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Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien 
opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen

Taito-ohjelman hakuinfo 24.1.2018

Taina Tammelin-Laine & Minna Bogdanoff
Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Perustaidot haltuun -hanke

• Hankkeen kesto 1.4.2017–29.2.2020
• Tavoitteena on

– suunnitella ja pilotoida koulutusmalli, jossa kehitetään ohjaajien 
ja opettajien osaamista aikuisten maahanmuuttajien 
perustaitojen tukemisessa

– helpottaa (opetushenkilökunnan ammattitaidon kehittymisen 
kautta) maahanmuuttajien siirtymistä työelämään tai eteenpäin 
koulutuspolulla

• Perustaidoilla tarkoitetaan
– luku- ja kirjoitustaitoa
– matemaattisia taitoja
– tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja
– opiskelutaitoja
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Hankkeen suunnittelu I

• Hanketta suunnittelemassa laaja asiantuntijatiimi 
Jyväskylän yliopistosta:
– Soveltavan kielentutkimuksen keskus
– Kieli- ja viestintätieteiden laitos
– Opettajankoulutuslaitos
– Avoin yliopisto

• Hakemuksen laatijatiimissä mielellään vähintään kaksi 
henkilöä
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Hankkeen suunnittelu II

• Suunnitteluprosessissa huomioitavia seikkoja
– Riittävästi aikaa suunnitteluun ja myös itse hakemuksen 

lähettämiseen (kaiken varalta)
• Rahoituspäätös voi viivästyä suunnitellusta
• Henkilöstön rekrytointi vaatii aikaa

– Ei liian päällekkäistä hanketta käynnissä olevien tai jo 
päättyneiden hankkeiden kanssa

– Hankkeen voi toteuttaa myös yksi taho – silloin verkostot ja 
yhteistyö/konsultointi erittäin tärkeitä

– Valtakunnallisuus ja yhteistyö avainasemassa
– Hankkeen toteuttamisen kuvaus konkreettisesti ja riittävän 

yksityiskohtaisesti
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Hankkeen suunnittelu III

– Hankehenkilöstö kannattaa suunnitella ajoissa mutta nimiä 
ei saa laittaa vielä hakemukseen

– Henkilöstön määrä hyvä miettiä riittäväksi, sillä hankkeen 
aikana määrää on hankalampi lisätä

– Budjetti perusteluineen syytä harkita tarkkaan 
– Jos ei aiempaa kokemusta EU-hankkeista, 

verkostoituminen jo hakuvaiheessa kokeneempien 
toimijoiden kanssa voi olla hyvä idea

– Laaja kohderyhmän tavoitettavuus!!!
– Toiminnan jatkuvuus!!!
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Hankkeen toteuttaminen

• Hankepäällikkö Heidi Vaarala, koordinaattori Taina Tammelin-Laine, projektitutkija 
Minna Bogdanoff (Soveltavan kielentutkimuksen keskus)

• Kouluttajina (edellisten lisäksi):
• Tarja Nikula-Jäntti, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
• Minna Suni, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
• Mirja Tarnanen, Opettajankoulutuslaitos
• Sanna Mustonen, Opettajankoulutuslaitos
• Marja Seilonen, Avoin yliopisto
• Nina Reiman, Avoin yliopisto
• Katarzyna Kärkkäinen, Soveltavan kielentutkimuksen keskus
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Koulutuksen esittely

• Lokakuu 2017 – kesäkuu 2019, laajuus 15 op
• Kuusi moduulia (2–3 op), jotka opiskellaan Peda.net-

verkkosivuilla
• Monipuoliset opiskelumateriaalit ja suoritustavat
• Kaksi lähipäivää Jyväskylässä
• Lisäksi ohjaustapaamisia osallistujien lähialueilla tai 

etäyhteyden välityksellä
• Koulutus suoritetaan työn ohella
• Osallistujia 49
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Mitä tähän mennessä on tehty?

• Koulutuksen ja moduulien suunnittelu ja pilotointi
• Peda.net-sivujen luominen
• Yhteistyö, verkostoituminen ja viestintä

– Taito-hankkeiden tapaamiset
– Yliopistoyhteistyö
– Ohjausryhmä (etäyhteyksien hyödyntäminen)
– Verkkosivut ja sosiaalisen median tilit
– Seminaarit ja konferenssit
– Esittelymateriaalit, käyntikortit (valmiit pohjat) 
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Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen verkkosivut:
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/perustaidot-haltuun-
hanke

Sähköposti: perustaidot.haltuun@jyu.fi

http://www.facebook.com/perustaidot/
@perustaidot
Perustaidot haltuun
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