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Selvitys TAITO-ohjelman hankkeiden tuloksista 
11/2019 
Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen  - TAIKOJA II  

Yleisesti 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n teettämän aikuistutkimuksen (PIAAC) mukaan 
suomalaisten aikuisten perustaidot ovat muihin OECD-maihin verrattuna erinomaiset. Kuitenkin 
merkittävällä osalla suomalaisista on vaikeuksia selvitä arkielämän haasteista heikkojen perustaitojensa 
vuoksi. Heikot taidot voivat vaikeuttaa työelämässä menestymistä, opiskelua tai elämän taitekohdista kuten 
työttömyydestä selviytymistä.  

Suomessa käynnistetty TAITO-ohjelma (2014–2020) pyrkii vastaamaan OECD:n tutkimuksen esittämään 
ongelmaan rahoittamalla aikuisten perustaitojen kehittämiseen pyrkiviä hankkeita. TAITO-ohjelmassa on 
marraskuuhun 2019 mennessä ollut toiminnassa 24 hanketta, joiden tavoitteena on perustaitoja kehittävien 
mallien ja uusien toimintatapojen kehittämiseen. TAITO-hankeverkostoa ovat koordinoineet TAIKOJA (2015-
2018) ja TAIKOJA II (2018-2020) –koordinointihankkeet. 

 

Ohjelmaan kuuluvien hankkeiden kohderyhmiä ovat aikuiskouluttajat sekä perustaidoiltaan riskiryhmissä 
olevat aikuiset, kuten osa maahanmuuttajista, työelämän ja koulutusten ulkopuolella olevat, 
oppimisvaikeuksista kärsivät tai digitaalisten taitojen päivittämistä tarvitsevat työntekijät. 

Tässä dokumentissa nostamme esiin hankkeiden tuloksia ja niiden kehittämiä ratkaisumalleja heikkojen 
perustaitojen haasteeseen. Dokumentti on mukailtu tekeillä olevasta selvityksestä, johon haastattelimme 
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syys-lokakuussa 2019 kahdeksan hanketoimijaa, jotka edustivat kahdeksaa ohjelmaan kuuluvaa hanketta. 
Haastatellut hankevastaavia ja aikuiskoulutuksen ammattilaisia.  

TAITO-hankkeiden tulokset ja ratkaisut tarkoittavat esimerkiksi ohjausosaamista lisääviä toimintamalleja, 
taitotestejä, erilaisia valmennuksia, tukitoimintaa ja oppimisvaikeuksien ymmärryksen lisäämistä. Varsinaista 
vaikuttavuuden arviointia tämä esitys ei sisällä. 

Olemme jakaneet esitetyt mallit ja ratkaisut kuuteen niitä luonnehtivaan kategoriaan jotta ne ovat 
helpommin sovellettavissa erilaisiin aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Luokittelu on suuntaa antava, koska monet 
hankkeista sisältävät useita tavoitteita ja ratkaisumalleja. Toinen mahdollinen luokittelu olisi 
kohderyhmittäinen, mutta tällöinkin hankkeet kuuluisivat moneen luokkaan, koska kohderyhmiä on yleensä 
useita. Lisäksi määrittely perustaitopuutosten erilaisiin riskiryhmiin on hyvin epätarkkaa. 

 

Uusia oppimisen ympäristöjä ja välineitä 

Arkea haittaavat taitoheikkoudet ovat hyödyllisiä tunnistaa, mutta on myös tärkeää vahvistaa uskoa 
osaamiseen. Pedagoginen tuki on tarpeellista sekä taitojen että oppimisvalmiuksien ja minäkäsityksen 
vahvistamiseen. Oppimisvaikeudet ovat hyvin moninaisia. Oppimista voivat hankaloittaa esimerkiksi erilaiset 
hahmotushäiriöt, matemaattiset vaikeudet tai puheen ymmärtämisen vaikeudet. Lisäksi aiemmat itsetuntoa 
koetelleet kokemukset opiskelutilanteissa voivat jarruttaa uuden oppimista. 

Oppimisen olohuone on Taitotuunaajat-hankkeessa kehitetty uudenlainen ympäristö, jossa aikuisten 
osaamista ja myönteistä minäkäsitystä vahvistetaan kokonaisvaltaisesti. Olohuoneen mallissa ihmisiä ei 
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kohdata oppimisvaikeuksista kärsivinä, vaan henkilöinä, joiden tietoisuutta osaamisesta vahvistetaan ja 
heikkouksissa autetaan sopivia välineitä käyttämällä.  

Oppimisen olohuonetta on lähdetty versioimaan eri alueille sopiviksi. Mallia on sovellettu kirjastoissa ja 
ammattioppilaitoksissa tarpeiden mukaan. Oppimisen tilan lisäksi malli soveltuu ajatusmalliksi ohjaavien 
opettajien käyttöön. 

Oppimisen ympäristöt käsitetään nykyisin laajasti luokkahuoneesta irtautuneena, jolloin oppimista tapahtuu 
myös työpaikoilla, digitaalisissa ympäristöissä ja jokapäiväisessä arjessa. OPPI-VA -hankkeen lopputuotteena 
toteutettiin työelämää sujuvoittava malli työpaikan oppimisympäristöön.  

Malli sisältää tietoa aikuisten oppimisvaikeuksista sekä välineistä oppimiseen liittyvien pulmien kanssa 
selviämiseksi. Välineet voivat olla esimerkiksi sovelluksia ja teknologiaa, videoesityksiä tai kuvia työtehtävien 
suorittamisesta. Mallin sisältämän materiaalin tarkoitus on helpottaa suorittavan työn tekijöiden työssä 
tarvittavaa oppimista muuttuvan työelämän haasteissa.  Materiaali on koottu verkkoon tyosujuvaksi.fi -
työkalupakiksi vapaasti työnantajien käytettäväksi. 

 

Testejä perustaitojen mittaamiseen 

Useimmissa TAITO-ohjelman hankkeissa korostuu perustaitojen heikkouksien tunnistamisen tärkeys. 
Kiireisessä työssä voi olla vaikea tunnustaa digitaalisten taitojen puutteita, ja opiskelussa yritetään luovia 
luku- tai laskuvaikeuksista huolimatta. TAITO-ohjelman hankkeissa on kehitetty muutamia testejä 
perustaitojen mittaamiseksi ja heikkouksien tunnistamiseksi.  

TAIKOJA-koordinaatiohanke on toteuttanut internetissä helposti käytettävän Perustaito.fi – testin, jonka 
tarkoituksena on osoittaa käytännössä mistä perustaidoissa on kysymys ja herättää aiheesta keskustelua. 
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Testi koostuu kahdestatoista vaihtuvasta kysymyksestä, joihin vastaamalla saa välittömän palautteen omista 
taidoistaan. Testiä on käyttänyt jo yli 13 000 henkilöä.  

Noheva-hankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin aikuisille soveltuvia luki- ja matematiikkatestejä, 
oppimateriaaleja ja ohjausmalleja, joilla oppimista hidastavat perustaidot voidaan tunnistaa ja opiskelijaa 
tukea. Materiaaleihin kuuluvat esimerkiksi matematiikan ja tietotekniikan lähtötasotestit, jotka ovat 
saatavilla internetissä. Noheva-hankkeen kehittämät materiaalit löytyvät osoitteesta:  
https://sites.google.com/gafe.kiipula.fi/noheva 

Työelämän ICT-taidot kaupan alalla – hankkeessa on kehitetty verkossa toimiva digitaalisten perustaitojen 
testi. Testin avulla hankkeessa selvitettiin yritysten työntekijöiden digitaalisia taitoja ja niiden 
kehittämistarpeita. Hankkeen materiaalit ja testi osoitteessa: https://rosa.utu.fi/tradeict/testaa-taitosi/ 

 

Vertaisoppiminen ja tutorointi 

Vertaisoppiminen on yhteisöllinen työtapa, jossa oppija toimii opettajana ja jossa oppiminen toteutuu 
yhteisön jäsenten välillä. Oleellista on aktiivinen osallistuminen ja tasavertainen vuorovaikutus oppijoiden 
kesken. Vertaisoppiminen soveltuu hyvin ongelmanratkaisukeinojen kehittämiseen, ja sitä käytetään 
esimerkiksi työyhteisöissä ja aikuisopetuksessa tiedon jakamiseen yhteisön kesken. 
 
Vertaisoppiminen on mukana useiden hankkeiden toteutuksissa. Digipolku töihin -hankkeessa kehitettiin 
digitaitojen vertaisoppimisen koulutusmalli. Hankkeen kohderyhmänä olivat erityisesti heikot digitaidot 
omaavat työikäiset maahanmuuttajat.  

Tutorointi on vertaisoppimisen yksi muoto, jossa kokeneempi opiskelija tukee ja opastaa muita opiskelijoita. 
Vaikka tutorointia on perinteisesti käytetty koulumaailmassa, sitä voidaan soveltaa myös työyhteisöjen 
koulutuksiin, joissa muutamia työntekijöitä koulutetaan tutorin eli vertaisohjaajan tehtäviin. 

 

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeen Digitutor-malli koostuu kolmesta elementistä: koulutus, tutor-
toiminnan käynnistäminen ja it-taitojen testaus. Mallissa koulutettiin tuotannon työntekijöistä tutoreita, 
jotka avustavat työkavereitaan it-haasteissa. Mallia on pilotoitu metallialan yrityksissä, mutta se on 
sovellettavissa muillekin aloille. Digitutor-hankkeen digitesti: https://digitutor.utu.fi/digitesti/ 
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Valmennukset erityisryhmille 

Nopeasti muuttuva työelämä vaatii kaikilta työntekijöiltä jatkuvaa uuden oppimista. Työn sisältö ja 
suorittamisen tavat muuttuvat, ja osaamisvaatimukset koskettavat myös suorittavissa tehtävissä 
työskenteleviä. Vähäinen koulutus ja heikko asema työelämässä korreloivat usein taitovajeiden kanssa. Siksi 
näiden ryhmien osallistumista ja taitoja kehittävät valmennusmallit ovat ensiarvoisen tärkeitä työssä 
jatkamisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollistamiseksi. 

Digitaito-hankkeessa kehitettiin uudenlainen valmennusmalli sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden 
digitaalisten taitojen vahvistamiseen. Valmennus sisältää itsearvioinnin ja kunkin omiin tarpeisiin vastaavan 
koulutuskokonaisuuden. Pilotti tarjoaa lähihoitajille suunnattua hyvinvointiteknologian koulutusta, jota ei ole 
järjestetty aiemmin.  

TAHTI-pajat tarjoavat tukea ja ohjausta puutteellisiin perustaitoihin aikuisille tutkinnon suorittajille. TAHTI-
pajoja ovat esimerkiksi lukipajat, digipajat ja matikkapajat. Pajoja järjestetään oppilaitoksissa opintojen 
yhteydessä tai jaksona ennen ammatillisia opintoja. Pajat ovat olleet hyvin suosittuja, ja vuoden aikana 
käyntejä on ollut jo 500.  

Opintojen suorittamisen lisäksi monet aikuiset tarvitsevat erityistukea arjen tilanteissa tarvittavien 
perustaitojen kehittämiseen. Esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa tavatut asiakkaat ovat usein monien 
haasteiden rasittamia. PONNU-hankkeessa haettiin sopivaa ohjaavaa mallia tälle asiakaskunnalle. PONNU-
malli on prosessi, johon kuuluu alkukartoitus asiakkaan kanssa, jonka pohjalta suunnitellaan pajalla 
toteutettavat tehtävät.  

 

 

Uudet pedagogiset ohjausmallit 

Useissa ohjelman hankkeissa on uudistettu pedagogista ohjaamista tai koulutusta. Perustaitoihin liittyvä 
ohjausosaamisen kehittäminen on korostunut monissa hankkeissa erityisesti ammatillisen koulutuksen 
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reformin myötä. Esimerkiksi PUHTI-ohjauksen taito ja taito -hankkeessa kehitettiin kouluttajien ohjaus-ja 
valmennusosaamista sekä uudistettiin pedagogisia käytäntöjä. 
 
Perustaidot haltuun -hankkeen tuloksena on koulutusmalli, jolla vahvistetaan maahanmuuttajien perustaitoja 
ja heitä ohjaavien opettajien osaamista. Malliin sisältyvät kaikki koulutuksen aikana kertyneet materiaalit. 
 
Vahvistu verkossa -hankkeessa kehittämisen kohteena on digipedagoginen ohjausmalli, jossa vahvistetaan 
opiskelijoiden perustaitoja pajatoiminnan avulla. Kohderyhmänä ovat tutkintoa vailla olevat ja heikot 
perustaidot omaavat, usein opintonsa keskeyttäneet nuoret aikuiset. 

 

Osallistavaa tukea ja silloittamista 

Perustaitojen hallinta liittyy vahvasti yhteiskunnassa toimimisen ja osallistumisen mahdollisuuksiin. TAITO-
hankkeiden mallit ovat yleisesti kohderyhmiään osallistamaan pyrkiviä.  

Osallisena verkossa -hankkeessa osallistettiin maahanmuuttajia digitalisoituvan yhteiskunnan jäseniksi 
ohjaamalla heitä tietoteknisiin perustaitoihin liittyvissä asioissa. Hankkeeseen liittyi digiohjausta, opettajien 
ohjausta ja vertaisohjauksen kehittämistä. Hankkeen tuloksena syntyi myös aikuisten maahanmuuttajien 
opettajille ja ohjaajille laadittu Digiaskeleet-opas. 

Edellä mainitut TAHTI ja PUHTI -hankkeet ovat kehittäneet malleja opintopolkujen silloittamiseen. PONNU -
hanke on puolestaan rakentanut siltoja kuntoutettavien taitojen parantamiseksi.  

Lukemattomat -hanke tavoittelee heikosti lukevia nuoria aikuisia verkostoitumalla ja osallistamalla heitä 
kirjaston palveluiden ja kirjojen pariin. Hankkeen Lukujamit-malli kannustaa kirjastoja luomaan suhteita 
nuoriin aikuisiin. Osallistaminen voi lähteä nuorten mielenkiinnon kohteista, kuten kiinnostuksesta 
itseilmaisun kehittämiseen, mikä houkuttelee kielen ja kirjallisuuden ääreen.  
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Yleisesti TAITO-ohjelmasta 

Verkostoituminen 

TAITO-ohjelman hankkeet ovat onnistuneet mallien kehittämisessä. Ohjelmassa mukana olevat hankkeet 
ovat kehittäneet aikuisten perustaitoja tukevia ja parantavia malleja monipuolisesti erilaisille kohderyhmille. 
Samoin mallien toteutukset ovat vaihdelleet digitaalisista materiaalipankeista, koulutusprosessien ja 
toteutusten malleihin sekä oppimistiloihin. Kehittämistyötä on tehty systemaattisesti ja hankkeet ovat 
tuoneet esiin myös kehitystyössä kohdattuja haasteita. TAITO-hankkeet ovat verkostoituneet 
valtakunnallisesti ja hankkeiden edustajat ovat päässeet jakamaan luomiaan hyviä käytäntöjä TAITO-
hankeverkoston parissa sekä erilaisille sidosryhmille hanketapaamisissa sekä koulutusalan tapahtumissa. 
Myös yhteisiä seminaareja on järjestetty. Lisäksi ohjausryhmätyöskentelyn kautta monet hankkeet ja 
hankkeissa mukana olevat organisaatiot ovat tietoisia toisissa hankkeissa tapahtuvasta kehittämistyöstä.  

TAITO-ohjelman tavoitteista 

Päättyneiden ja aiemmin aloittaneiden hankkeiden parissa kohderyhminä ovat korostuneet erityisesti ne 
nuoret aikuiset sekä maahanmuuttajataustaiset, joilla on vaikeuksia perustaidoissa. Myös erityistä tukea 
tarvitsevat, kuten oppimisvaikeuksista kärsivät ovat olleet pilotointien kohteena. Noheva-hankkeen myötä 
TAITO-ohjelma sai kosketuksen myös vankiloissa tapahtuvaan perustaitojen kehittämiseen. Tätä työtä jatkaa 
tällä hetkellä muun muassa Ponnu-hanke. Puhti-hanke loi malleja myös oppilaitosten ohjausosaamiseen. 
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia tunnistaa perustaitopuutoksia opetuksen yhteydessä ja löytää asiaan 
ratkaisuja nopeasti. Erilaisissa pajoissa tapahtuvat tukitoiminta on jatkunut Tahti-hankkeessa. Työelämän ICT-
taidot kaupan alalla sekä OPPI-VA –hanke työskentelivät yhteistyössä yritysten kanssa. Kehittämishankkeilla 
on usein monia haasteita saada yrityksiä mukaan ja sitoutumaan hankkeen kehittämistyöhön, mutta tässä 
onnistuttiin usein sitkeän kontaktoinnin ansiosta. Mukaan tulleet yritykset kokivat yhteistyön selvästi 
hyödylliseksi.  

Yli 55-vuotiaat kantasuomalaiset olivat selvästi aliedustettuna kohderyhmänä TAITO-hankkeissa. Yleisellä 
tasolla perustaitoihin liittyvää tietoa on kuitenkin saatu vietyä eteenpäin, sillä elokuisessa Vapaan sivistystyön 
päivillä kansalaisopistot olivat hyvin valveutuneita erilaisen perustaitoja käsittelevän opetuksen tarpeesta 
myös vapaan sivistystyön kentällä.   

Omistajuus on käytäntöjen juurruttamisessa tärkeää. Hankkeen luomalla käytännöllä on paitsi paremmat 
mahdollisuudet kehittyä kohderyhmien tarpeiden mukaiseksi, myös merkittävästi otollisemmat 
mahdollisuudet muuntautua osaksi koulutuskentän pysyviä rakenteita, kun jo kehitystyössä on ollut 
avaintahoja, kuten asiantuntijoita ja organisaatioita. Erilaiset sidosryhmät ja niiden aktiivinen osallistaminen 
hankkeen aikana luo pohjan sille, että mukana olevat organisaatiot ymmärtävät perustaitopuutoksiin liittyvät 
kysymykset kokonaisvaltaisesti ja huomioivat kehitystyössä vastaan tulevat haasteet paremmin. Omistajuus 
tässä merkitsee sitä, että sidosryhmät ovat mukana kehittämistyössä ja näkevät esimerkiksi pilotoinnin hyvät 
vaikutukset tuoreeltaan. Jos organisaatiot, kuten oppilaitokset kokevat, että kyseessä on omaankin 
toimintaan liittyvä pilotti tai hyvä käytäntö, he ovat valmiimpia jatkamaan sen elinkaarta. 

Hankkeiden hyvien käytäntöjen avuksi on TAITO-hankeverkostossa hyödynnetty muun muassa 
tuotteistamiskoulusta, jonka avulla hanketoimijat kykenevät paremmin määrittelemään ne tarpeet, joita 
hankekäytäntöä hyödyntävillä tahoilla on. Esimerkiksi Puhti-hanke kykeni seikkaperäisesti osoittamaan 
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millaisia taloudellisia ponnistuksia heikot taidot omaavan opiskelijan ohjaaminen edellyttää ja vei 
ratkaisumallinsa myös kansanedustajien pohdittavaksi. 

 

Luettelo TAITO-verkostossa toimineista kehittämishankkeista: 

Taitotuunaajat 

päätoteuttaja: Erilaisten oppijoiden liitto ry 

Facebook: www.facebook.com/oppimisenolohuone/ 

 

Perustaidot haltuun 

päätoteuttaja: Jyväskylän yliopisto 

Facebook: http://www.facebook.com/perustaidot/ 

Instagram: http://www.instagram.com/perustaidot 

Twitter: http://twitter.com/perustaidot 

 

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla  

päätoteuttaja: Turun yliopisto 

kotisivu: https://digitutor.utu.fi/ 

Twitter: https://twitter.com/DigitutorHanke 

 

PONNU  

päätoteuttaja: Valo-valmennus 

hankkeen blogi:  http://ponnuhanke.blogspot.fi/ 

Facebook: https://www.facebook.com/PONNU-hanke-148842649172805/ 

 

Taitava Opva 

päätoteuttaja: Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia 

kotisivu: www.kktavastia.fi/projektit/eu-projektit/uusi-19 

hankkeen blogi: http://taitavaopva.blogspot.com 

 

InPromptu – Tukea digiosaamiseen 

päätoteuttaja: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 
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kotisivu: https://sites.google.com/view/inpromptu/etusivu 

Twitter: https://twitter.com/InPromptuHanke 

 

Vahvistu verkossa 

päätoteuttaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 

hankkeen blogi: http://blogit.jao.fi/vahvistuverkossa/ 

Twitter: https://twitter.com/vahvistuverkoss 

 

TAHTI – Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen 

päätoteuttaja:  Kouvolan aikuiskoulutuskeskus 

hankkeen blogi: https://tahtihanke.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/292501304862350/ 

Twitter: https://twitter.com/tahti_hanke 

 

Kansalaisen perustaidot 

Päätoteuttaja: Opintotoiminnan Keskusliitto 

blogi: http://kansalaisenperustaidot.fi/blogi/ 

 

Lukemattomat mahdollisuudet 

Päätoteuttaja: Turun ammattikorkeakoulu 

https://lukemattomat.turkuamk.fi 

 

DigiTaito: Sote-ammattilainen – pysy digivauhdissa 

Päätoteuttaja: Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto 

Kotisivu: www.digitaito.fi 

Facebook: https://www.facebook.com/digitaito/ 

Twitter: https://twitter.com/DigiTaito_sote 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digitaito/ 

 

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin 

Päätoteuttaja: Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Vanajaveden Opisto, Ammattiopisto Tavastia ja osatoteuttajana Otavan 
Opisto 



10 
 

 

kotisivu: www.osaansuomessa.fi 

 

Perusta – perustaidot hallussa 

Päätoteuttaja: Turun kaupunki 

kotisivu: http://www.koulutustakuu.fi/1397-2/ 

 

OPPIJA ikä kaikki 

Päätoteuttaja: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 

kotisivu: https://vaao.fi/vaao/projektit/15169-2/ 

 

Verkko voittaa välimatkat – VVV-hanke 

Päätoteuttaja: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 

hankkeen kotisivu: https://www.tukiliitto.fi/toiminta/aikuiset/verkko-voittaa-valimatkat/ 

 

Yhdessä taitaen 

Päätoteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

hankkeen kotisivu: https://www.hdl.fi/blog/2019/09/06/yhdessa-taitaen-elinikaisia-oppimisvalmiuksia-hankkimaan/ 

 

OSUVAT TAIDOT – kansallinen open badge -osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen 
kehittämiseen 

Päätoteuttaja: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Taito-basfärdigheter för yrkesutbildning 

Päätoteuttaja: Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur 

 

Päättyneet hankkeet: 

Työelämän ICT-taidot kaupan alalla (2015-2017) 

päätoteuttaja: Turun yliopisto 

kotisivu: http://rosa.utu.fi/tradeict/ 

 

PUHTI-ohjauksen tahto ja taito (2015-2018) 

päätoteuttaja:  Kouvolan aikuiskoulutuskeskus 
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kotisivu: https://puhti.wordpress.com/ 

PUHTI Facebookissa: https://www.facebook.com/puhtihanke/ 

TAKK:n Puhti-blogi: https://puhti.wordpress.com/ 

PUHTI-hankkeen loppupäätelmiä (.pdf) 

 

OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille (2015-2018)  

päätoteuttaja: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

kotisivu: www.osallisenaverkossa.com 

Twitter: https://twitter.com/Osallisena 

 

Noheva (2016-2018) 

päätoteuttaja: Kiipulasäätiö 

Noheva Facebookissa: https://www.facebook.com/nohevaesr/ 

TAKK:n Noheva-blogi: https://noheva.wordpress.com/ 

Hankkeen tuostosten koostesivu: https://sites.google.com/gafe.kiipula.fi/noheva 

 

Digipolku töihin (2017-2019) 

päätoteuttaja: Opintokeskus Sivis 

Digipolku töihin Twitterissä: @D_polkutoihin 

Hankkeen blogi: http://digipolkutoihin.blogspot.fi/ 

Hankkeen tuotoksien kooste: https://www.ok-sivis.fi/digipolku-toihin 

 

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (2017-2019) 

päätoteuttaja: Työväen Sivistysliitto TSL 

kotisivu: https://www.oppi-va.fi/ 

  

Luettelo TAIKOJA-hankkeen julkaisuista: https://taikoja.fi/julkaisut/ 


