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Kansalaisen perustaidot -hankkeen kuvaus

• Räätälöidään ja mallinnetaan Englannissa vuosien 2014-2016 

aikana kehitetty ja pilotoitu aikuisten perustaitojen oppimismalli 

suomalaisiin oppimisympäristöihin.

• Mallissa aikuisoppijoiden luku-, numero- ja digitaitoja on kehitetty 

osana arkipäivän tilanteita tavoitteina henkilökohtaisen talouden, 

osallisuuden, terveyden sekä koulutus-, työllisyysasteen 

vahvistuminen.

• Opetustavat ja -tavoitteet luodaan aina yhdessä oppijoiden, tutorin, 

opetusorganisaation kanssa ja opetus linkitetään paikalliseen 

yhteisöön.
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Hankkeen vaiheet

3

B
e

n
c
h

m
a

rk
k
a

u
s 1.Olemassa olevat 
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2. CC-malli 
Englannissa 

3. Mallintaminen 
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koulutuskokeiluilla 
Savonlinnassa, 
Turussa ja Espoossa

2. Verkostomaisen 
koulutusyhteistyön 
CC-mallilla 
kehittäminen 
(yhteisö, järjestöt, 
oppilaitokset, julkinen 
sektori)
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käyttöön

2. Materiaalipankin 
teko

Talvi 2019 Kevät-syksy 2019 Talvi-kesä 2020



Hankkeen tavoitteet pilotoinnin osalta

1. Kaikkien-malli kehitetty valmiiksi 

Mittari: malli koetaan hyödylliseksi ja sitä halutaan käyttää 

2. Pilotoinneilla saavutettu vaikuttavuutta 

Mittarit: 

1. Oppijoiden elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien 

kehittyminen, opitun tunnistamisen ja tunnustamisen 

työvälineiden hyödyntäminen työhön ja koulutuksiin 

hakeutumisissa ja niihin hakujen lisääntyminen. 

2. Pilotteja toteutettu kolmella paikkakunnalla / 70 oppijaa. 
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Pilottikoulutukset 

1. Pilotointitoimijoiden kokoaminen (järjestö(t), julkinen 

sektori, oppilaitos, muut toimijat)

2. Suunnittelupalaverit

– Aikataulutus (1 pilotin kesto 20-60 tuntia)

– Pilottikohtaisten kohderyhmien määrittäminen (esim. 

maahanmuuttajataustaiset kotiäidit alueelta x)

– Kohderyhmän perustaitojen kehittämiseen liittyvien haasteiden 

tunnistaminen

– Koulutuksen karkea suunnittelu: mitä, miten, miksi, milloin, 

työnjako, arviointimenetelmät, viestintä jne. 

3. Koulutuksen toteutus oppijalähtöisen Kaikkien-mallin 

mukaan

4. Seuranta ja palautteet, jatkokehittäminen
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Pilottipaikkakunnat ja -toimijat

• Savonlinna

– Linnalan Setlementti, Savonlinnan seudun nuorisoasunnot

– Kohderyhmänä 1/ maahanmuuttajat 2/ syrjäytymisvaarassa olevat 

nuoret

• Turku

– Auralan Setlementti, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-

Suomen piiri ry, Lounais-Suomen partiopiiri

– Kohderyhmänä 1/ maahanmuuttajaäidit 2/ maahanmuuttajat

• Espoo

– Espoon järjestöjen yhdistys EJY ry, YritysEspoo, Uudenmaan TE-

toimiston yrityspalvelut, Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelut 

(ELY-keskus)

– Kohderyhmänä pienyrittäjät 
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Osallistujien rekrytointi, kysymyksiä:

• Missä mahdolliset osallistujat ovat?

• Miten heitä kannattaa lähestyä?

• Kenen kautta?

• Mitkä asiat saattavat olla osallistumisen esteenä?

• Miten esteitä voi välttää tai ratkaista?

• Henkilökohtainen kontakti
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Yhteistyöterveisin hanketiimi:

Projektipäällikkö Kaisa Välivehmas

+358 717 7010, kaisa.valivehmas@ok-sivis.fi

Asiantuntija Virpi Markkanen

+358 374 5869, virpi.markkanen@ok-sivis.fi

Koulutussuunnittelija Nina Hjelt

+358 50 471 3820, nina.hjelt@kvs.fi

Viestintäsuunnittelija Kristiina Andreasson

+358 50 3002119, kristiina.andreasson@kvs.fi

kansalaisenperustaidot.fi
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