


OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT 

OPINNOT

Luksian TAHTI-hankkeessa on kehitetty malleja ja materiaaleja 

opiskelijan tueksi opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (= OPVA-

opinnot). 

OPVA-opintoja tukevaa materiaalia kehitettiin

 numerotaitoihin 

 lukutaitoihin 

 digitaitoihin

Materiaalia tehtiin yhteistyössä matematiikan ja 

suomen kielen opettajien kanssa. 



APUA OPVA-ARKEEN, LUKSIA

• Luksiassa TAHTI-hankkeessa mukana olivat kasvatusala ja 

puhtauspalveluala. Näillä aloilla pilotoitiin OPVA-opintojen 

malleja, joita kuvaamme seuraavissa dioissa.

• Laaditut mallit ja materiaalit soveltuvat yleisesti kaikille aloille. 

Ne on tarkoitettu sekä suomenkielisille että 

maahanmuuttajataustaisille. Suurinta osaa materiaalista on 

mahdollista harjoitella itsenäisesti, osaa opettajan johdolla.



OPVA-opintojen sisältö

• Digitaidot

• Suomen kielen tuki

• Oppimisen tuki

 numerotaidot, matematiikka

 lukeminen ja kirjoittaminen

 opiskelutaidot

 elämänhallinta ja arjen taidot



OPVA-opintojen viikkorakenne kasvatusalalla

Kasvatusalan mallissa

opintojen alussa on kaksi

kuukautta vain OPVA-

opintoja.

Joka viikko aiheet jakautuvat

oheisen kaavion mukaisesti.

Digitaitojen tuki

Suomen kielen tuki

Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Suomen kielen tuki



Puhtauspalvelualan mallissa on 

opintojen alussa kahden

kuukauden aikana OPVA-opintoja

ja ammatillisia opintoja. 

Ammatilliset opinnot aloitetaan

tutkinnon pakollisella osalla

(ylläpitosiivouspalvelut, käytännön

tekeminen).

Joka viikko aiheet jakautuvat

oheisen kaavion mukaisesti. 

Digitaitojen/oppimisen tuki

Suomen kielen tuki

Ammatilliset opinnot

Ammatilliset opinnot

Suomen kielen tuki

OPVA-opintojen viikkorakenne puhtauspalvelualalla



OPVA-PAJAT

• Kasvatusalan mallista on kokeiltu erilaisia sovelluksia 

opintojen järjestämisessä. Puhtauspalvelualalla on käytetty 

pajamallista opetusta erityisesti digi- ja numerotaitojen 

oppimisen tueksi.

• Pajoissa oli TAHTI-hankkeen aikana mukana 2 - 4 

opettajaa/ohjaajaa riippuen kohderyhmän perustaitojen 

osaamistasosta ja kielitaidosta.

• Pajat sisälsivät perustaitojen kartoitusta ja harjoittelua 

opettajan tuella.



NUMEROTAIDOT

• Peruslaskutoimitukset

 yhteenlasku

 vähennyslasku

 kertolasku

 jakolasku

• Desimaali- ja murtoluvut

• Mittayksiköt

• Prosenttilaskut

• Sanalliset tehtävät



NUMEROTAIDOT

• Peruslaskutoimitukset ovat yhteen- ja vähennyslaskuja sekä 

kerto- ja jakolaskuja. 

• Desimaali- ja murtolukujen osio koostuu 

harjoitustehtäväpaketeista. 

• Mittayksiköitä harjoitellaan erilaisten muunnostehtävien avulla. 

• Prosenttilaskut avataan harjoituspakettien avulla. 

• Sanalliset tehtävät sisältävät yleisiä arkipäivän sanallisia 

laskuharjoituksia sekä alakohtaisia tehtäviä.



LUKUTAIDOT

• Opiskelun sanasto

• Tekstin ymmärtäminen

• Kirjoittaminen

• Alakohtaiset harjoitukset

 kasvatusala

 puhtauspalveluala



LUKUTAIDOT

• Opiskelusanasto-osiossa voi harjoitella yleistä opiskeluun 

liittyvää sanastoa ja sen käyttöä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi 

erilaisia verbiharjoituksia sekä saman ilmauksen eri variaatioita.

• Tekstin ymmärtäminen sisältää luetun ymmärtämisen 

harjoituksia, sanojen merkitysten ymmärtämisen tehtäviä sekä 

lauseiden ja virkkeiden ymmärtämisen tehtäviä.



LUKUTAIDOT

• Kirjoittamisen harjoitukset ovat sanastoharjoituksia (mm. 

oikeinkirjoitus) ja kielioppiharjoituksia. 

• Alakohtaiset materiaalit on jaettu kasvatusalaan ja 

puhtauspalvelualaan. Alakohtaisia materiaaleja opettaja voi 

hyödyntää perusharjoitusten lisäksi. Ne sisältävät harjoituksia ja 

videoita kielen huoltoon ja harjoitteluun. Osa materiaaleista 

soveltuu hyvin myös S2-opetukseen.



DIGITAIDOT

• Tietokoneen peruskäyttö

• Internet ja tiedonhaku

• Oppilaitoksen järjestelmät

 pilvipalvelut

 Wilma

 Moodle



DIGITAIDOT

• Tietokoneen peruskäyttö -osio koostuu 

näppäimistöharjoituksista, tietokoneeseen liittyvän sanaston 

hallinnasta sekä peruskäyttöön liittyvistä harjoituksista. 

• Internetin ja tiedonhaun osio sisältää tietoturvaan, 

tiedonhakuun sekä lähdekritiikkiin liittyviä materiaaleja ja 

tehtäviä. Tehtävien tarkoitus on auttaa opiskelijaa 

ymmärtämään näiden merkitys oman opiskelun näkökulmasta.



DIGITAIDOT

• Oppilaitoksen järjestelmien osalta käsitellään Wilmaa, Moodlea, 

pilvipalveluja ja sähköpostin käyttöä opiskelussa.

• Digitaidot-osiossa tavoitteena on saavuttaa tietokoneen 

peruskäyttötaidot ja -osaaminen, mutta tarkoituksena on ennen 

kaikkea oppia käyttämään järjestelmiä ja ohjelmia opiskelun 

apuna ja tukena. 




