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AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa
minna.hallikainen@esedu.fi



AIKU-hankkeen 
tavoitteet

1. Selvittää edellytyksiä maakunnalliselle 
verkostomaisesti toimivalle 
palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota 
nivelvaiheen ohjauspalveluja niille yli 25-
vuotiaille aikuisille, jotka ovat 
- hakeutumassa koulutukseen, 
- vaihtamassa ammattia tai 
- tarvitsevat ammatillisen osaamisen 

päivittämistä. 
2. Pilotoida nivelvaiheen ohjausta em. 

kohderyhmille.  

3. Tuottaa materiaaleja koulutukseen 
ohjautumisen tukemiseksi sekä 
kohderyhmälle että sidosryhmille.

Jatkuvan 
oppimisen 
uudistus

Kunta-
kokeilut

Elinikäisen 
ohjauksen 
strategia 

2020-2023

Selvitys aikuisten 
koulutusneuvonnan 

nykytilasta ja 
kehittämistarpeista 

Etelä-Savossa 
(Bikva)



Kysyimme verkkokyselyllä eteläsavolaisilta
aikuisilta ajatuksia, kokemuksia ja toiveita
koulutusneuvonnalle. Vastauksia 432. 

Saatuja vastauksia kommentoivat ja 
täydensivät eri organisaatioiden asiakastyötä
tekevät henkilöt 19 eri organisaatiosta tai 
toimipisteestä. Haastateltuja yhteensä 30.

Lopuksi saatu aineisto esiteltiin em. 
organisaatioiden johtajille 12 eri organisaatiosta
tai toimipisteestä. Haastateltuja yhteensä 15. 

Vastaajien 
joukko vastasi 

yllättävän 
hyvin 

maakunnan 
väestöä

AIKU-hanke 25.3.2021



Millainen käsitys sinulla on aikuisten
koulutusneuvonnan tarpeista?

Mitkä asiat mietityttävät aikuista
jo ennen kuin hän ottaa yhteyttä

oppilaitokseen? 

Mieti kolme asiaa…



 

Vastaajista 
työllisiä 34%, 

opiskelijoita 25%, 
työttömiä 20%, 

yrittäjiä 5%



Asiakaslähtöistä 
koulutusneuvontaa 
kaivataan ainakin 
seuraavista asioista

ARKIELÄMÄN 
JÄRJESTYMISEN 

KÄYTÄNNÖT:
Rahoitusvaihtoehdot, 
opiskelu työn ohessa, 
oppisopimusopiskelu,    
oman paikkakunnan 

opiskelumahdollisuudet  

URASUUNNITTELU:            
Uuden alan valinta,           

alan terveysvaatimukset, 
alojen työllistyvyysnäkymät

KOULUTUKSEN 
KÄYTÄNNÖT: 

Miten
koulutukseen haetaan, 
milloin koulutus alkaa, 
millaista on opiskella 

aikuisena, monimuoto- ja 
etäopiskelumahdollisuudet

HENKILÖKOHTAISET 
POHDINNAT:

Miten selviän opinnoista, 
aikaisemman osaamisen 

huomioiminen, 
riittääkö kielitaito

AIKU-hanke 25.3.2021



  

Hyvä-paha-netti 
koulutusneuvonnan tietolähteenä

Palvelee heikommin tai 
vain osittain niitä, joiden 
digitaidot eivät riitä tai 

joilla on vaikeuksia 
ymmärtää

Palvelee hyvin niitä, joilla 
digitaidot riittävät ja jotka 

pystyvät ymmärtämään 
vaikeaselkoistakin tekstiä

Parhaimmillaan luo 
mahdollisuuksia, 

nopeuttaa, osallistaa
jne jne.

Pahimmillaan 
aiheuttaa 

väärinkäsityksiä, 
turhauttaa, syrjäyttää 

jne jne.
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Ketkä kaikki tarjoavat 
koulutusneuvontaa?

Kyse on laajemmasta 
asiasta kuin 

oppilaitoksen omasta 
viestinnästä 

ja markkinoinnista 

• TE-toimisto
• Kuntakokeilut
• Työllisyyspalvelut
• Kuntien työllisyyskoordinaattorit
• Ohjaamot
• Kolmannen sektorin toimijat
• Oppilaitokset
• Hankkeet

Koulutusneuvonta perustuu usein 
asiakkuuteen.
Neuvonta on eritasoista, erilaisilla 
painopisteillä eri organisaatioissa.
Mistä työlliset löytävät 
koulutusneuvontaa?
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Tarjolla oleva koulutusneuvonta on 
monen asiakkaan näkökulmasta 

jäsentymätöntä    
(= kenen puoleen käännyn?) 

ja vaikeaselkoista 
(vaikeita asioita ja termejä ymmärtää)

Mitä koulutusneuvonnan 
sisällöissä ja toteuttamisessa 

pitäisi esimerkiksi 
tehdä toisin tai vahvistaa?

• Koulutusneuvonnan asiakaslähtöisyys 
ja selkeys

• Kieli ymmärrettäväksi
• Monimutkaisten asioiden selittäminen 

arkikielellä
• Hajallaan olevan tiedon kokoamista yhteen 

paikkaan.

• Opintojen rahoittamisen 
vaihtoehdoista tarvitaan              
yhteen koottua ja selvää tietoa.

• Myös aikuisilla on tarvetta 
uraneuvonnalle.

• Viestintä olemassa olevista 
palveluista

• Erityisesti työssäkäyvät eivät tiedä, mistä 
kaikkialta he voivat saada tarvittaessa 
koulutusneuvontaa.
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Koulutusneuvonnan 
kokonaisuutta ei omista 

eikä koordinoi kukaan

Vahva toive 
asiakastyön-

tekijöiltä:

Verkostotoimijoiden 
kesken tarvitaan 

edelleen yhteistyön 
kehittämistä

• Toimijoiden väliset 
verkostot ovat        
tärkeä tuki 
koulutusneuvonnan 
toteuttamisessa. 

• Asiakastyötä tekevät 
toivoivat, että 
verkostoissa opitaan 
tuntemaan paremmin 
toiset toimijat, avataan 
rooleja ja kehitetään 
yhteisiä toimintamalleja 
helpottamaan 
päivittäisessä työssä 
koettuja haasteita. 

• Yhteistyön tulisi olla 
koordinoitua ja sille on 
tärkeää sopia vastuutahot.

Kunnat
Kolmas 
sektori

Kunta-
kokeilut

TE-
toimis-

to

Ohjaa-
mot

TYP Muut toimijatOppi-
laitokset

Hank-
keet

Työn-
antajat
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AIKU-
hankkeen 

toimenpiteitä

• Käytännön asiakastyötä koulutukseen ohjaamisessa yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa.

• Koulutusneuvonnan kehittämisen seudulliset työpajat.

• Lyhyitä webinaaritallenteita koulutusneuvontaa tarjoaville 
verkostokumppaneille oman osaamisen päivittämiseksi, aiheina 

• Ammatillinen koulutus – nyt!
• Jatkuva haku 
• Opintojen rahoittaminen
• Kuntouttava työtoiminta ja opiskelu
• Tuki ja ohjaus ammatillisten opintojen aikana

• Lyhyitä infovideoita aikuisille asiakkaille, alustavat teemat 
• Opiskelu kannattaa
• Millaista on opiskella aikuisena?
• Opintojen rahoitusmahdollisuudet
• Koulutukseen hakeutujan stepit.



Hyvä muistaa
Loppupelissä yksilö on aina se, 

joka tekee itse päätöksen, 
jollain perusteilla, 

koulutukseen hakeutumisesta tai 
hakeutumisen jättämisestä.



Kiitos!
AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa –hanke 

1.1.2020 – 31.8.2021

minna.hallikainen@esedu.fi

Lue Selvitys aikuisten koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa 2020
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