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Osaamismatkalla-hanke (S22170) on käynnistynyt 1.8.2020 ja se päättyy 30.4.2022. Hanketta osarahoittaa
Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.



Hankkeen tavoitteet
￮ Vahvistaa ohjaustyötä tekevien osaamista 

hakeutumis- ja siirtymävaiheiden monialaisessa 
ohjauksessa 

￮ Kehittää ohjauspalveluita tuottavien tahojen 
välistä yhteistyötä monialaisten ohjauspalveluiden 
hyödyntämisessä ja kehittämisessä.

￮ Lisätä ohjaustyötä tekevien tietoa ja osaamista 
erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta 
verkkovalmennuksen avulla
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Alkuselvitys ohjaus- ja osaamistarpeista ja toiveista sekä 
digipalveluista – julkaistaan pian

Monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa 
perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin 
rakentumiseen, uraohjaukseen, digitaalisten palveluiden 
käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen. 

Valmennuksen suorittaneille tarjotaan mahdollisuus 
osoittaa oma osaamisensa suorittamalla osaamismerkki.

Osaamismatkalla-
hankkeessa tuotetaan:
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Kenelle?
Ensisijaisesti
1. Ohjauspalveluita
tuottavien tahojen
työntekijät: TE-toimistot, 
nuorisotoimi, Ohjaamot, 
järjestöt, vapaa
sivistystyö, säätiöt

2. Koulutusorgani-
saatioiden
Opintopolku.fi -
palvelun kehittäjät ja
käyttäjät

Perusasteen ja toisen
asteen opettajat ja
ohjaajat

Välillisesti
a) opiskelijat, hakeutuvat ja
siirtymiä suunnittelevat
ohjauspalveluiden käyttäjät

b) opettajiksi ja ohjaajiksi
opiskelevat sekä

c) korkeakoulujen
ohjauspalvelujen tuottajat

. 
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Valmennus joustavasti omalla aikataululla erityisesti niille, joilla ei 
ole mahdollisuutta osallistua pidempikestoisiin/yhtäjaksoisiin 

koulutuksiin  



Sujuvat
siirtymät?
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Lähde: Amisbarometri 2015, 2017 & 2019

Viime vuosina 
noin 5 %lle amm. 
toisella asteella 
opiskelevista ei 
opintojen 
jatkaminen 
perusasteen 
jälkeen ole 
ollut selvyys



Opintojen jatkaminen oli vähiten selvää…
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￮ Muunsukupuolisille, sillä heistä 12 % oli eri mieltä selvyyden kanssa, 
kun naisista ja miehistä 5 % ajatteli näin
￮ Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville (12 % eri 
mieltä), kun suomea äidinkielenään puhuvista 4 % ja ruotsia 8 % oli eri 
mieltä väittämän kanssa
￮ Vanhemmille vastaajille (14 % eri mieltä) ja iän noustessa lisääntyi 
kokemus siitä, ettei jatko ollut itsestään selvää. Nuorimmista eri mieltä 
oli 3–4 %

Lähde: Amisbarometri 2015, 2017, 2019



Amisbarometri 2019: Mistä sait 
tietoa ja ohjausta opintoihin 
hakeutumiseen? (%)
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Kyllä Ei N

Hain tietoa
itsenäisesti 88 12 3 883

Oppilaitoksesta 49 51 3 368

Työvoimapalveluista 28 72 3 344

Ohjaamosta 9 91 3 165

Lähde: Amisbarometri 2019



Nuorimpien vastaajien tieto- ja ohjauslähteet, 
%-osuus, jotka mainitsivat tavan / lähteen 

10Lähde: Amisbarometri 2019
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Ketkä keskeyttävät 
tai harkitsevat 
keskeyttävänsä 
opinnot?



Toisen asteen opintojen 
keskeyttäminen lv. 2017/2018
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Vaihtoi alaa / suoritti tutkinnon 
toiselta alalta (%) 

Keskeytti kokonaan tutkintoon
johtavan koulutuksen

(%)

Naiset Miehet Yht. Naiset Miehet Yht.

Koko Suomi 
lukio 1,5 1,5 1,5 1,4 2,1 1,7

Koko Suomi 
amm. 4,9 2,4 3,5 7,7 7,8 7,8

Lähde: SVT: Koulutuksen keskeyttäminen 2018



Lukiolaisista vähiten ylioppilaaksi 
valmistumiseen uskoivat
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￮ Muunsukupuoliset ja ne, jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan: 
heistä 15 % oli harkinnut vaihtoa, lopettamista tai lukion suorittamista 
ilman yo-kirjoituksia, kun naisista vastaava osuus oli 3 % ja miehillä 1 %
￮ 19-vuotiaat, joista 7 % oli miettinyt muuta, kun taas 17-vuotiaista 4 % 
ja 18-vuotiaista 2 %
￮ Kaupunkimaisissa kunnissa (2,5 %) ja taajaan asutuissa kunnissa (3 
%) asuvat lukiolaiset – maaseudulla asuvilla osuus oli 1 %

Lähde: Lukiolaisbarometri 2019



Ammatillisista opiskelijoista vähiten 
valmistumiseen uskoivat
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￮ Muunsukupuoliset, joista 18 % oli harkinnut vaihtoa tai lopettamista, 
kun naisilla ja miehillä vastaavat osuudet olivat 4 % 
￮ Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat: heistä 9 % oli 
harkinnut muuta vaihtoehtoa, kun taas suomenkielisistä vaihtamista tai 
lopettamista oli harkinnut 4 % ja ruotsinkielisistä 5 %
￮ Iän osalta nuorimmat - korkeintaan 17-vuotiaat - sekä 20–24-vuotiaat 
uskoivat hieman muita harvemmin valmistumiseensa
￮ Koulutusaloista taas erottuivat tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä 
palvelualat, joissa lopettamista harkinneiden osuudet olivat 7 % ja 6 %

Lähde: Amisbarometri 2019



Nuorten toiveita
ohjaukselle
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Nuoret kaipaavat erityisesti 
henkilökohtaista ohjausta

16Lähde: Sarasjärvi & Murto 2020, OKM



“
￮ ”Enemmän apua oman polun 

löytämiseen ja kartoittamaan 
omia ominaisuuksia esim. siitä
millainen koulu minulle 
sopisi/millainen oppimisen 
muoto toimii minulla 
parhaiten.” 
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Lähde: Sarasjärvi & Murto 2020, OKM



Ohjauksen ja 
tiedon lisäksi 
tarvitaan tukea 
ja kokemus 
kuulluksi 
tulemisesta
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Lähde: Sarasjärvi & Murto 2020, OKM



“
￮ ”Tukea koululta. Koulu ei esim. ollut 

yhtään kiinnostunut siitä mitä aion 
tehdä opintojen keskeyttämisen
jälkeen. He eivät myöskään
kysyneet syitä keskeyttämiselle. 
Paperi vain kouraan ja ulos. Minua 
ei ohjattu mihinkään, ei annettua 
tukea tai neuvoa. Jäin tyhjän päälle. 
Yleinen elämäntilanteeni ei 
myöskään kiinnostanut koulua. Voin 
huonosti ja olisin tarvinnut apua 
pahoinvointiini. En kuitenkaan 
osannut itse pyytää apua.”

19Lähde: Sarasjärvi & Murto 2020, OKM



“ ”Olisin halunnut enemmän tietoa myös 
muiden paikkakuntien 
opiskelumahdollisuuksista; meillä ei 
puhuttu mistään muusta kuin oman 
kaupungin mahdollisuuksista. Jos halusi 
tietoa muiden paikkakuntien 
opiskelumahdollisuuksista, sitä oli 
etsittävä ihan itse.”
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Tärkeää tietää ja kuulla myös 
muiden paikkakuntien 

tarjonnasta

Lähde: Sarasjärvi & Murto 2020, OKM



Yhteinen ideointi

￮ Millä keinoilla parhaiten ehkäistään
keskeyttämistä? Kerro 1-3 asiaa

￮ Vastaa Mentimeterissä: 
https://www.menti.com/fr8q13tufx

21

https://www.menti.com/fr8q13tufx


Monialainen
ohjausosaaminen
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Osaamistarpeita ja toiveita /
Sedun tilaisuudet 

Päälliköt, johtajat
- osaamisen tunnistaminen ja 
sanoittaminen
- asiakkaan kohtaaminen ja 
motivointi, innostaminen
- ohjattavan oma oivaltaminen
- ohjattavan omien sisäisten 
esteiden purkaminen

Ohjaajat, valmentajat
- konkreettista tietoa ammateista ja aloista, verkkotyökalut
- tietoa digipalveluista, Opintopolun ja Työmarkkinatorin 
käyttö vähäistä
- kaikille riittävä osaaminen auttaa ‘tässä ja nyt’ –kysyjää
- yhteisö tärkeä, tietää kenen luo ohjata/keneltä kysyä
- lisäpalikoita itselle, helposti opiskeltavia pieniä paloja
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Osaamistarpeita ja toiveita /
Brahen tilaisuus

Kentällä työskentelevät
- mahdollisimman joustava tapa 
opiskella, verkkokurssiin osallistujilla 
kykyä ottaa vastuuta omasta 
oppimisesta
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Yhteinen keskeinen teema: 
moniammatillisen yhteistyön 
vahvistaminen ja kehittäminen, 
erityisen tärkeää 
keskeyttämiskierteessä olevien 
kohdalla



Osaamistarpeita ja toiveita /
Lappian tilaisuudet
Pedagoginen tiimi
- uraohjauksen monet 
merkitykset – käsitteen 
määrittely ja pilkkominen 
osiin
- tavat tuoda työelämää ja 
eri ammatteja tutummiksi

Hankkeen kohderyhmäläiset
- ”elämänkirjon näkyväksi tekeminen”
- tukea antaa tietoa millaista työ on kentällä – ristiriita sen 
välillä mitä koulutuksesta puhutaan ja mitä työ oikeasti
- oman osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen 
tukeminen, vahvuuksista kertominen vaikeampaa kuin 
heikkouksista
- oppimisvaikeudet – miten auttaa tunnistamaan tilanne ja 
sen vaikutukset
- sosiaalisten taitojen opettaminen 25



Alueellinen
monialaisuus

Ohjaustahoja

TE-toimistot
- nuorisotoimi
- Ohjaamot
- sosiaalitoimi
- järjestöt
- säätiöt
- maahanmuutto-
viranomaiset
-rikosseuraamusviranom.

Muita?

Koulutusorgani-
saatiot
- perusaste

- ammatilliset
oppilaitokset

- lukiot

- vapaa sivistystyö

- korkeakoulut

Muita?

Välillisesti

- opiskelijat, hakeutuvat ja
siirtymiä suunnittelevat
ohjauspalveluiden käyttäjät

- opettajiksi ja ohjaajiksi
opiskelevat

Muita?
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Kiitos!

www.osaamismatkalla.fi
@osaamismatkalla

Osaamismatkalla-hanke (S22170) on käynnistynyt 1.8.2020 ja se päättyy 30.4.2022. Hanketta osarahoittaa
Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.


