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1. Kehittää valtakunnallisia, keskitettyjä sähköisiä palveluja 

2. Parantaa ja syventää ohjausosaamista

3. Rakentaa verkostomaisesti tuotettuja, yhden luukun –
periaatteella toimivia, aikuisille suunnattuja tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalveluja

Kehittämisohjelmassa tähdättiin työelämän 
parempaan kohtaantoon ja osaavan työvoiman 

saatavuuteen, keinoina ….



Kehittämisohjelmassa 3 osaa

Sähköisten palvelujen 
kehittäminen erityisesti 
neuvontatoiminnassa 
aikuiskoulutuksen osuvuuden ja 
suunnitelmallisuuden 
parantamiseksi -OSAOHJELMA

Ohjaus-, neuvonta- ja 
opetushenkilöstön ohjauksen ja 
neuvonnan toimintamuotojen 
kehittäminen, osaamisen 
vahvistaminen sekä 
aikuisopiskelijoiden osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen -
OSAOHJELMA

Ohjaustyön arviointi ja tutkimus -
OSAOHJELMA

NUOVE koulutusneuvonta- ja 
uraohjauspalvelujen 
kehittämisprojekti (päättynyt 2011)

STUDIO- ja ERKKERI-
koulutusprojektit

Alueelliset Opin ovi-projektit

Aikuisohjauksen 
koordinaatioprojekti

LAITURI-projekti

NUOVE / Tutkimusosiot 3A ja 3B
3A Ohjaus- ja neuvontapalvelujen 
arvioinnin ja arviointityökalujen 
nykytilanteen kartoitus, arviointi- ja 
palautejärjestelmien sekä 
arviointivälineiden kehittäminen 
(päättynyt 2010)

3B Valtakunnallisen
kehittämisohjelman 
arviointitutkimus
(päättynyt 2013)



Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin rooli kehittämisohjelmassa

Koordinoimme, ylläpidämme ja aktivoimme Opin ovi-projektien 
valtakunnallista verkostoa (yli 50 projektia). 

Tuemme Opin ovi -projektien kehittämis- ja juurruttamistyötä

Kokoamme Opin ovissa syntyviä tuloksia ja hyviä käytäntöjä sekä 
levitämme niitä kansallisesti ja kansainvälisesti  projektien apuna.

Selvitämme ja seuraamme alueellisten TNO -palvelujen 
kehittymistä Opin ovien päättymisen jälkeen

Varmistamme, että Opin ovissa saadut kokemukset ovat siirtyneet 
ELY-keskusten ELO-ryhmien käyttöön 



 Opin ovissa tehty kehittämistyö on huomioitu ELO-ryhmien 
työssä

 Tulosten juurtumisen onnistuneisuus vaihtelee eri alueilla 

 Ohjauksen vaikuttavuutta tulisi pystyä seuraamaan nykyistä 
paremmin  auttaisi esimerkiksi johdon sitouttamisessa

 TNO-palvelujen seurannan ja arvioinnin menetelmiä ei 
juurikaan ole

 Kehitetyt palvelut kaipaavat markkinointia myös projektin 
päätyttyä

 Verkosto tarvitsee koordinaattorin projektin päätyttyäkin.

Yhteisiä huomioita Opin ovi –kiertueesta 
(tilannekatsauskäynnit ELY-alueittain)

-alueraportit www.opinovi.fi

http://www.opinovi.fi/


HYÖDYNNÄ KERÄTTY TIETO



Opinovi.fi 
Tietopankki aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisestä Suomessa 2008-2014

www.opinovi.fi

http://www.opinovi.fi/


Tietoa alueittain



Tietoa koko kehittämisohjelmasta -loppujulkaisu verkossa 
http://oppimateriaalit.jamk.fi/opinovi/

http://oppimateriaalit.jamk.fi/opinovi/


Mahdollista tiedon liikkuminen 
Jaa ja levitä tietoa aktiivisesti

Seuraa



Elinikäisen 
ohjauksen 
verkkolehti 

Elo

http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/

http://verkkolehdet.jamk.fi/elo/


Hyödynnä huippuvalmennusta



 Vuosina 2009-2014
 22 paikkakuntaa
 Yli 100 valmennuspäivää
 Yli 1300 osallistujaa
 Osallistujat laajasta toimintaympäristöstä ja monenlaisista 

tehtävistä

Sisältöinä verkostoyhteistyön osa-alueista mm: 
 1) verkostojen kokoaminen 
 2) minä verkostotyön osaajana 
 3) verkostojen ylläpito ja koordinointi

 ”Näin Toimii Verkosto”- ja ”Näin Toimii Verkostovalmentaja” -
konseptit.

Verkostovalmennuksesta 
huippuasiantijuus



Verkosto-osaamisen koulutusta 
• pitempikestoisia koulutus- ja kehittämisprosesseja
• teemapäiviä, työpajoja ja asiantuntijaluentoja.
• konsultaatiota verkostojen rakentamisen, kehittämisen ja toiminnan 

eri vaiheisiin.

http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Verkosto-osaaminen/

http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Verkosto-osaaminen/
http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Verkosto-osaaminen/
http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Opetus-ja-ohjaus/Verkosto-osaaminen/


Tulossa myös Verkostoitujan apu -
verkkojulkaisuun virikekirja

http://oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu/

http://oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu/
http://oppimateriaalit.jamk.fi/verkostoitujanapu/


Avaa Opin ovi ja poimi parhaat palat!

www.opinovi.fi

http://www.opinovi.fi/

