
 
                        
  
 

   

AIKU - Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa 

1.1.2020 – 30.6.2021 

______________________________________________________________________ 

 
Tiedote 1/2020 

Tervetuloa seuraamaan AIKU-hankkeen etenemistä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

AIKU-hankkeen tavoitteena on 
 

1. Selvittää sekä rakentaa maakunnallinen 

verkostomaisesti toimiva palveluohjausmalli, 

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, jolla voidaan 

vaikuttaa maakunnan koulutustason 

nostamiseen.    

 

3. Tehdä koulutukseen ohjauksen digitaalisen 

alustan alustava käsikirjoitus.  

 

Miksi AIKU-hanke? 
 

Etelä-Savon kaikista 25-64-vuotiaista (68 741) oli 

vuonna 2018 ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 

joka seitsemäs (9 626). Toisen asteen tutkinto on 

noin puolella (35 830), alin korkeakoulututkinto 

(=vanha opistoaste) noin joka kymmenennellä 

(7 771) ja korkeakoulututkinto noin joka 

viidennellä (14 162). 

 

Työttömistä työnhakijoista noin joka kolmannella 

ei ole ammatillista koulutusta (30.11.2019). 

Työllisestä työvoimasta joka kymmenennellä ei ole 

perusasteen jälkeistä tutkintoa (2017).  

 

Ulkomaisia työnhakijoita oli tammikuussa 2020 

noin 1000, heistä ilman perusasteen jälkeistä 

koulutusta oli joka kolmas. Osatyökykyisiä oli 

samaan aikaan noin 2500, heistä ilman 

perusasteen jälkeistä tutkintoa noin joka neljäs.  

 

Lopulta mitkään tilastot eivät kerro, kuinka paljon 

koko aikuisella Etelä-Savon väestöllä on tarvetta 

osaamisen päivittämiseen ja erilaisiin täydennys-, 

lisä- ja uudelleenkoulutuksiin. 

 

Tämä kevät on muuttanut tilanteen monella tavalla 

ja em. tilastot ovat jo osittain vanhentuneet. 

Aikuisten koulutukseen ohjauksen kehittäminen on 

entistä tärkeämpi yhteinen asia. Tarvitsemme 

yhdessä suunnitellun toimintatavan ja käytännön 

työkalun, jotta asiakkaita voidaan eri toimijoiden 

työnä neuvoa ja ohjata entistä paremmin 

löytämään heille sopivia mahdollisuuksia 

osaamisen kehittämiseen. Siksi AIKU. 

 

Kaikki rakentuu yhteistyölle 
 

Haluamme saada tällä hankkeella aikaan todellisia 

tuloksia. Eteläsavolainen aikuisten koulutukseen 

ohjauksen toimintamalli syntyy, kehittyy ja toimii 

vain yhteistyössä eri viranomaisten, yhdistysten, 

työnantajien ja oppilaitosten kanssa.  

 

Lue seuraavalta sivulta, millaisia toimenpiteitä on 

tulossa ja miten sinä voit olla tässä mukana.  

 



  

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tarjoamme asiakaslähtöisiä nivelvaiheen 

ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla 

työotteella huomioiden erityisesti osatyökykyiset 

ja maahanmuuttajat. Kevät 2020 – kevät 2021. 

 

Voit pyytää meitä mukaan asiakkaasi ohjaus-

tilanteisiin silloin, kun kyseessä on opiskeluun 

liittyvät asiat. Järjestämme tarvittaessa 

asiakkaillenne myös koulutusinfoja ym.  

Puhelin, WhatsApp, Teams ym. toimivat. 

 

3. Rakennamme selvityksen ja pilotoinnista saatujen 

kokemusten pohjalta aikuisten ohjaustoiminnan 

mallinnuksen yhdessä verkostojen kanssa. 

Työpajat. Kevät 2021. 

Kutsumme organisaatiostasi osallistujia tähän 

alkuvuodesta 2021. 

 
4. Laadimme alustavan käsikirjoituksen digitaalisen 

alustan hyödyntämisestä aikuisten koulutukseen 

ohjauksen välineenä.   

 

Tavoitteena on kehittää sovellus, joka palvelee 

sekä yksittäistä asiakasta että verkostotoimijaa 

asiakkaan ohjaustilanteessa. Sovellus kokoaa 

asiakkaan tarvitseman koulutukseen ohjauksen 

ensivaiheen tiedon yhteen. 2020 – 2021. 

 

Mahdollinen sovellus toteutetaan erillisen 

rahoituksen avulla.  

 

AIKU-hankkeen toimenpiteet ja 

aikataulu 
 

1. Lähtötilanteen selvitys aikuisten koulutukseen 

ohjauksesta ja sen kehittämistarpeista Etelä-

Savossa tehdään asiakaslähtöisesti ja yhdessä 

verkostojen kanssa. 

Selvityksen materiaali kerätään kolmessa 

vaiheessa: 

A. Asiakkaiden kokemuksia, tarpeita ja toiveita 

koulutukseen ohjauksen TNO-palvelulle. 

Survey-kysely täydennettynä puhelin-

haastatteluilla, koko maakunta.              

Kevät-kesä 2020. 

Pyydämme sinua jakamaan kyselyn linkkiä 

omille asiakkaillesi, katso tarkemmin 

erillinen viesti asiasta. 

B. Viranomaisten ja muiden asiakastyön 

toimijoiden kokemukset, tarpeet ja toiveet 

koulutukseen ohjauksen TNO-palvelun 

yhteiselle kehittämiselle, pohjana 

asiakkaiden kysely. Työpajat. Syksy 2020. 

Kutsumme organisaatiostasi osallistujia 

tähän alkusyksystä. 

C. Johtajien näkemykset yhteistyön 

kehittämisen tarpeista em. kerätyn 

aineiston pohjalta. Työpajat. Syksy 2020.  

Kutsumme organisaatiosi johtajia tähän 

loppusyksystä. 

 

Selvityksen raportti valmistuu joulukuussa 

2020. 

 

 

 Ota yhteyttä! 
Minna Hallikainen, projektipäällikkö  
minna.hallikainen@esedu.fi 
p. 044 7115640 
Hirvensalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 
 

Mari Honkonen, hanketyöntekijä 
mari.honkonen@seurakuntaopisto.fi 
p. 040 358 4707 
Kangasniemi, Pieksämäki 
 

Timo Häkkinen, projektiasiantuntija 
timo.hakkinen@esedu.fi 
p. 044 7115 718 
Hirvensalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 
 

Hanna Nygren, hanketoimija 
hanna.nygren@samiedu.fi 
p. 050 461 4576 
Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava 

 

AIKU - Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanketta toteuttavat  

Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu ja Seurakuntaopisto. 

Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto. 
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