Lapin Opin ovi
TIEDOTE 2.1.2012

LAPIN OPIN OVI -PROJEKTI PÄÄTTYI 31.12.2011 - On tulosten julistamisen aika
Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena oli valmistella Lapin alueellinen aikuisten opintoohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto.
Projektin tuloksena ovat syntyneet:
1) Menestyjäksi Lapissa, maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden
strategia vuoteen 2020 ja toimintamalliehdotus
2) Lapin ohjaajaverkostokartta, jossa on nimetty alueellisesti tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä
tekevät henkilöt sekä yhteystiedot. Verkostokartta on tarkoitettu tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun ohjaajan työn tueksi. Konkreettisena yhteistyön muotona pilotoitiin koulutusneuvontapalvelua, jossa ohjaajat antoivat koulutusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Pilotoinnin arvioinnin mukaan verkostomaisen työskentelyn nähtiin olevan tärkeä
osa ohjaustyötä ja mahdollistavan TNO-palveluiden uudenlaisen kehittämisen.
3) Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten ohjausosaamisen kehittyminen mahdollistettiin ERKKERI- ja STUDIO-koulutuksiin, ajankohtaisinfojen ja benchmarking-vierailuihin osallistumisen myötä.
Projektissa olivat mukana kaikki Lapin maakunnan keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot, työ- ja elinkeinohallinto, työyhteisöjä, säätiöitä ja vapaan sivistystyön organisaatioita.
Projektissa muodostettiin neljä alueryhmää: Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin alueet sekä Saamelaisalue. Alueryhmät koottiin kehittämään alueellisia ohjauksen- ja neuvonnan verkostoja. Samalla avattiin uusia mahdollisuuksia tutustua toisten ohjauksen toimintatapoihin ja ohjaajiin.
Projekti verkottui yhtenä projektina valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan
sekä teki yhteistyötä muiden Opin ovi -projektien kanssa. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan
Opin ovi hankkeiden kanssa yhteistyö oli aktiivista.
Projektin ensisijaisina kohderyhminä olivat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, jotka
toimivat opetushallinnon, työhallinnon ja työelämän organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.
Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä Lapissa on julkaistu raportti Opin
ovesta eteenpäin (2011). Siinä kerrotaan kuinka verkosto rakentui ja prosessi eteni Lapin
Opin ovi projektin toimeenpanemana. Tämä raportti ja muut projektin tuottamat dokumentit on julkaistu Internetissä www.opinovi.fi/lappi
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Seuraavat askeleet:
 Jatkossa Maakunnallisen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta tulee vastaamaan Lapin elinikäisen oppimisen
ja ohjauksen yhteistyöryhmä, joka on asetettu Lapin ELY-keskuksessa 12.10.2011.
 Vuoden 2012 helmikuussa on mahdollisesti käynnistymässä uusi kaksivuotinen Lapin ELYkeskuksen osarahoittama ESR-projekti, jossa tavoitteena on toimeenpanna Maakunnallisen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian toimenpiteet Lapissa. Projekti toteuttajat olisivat Lapin matkailuopisto ja Ammattiopisto Lappia. Projekti toteutettaisiin tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin koulutuksenjärjestäjien, työ- ja elinkeinohallinnon sekä muiden aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluita tuottavien organisaatioiden
kanssa.

Suuret kiitokset yhteistyöstä ja ahkeroinnista
projektin loistavien tulosten aikaansaannissa!
Kiitokset osoitamme projektityöntekijöille, yhteistyökumppaneille,
sidosryhmille ja kaikille niille, jotka ovat myötävaikuttaneet
tasa-arvoisten ja laadukkaampien
TNO-palveluiden kehittämiseen Lapissa!

Projektipäälliköt Päivi Kilja ja Tuula Myllykangas

