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Improving Guidance and Counselling in Adult Learning oli kaksivuotinen Euroopan unionin 

rahoittama Erasmus+ KA204 - Strategic Partnerships for adult education hanke (2019 – 2021), joka 

paransi partnerioppilaitosten opinto-ohjauksen laatua kehittämällä uusia toimivia menetelmiä 

opiskelijanohjaukseen. Tavoitteena oli kehittää aikuisoppijoiden1 ohjaamiseen pedagogista 

työkalua oppimisen taustaparametrien kartoittamiseen, laajentaa ja syventää heidän apunaan 

toimivien opinto-ohjaajien2 osaamista ja niin avata uusia mahdollisuuksia opiskelijanohjaukseen. 

Hankepartnereiden keräämät hyvät käytännöt muodostivat ensimmäisen version tästä 

työvälineestä. 

Projektissa oli mukana neljä aikuiskoulutusorganisaatiota:  

 AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe B.V. (Hollanti) 

 Caritas Coimbra (Portugali) 

 Ljudska univerza Celje (Slovenia) 

 Työväen Akatemia (Suomi), joka oli projektin kordinaattori. 

Hankepartnerit toimivat omanlaisten aikuisoppijoiden kanssa. Edustettuina oli laaja kattaus 

aikuisopetusta maantieteellisesti ja ikäryhmittäin, perusopetuksesta korkeakoulutukseen.  

Opinto-ohjausta voidaan pitää karttana; vaikka tavoite on tulevaisuudessa, lähtökohtana on 

neuvottu henkilö; tähän puolestaan vaikuttaa hänen oma menneisyytensä. Hankkeessa kehitettiin 

viitekehys, jossa voidaan kartoittaa aikuisten oppimisen taustamuuttujia: 

 aiemmin opitun tunnustaminen 

 oma käsitys itsestä oppijana 

 itsetietoisuuden osa-alueet 

o kyky itsenäisiin valintoihin ja arviointeihin 

o aikuisoppijan itsetuntemus, itsearvostus ja minäpystyvyys 

                                                           
1 Joissakin aikuisoppijoiden määritelmissä korostetaan ikää, kun taas toisissa keskitytään opintojen katkoksiin tai niihin velvollisuuksiin ja toimintoihin, 
joita aikuisten odotetaan suoritettavan elämänsä aikana. Tässä projektissa aikuisoppijoita ovat kaikki aikuiset, jotka ovat oppimassa uutta. He 
muodostavat heterogeenisen ryhmän yksilöitä, joilla on erilaiset koulutustaustat ja monipuoliset oppimistarpeet.  
2 Käytämme opinto-ohjaaja nimitystä kaikista niistä ammattilaisista, jotka ovat tukemassa aikuisen oppimista (esimerkiksi opettajat, kouluttajat, 
ohjaajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, tutorit jne.  
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 metakognitiiviset taidot 

 opiskelumotivaatio 

 sosiaaliset taustatekijät 

 

Kuva 1: Oppimisen taustaparametrit 

 

Aiemmin opitun tunnustaminen on aikuisoppijalle jopa tärkeämpää kuin muille oppijoille aiempien 

opintojen ja eletyn elämän vuoksi. Aikuisoppijalle on kertynyt sekä formaalista että ei-formaalista 

oppimista. Uuden liittäminen aiemmin opittuun lisää oppimista. Käsitys itsestä oppijana on 

muodostunut aiempien oppimiskokemusten myötä. Reflektion kautta on mahdollista uudistaa 

vääriksi osoittautuneita merkitysskeemoja. Huonoista oppimiskokemuksista syntyneiden 

negatiivisten kehien purkamisessa ohjaavalla opettajalla on suuri rooli. Oppimisen esteiden 

tunnistaminen parantaa osaltaan oppimistuloksia. 

Aikuisopiskelijoiden oletetaan usein olevan riittävän itseohjautuvia, jolloin he pystyvät itse 

ottamaan vastuun oppimisestaan. Näin ei kuitenkaan aina ole. Esimerkiksi Suomessa ja Sloveniassa 

vastuuta voidaan jakaa esimerkiksi opettajan antamilla tehtävien aikataulutuksilla. Itsereflektion 

ulottaminen oppimisprosessiin mahdollistaa oman toiminnan perustelemisen ja suunnittelun. 

Riittävällä itsetietoisuudella voidaan myös voittaa uuden oppimiseen liittyvät pelot, eikä erilaisia 

suoriutumisstrategioita epäonnistumisista selviämiseen tarvita. Aikuisopiskelijan riittävä 

itsearvostus myös mahdollistaa uuden kokeilun ja haasteiden kokemisen myönteisenä. 

Joissain tapauksissa aikuisopiskelijan kognitiivisen tason vaikeuksia voidaan helpottaa auttamalla 

opiskelustrategioissa, tentti- ja esseeklinikoilla jne. Tehokas oppiminen vaatii, että oppija saa olla 

aktiivinen ja kokee sekä toiminnan että opiskeltavan asian mielekkääksi. Opiskelumotivaatiosta 

voidaan erotella sisäinen ja ulkoinen. Opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen saattaa olla 

vaikeaa. 
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Toisaalta opiskelijaryhmään kuuluminen, toisten tapaaminen ja vuorovaikutus parantavat 

oppimista. Aikuiskoulutuksessa metakognitiivisiin taitoihin voidaan ajatella kuuluvan myös 

perustaidot, kuten lukeminen, kirjoittaminen, vieraan kielen osaaminen ja digitaaliset perustaidot. 

Sen lisäksi, että tuetaan tietyn tutkintopolun ja/tai ammatillisen polun valintaa, ohjaus- ja 

neuvontatoiminnan odotetaan valmentavan eri-ikäisiä ja eri tilanteissa olevia kansalaisia 

kohtaamaan työmarkkinoiden haasteet ennakoimalla ja hallitsemalla erilaisia siirtymiä, joita he 

joutuvat tekemään. Esimerkiksi Portugalin Qualifica keskuksissa elinikäisen ohjauksen ja 

neuvonnan3 toimintoja on kehitetty, jotta kansalaiset voisivat tehokkaasti kehittää heidän uraansa 

ja rakentaa elämäänsä erilaisessa siirtymävaiheissa, kuten opiskelun ja työelämän välillä, 

työttömyyden ja työllisyyden välillä, työpaikkojen vaihdoksissa ja eläköitymisessä. Tämä on 

kontekstuaalinen paradigman muutos, jossa painopiste siirtyy interventiosta tukemaan 

päätöksentekoa opiskelu- tai ammattikoulutusalueella koko elinkaaren ajan. 

Edellä mainitussa Erasmus+ -hankkeessa projektituotoksena oli käsikirja, jonka pohjalla ovat 

hankepartnereiden keräämät opinto-ohjauksen parhaat menetelmät oppimisen taustaparametrien 

kartoitukseen. Projektissa menetelmiä kehitettiin aikuisoppijoiden kanssa tehdyistä testeistä 

saatujen tulosten mukaisesti. Aikuisoppijoita ja heidän ohjaajiaan pyydettiin arvioimaan näiden 

menetelmien tehokkuutta. Lisäksi aikuisoppijat antoivat palautetta siitä, miten helppoa oli vastata 

niissä esitettyihin kysymyksiin. 

 

 Jokainen hankekumppani keräsi tietoa oman organisaationsa ohjauskäytännöistä sekä 

maansa koulutusjärjestelmästä (perusopetus, korkeamman asteen koulutus, vapaa 

sivistystyö): 

o Aineistotutkimus, jäsennellyt haastattelut ja/tai kyselylomakkeet, joilla kerättiin 

tietoa käytetyistä opinto-ohjauksen menetelmistä ja välineistä, sekä niiden hyödyistä 

ja haasteista. Kirjallisesta materiaalista tärkeimmät, samoin kuin tehdyt analyysit, 

käännettiin projektin yhteiselle kielelle englanniksi.   

o Kuvaukset partneriorganisaatioiden menetelmistä sekä niissä käytetyistä välineistä 

eri taustaparametrien kartoittamiseen on jaettu yksilöohjaukseen ja 

                                                           
3 ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Lifelong Guidance at the Qualifica Centres: 

Methodological Guide. [Online] Available from: https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf. [Accessed: 15th January 2020 

https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf
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ryhmätoimintaan soveltuviksi. Jotkin esitellyt menetelmät soveltuvat molempiin 

tapoihin ohjata aikuisoppijaa.  

 

Käsikirja Keinoja kartoittaa oppimisen taustaparametreja / The Handbook Of The Best Practices To 

Map Background-Learning Parameters julkaistaan kesällä 2021 jokaisen partneriorganisaation 

kotisivuilla. Linkit suomen- ja englanninkielisiin versioihin löytyvät Työväen Akatemian sivuilta 

osoitteesta https://www.akatemia.org/projektitoiminta/igcal/. 

Me elämme tulevaa varten – me opimme menneestä!  

 

https://www.akatemia.org/projektitoiminta/igcal/

