
POTKURI
ESR (S21300)

Tämä on Potkuri 
hanke



Mikä on Potkuri-hanke?

Edukai Oy:n hallinnoima ESR-hanke (kesto 22 kk):
– TL 3 (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus)
– 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen

Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot 1.8.2018 saakka:
Petra Tolonen p. 044 2885690 petra.tolonen@edukai.fi
Tiina Suoranta p. 044 2944518 tiina.suoranta@edukai.fi
Arja Immonen p. 044 7101244 arja.immonen@kao.fi

Edukai Oy
Opintie 3, rakennus Oppi 4, 87100 Kajaani 
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Mihin Potkuria tarvitaan?
Potkuri tähtää kaikilla kehittämistoimenpiteillään 

pitkäaikaistyöttömien osaamistason kohottamiseen

Kehittää toimintatapoja, 
joilla varmistetaan 

osaamistason 
kohottaminen

Saada aikaan ehjiä  
palveluprosesseja, joiden 
perustana on olemassa 

olevien palveluiden 
yhteensovittaminen

Oikea-aikaisen ohjauksen 
saatavuus ja saatavuuden 

varmistaminen

Löytää toimintatapoja, 
joita käyttämällä 

ohjauksen ja asiakkaan 
tarpeen välille ei 

muodostu 
kohtaanto-ongelmaa

Monialaisen palvelukentän 
palveluketjun 

täydentäminen 
koulutuspalvelujen osalta
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Mikä on Potkuri?

• Potkuri on paikka 
kaikille, jotka 
tarvitsevat 
henkilökohtaista 
neuvontaa, ohjausta ja 
tukea opiskelu- ja 
työpaikan löytämiseen 

Potkurissa 
moniammatillinen 
osaajajoukko yhdessä 
asiakkaan kanssa:

• Kartoittaa osaamisen

• Järjestää valmentavaa 
toimintaa kohti 
opintoja  tai työtä

• Tarjoaa kattavan 
yhteistyökumppa-
neiden verkoston

Potkurissa mennään 
osaaminen edellä 
eteenpäin. 

• Potkuri tukee, neuvoo  
ja ohjaa jatkuvasti, 
asiakasta omalla 
reitillään 

• Asiakkaalla on 
mahdollisuus näyttää  
ja opinnollistaa
osaamistaan 
oppimisympäristöissä 
tai työpaikoilla

• Asiakas saa tietoa ja 
palautetta 
osaamisestaan

Näin Potkuri toimii:

• Asiakkaille annetaan 
henkilökohtaisesti 
suunniteltua ja 
toteutettua ohjausta, 
neuvontaa ja muita 
tukimuotoja

• Autetaan asiakasta 
tekemään päätöksiä 
sekä tarkentamaan jo 
tehtyjä suunnitelmia

• Ohjataan ja tuetaan 
asiakkaan valmiuksia 
edetä 
suunnitelmissaan 
eteenpäin



Näin Potkuri toimii
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Alkustartti
”kick off”

Asiakastyöskentely käynnistyy 
alkustartista

Henkilökohtaisen  
kehittämissuunnitelman teko 

käynnistyy

Alkustartista kehittymis-
suunnitelmaan ja yksilölliselle 

polulle

Aiemmin hankittu osaaminen 
tehdään näkyväksi 

Osaaminen todennetaan 
kehittämissuunnitelmassa

Tarvittaessa osaaminen  
opinnollistetaan

Jokaisen asiakkaan kanssa 
suunnitellaan yksilöllisesti 

toteutettava polku 

Suunnitelmaa päivitetään 
säännöllisin väliajoin ja tarpeen 

mukaan 

Kestoon vaikuttavat mm. 
osaamisentunnistamis ja 

opinnollistamisen tarpeet ym. 
henkilökohtaiset suunnitelmat

Jatkuva ohjaus ja tuki 
"Potkurin TNO*-helppari”

*TNO = tiedotus, neuvonta ja 
ohjaus

Henkilökohtaisen suunnitelman 
päivitykset

Yksilö- ja ryhmäohjaus

Työpajatyöskentely

Ohjaus ja tuki oppilaitos- ja 
työympäristössä

Uraohjaus ja jatkosuunnitelmat

Toteutetaan osana muita 
palveluja (opinnot, työpaikalla 

tapahtuva oppiminen jne.)

Kesto vaihtelee yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti



Miten toimijaverkosto hyötyy Potkurista 
(hankkeen tavoitteet)? 

Pitkäaikaistyöttö-
mien osaamis-

tason 
kohottaminen

Motivointi sekä 
aktivointi oman 

osaamisen 
lisäämiseen

Tuottaa ehjiä 
palveluprosesseja

Osaamistason 
kohottamiseen 

tähtäävä 
koulutuksen 

aikainen tuki ja 
ohjaus

Potkurin 
systemaattinen, 

jatkuva ja 
läpileikkaava 

arviointi
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