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Keskusteluteemoja 

• Elinikäinen ohjaus, laajentunut tulkinta 

• Ohjaus poliittisissa dokumenteissa EU:ssa 

• Suomi eurooppalaisessa kontekstissa 

• Siiloista silloiksi? 

• …. 
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Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja  

osallistavan kasvun strategia” 

• Lisäarvon tuottaminen käyttämällä osaamista kasvun 

perustana.  

– Mahdollisuudet ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisääntyvät maailmassa, jossa 

koulutuksen, tutkimuksen ja digitaalitalouden mahdollisuuksia hyödyntävä 

innovointi parantaa sekä tuotteita että prosesseja; 

• Uusien mahdollisuuksien antaminen ihmisille osallistavassa 

yhteiskunnassa.  

– Uusien taitojen hankkiminen, luovuuden ja innovoinnin edistäminen, yrittäjyyden 

kehittäminen ja joustava siirtyminen työpaikasta toiseen ovat tärkeitä 

maailmassa, jossa paremman mukautumiskyvyn vastineena on tarjolla 

enemmän työpaikkoja; 

• Kilpailukykyisen, verkottuneen ja vihreämmän talouden 

luominen. 

 

• Keskeinen työväline: elinikäinen ohjaus  
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EU:n viisi yleistavoitetta vuodelle 2020 

• Työllisyys: 75%  20-64 vuotiaiden ikäryhmästä käy töissä. 

• T&K:  3% EU:n BKT:stä investoidaan T&K -toimiin 

• Ilmastonmuutos:  

– kasvihuonekaasupäästöt 20 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990 (tai tiettyjen ehtojen 

toteutuessa jopa 30 prosenttia pienemmät)  

– 20 prosenttia energiasta peräisin uusiutuvista energialähteistä  

– 20 prosentin parannus energiatehokkuuteen 

• Koulutus:   
– lasketaan koulunkäynnin keskeyttävien osuus alle 10 prosenttiin  

– nostetaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuus vähintään 40 

prosenttiin  

• Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta: 

- poistetaan köyhyys- tai syrjäytymisvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.  
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Ura? 

Uranvalinta? Ura jatkuvina valintoina? 
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Uranvalinta? Ura jatkuvina valintoina? 

Suunnanotto? 

Työllisyys? Työllistyvyys? 

Koulutus ja opetus? Oppiminen? 

Joustavuus? 
Oman osaamisen 

jatkuva päivittäminen ja 

ylläpito? 

-> elinikäinen oppiminen 

Elinikäiset urasuunnitteluvalmiudet omana itsenäisenä kompetenssina 

tietoyhteiskunnassa – opittavissa oleva kompetenssialue  

- > Elinikäinen oppiminen & elinikäinen ohjaus  

Terminologia? 

”Organisaatiokieli” ”Asukaskieli” 
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Elinikäinen ohjaus… 
(EU:n ministerineuvoston päätöslauselma 28.5.2004) 

• Mitä:  Erilaiset toimet:  
» tietojen ja neuvojen antaminen, opinto-ohjaus, tietojen ja taitojen arviointi, 

opastus, neuvottelu, päätöksenteko- ja uranhallintataitojen opettaminen 

• Kenelle/ 

Kenen kanssa:  Kaikenikäiset kansalaiset 

• Milloin:  Missä tahansa elämänvaiheessa 

• Kohde:  Koulutukseen ja ammattiin liittyvät päätökset,  

  yksilöllisen kehityskaaren hallinta, valmiuksien,  

  taitojen ja kiinnostusten määrittely 

• Ura:   Yksilöllinen kehityskaari oppimisessa, työssä ja  

  muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia  

  ja taitoja opitaan ja/tai käytetään. 

• Missä:  Julkiset palvelut, työelämä, kolmas sektori,   

  ostopalvelut, yksityiset palvelujen tuottajat 

Sosiaaliohjaus on sisällytettävissä tähän kattokäsitteeseen 
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EU:n ministerineuvoston päätöslauselma 21.11.2008 

"Elinikäisen ohjauksen parempi sisällyttäminen  

elinikäisen oppimisen strategioihin” 

• Edistetään elinikäisten uranhallintataitojen hankkimista. 

• Helpotetaan kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia 
saada ohjauspalveluja. 

• Kehitetään ohjauspalvelujen laadunvarmistusta. 

• Rohkaistaan eri toimijoiden välistä koordinointia ja 
yhteistyötä kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. 

  

 Hyödyntämällä elinikäisen oppimisen toimintaohjelman 
ja Euroopan rakennerahastojen tarjoamia 
mahdollisuuksia jäsenvaltioiden painopisteiden 
mukaisesti. 
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Elinikäisen ohjauksen  

yhteys poliittisiin tavoitteisiin… 

• Tehokas panostus koulutukseen  

• Työmarkkinatehokkuus 

• Elinikäinen oppiminen  

• Yhteiskunnallinen osallisuus 

• Yhteiskunnallinen tasa-arvo  

• Talouskehitys  
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Siiloista silloiksi? 

Ohjauksen lisäarvo yksilölle  

- Valinnat 

- Tuki  

- Unelmat 

- Henkilökohtaiset  

  tavoitteet 

 

Korostuvat  

oppilaitoskontekstissa 

 

Ohjauksen lisäarvo  

yhteiskunnalle  

-  Työllistyminen 

-  Kilpailukyky 

 

 

Korostuvat työ- ja  

elinkeinohallinnossa 

 

- Hyvinvointi 

- Osallisuus 

- Aktiivinen  

  kansalaisuus 

 

Korostuvat nuoriso-,  

sosiaali- ja terveyspalveluissa 

 

Ohjaus 

yhteisenä  

elementtinä 
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VRT: Koulunkäynnin keskeyttämisen  

vähentäminen (Komission tiedonanto 31.1.2011) 

• Ehkäisevät toimenpiteet 

• Interventiotoimenpiteet 

• Kompensaatiotoimenpiteet 

(Keski-Suomen SOTE 2020)  

Yhteinen kieli?  
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Euroopan ohjauspolitiikan  

verkosto, ELGPN 

• Jäsenmaiden aloite  

• Komissio tuki verkostolle 75% Erasmus+ kautta  

• Mukana 30 maata (Tammikuu 2015) 

• Suomi koordinaattorina 2007-2015 

• Työmuotoja:  
– Kaksi vuosittaista verkostokokousta 

– Temaattiset työryhmät 

– Vertaisoppiminen 

– EU tason ohjauspolitiikkaseminaari kahden vuoden välein 

• Lisätietoja: http://elgpn.eu 
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ELGPN  tuotteet: 
- LLG Policy Development, European Resource Kit for Policy Makers 

- ELGPN Evidence Guide 

- ELGPN Progress Reports 2008-14 & Short Reports 

- Concept Notes (Flexicurity, Youth Unemployment,  

      Career Management Skills, Youth Guarantee, Early School Leaving, Work-based learning) 

- Glossary – online version 

- Policy Briefings 
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ELGPN-työkirja 2012 
”Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka:  

Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle”  

• Työkirjassa jäsenmaita kutsutaan arvioimaan ja 

tarkistamaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

elinikäisen ohjauksen linjauksiaan ja käytänteitään (sekä 

sektorikohtaisesti että monihallinnollisesti) ja 

suunnittelemaan tulevaa kehitystä. 

• Sektorit: koulut, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, 

aikuiskoulutus, työllisyys ja yhteiskunnallinen osallisuus 
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Työkirjan lukujen rakenne 

• Poliittiset näkökohdat (hallinnonalojen yhteinen) 

• Toimenpiteitä edellyttäviä kysymyksiä (hallinnonalojen 

yhteinen) 

• Poliittiset toimenpiteet (hallinnonalojen yhteinen) 

• Alakohtaisesti tarvittavia toimenpiteitä  
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Työkirjan käyttömahdollisuuksia 

• Kansalliset, alueelliset tai paikalliset työryhmät (ELO-

ryhmät tai muut koordinointimekanismit) voivat 

tarkastella maan/alueen/paikkakunnan elinikäisen 

ohjauksen kokonaistarjontaa. 

• Tiettyjen sektorien päättäjät ja/tai sidosryhmät voivat 

tarkastella ohjauspolitiikkojaan, -palveluitaan tai -

ohjelmiaan elinikäisen ohjauksen kontekstissa. 

• Päättäjät ja/tai sidosryhmät voivat tutkia toisten maiden 

politiikkojen kehitystä. 

• Ohjaajien koulutuksessa työkirjalla voidaan lisätä 

osanottajien tietoisuutta työnsä poliittisesta kontekstista. 
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Elinikäisen ohjauksen  

järjestämisen periaatteet 

• Kansalainen/yksilö/oppija palveluiden 

tuottamisen keskiössä (asiakaslähtöisyys) 

–  kansalaisen uraosaamisen kehittäminen 

(osallisuuden mahdollistaminen) 

– palveluiden saatavuuden lisääminen 

– palveluiden laadun parantaminen. 
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Elinikäisen ohjauksen  

järjestelyjen keskeiset osatekijät 

• Ohjausjärjestelyjen osatekijät 

• Urasuunnitteluvalmiuksien (CMS) osatekijät 

• Ohjauksen saatavuuden osatekijät 

• Laadun ja tutkimusperustaisuuden osatekijät 

• Koordinoinnin ja yhteistoiminnan osatekijät 
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Esim: Ohjaus ja nuorisotakuu… 

• Tietoa olemassa olevista palveluista 

• Etsivä nuorisotyö 

• Henkilökohtaiset toimintasuunnitelmat 

• Opiskelunsa keskeyttäneille tarkennetut uudet suunnitelmat 

• Yrittäjyys ja työllistyminen yrittäjänä 

• Subventio työnantajille 

• Liikkuvuuden edistäminen 

• Monialainen ja moniammatillinen verkostotyö 

 
– ELGPN 2013 Concept Note 4: Youth Guarantee and lifelong guidance 
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Suomi eurooppalaisessa 

kontekstissa…. 
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FI: Elinikäisen ohjauksen  

yhteistyöryhmän tehtävät 2010-11 

• Laatia ehdotus kansalliseksi elinikäisen ohjauksen 

strategiaksi, joka käsittää kaikkien kouluasteiden ja -

muotojen sekä työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamat TNO-

palvelut elinikäisen oppimisen näkökulmasta 

– Yhteistyöryhmä jätti esityksensä 23.3.2011 

• Laatia ehdotukset toimenpiteistä elinikäisen 

ohjauksen strategian linjausten toteutumiseksi 

• Tukea ja edistää kansallista, alueellista ja paikallista 

TNO-palvelujen kehittämistyötä sekä vahvistaa 

hallinnonalojen ja eri toimijoiden yhteistyötä 
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Esitetyt strategiset tavoitteet 

• Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja 

ne vastaavat yksilön tarpeita 

• Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 

• Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä 

osaaminen 

• Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 

• Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena 
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Keskustelujen pohjaksi: 

• Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän vuonna 2011 

tekemät esitykset ohjauksen kansalliseksi kehittämiseksi 

ovat EU:n ministerineuvoston päätelmien suuntaiset 

• Haasteena kolmitasoinen kehittämistyö:  

– Päätöksenteko 

– Organisoituminen (ELO-ryhmät, SOTE-uudistus…?) 

– Asiakaspalvelun toteutus 

• Tieto- ja viestintätekniikan käytön tehostaminen 

• Lisäksi kansallisen ja alueellisen päätöksenteon 

perusteeksi tarvitaan kattavaa arviointi- ja tutkimustietoa 



With the support of the  

Lifelong Learning Programme 

of the European Union 

European Lifelong Guidance Policy Network  

http://elgpn.eu 

Coordinator: elgpn@jyu.fi 

Julkinen päätöksenteko 

TNO-palvelujen 

organisointi 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Kansallisten ohjausjärjestelyjen tasoja: 



 
Kuvio 12.      Ohjauksen palvelujärjestelyiden yhteistoiminnallisen johtamisen malli 

Ohjauksen palvelujärjestelyjen yhteistoiminnallisen johtamisen malli (Nykänen 2010) 

ELO-ryhmät 
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Valtakunnan tason toimijoita, esim: 

- OKM, TEM, STM, VM, ELO 

- OPH, Oppijan verkkopalvelu … 

- ESR-ohjelmakauden hankkeet… 

- Kohtaamo 

- Koordinaatti.fi 

- VTV:n arviointihanke 

- SADE  

- ……..   

TNO-palvelujen organisointi 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Tilanne Suomessa 2015: 
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Julkinen päätöksenteko 

TNO-palvelujen organisointi 

Ohjauksen ja neuvonnan 

kasvanut kysyntä  

ja kirjava tarjonta 
- Opetustoimi 

- Nuorisotoimi 

- Työ- ja elinkeinohallinnon palvelut 

- Sosiaali- ja terveysalan palvelut 

- Kansalaisjärjestöt ja kolmas sektori 

- Projektit ja työpajat 

- Yksityiset palvelut 

- Vertaisryhmät 

- …… 

Tilanne Suomessa 2015: 



With the support of the  

Lifelong Learning Programme 

of the European Union 

European Lifelong Guidance Policy Network  

http://elgpn.eu 

Coordinator: elgpn@jyu.fi 

Julkinen päätöksenteko 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Tilanne Suomessa 2015: 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 

:  

TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 

Odotukset:TNO-palvelujen organisointi 

alueilla 
- ELY, AVI 

- ELO-ryhmät 

- Laituri, OpinOvi 

- Koordinaatti-hankkeen toimijat 

- SOTE-uudistus 

- Muut verkostot 

- …. 

?????? 

?????? 
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Julkinen päätöksenteko 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi 

alueilla 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Kansallisten ohjausjärjestelyjen tasoja: 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi 

alueilla 

:  

TNO-palvelujen 

organisointi 

alueilla 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi 

alueilla 

Kokemusten  

perusteella  

mallinnus  

kansalliselle  

TNO-palvelujen  

Kokonaisuudelle? 

 

ELGPN-työkirjan 

käyttö  

alueilla? 
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Alueelliset 

painotukset 

& toimeenpano  

Monikanavaiset ja 

moniammatilliset 

asiakaspalvelut 

Monihallinnollinen 

elinikäisen ohjauksen 

strategia, toteuta ja 

arvointi 
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Yhteisesti  

sovittu 

TNO-

palvelujen 

Kehikko 

 

”Ohjaamon” 

keskeiset 

osatekijät 

Alueelliset 

painotukset 

& toimeenpano  

Alueelliset 

painotukset 

& toimeenpano  
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TNO-

palvelujen 

laadun 

meta-

kriteerit 
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Yhteistä työtä… 

• Monihallinnollisesti… 

• Monialaisesti… 

• Moniammatillisesti… 

• …. 



Monialaisten palveluiden johtamisen tavoitteet ja tarpeet (Nykänen 2010) 

I Rakenteiden  

   johtaminen 

1. Yhteistoiminta-alueen määrittely  

2. Verkosto: verkoston rakentaminen, solmut 

3. Toimintaedellytykset: raha, aika, tila/foorumi, asenne 

II Prosessien 

   johtaminen 

4. Strateginen suunnittelu, kehittäminen 

5. Yhteistyön organisointi  (organisaation sis. ja väl.) 

6. Tieto, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja   

    monisuuntainen viestintä 

7. Toiminnan seuranta ja arviointi 

   III Henkilöstön 

        johtaminen 

8. Johtajan oma toiminta 

9. Henkilöstön toiminta 

10. Osaaminen, oppiminen ja koulutustarpeet 

  IV Asiakas- 

       palvelun 

       erityis- 

       kysymykset 

11. Asiakaspalvelu johtamisen kannalta 

12. Palvelun saannin varmistaminen 

13. Osallisuuden tukeminen 
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Erilaisia toteutustapoja esim. 

• Wales 
– http://www.careerswales.com/en/ 

• Skotlanti 
– http://www.myworldofwork.co.uk/ 

• Tanska 
– http://eng.uvm.dk/Fact%20Sheets/Guidance.aspx 

• Islanti 
– http://www.frae.is/english/education-and-training-service-centre/ 
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