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Jokaisella on mahdollisuudet ja taidot tehdä tietoisesti 

suunnitelmia sekä koulutus- ja työurapäätöksiä 

muuttuvassa työn maailmassa.

Toimiva jatkuvan oppimisen 

digitaalinen palvelukokonaisuus, jossa 

ohjaus ja urasuunnittelunäkökulma 

ovat keskiössä palvellen sujuvasti 

elinikäistä oppijaa mm. tekoälyä 

hyödyntäen.

Ohjaus edistää tasa-

arvoista, 

oikeudenmukaista ja 

monimuotoista 

yhteiskuntaa ja 

hyvinvointia Suomessa.

Ohjausta toteuttavien sektoreiden 

yhteistyö on sujuvaa ja työnjako 

selvää. Eri sektoreilla 

valmisteltavat ohjauksen 

kehittämistoimet suunnitellaan ja 

tehdään yhä enemmän 

monihallinnollisena, eri 

hallinnonalojen yhteistyönä.

Ohjauksen järjestämistä 

koskevat päätökset perustuvat 

tietoon. Kansallisella, 

sektorirajat ylittävällä palvelujen 

ja vaikuttavuuden seurannalla 

voidaan tehostaa tiedolla 

johtamista sekä paikallisesti että 

kansallisesti. 

Ohjaustyötä tekevillä on 

valmiudet ja osaaminen 

laadukkaaseen 

monikanavaiseen 

ohjaustyöhön.

Elinikäisen ohjauksen strategian tavoitteet



Tietoon perustuen
Strateginen tavoite

Ohjauksen järjestämistä koskevat päätökset 
perustuvat tietoon. 

Kansallisella, sektorirajat ylittävällä 
palvelujen ja vaikuttavuuden seurannalla 

voidaan tehostaa tiedolla johtamista 
sekä paikallisesti että kansallisesti. 

Urasuunnittelutiedon hallinta tuo jatkuvuutta 
koko elinkaaren aikaiseen ohjaukseen.



Tietoon perustuen
Strategiassa tarkastellaan ohjausta koko elinkaaren 

mittaisena jatkumona, joka on vuoropuhelua yksilön 
ja hänen omien urasuunnittelutaitojen sekä niitä 
tukevan tiedon, neuvonnan ja ohjauksen välillä. 

Elinikäistä ohjausta edistetään kokonaisuutena, jossa 
huomioidaan

yksilöiden, 

yhteisöjen ja

yhteiskunnan tavoitteet.



Raimo Vuorisen esitys..



Pyöreän pöydän tilaisuus 30.9.2021 
Elinikäisen ohjauksen laadunvarmistus 

keskustelu



Pyöreän pöydän tilaisuus 
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Laadukkaasti: Ohjaustyötä tekevillä on valmiudet ja osaaminen 
laadukkaaseen monikanavaiseen ohjaustyöhön

- Ohjaajien osaaminen vs ohjauksen sisällöt : ohjaaja tarvitsee 
uutta osaamista; tunnistettiin erilaisia tarpeita (tunnistettu 
strategiatyössä)

Seuranta ja mittareita? 
• Olemassa olevaa määrällistä tietoa: opinto-ohjaaja yms. 

koulutukseen osallistuneiden tiedot (peruskoulutus, 
täydennyskoulutus, muu koulutus) ohjaajien kelpoisuus

• Uusia keinoja kerätä määrällistä ja laadullista tietoa:
osaamismerkit (ei tutkintoon johtavaa koulutusta), 

peilataan ohjaajien 
pätevyyksiä ja osaamista kansallisesti asetettuihin 

kehikkoihin, 
tilannekatsaukset, erilliskyselyt, esim. ohjaajille

• Uusia tarpeita: erityisryhmien tunnistaminen ja ohjaus
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• Yhdenvertaisesti ja asiakaslähtöisesti: Ohjaus edistää tasa-arvoista, 
oikeudenmukaista ja monimuotoista yhteiskuntaa Suomessa

• Digitaalisesti: Toimiva jatkuvan oppimisen digitaalinen 
palvelukokonaisuus,
jossa ohjaus ja urasuunnittelunäkökulma ovat keskiössä palvellen 
sujuvasti
elinikäistä oppijaa mm. tekoälyä hyödyntäen

• Seuranta ja mittareita?
• Olemassa olevaa tietoa: Laadullinen/numeerinen asiakaspalaute 

ohjaustapahtumasta , eril. hankkeiden loppuraportit, palvelujen 
käyttöasteet

• Uusia keinoja kerätä määrällistä ja laadullista tietoa: 
urasuunnittelukyselyä kansalaisille (JOD-hanke?), tilastojen yhteen 
törmäyttäminen (esim. kun digi-palvelu otetaan käyttöön, 
näkyykö sen vaikutus f2f-palveluissa), urasuunnittelutaitojen 
mittaaminen, palautusjärjestelmät tutkintokoulutuksessa

• Uusia tarpeita: järjestelmien ulkopuolella olevien tavoittaminen 
miten toteutuu saavutettavuus



Tietoon perustuen
Toimenpidesuositukset hallituskaudella 2020–2023

1. Asetetaan sektorirajat ylittävät yhteiset elinikäisen ohjauksen seurantakohteet ja 
arviointivälineet.

2. Tarjotaan toimijoille tukea seurantavälineiden käyttöönottoon. 

3. Tietoa kerätään eri sektoreiden ohjauspalveluiden saatavuudesta, laadusta sekä 
vaikuttavuudesta ja tuloksista.

4. Kehitetään pysyviä työmuotoja ja -tapoja, joilla saadaan systemaattisesti eri 
toimijoiden yhteiseen käyttöön valtakunnallisesti tuotettua yhdenmukaista 
tietoa ja työvälineitä ohjaustyön tueksi.

5. Johdetaan toimintaa yhä enemmän tietoon perustuen valtakunnallisesti, 
alueellisesti, paikallisesti sekä organisaatio- ja asiantuntijatasolla.



perustuen –
toimintasuunnitelman 

laatiminen
➢Tavoite tukea Elinikäisen ohjauksen strategian jalkauttamista 

valtakunnallisesti, alueellisti ja paikallisesti
➢Aktiivista ja systemaattista vaikuttamista

➢Tietoon perustuen -tavoitteen avaaminen ”rautalankamallilla” 
valtioneuvoston tasolla ja vaikuttaminen käynnissä oleviin 
kehittämisprosesseihin: JOD-hanke, JOTPA, MOPA, 
kuntakokeilut, SOTE-uudistus, oppivelvollisuuden 
laajentaminen jne.
➢Avainhenkilöiden perehdytys, tiedottaminen

• Yhteisten mittareiden määrittely (määrällisiä/laadullisia; 
olemassa olevia/uusia) – mikä on prosessi?
• alueellisten ELO-ryhmien yhteistyönä – ELO-ELY-kierros 

työpajoineen?
• JOD-prosessia? Tukeeko koko ELO-kokonaisuutta?
• Erillishankintana? 


