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NIMEÄMISPYYNTÖ ELINIKÄISEN OHJAUKSEN ELO-FOORUMIIN 

Työelämän murros vaatii panostuksia elinikäiseen ohjaukseen. Digitalisaatio, automatisaatio ja globalisaatio muuttavat 
työmarkkinoita ja työn tekemisen tapoja. Tämänhetkisiä työmarkkinoita leimaa osaavan työvoiman tarve ja edellytys jatkuvaan 
osaamisen kehittämiseen. Globaali ja alueellinen työvoiman liikkuvuus muuttavat dynamiikkaa ja edellyttävät uudenlaista yhteistyötä 
koulutuksen ja työllisyyden asiantuntijoilta. Ura- ja opinto-ohjaus, urasuunnittelua tukevat toimet sekä digitaaliset palvelut ovat 
keino tukea yhteiskuntaa ja sen asukkaita  työn murroksessa. Tarvitaan vahvempia ja uudenlaisia keinoja elinikäisen ohjauksen
vahvistamiseksi ja linkittämiseksi muihin politiikkatoimiin. 

Hallitusohjelman päätavoitteita ovat osaamistason nostaminen, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen, oppimistulosten erojen 
vähentäminen sekä työllisyyden parantaminen. Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja osaamiseen
yksilön koko elämänkaaren ajan. 

Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät oman osaamisen päivittämisen ja jatkuvan oppimisen tarvetta merkittävästi. Työllisyyttä 
voidaan nostaa edistämällä työllisyyspalveluita, kehittämällä koulutusjärjestelmää ja erilaisia ohjaus- ja tukimuotoja sekä 
rakentamalla kattavat, elinikäisen ohjauksen palvelut, jotta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja 
jotta osaamisen kehittämistä ohjataan yksilön ja yhteiskunnan kannalta strategisesti. 

Sujuvat siirtymät koulutuksessa ja työstä työhön on tunnistettu yhdeksi kehittämisen painopisteeksi. Siirtymiin liittyy erilaisten 
kohderyhmien, esimerkiksi aikuisten, joilla on heikot perustaidot,  pitkään perhevapailla olleiden, ikääntyneiden, pitkään työttöminä 
olleiden, alan vaihtajien ja vieraskielisten erityistarpeita. Työuran aikaista ohjausta tulisi lisätä työssäkäyville ja yrittäjille. 

Hallitusohjelman mukaisesti varmistetaan tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisillä oppimispoluilla. Kaikilla kouluasteilla 
vahvistetaan opinto-ohjausta. Osana oppivelvollisuutta kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta 
helpottamaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen lisätään jatko-ohjausvelvoite. 

Hallitusohjelman keskeisten linjausten edistämiseksi on tarpeen valmistella elinikäisen ohjauksen strategia, joka tarjoaa keinoja 
työelämän murrokseen ja jatkuvan oppimisen haasteeseen vastaamiseksi sekä tarkastelee elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta 
tulevaisuusorientoituneesti mutta käytännönläheisesti. 

Elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja strategian valmistelua varten asetetaan elinikäisen ohjauksen foorumi, jossa on laajasti 
edustettuna eri hallinnonalat ja organisaatiot, ja jonka tehtävä on ottaa kantaa ja jakaa tietoa elinikäisen ohjauksen strategiaan 
liittyen. Foorumille asetetaan lisäksi työjaosto, joka valmistelee strategiaa ja sen toimeenpanoa. Foorumin työssä tulee ottaa 
huomioon työllisyyspalveluiden, kotoutumisen, jatkuvan oppimisen, oppivelvollisuuden laajentamisen sekä valtakunnallista 
kehittämistä koskevat linjaukset.



ELO-toiminnan kehittäminen 

• Mitä tavoitellaan, millä aikataululla?

• Miten tavoitteisiin päästään, millaisella toiminnalla?

• Mikä on verkostoyhteistyön suurin anti?

• Mitä antia verkostoyhteistyöllä voisi olla enemmänkin, millä tavalla organisoituna?

• Millaisia toimenpiteitä / tapahtumia tms. konkreettista tulisi ELO-toiminnassa olla vuonna 
2020?


