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Vaikuttava elinikäinen ohjaus
E L I N I K Ä I N E N  O H J A U S

MITÄ?Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja 
(TNO-palveluja), joiden avulla kansalaiset 
voivat elämänsä eri vaiheissa tehdä omaa 
elämää, opiskelua sekä työtä koskevia 
suunnitelmia ja päätöksiä.

KENEN KANSSA?Kaikenikäisten kansalaisten kanssa kaikissa 
elämänvaiheissa (opiskelussa, työssä, 
tyött ömyysjaksojen aikana).

KOHDE?Urasuunnitt elutaitojen oppiminen ja 
syventäminen; elämää, opiskelua sekä työtä 
koskevat suunnitelmat ja päätökset, omien 
valmiuksien ja kiinnostusten määritt ely.

MISSÄ?TNO-palveluja on saatavilla oppilaitoksissa, 
TE-toimistoissa, verkossa, järjestöissä ja/tai 
yrityksissä. Palveluja voidaan tuott aa julkisin 
tai yksityisin varoin ja yhteisrahoitt eisesti . 

Koulutussektorilla ohjaus:
• Vahvistaa sitoutumista oppimiseen 

ja opiskeluun.
• Selkeytt ää opintopolkuja koulutuksessa 

ja työelämässä. 
• Edistää urasuunnitt elutaitojen oppimista 

ja syventämistä sekä työllistyvyytt ä.

Työ- ja elinkeinosektorilla ohjaus: 
• Edistää siirtymiä työelämään. 
• Lisää työmarkkinoiden joustavuutt a.
• Tasapainott aa osaamisen kysyntää ja 

tarjontaa työmarkkinoilla.
• Vahvistaa kykyä toimia muutosti lanteissa.

Tietoisuus elinikäisen ohjauksen vaikutt avuudesta Päätöksenteko ja TNO-palvelujen kehitt äminen

TNO-palvelujen järjestämisen sekä laadun 
ja vaikutt avuuden arviointi  ja seuranta
Kaikkien TNO-palvelujen järjestämiseen tulisi liitt ää laadun kehitt äminen, arviointi  
ja tutkimus. Ensisijaista tässä työssä on:
• Hyödyntää Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapoliti ikan verkoston (ELGPN) 

kehitt ämiä työvälineitä.
• Kehitt ää oma kansallinen/alueellinen TNO-palveluiden arviointi - ja tutkimusstrategia.
• Julkaista tutkimus- ja arviointi raportt eja TNO-palvelujen järjestämistä koskevan 

päätöksenteon pohjaksi.

Elinikäinen ohjaus parantaa oppimistuloksia ja edistää koulutusjärjestelmän, työmarkkinoiden, 
talouden sekä yhteiskunnan toimivuutt a.

Elinikäinen ohjaus 
ja TNO-palvelut 
ovat merkitt äviä 
työmuotoja Eurooppa 
2020 -tavoitt eiden 
saavutt amiseksi 
koulutuksessa, 
työllisyydessä 
sekä köyhyyden 
ja syrjäytymisen 
vähentämisessä.

Katt avat tutkimustulokset 
osoittavat elinikäisen 
ohjauksen ja TNO-
palvelujen vaikuttavuutta 
koulutus-, työ- ja 
elinkeino-, sekä 
hyvinvointipolitiikkojen 
tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Toimivista 
TNO-palveluista 
hyötyvät kansalaiset, 
perheet, yhteisöt, 
koulutusorganisaatiot, 
yritykset sekä koko 
yhteiskunta.

Lähtökohti a tutkimusperustaisille TNO-palveluille ja niiden järjestämistä koskevalle päätöksenteolle

4) Yhdistävät erilaisia työmuotoja, kuten 
henkilökohtaisia keskusteluja ja verkkopalveluita.
5) Edistävät urasuunnitt elutaitojen oppimista 
ja syventämistä.
6) Tarkastelevat kansalaisen kysymyksiä kokonaisuutena 
moniammati llisessa palveluverkostossa.

7) Mahdollistavat työssäoppimiskokemuksia yhteistyössä yritysten kanssa.
8) Perustuvat koulutett ujen ohjausammatti  laisten osaamiseen. 
9) Perustuvat ajantasaiseen koulutus- ja työmarkkinati etoon.
10) Perustuvat pysyvään arviointi in ja laadun kehitt ämiseen.

1) Ovat aidosti  saatavilla jatkumona kaikissa 
elämänvaiheissa. 
2) Yhdistyvät merkityksellisesti  kansalaisen 
koko elämänpiirin kokemuksiin.
3) Ott avat huomioon yksilölliset lähtökohdat ja 
vastaavat kansalaisten valmiuksia ja tarpeita.

Päätöksenteko ja 
TNO-palvelujen järjestäminen
Tutkimustuloksia tulisi käytt ää TNO-palveluja koskevan julkisen päätöksenteon ja palvelujen 
järjestämisen perustana. On tärkeää, ett ä rahoitt ajat, johtajat sekä ohjausalan ammatti  laiset ovat 
ti etoisia olemassa olevasta tutkimuksesta ja ott avat näiden tulokset huomioon toiminnassaan. 

Elinikäisen 
ohjauspoliti ikan 

kehitt ämisen 
vaiheet

Elinikäinen ohjaus on vaikutt avinta ja tuloksellisinta, kun TNO-palvelut:



htt p://elgpn.eu

EUROPEAN LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK (ELGPN) aims to assist the European Union 
Member States (and the neighbouring countries eligible for the Erasmus+ Programme) and the European 
Commission in developing European co-operati on on lifelong guidance in both the educati on and the 
employment sectors. The purpose of the Network is to promote co-operati on and systems development 
at member-country level in implementi ng the prioriti es identi fi ed in EU 2020 strategies and EU Resoluti ons 
on Lifelong Guidance (2004; 2008). The Network was established in 2007 by the Member States; the Com-
mission has supported its acti viti es under the Lifelong Learning Programme and the Erasmus+ Programme.

TÄMÄ ON TIIVISTELMÄ Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) 
tuottamasta oppaasta, johon koottiin vuosina 2013–14 elinikäisen ohjauksen vaikuttavuutta tarkas-
televia kansainvälisiä tutkimuksia. Alkuperäisen oppaan on kirjoittanut professori Tristram Hooley 
(University of Derby, UK) yhteistyössä ELGPN-verkoston, ohjausalan kansainvälisen keskusjärjestön 
(IAEVG) sekä ohjauksen toimintapolitiikan kansainvälisen verkoston (ICCDPP) kanssa. Esitetyt nä-
kemykset ovat ELGPN-verkoston jäsenmaiden hyväksymiä, mutta eivät välttämättä edusta Euroopan 
komission tai komission yksittäisten työntekijöiden kantaa. Koko opas on saatavilla ELGPN-verkoston 
sivuilta http://elgpn.eu.

ELGPN on Euroopan Unionin (EU) jäsenvaltioiden muodostama verkosto, jota EU on tukenut vuosina 
2007–15 sekä elinikäisen oppimisen toimintaohjelman että Erasmus+ -ohjelman kautta.
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