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Elinikäinen ohjaus  

 Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan 
erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset 
voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa 
missä tahansa elämänvaiheessa, tehdä koulutukseen ja 
ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallita yksilöllistä 
kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa 
toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja/tai 
käytetään. Ohjauspalveluja tuotetaan eri 
toimintaympäristöissä: koulutuksessa ja työhallinnossa, 
työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. (CEDEFOP 2005) 



 

Työjaosto 
valmistelee  

kokousasiat  

virkamies- 

työnä.  

Rahoittajan  

edustaja  

osallistuu  

tarvittaessa 

 

Pj:t Kangaspunta (OKM) & Felt (TEM) 

  

Osuvuutta- ja kysyntälähtöisyyttä 

aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja  

ohjauspalveluihin – kehittämisohjeman 

ohjausryhmän tehtävät 

Koordinaatio-

projekti 

LAITURI-

projekti 

KOLA-ryhmä(ml. TEM ja OKM 

edustaja/-t) 

STUDIO ERKKERIT OPIN OVI 

1. SaDe/ Oppijan 

palvelukokonai-

suus,OKM  (TEM) 

2. TEM tutkimushanke: 

 laatukriteerit ja 

arviointivälineet/Tutka 

3 . Uralinja 

puhelinpalvelu 

4. Strategiset linjaukset/ 

     OKM&TEM 

5. ELGPN 

6. ELYt/ ELO-ryhmät 

7. JKL YO/ VOKES 

 

 

KEHITTÄMISOHJELMAN ARVIOINTI 

ELO & ESR-Kehittämisohjelman organisointi  

Elinikäisen ohjauksen 

ohjaus- ja yhteistyöryhmä 

ELO 

 

Osuvuutta- ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun 

tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin – ESR-

kehittämisohjelma  

Kansallinen osuus 



4 

Strategiset linjaukset: 

 1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti 
saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita 

 2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 

 3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien 
edellyttämä osaaminen 

 4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 

 5. Ohjaus toimii koordinoituna 
kokonaisuutena 
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ELINIKÄISEN OHJAUKSEN VAIKUTTAVUUS 

• Siirtymien sujuvuus toteutuu: 
 Koulutuksesta koulutukseen, koulutuksesta työhön, työstä työhön, työstä osaamisen 

kehittämisen kautta työhön, työttömyydestä työhön, eläkkeeltä työhön. 
• Työurat pitenevät: 
 Alkuvaiheessa: koulutukseen hakeutuminen tehostuu ja nopeutuu, opintojen 

sujuvuus paranee ja negatiivinen keskeyttäminen vähenee, koulutuksesta työhön 
siirtyminen nopeutuu. 

 Uran aikana ja loppuvaiheessa: osaamisen kehittämisen suuntaaminen suhteessa 
työmarkkinoiden tarpeeseen paranee sekä urasuunnittelun ja        -hallinnan taidot 
kehittyvät.  

• Syrjäytymisen ehkäisy: 
 Ennaltaehkäisevät ohjaukselliset ja moniammatilliset toimintamallit vähentävät 

nuorten ja aikuisten syrjäytymistä. 
• Nuorisotakuu toteutuu:  
     Sijoittuminen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen jälkeen nopeutuu ja  alle 25-

vuotiaiden työllisyystilanne paranee. 
  



ELY-keskusten alueelliset TNO-palvelujen 
koordinaatio- ryhmät 

 

• OKM ja TEM> yhteinen tulostavoite 

• Ryhmien perustaminen ja toimintasuunnitelmien laatiminen 
(palvelujen kartoitus, vision luominen, strategisesti tärkeiden 
linjausten tekeminen ja kehittämissuunnitelma: vaikuttaminen!) 

• Toimintaa tulee LAITURI –hanke> konsultaatiot, toimintamallien 
rakentaminen, 

• Toiminta ELYissä aluillaan – vaihtelee alueittain 

 

• Myös Jyväskylän yliopiston VOKES tukee toimintaa: tietokannat, 
tutkimukset, arviointityökalut 
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Haasteita ELYissä: 
• Ohjauspalvelut hajallaan, useita toimijoita ja hallinnonaloja, 

useita verkostoja 

• Olisi saatava mukaan kuntien sote-palvelut 

• Vähäiset resurssit ELYissä 

• Ohjauspalveluissa meneillään murros- ja muutosvaihe 

• Verkostoja tulee tiivistää 

• Yhteinen ymmärräs ja kieli? 

• Monikanavaisuus 

• Osaaminen  

• Tulevaisuuden ennustamattomuus ja utuisuus 

• Uusia ratkaisuja…. 
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TE-toimisto,  

Työvoimanpalvelu-

keskus 
 

Nuorten työpajat, 

etsivä nuorisotyö 

Itseohjautunut/ 

ystävä, vanhemmat 

Sosiaalitoimi, 

Nuorisotoimi 

Yhteis- /  

erillishaut 

koulutuksiin  

Oppi-

sopimus 
 

 

 

 

 

 

 

• Alku ammatillisiin opintoihin 

• Ammatilliseen koulutukseen valmistavat 

koulutukset, tutkintotavoitteinen koulutus 

• Tutkinnon osat 

• Koulutuskokeilu 

• Joustavat opiskelumallit  

Henkilökohtainen tuki ja ohjaus 

 

  

 

 

Ohjaus muihin 

palveluihin 

-sote 

-kuntoutus 

Jne. 

 

Alkukartoituksen 

tekeminen & 

tavoitteet 

Elämäntilanteen ja 

sosiaalisen 

verkoston 

vahvistaminen 

Ammatillisten 

tavoitteiden 

selkiyttäminen 

Saattaen 

vaihtava 

OHJAAMO  

 
-pysyvä henkilöstö 

(esim. psykologi, 

erityisopettaja, 

terveydenhoitaja, 

opinto/uraohjaaja) 

-” matalan 

kynnyksen” palvelu 

-pidempikestoinen 

tuki, omaohjaaja 

 

Ohjaavat/lähettävät 

tahot 

Dialoginen, 

osallistava  ja 

rinnalla kulkeva 

ohjaus 

   

Ammatilliset oppilaitokset 

Jousta-

vasti 

 ja 

tuetusti 

Terveyspalvelut  

Rikosseuraamusvirasto  

Joustavasti ja tuetusti Koordinointi 

alueilla: 
ELYT/ELO-ryhmät ja 

Kuntien nuorten 

yhteistyöryhmät ? 

 

Nivelvaihe ja 

jatkopolutus 

TE-hallinnon 

toimenpiteet 

-palkkatuki, 

työvoimakoulutus, 

työkokeilu, valmennukset 

jne. 

Henkilökoht. Ohjaus ja 

seuranta 

 

Työpajat 


