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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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Julkinen päätöksenteko 

TNO-palvelujen 

organisointi 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Kansallisten ohjausjärjestelyjen tasoja: 
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Valtakunnan tason toimijoita, esim: 

- OKM, TEM, STM, VM, ELO 

- OPH, Oppijan verkkopalvelu … 

- ESR-ohjelmakauden hankkeet… 

- Koordinaatti.fi 

- VTV:n arviointihanke 

- SADE  

- ……..   

TNO-palvelujen organisointi 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Tilanne Suomessa 2013: 
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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 2013: 
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Julkinen päätöksenteko 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 

Kansalaisrajapinta 
- Monikanavaiset palvelut 

Tilanne Suomessa 2013: 

Odotukset:  

TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 

:  

TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 

Odotukset:TNO-palvelujen 

organisointi alueilla 
- ELY, AVI 

- ELO-ryhmät 

- Laituri, OpinOvi 

- Koordinaatti-hankkeen toimijat 

- 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 

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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Kiitos! Lisätietoja: 

raimo.vuorinen@jyu.fi 


