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Tiivistelmä 
 

 

Tämä raportti on Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta laadittu esiselvitys elinikäisen 

ohjauksen laadun metakriteereiksi käytettäväksi osana ohjauksen kansallista laadunhallintaa. 

Euroopan unionin neuvosto (2004, 2008) on määritellyt ”elinikäisen ohjauksen jatkuvaksi 

prosessiksi, jonka avulla kaikenikäiset kansalaiset pystyvät missä tahansa elämänvaiheessa 

tunnistamaan valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa, tekemään mielekkäitä koulutukseen 

ja ammattiin liittyviä päätöksiä sekä hallitsemaan yksilöllistä kehityskaartaan koulutuksessa, 

työssä ja muissa ympäristöissä”.  

Suomessa elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka ja hallinnollinen vastuu jakautuvat 

useamman ministeriön alaisuuteen kansallisesti ja alueellisesti. Ohjaus sisältyy 

perusopetukseen, toisen asteen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, korkea-asteen 

koulutuksen, TE-palveluihin, sekä nuoriso- ja sosiaalipalveluihin. Perusopetuksessa, lukiossa 

ja ammatillisessa koulutuksessa ohjaus integroituu opetussuunnitelmiin ja sisältää 

työmuotoja, joiden tehtävänä on auttaa opiskelijoita kehittämään opiskelun ja oppimisen 

taitoja sekä ehkäistä ennakolta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Työ- ja 

elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa) sekä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarjoavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. 

Osana nuorisotakuun toteuttamista Suomessa on vuodesta 2014 alkaen kehitetty Ohjaamoja, 

joissa alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset saavat apua työhön, koulutukseen ja arkeen 

liittyvissä asioissa. 

  

Koulutusjärjestelmän eri osien uudistusten myötä ohjauspalvelut ovat moninaistuneet ja 

palvelutuottajien määrä on kasvanut. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuonna 2015 

toteuttaman eri hallinnonalojen ohjausta koskeneen tuloksellisuustarkastuksen mukaan 

ohjaukseen kohdistuneet odotukset ovat kasvaneet uusien ja monisuuntaisten tavoitteiden 

myötä, mutta ohjaustoiminnan panoksista, laadusta ja tuloksista ei ole käytettävissä kattavaa 

tietoa.  VTV:n näkemyksen mukaan ohjauksellisia toimia, koulutusta ja tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluita koskeva suunnittelu ja valmistelu ovat edelleen liian hajallaan useissa eri 

ministeriöissä sekä myös niiden sisällä eri sektoreilla. Lisäksi VTV esitti, että ohjauksen 

tarvetta ja laatua koskevan tietopohjan parantamiseksi olisi tarpeen toteuttaa kansallinen tilan 

arviointi ja kehittää sen yhteydessä jatkuvaan seurantaan soveltuvia ohjaustarpeen 

kehityksen, voimavarojen, palvelujen saatavuuden ja laadun arvioinnin työkaluja.  

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä valtakunnallinen 

elinikäisen ohjauksen työryhmä (ELO-ryhmä) on asettanut tavoitteeksi monialaisten, matalan 

kynnyksen Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelujen) kehittämisen kaiken 

ikäisten kansalaisten tarpeisiin vuoteen 2025 mennessä. Tässä raportissa tarkastellaan ensin 

kansainvälisiä ohjauksen arvioinnin jäsennyksiä sekä kootaan kansallisia hankkeita, joiden 

tuloksia voi hyödyntää mahdollisessa tila-arvioinnissa ja palvelujen jatkokehittämisessä.  

Kansainvälisten tutkimusten mukaan (Hooley & Dodd, 2015) elinikäisellä ohjauksella voidaan 

vaikuttaa työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen, sujuviin siirtymiin sekä 

osuvien ja mielekkäiden opiskelu- ja työurien rakentumiseen joko palkkatyössä, yrittäjänä tai 

muissa työn tekemisen muodoissa. Yksilötason välittömien taloudellisten hyötyjen kautta 

voidaan vaikuttaa laajempien yhteiskunnallisten tulosten saavuttamiseen. 

Kattavan kansallisen elinikäisen ohjauksen palautejärjestelmän kehittämisen haasteena 

näyttää olevan, että kokonaisuuden rakentamisen kannalta tietoa kerätään varsin paljon 
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teemoista, jotka ovat suoraan tai välillisesti yhteydessä ohjaukseen. Toiseksi, Suomesta 

puuttuu yhteisesti sovittu jäsennys teemoista, joita koskevaa tietoa olisi tarkoituksenmukaista 

koota yhteen. Kolmanneksi tieto on hajallaan eri hallinnonalojen ja palveluntuottajien kesken.  

 

Yhteenvetona kansainvälisistä ja kansallisista ohjauksen arviointikehikoista tähän raporttiin on 

tiivistetty ehdotus monialaisten ohjauspalvelujen laatukriteereiksi, jotka voisivat toimia 

keskustelualoitteena kansallisen tila-arvioinnin ja pysyvän palautejärjestelmän kehittämiseksi. 

Ohjauksen palautejärjestelmän metakriteerit ja arviointikohteisiin liittyviä esitetään tekijöitä 

kolmella tasolla ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko, ohjausjärjestelyt (palvelujen 

alueellinen ja organisaatiotasoinen suunnittelu ja toteutus) sekä asiakkaalle näkyvät palvelut. 

Arvioinnin lähtökohtana toimivat seuraavat periaatteet: 

 

- Asiakaslähtöisyys ja osallistava lähestymistapa 

- Saatavuus, tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus  

- Sidosryhmien osallistuminen, luotettavuus ja julkisuus 

- Monihallinnollinen toimintapolitiikka 

- Tehokkuus ja tuloksellisuus 

- Palvelujen ammattimaisuus 

- Tutkimusperustainen toimintapolitiikan ja palvelujärjestelyjen kehitystyö 

Tehokkuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa pyritään siihen, että 

kansallisessa, alueellisessa ja palveluja tuottavien organisaatioiden päätöksenteossa otetaan 

huomioon palvelujen vastaavuus eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä yhteiset lähtökohdat 

vaikuttavuuden määrittelemiseksi. Vaikuttavuuden arvioinnissa seurantakohteina voivat olla 

esimerkiksi asiakkaiden:  

 

- Työllistyvyys (toimintakykyisyys, yleiset valmiudet työllistymiseen tai 

jatkokoulutukseen) 

- Urasuunnittelutaidot, päätöksentekotaidot (henkilökohtainen suhde työelämään, omat 

tavoitteet) 

- Osaamisen kehittäminen (työllistyvyyttä edistävän ja työmarkkinoilla tarvittavan 

osaamisen päivittäminen) 

- Työnhakutaidot (työnhakustrategiat, osaamista vastaavan työn hakeminen, 

osallistuminen jatkokoulutukseen) 

- Työpaikan pysyvyys (työmarkkinoilla toimiminen ja työpaikan pysyvyys, osallistuminen 

koulutukseen) 

Pysyvän palautejärjestelmän kehittämiseksi tulisi mahdollisimman pikaisesti käynnistää 

konkreetit valmistelut elinikäisen ohjauksen kansallisen tila-arvioinnin toteuttamiseksi. 

Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi ja sektorien ohjauspalveluiden hahmottamiseksi tila-

arviointiin on syytä sisällyttää ainakin perusasteen, toisen asteen, korkea-asteen, 

aikuiskoulutuksen, TE-hallinnon ja nuorisotoimen ohjauspalvelut, etsivä nuorisotyö sekä 

Ohjaamot. Arvioinnissa ohjausta kannattaa jäsentää monitasoisena ja moni-ilmeisenä, 

erilaisia tavoitteita sisältävänä prosessina, jonka toteuttamisesta vastaa moniammatillinen, 

suunnittelu- ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden ja organisaatioiden toiminnan kehityksen mukaan 

muuntuva vertikaalinen ja horisontaalinen verkosto. Työn toteuttaminen voisi edetä 

seuraavien toimenpiteiden kautta:  

- Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä) kutsuu kokoon tila-arvioinnin 

toteutukseen liittyvät sidosryhmät ja tällä hetkellä yksittäisiä arviointihankkeita 

toteuttavat tahot työkokoukseen, jossa tavoitteena on sopia mahdollisista 

arviointikohteista sekä mukana olevasta toimijoiden verkostosta tai yhteenliittymästä.  
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- Ohjauksen kansallisista linjauksista vastaavat ministeriöt sopivat keskinäisistä 

vastuista ja mahdollisten tila-arvioinnin edellyttämistä resursseista 

- Nimetään tila-arvioinnin toteutuksesta vastaava taho ja laaditaan tarkempi tila-

arviointisuunnitelma 

- Sovitaan arvioinnissa käytettävien työvälineiden rakenteesta sekä selvitetään, miten 

työvälineet ovat integroitavissa jo olemassa oleviin tietojärjestelmiin. 

- Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kutsuu kokoon keskeisimmät sidosryhmät tila-

arvioinnin pohjalta tehtävien toimenpide-ehdotusten tarkastelua varten.   
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1 Johdanto 
 

Vuonna 2016 Koulutuksen Tutkimuslaitos/eVokes sai valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen 
työryhmän (ELO-ryhmän) toimeksiannosta tehtäväkseen laatia esityksen elinikäisen 
ohjauksen metakriteereiksi osaksi elinikäisen ohjauksen kansallista laadunhallintaa.  Keväällä 
2017 ELO-ryhmä esitti, että kansallisen ohjauksen tila-arvioinnin toteuttamista, ja sitä varten 
kehitettävien työvälineiden integroimista osaksi Koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) 
toteuttamaan ohjauksen nivelvaiheiden arviointiin vuosina 2017-20. Tila-arvioinnissa 
käytettävän työvälineen kokoamisessa tulisi ottaa huomioon sekä sen käyttö tässä 
yksittäisessä arvioinnissa että sen tai sen osioiden käyttömahdollisuudet pysyvänä eri 
hallinnonalojen yhteisesti käytössä olevana palautejärjestelmänä. Uusia yhdyspintoja 
arvioinnin kehittämiseen on tunnistettu etenkin ammatillisen koulutuksen reformin 
etenemiseen, TE -palvelujen kehittämiseen, verkko-ohjauspalvelun etenemiseen jne.  
 
Tässä raportissa tarkastellaan ensin kansainvälisiä aloitteita ja jäsennyksiä ohjauksen 
arvioinnin kehittämiseksi sekä kootaan aiempia kansallisia hankkeita, joiden tuloksia voi 
hyödyntää kansallisessa tila-arvioinnissa.  Kokonaisyhteenvedossa hyödynnetään 
Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) laatimia 
suuntaviivoja ja niihin sisältyvä jäsennystä arviointiteemojen täsmentämisessä.  Oleellista on 
laatia arviointikehikko siten, että siinä on mukana kolme tasoa, päätöksenteko, 
palveluorganisaatiot/alueelliset verkostot, sekä ohjausta toteuttavat henkilöt/asiakkaat 
 

2 Osaamisen kehittäminen ja elinikäinen ohjaus 
 

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan niitä palveluita, joita kansalainen käyttää elämänsä eri 
vaiheissa oppilaitoksissa, ohjaamoissa tai työ- ja elinkeinohallinnon (TE-hallinnon) tuottamina 
ohjauspalveluina. Vuonna 2004 Euroopan neuvoston elinikäisen ohjauksen 
päätöslauselmassa (Euroopan unionin neuvosto 2004) hyväksyttiin kansainvälisesti kattava 
ohjauksen määritelmä, jonka mukaan ”ohjauspalvelujen avulla kaikenikäiset kansalaiset 
voivat määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa missä tahansa elämänvaiheessa, 
tehdä päätöksiä koulutuksestaan ja ammatillisesta suuntautumisestaan sekä hallita yksilöllistä 
kehityskaartaan oppimisessa, työssä ja muussa sellaisessa toiminnassa, jossa valmiuksia ja 
taitoja opitaan ja/tai käytetään.” Ohjausta toteutetaan eri toimintaympäristöissä: 
koulutuksessa, eri siirtymävaiheissa ja työpaikalla. Ohjauspalveluja tuottavat sekä eri julkisen 
sektorin toimijat että yksityiset toimijat. 
 
Tällä hetkellä Suomessa elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka ja hallinnollinen vastuu 
jakautuvat useamman ministeriön alaisuuteen kansallisesti ja alueellisesti. Ohjaus sisältyy 
perusopetukseen, toisen asteen lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, korkea-asteen 
koulutuksen, TE-palveluihin, sekä nuoriso- ja sosiaalipalveluihin.  
 
Perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ohjaus sisältää työmuotoja, 
joiden tehtävänä on auttaa opiskelijoita kehittämään opiskelun ja oppimisen taitoja sekä 
ehkäistä ennakolta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Ohjaus tarkoittaa myös 
itsetuntemuksen ja –arvioinnin, itseluottamuksen, persoonallisen kasvun ja kehityksen, 
urasuunnittelutaitojen ja osallisuuden tukemista. Opetussuunnitelmien perusteiden 
(Opetushallitus, 2014) mukaan oppilaitoksilta edellytetään ohjaussuunnitelma, jossa 
tarkasteltavia teemoja ovat ohjauksen työnjaolliset, sisällölliset ja menetelmälliset kysymykset.  
 
Osaamiskeskus Koordinaatin mukaan (Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevää 
nuorisotyötä, joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja 
neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työmuodolla 
tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. Nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- 
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ja ohjauspalveluita tuottavat pääasiassa kunnat ja järjestöt ja ne perustuvat nuorten tiedon ja 
tuen tarpeisiin. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhmään kuuluvat nuorten vanhemmat, 
nuorten parissa toimivat sekä nuorisoalaa opettavat ja opiskelevat.1  
 
Osana nuorisotakuun toteuttamista Suomessa on vuodesta 2014 alkaen kehitetty Ohjaamoja, 
joissa alle 30-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset saavat apua työhön, koulutukseen ja arkeen 
liittyvissä asioissa. Vuoden 2019 alussa Suomessa toimii noin 70 Ohjaamoa. Ohjaamoja 
kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteistyönä. Ohjaamojen toimintaa koordinoi Kohtaamo-hanke2.  
 
Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarjoavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. 
Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalveluita, tieto- ja 
neuvontapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja 
kehittämispalveluita. Työ- ja elinkeinoviranomainen voi lain mukaan tarjota ammatinvalinta- ja 
uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa 
kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa (Valtiontalouden 
tarkastusvirasto, 2015).  
 
Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkoston (PES-verkoston) mukaan TE-palvelut voivat 
toimia uraohjauspalveluja tuottavan monialaisen verkoston kokoajana, mahdollistaja tai 
sillanrakentajana kansallisessa työhallinnossa. Tämä voi tapahtua kumppanuuksina ja 
tarjoumina yksilön uran eri vaiheissa. Tämä merkitsee yhteistä palvelumuotoilua ja 
kehittämistä TE-palveluiden, kumppaneiden, asiakkaiden, kansalaisten ja eri yhteisöjen 
kesken. Se merkitsee myös enenevästi siirtymistä palvelujen tuottamisesta eri tuottajien 
kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin (Arnkil, Spangar & Vuorinen, 2017).  
 
Kokonaisuutena elinikäisen ohjauksen järjestämisen tavoitteena on kehittää toimintoja, joiden 
avulla kansalaisten tulevaisuutta koskeva päätöksenteko on entistä suunnitelmallisempaa, 
paremmin ohjautuvaa ja luotettavaan tietoon perustuvaa. Elinikäinen ohjaus eri 
työmuodoissaan ja eri organisaatioiden tuottamana tukee kansalaisia kaikissa 
elämänvaiheissa koulutukseen ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Laajimman näkemyksen 
mukaisesti elinikäisessä ohjauksessa on kysymys koko elämänaikaisesta ja –laajuisesta 
näkemyksellisestä mahdollisuuksien ja tavoitteiden jäsentämisestä jatkumona osana 
yksilöllistä opinto- ja urapolkua kuvion 1 mukaisesti. Kansalaisen näkökulmasta kaikissa 
vaiheissa korostuu oppiminen, osallisuuden kokemukset, oikea-aikainen tuki oppimisen ja 
muun elämän kysymyksissä, kohdatuksi tuleminen ja mahdollisuus elämän suunnittelun sekä 
uravalinnan ohjaukseen (Nykänen 2018).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.koordinaatti.fi/fi/mita-on-nuorten-tieto-ja-neuvontatyo 
2 https://kohtaamo.info/mista-on-kyse- 
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Kuvio 1: Yksilöllinen opintopolku ja ohjausta tuottavat julkiset palvelut (Nykänen 2018) 
 
Ohjauksen kokonaisuuden arvioinnin tarve liittyy useisiin samanaikaisesti meneillään oleviin 
kansallisiin uudistuksiin ja muutoksiin työmarkkinoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama 
osaamisen tulevaisuuspaneeli (2018) on tarkastellut uuden teknologian kehitystä sekä sen 
vaikutuksia tapaan tehdä työtä, osaamistarpeisiin sekä koulutuksen kehittämiseen. 
Työryhmän mukaan työnteon kulttuuri muuttuu, perinteisiä työpaikkoja katoaa ja toimialoja 
ajautuu murrokseen. Toisaalta koko ajan syntyy uusia työtehtäviä, joita voi tehdä myös 
globaalissa ympäristössä. Työn murrokseen tulee vastata jatkuvalla oppimisella ja osaamista 
kartuttamalla.  Samanaikaisesti palkkatyön ja yrittäjyyden rinnalle muodostuu uusia 
sopimuksellisia ratkaisuja työn tekemiseksi. Lisäksi väestörakenne, muuttoliikkeet ja 
globalisaatio vaikuttavat omalta osaltaan työyhteisöjen muodostumiseen.  
 
Työn murroksen tarkastelun rinnalla on tarpeen arvioida, miten ohjaus vastaa tähän 
murrokseen ja kasvavaan palvelujen kysyntään? Miten kansalaiset oppivat arvioimaan omaa 
osaamistaan tai työllistyvyyttä edistäviä taitoja? Miten koulutus- ja ammattitietoa voidaan 
käyttää tehokkaammin urasuunnittelun tukena? Mitä asioita ohjauksessa tulisi dokumentoida 
sen lisäarvon ja vaikuttavuuden osoittamiseksi?    
 
Monialaisen ohjauksen vahvistamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2010 
Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kansalliseksi 
elinikäisen ohjauksen strategiaksi, joka käsittää kaikkien kouluasteiden ja -muotojen sekä työ- 
ja elinkeinohallinnon ja työelämän tarjoamat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut elinikäisen 
opiskelun ja oppimisen näkökulmasta.  Maaliskuussa 2011 työryhmä3 esitti seuraavat viisi 
strategista tavoitetta tarvittavine toimenpiteineen:  

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 

                                                           
3 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet 2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisesti asettaman Elinikäisen 
ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmän) mukaan kasvavaan ja monimuotoistuvaan 
ohjaustarpeeseen vastaaminen ja elinikäisen ohjauksen näkökulman vahvistaminen 
edellyttävät useiden sidosryhmien yhteistä panostusta tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen 
suunnitteluun ja toteutukseen.  Myös Juha Sipilän hallitus esitti 11.4.2018 kehysriihessä, että 
”käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteistyönä jatkuvaa oppimista tukevan digitaalisen palvelukokonaisuuden toteutus. 
Kokonaisuus yhdistää jatkuvaa oppimista tukevat palvelut, osaamisen kartoitus- ja 
tunnistamispalvelut, urasuunnittelu- ja ohjauspalvelut sekä osaamisen hankkimisen ja 
kehittämisen palvelut.”  
 
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman (6.6.2019) mukaan Suomeen tulee luoda 
kattavat elinikäisen ohjauksen palvelut, jotta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet 
jatkuvaan oppimiseen ja jotta osaamisen kehittämistä ohjataan yksilön ja yhteiskunnan 
kannalta strategisesti. Uraohjauspalveluita tulisi kehittää lisäksi erityisesti pitkään 
perhevapailla olleille, ikääntyneille työntekijöille, työssäkäyville, yrittäjille ja maahanmuuttajille. 
Tavoitteena on myös vahvistaa Ohjaamo-palveluita, työpajatoimintaa, työpaikalla tapahtuvaa 
oppimista ja työpaikkaohjaajien roolia.  Opetussektorin osalta kiinnitetään huomiota opinto-
ohjaajien määrään, nivelvaiheiden ohjauksen tehostamiseen sekä maahan-
muuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen (Valtioneuvosto, 2019).  
 
Yhteisen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi on ratkaistava, miten useat rinnakkaiset 
palveluntarjoajat (oppilaitokset, ohjaamot, TE-palvelut) sekä eri hallinnonalojen koordinoimat 
digitaaliset jo olemassa olevat palvelut (esimerkiksi Opintopolku.fi, Koski, eHOKS, 
Työmarkkinatori, Nuortenelama.fi) ja meneillään olevat kehittämishankkeet (esim. Aurora, 
Ohjaustaverkossa.fi, Compleap.fi, yksityiset palvelujen tuottajat) saadaan sovitetuksi yhteen 
kansalaisen käytön, tietojohtamisen sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden 
kokonaisarvioinnin näkökulmasta. Tällä palvelukokonaisuudella tulisi olla lisäksi rajapinta 
palvelujen taustalla oleviin valtakunnallisiin koulutuksen palaute- ja seurantajärjestelmiin 
(ARVO, Sisu, Peppi, Party jne.).  
 
Kumppanuuteen, eri toimijoiden osaamiseen, monikanavaisuuteen ja monialaisuuteen 
pohjautuvan elinikäisen ohjauksen malli on merkittävästi vahvistunut alueilla. Haasteena on 
se, että alueellisilla yhteistyöryhmillä on hyvin erilaiset valtuudet syventää jo käynnistynyttä ja 
toimivaa koordinaatiota.  Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön 
digitaalisten palvelujen visiotyöryhmä mahdollistaa yhteisen tiedon jakamisen ja yhteisten 
lähtökohtien sopimisen sähköisten palvelujen kokonaiskehittämiselle Valtakunnallisen ELO-
ryhmän esittämien monialaisten palvelujen linjausten mukaisesti.  
 
Kettusen ja Sampsonin (2018) mukaan teknologian ohjauskäyttöä ovat eri maissa hidastaneet 
rajalliset mahdollisuudet päästä verkkoon, hajanainen koulutus- ja ammattitieto verkossa, 
puutteelliset teknologian käyttötaidot ja ennen kaikkea puutteellinen integraatio teknologian 
käytössä ja ohjauspalvelujen järjestämisessä. Moneen muuhun maahan verrattuna 
Suomessa on kattava teknologia ja keskitetysti kootut tiedot koulutustarjonnasta. Toimivan ja 
kattavan monialaisen ja monikanavaisen palvelun rakentamiseksi tarvitaan pysyvyyttä ja 
systemaattisempaa kansallisen tason hallinnonalojen yhteistyötä. Tämä edellyttää keskeisten 
ministeriöiden sekä Opetushallituksen sitoutumista yhteiseen sopimukseen perustuvaan 
toimintamalliin tai vaihtoehtoisesti omaa pysyvää kansallista yksikköä tai yhteenliittymää, jolla 
olisi tarvittava toimintavaltuutus toimia kehysriihessä esitetyn palvelukokonaisuuden 
suunnittelun, toteutuksen ja sen arvioinnin koordinoijana ja johtajana. Tämän yhteenliittymän 
rakenne ja rahoitus voisivat perustua eri hallinnonalojen kansallisiin tai alueellisiin sopimuksiin 
vastaavalla tavalla kuin alueelliset Ohjaamot on tähän saakka perustettu. Nyt yhteenliittymän 
toiminta-alue olisi valtakunnallinen. Se tuottaisi yhteismitallista tietoa palvelujen arvioinnille ja 
johtamiselle sekä toimisi katalyyttina palvelujen tuottajien vertaisoppimiselle ja edelleen 
kehittämiselle.    
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3 Ohjauksen laadunvarmistuksen taustaa eurooppalaisena 

yhteistyönä 
 

Viime vuosina kansainvälinen yhteistyö elinikäisen ohjauksen laadunvarmistamisesta on 

aktivoitunut, ja useat maat ovat laatineet kansallisia jäsennyksiä ohjauksen arvioinnin 

vauhdittamiseksi.  Merkittävänä aloitteen tekijänä on toiminut Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön, OECD:n koulutusvaliokunnan sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan vuonna 2000 käynnistämä hanke, jossa mukana olevissa jäsenmaissa arvioitiin 

TNO-palvelujen taustalla olevaa kansallista toimintapolitiikkaa (OECD, 2004). Arviointi kattoi 

seuraavia teemoja: 

 

● TNO-palvelujen toteutuksen eri muodot 

● kustannukset ja saadut hyödyt 

● eri osapuolten rooli kansallisesti 

● henkilöstön tehtävät ja kelpoisuudet 

● palvelujen rahoitus 

● TNO-palvelujen laatu 

● TNO-palveluja koskevan päätöksenteon taustalla oleva tietoaineisto ja tutkimus 

● TNO-palvelujen hallinnollinen perusta 

● TNO-palveluja tukevat tietojärjestelmät 

 

Sama arviointikehikkoa käytettiin tuolloin myös Maailmanpankin toteuttamissa arvioinneissa 

sekä EU:n hakija- ja jäsenmaiden TNO-palvelujen arvioinnissa. Myöhemmin Euroopan 

koulutussäätiö, ETF on hyödyntänyt lähestymistapaa EU:n raja-alueiden valtioiden palvelujen 

analyysissa (Watts, Sultana & McCarthy, 2010).  Tulosten mukaan elinikäisellä ohjauksella 

voidaan vaikuttaa työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen, sujuviin siirtymiin 

sekä osuvien ja mielekkäiden koulutus- ja työurien rakentumiseen joko palkkatyössä, 

opiskellessa, yrittäjänä tai muissa työn tekemisen muodoissa. Oikea-aikaisilla ja oikein 

suunnatuilla ohjauspalveluilla voidaan yksilötasolla edistää osallisuutta sekä välittömien 

taloudellisten hyötyjen kautta vaikuttaa laajempien yhteiskunnallisten tulosten saavuttamiseen 

kuvion 2 mukaisesti:  

 
Kuvio 2: Elinikäisen ohjauksen välittömät ja laajemmat taloudelliset tulokset (Hooley & Dodd, 

2015) 
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Vuosina 2007-15 Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto (ELGPN) 

tuotti metakriteerit kansallisille ohjausjärjestelyille (ELGPN 2015a; ELGPN, 2015b; ks. myös 

Cedefop, 2005).  Malliin sisältyy viisi ohjauksen laadun kriteeriä: kansalaisten osallisuus, 

ohjaushenkilöstön kelpoisuudet, kustannushyödyt kansalaiselle, kustannushyödyt 

yhteiskunnalle ja palvelujen jatkuva kehittäminen. Tämän viitekehyksen tavoitteena on toimia 

pohjana, jolle voidaan rakentaa täsmennettyjä järjestelmiä ja työvälineitä erilaisiin 

konteksteihin.  

 

 
Kuvio 3. Elinikäisen ohjauksen kansallisen laadun metakriteerit (ELGPN 2015a) 

 

Kansainväliset ohjauksen arvioinnit (OECD, 2004; Hooley, 2014) puolestaan nostavat kolme 

keskeistä osatekijää, joiden tarkastelu ja seuranta ovat oleellisia elinikäisen ohjauksen 

laadunvarmistamisessa. Ne ovat: 1) oppimistulokset, 2) taloudelliset tulokset ja 3) sosiaaliset 

(yhteisölliset ja yhteiskunnalliset) tulokset. Jokaista kolmea voidaan tarkastella eri toimijoiden 

näkökulmista: yksilön, organisaation, alueen, valtion sekä Euroopan kannalta. Jotta 

laadunvarmistusjärjestelmä olisi koherentti ja pystyisi tuottamaan elinikäisen ohjauksen 

kokonaiskehittämiseen riittävää lisäarvoa, tulee kaikki kolme ohjauksen tulosta huomioida ja 

niitä on syytä tarkastella eri toimijoiden näkökulmista. Samalla kuvattu matriisimainen ajattelu 

mahdollistaa kohdennettujen erillistarkastelujen tekemisen, jotka ovat liitettävissä 

kokonaisuuteen (Hooley, 2014; Borbely-Pecze, 2011; Nykänen, Karjalainen, Pöyliö & 

Vuorinen, 2007). 
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Kuvio 4. Ohjauksen lisäarvo ja tuloksen luonne eri toimijoille (Hooley, 2014; Borbely-Pecze 

2011; Nykänen ym. 2007) 

 

ELGPN-verkoston tuottaman ohjauksen vaikuttavuutta koskevan kirjallisuuskatsauksen 

mukaan, ohjauksen toimivuus perustuu yhdeksän elinikäisen ohjauksen keskeisen piirteen 

huomioimiseen (Hooley, 2014).  Elinikäinen ohjaus on vaikuttavinta ja tuloksellisinta, kun 

TNO-palvelut:  

• Ovat aidosti saatavilla jatkumona kaikissa elämänvaiheissa. 

• Yhdistyvät merkityksellisesti kansalaisen koko elämänpiirin kokemuksiin. 

• Ottavat huomioon yksilölliset lähtökohdat ja vastaavat kansalaisten valmiuksia ja 

tarpeita. 

• Yhdistävät erilaisia työmuotoja, kuten henkilökohtaisia keskusteluja ja 

verkkopalveluita. 

• Edistävät urasuunnittelutaitojen oppimista ja syventämistä. 

• Tarkastelevat kansalaisen kysymyksiä kokonaisuutena moniammatillisessa 

palveluverkostossa. 

• Mahdollistavat työssäoppimiskokemuksia yhteistyössä yritysten kanssa. 

• Perustuvat ajantasaiseen koulutus- ja työmarkkinatietoon 

• Perustuvat koulutettujen ohjausammattilaisten osaamiseen. 

• Perustuvat pysyvään arviontiin ja laadun kehittämiseen 

 

Eri jäsenmaista koottujen tutkimustietojen perusteella ELGPN-verkosto kokosi vuonna 2015 

yhteiset suuntaviivat eurooppalaiselle elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja 

palvelujärjestelyille (ELGPN, 2015b). Tavoitteena on auttaa jäsenmaita parantamaan EU:n 

kansalaisten urasuunnittelutaitojen oppimisen laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös 

yhtenäistää urasuunnittelutaitojen oppimista opetus- ja koulutussektorilla sekä työ- ja 

elinkeinohallinnossa sekä vahvistaa palvelujen ammattimaisuutta.  Suuntaviivoja voidaan 

käyttää ohjauksen kansallisessa arvioinnissa, omaehtoisessa kehittämisessä ja 
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vertaisarvioinneissa. Suuntaviivat jakautuivat kaikille hallinnonaloille yhteisiin ja 

hallinnonaloittain eriytyviin suuntaviivoihin seuraavasti (ELGPN, 2015b):   

 
Hallinnonalojen yhteiset suuntaviivat:  

1. Urasuunnittelutaidot  

2. Elinikäisen ohjauksen saatavuus  

3. Elinikäisen ohjauksen laatu  

4. Elinikäisen ohjauksen vaikuttavuus  

5. Strateginen johtaminen: koordinointi ja yhteistoiminta  

6. Koulutus- ja työmarkkinatiedon kehittäminen 7. Alan ammatti laisten koulutus ja 

kelpoisuudet  

8. Elinikäisen ohjauksen rahoitus  

9. Tieto- ja viestintäteknologia elinikäisessä ohjauksessa  

 

Hallinnonaloittain eriytyvät suuntaviivat:  

Opetushallinnon ala  

10. Ohjaus perusopetuksessa  

11. Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa  

12. Ohjaus korkea-asteella  

13. Ohjaus aikuiskoulutuksessa  

 

Työ- ja elinkeinohallinnon ala  

14. TNO-palvelut työssä oleville  

15. TNO-palvelut työttömille  

16. TNO-palvelut ikääntyville  

 

Sosiaalinen osallisuus  

17. TNO-palvelut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille  

18. TNO-palvelut erityistä tukea tarvitseville.  

 

Kussakin suuntaviivassa on neljä osaa, sisällön määritelmä, merkittävyys, toimiviksi 

osoittautuneet palvelujärjestelyt sekä lisätietoja päätöksenteon perustaksi. Vaikka kukin 

suuntaviiva on laadittu omaksi kokonaisuudekseen ja muista suuntaviivoista erilleen 

käytettäväksi, suuntaviivojen välillä on yhteyksiä, joiden avulla voidaan tarkastella myös eri 

hallinnonalojen ohjausjärjestelyjen yhteisessä kokonaistarkastelussa seuraavasti:    

 

Hallinnonalojen yhteiset (1-

9) sekä kontekstiin sidotut 

(10-18) suuntaviivat ja 

niiden tavoitteet/odotetut 

tulokset 

Olemassa olevat 

arviointivälineet 

Laatukriteeri/tarvittava 

arviointivälineen 

tuottama evidenssi 

1. Urasuunnittelutaidot   

2. Elinikäisen ohjauksen 

saatavuus 

  

3. Elinikäisen ohjauksen laatu   

……   

18. TNO-palvelut erityistä 

tukea tarvitseville 

  

 

Taulukko 1. ELGPN –suuntaviivojen mahdollinen hyödyntäminen kansallisessa ohjauksen 

laadun varmistamisessa 
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3 Kansainvälisiä ohjauksen palautejärjestelmiä 
 

Plantin ja Haugin (2018) mukaan EU:n jäsenmaissa useimmat palautejärjestelmät painottavat 

hallinnon tai palvelujen rahoittajan näkökulmia. Tällaisia järjestelmiä on kehitetty maissa, 

joissa palvelujen hajauttamisen takia tarvitaan kansallisia tavoitemäärittelyjä tai 

laatustandardeja minimitason takaamiseksi. Työmuotoina ovat esimerkiksi ohjauksen erillinen 

lainsäädäntö, ohjausta koskevat periaatteet tai ohjeet sekä laatustandardit. OECD:n 

arviointitulosten mukaan (2004) kansallisia standardeja oli neljää tyyppiä. 1. Yleiset standardit, 

joita sovelletaan ohjaukseen. 2. Yhden hallinnonalan sisäiset laatustandardit, joissa yhtenä 

osana on ohjaus tai ohjauksen osa-alue (esim. koulutus- ja ammattitietoa koskevat 

laatustandardit Kanadassa). 3. Ohjauksen järjestämistä koskevat erilliset standardit (esim. 

Matrix Englannissa). 4. Ohjauksen järjestämiseen liittyvät vapaaehtoiset standardit (esim. 

Tanska). Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan tiiviisti muutamia kansallisella tasolla 

kehitettyjä kokonaisjäsennyksiä ohjauksen laadun määrittämiseksi. 

 

Saksa 

 

Saksassa käynnistyi 2009 valtakunnallinen hanke, jossa standardit kytkettiin ohjauksen 

systeemiseen kokonaistarkasteluun (National Guidance Forum, 2016; vrt. Nykänen ym. 

2007).   Tässä mallissa ohjaus nähdään osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia, 

organisaatioiden palvelurakennetta sekä yksittäisen kansalaisen urasuunnittelua. 

Laatustandardit liitetään erikseen ohjauksen yhteiskunnalliseen tehtävään, palveluja 

tuottavien organisaatioiden toimintaan, ohjaushenkilöstön kelpoisuuksiin ja osaamiseen sekä 

asiakkaan ja ohjaajan väliseen ohjausprosessiin. Lisäksi määritellään ohjauksen yleiset 

periaatteet ja niihin liittyvät standardit.  Tiivistettynä laatukehikossa on seuraavat ulottuvuudet: 

 

Yleiset periaatteet ja standardit 
● Asiakaslähtöisyys 

● Vapaaehtoisuus ja avoimuus 

● Saatavuus ja palvelujen läpinäkyvyys 

● Eettiset periaatteet ja ammattimaisuus 

● Palvelujen jatkuva kehittäminen 

 

Organisaatiotaso 
● Tavoitteellisuus 

● Selkeät rakenteet ja prosessit 

● Organisaatiokulttuuri ja viestintä 

● Henkilöstöresurssit ja materiaalit 

● Yhteistyö ja verkostot 

Ohjausprosessin laatu tarvittava osaaminen 
● Pysyvyys ja turvallisuus 

● Ohjauksellinen vuorovaikutus ja 

turvallisuus 

● Palvelutarvearvio ja sopimuksellisuus 

● Asiakkaan tilannearvio ja tavoitteet 

● Voimavarasuuntautuneisuus 

● Mahdolliset ratkaisut ja toimenpiteet 

Yhteiskunnallinen konteksti ja tavoitteet 
● Yhteiskunnallisen tilanteen 

huomioonottaminen (koulutus, 

työmarkkinat, ennakointi) 

● Työelämätaitojen ja urasuunnittelutaitojen 

kehittäminen (toimijuus) 

● Työllistyvyys ja siirtyminen työmarkkinoille 

● Mahdollisuuksien tasa-arvo ja osallisuus 

 

Ohjaajien osaaminen ja ammattilaisuus 
● Ammattimainen toiminta 

● Kansalliset ohjaajien osaamiskuvaukset 

 

 

Taulukko 2 Ohjauksen laadun ulottuvuudet Saksassa (National Guidance Forum, 2016) 

 

Kullekin ulottuvuudelle määritellään kuvaus ja perustelut sen merkittävyydelle ohjauksen 

näkökulmasta. Toiseksi kullekin ulottuvuudelle määritellään 5-10 toiminnallista kriteeriä 
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erikseen ohjaajan, organisaation ja päättäjien näkökulmasta. Kolmanneksi kutakin kriteeriä 

täsmennetään käytännön esimerkein eri hallinnon aloilta.  

 

Saudi-Arabia 

 

Saudi-Arabia käynnisti ohjauksen kansallisen kehittämisen 2010-luvun taitteessa yhteistyössä 

kanadalaisten ja australialaisten asiantuntijoiden kanssa ja työn lopputuloksena ohjauksen 

laatua tarkastellaan kolmella ulottuvuudella seuraavan kaavion mukaisesti: 

 

Ohjauksen kansalliset laatustandardit/Saudi-Arabia 

Ohjausta 
koskeva 
päätöksenteko 

Ohjauksen kansalliset 
linjaukset 

● Ohjausjärjestelyt sekä koulutus- ja ammattitiedon 

tuottaminen määritellään kansallisesti.  

● Elinikäiset urasuunnittelutaidot koostuvat 10 

kansallisesti määritellystä kompetenssista.  

● Ohjauksen toteuttamiseen on olemassa yhteiset 

kansalliset materiaalit ja ohjeet 

Laatustandardit Alan ammattilaisten 
osaamisvaatimukset 
 
 
 
Palvelujen 
laatukriteerit 

● Ohjaajilta tarvittava koulutus, osaaminen ja arvot 

määritellään kansallisesti. Näihin osaamiskuvauksiin 

sisältyy ohjauksen etiikka, kaikilla hallinnonaloilla 

työskentelevien yhteiset osaamisvaatimukset sekä 

eri hallinnonalojen ohjaustehtävien erityisosaaminen 

● Ohjauksen palvelujen tuottajille on yhteiset 

standardit sekä julkisille että yksityisille palveluille 

Kansalliset 
suuntaviivat 

Kansallisen koulutus- 
ja ammattitiedon 
tuottamista koskevat 
ohjeet 

● Koulutus- ja ammattitiedon sekä ennakointitiedon 

tuottamiselle on minimivaatimukset, jotka koskevat 

sekä painettuja oppaita että verkkomateriaaleja 

 

Taulukko 3: Ohjauksen kansallinen laatukehikko Saudi-Arabiassa  (Human Resources 

Development Fund, 2015) 

 

Edellä kuvatun laatukehikon (Human Resources Development Fund, 2015) tehtävänä on 

lisätä alan uskottavuutta sekä koota yhteen erilaisin taustoin toimivia ohjauspalvelujen 

tuottajia. Toiseksi tällä kehikolla pyritään lisäämään yhteistyötä ammattilaisten koulutusta 

tarjoavien kesken ja päivittämään alan koulutustarjontaa. Pitkän aikavälin tavoitteena on 

palvelujen kansallisen laadun edistäminen ja ostopalveluina tuotettujen palvelujen 

minimitason määrittäminen.  

 

 

Englanti 

 

Useimmat eurooppalaiset laatustandardit perustuvat palvelujen tuottajien itsearviointiin. 

Poikkeuksena on Englannissa käytössä oleva Matrix-standardi, jossa arviointi toteutetaan 

yhdessä toimijoiden ja ulkoisen tahojen kanssa (http://www.matrixstandard.com/). 

Arviointikehikossa on seuraavat neljä osiota:  

  

1. Palvelujen johtaminen ja hallinnointi; 

2. Käytössä olevat resurssit; 

3. Palvelun tuottaminen 

4. Palvelujen jatkuva laadun kehittäminen 
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Itsearvionnissa ohjauspalvelujen tuottajat arvioivat, missä määrin arviointikriteeri toteutuu 

omassa organisaatiossa, mihin näyttöön arviointi perustuu, miten vakiintunut työmuoto on 

organisaatiossa, onko koko henkilöstö vastuussa palvelun yhtenäisyydestä sekä miten tärkeä 

ko. arviointikohde on oman organisaation kokonaistavoitteen kannalta. Lisäksi henkilöstö 

arvioi, onko näyttöä riittävästi, tarvitaanko kehittämistä tai palvelu on tarkoituksenmukaista ja 

tavoitteiden suuntaista. Alla esimerkki arviointikohteiden konkretisoinnista: 

 

1. Palvelujen johtaminen ja hallinnointi 

Kriteeri Palvelukuvaus Mahdollisia 
arviointikysymyksiä 

Näytöt Näytön 
merkittävyys 

Kehittämis-
suunnitelma 

1.5  
Organisaatio 
pystyy 
kuvaamaan 
ohjauksen 
vaikutuksen 
sekä asiakkaan 
näkökulmasta 
että 
onnistuneen 
ohjauksen 
tuloksena  

Organisaatio pystyy 
kuvaamaan, miten omalla 
toiminnalla on voitu 
edistää tavoiteltuja 
tuloksia. Tuloksena voi 
olla esim. asiakkaan tiedot 
eri vaihtoehdoista, 
motivaatio, vahvempi 
itsetunto ja paremmat 
vuorovaikutustaidot 

Mitä asiakkaiden 
oppimistuloksia nähdään 
ohjauksen tuloksina? 
Kuka arvioi tuloksia? 
Mitä muutoksia ohjauksella 
halutaan saada aikaan?  
Miltä ohjauksen onnistunut 
tulos näyttää?  

xxx xxx xxxx 

 

Taulukko 4. Esimerkki Matrix-standardin soveltamisesta ohjauspalvelujen itsearvioinnissa 

 

Standardit tukevat palvelun järjestämistä, mutta niiden rinnalla tarvitaan tietoa ohjauksen 

vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Tämä tutkimusalue on ohjauksen osalta todettu 

haasteellisimmaksi, koska ohjauksen suoraa vaikuttavuutta on vaikea osoittaa. Ohjaus 

integroituu useaan prosessiin, ja ohjauksen kontekstit ja työmuodot vaihtelevat. Englanti, 

Skotlanti, Pohjois-Irlanti ja Wales ovat tehneet 2000-luvulla yhteistyötä kattavien indikaattorien 

kehittämiseksi. Ohjausjärjestelyjä jäsennetään määrällisillä ja toimintaa kuvaavilla 

indikaattoreilla. Lisäksi on käynnistetty pilottihankkeita ohjauksen vaikuttavuuden 

arvioimiseksi sekä työmarkkinoille siirtymistä tukevien kompetenssien kehittymisen 

seuraamiseksi (Hughes & Gration, 2009).  

 

Englannissa on myös kehitetty ohjauksen arvioimiseksi kahdeksan laatukriteeriä, joiden avulla 

koulutusorganisaatiot voivat kohdentaa resursseja palvelujen tehostamiseksi (Holman 2014). 

Seuraavassa taulukossa on esitelty kriteerit ja niiden minimitaso 

 

1. Oppilaitoksessa on 

vakiintunut suunnitelma 

ohjauksen toteuttamiseksi 

1.1. Jokaisessa oppilaitoksessa tulisi olla oppilaitosjohdon 

vahvistama ohjauksen suunnitelma ja nimetty kelpoinen 

ohjaaja sen koordinaattoriksi ja toteuttajaksi 

1.2. Suunnitelma tulisi olla saatavilla verkossa 

oppilaiden/opiskelijoiden, vanhempien, opettajien ja 

työnantajien käyttöön yhteisesti ymmärrettävissä muodossa 

1.3. Suunnitelmaa tulisi arvioida säännöllisesti opiskelijoilta, 

vanhemmilta, opettajilta ja työnantajilta saadun palautteen 

perusteella 

2. Koulutus- ja 

työmarkkinatiedon 

hyödyntäminen 

oppimisessa 

2.1. Viimeistään 14 vuoden iässä oppilaat/opiskelijat ovat 

tutustuneet koulutus- ja työmarkkinatietoon ja käyttäneet sitä 

urasuunnittelunsa perustana 

2.2. Vanhempia rohkaistaan koulutus- ja työmarkkinatiedon 

käyttöön ja oppilaiden urasuunnittelun tukemiseen 
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3. Oppilaiden yksilöllisten 

tavoitteiden ja tarpeiden 

huomioon ottaminen 

3.1 Oppilaita tulee rohkaista kriittisesti tarkastelemaan 
strereotyyppisiä uraratkaisuja 

3.2 Oppilaitosten tulee dokumentoida opiskelijoiden kanssa käydyt 
ohjauskeskustelut ja tehdyt suunnitelmat 

3.3 Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus saada omia suunnitelmia 
koskeva dokumentaatio käyttöönsä 

3.4 Oppilaitosten tulee koota ja säilyttää tietoja opiskelijoiden 
sijoittumisesta jatko-opintoihin tai työmarkkinoille 

 

4. Oppiaineiden yhteydet 

urasuunnitteluun 

4.1. Viimeistään 14 vuoden iässä jokaisella oppilaalla tulisi olla 

mahdollisuus arvioida eri oppiaineiden (erityisesti tekniikan ja 

luonnontieteiden) merkitystä tulevien opintojen tai 

työmarkkinoilla menestymisen näkökulmasta 

5. Yhteistyö työnantajien 

kanssa 

5.1. Oppilailla tulisi olla vuosittain mahdollisuus yhteistyöhön 

yritysten kanssa 11 ikävuoden jälkeen.  

6. Työpaikalla oppiminen 6.1. Viimeistään 16 vuoden iässä oppilailla tulisi olla vähintään yksi 

työssäoppimisjakso mahdollisten osa-aikaisten työkokemusten 

lisäksi 

6.2. Viimeistään 18 vuoden iässä jokaisella opiskelijalla tulisi olla 

vähintään kaksi työssäoppimisjaksoa mahdollisten osa-

aikaisten työkokemusten lisäksi 

7. Yhteistyö korkea-asteen 

koulutuksen kanssa 

7.1 Viimeistään 16 vuoden iässä opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus 
tutustua korkea-asteen opiskeluun  

7.2 Viimeistään 18 vuoden iässä korkea-asteen opiskelua 
harkitseville opiskelijoille tulisi olla vähintään kaksi 
mahdollisuutta tutustua opiskeluun korkea-asteella 

8. Henkilökohtainen ohjaus 8.1. Viimeistään 16 vuoden ikään mennessä jokaisella opiskelijalla 

tulisi olla mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun 

ohjaajan kanssa ja toinen mahdollisuus 18 vuoden ikään 

mennessä 

 

Taulukko 4. Hyvän ohjauksen laatukriteerit (Gatsby Good Career Guidance Benchmarks) 

oppilaitosten ohjauksen arvioimiseksi (Holman, 2014) 

 

Skotlanti on jakanut ohjauksen laadun kolmeen periaatteeseen, joita täsmennetään viidellä 

arviointikysymyksellä seuraavan hierarkian mukaan 

 
Tulokset ja vaikuttavuus 

- miten hyvin kansalaiset edistyvät laadukkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden 

saavuttamisessa 

- miten hyvin palvelu vastaa kansalaisten ja eri sidosryhmien tarpeita 

Palvelujen toteutus  

- miten hyvin palvelut toimivat 

- miten hyvin palvelujen johtaminen toimii 

Johtaminen ja laatukulttuuri 

- miten strateginen johtaminen toimii 

 

Edellä oleville periaatteille on ja kysymyksille on määritelty indikaattorit ja arviointikysymykset 

Taulukossa 5 olevan jäsennyksen mukaisesti. Indikaattoreihin liitettyjen kysymysten avulla 

pyritään kokoamaan näyttöä palvelujen arviointia varten kansallisesti sovittujen 

arviointiteemojen mukaisesti. Kehikkoa voidaan soveltaa joko organisaatioiden 

itsearvioinnissa tai ulkoisissa arvioinneissa. Arviointiaineistoa pyritään kokoamaan dialogissa 

paikallisten toimijoiden kanssa palvelutuottajilta, käyttäjiltä, kumppanuuksilta ja eri 
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sidosryhmiltä. Arvioinnissa koottua dataa yhdistellään alueen kehittämisstrategioihin tai 

muuhun alueen työmarkkinoita koskevaan tietoon, esimerkiksi opiskelijoiden sijoittumiseen 

jatko-opiskeluun tai työllistymiseen.   

 

Tulokset ja vaikuttavuus Palvelujen toteutus 
 

Johtaminen ja 
laatukulttuuri 

Miten hyvin kansalaiset saavuttavat henkilökohtaisesti 
asettamiaan tavoitteita? 

 
Miten hyvin palvelu vastaa kansalaisten ja eri 

sidosryhmien tarpeita? 
 

Miten hyvin palvelut toimivat? 
 

Miten hyvin palvelujen johtaminen toimii? 

Miten hyvin strateginen 
johtaminen toimii? 

1. Keskeisimmät 
tulosindikaattorit 
 
1.1 Kuinka tehokkaita 
palvelujen tuottajat ovat 
laadukkaan palvelun 
saavuttamisessa ja yllä-
pitämisessä? 
 
1.2 Miten hyvin palvelujen 
tuottajat saavuttavat 
kansallisesti määritellyt 
minimitavoitteet?  
 

2. Asiakasvaikuttavuus 
 
2.1 Miten hyvin  
kansalaiset edistyvät 
laadukkaiden 
henkilökohtaisten 
tavoitteiden 
saavuttamisessa? 

5. Ydinpalvelut 
 
5.1 Miten hyvin 
palvelut vastaavat eri 
käyttäjäryhmien 
tarpeisiin? 
 
5.2. Miten toimivia 
ovat asiakassuhteet 
ohjauksessa? 
 
5.3. Miten laajasti ja 
joustavasti palvelut 
ovat saatavilla? 
 
5.4 Miten hyvin 
palvelut toimivat? 
 
5.5 Miten hyvin 
henkilöstö arvioi 
palveluja niiden 
edelleen 
kehittämiseksi?  
 

7. Johtaminen ja 
henkilöstön 
kehittäminen 
 
7. 1 Miten hyvin 
henkilöstöä johdetaan 
ja heidän osaamistaan 
kohdennetaan?   
 
7.2 Miten hyvin 
henkilöstö osallistuu 
henkilöstön 
kehittämisohjelmiin? 
 

9. Strateginen 
johtaminen 
 
9.1 Miten 
tarkoituksenmukaisia 
ovat palvelutuottajan 
visio, arvot ja 
tavoitteet? 
 
9.2 Miten tehokkaasti 
johdetaan 
kumppaneiden 
kanssa tehtävää 
verkostotyötä? 
 
9.3. Miten hyvin toimii 
henkilöstöjohtaminen 
ja henkilöstön 
kehittämisen 
johtaminen? 
 
9.4. Miten tehokasta on 
innovaatioiden ja 
muutosten johtaminen? 
 
9.5. Miten hyvin 
johtajat varmistavat 
palvelujen laadun ja 
vaikuttavuuden 
kehittämisen? 

3. 
Henkilöstövaikutukset 
 
3.1 Miten henkilöstö on 
motivoitunut ja 
sitoutunut palvelun 
tuottamiseen? 

8. Kumppanuudet ja 
resurssit 
 
8.1. Miten hyvin 
palvelutuottaja toimii 
yhteistyössä 
verkostoissa 
asiakastulosten 
parantamiseksi? 
 
8.2. Miten hyvin 
taloushallinto toimii? 
 
8.3. Miten hyvin 
resurssien johtaminen 
toimii? 
 
8.4 Miten hyvin 
tiedolla johtamisella 
tuetaan 
palvelutuotantoa? 

4. Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus 
 
4.1 Miten hyvin 
palvelut vastaavat 
sekä alueen tarpeisiin 
sekä alueellisten ja 
kansallisten 
sidosryhmien 
tarpeisiin? 

6. Palvelujen 
johtaminen 
 
6.1 Miten hyvin 
toimintaperiaatteita 
arvioidaan ja 
kehitetään? 
 
6.2 Miten hyvin 
käyttäjät ja 
sidosryhmät 
osallistuvat palvelujen 
suunnitteluun ja 
kehittämiseen? 
 
6.3. Miten tehokasta 
on ydinprosessien 
suunnittelu?  
 

10.  Mitkä on palvelutuottajan edellytykset jatkuvaan kehittymiseen? 
 
10.1 Kehittymisen edellytykset sisältävät kokonaisarvioinnin ylläolevista indikaattoreista, erityisesti tulosten ja 
vaikuttavuuden sekä johtamisen osalta.   
 
Laatua koskevat keskeisimmät indikaattorit on lihavoitu 

 

Taulukko 5. Ohjauksen laadun periaatteet ja indikaattorit Skotlannissa (Skills Development 

Scotland, 2017)  
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Australia:  

 

Australiassa kansallinen ohjauksen kattojärjestö CICA on julkaissut jäsenistölleen 

työvälineen, jossa lähtökohtana ovat ohjaksen odotettavat tulokset alla olevan kaavion 

mukaisesti: 

 

Ulottuvuus Odotetut tulokset 

1. Palvelun tavoitteet ● Palvelujen tavoitteet perustuvat eri asiakasryhmien 

palvelutarvearvioihin 

● Palvelujen suunnittelulla pyritään vastaamaan määriteltyihin 

tavoitteisiin 

2. Käyttäjänäkökulma ● Ohjauksen tuloksia arvioidaan käyttäjien tarpeiden näkökulmasta 

● Palvelut vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeita, palvelujen kautta 

edistetään osallisuutta 

3. Ohjaushenkilöstö ja 

resurssit 

● Resurssit mitoitetaan vastaamaan todettuja käyttäjien tarpeita  

● Henkilöstön suoriutumista ohjaustehtävistä tarkastellaan palvelun 

tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta 

● Teknologian käytöllä pyritään edistämään palvelujen tavoitteiden 

saavuttamista  

4. Kumppanuudet ja 

aluekehitys 

● Palvelut perustuvat kumppanuuksiin ja niiden edelleen 

kehittämiseen 

● Alueella toimivat sidosryhmät osallistuvat palvelujen kehittämiseen 

 

Taulukko 6. Ohjauksen arvioinnin ulottuvuudet australiassa (Career Industry Council of 

Australia, 2014) 

 

Irlanti 

 

Irlannissa oppilaitosten ohjauksen laatua tarkastellaan opittujen urasuunnittelutaitojen 

näkökulmasta (National Centre for Guidance in Education, 2017). Urasuunnittelutaitojen 

oppiminen jaetaan kolmeen osaan alla olevan taulukon mukaisesti: 

 

Osaamisalue Opittavat taidot 

Persoonallisuuden 

kehittäminen 

● Positiivisen itsetunnon ja minäkuvan kehittäminen 

● Vuorovaikutus toisten kanssa (kasvokkain ja verkossa) 

● Elinikäinen kehittyminen ja kasvu 

 

Oppimaan oppiminen ● Tehokkaan oppimisstrategian soveltaminen 

● Koulutusvalintojen tekeminen omien uratavoitteiden suunnassa 

 

Urasuunnittelu ● Koulutus- ja ammattitiedon tarkoituksenmukainen käyttäminen 

● Työelämän ja oman elämäntilanteen ymmärtäminen 

● Urasuunnittelutaitojen omien päätöksentekotaitojen jatkuva 

kehittäminen 

 

 

Taulukko 7. Urasuunnittelutaitojen määrittely Irlannissa (NCGE, 2017) 
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Edellä kuvattu holistinen näkökulma urasuunnittelutaitojen kehittämiseksi on otettu juuri 

käyttöön, mutta näiden osa-alueiden arviointikohtia ei vielä ole täsmennetty. 

Urasuunnittelutaitojen oppiminen nähdään neliportaisena jatkumona alla olevan kaavion 

mukaisesti:  

 
Kuvio 5 Urasuunnittelutaitojen oppiminen nelivaiheisena syklinä (NCGE, 2017) 

 

 

Kokoava ohjauksen järjestäjän itsearviointityöväline sisältää taulukon, johon on kuvattu 

opittavien urasuunnittelutaitojen osa-alue, käytössä olevat resurssit ja työmuodot sekä 

nelivaiheinen oppimissykli sekä kuhunkin vaiheeseen tarvittavat näytöt, joiden perusteella voi 

arvioida ovatko opiskelijat saavuttaneet tavoiteltavat taidot. Alla esimerkki tästä 

kokonaisuudesta:  

 
 

Perusaste Toinen aste 

🡺 Urasuunnittelutaitojen kehittyminen jatkumona elinikäisen oppimisen näkökulmasta 🡪  

Urasuunnittelutaitojen kehittämistä tuetaan seuraavin 

keinoin: 

OPS: Ohjauksen oma opetussuunnitelma 

Henkilöstö: Ohjaushenkilöstö, oppilashuoltohenkilöstö, 

aineenopettajat 

Työmuodot: Henkilökohtainen ohjaus, ryhmäohjaus, 

ohjauksen luokkatunnit, verkkoympäristöt 

 

 

Urasuunnittelutaitojen kehittämistä 

tuetaan seuraavin keinoin: 

OPS: Ohjauksen oma 

opetussuunnitelma 

Henkilöstö: Ohjaushenkilöstö, 

oppilashuoltohenkilöstö, 

aineenopettajat 

Työmuodot: Henkilökohtainen 

ohjaus, ryhmäohjaus, ohjauksen 

luokkatunnit, verkkoympäristöt 

 

 Oppiminen Soveltaminen Henkilö-

kohtaistaminen 

Toiminta 

Osaamisalue Näytöt Näytöt Näytöt Näytöt 

Urasuunnittelutaitojen 

kehittäminen 

Oppilas osaa 

kuvata 

koulutus ja 

ammattitiedon 

merkityksen ja 

tietää 

keskeisimmät 

tiedonlähteet 

jne…. 

Oppilas etsii ja 

käyttää tietoja 

jatko-opiskelu-

mahdollisuuksista 

jne…. 

Opiskelija osaa 

perustella, 

miten hän on 

käyttänyt 

koulutus- ja 

ammattitietoa 

omien 

ratkaisujensa 

perustana 

jne… 

 

Opiskelijalla on 

tietoinen ja 

perusteltu jatko-

opintosuunnitelma, 

jonka hän voi 

jakaa läheistensä 

kanssa 

jne…. 

 

Taulukko 8. Esimerkki ohjauksen resurssien ja tavoiteltujen tulosten käytöstä Irlannissa 

ohjausjärjestelyjen itsearvioinnin perustana (NCGE, 2017) 

 



21 
 

Aikuisten ohjauksen seurantaan Irlanti on kehittänyt verkkopohjaisen järjestelmän (Adult 

Guidance Management System, AGMS), jonne ohjauksesta vastaavat tahot syöttävät tiedot 

ohjauspalvelujen kävijämääristä, yksittäisistä ohjaustapahtumista, asiakkaiden lähtötilanteista 

ja suunnitelmien etenemisestä, ryhmäohjauksista, ohjaustilanteisiin sekä ryhmäohjauksiin 

käytetystä työajasta, ohjaukseen osallistumisen kustannuksista (matkakulut, tilakustannukset) 

sekä koulutus- ja työmarkkinatiedon kokoamiseen ja kehittämiseen käytetystä ajasta. 

Järjestelmä kehitettiin ensisijaisesti ohjauksen järjestämisestä vastaavien käyttöön 

yksikkökohtaisten resurssien käytön optimoimiseksi eri asiakasryhmien käyttöön, mutta se on 

osoittautunut myös toimivaksi työvälineeksi palvelujen arviointiin. Järjestelmästä voidaan 

tuottaa raportteja sekä yksiköitten omaan käyttöön että keskushallinnon kolme kertaa 

vuodessa tekemiin valtakunnallisiin kokonaisarviointeihin. Valtakunnallinen ohjauksen 

koordinaatioyksikkö (NCGE) laatii tiedosta vuosittaiset kansalliset raportit.  

 

Kansallinen ohjauksen ammattijärjestö on kehittänyt saman tietokantaratkaisun pohjalta 

vastaavan raportointityövälineen toisen asteen oppilaitosten ohjauksen toteutuksen 

yksikkökohtaiseen itsearviointiin, mutta tästä tiedosta ei vielä ole saatavissa kansallisia 

kokonaisraportteja.  Järjestelmään kootaan tiedot ohjaukseen osallistuvista sekä ohjauksessa 

käsiteltävistä teemoista (itsetuntemus, perhe, henkilökohtainen kehittyminen, terveys, 

päihteet, opiskelu, ryhmässä toimiminen). Järjestelmään kirjataan osallistuminen ohjauksen 

eri työmuotoihin, mahdollinen palveluohjaus, henkilökohtaiset suunnitelmat sekä sijoittuminen 

joko jatko-opiskeluun tai työpaikka.  
 

Uusi Seelanti 

 

Uuden  Seelannin kokonaisratkaisu on lähellä  Irlannin lähestymistapaa ja sisältää ohjauksen 

laatukriteerit toisen asteen koulutukseen ja korkea-asteelle ensisijaisesti opiskelijan 

näkökulmasta kustannus-hyöty –periaatteen mukaisesti.  Oppilaitokset voivat käyttää 

kriteereitä oman toiminnan itsearviointiin ensisijaisesti kehittävän arvioinnin näkökulmasta. 

Pyrkimyksenä on lisäksi koko henkilöstön sitoutuminen ohjaukseen koko organisaation 

yhteisenä tehtävänä. Kriteerien lähtökohtana ovat opiskelijoiden urasuunnittelutaitojen 

vahvistaminen sekä opiskelun aikana että eri siirtymissä alla olevan kaavion mukaisesti:  

 

  
Kuvio 6 Urasuunnittelutaidot ohjauksen laatukriteerien perustana Uudessa Seelannissa 

(Careers New Zealand, 2016a) 
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Kriteereissä ohjauksen tuloksena muodostuvat urasuunnittelutaidot jaeteen neljään 

opittavissa olevaan ja koko opetussuunnitelman yleistavoitteisiin integroituviin 

osaamisalueiseen: 

  

- Tietoisuus omista mahdollisuuksista 

- Toimintaympäristön mahdollisuuksiin perehtyminen 

- Päätöksenteko ja toiminta 

- Siirtymävaiheissa toimiminen 

 

Kriteereissä yksilöidään tarkemmat osaamistavoitteet kunkin osa-alueen osalta ja niiden 

saavuttamiseen tarvittavat ohjauspalvelut ja työmenetelmät oppilaitoksissa, palvelujen 

johtaminen sekä palvelut eri siirtymävaiheissa (Careers New Zealand, 2016a) kustannus-

näkökulmasta.  Korkea-asteen ohjauksessa tavoitteet yksilöidään sekä korkeakoulun ja 

opiskelijan sitoutumisen sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta (Careers 

New Zealand, 2016b). Seuraavissa taulukoissa esitetään esimerkein laatukehikon rakenne 

sekä kustannusten että odotettujen tulosten näkökulmasta: 

 

 

Ulottuvuus Opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittyminen 

Kuvaus taidosta Opiskelija on tietoinen, miten oma persoona, identiteetti, kieli ja kulttuuri 

ovat yhteydessä keskenään ja liittyvät omaan kehittymiseen. 

Opiskelija osaa yksilöidä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä taloudelliseen ja 

yhteiskunnalliseen kehitykseen. Opiskelijat pystyvät soveltamaan näitä 

taitoja tämänhetkiseen elämäntilanteeseensa ja mahdollisiin 

urasuunnitelmiinsa 

Urasuunnittelutaitojen 

osa-alue 

Tietoisuus omista mahdollisuuksista, itsetuntemus 

Arvointiasteikko Opiskelijalla on tarvittavat taidot Opiskelijalla on erittäin hyvät taidot 

Taidon kuvaus Opiskelija pystyy osoittamaan 

ne tiedot, taidot, kiinnostuksen 

kohteet ja arvot, jotka hän on 

oppinut joko opiskelussa, 

työssä tai muiden yhteisöllisten 

työmuotojen kautta 

Opiskelija pystyy yksilöimään 

näiden taitojen merkityksen 

yhteisöllisen ja kulttuurisen 

identiteetin näkökulmista 

Opiskelija pystyy kuvaamaan 

omaan itseensä kohdistuvia 

odotuksia yhteiskunnan 

jäsenenä 

Edellisten lisäksi: 

Opiskelija pystyy osoittamaan, miten 

nämä taidot ovat yhteydessä 

henkilökohtaisiin ja yhteiskunnallisesti 

hyväksyttyihin arvoihin 

Opiskelija pystyy kuvaamaan, miten 

näitä taitoja voi soveltaa omassa 

elämässä ja urasuunnitelmissa 

 

Taulukko 9: Esimerkki ohjauksen tuloksena opittavista urasuunnittelutaidoista Uudessa 

Seelanissa (Caeers New Zealand, 2016a) 
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Ulottuvuus Ohjauspalvelujen johtaminen 

Kuvaus Oppilaitoksen johdolla on visio hyvin toimivista ohjausjärjestelyistä ja on sitoutunut 

tämän vision toteuttamiseen riittävin resurssein. Oppilaitoksella on kattava, 

tulevaisuuteen suuntautuva suunnitelma opiskelijoiden ohjaamiseksi 

urasuunnittelutaitojen kehittämisessä. Suunnitelma on integroitu oppilaitoksen 

kokonaisstrategiaan  

Johtamisen 

osa-alue 

Ohjaus koko oppilaitoksen tehtävänä 

Arvointiasteikko Puutteelliset 

järjestelyt 

Tarkoituksen-

mukaiset järjestelyt 

Vakiintuneet 

järjestelyt 

Erittäin toimivat 

järjestelyt 

Tasokuvaus Oppilaitoksen 

opetus-

suunnitelmassa tai 

muissa 

dokumenteissa         

ei ole viittauksia 

urasuunnittelu-

taitojen 

kehittämiseen 

Oppilaitoksen 

kokonais-

strategiassa 

viitataan 

urasuunnittelu-

taitojen 

kehittämiseen.  

Urasuunnittelu-

taitojen ohjaus 

koskee kaikkia 

opiskelijoita 

Edellisten lisäksi: 

Opetus-

suunnitelmassa 

kuvataan miten 

urasuunnittelu-

taitojen 

oppimisen kautta 

edistetään koko 

opetus-

suunnitelman 

tavoitteita 

Edellisten 

lisäksi: 

Urasuunnittelu-

taitojen ohjaus 

on sisällytetty 

kaikkiin 

keskeisiin 

oppilaitoksen 

strategisiin 

dokumentteihin 

 

Taulukko 10. Esimerkki ohjauksen kustannustekijöiden määrittelystä osana oppilaitoksen 

ohjausjärjestelyjen laatua Uudessa Seelannissa (Careers New Zealand, 2016a) 

 

Kanada 

 

Edellä kuvatut kansalliset jäsennykset painottavat joko ohjauksen palvelujen kuvausta tai 

välitöntä tulosta. Tällaisissa tapauksissa hallinto arvioi, missä määrin asetetut tavoitteet ovat 

toteutuneet. Koska ohjauksen toteutuksesta vastaavien tahojen on vaikeampi sitoutua 

yksinomaan hallinnon näkökulmasta laadittuihin standardeihin, ohjauksen prosessia 

kuvaavien standardien rinnalle on nostettu ohjauksen pitkäkestoisempien tulokset ja pyritty 

liittämään ne käytettävissä oleviin resursseihin ohjauksessa käytettävien työmuotojen 

välityksellä. Kanadassa kehitetty arviointikehikko haastaa alan ammattilaiset omien 

työkäytäntöjen ja työn vaikutusten tarkempaan dokumentointiin. Mallissa asiakkaiden 

muutosta kuvaavia indikaattoreita ovat esimerkiksi oppimistulokset, tietojen ja taitojen 

kehittyminen, asenteiden muuttuminen sekä itsetuntemuksen vahvistuminen ja 

itsenäistyminen. Pitkäkestoisemmiksi tuloksiksi nähdään edellisten yhtymäkohdat 

elämänhallintaan sekä osallisuuden vahvistumiseen. Tämän jälkeen arvioidaan prosessia, 

jolla tuloksiin pyritään. Lopuksi tarkastellaan tarvittavia edellytyksiä palvelujen rakentamiseksi. 

Mallissa on yhtymäkohtia kustannus/prosessi/tulos –mallinnukseen, mutta tarkastelu 

aloitetaan ohjaukselta odotettavista tuloksista joko yksilön tai palvelujen rahoittajan 

näkökulmista.   

 

Palvelujen tuloksellisuuden osoittamiseksi on kehitetty verkkopohjainen työväline (PRIME 

Performance Recording Instrument for Meaningful Evaluation), jonka avulla pyritään 

dokumentoimaan asiakkaiden palvelutarve, toteutetut ohjauksen interventiot sekä 

asiakkaiden sijoittuminen joko työmarkkinoille tai muihin tukitoimiin ohjauksen jälkeen.  Tämä 

työalusta on integroitu paikalliseen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Asiakkaiden 

taustatietoihin kirjataan mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikka, aiempi koulutus, työhistoria, 

työtilanne sekä tavoite ohjauksen osalta (uranvaihto, lomautus, alityöllistyminen jne.). 

Palvelutarve arvio yksilöidään viiteen osa-alueeseen: 
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● Työllistyvyys (yleiset valmiudet työllistymiseen) 

● Urasuunnittelutaidot, päätöksentekotaidot (henkilökohtainen suhde työelämään, omat 

tavoitteet) 

● Osaamisen kehittäminen (työllistyvyyttä edistävän ja työmarkkinoilla tarvittavan 

osaamisen päivittäminen) 

● Työnhakutaidot (työnhakustrategiat osaamista vastaavan työn hakeminen) 

● Työpaikan pysyvyys (työmarkkinoilla toimiminen ja työpaikan pysyvyys) 

 

Ohjaajat tekevät palvelutarvearvion yhdessä asiakkaiden kanssa ja laativat henkilökohtaisten 

kehittymissuunnitelman edellä olevien ulottuvuuksien mukaan. Ohjauksen aikana kirjataan, 

miten käytetyt harjoitukset ja interventiot kohdentuvat edellä oleviin ulottuvuuksiin. Ohjauksen 

päätyttyä palvelun vaikuttavuutta pyritään arvioimaan vertaamalla käytettyjen työmuotojen 

yhteyttä asiakkaan kokemaan muutokseen omassa elämäntilanteessaan tai 

työllistymisessään.   

  

 
 

Kuvio 7 Ohjauksen kansallinen arviointikehikko Kanadassa (mukaillen Redekopp, Bezanson, 

Dugas, 2015) 

 

Vuonna 2017 Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkosto (PES Network) julkaisi oppaan 

työhallinnon ohjauspalvelujen itsearvioinnin sekä vertaisoppimisen tueksi (Arnkil, Spangar & 

Vuorinen, 2017).  Opas sisältää itsearviointikysymykset seuraavien teemojen osalta:  

● Urasuunnittelun ohjaus työuran alku-, keski- ja lopppuvaiheessa 

● Koulutus- ja työmarkkinatiedon hyödyntäminen ohjauksessa 

● Monialaisten kumppanuuksien rakentaminen 

● Yhteistyö työnantajien kanssa sekä yrittäjyyden edistäminen 

● Monikanavaiset ohjauspalvelut 
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● Ohjauksen arviointi 

● Ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen 

Itsearviointikysymykset on koottu erikseen palveluja suunnitteleville tahoille sekä jo olemassa 

olevia palveluja kehittäville tahoille. Itsearviointikysymysten lisäksi oppaassa on vaiheistettu 

kuvaus palvelujen kehittämistä koskevalle toimintasuunnitelmalle.  

 

4 Ohjausalan ammattilaisten standardit 
 

Laatustandardeihin sisältyvät myös ohjaajien kelpoisuusvaatimukset tai ohjauksen prosessia 

jäsentävät standardit. Ohjausalan osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, osaamista ja 

asenteita, joita elinikäisen ohjauksen rooleissa ja tehtävissä tarvitaan riippumatta siitä, missä 

ympäristössä ohjaaja työskentelee. Euroopan unionin jäsenmaissa ohjausalan osaamisen 

varmistamiseksi käytetään kansallisella tasolla seuraavia toimintamuotoja: lainsäädäntö, 

kansalliset laatustandardit, lisensiointi, akkreditointi, alan ammattilaisten rekisteröinti tai 

opetushallinnon vahvistamat laatuvaatimukset ammatissa toimimiseen hyväksyttävistä 

koulutuskokonaisuuksista.  

 

Ohjaajien omat järjestöt ja ovat kehittäneet ohjaajakeskeisiä laatustandardeja. Näissä 

korostetaan ohjaajien vastuuta oman ammattitaitonsa ja palvelujen kehittämiseen. Ohjausalan 

kansainvälisen keskusjärjestön IAEVG:n laatimat ohjausalan ammattilaisten standardit 

(IAEVG, 2018) kattavat ohjausammattilaisten koko tehtäväkentän ja sen edellyttämät 

ydinosaamisen ja erityisosaamisen alueet. Lähestymistavassa on keskeistä professionaalin 

ohjauksen vahvistaminen tutkimusperustaisesti. Vuonna 2018 standardeja päivitettiin 

teknologian, sosiaalisen median sekä pakolaisten ja maahanmuuttajataustaisten 

asiakasryhmien ohjauksen erityiskysymysten osalta.  

 

Yhtenä kattavimmista EU:n ohjausalan osaamiskuvauksista on Euroopan unionin 

ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) vuonna 2009 laatima jäsennys, joka 

kattaa sekä eettisen että reflektiivisen ammattikäytännön. Jäsennys sisältää 1) ohjauksen 

teoreettisen ja käsitteellisen tietoperustan; 2) toiminnallisen osaamisen ohjaustyössä; 3) oman 

persoonan toiminnan tunnistamisen ohjaajana eri konteksteissa sekä 4) ohjaustyön perustana 

olevat eettiset periaatteet ja arvot.  Osaamiskuvaukset jakaantuvat kolmeen pääalueeseen: 

ohjaustyön ydintaidot, vuorovaikutustaidot sekä ohjaustyötä tukevat taidot. Vuonna 2018 

ohjausalan koulutusyksiköt käynnistivät eri konteksteissa toimivien uraohjaajien 

erikoistumiskoulutuksen, jossa ohjausalan ammattilaisten osaaminen jaotellaan saman 

tyyppisesti uraohjauksen perustaan, asiakastyöhön ja kehittävään työotteeseen. Alla olevassa 

taulukossa on koottuna ohjausalan osaamisen ytimet Cedefopin selvityksen perusteella: 
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OHJAAJAN 

TAIDOT 

JA 

ARVOT 

1 PERUSTAIDOT 

1.1 Eettinen toiminta ohjaustyössä 

1.2 Vastaaminen eriasteisiin ohjaustarpeisiin 

1.3 Teorian ja tutkimustiedon integrointi omaan ohjaukseen 

1.4 Oman työn jatkuva kehittäminen ja omien rajojen tunnistaminen 

1.5 Kommunikaatio ja facilitointi 

1.6 Tieto- ja viestintäteknologian käyttö 

 

 

 

TYÖ 

ASIAKKAIDEN 

KANSSA 

2 VUOROVAIKUTUSTAIDOT OHJAUSTYÖSSÄ 

2.1 Urasuunnittelun ohjaus 

2.2 Ohjaus tiedonhankintaan ja käyttöön 

2.3 Tilannearvioinnit 

2.4 Urasuunnittelutaitojen kehittämisen ohjaaminen 

2.5 Palveluohjaus ja asiakkaan edunvalvonta 

2.6 Ohjaus jatko-opiskeluun tai työmarkkinoille 

 

 

 

OHJAUS- 

JÄRJESTELYT 

JA  

VERKOSTOT 

3 OHJAUSTYÖN ORGANISOINTI 

3.1 Koulutus- ja ammattitiedon hallinnointi 

3.2 Verkostotyö ja kumppanuuksien rakentaminen 

3.3 Asiakastyön ja asiakkuuksien hallinnointi 

3.4 Ohjausjärjestelyjen suunnittelustrategiat ja päätöksenteko 

3.5 Sidosryhmäyhteistyö 

3.6 Tutkimus ja arviointi 

3.7 Omien taitojen ja tietojen jatkuva kehittäminen 

 

Taulukko 11: Ohjaajien osaamisalueet (Cedefop 2009) 

 

Vuonna 2014 Euroopan komission Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 

julkaisi edellä olevaa kolmitasoista jäsennystä hyödyntäen TE-hallinnossa toimivien 

asiantuntijoiden käyttöön soveltuvan täsmennetyn osaamiskuvauksen (European 

Commission, 2014).  Euroopan komissio on lisäksi rahoittanut useita yhteistyöprojekteja, jotka 

ovat laatineet alan koulutuksen järjestämisen tueksi osaamiskuvauksia Näitä ovat esimerkiksi 

”The Network for innovation in career guidance and counselling in Europe”4 (NICE, 2016) ja 

”The European Career Guidance Certificate”5 (ECGC, 2009).  Ohjaajien omaehtoiseen 

akreditointiin on olemassa kansainvälisiä osaamiskuvauksia kuten ”Educational and 

Vocational Guidance Practitioner” (IAEVG, 20186) sekä ”Global Career Development 

Facilitator”7. Nämä jäsennykset sisältävät pääsääntöisesti saman tyyppiset osaamiskuvaukset 

eri tavoin ryhmiteltynä. Laatimisen taustalla on käytetty toimivaksi havaittuja kansallisia 

osaamiskuvauksia (esim. Kanadasta), ja näitä on vastavuoroisesti sovellettu myöhemmin 

kansallisten kuvausten taustalla (esim. viimeksi Australiassa 20198) 

 

Suomessa perusopetuksessa sekä toiseen asteen koulutuksessa toimivien opinto-ohjaajien 

ja oppilaanohjaajien sekä TE-toimistojen ammatinvalintapsykologien kelpoisuudet on 

                                                           
4 http://www.nice-network.eu/ 
5 http://ecgc.at/ 
6 https://iaevg.com/Framework 
7 http://www.cce-global.org/gcdf 
8 https://cica.org.au/wp-content/uploads/Professional-Standards-for-Australian-Career-Development-

Practitioners-2019.pdf 



27 
 

määritelty lainsäädännössä. Näiden nimikkeiden rinnalla eri hallinnonalojen 

kelpoisuusvaatimuksista tai työehtosopimuksista löytyy Suomesta lähes viisikymmentä 

ammattinimikettä, joihin sisältyy muodossa tai toisessa sana ohjaus.  Näihin tehtäviin 

hakeudutaan eri koulutusohjelmista, joiden nimissä on sana ohjaus, mutta koulutukset eivät 

ole yhtä suoraan yhteydessä tehtävien kelpoisuuksia koskeviin normeihin.  

    

Eri hallinnonalojen orientaatioperusta ja lähtökohdat ohjauksen kehittämiselle eroavat 

toisistaan, ja tämä näkyy myös ammattilaisten koulutuksessa. Lisäksi uuden teknologian ja 

sosiaalisen median käytön yleistyminen luo tarvetta modernisoida ja parantaa 

ohjauspalveluja.  

 

5 Ohjauksen kansallisen kehittämisen tietopohjaa 
 

Valtionhallinnon tarkastusviraston vuonna 2015 toteuttamassa opintojen ohjauksen ja 

uraohjauksen yhteistyötä koskeneessa tuloksellisuustarkastuksessa havaittiin, että 

hallinnonaloille ja ministeriöiden yksiköihin hajautunut ohjaus tekee vaikeaksi tarkastella 

kokonaisvaltaisesti kaikkia ohjauksellisia toimia ja niistä muodostuvaa kokonaisuutta. 

Viimeisimmät ohjauksen tilaa koskevat arvioinnit on tehty Suomessa 2000-luvun alkupuolella 

(ks. esim. Moitus et al,, 2001; Numminen et al., 2002; Pajarinen et al., 2004). Ennen 

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastusta (2015) ohjauksen kokonaistilaa on 

arvioitu lähinnä yksittäisten tutkimusten ja artikkeleiden tai niiden osien kautta.  

 

Myllylä (2006) tarkasteli raportissaan silloisen työhallinnon ammatinvalinnan ohjauksen työtä 

ja sen tuottavuutta. Hän liitti ammatinvalinnanohjauksen merkityksen yhdeksi yksilötason 

keinoksi työllisyysasteen nostamiseksi ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi, työurien 

pidentämiseen ja mm. nuorten opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. Myllylän mukaan 

ohjauksella on myös lisäarvoa työvoimatarpeiden kokonaisuudesta huolehtimisessa, 

aktivoinnissa ja työnvälityksessä. Myllylä korosti, että perinteisen panos-tuotos –mallin lisäksi 

tarvitaan ohjauksen laadullista tarkastelua konkreettien asiakastapausten kautta.  

 
Arnkil, Spangar ja Vuorinen (2008) kokosivat osaltaan ammatinvalinnanohjauksen 
kehittämisen ja arvioinnin strategista perustaa silloisen moniammatillisissa ja –sektorisissa 
verkostoissa. He esittivät, että ohjauksen vaikuttavuusstrategian tulisi kattaa 
asiakasvaikuttavuus, systeeminen vaikuttavuus sekä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikuttavuus. 
Lisäksi on tarpeen erottaa toisistaan seurattava tieto, arvioinnissa käytettävä tieto sekä 
arviointiprosessia edistävät yhteiset neuvottelufoorumit. Raportissa erotetaan erikseen 
tarkasteltavina tasoina asiakasohjaus, ohjauksen seudulliset kokonaisvoimavarat sekä 
valtakunnallinen ohjauksen toimintapolitiikka.  Vaihtoehtoisina kehityspolkuina kuvattiin 
ohjauspalvelujen koordinointi sekä laajempi kokonaisvoimavarojen yhteiskehittämisen malli, 
jossa ohjausta tarkasteltiin eri hallinnonaloja ylittävänä verkostomaisena kokonaisuutena.  
 

Osana aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallista 

kehittämisohjelmaa tehtiin vuonna 2010 esiselvitys ohjauksen arvioinnin silloisesta tilasta 

sekä kartoittaa niitä kriteereitä ja välineitä, joiden avulla ohjauspalveluja silloin arvioitiin ja 

palautetta kerättiin (Rantamäki, Nykänen, Vuorinen & Saukkonen, 2010).  Tuon hankkeen 

loppuraportissa kuvataan TNO-palvelujen toteuttamista ja järjestämiseen liittyviä tekijöitä 

kolmella tasolla ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko, ohjausjärjestelyt (palvelujen 

alueellinen ja organisaatiotasoinen suunnittelu ja toteutus) sekä asiakkaalle näkyvät palvelut.  

Nämä tasot sisältyvät Koulutuksen tutkimuslaitoksella kehitettyyn Verkostomaisesti 

tuotettujen ohjauksen palvelujärjestelyjen malliin (Nykänen, Karjalainen, Pöyliö & Vuorinen 

2007). Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistetysti ohjauksen arviointikohteet 

palvelujärjestelyjen kullakin tasolla erikseen ohjauksen yhteisten teemojen sekä 
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koulutusjärjestelmässä ja työ- ja elinkeinopalveluissa annettavan ohjauksen osalta.  

Taulukossa vaakatasossa ovat arvioinnin rakennetasot: arviointialue, arviointikohteet.  

 
Toiminnan tasot Arviointikohteet 

I Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko 

I a Kansallinen ohjauksen 

toimintapolitiikka 

Toimintapolitiikan yhteiset periaatteet 

Koulutuspoliittiset lähtökohdat yhteisten periaatteiden lisäksi 

TE –poliittiset  lähtökohdat yllä olevien ohjauksen toimintapolitiikan 

yhteisten periaatteiden lisäksi 

I b Monihallinnollinen 

alueellinen 

toimintapolitiikka 

Ohjaus alueilla: Koulutus – ja TE-hallinnon toimintapolitiikan yhteiset 

piirteet 

I c TNO-palveluja 

tarjoavien organisaatioden 

toimintapolitiikka 

Organisaatioiden ohjauksen yhteiset toimintapoliittiset periaatteet 

I c1 TNO-palveluja 

tarjoavien organisaatioden 

toimintapolitiikka 

Koulutusorganisaatioiden strategiset lähtökohdat ohjauksen 

toimintapolitiikan yhteisten periaatteiden lisäksi 

 

I c2 Tieto- neuvonta – ja 

ohjauspalveluja tarjoavien 

TE -toimistojen 

toimintapolitiikka 

TE -toimistojen strategiset lähtökohdat ohjauksen toimintapolitiikan 

yhteisten periaatteiden lisäksi  

 

II Ohjausjärjestelyjen taso 

II a Alueellinen verkosto Alueen ohjauspalvelujen yhteistyö 

II b Ohjauksen 

palvelujärjestelyt eri 

organisaatiossa  

II b1 Ohjauksen palvelujärjestelyt koulutusorganisaatioissa 

II b2 Ohjauksen palvelujärjestelyt TE-palveluissa 

II b3 Ohjauksen palvelujärjestelyt yrityksissä 

II b4 Ohjauksen palvelujärjestelyt muissa organisaatiossa 

(työmarkkinajärjestöt, kolmas sektori) 

III Asiakkaalle näkyvät TNO-palvelut 

III a TNO-palvelut eri 

organisaatioissa 

III a1 Asiakkaalle näkyvät palvelut kaikissa ohjausta antavissa 

organisaatioissa 

III a2 TE-toimistojen palvelut 

III a3 Yritysten ohjauspalvelut 

III a4 Muiden organisaatioiden tuottamat ohjauspalvelut 

 

Taulukko 12. Yhteenveto ohjauksen arvioinnin tasoista ja arviointikohteista (Rantamäki, 

Nykänen, Vuorinen & Saukkonen, 2010) 

 

Tasoluonnehdinta rakentui ajatukselle, jonka mukaan ohjausjärjestelyjen jokaisella tasolla 

on toisista tasoista riippumatonta, autenttista asiantuntemusta, päätösvaltaa ja toimintaa 

(Rantamäki, Nykänen, Vuorinen & Saukkonen, 2010).  Toiminnot rakentuvat toistensa 

varaan ja näiden toiminnan tasojen välillä kulkee kaksisuuntaisesti tietoa ja resursseja. 

Ylemmän tason päätöksillä on merkitystä seuraavan tason toiminnan mahdollisuuksiin, ja 

asiakastilanteissa hankitun arviointitiedon tulisi siirtyä johtamisen kautta hallinnon alemmilta 

tasoilta korkeammille tasoille. Kuvio täsmentää ajatusta, että kaikilla ohjauksen 

palvelujärjestelyiden tasoilla on merkityksellistä toteuttaa itsearviointia.  
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Kuvio 6. Arviointitoiminnan rakentuminen toiminnan tasoittain vuorovaikutuksessa 

 

Kansallisessa palautejärjestelmässä tarvittavat arviointisyklit tulisi muotoilla ohjauksen eri 

toiminnan tasoilla siten, että ylemmän toiminnan tason arviointi antaa viitteitä alemman tason 

toiminnalle ja arvioinnille. Ylemmän tason tulos toimii alemman tason syötteenä 

panos/prosessi/tulos –prosessien kautta. Kuvio tekee näkyväksi tiedon kulun 

kaksisuuntaisuuden toiminnan tasojen välillä. Arviointisykli toimii samalla tavalla riippumatta 

toiminnan mittakaavasta. Se on siten sovellettavissa sekä poliittisen tason, organisaatiotason 

että toimijatason laadun tarkasteluun.  

 

Työelämätutka (Spangar, Arnkil, Keskinen, Vanhalakka-Ruoho, Heikkilä & Pitkänen, 2013) on 

TE-toimistojen ohjauspalvelujen seurantaan ja arviointiin kehitetty työväline, jonka avulla voi 

yksilötasolla seurata onnistuneen työelämäsuhteen kannalta käytännön ohjaustyössä 

keskeiseksi havaittuja ulottuvuuksia (Kuvio 9). Ulottuvuuksiin sisältyvät mm. asenteet, 

osaaminen ja toimintatavat, henkilön suhde työelämään, elämänkenttä ja siihen liittyvät 

voimavarat sekä yksi asiakkaan henkilökohtaista tilannetta edistävä valinnainen tekijä. 

Ohjauksen tuloksena nähdään kehittyneemmät uraresurssit, joihin sisältyy inhimillinen 

pääoma, sosiaalinen pääoma, psykologisia resursseja sekä uraidentiteettiresursseja. Tästä 

yksilöllisestä tiedosta koottuja yhteenvetoja voidaan hyödyntää myös asiakastyön 

laajemmassa seurannassa aina asiakastasolta kansalliselle tasolle. Yhteenvetojen pohjalta 

voidaan seurata, miten asiakasprosessit etenevät ja toteutuvat.   
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Kuvio 9 Työelämätutka (Spangar, Arnkil, Keskinen, Vanhalakka-Ruoho, Heikkilä & Pitkänen, 

2013) 

 

Työterveyslaitos ylläpitää Kykyviisaria (https://sivusto.kykyviisari.fi/), joka on vastaajan omaan 

tilannearvioon perustuva maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä. Työväline 

arvioi lisäksi koettua osallisuutta ja hyvinvointia. Työväline on suunniteltu sekä vastaajien 

itsenäiseen käyttöön että hanke- ja palvelujärjestelmien ammattilaisille. Työvälinettä voi 

hyödyntää vastaajien palvelutarpeen arvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa, vastaajien 

tilanteen muutosten seuraamisessa, palvelujen vaikutusten seurannassa sekä 

palveluntuottajan näkökulmasta toimintojen suunnittelemisessa ja johtamisessa. Lisäksi 

palvelun kautta on saatavissa valtakunnallisesti vertaavaa tietoa.  

 

Vuonna 2017 Ohjaamot ovat kehittäneet oman mittariston toimintansa taloudellisten 

vaikutusten arvioimiseksi. Kokonaisuudessa on tarkastelu erikseen taloudellisia ja sosiaalisia 

vaikutuksia sekä omaa toimintakykyä ja operatiivista tehokkuutta. Hankkeessa tuotettu 

kuvaus taloudellisten vaikutusten synnyn logiikasta ja sekä vaikutuksia kuvaavat indikaattorit 

ovat sovellettavissa edellä kuvattuun kolmitasoiseen ohjauksen kokonaisarviointiin (Valtakari, 

2018). Työ jatkuu Valtioneuvoston tammikuussa 2019 käynnistämässä tutkimushankkeessa 

”Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistämistä edistävissä 

palveluissa”. Tämän MONET-hankkeen9 tehtävänä on arvioida Ohjaamojen taloudellisia 

vaikutuksia ja niiden laajempaa yhteiskunnallista merkitystä.  Tavoitteena on selvittää, minkä 

suuruiset ovat olleet ohjaamotoiminnan aikaansaamat taloudelliset hyödyt sekä ovatko 

satsaukset Ohjaamoihin olleet yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava ja 

tarkoituksenmukainen ratkaisu. Tutkimuksessa arvioidaan, minkälaisia vaikutuksia Ohjaamon 

monialaisella toimintamallilla on nuorten palvelujen osuvuuteen ja toteutuneisiin siirtymiin 

sekä Ohjaamoissa työskentelevien ammattilaisten työtapoihin.  

 

                                                           
9 https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/monialaisen-yhteistyon-vaikuttavuuden-

arviointi-nuorten-tyollistymista-edistavissa-palveluissa-monet- 
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Kuvio 11 Ohjaamojen taloudellisten vaikutusten synnyn logiikkaa (Valtakari, 2018) 

 

Syksyllä 2018 Ohjaamojen käyttöön kehitettiin arviointikehikko, jota voidaan hyödyntää 

Ohjaamojen perustamisessa, toiminnan itsearvioinnissa sekä Ohjaamojen valtakunnallisessa 

kehittämistyössä. Arviointikehikossa sovellettiin väljästi luvussa 3 kuvatun Matrix-standardin 

kokonaishahmoa. Arviointikohteina ovat toiminnan johtaminen, käytössä olevat resurssit, 

palvelujen tuottaminen sekä laadun arviointi ja kehittäminen.  

 

Helsingin diakonissalaitoksen Vamoksessa10 arvioidaan palvelun vaikuttavuutta nuorten 

hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia seuraamalla. Vamos auttaa nuoria arjen tilanteissa ja 

tulevaisuuden tilanteissa. Vaikuttavuuden arvioinnissa työvälineenä käytetään 

hyvinvointiviitekehykseen pohjautuvaa kyselyä, joka toteutetaan kolmen kuukauden välein 

palvelun aikana sekä seurantajaksolla. Tulostähti –menetelmän mukaisia seurantakohteita 

ovat sisäinen motivaatio, asenteet ja taidot. Loppuvaikuttavuutta arvioidaan pysyvien 

työllistymis- ja koulutuspolkujen kautta. Muutoksia peilataan nuorten taustatekijöihin, jota 

kautta pyritään määrittelemään palvelun tuomaa lisäarvoa suhteessa väestötasoisiin 

ennusteisiin nuorten tilanteen kehittymisestä ja kustannusvaikutuksista. Kehitystyössä 

pyritään lisäksi edistämään nuorille suunnattujen palveluiden vaikuttavuusanalytiikan 

kehittämistä Vamoksen toimintapaikkakunnilla ja valtakunnallisesti.  

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on vuonna 2017 käynnistänyt tehostetun työvälityksen 

hankkeen, jossa on pilotoitu yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyötä. Hankkeessa on 

kerätty tietoja asiakaskunnan rakenteesta, toiminnasta sekä tuloksista ja tätä kautta pyritty 

kehittämään mittaristoa ohjaustoiminnan vaikuttavuuden arviointiin11.  

                                                           
10 https://www.hdl.fi/vamos/ 
11 Meri- ja autoteollisuuden tehostetun työnvälityksen väliraportti VARELY/840/2017 
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Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Lapsi- ja 

perhepalvelujen muutosohjelmaan liittyvän opetustoimen ja sote-palvelujen yhdyspintoja ja 

verkostojohtamisen malleja tarkastellut työryhmä esittää raportissaan (Heinonen, Ikonen, 

Kaivosoja & Reina, 2018), että tiedolla johtaminen, päätöksenteko ja tiedon tuotanto 

edellyttävät laadukasta ja kattavaa tietopohjaa, relevanttia tietoa lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnista, terveydestä ja oppimisesta sekä palveluista (ml. kustannukset). Ryhmän 

mukaan tavoitteena on saada optimaalinen määrä tietoa elämän eri alueista päätöksenteon 

tueksi. Keskeisiä teema-alueita ovat lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanne ja 

elinympäristö, kasvu, kehitys ja oppiminen, hyvinvointi ja terveys, odotukset, osallisuus sekä 

tuen ja palvelujen saatavuus, tarpeisiin vastaavuus ja laatu. Nämä teemat ovat sovellettavissa 

myös ohjauksen kokonaisuuden arviointiin. Tämän johdosta ohjauksen arviointia kannattaa 

kehittää osana yhteistä monialaista tiedonhallintaa.  

 

Ohjauksen palautejärjestelmän valmistelulla tulisi olla yhteys LAPE-muutosohjelmaan 

sisältyvään ja työryhmän mukaan suunnitteilla olevaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 

palvelujen seurantaan ja raportointiin (Halme ym. 2016) Tässä suunnitelmassa esitettyjä 

periaatteita on mahdollista soveltaa myös ohjauksen arviointiin. Suunnitelmassa lähtökohtana 

on kehittää tiedonhankintaa, indikaattoreita, raportointia ja tiedon hyödyntämistä niin, että 

samasta aineistosta voidaan tuottaa indikaattoreita eri tehtävissä toimiville viranomaisille eri 

tarkoitusta varten alla olevan kuvion mukaisesti:  

 
Kuvio 12. Tiedon käyttö eri tarkoituksiin (Halme ym. 2016) 

 

Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa kansallinen tietojärjestelmä ohjauksen jatkuvaa 

seurantaa ja arviointia varten, joka palvelisi myös alueellista ja paikallista kehittämistyötä sekä 

ohjaukseen liittyvän koulutuksen ja osaamisen kehittämisen suunnittelua. Tietoa tarvitaan 

sekä julkisista että yksityisistä palveluista.  Palautejärjestelmän kehittämiseen yhdistettävällä 

tila-arvioinnilla tuotettaisiin myös tietoa, jota voidaan hyödyntää arvioitaessa palvelujen 

saatavuutta, kattavuutta tai vaikuttavuutta.  

 

Alustavien suunnitelmien mukaan Koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama 

ohjauksen nivelvaiheiden arvioinnissa vuosina 2018-20 sovelletaan edellä kuvattua 

kolmiosaista tasokuvausta. Työssä pyritään hyödyntämään aiempia kansallisia arviointeja ja 

tullaan tekemään yhteistyötä muiden meneillään olevien ohjauksen arviointihankkeiden 

kanssa.   
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6 Vaihtoehtoisia jäsennyksiä kansalliselle palautejärjestelmälle 
 

Kattavan elinikäisen ohjauksen palautejärjestelmän kehittämisen haasteena näyttää olevan, 

että kokonaisuuden rakentamisen kannalta tietoa kerätään varsin paljon teemoista, jotka ovat 

suoraan tai välillisesti yhteydessä ohjaukseen. Esimerkiksi alueellisten ELO-ryhmien 

toimijoiden mukaan ELY-keskukset vastaavat alueellaan elinikäisen ohjauksen 

koordinoinnista, ja ELY-keskuksiin nimetyt asiantuntijat hoitavat koordinaatiotehtävää osana 

muita työtehtäviään vaihtelevin toimintaedellytyksin. Toiseksi, Suomesta puuttuu yhteisesti 

sovittu jäsennys teemoista, joita koskevaa tietoa olisi tarkoituksenmukaista koota yhteen. 

Kolmanneksi tieto on hajallaan eri hallinnonalojen ja palveluntuottajien kesken.  

  
Kansallisesti ja kansainvälisesti on kohtuullisten paljon kokemuksia erilaisista 

laatujärjestelmistä, jotka kohdistuvat joko suoraan tai osittain ohjaukseen erilaisissa 

organisaatioissa ja asiakastilanteissa. Edellisissä luvuissa esitetyistä malleista on 

sovellettavissa elementtejä suomalaiseen kontekstiin. Tavoitteena tulisi olla kokonaisuus, 

jonka avulla voisi jäsentää kattavasti ja luotettavasti seurantatietoa elinikäisen ohjauksen 

kokonaisvoimavaroista, niiden käyttämisestä ja kohdentumisesta sekä siitä, miten hyvin 

tulokset vastaavat eri osapuolten odotuksia. Näin kerätty tieto ohjauksen kokonaisuudesta luo 

perustan toiminnan laadun arvioimiselle ja kehittämiselle alla olevan kokonaishahmon 

mukaisesti.  

  

  

Ulottuvuus\ 

vaihe 

Panokset 

(voimavarat) 

Prosessit 

(palvelut/tuotos) 

Tulokset 

(muutos) 

Vaikuttavuus 

(yhteiskunnallisesti 

pysyvät tulokset) 

Julkinen 

päätöksen- 

teko 

  

  

esim. 

Lainsäädäntö, 

määrärahat 

esim. Päätösten 

implementointi ja 

seuranta 

esim. Valittujen 

poliittisten tavoitteiden 

saavuttaminen, 

 

Nuorten sujuvat 

siirtymät työhön ja 

koulutukseen 

 

Teknologiaa käytetään 

sekä 

ohjausjärjestelyjen 

kokonaiskehittämiseen 

että palvelujen 

tarjontaan  

 

 

Arviointitietoa 

käytetään palvelujen 

edelleen kehittämiseksi 

 

esim. Yhteiskunnan 

arvoperusteisten tavoitteiden 

saavuttaminen ja kestävän 

taloudellisen kasvun 

tukeminen:  

 

Työllisyyden vahvistaminen 

ja työttömyyden 

vähentäminen 

 

Työvoiman kysynnän ja 

työnhakijoiden osaamisen 

parempi kohtaanto 

 

Työttömyysjaksojen 

lyheneminen 

 

Nuorten työllisyysaste 

nousee 

 

Pitkäaikaisten 

toimeentuloasiakkaiden 

määrä vähenee 

 

Hyvinvoinnin parantuminen 
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Palvelu- 

järjestelyt 

  

  

esim. 

Organisaation 

resurssi-

päätökset, 

 

Henkilöstö 

määrä 

 

Verkostot 

 

Tilat 

 

Työn- ja 

vastuunjako 

 

Ajantasainen 

työmarkkina-

tieto 

 

esim.  

Asiakkaiden 

kuuleminen 

 

Asiakasryhmien 

tarpeiden 

arvioinnit  

 

Toiminnan 

organisointi, 

arviointi ja 

kehittäminen,  

 

Palveluiden 

tuottamisen tavat 

 

 

esim. Palvelutuottajat 

toimivat koordinoituna 

monialaisena ja –

kanavaisena  

kokonaisuutena  

 

Monialaisen verkoston 

rahoitus, vastuut ja 

työnjako perustuvat 

yhteiseen sopimukseen 

 

Palveluntuottajat 

tekevät yhteistyötä ja 

mallintavat vaikuttavia 

käytäntöjä 

 

Palveluntuottajien 

keskinäinen viestintä 

on kehittynyt 

 

Sovitut palvelut 

toteutuvat, palveluja on 

tarjolla niitä tarvitseville 

 

Palvelut ovat helposti 

saatavilla 

 

Palvelut koetaan 

luotettaviksi ja 

asiantunteviksi 

 

Palvelut ovat sujuvia ja 

toimivia 

 

Arviointitietoa 

käytetään palvelujen 

edelleen kehittämiseksi 

 

esim. Palvelujen piiriin 

valikoituu yhä paremmin 

asiakkaita 

(kohtaanto) 

 

Ratkaisujen saaminen ja 

siirtymien nopeutuminen 

 

Syntyneet kustannussäästöt 

palveluiden käytössä 
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Asiakkaalle  

näkyvät  

palvelut 

  

esim. 

Ammattilaisten 

osaaminen, 

osaamis-

kuvaukset 

 

Menetelmien 

kehittäminen,  

 

Palvelutarve- 

arviot 

 

Asiantuntijalau

sunnot 

 

Palvelu-

suunnitelmat: 

Työllistymis-

suunnitelma,  

HOKS,  

Sosiaali- ja 

terveys-

palveluiden 

suunnitelma 

 

Itsearviointi-

työvälineet 

esim. Ohjaus-

interventiot ja 

kehittämis-

ohjelmat, 

 

Asiantuntija-

lausuntojen 

huomioiminen 

ohjaustyössä. 

 

Osallistuminen 

toimintaan 

 

Mitattu asiakas- 

tyytyväisyys 

 

Ohjauksen 

aloittaneet, 

keskeyttäneet ja 

päättäneet 

esim. Oman osaamisen 

ja osaamistarpeiden 

tunnistaminen 

 

Valintojen 

selkeytyminen 

 

Koulutukseen 

hakeutuminen,  

 

Työnhakutaitojen 

kehittyminen 

 

Identiteetin 

selkiytyminen 

 

Urasuunnittelutaitojen 

vahvistuminen 

 

 

esim. Henkilökohtaisen 

hyvinvoinnin ja 

onnellisuuden pitkäkestoinen 

lisääntyminen 

 

Muutokset asiakkaan 

elämäntilanteissa 

(työllistyminen, 

jatkokoulutus, muut palvelut) 

 

Muutokset aktivointiasteissa 

 

Muutokset asenteissa, 

itsetunnossa, motivaatiossa 

 

Pysyvämpi työllistyminen 

 

Taulukko 13. Ohjauksen laadun kehittämisen osatekijöitä 

 

Palautejärjestelmän kehittämisessä on tarpeen ottaa huomioon Valtakunnallinen ELO-ryhmän 

vuonna 2016 vahvistamat linjaukset ohjauspalvelujen monialaisuudesta. ELO-ryhmä asetti 

tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä Suomessa on toiminnassa kaikenikäisille 

kansalaisille tarkoitettu monialainen matalan kynnyksen TNO-palvelu, jossa keskeistä on 

verkostomainen toimintatapa, kaikkien palvelukanavien hyödyntäminen sekä kohtaamisen 

mahdollistavat palvelukeskukset. Palvelujen perustaksi täsmennettiin seuraavat periaatteet ja 

tavoitteet:  

● Asiakaslähtöisyys  

● Toiminnan tavoitteet 

o Kansalaisen näkökulma: koulutus, työ ja osallisuus 

o Palvelujärjestelmän näkökulma: palvelujen saatavuus, laatu ja 

kustannustehokkuus  

o Yritysten ja työelämän näkökulma: osaava työvoima, tuottavuus, kasvu ja 

kansainvälistyminen 

● Toiminnan perusta: Laaja kumppanuus – entiset ja uudet toimijat mukaan 

● Yhteistyön ja eri toimijoiden osaamistaustojen varaan rakentaminen 

● Yhteistä osaamista ja erillisosaamista sekä niiden laatua kehitetään jatkuvasti  

● Toiminnan luonne: Aidosti yhteinen, monikanavainen kohtaamispaikka ja ennen 

kaikkea verkostomainen toimintatapa  
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● Toiminnan resurssit olemassa olevien toimijoiden resurssit ja osaaminen kytketään 

yhteen  

● Sopimuspohjaisuus: perusasiat vahvistetaan sopimuksella  

 

Ohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin kannalta ongelmallisinta on ollut se, miten itse 

ohjauksessa käytettävä työmuoto voidaan yhdistää tavoiteltuun tulokseen. Yksi vaihtoehto 

palautejärjestelmän kehittämiseen on Kohtaamo-hankeessa kehitettävä valtakunnallinen 

Ohjaustaverkossa.fi –palvelu. Siinä tavoitteena on kehittää eri hallinnonaloilla toimiville 

ohjauspalvelujen tuottajille työväline, jossa voi perustaa moniammatillisen ohjaustilan 

palveluun tunnistautuneille asiakkaille.  Ohjaustilaan voidaan integroida työvälineitä ja 

harjoitteita asiakkaan itsearviointiin, asiakkaan ja ohjaajien väliseen kommunikaatioon sekä 

koko ohjausprosessin eri vaiheiden dokumentaatioon.   

 

Ohjauksen vaikuttavuuden arvioinnin pilotointia varten tähän uuteen työvälineeseen 

kannattaa integroida työvälineet, jolla voidaan koota perustietoa eri asiakasryhmien 

luonteesta sekä palvelutarpeista sovitun taustajäsennyksen mukaisesti. Ohjausprosessin 

aikana yhteistyössä asiakkaiden kanssa yksilöidään, mihin palvelutarpeen osoittamaan 

kohteeseen kullakin työmuodolla pyritään vaikuttamaan. Yhteisesti toteutetun 

dokumentaation kautta voidaan ohjauksen päättyessä arvioida, missä määrin ohjaus on 

kohdentunut tarkoituksenmukaisesti ja missä on ollut ohjauksen vaikuttavuus.  

7 Esitys kansallisen palautejärjestelmän kokonaisrakenteeksi ja laadun 

metakriteereiksi 
 

Taulukossa 14 esitetään elinikäisen ohjauksen laadun arvioinnin metakriteerit, jotka on 

johdettu edellisissä luvuissa kuvatuista ohjauksen palvelujärjestelyjen kansallisista ja 

kansainvälisistä lähtökohdista. Jäsennyksen pohjana on hyödynnetty myös vuoden 2010 

esiselvitystä aikuisohjauksen arvioinnin metakriteereiksi (Rantamäki ym. 2010). 

Tämä ehdotus metakriteereiksi on tarkoitettu lähtökohdaksi yhteisten kansallisten ohjauksen 

laatukriteereiden kehittämiseksi. Näin ollen näitä metakriteereitä voidaan käyttää ohjauksen 

laatujärjestelmän kehittämiseen ja itsearviointiin kansallisella, alueellisella ja paikallisella 

tasolla.  

 
Toiminnan 

tasot 

Arvioinnin lähtökohdat ja 

periaatteet 

Ehdotus ohjauksen laadun metakriteereiksi  

Julkinen 

päätöksen-

teko 

Asiakaslähtöisyys ja osallistava 

lähestymistapa 

Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon 

- palvelujen suuntaaminen kaikille kansalaisryhmille 

- ohjauksen strateginen yhteys hyvinvointipolitiikoihin 

- ohjauksen strateginen yhteys kotoutumispolitiikkaan 

- esteettömyys 

- monikulttuurisuus ja kulttuurien välisyys 

 

Saatavuus, tasa-arvoisuus ja 

yhdenvertaisuus 

Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon  

- tasa-arvoisten, yhdenvertaisten ja osallisuutta lisäävien 

toimenpiteiden vahvistaminen 
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 Sidosryhmien osallistuminen, 

luotettavuus ja 

avoimuus/julkisuus 

Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon  

- läpinäkyvän, avoimen ja puolueettoman toimintatavan vahvistaminen 

viestinnän, tiedonmuodostuksen ja jatkuvan oppimisen avulla  

- julkiset ja julkaistut palvelujen tuottamisperiaatteet 

- eri hallinnonalojen yhteiset laadun kehittämisen ja varmistamisen 

lähtökohdat ja periaatteet 

- pysyvät edustukselliset monialaiset yhteistyöelimet  

 

Monihallinnollinen 

toimintapolitiikka 

Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon 

- ohjauksen strateginen yhteys yhteiskunnan arvoperustaisten 

tavoitteiden saavuttamiseen 

-  ohjauksen strateginen yhteys työ- ja elinkeinopolitiikkaan  

- ohjauksen strateginen yhteys elinikäistä oppimista tukevaan 

koulutuspolitiikkaan 

-  ohjauksen strateginen yhteys innovaatiopolitiikkaan 

- kansallisen ohjauksen monihallinnollinen verkostoituminen 

- teknologian käyttö ohjausjärjestelyjen kokonaiskehittämiseen että 

palvelujen tarjontaan 

- toimintapolitiikan dynaamisuus ja ennakoivuus ohjauksen tarpeisiin 

ja kysyntään 

- eri hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön ja työnjaon toimivuus 

 

Tehokkuus ja tuloksellisuus Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon 

- yhteiset lähtökohdat ohjauksen tehokkuuden, taloudellisuuden ja 

vaikuttavuuden määrittelemiseksi  

- palvelujen vastaavuus eri käyttäjäryhmien tarpeisiin 

 

Palvelujen ammattimaisuus Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon 

- valtakunnallisten eri konteksteissa toimivien ohjausalan 

ammattilaisten osaamiskuvausten määrittäminen 

 

Tutkimusperustainen 

toimintapolitiikan ja 

palvelujärjestelyjen kehitystyö 

Palvelujen taustalla olevassa kansallisessa, alueellisessa ja 

organisaatioiden päätöksenteossa otetaan huomioon 

- valtakunnallinen eri kontekstissa toimivien palvelutuottajien kokoava 

koordinaatio sekä sisällöllinen tuki 

- teknologian käyttö ohjausjärjestelyjen kokonaiskehittämiseen että 

palvelujen tarjontaan 

- yhteismitallisen palautetiedon kokoamisen mahdollistavat 

työvälineet eri toimijoille 

- arviointitiedon käyttö ohjauksen toimintapolitiikan ja palvelujen 

edelleen kehittämiseksi 
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Palvelu-

järjestelyt 

Asiakaslähtöisyys ja osallistava 

lähestymistapa 

Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut  

- taataan kaikille kansalaisryhmille 

- tuotetaan esteettömästi 

- integroidaan kotoutumispalveluihin 

- integroidaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutumispalveluihin 

- integroidaan muihin kansalaisten verkkopalveluihin 

 

Saatavuus, tasa-arvoisuus ja 

yhdenvertaisuus 

Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut  

- rakentuvat itsepalvelusta, avustetusta palvelusta ja intensiivisestä 

ohjauksesta 

- ovat saatavilla monikanavaisesti 

- ovat tarjolla tarveperustaisesti 

- sisältävät arviointia, vastaavatko palvelut eri asiakasryhmien tarpeita 

(henkilöasiakkaat, yritykset ym.) 

- toteutetaan kustannus- ja resurssitehokkaasti 

- sisältävät oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyt 

 

Sidosryhmien osallistuminen, 

luotettavuus ja 

avoimuus/julkisuus 

Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut  

- noudattavat strategioiden pohjalta tuotettuja, yhteisiä laadun 

kehittämisen ja varmistamisen muotoja 

- arvioidaan ulkoisesti strategioissa määritellyn aikakohortin 

mukaisissa sykleissä 

- ottavat mukaan asiakkaiden edustajat sekä kaikki 

tarkoituksenmukaiset palvelun tuottajat laatujärjestelmien 

kehittämiseen 

- liittävät arvioinnin palvelujen jatkuvaan kehittämiseen 

 

 Monihallinnollinen 

toimintapolitiikka 

Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut  

- johdetaan palvelua tuottavissa organisaatioissa ja organisaatioiden 

yhdyspinnoilla 

- perustuvat yhteiseen rahoitusta, vastuita ja työnjakoa koskevaan 

yhteiseen sopimukseen 

- toimivat osaamisen, työllisyyden sekä alueellisen kilpailukyvyn ja 

elinvoimaisuuden edistämiseksi sovitun työnjaon mukaisesti 

- toimivat koulutusjärjestelmän eri osien toimivuuden edistämiseksi  

- edistävät ohjausorganisaatioiden monihallinnollista, monialaista ja 

moniammatillista yhteistoimintaa verkostossa 

- tuotetaan synergisesti 

- tuotetaan resurssitehokkaasti 

- tuotetaan yhteisrahoitteisesti 

- tuottavat ja jakavat keskenään koulutus- ja työmarkkinatietoa 

- noudattavat yhteisiä lähtökohtia ohjauksen tehokkuuden, 

taloudellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi 

 

Tehokkuus ja tuloksellisuus Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut 

-  ottavat huomioon yhteisesti sovitut lähtökohdat ohjauksen 

tehokkuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden määrittelemiseksi - 

vastaavat eri käyttäjäryhmien tarpeisiin  

 

Palvelujen ammattimaisuus Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut  

- tuotetaan koulutetun ja osaavan henkilöstön voimin 

- varaavat riittävät resurssit henkilöstön jatko- ja 

täydennyskoulutukseen 

- tekevät yhteistyötä ja mallintavat vaikuttavia käytäntöjä 
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Tutkimusperustainen 

toimintapolitiikan ja 

palvelujärjestelyjen kehitystyö 

Kansalliset, alueelliset ja organisaatioiden tuottamat TNO-palvelut  

- perustuvat tutkimustietoon  

- sisältävät tutkivan työotteen 

- sitoutuvat tuottamaan seurantatietoa valtakunnallisen, alueellisen ja 

paikallisen kehittämistyön perustaksi 

- käyttävät arviointitietoa palvelujen kohdentamiseksi ja edelleen 

kehittämiseksi 

 

Asiakkaalle 

näkyvät 

palvelut 

Asiakaslähtöisyys ja osallistava 

lähestymistapa 

Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

-  asiakkaille kuvataan ja jaetaan tietoa heidän oikeuksistaan 

palveluihin (palvelukuvaukset) 

- henkilökohtaisen palvelukonseptin luonne, prosessi ja käytännöt 

sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa 

- käyttäjät saavat koulutusta verkko- ja itsepalvelujen käyttämiseen 

- tuotetaan, markkinoidaan ja tarjotaan kaikille käyttäjäryhmille 

 

Saatavuus, tasa-arvoisuus ja 

yhdenvertaisuus 

Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- informaatioteknologian käytössä on huomioitu eri käyttäjät 

- asiakkaalla on saatavilla tarpeensa mukaisesti itsepalvelua, 

avustettua palvelua ja intensiivistä ohjausta 

- käyttäjiä ohjataan käyttämään heille tarkoituksenmukaisia palveluita 

- palvelut ovat kohdennettuja, saavutettavia ja esteettömiä 

 

 Sidosryhmien osallistuminen, 

luotettavuus ja 

avoimuus/julkisuus 

Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- asiakkaat otetaan mukaan palvelujen sekä palvelujen 

laatujärjestelmän suunnitteluun 

Moniammatillisuus  Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- palvelutarjonta perustuu moniammatillisiin verkostoihin 

- moniammatillisten verkostojen toiminta perustuu yhteisiin 

sopimuksiin 

- moniammatillinen yhteistyö on toimivaa 

 

Taloudellinen ja sosiaalinen 

kehittyminen 

Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- asiakkaat tunnistavat palvelutarpeensa 

- ohjaus kattaa oppimisen, psyko-sosiaalisen tuen ja ura- ja 

elämänhallinnan sekä aktiiviset siirtymät  

- asiakkaiden palveluprosessia seurataan ja arvioidaan yhdessä 

asiakkaan kanssa  

Tehokkuus ja tuloksellisuus Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- ohjauksen metodit ja välineet ovat monipuolisia 

- varmistetaan, että ohjauksessa käytettävät materiaalit ja 

työmenetelmät ovat tarkoituksenmukaiset asiakkaan tilanteeseen ja 

laatuvaatimusten mukaiset 

- toiminta ja resurssit ovat tasapainossa 

- vaikuttavuuden arvioinnissa seurantakohteina ovat asiakkaiden  

- Työllistyvyys (yleiset valmiudet työllistymiseen tai 

jatkokoulutukseen) 

- Urasuunnittelutaidot, päätöksentekotaidot (henkilökohtainen 

suhde työelämään, omat tavoitteet) 
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- Osaamisen kehittäminen (työllistyvyyttä edistävän ja 

työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen päivittäminen) 

- Työnhakutaidot (työnhakustrategiat, osaamista vastaavan työn 

hakeminen, osallistuminen jatkokoulutukseen) 

- Työpaikan pysyvyys (työmarkkinoilla toimiminen ja työpaikan 

pysyvyys, osallistuminen koulutukseen) 

 

Palvelujen ammattimaisuus Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- henkilöstöllä on ohjaustehtävän edellyttämät perustaidot  

- henkilöstöllä on ohjaustehtävän edellyttämät vuorovaikutustaidot 

- henkilöstöllä on ohjausjärjestelyjen organisointitaidot 

- henkilöstö tekee moniammatillista yhteistyötä ja mallintavat 

vaikuttavia käytäntöjä  

- varataan riittävät resurssit henkilöstön jatko- ja 

täydennyskoulutukseen 

 

Tutkimusperustainen 

toimintapolitiikan ja 

palvelujärjestelyjen kehitystyö 

Kansallisissa, alueellisissa ja organisaatioiden tuottamissa TNO-

palveluissa  

- henkilöstö sitoutuu ohjauksen seuranta- ja arviointitiedon 

dokumentaatioon  

- arviointitietoa käytetään palvelujen kohdentamiseksi ja edelleen 

kehittämiseksi 

 

Taulukko 14. Esitys kansallisen palautejärjestelmän rakenteeksi ja laadun metakriteereiksi 

 

8 Esitys kansallisen tila-arvioinnin toteuttamiseksi 
 

Elinikäisen ohjauksen strategisia tavoitteita valmistelleen työryhmän (Opetusministeriö, 2011) 

mukaan Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen laatu- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla olisi 

mahdollista saada systemaattisesti kerättyä tietoa elinikäisen ohjauksen toteutumisesta. 

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden järjestämistä tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti siten, 

että otetaan huomioon kaikki palvelujen tuottamiseen vaikuttavat mekanismit. Työryhmä 

ehdotti, että Suomeen tulisi valmistella elinikäisen ohjauksen laadunhallinnan menettelyt sekä 

laaditaan työvälineet itsearviointia ja palautteen keräämistä varten. Lisäksi tulisi huolehtia 

siitä, että ohjaustyössä toimivilla on käytettävissään tehtävien edellyttämä tilasto- ja 

seurantatieto.  

Valtiontalouden tarkastusviraston (2015) mukaan ohjauksen tarvetta ja laatua koskevan 

tietopohjan puutteellisuuden vuoksi olisi tarpeen toteuttaa uusi valtakunnallinen ohjauksen 

tilan arviointi, mutta arvioinnin tulisi tällä kertaa kattaa koko ohjauksen kenttä. Lisäksi VTV 

ehdotti, että perusteellisen tila-arvioinnin ohella ministeriöissä olisi tarpeen kehittää jatkuvaan 

seurantaan soveltuvia ohjaustarpeen kehityksen, voimavarojen, palveluiden saatavuuden ja 

laadun arvioinnin työkaluja, jotka mahdollistavat myös paikallisten ja alueellisten erojen 

vertailun niin, että ohjauspalveluiden ja paikallisen palveluverkoston tilaa voidaan jatkossa 

arvioida riittävän systemaattisesti. Tällöin on myös helpompi ottaa kantaa siihen, mihin 

suuntaan palvelumuotoja on tarkoituksenmukaista kehittää ja samalla taata ohjauspalveluiden 

riittävän yhdenmukainen saatavuus ja laatutaso eri alueilla ja kunnissa. 

Ohjauksen merkitys opinnoille, työmahdollisuuksien tunnistamiselle ja työvoiman 

liikkuvuudelle on tunnustettu viime vuosina vahvemmin myös keskeisissä eurooppalaisissa 
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koulutus- ja työllisyyspoliittisissa linjauksissa. Esimerkiksi Euroopan uuden osaamisohjelman 

tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenmaita kutsutaan vahvistamaan ohjausta ammatillisessa 

koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, aiemmin opitun tunnistamisessa, nuorisotakuun 

toteutuksessa ja oppisopimuksissa (European Commission, 2016; European Council, 2013a; 

2013b). Tämän johdosta ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) on parhaillaan 

rakentamassa tietokantaa EU:n jäsenmaiden ohjauksen kokonaisjärjestelyistä. Kansallisen 

arvioinnin suunnittelussa kannattaa ottaa etukäteen mahdolliset rajapinnat tähän 

eurooppalaisen tietokannan kokonaisjäsennykseen.  

Kansallisten meneillään olevien mittavien koulutusjärjestelmää koskevien uudistusten takia 

tarvitaan tuoretta ja kattavaa valtakunnallista elinikäisen ohjauksen arviointia.  ELO-ryhmän 

esityksen mukaan kansallisen ohjauksen tila-arvioinnin tulisi tuottaa tietoa, jota voi hyödyntää 

arvioitaessa mm. ammatillisen koulutuksen reformin aikana tehtyjen rakenteellisten 

uudistusten vaikutusta TNO-palvelujen saatavuuteen, kattavuuteen tai vaikuttavuuteen.  

KARVI:n toteuttaman nivelvaiheen arvioinnin tavoitteena on tarkastella koulutusjärjestelmän 

nivelvaiheiden toimivuutta ja koulutusjärjestelmän kykyä turvata kaikille nuorille koulutus ja 

joustavat siirtymät koulutustasolta toiselle ilman välivaiheita ja ennaltaehkäistä 

syrjäytymisriskit.  Vuosina 2018-20 arvioinnin kohteena ovat opiskelijan siirtymät ja 

opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa seuraavista näkökulmista:  

● Nivelvaiheiden ohjaus 

● Erilaisten koulutusten järjestäjien rooli 

● Koulutuksen järjestäjien yhteistyö 

● Opiskelijavirrat 

● Koulutusjärjestelmän kyky tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, valintoja ja 

mahdollistaa opintopolut, joissa voidaan joustavasti yhdistää opiskelua ja työntekoa 

sekä hakeutua jatko-opintoihin ja työelämään. 

● Nivelvaiheisiin liittyvän ohjauksen ja koko järjestelmän toimivuutta tarkastellaan 

opetustoimen lisäksi myös työ- ja elinkeinohallinnon ja nuorisotoimen kannalta 

(hankkeen laajentamisesta kyseisille hallinnonaloille neuvotellaan erikseen). 

 

Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi ja sektorien ohjauspalveluiden hahmottamiseksi 

kansalliseen ohjauksen tila-arviointiin on syytä sisällyttää ainakin perusasteen, toisen asteen, 

korkea-asteen, aikuiskoulutuksen, TE-hallinnon ja nuorisotoimen ohjauspalvelut, etsivä 

nuorisotyö sekä Ohjaamot. Arvioinnissa ohjausta kannattaa jäsentää monitasoisena ja moni-

ilmeisenä, erilaisia tavoitteita sisältävänä prosessina, jonka toteuttamisesta vastaa 

moniammatillinen, suunnittelu- ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden ja organisaatioiden toiminnan 

kehityksen mukaan muuntuva vertikaalinen ja horisontaalinen verkosto. Ohjaukseen sisältyvät 

siten erikseen 1) eri asiakasryhmille näkyvät palvelut, 2) osapuolten tuottamat monialaiset 

palvelut sekä 3) TNO-palvelujen strateginen johtaminen ja päätöksenteko.  

Arvioinnin kokonaissuunnittelussa voi hyödyntää aiempaa kansallista ja kansainvälistä 

ohjauksen arviointia koskevaa tutkimusta.  Ensimmäisenä tehtävänä on koota yhteen ja 

päivittää jo olemassa olevat valtakunnalliset käytössä olevat työvälineet, käynnistetyt 

arviointialoitteet sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet. Esimerkiksi TE-toimistojen 

ohjauspalvelujen seurannan ja arvioinnin prototyyppi (Tutka) julkaistiin vuonna 2013, ja sen 

käytöstä on jo kokemuksia TE-palveluissa. Ohjaamojen rakentamisen yhteydessä toteutetaan 

tällä hetkellä valtakunnallisia seuranta ja arviointihankkeita, joita on perusteltua liittää tässä 

esillä olevaan laajempaan arviointi- ja laatutyöhön. Vamos on osaltaan kehittämässä mallia 

ohjauksen kustannusvaikutusten määrittelyyn.  Lisäksi Kansallisen koulutuksen 

arviointikeskuksella on käytössä omat työvälineet, jotka ovat sovellettavissa ohjaukseen.     
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Arvioinnin kokonaissuunnittelussa kannattaa huomioon myös Eurooppalaisen elinikäisen 

ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) tuottamat suuntaviivat, joita voidaan käyttää 

EU:n jäsenmaiden ja yksittäisten alueiden itsearvioinnissa ja omaehtoisessa kehittämisessä, 

vertaisarvioinnissa sekä muissa ulkoisissa arvioinneissa (joiden suorittaja voi olla esimerkiksi 

OECD, CEDEFOP, ETF tai EHEA:n ministerikokous). Tätä kautta luodaan rajapinnat 

Cedefopin tulevaan tietokantaan EU:n jäsenmaiden ohjauksen järjestelyistä.  Lisäksi otetaan 

huomioon PISA-arviointien yhteydessä toteutetut ohjaukseen liittyvät kansalliset selvitykset.  

Kehittävän tila-arvioinnin ja laadunvarmistuksen jäsentämisen ja työvälineiden kehittämistyötä 

koordinoi ja ohjaa valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä). Tila-

arvioinnin toteuttamisen suunnitteluun, arviointiaineiston kokoamiseen ja tuottamiseen tulisi 

koota kattava verkosto, jossa osallistujina voisivat olla esim. OKM, TEM, STM, KEHA-keskus, 

Opetushallitus, KARVI, eVOKES, Kohtaamo-projekti, ELY-keskukset sekä AVIt sekä 

kansalliset ohjauksen tutkimusyksiköt.  

Tila-arvion kokonaisbudjetin valmistelussa kannattaa ottaa huomioon, missä määrin työssä 

voi hyödyntää jo meneillään olevia valtakunnallisia arviointia pohjustavia hankkeita. Kattavan 

arvioinnin toteuttamiseksi on silti selvitettävä, missä määrin valtakunnallisen ohjauksen 

yhteistyöryhmän taustalla olevat ministeriöt voivat kohdentaa erillisrahoitusta TE-palveluiden 

sekä eri koulutusmuotojen tuottamien ohjauspalvelujen arvioinnin toteuttamiseen ja 

arvioinnissa käytettävien työvälineiden kehittämiseen pysyväksi kansalliseksi 

palautejärjestelmäksi.  

Tila-arvioinnin käynnistäminen voisi edetä seuraavien toimenpiteiden kautta:  

- Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä (ELO-ryhmä) kutsuu kokoon tila-arvioinnin 

toteutukseen liittyvät sidosryhmät ja tällä hetkellä yksittäisiä arviointihankkeita 

toteuttavat tahot työkokoukseen, jossa tavoitteena on sopia mahdollisista 

arviointikohteista sekä mukana olevasta toimijoiden verkostosta tai yhteenliittymästä.  

- Ohjauksen kansallisista linjauksista vastaavat ministeriöt sopivat keskinäisistä 

vastuista ja mahdollisten tila-arvioinnin edellyttämistä resursseista 

- Nimetään tila-arvioinnin toteutuksesta vastaava taho ja laaditaan tarkempi tila-

arviointisuunnitelma 

- Sovitaan arvioinnissa käytettävien työvälineiden rakenteesta sekä selvitetään, miten 

työvälineet ovat integroitavissa jo olemassa oleviin tietojärjestelmiin. 

- Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä kutsuu kokoon keskeisimmät sidosryhmät tila-

arvioinnin pohjalta tehtävien toimenpide-ehdotusten tarkastelua varten.   
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