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TIIVISTELMÄ



JÄ RJEST EL M Ä K YSYMY K SE T UR A SUUNNI T T ELU TA I TOJEN OPPIMINEN

SA ATAV UUS JA SI TOU T UMINEN L A AT U JA T U T K IMUSPERUSTA ISUUS

Eurooppalaisen työkirjan (ELGPN Resource Kit, 2012) mukaan urasuunnitt elutaitoihin liitt yvän toimintapoliti ikan tulisi vastata alla oleviin kysymyksiin – 
Päätelmät ja suositukset perustuvat ELGPN:n jäsenmaiden kokemuksiin.

Miten toimia urasuunnitt elutaitojen 
merkityksen selkeytt ämiseksi?

• Saata yhteen eri osapuolet ja asiantunti jat 
keskustelemaan elinikäisestä ohjauksesta ja 
urasuunnitt elutaidoista

• Sovi yhteiset määritelmät ja tulkinnat keskeisistä 
käsitt eistä

• Ehdota yhteistä toimenpideohjelmaa, jonka 
avulla voidaan luoda yhteinen ymmärrys 
urasuunnitt elutaidoista

Kuinka kansalaiset kehitt ävät 
urasuunnitt elutaitojaan eri 
elämänvaiheissa?

• Urasuunnitt elutaitojen kehitt äminen on 
jatkuva prosessi

• Kansalaisten urasuunnitt elutaitojen 
oppiminen ja kehitt yminen eivät ole 
itsestäänselvyyksiä vaan niihin tulee 
ti etoisesti  panostaa

• Koulutuksen ja työelämän eri sektoreilla olisi 
hyvä käytt ää yhteistä tulkintaa siitä, mitä 
urasuunnitt elutaidot ovat ja kuinka niitä 
kehitetään

Mitä koordinaati ota ja yhteistoimintaa 
tarvitaan urasuunnitt elutaitojen 
kehitt ämiseksi ja ohjauspalvelujen 
tarjoamiseksi?

Perusta kansallinen elinikäisen ohjauksen 
yhteistyöryhmä, jossa on edustett una kaikki relevanti t 
yhteistyötahot. Ryhmällä tulisi olla selkeä tehtävä 
kehitt ää kansallinen viitekehys urasuunnitt elutaidoille 
ja toimia neuvonantajana urasuunnitt elutaitoihin 
liitt yvissä toimintapoliti ikan alueissa

Kenen tulisi järjestää urasuunnitt elutaitojen 
ohjausta? Millaista koulutusta ohjaushenkilöstö 
tarvitsee urasuunnitt elutaitojen ohjaamiseen?

• Urasuunnitt elutaitojen kehitt ämistä voivat ohjata alan 
ammatti  laiset, esim. opinto-ohjaajat, tuutorit, uraohjaajat, 
TE-palvelujen psykologit ja asiantunti jat

• Kaikissa opett ajankoulutusohjelmissa tulisi olla 
urasuunnitt elutaitojen ohjaamiseen liitt yvä yhteinen 
opintokokonaisuus 

• Alalla työskentelevillä toimijoilla tulisi olla mahdollisuus 
ohjausalan ammatti  laiseksi pätevöitt äviin 
jatko-opintopolkuihin ja elinikäisen ohjauksen osaamista 
vahvistavaan täydennyskoulutukseen

Mitä strategisia poliitti  sia päätöksiä tulee tehdä urasuunnitt elutaitojen 
ohjauksen saatavuuden parantamiseksi ja laadun varmistamiseksi?

Kansalaisten urasuunnitt elutaitojen ohjausta koskeville linjauksille tulisi hakea 
poliitti  nen tuki mahdollisimman korkealta taholta asiasta vastaavissa ministeriöissä. 
Linjaukset tulisi vahvistaa lainsäädännössä, joka koskee erityisesti  kansallista/alueellista 
opetussuunnitelmaa, riitt ävää rahoitusta, koordinoituja kansallisia strategioita ja 
tavoitt eita sekä yhteisiä toimeenpanosuunnitelmia.

Kuinka kansalaisten urasuunnitt elutaitoja tulisi arvioida eri elämänvaiheissa?

• Urasuunnitt elutaitojen kehitt ävää ja kokoavaa arviointi a tulisi kehitt ää
• Tehokkaisiin ohjauspalveluihin kuuluu urasuunnitt elutaitojen määritt eleminen, tunnistaminen 

ja tunnustaminen

Kuinka voidaan varmistaa, ett ä kansalaisilla on mahdollisuus kehitt ää 
urasuunnitt elutaitoja ja ymmärtää ulkoisten tekijöiden, kuten 
yhteiskunnallisten muutostekijöiden, vaikutus omiin urapolkuihinsa?

Urasuunnitt elutaitojen arviointi a ei tulisi rajata vain itsearviointi in, vaan sen tulisi olla 
yhteydessä ja sitä tulisi peilata yhteiskunnallisten haasteiden kautt a. Esimerkiksi kuinka 
selvitä haastavista elämänti lanteista ja työmarkkinaolosuhteista ja kuinka löytää mielekkäitä 
toimintatapoja muutoksissa.

Kuinka työssä käyvät ja tyött ömät kansalaiset voivat kehitt ää urasuunnitt elutaitojaan?

On tärkeää kehitt ää elinikäisten urasuunnitt elutaitojen viitekehys, jota voidaan käytt ää sekä työssä olevien 
ett ä työnhakijoiden urasuunnitt elutaitojen arvionti in ja niiden kehitt ämiseen

Mikä rooli työmarkkinaosapuolilla tulisi olla kansalaisten urasuunnitt eluvalmiuksien 
kehitt ämisessä?

Urasuunnitt elutaitojen kehitt äminen on strateginen toimintapoliti ikan osa-alue, joka valti onhallinnon 
lisäksi koskee myös työmarkkinaosapuolia. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä TE-hallinto, ammatti  yhdistys 
tai yksityinen palveluntuott aja ovat todennäköisiä toimijoita, joiden kautt a työntekijöillä on mahdollisuus 
saada laadukasta ohjausta urasuunnitt elutaitojen kehitt ämiseen.

Mitä kriteereitä urasuunnitt elutaito-
ohjelmien laadun arvioinnissa tulisi käytt ää?

• Panos-prosessi-tulos-arviointi mallia voidaan käytt ää 
urasuunnitt elutaitojen ohjauksen arvioinnissa

• ELGPN:n laadunvarmistuksen ja 
tutkimusperustaisuuden QAE-viitekehyksessä 
esiin nostett ujen indikaatt oreiden, kriteerien ja 
ti etolähde-esimerkkien käytt ö on suositeltavaa. 
ELGPN:n QAE-arviointi pohjat sisältävät 
esimerkkejä urasuunnitt elutaitojen 
ohjauksen laadun arvioinnista.

Kuinka urasuunnitt elutaitojen ohjauksen 
vaikutt avuutt a tulisi arvioida?

• On tärkeää huomioida olemassa oleva tutkimus ja 
ott aa se myös huomioon päätöksissä, jotka koskevat 
ohjauksen vaikutt avuuden arviointi a

• Sekä määrällistä ett ä laadullista lähestymistapaa 
tulisi käytt ää urasuunnitt elutaitojen kehitt ämiseen 
tähtäävän ohjauksen vaikutt avuuden arvioinnissa. 
ELGPN- verkoston julkaisu The Evidence-Base 
on Lifelong Guidance: A guide to key fi ndings for 
eff ecti ve policy and practi ce (2014) sisältää useita 
esimerkkejä aiheesta

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

URASUUNNITTELUTAIDOILLA VIITATAAN kompetensseihin, joiden avulla yksilöt ja ryhmät voivat struk-
turoidusti kerätä, analysoida, yhdistellä ja organisoida itseensä ja koulutukseen sekä ammattiin liittyvää 
tietoa. Lisäksi urasuunnittelutaitoihin kuuluu kyky tehdä ja toteuttaa päätöksiä ja muutoksia. Urasuunnitte-
lutaitojen kehittäminen on elinikäisen ohjauksen palveluiden tärkeä päämäärä. Eurooppa 2020-tavoitteiden 
saavuttamisessa kansalaisten urasuunnittelutaitojen kehittäminen on keskeistä työllisyys-, koulutus-, nuo-
riso- ja sosiaalipolitiikassa (Euroopan komissio, 2011). 

Tämä työväline on suunnattu päätöksentekijöille, jotka haluavat kehittää kattavaa kansallista elinikäisen oh-
jauksen toimintapolitiikkaa, jossa urasuunnittelutaitojen kehittäminen on keskiössä. Tarve tähän voi nousta 
eurooppalaisten ohjauspolitiikkojen valossa, vastattaessa puutteisiin olemassa olevassa palvelutarjonnassa ja 
vastattaessa tulevaisuuden tarpeisiin. Työvälineen tarkoitus on tukea päätöksentekoa jakamalla näkemyksiä, 
hyviä käytänteitä ja päätelmiä.

Työväline pohjautuu Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston jäsenten asian-
tuntemukseen ja kokemukseen, ja erityisesti Career Management Skills-työryhmän työhön konsultti Anne-
marie Oomenin 2013–15 (Alankomaat) ja professori Ronald Sultanan 2009–12 (Malta) tuella ja seuraavien 
jäsenmaiden edustajien johdolla: Lena Nicolaou 2013–15 (Kypros), Anne Froberg ja Jørgen Brock 2014–15 
(Tanska), Jasmín Muhič 2009–12 (Tšekki). Ryhmän työskentelyssä ovat olleet mukana myös ELGPN:n yh-
teistyöjärjestöt.

ELGPN on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden muodostama verkosto, jota EU on rahoittanut Eras-
mus+-ohjelman kautta. Raportissa esitetyt näkemykset ovat ELGPN:n, eivätkä ne välttämättä edusta Euroo-
pan komission virallista kantaa tai komission nimissä toimivien henkilöiden kantaa.

Koko julkaisu on saatavilla ELGPN-verkoston sivuilta. 

Suomenkielinen julkaisu on toteutettu 
opetus- ja kulttuuriministeriön tuella
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