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Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja palvelujärjestelyille: yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle

SUUNTAVIIVAT

Suuntaviivat opetushallinnon alalle
10.
11.
12.
13.

MUOTO

Hallinnonalojen yhteiset suuntaviivat

Kussakin suuntaviivassa on
neljä osaa:
• sisällön määritelmä
• merkittävyys
• hyvän toimintapolitiikan
ja palvelujärjestelyjen
osatekijät
• lisätietoja päätöksenteon
perustaksi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urasuunnittelutaidot
Elinikäisen ohjauksen saatavuus
Elinikäisen ohjauksen laatu
Elinikäisen ohjauksen vaikuttavuus
Strateginen johtaminen: koordinointi ja yhteistoiminta
Koulutus- ja työmarkkinatiedon kehittäminen
Alan ammattilaisten koulutus ja kelpoisuudet
Elinikäisen ohjauksen rahoitus
Tieto- ja viestintäteknologia elinikäisessä ohjauksessa

Ohjaus perusopetuksessa
Ohjaus ammatillisessa koulutuksessa
Ohjaus korkea-asteella
Ohjaus aikuiskoulutuksessa

Suuntaviivat työ- ja elinkeinohallinnon alalle
14. TNO-palvelut työssä oleville
15. TNO-palvelut työttömille
16. TNO-palvelut ikääntyville

SUUNTAVIIVOJEN
ULOTTUVUUDET
Kansalaiset oppivat ja tekevät
työtä koko elämänsä ajan.
Sen vuoksi suuntaviivat sekä
toimintapolitiikkaa koskevat
ehdotukset kattavat tieto-,
neuvonta- ja ohjauspalvelut
(TNO-palvelut) opetus- ja
TE-hallinnossa sekä sosiaalisen
osallisuuden.
Suuntaviivat kattavat myös
kaikille hallinnonaloille yhteiset
aiheet.

Sosiaalisen osallisuuden suuntaviivat
17. TNO-palvelut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
18. TNO-palvelut erityistä tukea tarvitseville

SUUNTAVIIVOJEN KÄYTTÄMINEN
Suuntaviivoja voivat käyttää kansalliset, alueelliset ja paikalliset tahot ja sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita vertailemaan, tarkastelemaan ja parantamaan käytössä olevaa elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikkaa ja palvelujärjestelyjä.
Suuntaviivoja voidaan käyttää myös EU:n tasolla. CEDEFOP voi hyödyntää suuntaviivoja kansallisten raporttien ja vertailututkimuksien laatimisessa, ja niitä voidaan käyttää lähtökohtana Euroopan koulutussäätiön (ETF) työlle Euroopan
unionin naapurimaissa.
Hallinnonalojen yhteisiä ja alakohtaisia suuntaviivoja voidaan käyttää toimintapolitiikan ja palvelujärjestelyjen tarkasteluun tietyillä sektoreilla ja/tai monihallinnollisten yhteyksien vahvistamiseksi.
Vaikka kukin suuntaviiva on laadittu omaksi kokonaisuudekseen ja muista suuntaviivoista erillään käytettäväksi, joidenkin
suuntaviivojen välillä on vahvoja ja ilmeisiä yhteyksiä.

LISÄTIETOJA
Jokaisen suuntaviivan yhteydessä on tarjolla lisätietoa päätöksenteon tueksi.
ELGPN on tuottanut useita työvälineitä, jotka tukevat näiden suuntaviivojen soveltamista.
No.1 Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit
Julkaisu saatavilla suomeksi: Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle
No.2 Lifelong Guidance Policy Development – Glossary
No.3 The Evidence Base on Lifelong Guidance: A Guide to Key Findings for Eﬀective Policy and Practice
Julkaisun tiivistelmä saatavilla suomeksi: Vaikuttava elinikäinen ohjaus: Tutkimusperustainen opas ohjausjärjestelyjä koskevaan
päätöksentekoon ja palvelujen toteuttamiseen
No.4 Designing and Implementing Policies Related to Career Management Skills (CMS)
No.5 Strengthening the Quality Assurance and Evidence-base of Lifelong Guidance
Kaikki ELGPN-työvälineet ovat saatavilla verkoston sivuilta
http://www.elgpn.eu/publications.

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-operation on lifelong guidance in both the education and the
employment sectors. The purpose of the Network was to promote co-operation and systems development
at member-country level in implementing the priorities identiﬁed in EU 2020 strategies and EU Resolutions
on Lifelong Guidance (2004; 2008). The Network was established in 2007 by the Member States; the Commission has supported its activities under the Lifelong Learning Programme and the Erasmus+ Programme.

TÄSSÄ JULKAISUSSA esitetään suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan ja palvelujärjestelyjen
kehittämiseen opetus-, koulutus-, työllisyys- ja sosiaalialoilla. Suuntaviivojen tarkoitus on edistää kansalaisten
urasuunnittelun kehittämistä sekä urapalvelujen ja -työvälineiden ammattimaisuutta. Tavoitteena on myös osoittaa, kuinka elinikäisen ohjauksen yhtenäiset toimintapolitiikat ja palvelujärjestelyt edistävät koulutus-, työllisyys-, nuoriso- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Julkaisussa esitetyt suuntaviivat, vaihtoehdot ja indikaattorit on tarkoitettu päättäjien, toimintapolitiikan kehittäjien, yhteiskunnallisten sidosryhmien,
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelujen), asiantuntijoiden,
ohjaajien ja heidän kouluttajiensa käyttöön.
Tämä on tiivistelmä julkaisusta ELGPN Tool No. 6: Suuntaviivoja elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikalle ja
palvelujärjestelyille: yhteiset tavoitteet ja periaatteet EU:n jäsenmaille ja komissiolle.
Tämä viitekehys ja suuntaviivojen sisältö pohjautuvat Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan
verkoston (ELGPN) jäsenten asiantuntemukseen ja kokemukseen, ja ne on laadittu yhteistyössä asiaankuuluvien
toimintapolitiikasta vastaavien yksiköiden (DG EAC ja DG EMPL, CEDEFOP ja ETF, EUPARL) sekä muiden
eurooppalaisten (ETUC, FEDORA/EAIE, Euroopan laajuinen työvoimapalvelujen verkosto PES Network, Euroguidance) ja kansainvälisten (IAEVG, ICCDPP) organisaatioiden kanssa. Suuntaviivojen laatimisessa on hyödynnetty myös tietoa toimintapolitiikan tutkimuksista ja uraohjauksen katsauksista, joita ovat laatineet OECD,
Maailmanpankki, UNESCO, ILO sekä EU:n virastot, kuten CEDEFOP ja ETF. Lisäksi on perehdytty EU:n ulkopuolisten maiden kokemuksiin. Tämä työväline on yhteenveto ELGPN:n jäsenien vuosina 2007–2015 tekemästä
toimintapolitiikan kehitystyöstä. ELGPN kiittää tohtori John McCarthya tuesta suuntaviivojen laatimisessa.
ELGPN on Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden muodostama verkosto, jota EU on rahoittanut Erasmus+ohjelman kautta vuosina 2007–15. Raportissa esitetyt näkemykset ovat ELGPN:n, eivätkä ne välttämättä edusta
Euroopan komission virallista kantaa tai komission nimissä toimivien henkilöiden kantaa.
Koko julkaisu on saatavilla ELGPN-verkoston sivuilta.
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