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Lausunto: Elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet 

Yleistä 

Suomen opinto-ohjaajat ry:n toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi on kirjattu elinikäisen ohjauksen strategian 

luominen Suomeen.  Elinikäisen ohjauksen työryhmä on tehnyt arvokasta ja merkittävää työtä laatiessaan 

strategisia tavoitteita elinikäiselle ohjaukselle. Elinikäisen ohjauksen kehittämisen tavoitteena tulee olla 

ohjauksellisen ajattelun ja toiminnan liittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi koulutusjärjestelmää ja 

työelämää.  Koulutuksen ja ohjauksen laadun nostaminen ja ihmisen elämän laadun kohottaminen tulee 

asettaa elinikäisen ohjauksen ensisijaiseksi tavoitteeksi.  

   

Toimivan elinikäisen ohjauksen hyödyt voidaan tiivistää seuraavasti: 

- kaikki hakevat itselleen parhaiten sopivaan koulutukseen ja myös suorittavat koulutuksen,  

- siirtyminen jatko-opintoihin nopeutuu,  

- opintojen keskeyttämiset vähenevät, 

- opintojen suorittaminen nopeutuu,  

- opiskelupaikan vaihtamiset vähenevät,   

- siirtyminen työelämään nopeutuu,  

- siirtyminen työelämästä koulutukseen ja takaisin on joustavaa. 

 

Strateginen tavoite 1: Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita  

 

Jotta kaikille oppijoille voidaan taata säädösten ja opetussuunnitelmien mukainen ohjaus, tulee 

perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen osalta määrätä, että päätoimisella opinto-ohjaajalla ei ole 

enempää kuin 200 ohjattavaa.   Lisäksi kaikille kouluasteille määritellään lakiin oppilaan ja opiskelijan 

oikeus saada henkilökohtaista opinto-ohjausta.  

 

Työ- ja elinkeinopalveluissa tulisi siirtyä asiakkaiden ja heidän etuuksiensa kontrollista asiakkaiden 

ohjaukseen ja aktivointiin (esim. koulutus, työ, työpaja).  Näin kontrollista vapautuvia resursseja voitaisiin 

käyttää ohjaukseen. 

 Projekteissa ja kehittämishankkeissa luodut hyvät käytänteet tulisi saada vakiinnutettua toiminnan 

rakenteisiin ja hyviä käytänteitä tulee levittää, ettei arvokas työ mene hukkaan.  Monikulttuuristen ja erityistä 

tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeet tulee huomioida ohjauspalveluiden toteutuksessa ja resurssien 

mitoituksessa.  Elinikäistä ohjausta tukevat sähköiset palvelut tulee rakentaa käyttäjäystävällisiksi ja 

ohjauksellisuutta tukeviksi. 

 

Strateginen tavoite 2: Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 

 

Peruskoulun opinto-ohjauksessa luodaan perusta yksilön uranhallintataidoille sekä työelämätaitojen ja –



tietojen rakentumiselle.  Tämän jälkeen näitä valmiuksia voidaan kehittää toisella ja korkea-asteella.  

Kokemusperäinen tutustuminen opiskeluun ja työelämään tukee näiden valmiuksien kehittymistä.   

Kaikilla kouluasteilla ja koulumuodoissa tulee työelämään tutustumistoiminta sisällyttää opintoihin.  

Elinikäisessä ohjauksessa on tuettava sekä itsenäisiä että ei-perinteisiä koulutus- ja ammatinvalintaratkaisuja.  

Elinikäisellä ohjauksella annetaan yksilölle valmiudet tehdä itsensä kannalta viisaita päätöksiä.  

 

Strateginen tavoite 3: Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen 

 

Työryhmä ehdottaa, että ohjauskoulutus tulee saada paremmin vastaamaan työelämän muutoksiin.  Tämä 

varmistetaan korkeatasoisella koulutuksella ja laadukkaalla täydennyskoulutuksella. Pitkään alalla toimineet 

kaipaavat täydennyskoulutusta ohjausteorioista ja metodeista.  Näiden lisäksi muita tärkeitä aihealueita ovat 

monikulttuurinen ohjaus, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus, moniammatillinen yhteistyö, 

ennakointitiedon hyödyntäminen, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, urasuunnittelu- ja 

työelämätaidot ja kansainvälistymisen vaikutus ohjaukseen.   

 

Suomen opinto-ohjaajien tavoitteena on se, että opinto-ohjaajakoulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on 

ylempi korkeakoulututkinto tai opinto-ohjaajan koulutus suoritetaan ylempänä korkeakoulututkintona.  

Osaamisvaatimuksia ei ole syytä alentaa missään tilanteessa ja opinto-ohjaaja-nimike tulee suojata. Opinto-

ohjaajille tulee taata oikeus palkalliseen työaikana tapahtuviin jatko-opintoihin ja työelämään tutustumiseen. 

Työ- ja elinkeinotoimistoissa työskenteleville työvoimaneuvojille tulee järjestää myös ohjauskoulutusta ja 

sen tulee jatkossa sisältyä heidän kelpoisuusvaatimuksiinsa.  

 

Strateginen tavoite 4: Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään.  

 

Laatukriteereitä tulee jatkuvasti kehittää ja täsmentää vastaamaan ohjauksen ja sen arvioinnin kehittymistä.  

Ohjauksen kriteereissä tulee näkyä myös käytännön ohjauksen laadulliset elementit, sekä ohjauksen resurssit.  

Käytännön opinto-ohjaustyötä tekevät tulee ottaa mukaan ohjauksen laatukriteerien laadintaan ja ohjauksen 

arviointiin. Ohjauksen arviointia koordinoimaan ja johtamaan tulee perustaa arviointiryhmä, joka voisi 

toimia osana koulutuksen arviointineuvostoa tai mahdollisesti osana perustettavaa ohjauksen kansallista 

foorumia.  

 

Strateginen tavoite 5: Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena 

 

Elinikäisen ohjauksen koordinoimiseksi tulee perustaa ohjauksen kansallinen foorumi. Siinä tulee olla 

edustettuna kaikki sidosryhmät: opiskelijat, opinto-ohjaajat kaikilta kouluasteilta, koulutuksen järjestäjät, 

ammatinvalinnanohjaajat, eri hallinnonalojen edustajat, työantajien ja työntekijöiden edustajat, yrittäjät, 

muut ohjaustyön yhteistyötahot.  Oppilaitoksissa opiskelevat saavat tehokkaan ohjauksen oppilaitoksissaan. 

TE-keskusten matalan kynnyksen ohjauspisteet tarjoaisivat ohjausta koulunsa päättäneille, 

asevelvollisuuttaan suorittaville, työelämässä oleville ja työelämän ulkopuolella oleville.  
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