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Guiding From School to Job
Ammatillinen tuki ja ohjaus syrjäytymisuhan
alaisille nuorille
Leonardo – Guiding From School to Job on hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa ja kehittää nuorten
kanssa työskentelevien ammattilaisten ohjaus-, neuvonta- ja tukimuotoja. Ohjaus- ja neuvontamuodot
on tarkoitettu ensisijaisesti syrjäytymisuhan alla oleville nuorille, jotka ovat siirtymässä koulutuksesta
työelämään.
Euroopassa ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat kehittymässä. Hankkeen tarkoituksena on luoda nuorten
ohjaus- ja neuvontapalveluihin sopivia laatukriteerejä sekä -standardeja. Hankkeessa on mukana
kymmenen yhteistyökumppania kahdeksasta eri Euroopan maasta. Maiden välillä kartoitetaan ja
vertaillaan ohjauskäytäntöjä ja työmuotoja sekä pyritään luomaan tehokkaita malleja hyvien
käytänteiden vaihtoon.
Ammatillisen koulutuksen henkilöstön ja muiden ohjaustehtävissä toimivien perinteiset työtehtävät ovat
muuttumassa myös Suomessa. Ohjauksen ja neuvonnan parissa työskenteleviltä (opettajat, opintoohjaajat, työvalmentajat, sosiaalialan työntekijät) vaaditaan vankkaa ammattitaitoa ja osaamista kohdata
kasvavia haasteita nuorten ohjaamisessa. Haasteena on ohjauskäytänteiden kehittäminen nuorten
yksilöllisten tarpeiden pohjalta.
Hanke alkoi lokakuussa 2005 ja päättyy syyskuussa 2007.

Hankkeen tuotokset:
1.
2.
3.
4.

Vertaileva raportti hankkeessa olleiden maiden neuvonta- ja ohjauskäytänteistä
Kooste nuorten ohjauksen sekä ohjaushenkilöstön hyvistä käytänteistä eri maissa
Ohjaajien kompetenssit syrjäytymisuhan alaisten nuorten ohjaamiseen koulutuksesta työelämään.
Toimivia keinoja ohjauskäytänteiden siirtämiseen osallistujamaasta toiseen
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Johdanto
Vuonna 2000 EU:n jäsenvaltiot määrittelivät Euroopan unionin johtavaksi poliittiseksi ja sosiaaliseksi
unioniksi talouden ja tiedon alalla. Tästä syystä poliittisilla asialistoilla on pysynyt aikomus vähentää
nuorten työttömien lukumäärää EU:ssa. Tämän poliittisen kontekstin sisällä on kasvanut halukkuus
investoida hankkeisiin, jotka pyrkivät parantamaan sekä yleensä että erityisesti syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten asemaa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.
Ohjauskäytäntöjen kehittäminen, kuten ne on määritelty Guiding From to School to Job -hankkeessa,
perustuvat näihin aikomuksiin. Yhteiskumppanit kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa osallistuivat tähän
hankkeeseen marraskuun 2005 ja syyskuun 2007 välillä. Kaikki yhteistyökumppanit toimivat
koulutuksen ja ohjauksen alueella. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella nuorten ohjauksen
laatukriteerit koulutuksellisena mahdollisuutena. Ohjaajien1 kohderyhmänä ovat nuoret
 jotka ovat siirtymässä koulutuksesta työelämään
 jotka ovat 15 – 25 -vuotiaita
 joilla on vaatimaton ammattitaito tai he ovat koulupudokkaita
 joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta
 jotka vapaaehtoisesti tai velvoitetusti etsivät työtä
 joilla on erilaisia ongelmia, jotka vaikeuttavat koulun loppuunsuorittamista tai kiinnittymistä
työelämään
 jotka ovat 'haavoittuvia', tai sosiaalisen syrjäytymisuhan alaisia.2

Kompetenssit laatukriteereinä
Leonardo hankkeen yhteistyökumppanit käyttivät koulutustarjonnan laadun määrittelyyn kompetenssit
käsitettä. Tätä käsitettä käytetään EU-maissa osoittamaan koulutuksen laatua. Kompetenssit
ymmärretään tietojen, taitojen ja asenteen kombinaationa, jota ammattilaiset soveltavat missä tahansa
ammatillisessa toiminnassa. Kompetenssit, niin kuin ne edellä määriteltiin, toimivat lähtökohtana
hankkeen seitsemälle kompetenssille, jotka määrittävät ohjaajan ammatillisen profiilin. Käytettäessä
kompetenssin käsitettä määrittelyssä seuraavat hyödyt ovat ilmeisiä:
Kompetenssien siirrettävyys
Ammattilaiset voivat soveltaa määriteltyjä kompetensseja monissa erilaisissa käytännön töissä, ja
ne ovat myös sovellettavissa eri maiden tarpeisiin. Kompetenssit tarjoavat korkeamman asteen
oppilaitoksille ja jatkokoulutuksen järjestäjille ja muille alan ammatillisille toimijoille mahdollisuuden
määritellä koulutuksen ja asiantuntemuksen aste ja laatu.
Kompetenssien standardointi
Kompetenssit tarjoavat oppilaitoksille mahdollisuuden standardisoida menettelytapojaan
opetussuunnitelmatyössä. Niiden avulla voidaan määritellä opintopistemäärät ja tavat, jolla arviointi
suoritetaan. Kompetenssit voivat olla myös keino yhdenmukaistaa opetussuunnitelmia, niiden
vaihtoa eri maiden välillä ja helpottaa siten yhteistyötä opiskelijoiden ja ammattilaisten välillä
yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa EU:n sisällä.
Kompetenssien hyödyntäminen uraohjauksessa
Kompetenssit tarjoavat ohjaustyötä tekeville mahdollisuuden arvioida omia ammatillisia
suunnitelmiaan. Esimerkiksi ohjaajat voivat kirjata edistymisensä portfolioon tai ammatillisen
kehittymisen suunnitelmiinsa.
Kompetensseja voidaan soveltaa erilaisten aihepiirien määrittelyyn ja rajaukseen opetuksessa.
1

Käsite 'ohjaaja' on lyhenne ammattimaiselle roolille , joka voidaan kuvailla kuten: „uraohjaaja ja
opinto-ohjaaja.”
2
Useimmissa maissa on paljon nuoria, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia syrjäytymisuhan alaisia
nuoria.
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Kompetenssien määrittelyllä on mahdollista rajata ja määritellä tarkemmin opetussuunnitelman
sisältöjä.
Kompetenssit määrittelevät ohjaajien ammatilliset kriteerit
Kompetenssien avulla voidaan kehittää ohjaajien ammatillisuutta. Se vähentää mahdollisuutta, että
ohjaustyötä tekevä työntekijä on vailla soveltuvaa ammatillista osaamista. Kun opetus ja
opetussuunnitelmat ovat vaihtumassa kompetenssipohjaisiksi, voidaan tulevaisuuden ammattilaisia
testata. He voivat osoittaa kykynsä soveltaa tietoja, taitoja ja asenteellisia ominaisuuksia.
Kaikki kompetenssit jäsennetään ydinkäsitteiden avulla
Leonardo hankkeen kompetenssit on määritelty ja jäsennetty ydinkäsitteiden avulla, jotka
luonnehtivat kunkin kompetenssin perusteita ja sisältöjä. Ydinkäsitteet ovat: tavoite, ammatillinen
rooli, tuotos, tiedolliset valmiudet, menetelmälliset taidot, vuorovaikutustaidot, asenteelliset taidot.
Ydinkäsitteet kompetensseihin
Tavoite
Ammatillinen rooli
Tuotos
Tiedolliset valmiudet
Menetelmälliset taidot
Vuorovaikutustaidot
Asenteelliset taidot
Kompetenssit voidaan levittää muille toimijoille
Hankkeessa määritellyt kompetenssit, niiden määrä ja laatu ovat syntyneet yhteisymmärryksen
tuloksena. Tässä raportissa esitetään miten yhteistyökumppaneiden omien sidosryhmäpalautteiden
avulla on voitu edistää tuotosten levittämistä. Hankemaiden sidosryhmien ja verkostojen
eroavaisuuksista johtuen levittämistyön tulosten ulkoista luotettavuutta haluttiin lisätä. Sen
tuloksena on kompetenssien lopullinen versio nyt nähtävillä.

Ohjauksen käsite
Leonardo hankkeen ydinkäsite on ohjaus. Ohjauskäsitteellä on monenlaisia merkityksiä sosiaalialan,
ohjauksen ja valmennuksen teorioissa. Hankkeen yhteistyökumppanit tiedostivat tämän tosiasian ja
huomioivat eri näkökulmat ja maakohtaiset eroavaisuudet käsitteistössä. Keskeiset käsitteet olivat:
Motivaatio
Ohjauksen johtavat periaatteet, autonomia ja vastuullisuus omasta toiminnasta edellyttävät
asiakkailta halukkuutta olla ohjattavana ja asioiden toimeenpanijana. Hankkeen
yhteistyökumppanin3 tekemä tutkimus paljasti nuorten motivaation puutteen johtuvan monista
syistä. Tämä tarkoittaa, että ohjaajat joko luovat motivaatiota ja käsitelevät sitä
yksityiskohtaisemmin tai käsittelevät jo olemassa olevaan motivaatiota. Leonardo hankkeen
yhteistyökumppanit löysivät yksimielisyyden painottamalla sekä ammattilaisen ja asiakkaan4 rooleja
ohjausprosessissa. Ohjaajat ja ohjattavat ovat ohjausprosessissa, jossa asiakkaat itse asettavat
tavoitteet ohjausprosessille ja pyrkivät saavuttamaan ne.
Yksilöllisten ryhmien ohjaus
Ohjaus ei ole ainoastaan yksilöllistä. Siksi monissa Euroopan unionin maissa ohjausta annetaan
sekä yksilöille että ryhmille.
3

R. van der Weijden, L. Witte, Guiding from school to work, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 2005; Philip Potter,
Gerhard Buck, The paths of young people into work: a review of guidance needs in Europe, KNI PAPERS 01/07
4
Asiakkaaksi on tässä määritelty nuori, joka on siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään.
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Riippumattomuus
Sosiaalialan työn teoriassa ohjaajien riippumattomuus on kiistatonta. Sen on osoitettu olevan
tarpeellinen rakennettaessa luottamuksellista suhdetta ohjaajan ja ohjattavan välille. Kuitenkin
useissa kansallisissa käytännöissä viralliset tahot (esim. ministeriöt) ja yritykset antavat ammatillisia
tehtäviä asiakkaiden ja työntekijöiden ohjaukseen. Huolimatta siitä, että lähtökohdat ja toimintatavat
poikkeavat kansallisesti toisistaan, yhteisymmärrys voidaan saavuttaa tunnustamalla mahdollisuus
että ohjaustekniikoita voidaan käyttää erilaisissa toimintaympäristöissä.
Ohjaajien koulutuksellinen taso
Ohjaajan ammattikuntaa ei ole täysin huomioitu sosiaalialan koulutusyksiköissä ja muissa alaan
liittyvissä kouluissa5, kun kyseessä on nuorten siirtyminen koulusta työelämään. Tästä johtuen yksi
hankkeen tavoite oli toteuttaa “kompetenssityökalu”, joka voidaan sisällyttää koulutuksen tarjoajien
opetussuunnitelmiin, ja joka määrittää osaamisen tason. Hankkeen yhteistyökumppaneilla oli
yhteisymmärrys siitä, että ”kompetenssityökalun” tasoja ei voida kuvata muodollisten tutkintojen
mukaan, kuten alemmat korkeakoulututkinnot Euroopassa, koska eri maissa on omat
kelpoisuusvaatimukset kullekin ammattikunnalle. On esimerkiksi ohjaajia, joilta edellytetään
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista (esimerkiksi Saksassa Learncoach6
koulutusohjelmassa) ja ohjaajia, jotka työskentelevät alemmalla korkeakoulututkinnolla työn
välittäjinä, uudelleen integroitumisen tehtävissä ja yhdyskuntatyössä. Usein nämä ammattilaiset
erikoistuvat myöhemmin työurallaan. Leonardo hankkeen yhteistyökumppanit hyväksyivät
kansalliset eroavaisuudet ja olivat yhtä mieltä siitä, että ”kompetenssityökalu” takaa ohjauksen
ammatillisuuden ja laadun. Reitti tämän työkalun esittämien kompetenssien saavuttamiseksi voi
vaihdella pituudeltaan ja sisällöiltään eri maissa.

Yleiskatsaus kompetensseihin
Seitsemää kompetenssia määriteltäessä hankkeen yhteistyökumppanit sopivat kolmesta keskeisestä
kriteeristä.
1. Tavoite
Leonardon hankkeen tavoite on kehittää ohjausta, jolla ehkäistään nuorten sosiaalista
syrjäytymistä.
2. Määritelmä
Kompetenssit määritellään tiedoista, taidoista ja asenteista muodostuviksi osaamisalueiksi.
3. Luotettavuus ja pätevyys.
Eri maiden kumppanien pitää levittää tietoa kompetensseista ja testata niiden hyödyllisyyttä ja
soveltuvuutta koulutuksessa, ohjauksessa ja työhön siirtymisessä.

5
6

Esimerkiksi Amsterdamin ammattikorkeakoulun sosiaalialan palvelujen koulutusohjelmassa
Learncoach koulutukseen osallistujilta vaaditaan:
- työkokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä
- ammattitutkinto pedagogiikan alueelta
- persoonallinen soveltuvuus
- kyky yhdistää teoriaa ja käytäntöä
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Kompetenssit muodostuivat näiden kriteerien perusteella ja ne sisätävät seuraavat elementit7:
 Konteksti
Leonardo hanke keskittyy niiden nuorten ohjaukseen, jotka ovat siirtymässä koulutuksesta
työelämään ja syrjäytymisuhan alla. Heidän ohjauskontekstissaan ammattilaiset tarvitsevat
enemmän erityisiä kuin yleisiä kompetensseja. Erityinen ohjauksellinen konteksti tarkoittaa, että
ammattilaiset tarvitsevat näiden nuorten erityisiin tilanteisiin ja tuen tarpeisiin liittyviä
kompetensseja enemmän kuin yleisiä ohjauskompetensseja.
 Testaus ja levittäminen
Kompetenssit ovat syntyneet arviointiprosessin tuloksena. Niitä on arvioitu ja testattu eri maiden
ohjauksen ammattilaisten toimesta yhteistyöverkostoissa. Haluamme painottaa tämän tosiasian
tärkeyttä, koska se on ollut yksi vahvuus kompetensseja luotaessa. Se on lähtökohta myös
kompetenssien luotettavuudelle ja pätevyydelle.
 Prosessinomainen lähetymistapa
Kompetenssien testaamisen ja levittämisen vuoksi voimme puhua prosessista, jolle löytyy
pätevää tukea yhteistyöverkostoista. Heidän päivittäiset ammattikäytäntönsä määrittivät
kompetenssien järjestystä ja sanamuotoa.
 Määrittely.
Kompetenssit määritellään keskeisillä ydinkäsitteillä (menetelmälliset taidot,
vuorovaikutustaidot, tiedolliset valmiudet, tuotos, ammatillinen rooli, asenteelliset taidot)
Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ohjaamista varten on luotu seuraavat seitsemän
kompetenssia:
Kompetenssi 1:

.
Kompetenssi 2:

Profilointi
Ohjaajat kykenevät arvioimaan asiakkaitaan ja luomaan asiakasprofiilin, joka
perustuu heidän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Tämä arvio toimiin pohjana
ohjaajan ja asiakkaan yhdessä laatimalle ohjaussuunnitelmalle.
Asiakkaan voimaantuminen ja sen tukeminen
Ohjaajat kykenevät mahdollistamaan asiakkailleen tavoitteellisen
ohjaussuunnitelman täytäntöönpanon.

Kompetenssi 3:

Yhteistyö asiakkaiden kanssa
Ohjaajat kykenevät systemaattiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa koko
ohjausprosessin ajan ja muokkaamaan tavoitteita tarvittaessa.

Kompetenssi 4:

Sosiaalinen interventio
Ongelmatilanteissa ohjaajat kykenevät ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kompetenssi 5:

Välittäjänä työskentely
Ohjaajat kykenevät toimimaan verkostoissa ja verkostojen välillä (työnantajat,
koulutusorganisaatiot, hallintoviranomaiset, nuorisotyöntekijät, ym.).

Leonardon hankeen kehittämät kompetenssit poikkeavat osaamisalueista, jotka kansainvälinen yhdistys julkaisi
kasvatuksellista ja ammatinvalinnanohjausta varten (IAEVG) syyskuussa 2003. IAEVG:n kehys on seurausta,
teoreettisesta lähestymistavasta, jossa kompetensseja yleistetään sekä niille ei ole määritelty erityistä kohderyhmää.
Eettiset standardit, joita IAEVG kuvasi, tarjoavat lähtökohdat kompetensseille, jotka on kuvattu. Eettisten standardien
mukailtu versio löytyy kappaleesta "Eettiset velvoitteet asiakkaita kohtaan".
7[
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Kompetenssi 6:

Kompetenssi 7:

Tiedon jakaminen
Ohjaajat kykenevät jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan ohjaajille,
tutoreille ja vapaaehtoisille kouluttaakseen ja tukeakseen heidän ammatillista
osaamistaan.
Ammatillisuus
Ohjaajat kehittävät ammatillisuuttaan jatkuvan koulutuksen, itsearvioinnin ja
oman ammatillisen käytännön työn osaamisen kautta.

Kompetenssit syrjäytymisuhan alaisten nuorten ohjaamiseen koulutuksesta työelämään
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Kompetenssien kuvaukset
Kompetenssi 1:

Profilointi

Ohjaajat kykenevät arvioimaan asiakkaitaan ja luomaan asiakasprofiilin, joka perustuu heidän
henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Tämä arvio toimiin pohjana ohjaajan ja asiakkaan yhdessä
laatimalle ohjaussuunnitelmalle.
Tavoitteet

Leonardo Guiding

Yleiset tavoitteet:
Ohjaajat laativat asiakkaidensa profiilin:
 saadakseen kokonaiskuvan heidän sosiaalisista, älyllisistä ja fyysisistä
kompetensseistaan (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, ei
saavutettavissa olevat asiat) arvioidessaan heidän mahdollisuuksiaan
työmarkkinoilla
 määrittelevät tarpeen lisätuelle ja –palvelulle
 saadakseen ymmärryksen ohjausprosessin laadusta ja määrästä. Ohjaajat
painottavat, että ohjaus on prosessi, jossa muuttujat, kuten persoonallinen
kasvu, näkemys itsestä ja erilaiset ongelmat, vaikuttavat ohjaukseen
tarvittavaan aikaan, päämäärään ja tuloksiin.
 saadakseen ymmärryksen milloin ja millä tavoin heidän asiakkailleen
mahdollistetaan määritellä tavoitteensa, toiveensa ja tarpeensa
 saadakseen vahvistusta siihen, milloin ja kuinka aktivoida asiakkaiden kykyjä,
resursseja ja motivaatiota
 kyetäkseen antamaan työnantajille realistisen kuvan asiakkaiden
mahdollisuuksista työelämässä
Tavoitteiden suhde uraan ja ammatilliseen koulutukseen/valmennukseen
Asiakkaiden profiili mahdollistaa ohjaajille
 voimaannuttaa asiakkaita realistisen minäkuvan luonnissa
 auttaa asiakkaita tekemään realistisia uravalintoja
 voimaannuttaa nuoria palaamaan kouluun tai valitsemaan vaihtoehtoisia ja
mukautettuja koulutuspolkuja
 osoittaa vanhemmille lasten mahdollisuuksia
Tavoitteiden suhde sosiaalisiin taitoihin:
Asiakasprofiili mahdollistaa ohjaajille:
 löytää asiakkaiden piilossa olevia sosiaalisia taitoja
 tehdä asiakkaat tietoisiksi puuttuvista/kehittymistä vaativista sosiaalista
taidoista
 tehdä asiakkaat tietoisiksi tarvittavista työelämän taidoista (asenne, yhteistyö,
auktoriteetin hyväksyminen)
 tehdä asiakkaat tietoisiksi olemassa olevista sosiaalisista taidoista
Tavoitteiden suhde sosiaalisiin, oikeudellisiin ja psykologisiin ongelmiin
Asiakasprofiili mahdollistaa ohjaajille
aloittaa prosessi, jossa ohjaaja ja asiakkaat saavat kokonaiskuvan
määrällisistä ja laadullisista ongelmista
sitouttaa asiakas koulusuorituksia parantavan ohjaussuunnitelman
tekemiseen
o kehittääkseen realistisia uravalintoja
o rakentaakseen ja ylläpitääkseen suhteita
o etsiäkseen työtä ja pitääkseen sen
o erottaakseen nuorten omat vaikeudet ongelmista, jotka ovat
vanhempien, kavereiden tai muiden ongelmia.
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Ammatillinen
rooli

Ohjaajat ovat keskeisessä roolissa:
- arvioijina
- arvioinnin koordinaattoreina
- arvioinnin tulkitsijoina

Tuotos

Asiakasprofiili johtaa:
 asiakkaiden kompetenssipohjaiseen profiiliin
 ohjaussuunnitelmaan, joka vaihe vaiheelta on tulosta konsultaatiosta ohjaajan ja
ohjattavien välillä
 ohjaussuunnitelmaan, jossa ohjaajat ja asiakkaat ovat yhdessä hyväksyneet:
- tavoitteet
- ohjaajan ja asiakkaan oikeudet
- taho(t), joka/jotka on oikeutettu antamaan ohjausta
- tapaamisten määrän
- ohjaajan ja asiakkaan vastuut
- tapaamisten ajallisen pituuden
- ohjausprosessin dokumentoinnin
- kunkin osapuolen sitoutumisen ohjaussuunnitelmaan
- ohjeet täydentävään apuun ja tukeen
Ohjaajat ovat tietoisia:
 vuorovaikutuksen teorioista
 oppimisen ja koulutuksen teorioista
 arvioinnin ja diagnosoinnin menetelmistä
 nuorten ongelmista

Tiedolliset
valmiudet

Menetelmälliset taidot

Ohjaajat kykenevät:
 tutkimaan nuorten tarvetta ja käyttämään sovellettuja menetelmiä kuten
SWOT8, STARR9, jne.
 tekemään arvion asiakkaan elämänhistoriasta
 pitämään ura- ja kyvykkyystestejä
 selventämään tosiasiat, mahdollisuudet ja panostukset suunnitelmassa
 kertomaan ohjaussuunnitelmasta ulkopuolisille toimijoille ja asiakkaille
(kunnioittaen salassapitovelvollisuutta ja asiakkaan yksityisyyden suojaa)
 koordinoimaan arviointia
Auttaakseen asiakkaan tekemään ohjaussuunnitelman, ohjaajat kykenevät myös:







8
9

ymmärtämään asiakkaiden elämismaailmoja, ideologioita, ajattelua, arvoja ja
uskomuksia
tunnustamaan ja hyödyntämään nuorten resurssit ja taidot välttäen liiallista
ongelmalähtöisyyttä
motivoimaan asiakkaitaan ja keskittyä heidän tulevaisuuteen
kannustamaan asiakkaita arvioimaan motiivejaan, ominaisuuksiaan ja
taitojaan suhteessa heidän toiveammattiinsa ja ammattiuraansa
kannustamaan asiakkaita tutkimaan vaatimuksiaan ja arvojaan, joita tarvitaan
työn löytämisessä ja siinä pysymisessä
selventämään asiakkaiden kysymyksiä ja mahdollisuuksia

SWOT: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat
STAR(R): tilanne, tehtävät, toiminnot, tulokset, (reflektiot)
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työskentelemään sovittuja periaatteita noudattaen kuten: yhteinen sopimus,
itsearvioinnin kautta oppiminen, vapaaehtoisuus
tekemään motivaatiopohjaisia haastatteluja

Vuorovaikutus- Ohjaajat kykenevät
taidot
 käyttämään erityyppisiä – pääosin motivaatiopohjaisia –
haastattelumenetelmiä
 käyttämään haastattelua alkukartoituksessa ja ohjaussuunnitelman
laatimisessa
 valitsemaan soveltuvan kommunikaatiotyylin ja lähestymistavan
Asenteelliset
taidot

Ohjaajat
 toimivat arvioinnin koordinaattoreina ja tulkitsijoina
 ovat oikeasti kiinnostuneita asiakkaistaan
 omaavat empatiakyvyn, tietäen asiakkaiden taustat ja motiivit
 ovat kykeneviä löytämään tasapainon ammatillisen etäisyyden ja ammatillisen
sitoutumisen väliltä
 ovat tietoisia käyttämistään menetelmistä ja vuorovaikutustyyleistä

Kompetenssi 2:

Asiakkaan voimaantuminen ja sen tukeminen

Ohjaajat kykenevät mahdollistamaan asiakkailleen tavoitteellisen ohjaussuunnitelman
täytäntöönpanon.
Tavoitteet

Ohjaajat pyrkivät
- sitouttamaan ja vastuuttamaan asiakkaat ohjaussuunnitelmistaan
- tukemaan asiakkaita tavoitteiden luomisessa
- toimimaan niin, että asiakkaat onnistuvat ratkaisemaan ongelmia itse.
- mahdollistamaan asiakkaiden itsenäisen tavoitteiden löytämisen ja
muotoilun
- tekemään suunnitelman yhdessä asiakkaiden kanssa
- mahdollistamaan asiakkaiden omien voimavarojen käytön
- auttamaan asiakkaiden oman menestymisen saavuttamisessa
- tukemaan asiakkaita kohtaamaan työelämän vaatimuksia
- tukemaan asiakkaita omien oikeuksiensa tiedostamisessa
- tukemaan asiakkaita tekemään itse päätöksiä
- auttamaan asiakkaita pois passiivisesta olotilasta kohti kehittyvää
orientaatiota.

Ammatillinen rooli
Tuotos

Asiakkaille ohjaaja on innostaja, motivoija, ”peili” ja kumppani.
Tuotokset, joihin ohjaajat ja asiakkaat pyrkivät ovat:
 sopimus ohjaussuunnitelmasta. Suunnitelma on yksimielisyyden
seuraus asiakkaiden ja ohjaajan välillä.
 sopimus, johon ohjaaja ja asiakkaat kirjaavat sovitut seikat,
keskinäiset oikeudet, ohjausprosessin sisällöt, asiakkaiden tavoitteet,
vaiheet kohti tavoitteita ja menettelytavat
 ohjausprosessin dokumentointi

Tiedolliset

Ohjaajilla on teoreettista tietoa
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valmiudet





Menetelmälliset
taidot

suunnittelusta
ohjauksesta

ajan hallinnasta

Asiakkaiden havainnoinnin, haastattelujen ja tutkimusten perusteella
ohjaaja on pätevä
 muuntamaan tulokset ohjaussuunnitelmaksi
 arvioimaan ohjaussuunnitelman vaiheita
- tekemään asiakkaat tietoiseksi uusista koulutuksellisista
mahdollisuuksista
- käyttämään erilaisia ohjaustyylejä
- päättämään kullekin asiakkaalle sopivasta ohjaustyylistä
- käyttämään sopimusta menetelmällisenä välineenä
-

suuntaamaan ja jäsentämään ohjausprosessia

Vuorovaikutustaidot Ohjaajat voivat valtaistaa asiakkaat määrittelemään kiinnostuksen kohteet;
voittaakseen epäonnistumisen ja kokeiden pelot; etsiäkseen uusia
näkökulmia; hyväksyä ja kehittää realistista minäkuvaa ja itsetuntemusta
tiedostamalla omat osaamisalueet ja rajat; tulla itsevarmaksi harjoittamalla eri
valmiuksia; harjoittelemalla sosiaalisia taitoja osallistumalla työnantajien,
koulutuslaitosten, työnvälittäjien ja muiden haastatteluihin.
Asenteelliset taidot

Ohjaajat kykenevät
- reflektoimaan ohjauskäytänteitä
- reflektoimaan omia tavoitteitaan, uskomuksiaan ja arvojaan

Kompetenssi 3:

Yhteistyö asiakkaiden kanssa

Ohjaajat kykenevät systemaattiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa koko ohjausprosessin
ajan ja muokkaamaan tavoitteita tarvittaessa.
Tavoitteet

Työhön siirtyminen / koulutuksen valinta
Ohjaajat pyrkivät voimaannuttamaan asiakkaansa niin, että he kykenevät
- luomaan realistisen minäkuvan, joka perustuu asiakkaan vahvuuksiin
ja suunnitelmiin
- valitsemaan uran, joka sopii heille
- valitsemaan ammatillisen koulutuksen, joka on suhteessa heidän
voimavaroihinsa
- palaamaan muodolliseen ja (ammatilliseen) koulutukseen
- löytämään ja osallistumaan oppisopimuskoulutukseen, työhön ja
muihin mahdollisuuksiin työllistyä
- saavuttamaan muodollisia pätevyyksiä
Sosiaaliset taidot
Ohjaaja yrittää tehdä asiakkaansa tietoiseksi sosiaalisten taitojen ja työtaitojen
tarpeesta (asenne, yhteistyökyky, auktoriteetin hyväksyntä), jotta asiakas
löytäisi pysyvän työn tai oppisopimuspaikan.
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Sosiaaliseen, psyykkiseen ja lainvastaiseen käyttäytymiseen liittyvät
ongelmat
Ohjaaja rohkaisee asiakkaitansa etsimään apua ongelmiinsa, jotta negatiiviset
vaikutukset voidaan poistaa
 Koulunkäynti (pinnaus, rikollinen käyttäytyminen, koulun keskeyttäminen)
 Uravalinta
 Suhteet
 Työ
Ohjaajat yrittävät voimaannuttaa asiakkaitaan selviytymään mahdollisesta
syrjinnästä.
Ammatillinen
rooli

Ohjaajat toimivat roolimalleina , tiedonantajia, neuvonantajia, kuuntelijoita,
”äänitorvina” 10, tukijoina, sovittelijoina ja luotettavina henkilöinä.

Tuotos

Ohjaajat ovat henkilöitä, joilla on luottamuksellinen suhde asiakkaisiin. He
tukevat ja neuvovat asiakkaita erilaisissa sosiaalisissa ja psyykkisissä
ongelmissa. He selventävät kysymyksiä ja ongelmia, toimivat välittäjinä
ristiriitatilanteissa ja ohjaavat asiakkaitaan eri palveluihin tarpeen mukaan.

Tiedolliset
valmiudet

Ohjaajilla on asianmukaista tietoa lainsäädännöstä:
 Työlainsäädäntö, rikosoikeuksellinen ja koulutuksellinen lainsäädäntö
 Lainsäädännölliset reunaehdot: esimerkiksi verotus, työllistävä
politiikka ja asiakkaita tukevat toimenpiteet.
 Hyvinvointipalveluihin liittyvä lainsäädäntö
 Lailliset seuraukset valinnoista ja päätöksistä
Ohjaajilla on olennaista tietoa työmarkkinoista niitä tavoitteita varten, jotka
liittyvät nuorten ohjaukseen koulutuksesta työelämään. Se sisältää tietoa:
 Työllisyyspolitiikasta
 Paikallisista ja alueellisista työmarkkinoista (tavoitteena asiakkaiden
työllistäminen)
 Keskeisistä työnvälityspalveluista (työvoimatoimistot,
tilapäistyöllistäminen)
 Keskeisistä koulutuspalveluista (eri vaihtoehdot ammatillisessa
koulutuksessa)
 Ammatillisista verkostoista eri palveluissa
 Maahanmuuttajaorganisaatioiden verkostoista
Ohjaajilla on menetelmällistä tietoa
 sosiaalialan ja sosiaalityön menetelmistä (valmennus, ohjaus,
ryhmädynamiikka, neuvonta, työnvälitys)
 vuorovaikutusmalleista (motivoivat haastattelut, arvostavat/tukevat
haastattelut)
 ryhmädynamiikan teoriasta ja menetelmistä
 taustalla olevista olettamuksista ja ohjauksen käsitteistä (esimerkiksi:
hyväksyntä, empatia, yhdenmukaisuus).

10

“Äänitorvi” on henkilö, joka on luotettava. Hän ei tuomitse etukäteen, kuuntelee näkemyksiä
objektiivisesti ja analyyttisesti.
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Ohjaajilla on tietoa yhteiskuntatieteistä
 Sosiaalitieteiden (sosiologia, kasvatustiede, psykologia)
hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti nuorten ohjaamisessa
koulusta työelämään
 Työllistymisteoriat
 Kohderyhmät ja niiden ongelmat
 Asiakaiden moninaisuudesta ja erilaisuudesta
 Nuorten sosiaalisista toimintaympäristöistä
Menetelmälliset
taidot

Leonardo Guiding

Ohjaajat hallitsevat seuraavia menetelmällisiä taitoja:


He voivat luoda ja ylläpitää positiivisia suhteita nuoriin ja heidän
sosiaaliseen ympäristöönsä. He luovat ja ylläpitävät kannustavan
sosiaalisen verkoston. He ovat halukkaita työskentelemään ilman
virallisia virka-aikoja ja panostavat aikaa verkostotyöskentelyyn
(koulu, työnantajat, muut). He tuntevat aktiivisen palveluntarjonnan
menetelmiä.



He osaavat luoda luottamukselliset suhteet nuoriin ja heidän
perheisiinsä ja luottohenkilöihin nuorten ympäristössä.
He linkittyvät nuorten maailmaan. Intensiivinen ohjaus ja
luottamuksellinen suhde mahdollistuu vain, jos ohjaajalla on
korkeintaan 4-12 nuorta.



He kykenevät käyttämään voimaannuttavia menetelmiä.



He kykenevät ohjaamaan nuoria tilanteissa, joissa nuoret eivät itse
kykene tai pysty tekemään tarvittavia päätöksiä.



Ohjatessa eri kohderyhmiä, ohjaajien on kyettävä käyttämään
ohjauksen ja sosiaalityön eri menetelmiä.



He soveltavat ryhmädynamiikan menetelmiä jakaakseen kokemuksia
ja ryhmien resursseja. He tietävät kuinka voivat hyödyntää
vertaisryhmätyöskentelyä.



He kykenevät kehittämään asiakkaidensa motivaatiota ehtona
kestävälle sitoumukselle. He osaavat ylläpitää tulevaisuuden uskoa
nuorten parissa.



Heillä on näkemystä ja menetelmiä auttaa nuoria tietoisiksi
tulevaisuuden valinnoista. He kiinnittävät huomiota asioihin kuten
identiteetti (kuka ja mikä olen), kapasiteetit (mitkä kyvyt minulla on),
koulutus (mikä kiinnostaa minua?) ja ammatti (mikä sopii minulle,
mikä on realistinen vaihtoehto).



He tietävät, kuinka esitellä nuoria nuorisotyöntekijöille, työnantajille ja
kouluille.



Ohjaajien tuki saattaa jatkua työn ja koulun aikana. Ohjauksen laajuus
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riippuu tarpeesta ja kiireellisyydestä.

Vuorovaikutustaidot

Asenteelliset
taidot

Leonardo Guiding



Ohjausprosessin aikana ohjaajat kiinnittävät huomiota nuorten
ongelmiin (ongelmat aikuisten, vanhempien, ihmissuhteiden, rahan,
asunnon hoitamisen, koulun kanssa). He auttavat asiakkaitaan
oivaltamaan itse ongelmia, ottamaan vastuuta ratkaisuista ja
havaitsemaan ja käsittelemään heitä vaivaavia rakenteista johtuvia
ongelmia sekä erottamaan ne muiden, esimerkiksi vanhempien,
ongelmista. He kykenevät käyttämään erilaisia voimaannuttavia
menetelmiä.



Ohjaajat osaavat selittää ja perustella menettelytapansa.



Ohjaajat pystyvät valvomaan ohjaussuunnitelmaa. He kirjaavat
tapaamisten tulokset, asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset,
koulutuksesta annetun informaation, sovittelusta ja
työvalmennuksesta.



Ohjaajilla on teoreettista tietoa suunnittelusta, ohjauksesta,
valvonnasta, arvioinnista ja dokumentoinnista.

Ohjaaja on pätevä
 neuvomaan nuoria
 kommunikoimaan. Hän osaa rakentaa verkostoja yhdessä nuorten ja
heidän sosiaaliseen ympäristöönsä kuuluvien henkilöiden kanssa.
 tunnistamaan ja jäsentämään heidän ongelmat
 käyttämään intuitiotaan
 mukauttamaan viestintää kohderyhmälle sopivaksi
 vakuuttamaan asiakkaiden omat havainnot ja johtopäätökset.
Esimerkiksi he voivat verrata nykyhetkeä ja haluttua tilannetta tai
esittää asiakkaille kysymyksen: kun te olette 24, haluatteko te todella
edelleen ”hengailla” vai haluaisitteko tehdä jotain muuta?
 keskustelemaan strategioista, ratkaisuista ja mahdollisista valinnoista
nuorten kanssa, He voivat informoida nuoria ja antaa neuvoja, jotta he
voivat päättää mitä tehdä. He voivat motivoida ja valtuuttaa
asiakkaansa (avun hakemiseen, vaihtoehtoisiin
koulutusmahdollisuuksiin ja työhön).
 selventämään asiakkaiden mahdollisuuksia oppimisessa ja työssä
antamalla heille selvän käsityksen heidän suorituksistaan, kyvyistään
ja taidoistaan.
 neuvottelemaan työnantajien, koulujen, virastojen kanssa
 neuvottelemaan vanhempien kanssa
 toimimaan välittäjänä nuorten ja muiden tahojen välillä
 nimeämään hyödyllisiä kumppaneita nuorille
 toimimaan emotionaalisesti vaihtuvissa tilanteissa
Ohjaaja osoittaa
 Kunnioitusta asiakkaille
He osaavat pitää tasapainon ammatillisen kiinnostuksen ja
ammatillisen etäisyyden välillä suhteessa nuoriin. He ovat sensitiivisiä
suhteissa asiakkaisiin, mutta vahvoja suhteen sisällöissä. He ottavat
asiakkaansa vakavasti, tarjoavat heille valintoja ja selittävät valintojen
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seurauksia.
Luotettavuutta
Tapaamiset ovat luottamuksellisia asiakkaiden kanssa. Ohjaaja
selittää mitä hän aikoo tehdä.
 Empaattisuutta ja auktoriteettia
He linkittyvät kohderyhmän kulttuuriin, mahdollisesti iän, sukupuolen,
etnisyyden tai sosiaalisen ympäristön vuoksi. Heillä on auktoriteettia
nuorten parissa ja heidän ympäristössään, koska he ovat esikuvia.
Heillä saattaa olla sama tausta ja he ovat saattaneet suoriutua hyvin
ja elää säännöllistä elämää.
 Tuloksiin keskittymistä:
He ryhtyvät toimenpiteisiin toteuttaakseen tavoitteita. He osoittavat
kestävyyttä ja kärsivällisyyttä ehkäistäkseen asiakkaidensa
luovuttamista. He vetoavat asiakkaidensa vastuuseen. He myös
käyttävät kärsivällisyyttään ja kestävyyttään nuorten motivoimisessa
ja innostamisessa.


Kompetenssi 4:

Sosiaalinen interventio

Ongelmatilanteissa ohjaajat kykenevät ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Tavoitteet

Ohjaajat pyrkivät poistamaan niitä syitä, jotka haittaavat
ohjausprosessia tai työnsaantia. Kun asiakas ei itse pysty
ratkaisemaan ongelmia, ohjaajat pyrkivät kehittämään ratkaisuja
heidän puolestaan

Ammatillinen rooli

Ohjaajat ovat
 tutkijoita
 havainnoijia
 asiakkaan kiinnostuksista perillä olevia ammattilaisia
 sosiaalipoliittisia neuvonantajia
 sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjiä
 yleiseen keskusteluun osallistujia

Tuotos

Ohjaajien toiminnan mahdollisia tuotoksia ovat
 käytännön toimet
 ohjausprosessissa kootun tiedon julkistaminen
 asiakkaiden puolestapuhuminen
 huomioiden kirjaaminen
 palveluiden parantaminen

Tiedolliset valmiudet

Ohjaajilla on tietoa
 tutkimusmenetelmistä
 (paikallisesta) sosiaalipoliittisista menettelytavoista
 ammattiyhdistyksistä
 verkostoista
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Menetelmälliset taidot

Ohjaajat osaavat
- käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä
- toimia strategisesti (esimerkiksi: vaikuttaa päättäjiin
systemaattisesti)
- erottaa omat ja asiakkaidensa vastuut
- voimaannuttaa asiakkaitaan aina kun se on mahdollista tai
tarpeellista
- toimia osana verkostoja
- ennältäehkäistä syrjäytymistä
- informoida (paikallis-) viranomaisia selvissä
epäoikeudenmukaisuustapauksissa

Vuorovaikutustaidot

Ohjaajat kykenevät havainnoimaan, keskustelemaan ja toimimaan
taitavasti emotionaalisesti latautuneissa tai poliittisesti aroissa
tilanteissa.

Asenteelliset taidot

Ohjaajat ovat kriittisiä ja rohkeita.
Heillä on taito käyttää sääntöjä, lakeja ja työtapoja luovalla tavalla.
He osaavat valvoa lakien soveltamista.
He ovat tietoisia epätasa-arvosta, köyhyydestä ja sosiaalisesta
epäoikeudenmukaisuudesta.

Kompetenssi 5:

Välittäjänä työskentely

Ohjaajat kykenevät toimimaan verkostoissa ja verkostojen välillä (työnantajat,
koulutusorganisaatiot, hallintoviranomaiset, nuorisotyöntekijät, ym.).
Tavoitteet

Ohjaajat osaavat
 tukea ohjaussuunnitelman laadinnassa
 tukea nuoria työnhaussa, oppisopimuskoulutuksessa ja
vaihtoehtoisissa koulutusmahdollisuuksissa
 luoda yhteistyösuhteita eri toimijoiden kesken
 olla monikulttuurisia välittäjiä monimutkaisissa sosiaalisissa
ympäristöissä
 tehdä yhteistyötä vanhempien, huoltajien ja muiden
yhteistyötahojen kanssa
 auttaa nuorten ohjaamisessa ja tukemisessa kaikilla
yhteiskunnallisilla tasoilla

Ammatillinen rooli

Ohjaajilla on sosiaalisen välittäjän rooli nuorten ohjaus- ja
neuvontaprosessissa.

Tuotos

Ohjaajat muodostavat ammatillisia verkostoja perheiden, työnantajien,
koulutusinstituutioiden, nuorisoviranomaisten ym. kanssa saadakseen
asiakkailleen uutta tietoa työstä, vaihtoehtoisia koulutusmahdollisuuksista
ja oppisopimuskoulutuksista.
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Tiedolliset
valmiudet

Ohjaajilla on tietoa
- lainsäädännöstä
- verotuksesta
- uudelleen integroitumisen mahdollisuuksista
- paikallisista työmarkkinoista
- työantajien intresseistä
- alueellisista / paikallisista / kansallisista hyvinvointipalveluista ja
niiden menettelytavoista
- työntekijän oikeuksista
- ammattiliitoista
- yhteiskunnallisten instituutioiden tavoitteista
ja ohjaajilla on taito välittää tämä tieto asiakkaille.

Menetelmälliset
taidot

Ohjaajat ovat tietoisia siitä, että he ovat osa ohjaus- ja
palvelujärjestelmää. He tuntevat kasvatus-, ohjausalan sekä työelämän
muut toimijat.
Verkostoissa
Ohjaajat osaavat
 käyttää tapaustutkimuksen menetelmiä
 rakentaa ja mobilosoida verkostoja
 tehdä yhteistyötä verkoston yhteistyökumppaneiden kanssa
 luoda ‟kaikki voittavat‟ -suhteita yhteistyökumppaneiden kesken
 neuvotella työ- ja oppisopimuspaikkoja
 luoda asiakkailleen ja yhteisyökumppaneilleen uusia
mahdollisuuksia erilaisten kokeilujen, vapaaehtoistyön ja
mentoroinnin keinoin
Paikallisella tasolla
Ohjaajat osaavat
 tehdä rahoitus- ja tukihakemuksia
 esittää ja perustella näkemyksiään ja käyttämiään menetelmiä
asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen
 vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja säädöksiin huomioiden
asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet
 ehdottaa uusia ideoita ja projekteja

Vuorovaikutustaidot Ohjaajat osaavat
 vaikuttaa päättäjiin
 motivoida yhteistyökumppaneita
 toimia välittäjinä konflikteissa
 luoda keskusteluyhteyksiä eri tahojen välille
Asenteelliset taidot
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Ohjaajat osaavat käyttää verkostojaan tehokkaalla ja diplomaattisella
tavalla. He osaavat hyödyntää yhteistyökumppaneiden erilaisia näkökulmia,
intressejä ja toimintatapoja.
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Kompetenssi 6:

Tiedon jakaminen

Ohjaajat kykenevät jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan ohjaajille, tutoreille ja
vapaaehtoisille kouluttaakseen ja tukeakseen heidän ammatillista osaamistaan.
Tavoitteet

Ohjaajat pyrkivät tulevien ammattilaisten, tutoreiden ja vapaaehtoisten
oppimisprosessin edistämiseen kouluttaen heistä ohjaajia, valmentajia,
mentoreita ja tutoreita. He osaavat siirtää tietoaan ja kokemustaan muille
ammattilaisille tutkimusjulkaisujen ja kouluttamisen avulla

Ammatillinen rooli

Ohjaajilla on stimulaattorin, prosessiohjaajan ja asiantuntijan rooli.

Tuotos

Ohjaajat tarjoavat
- kursseja, valmennusta
- neuvontaa, työnohjausta, vertaistukea
- koulutusta vertaistuesta

Tiedolliset
valmiudet

Ohjaajilla on tietoa
- valmennus- ja ohjausmenetelmistä
- didaktisista menetelmistä (kompetenssiperustaisesta oppimisesta,
yrittäjyysopinnoista, „oppimaan oppimisesta‟)
- työnohjauksen ja vertaisohjauksen menetelmistä
- ammatillisen tiedon levittämisestä

Menetelmälliset
Ohjaajat osaavat
taidot ja
vuorovaikutustaidot
 jakaa tietoa onnistumisista ja epäonnistumisista
 vaihtaa näkemyksiään ja metodejaan jatkuvassa dialogissa
oppilaidensa ja kollegoidensa kanssa
 olla kiinnostuneita oppilaistaan ja osaavat kannustaa heitä
ilmaisemaan ajatuksiaan
 ottaa selvää oppilaiden tarpeista ja toiveista sekä muuttaa ne
koulutustarjonnaksi
 kannustaa oppilaitaan kokemusten, näkemysten, mielipiteiden ja
tiedon reflektointiin
 asettaa koulutustarjonnan tason oppilaiden tai osallistujien
mukaa
 kannustaa uusiin ajattelutapoihin osoittaen tuleville ohjaajille
mahdollisuuksia ylittää institutionaalisia rajoja
 opettaa ohjaajien tarvitsemia asiakasarviointimenetelmiä, laatia
asiakkaille räätälöityjä ohjaussuunnitelmia ja ohjata asiakkaita
ohjaussuunnitelman mukaan
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opettaa kommunikaatiotaitoja (motivoivaa, arvostavaa ja
arvioivaa haastattelua, STARR)
opettaa tuleville ohjaajille taidon löytää tasapaino omien arvojen
ja ammatillisten normien välille
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Asenteelliset taidot Ohjaajat ovat
 oppimishaluisia; he ovat kiinnostuneita toisista ihmisistä
(oppilaista, kollegoista), heidän näkemyksistään,
kokemuksistaan ja motiiveistaan; he ovat kiinnostuneita
nuorista ja siitä, mikä nuoria askarruttaa ja koskettaa
 joustavia; he ovat avoimia osallistujien tarpeille ja halukkaita
sovittamaan tarjonnan heidän tarpeidensa ja toiveidensa
mukaan
 avoimia dialogille; ohjausohjelma luodaan dialogissa.
 kykeneviä luopumaan vanhoista ajatusmalleista

Kompetenssi 7

Ammatillisuus

Ohjaajat kehittävät ammatillisuuttaan jatkuvan koulutuksen, itsearvioinnin ja oman ammatillisen
käytännön työn osaamisen kautta.
Tavoitteet

Ohjaajat asettavat tavoitteet ammatilliselle kehittymiselleen reflektoimalla ohjauksen
teoriatietoa, menetelmiä ja käytäntöjä.

Ammatillinen
rooli

Reflektoivana toimijana ohjaajilla on toiminnallinen ja tutkiva työote. He tarkastelevat
ammatillista rooliaan samoin kuin omaa ammattikuntaansa. Ohjaajat kykenevät
pitämään oman roolinsa selkeänä asiakkaiden kanssa työskennellessä.

Tuotos

Ohjaajat osallistuvat uusien teorioiden, menetelmien ja taitojen kehittämiseen. Tässä
prosessissa he luovat ammatillista profiilia itselleen ja muille ohjaajille.

Tiedolliset
valmiudet

Ohjaajan ammatillisessa roolissa he tarvitsevat tietoja ja taitoja, joiden turvin he ovat
kykeneviä miettimään ammattiaan metatasolla. Heillä tulee myös olla kykyä
tunnistaa kulttuurien välisiä näkökulmia ja toimia niiden mukaan. Ohjaajat
tunnistavat ja hyödyntävät tarkoituksenmukaista tietoa yhteiskuntatieteistä,
filosofiasta, etiikan teorioista kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ja
moninaisuuden kohtaamisessa.

Menetelmälliset Ohjaajat kykenevät:
taidot
 käyttämään menetelmiä, jotka kehittävät heidän omaa työtään. Esimerkiksi:
vertaistuki, valvonta ja neuvontataidot.
 käyttämään erilaisia ohjausteorioita (esimerkiksi humanistinen filosofia,
systeemiteoria, konstruktivistinen teoria)
 käyttämään erilaisia työvälineitä, malleja ja toimintaohjeita
 hyödyntämään toisten tieteenalojen lainalaisuuksia työssään
 perustelemaan työssään tekemänsä ratkaisut
 perustelemaan työssään tekemiään valintoja asiakkailleen ja työkavereilleen
teoriatiedon, menetelmien ja valintojen kautta
 toimimaan ammattieettisten sääntöjen mukaan
 osoittamaan johdonmukaisuutta työssään ja ohjauksessaan
 käyttämään tieto- ja viestintäteknologisia taitoja
 hallitsemaan moninaisuuden (esim. asiakkaiden kulttuuritausta)
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Vuorovaikutustaidot

Ohjaajat ovat
 vuorovaikutustaitoisia
 vastaanottavaisia
 halukkaita yhteistyöhön
 kykeneviä selittämään toimintatapansa ja strategiset valintansa asiakkaille,
työkavereille ja organisaatioille
 tietoisia sosiaalisista ja vuorovaikutuksellisista taidoista työskenneltäessä
erilaisten nuorten kanssa

Asenteelliset
taidot

Ohjaajat ovat:
 harkitsevia
 sensitiivisiä ja erityisesti herkkiä kulttuuriselle moninaisuudelle
 luotettavia
 asiakasorientoituneita
 luovia löytämään ratkaisuja asiakkaille
 kykeneviä käyttämään ammatillista moninaisuuttaan resurssina
 “oppivia ammattilaisia”
 joustavia harjoittamaan ammattiaan
 kykeneviä, halukkaita ja rohkeita ottamaan selvää ja käyttämään
asemaansa hyväkseen
 kykeneviä ja halukkaita arvioimaan omia tavoitteitaan, uskomuksiaan ja
arvojaan
 kykeneviä havaitsemaan ammatillisen toimintansa normatiivisen ja eettisen
puolen.
 halukkaita toimimaan ammatillisten toimintaohjeiden/-tapojen mukaan
 itsenäisiä organisoimaan omaa työtään
 tietoisia omasta roolistaan ammatillisessa verkostossa
 kykeneviä ja halukkaita havaitsemaan toiminnassa mukana olevien eri
osapuolten tarpeet; kykeneviä käsittelemään konflikteja ja olemaan lojaaleja
eri osapuolten välillä (asiakkaat, organisaatiot, lojaalius omia arvoja ja
ammatillisia laatustandardeja kohtaan)
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Eettiset periaatteet11
Leonardo-kumppaneiden palveluiden laatua ja henkilökohtaisia kasvatuksellisia ja ammatillisia valintoja
koskevat sitoumukset edellyttävät myös eettisten normien noudattamista. Nämä ohjaavat toimijoita
heidän ammatillisessa roolissaan ja informoivat yleisöä ammatin harjoittamisessa ja toiminnassa
noudatettavien periaatteiden suhteen.
Eettiset velvoitteet asiakkaita kohtaan
1. Ohjaajat kunnioittavat jokaisen kasvatuksellisen ja ammatillisen ohjauksen palveluita käyttävän
henkilön arvokkuutta. Tämä vaatimus sisältää jokaisen yksilön oikeudet tehdä itsenäisiä valintoja, ottaa
vastuu tehdyistä päätöksistä, sitoutua itseohjautuvuuteen ja itsensä kehittämiseen, ja säilyttää
luottamuksellisuuden. Se sisältää myös ohjaajan vastuun olla selvillä asiakkaan oikeuksiin vaikuttavasta
lainsäädännöstä ja menettelytavoista.
2. Ohjaajat tunnistavat velvoitteensa tarjota asiakkailleen tasavertaisia mahdollisuuksia koulutus- ja
ohjaustyössään ilman sosiaaliseen asemaan, koulutustaustaan, sukupuoleen, rotuun, etnisyyteen,
uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen liittyviä ennakkoluuloja ja välttää
kaikkea näihin liittyvää syrjintää.
3. Ohjaajat ymmärtävät asiakkaan tarpeita ( koulutukselliset , ammatilliset, henkilökohtaiset ja
sosiaaliset ) kokonaisvaltaisesti toimiessaan vuorovaikutuksessa koulutukseen, ammattivalintaan ja
uraohjaukseen liittyvässä suunnittelussa ja arvioinnissa. He kääntyvät asiantuntijoiden puoleen silloin
kun heidän kompetenssinsa eivät kohtaa asiakkaan tarpeita.
4. Ohjaajat informoivat asiakasta suullisesti ja/tai kirjallisesti koulutuksellista ja ammatillista ohjausta
koskevista päämääristä, tavoitteista, tekniikoista, menettelytavoista ja eettisistä periaatteista , muiden
ammattilaisten tapahtuvan konsultoinnin edellytyksistä, ja palveluiden tarjoamista koskevista
lainsäädännöllisistä tai menettelytavallisista rajoituksista. Kaikista muiden asettamista
luottamuksellisuuden rajoituksista on keskusteltava asiakkaan kanssa ennen kuin hän joutuu
henkilökohtaiseen valintatilanteeseen näiden rajoitusten suhteen tai osalliseksi niiden kanssa.
5. Ohjaajat vahvistavat asiakkaan itsenäistä toimintaa ja siksi pidättyvät tietoisesti määrittelemästä tai
painostamasta asiakkaan valintoja, arvoja, elämäntyyliä, suunnitelmia tai uskomuksia ( esim.
talouselämän yleisistä näkymistä) omien tai muiden toimijoiden näkökulmasta. Asiakkaan
henkilökohtainen suuntautuminen ja näkökulma on lähtökohtana. Tilanteissa, jossa asiakas pitäytyy
sellaisissa epäsosiaalisissa arvoissa , jotka ovat vaaraksi heille itselleen tai muille, voi olla
välttämätöntä, että ohjaaja osoittaa asiakkaan arvojen luonteen ja sen, missä määrin ne ovat
ristiriidassa yleisten normien kanssa.
6. Ohjaajat selvittävät asiakkaille käytössä olevien testien sisältöä, päämääriä ja tuloksia
ymmärrettävällä kielellä. Ammattilaisilla on käytössään asianmukaisia kriteereitä arviointitekniikoiden
valintaan, hallintaan ja tulkintaan. He ymmärtävät, että kehittymässä olevat tekniikat, esim.
tietokonepohjaiset testaus- tai uraohjausohjelmat vaativat ajoittaista koulutusta ja jatkuvaa
ammatilliseen kirjallisuuteen tutustumista.

Kompetensseissa käytetyt eettiset periaatteet ovat sovellettu kansainvälisen ohjausalan järjestön
International Association for Educational and Vocational Guidance IAVEG (2003) eettisistä
standarteista.
11
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7. Ohjaajat tuovat esiin uuden tekniikan ja tietokonesovellutusten käytön hyötyjä silloin kuin se perustuu
luotettavaan tutkimustietoon ja arviointiin. Ohjaaja/ammattilainen varmistaa, että tietokonesovellutusten
ja muiden tekniikoiden käyttö on tarkoituksenmukaista asiakkaan tarpeiden näkökulmasta, että
asiakkaat ymmärtävät miten ko. tekniikkaa tai prosessia käytetään, ja että siihen liitetään seuranta-apua
ja –ohjausta. Ohjaajan on myös varmistettava, että vähemmistöryhmillä on tasavertainen pääsy
parhaiden tietoteknisten sovellutusten pariin ja että he saavat tuoretta ja oikeaa tietoa käytettävistä
tekniikoista.
8. Käyttäessään ammatillisia kompetenssejaan, koulutusta ja kokemustaan yksittäisten asiakkaiden
kanssa tai konsultaatio-organisaatioiden kanssa, ohjaajat antavat selkeää, tarkoituksenmukaista ja
asiaankuuluvaa tietoa, joka ei sisällä harhaanjohtavaa aineistoa.
9. Ohjaajat välttävät ristiriitoja, jotka vaarantavat asiakkaiden keskeisiä etuja silloin kun he toimivat
samanaikaisesti asiakkaan uraohjauksessa, maksullisen työnvälityksen edustajina tai maksullisten
koulutuspalveluiden toteuttajina tai välittäjinä. Ohjaajien on tehtävä asiakkaalleen tiettäväksi tilanteet,
joissa tällaiset eturistiriidat ovat mahdollisia.
10. Tilanteissa, joissa ohjaajat eivät voi toteuttaa tai jatkaa ammatillista tukeaan he ohjaavat asiakkaan
eteenpäin.
Suhde kollegoihin ja ammatillisiin yhteisöihin
11. Ohjaajat edistävät yhteistoiminnallisia suhteita sekä ammattikollegojen että hallinnon kanssa
helpottaakseen optimaalisen koulutuksellisen ja ammatillisen ohjauksen toteuttamista.
12. Ohjaajat vastaavat kollegoiden ja hallinnon informoinnista koulutuksellisen ja ammatillisen
ohjauksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä, esim. luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden
suojasta.
13. Ohjaajat antavat kollegoilleen ja hallinnolle tarkkaa, objektiivista, ytimekästä ja asiaankuuluvaa
tietoa ohjauksen tarpeista ja tuloksista arviointi- ja muihin tarkoituksiin.
14. Ohjaajat ovat yhteistyössä kollegoidensa kanssa eettisten periaatteiden toteuttamiseksi
työskentelynsä menettelytavoissa ja käytänteissä. Mikäli suora informaatio herättää epäilyksiä eettisen
menettelyn suhteen, näistä huolista tulee keskustella kollegan kanssa tai käyttää käytettävissä olevia
virallisia kanavia tilanteen korjaamiseksi.
15. Ammatillisten eettisten periaatteiden ja muiden määräysten välisissä konfliktitilanteissa tai silloin kun
asiakas ei halua olla yhteistyössä, ohjaajat hakevat johdolta konsultaatioapua tällaisten konfliktien
seurauksista ja etsivät keinoja eliminoida ne.
Suhde päättäjiin ja muihin palveluihin
16. Tarvittaessa ohjaajat edistävät ja avustavat eettisesti perusteltujen ja asiakkaiden tarpeista lähtevien
ohjauspalveluiden kehittämistä yhteistyössä päättäjien, lainsäätäjien ja hallinnon kanssa.
17. Ohjaajat ovat tietoisia ja informoivat hallintoa, lainsäätäjiä ja muita ohjauksessa ja
ohjauspalveluissa toimivien ammattilaisten kelpoisuuksista, kvalifikaatioista ja koulutustarpeista.
18. Ohjaajat tekevät yhteistyötä muiden laitosten tai sektoreiden toimijoiden, organisaatioiden ja
henkilöiden kanssa asiakkaan tarpeiden ja palvelutarjonnan toteuttamiseksi.
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Vastuu asiakkaita koskevista tutkimuksista ja tiedoista
19. Ohjaajilla on riittävästi koulutusta ja taitoa tunnistaa vastuunsa tutkimustiedon tuottamisessa ja
raportoinnissa hyväksyttyjen eettisten ja tieteellisten periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Kun
asiakastietoa käytetään tilastollisiin, arvioiviin, tutkimuksellisiin tarkoituksiin tai ohjelmien suunnitteluun,
on varmistuttava siitä, että yksittäisen asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
identifioimatta.
20. Ohjaajat tiedostavat vastuunsa ohjauksen kehittämissä jakamalla osaamista, tietoa ja
asiantuntemusta kollegoilleen ja yhteistyökumppaneille.
Yksittäisen ammattilaisen vastuut
21. Ohjaaja saa koulutusta ja ylläpitää jatkuvaa oppimisen prosessia ammatissa vaadittavien tietojen ja
taitojen ylläpitämiseksi saavuttaakseen ohjaustyön ammattilaisen kvalifikaatiot ja kompetenssit.
22. Ohjaaja toimii oman koulutuksensa ja kokemuksensa rajoissa ja kääntyy toisten ammattilaisten
puoleen, silloin kun ei ole valmistautunut työskentelemään asiakkaan kanssa. Silloin hän hyväksyy
toisen ammattilaisen toimien seuraukset soveltaen tietoisesti ja harkitusti eettisiä ohjeita.
23. Ohjaaja reflektoi toiminnassaan sekä humanistisia periaatteita korostavaa eettistä toimintaa että
kiinnittää huomiota sellaisiin muuttuviin sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin, joilla on eettisiä vaikutuksia
ammatin harjoittamiseen. Näihin kuuluvat kysymykset:
- asiakaskunnan koostumuksesta ( opiskelijat, työntekijät, työnantajat, koko yhteiskunta) ja sitä koskevat
eettiset asiat
- miten eri asiakastyön menetelmät eroavat toisistaan eettisestä näkökulmasta (yksilöllinen ohjaus,
ryhmätyö, tietotekniikkaohjelmat, työntekijän puolesta käytävät neuvottelut?
- miten koulutuksellinen- ja ammatillinen ohjaus suhteutuu asiakkaan työtä ja työpaikkaoja koskeviin
globaaleihin talouden ja ympäristön välisiin ristiriitoihin?
24. Ohjaajat seuraavat ja ylläpitävät ammatillisia kompetenssejaan ja hankkivat täydennyskoulutusta
kyetäkseen tarjoamaan asiantuntevia palveluita eri kulttuureista tuleville asiakkaille ja käyttääkseen
tehokkaasti erilaisia teorioita, asiakastyön tekniikoita, tietokonesovelluksia ja arviointimenetelmiä.
Ohjaajat pyrkivät pysymään uusien innovaatioiden tasalla ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan
suhteen tietoisena siitä, että ammatillinen ja henkilökohtainen kokemus ja kasvu jatkuu koko uran ajan.
25. Ohjaajat hakeutuvat ja osallistuvat säännölliseen työnohjaukseen kartuttaakseen ammatillisten
velvoitteidensa hoitamiseen ja jatkuvan oppimiseen liittyvää tietoa ja taitoja.
26. Ohjaajat tiedostavat omat arvonsa ja asenteensa säilyttääkseen rajansa ja objektiivisuutensa
asiakkaan auttamisessa.
27. Kun eettiset kysymykset ovat epäselviä tai riidanalaisia, ohjaajat konsultoivat luottamuksellisesti
työyhteisönsä tai kollegoidensa kanssa pyrkiäkseen selkiyttämään tai kehittämään strategiaa, joka
korjaisi ongelman aiheuttaneita tilanteita.
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