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TIIVISTeLMÄ
Tämä käytännön suositusten käsikirja
on tarkoitettu päättäjille, jotka toimivat
elinikäisen ohjauksen alalla.
Siinä on tiivistetty tutkimusvaiheen
havainnot.
käytännön suositusten käsikirja on
sisällöltään tiivis ja koskee kaikkia
kumppanimaita.
Se sisältää käytännöllisiä ja
konkreettisia suosituksia päättäjille.

HYVÄT OHJAUSTARINAT-hanke
HYVÄT OHJAUSTARINAT– tapaustutkimusten käyttö
innovatiivisena ja kulttuurienvälisenä ohjaajien koulutusmateriaalina – GUIDE.
GUIDE-hanke sai rahoitusta elinikäisen oppimisen Leonardo
da Vinci -ohjelmasta 1. joulukuuta 2012 – 30. marraskuuta
2013. GUIDE-hankkeeseen osallistui kahdeksan kumppania
seitsemästä maasta (Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Saksa,
Suomi ja Unkari).
Hankkeen keskiössä on ohjaajien näkökulma. Ohjaajilla on
ajatuksia ja kokemuksia liittyen työtilanteisiin, jotka koulutettavien on opittava hallitsemaan. Siksi eräs hankkeen
merkittävä vaihe oli pyytää ohjaajia kuvaamaan, mitä tarpeita
ja taitoja liittyy onnistuneeseen ohjausprosessiin. Tätä varten
laadittiin kysely, johon vastasi 144 ohjaajaa. Tuloksista tunnistettiin kuusi taitoa, joihin tapaustutkimukset keskittyvät:
(1) eettinen toiminta, (2) asiakkaan erilaisten tarpeiden
tunnistaminen ja niihin vastaaminen, (3) omien kykyjen
kehittäminen ja rajoitteiden ymmärtäminen, (4) viestinnän
sujuvoittaminen, (5) tietojen parempi saatavuus, (6) omien
taitojen ja tietojen päivittäminen.
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Seuraavassa vaiheessa kukin kumppani laati ensimmäisen
luonnoksen tapaustutkimuksestaan (joka liittyi johonkin
yllä mainituista taidoista) sekä ensimmäisen luonnoksen
sitä vastaavasta opetusohjeesta. Kyselyn tulosten lisäksi
tapaustutkimusten kehittämistä varten kerättiin tietoa myös
haastatteluiden ja kohderyhmien avulla. Tapaustutkimusmenetelmä valittiin, koska tapaustutkimuksia voidaan käyttää
eri olosuhteissa ja niistä voivat hyötyä monenlaiset ohjaajat.
Kaikki tapaustutkimukset testattiin, jotta voitiin määrittää,
onko niistä hyötyä ohjaajien koulutuksessa. Jotta tapaustutkimusten siirrettävyyttä voitiin arvioida, niitä ei testannut
tutkimuksen laatinut organisaatio vaan toinen kumppaniorganisaatio.
Tapaustutkimukset muodostavat tämän metodioppaan kehityksen perustan. Seuraavat suositukset päättäjille perustuvat
tapaustutkimusten ja opetusohjeiden kehityksen aikana
kerättyihin tietoihin sekä kyselystä saatuihin vastauksiin.

SUOSITUkSeT
PÄÄTTÄJILLe
1. Kuunnelkaa ohjaajia
Ohjaajat ovat läheisessä yhteydessä moniin ryhmiin, jotka
osallistuvat elinikäisen oppimisen ja ammatillisen koulutuksen prosessiin: asiakkaisiin, ammatillisen koulutuksen tarjoajiin, päättäjiin ja sosiaalisiin kumppaneihin. Ohjaajat toimivat
ikään kuin rajapintana näiden ryhmien välillä ja tuntevat niiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Siksi on erittäin tärkeää
ottaa ohjaajien näkökulma huomioon suunniteltaessa uusia
palveluita tai ehdotettaessa uusia ohjausmetodeja. Ohjaajilla

voi myös olla hyviä ajatuksia liittyen nykyisten palveluiden
kehittämiseen, sillä he tuntevat mitkä menetelmät ovat
hyödyllisiä tietyille asiakkaille ja miten ohjauspalvelut tulisi
suunnitella, jotta ne tavoittaisivat asiakkaat ja auttaisivat
heitä. Ohjaajat osaavat myös ottaa huomioon oman kaupunkinsa tai alueensa erityisolosuhteet. Tästä syystä päättäjien
on tärkeää keskustella ja viestiä ohjaajien kanssa.

2. Investoikaa ohjaajien jatkuvaan
ammatilliseen kehitykseen
Ohjaajaksi voi euroopassa tulla monilla eri tavoilla. kuten
kyselystämme käy ilmi, joissakin maissa on kandidaatti- ja
maisteritason tutkintoja ohjauksessa. Muissa euroopan maissa noin puolet ohjaajista tulee eri aineiden parista ja vain puolet on opiskellut ohjaamiseen liittyviä aineita.
Siksi on hyvin tärkeää tarjota ohjaajille jatkuvasti keinoja ammatilliseen kehitykseen. Näin varmistetaan myös, että ohjaajat tuntevat uusimmat teoriat ja menetelmät ja ovat saaneet
niihin liittyen koulutusta.
Vaikka ohjaajan tai opinto-ohjaajan ammattinimikkeen käyttö
edellyttää joissakin maissa tiettyä koulutusta tai tutkintoa,

nimikkeitä ei ole kaikissa maissa suojattu. Siksi on vaikeaa
vertailla eri puolilla eurooppaa toimivien ohjaajien pätevyyttä. Jotta ohjausta voidaan tehdä ammattimaisemmaksi, on
käytävä keskustelua siitä, millaiset vähimmäisvaatimukset
ohjaajien taidoille ja pätevyydelle (sekä kenties koulutukselle) olisi asetettava. Nämä vähimmäisvaatimukset voisivat
vaihdella erilaisten ohjaustyyppien välillä sekä sen mukaan,
miten syvällistä ohjaus on ja missä tilanteessa sitä annetaan.
Nämä vähimmäisvaatimukset muodostaisivat ohjauskurssien
tavoitteen. Lisäksi nämä vähimmäisvaatimukset voitaisiin
sisällyttää eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen ja
kansallisiin viitekehyksiin, jolloin tutkinnoista tulisi yhtenäisiä
euroopan sisällä.

3. Muodostakaa kokonaiskuva
alueenne palveluista
Palveluista päättävien on erittäin oleellista tietää, mitä palveluita tietyssä kaupungissa tai tietyllä alueella on jo saatavana. Ohjausta saattavat tarjota valtion laitokset, yksityiset
yritykset sekä eri tavoin (kansallisesti, euroopan unionin
taholta tai yksityisesti) rahoitetut palvelut. Palveluita saattaa
olla tarjolla myös tietyille kohderyhmille tai tietyissä siirtymävaiheissa (katso myös suositusta 6).

Tämän vuoksi olisi hyödyllistä ylläpitää säännöllisesti päivitettävää tiedotusalustaa, jollainen on esimerkiksi Berliinin
elinikäisen oppimisen alusta (www.bildungsberatung-berlin.
de). Tällä alustalla on lueteltu kaikki ohjausta tarjoavat instituutiot (kuten työvoimatoimisto, alueelliset projektit, naisten
ja maahanmuuttajien ohjauspalvelut). Jotta alustan tiedot
pysyvät ajan tasalla, on tärkeää että sitä hallinnoi koordinointitoimisto.

Lisäksi monia ohjauspalveluita tarjotaan määräaikaisissa
projekteissa.
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Tällaisen yleiskatsauksen avulla on helpompi tunnistaa puutteet tietyn alueen ohjauspalveluissa, esimerkiksi tilanteet,
joissa tietyille kohderyhmille ei ole lainkaan palveluita. Yleiskatsauksen avulla voidaan myös hyödyntää palveluketjuja ja
eri tahojen yhteistyötä, ts. ohjata yksi henkilö eri neuvojien/

palveluiden läpi (katso myös suositusta 4).
Lisäksi tällainen verkkosivu on hyvä tapa markkinoida elinikäistä ohjausta ja tiedottaa ihmisille heidän alueellaan käytettävissä olevista palveluista.

4. Tarjotkaa riippumatonta
ohjausta
Ohjauspalveluiden tulisi olla asiakaskeskeisiä ja pyrkiä voimaannuttamaan asiakkaita. Tämä tarkoittaa, että ohjauksen
keskipisteessä ovat asiakas ja hänen taitonsa, toiveensa ja
ajatuksensa. Lisäksi asiakkaille tulisi tarjota räätälöityjä ratkaisuja. Jotta tällainen palvelu on mahdollista, ohjaajien tulisi
tavata asiakkaitaan useammin kuin kerran. Toisaalta jotkin
asiakkaat voivat myös tarvita useamman toimiston palveluita.
Tämän prosessin on oltava saumaton, ja asiakkaita on tuet-

tava, jotta he eivät pääse häviämään palveluiden väliin. Koska
eri tahot tekevät yhteistyötä, asiakkaiden ei tarvitse kertoa
omaa tarinaansa yhä uudelleen.
Tällainen räätälöity palvelu ei ole ilmaista. Uraohjauksesta saavat kuitenkin useimmiten eniten hyötyä juuri ne henkilöt, jotka
eivät voi maksaa näistä palveluista. Siksi ohjauspalvelut on maksettava julkisista varoista ja niiden on oltava asiakkaille ilmaisia.

5. Varmistakaa, että ohjaus
on vapaaehtoista
On tärkeää, että asiakkaita ei pakoteta osallistumaan ohjaukseen sanktioiden pelossa (esim. työvoimatoimiston suunnalta). Ohjauksen on oltava vapaaehtoista, jotta se voi vaikuttaa
asiakkaaseen ja johtaa toivottuun voimaantumiseen. Yksi

mahdollinen ratkaisu voisi olla, että asiakkaita pyydetään
käymään neuvontapalvelussa kuulemassa organisaation
tarjoamista palveluista, mutta he voivat sen jälkeen päättää
vapaaehtoisesti käyttävätkö he tarjottuja palveluita vai eivät.

6. Tarjotkaa elinikäisen ohjauksen
palveluita erityisesti tunnetuissa
siirtymävaiheissa
Elinikäinen oppiminen vaatii elinikäistä ohjausta. Ohjausta
pitää antaa yksilön elämän siirtymävaiheissa (esim. siirryttäessä päiväkodista peruskouluun, peruskoulusta toiselle
asteelle, toiselta asteelta töihin tai yliopistoon, työstä toiseen,
työstä työttömyyteen ja työttömyydestä töihin, takaisin töihin
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perhevapaalta tai sairaslomalta tai työstä eläkkeelle) sekä
näiden siirtymien välillä. Eräs tapa selvittää, onko ohjauspalveluita saatavana kaikille kohderyhmille ja kaikkiin siirtymävaiheisiin on laatia yleiskatsaus kaikista tietyn kaupungin tai
alueen ohjauspalveluista (ks. suositusta 3).

7. Tukekaa työnantajien
kanssa yhteistyötä tekeviä
ohjauspalveluita
Monia ohjauspalveluita tarjotaan henkilöille, jotka haluavat
parantaa pätevyyttään töihin tai saada uuden pätevyyden
siirtyäkseen työmarkkinoille (uudelleen). Jotta tällaisille asiakkaille voidaan tarjota laadukasta ohjausta, on hyvin tärkeää
olla yhteydessä työnantajiin. Työnantajat tietävät parhaiten,
millaisia taitoja ja millaista osaamista tarvitaan
Työelämässä olevat ihmiset eivät usein ajattele ammatillista
koulutusta tai heillä ei ole mahdollisuutta osallistua siihen.
Siksi ohjauspalveluiden tulisi tehdä yritysten kanssa yhteistyötä liittyen henkilöstön uraohjaukseen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, erityisesti 1–10 työntekijän mikroyrityksillä,

on harvoin erillistä henkilöstöosastoa. Ohjauspalveluiden
pitää tiedottaa yrityksille ja niiden henkilökunnalle ammatillisen koulutuksen tärkeydestä ja ohjata heitä löytämään oikeat
ammatillisen koulutuksen tarjoajat sekä (mahdollisesti) rahoitusta koulutukselle
Yritykset eivät useinkaan keskity ohjaukseen tai ohjauspalveluihin. Tämä käy ilmi myös GUIDe-hankkeen osana toteutetun
kyselyn tuloksista. Niistä ilmeni, että yritysten kanssa käytetyt menetelmät, kuten työssäoppiminen, eivät ole laajalti
käytössä.

8. Antakaa ohjaajille aikaa
neuvoa toisiaan
Ohjaajat kohtaavat erityyppisiä asiakkaita, joilla on monenlaisia kysymyksiä ja ongelmia. kuten aiemmin mainittiin, heidän
on löydettävä asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja. Voidakseen
tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua ohjaajat
tarvitsevat riittävästi aikaa sekä ohjaustapaamisten valmisteluun että niiden jälkiseurantaan. Lisäksi he voivat oppia paljon toisiltaan, ja tarvitsevat siksi aikaa myös kollegiaaliseen
keskusteluun muodollisen ammatillisen koulutuksen lisäksi.
Ohjaajat kohtaavat usein myös asiakkaidensa ongelmia, joten
hekin tarvitsevat paikan, jossa käydä läpi ohjaustapaamisen
kulkua ja saada uutta energiaa työhönsä.

kollegoiden välistä neuvontaa tapahtuu tietenkin myös suunnittelemattomasti, mutta se on satunnaista, eikä sen täyttä
potentiaalia hyödynnetä.
Yleisesti ottaen eräs tärkeimmistä seikoista on elinikäisen
ohjauksen tarjoajan ja sen parissa työskentelevien ohjaajien
työkuormituksen realistinen suunnittelu. Jos tarkoitus on
tarjota laadukasta ohjauspalvelua, vain tiettyä määrää ihmisiä voidaan ohjata tietyssä ajassa.

Tästä syystä ohjauspalveluita suunniteltaessa on tärkeää varata aikaa ja rahaa myös kollegoiden väliseen neuvontaan ja
valvontaan. Hyvä yleiskatsaus alueen ohjauspalveluista (katso suositusta 3) auttaisi ohjaajia ottamaan yhteyttä toisiinsa
ja löytämään kollegoja, jotka työskentelevät samanlaisten
kohderyhmien tai samojen aiheiden parissa.
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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

