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Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden 
näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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Euroopan unionin Erasmus+‑ohjelmasta rahoitetun Good Guidance Stories 2.0 (Guide 2.0)  
hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten aikuisten kouluttautumista ja työllistymistä kos‑
kevia tiedotus‑, neuvonta‑ ja ohjauspalveluita (Information, Advice and Guidance, IAG) kehit‑
tämällä IAG‑ohjaajille tarkoitettuja oppimateriaaleja ja koulutusmahdollisuuksia. Guide 2.0 on 
Guide‑hankesarjan kolmas hanke, ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset 
(18–35‑vuotiaat) ja erityisesti henkilöt, joiden työllistymisen tiellä on esteitä. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa kuudesta Euroopan maasta peräisin olevien hankekumppa‑
neiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on kehittää hanketyön perustaksi metodologinen 
käsikirja, Moodle-oppimisympäristössä toteutettava innovatiivisten verkkokoulutusten sarja 
(joka sisältää mm. sulautuvan oppimisen koulutusohjelman, fasilitaattorin materiaalipake-
tin ja tapauskertomusmateriaaleja) sekä tämä lokikirjana toimiva tehokkaan ohjauksen opas, 
johon voidaan kirjata hankkeen tavoitteet, toimet ja tulokset sekä huomioita tehokkaista käy‑
tännöistä.

Kaikissa Guide‑hankkeissa on otettu huomioon valtioiden rajat ylittävä näkökulma, ja hank‑
keiden tapauskertomukset perustuvat todellisiin tilanteisiin, jotka voivat auttaa IAG‑ohjaajia 
jatkuvasti kehittämään taitojaan ja ajattelutapojaan ja siten vastaamaan paremmin asiakkai‑
den tarpeisiin. Guide‑hankkeiden tapauskertomusten teemojen kehittämisessä on otettu huo‑
mioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) osaamiskehys, 
jonka tavoitteena on ammattimaistaa uraohjausta ja joka tarjoaa vertailumateriaaleja ohjaa‑
jien ammatillisille vaatimuksille Euroopan tasolla. 

Guide 2.0 hankkeessa alan toimijoista koostuva ammattiyhteisö kehitti rajat ylittävässä virtu‑
aalisessa yhteistyössä ja keskinäiseen oppimiseen ja yhteistuotantoon perustuvaa Action Lear‑
ning  menetelmää soveltaen seitsemän uutta tapauskertomusta, jotka täydentävät aiemmissa 
Guide‑ ja Guide Plus  hankkeissa kehitettyjä kahdeksaa tapauskertomusta. Uusissa tapaus‑
kertomuksissa keskitytään työllistettävyyttä edistäviin taitoihin sekä nykypäivän työmarkki‑
noiden haasteisiin. Hankkeen aikana kokeiltiin vertaisoppimiseen ja sosiaaliseen oppimiseen 
perustuvia innovatiivisia koulutusmenetelmiä sekä myös osallistavia lähestymistapoja, joiden 
tavoitteena on vahvistaa alan toimijoiden ammatillisia verkostoja Euroopan tasolla ja edistää 
rakentavaa tiedonvaihtoa samankaltaisia ongelmia kansallisella tasolla käsittelevien kollegoi‑
den kesken. 

Toiminnasta oppimista korostava Action Learning  menetelmä auttoi osallistujia kehittämään 
itsearviointiin, aktiiviseen kuunteluun ja kyselemiseen sekä ongelmanratkaisuun liittyviä tai‑
tojaan, joilla kaikilla on hyvin suuri merkitys nykypäivän ohjaustyössä. Suora osallistuminen 
auttoi osallistujia ymmärtämään yhteistuotantomenetelmän arvon todellisiin tilanteisiin pe‑
rustuvien tapauskertomusten laatimisessa sekä arvostamaan tämän alhaalta ylöspäin suun‑
tautuvan lähestymistavan hyödyllisyyttä ja kestävyyttä roolien, suhteiden ja ajattelutapojen 
kehittämisessä. Action Learning  moduulit suoritettiin pääasiassa verkossa omaan tahtiin, 
minkä ansiosta osallistujat pystyivät joustavasti hallitsemaan etenemistään saaden samalla 
kollegoiltaan jatkuvaa tukea ja palautetta.

Guide 2.0  hankkeeseen osallistui joukko IAG‑ammattilaisia kuudesta eurooppalaisesta kau‑
pungista. He jakoivat keskenään käytäntöjä ja ideoita erilaisista luovista keinoista uudistaa 
ohjauspalveluita sekä määrittivät seuraavat tehokkaan ohjauksen ominaispiirteet:
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1)   Ohjaajavetoisuus ja koulutuslähtöisyys: Ohjaajat toimivat IAG‑palveluiden etulinjassa ja 
ovat keskeisessä roolissa palveluiden tehokkaan toteuttamisen kannalta. Heidän mielipi‑
teilleen, huolenaiheilleen ja näkemyksilleen tulisi antaa suuri painoarvo, koska ne perustu‑
vat ohjaajien päivittäiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Laadukkaiden IAG‑pal‑
veluiden kannalta on tärkeää, että ohjaajille tarjotaan osallistavia ja helposti saatavilla 
olevia koulutusmahdollisuuksia, jotta he voivat jatkuvasti kehittää osaamistaan ja asen‑
teitaan. Koulutuksen pitäisi kehittää sellaisia taitoja ja ajattelutapoja, jotka ohjaajien mie‑
lestä auttavat luomaan rakentavan suhteen nuoriin asiakkaisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
itsearviointi‑ ja ongelmanratkaisutaidot sekä vuorovaikutus‑ ja kuuntelutaidot. Tehokkaim‑
mat koulutusmenetelmät tukevat vertaisoppimista, osallistavaa oppimista ja toiminnasta 
oppimista, sitovat oppimiskokemukset todellisiin tilanteisiin ja aitoihin ympäristöihin sekä 
edistävät kokemusten jakamista samankaltaisia haasteita kohtaavien kollegoiden kesken. 
Tapauskertomuksiin perustuva lähestymistapa sekä osallistaviin ja horisontaalisiin mene‑

telmiin perehtyneistä ammattilaisista koostuvan 
ammattiyhteisön perustaminen osoittautuivat te‑
hokkaiksi keinoiksi edistää nykypäivän haasteisiin 
vastaavien palveluiden tuottamista. 

2)  Yhteissuunnittelu ja yhteistuotanto: Tutkimus‑
ten mukaan palveluiden kehittäminen tehostuu, 
kun kaikki sidosryhmät osallistuvat niiden suunnit‑
teluun ja tuotantoon, eli kun kehittämisen painopis‑
te siirtyy tuotannosta kysyntään (Bezanson, 2005). 
Kysymällä suoraan nuorilta asiakkailta ja IAG‑oh‑
jaajilta, millaista tehokkaan ohjauksen pitäisi olla ja 
miten sitä voitaisiin edistää, voidaan auttaa tehos‑
tamaan palveluntuotantoa sekä linjaamaan päätök‑
sentekoa olennaisiin asioihin. Guide 2.0  hankkeen 

lähestymistapa on hyvin osallistava, ja hanke pyrkii lisäämään sidosryhmien vaikutusmahdol‑
lisuuksia. Siksi hanketoimiin osallistuvia sidosryhmiä kohdellaan omien tarpeidensa ja näke‑
mystensä asiantuntijoina sekä yksilöllisen kehittymisensä aktiivisina edistäjinä.

3)   Kokonaisvaltaisuus ja yksilökeskeisyys: Ohjaus on tehokasta, kun siinä keskitytään yksi‑
lön tarpeisiin eikä yleisiin tapauksiin. Elämä on monimutkaista, joten myös ohjauskeinois‑
sa on huomioitava tämä monimutkaisuus. Kokonaisvaltaisella ohjausmallilla tarkoitetaan 
sitä, että kukin asiakas nähdään kokonaisuutena eli henkilönä, jonka uratoiveet, tarpeet, 
tunteet, arvot, kulttuuriset taustatekijät ja kyvyt ovat yksilöllisiä. Ne on siten arvioitava 
tarkasti asiakkaalle sopivinta urapolkua määritettäessä. Toisinaan asiakkaat saattavat 
IAG‑ohjaustilanteessa nostaa esiin useita eri haasteita (esim. mielenterveyteen, asumiseen 
tai riippuvuuksiin liittyviä), jotka estävät suoran siirtymisen uraohjaukseen. Tällöin olisi ol‑
tava käytössä valmiit tehokkaat käytännöt, joilla asiakas voidaan ohjata asianmukaisten 
tukiverkostojen piiriin (ks. myös seuraava kohta). 

Vaikka ohjausprosessin keskeisimpänä tavoitteena on löytää asiakkaalle työllistymis‑ tai kou‑
luttautumismahdollisuuksia, kokonaisvaltaisen ohjauksen tavoite on askeleen pidemmällä: 
sen pyrkimyksenä on edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista yhteiskun‑
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taan sekä auttaa asiakasta tunnistamaan omat osaamisensa, vahvuutensa ja heikkoutensa 
ja löytämään realistisia pitkän aikavälin kehittymismahdollisuuksia aitoon itsetuntemukseen 
ja kriittiseen harkintaan perustuvassa prosessissa, joka on määritetty ohjaajan tuella mutta 
jonka omistaja on asiakas itse. Ohjauksen on oltava aktiivinen prosessi, joka edistää osallistu‑
mista ja kasvua kohti itsenäistä toimijuutta. 

4)   Systeeminen lähestymistapa: Ohjauspalvelut ovat tehokkaimpia silloin, kun niiden taus‑
talla on virastojen väliseen yhteistyöhön ja työnantajien osallistamiseen perustuva vahva 
institutionaalinen verkosto. Tämä mahdollistaa systeemisen ja yhtenäisen lähestymistavan 
palveluntuotantoon sekä ohjauspalveluiden näkyvyyden lisäämisen. Nuorten asiakkaiden 
monimutkaisiin, toisiinsa kytkeytyviin tarpeisiin tulisi vastata monialaista lähestymistapaa 
soveltaen. Tavoitteena on varmistaa, ettei uraohjauspalveluita tarjota irrallaan muista tuki‑
palveluista (kuten mielenterveys‑ tai asumispalveluista) ja että nuoria asiakkaita ohjataan 
tarvittavien palveluiden pariin aiempaa yhtenäisemmällä tavalla. 

Tämän oppaan päätavoitteena on esitellä Guide 2.0  hankkeen eri vaiheet sekä hankkeen me‑
todologisen lähestymistavan ja koulutusmenetelmän keskeiset kohokohdat ja komponentit 
sekä innovatiivisimmat osa‑alueet (myös muihin Guide‑hankkeisiin verrattuna). Oppaassa 
tarjotaan myös kokemusperäistä tietoa tehokkaista IAG‑ ja uraohjauskäytännöistä ja niiden 
soveltamisesta. 

Oppaan ensimmäisessä osassa on yleiskatsaus nuorille aikuisille tarkoitettujen IAG‑palvelui‑
den muuttuvasta ympäristöstä sekä taidoista, joita ohjaajat tarvitsevat voidakseen parhaiten 
vastata nuorten asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi osassa esitellään, miten tapauskertomuksia 
voidaan hyödyntää myös perinteisemmissä ohjausmenetelmissä. Oppaassa myös kuvataan tii‑
vistetysti hankkeen alkuvaiheessa toteutetun osallistavan tiedonhankintaprosessin keskeiset 
tulokset. Prosessiin osallistui noin 180 IAG‑ohjaajaa ja ‑esimiestä ja nuorta asiakasta, joita 
pyydettiin kertomaan näkemyksiään tehokkaista IAG‑käytännöistä sekä siitä, miten IAG‑palve‑
luiden ja ‑ohjaajien pitäisi kehittyä, jotta ne olisivat edelleen ajankohtaisia.  

Julkaisun ytimenä on kokonaisvaltainen oppimiskokemus sekä hankkeessa perustetun am‑
mattiyhteisön yhteistyö, jonka tuloksena syntyi joukko uusia tapauskertomuksia. Ammattiyh‑
teisö osoittautui myös lupaavaksi alustaksi tarjota koulutusta ja jakaa ja tuottaa tietoa IAG‑pal‑
veluista kestävällä tavalla sekä osoitti, että Action Learning  menetelmä tarjoaa innovatiivisen 
mallin vertaisoppimiseen perustuvaan jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Oppaan vii‑
meisessä osassa esitellään hankkeessa tuotetut uudet tapauskertomukset ja hyvän ohjauk‑
sen peruspilarit sekä kuvataan metodologiset ja tehokkaan ohjauksen ohjeet, jotka perus‑
tuvat hankekumppaneiden kokemuksiin ja validoituihin arviointimenettelyihin. Lisäksi osassa 
arvioidaan Guide 2.0  lähestymistavan vahvuuksia ja heikkouksia sekä esitellään hankkeessa 
testattuja ja validoituja parhaita käytäntöjä, tavoitteena kannustaa lisäkokeiluihin IAG‑koulu‑
tuksen alalla.
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