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in lifelong guidance and career development

EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop)

johtama CareersNet -verkosto järjesti yhteistyössä Slovenian EU-

puheenjohtajuuden kanssa 6.-7. joulukuuta 2021 verkkokokouksen,

jonka teemana oli monihallinnollinen yhteistyö ja kumppanuudet

elinikäisen ohjauksen toteutuksessa. EU:n jäsenmaissa CareersNet -

verkostoon kuuluu Cedefopin nimeämä asiantuntijataho, jonka

tehtävänä on koota elinikäisen maakohtaisia perustietoja ohjauksen

järjestelyistä yhteisesti sovitun jäsennyksen mukaisesti. Tavoitteena

on, että tietoja päivitetään vähintään kahden vuoden välein.

Verkoston suomalaisena asiantuntijana toimii Jaana Kettunen Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Kokouksen ensimmäisenä päivänä Slovenia esitteli viime vuosien aikana toteutettujen kehittämishankkeiden

tuloksia. Ohjauksen asemaa eri kouluasteilla on vahvistettu sekä lainsäädännön että kansallisen strategian kautta.

Strategian toteutuksen ja monialaisten kehittämishankkeiden seurantaa varten on perustettu monialainen

elinikäisen ohjauksen asiantuntijaryhmä, jonka koostumus on lähellä Suomen ELO-foorumia. COVID-19 pandemia on

vauhdittanut myös Sloveniassa ohjauksen verkkopalvelujen kehittämistä.

Euroopan komission edustajat käyttivät puheenvuoron ohjauksen asemasta vammaisten henkilöiden oikeuksia

koskevassa strategiassa 2021-2030 sekä yksilöllisten oppimistilien (Individual Learning Account) valmistelussa.

Ohjauksen merkitys korostuu etenkin tarkoituksenmukaisten oppimisen kohteiden tunnistamisessa osana

henkilökohtaisen osaamisen päivittämistä. 
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