
Erasmus+ KA3 –ohjelman kautta rahoitettu Career Skills Project käynnistyi tammikuussa 2020. 
Tavoitteena rakentaa vaiheittain eurooppalainen verkkopalvelu omien urasuunnittelutaitojen 
tunnistamista, arviointia ja kehittämistä varten. Projektipartnerit tuottavat yhteiseen käyttöön viisi 
työvälinettä eri käyttäjäryhmille. Esimerkiksi työnhakijat voivat arvioida ja kehittää työnhakuun liittyviä 
taitojaan. Ohjausalan asiantuntijat, ammattilaiset voivat puolestaan saada ajantasaista tietoa 
eurooppalaisista ohjauksen toimijoista.  

Projektipartnerit kokosivat syys-marraskuussa 2020 palautetta kehitteillä olevista työvälineistä Euroopan 
eri jäsenmaista yhteensä 110 alan asiantuntijalta, kokeneilta alan ammattilaisilta, ohjauksen 
palvelupisteiltä. Kukin projektipartneri pyysi omassa maassaan palautetta vähintään 20 alan 
ammattilaiselta. Englantilainen partneri, Aspire-Igen, on jäsenenä myös Euroguidance-verkostossa ja 
kokosi lisäksi palautetta 10 projektin ulkopuoliselta eurooppalaiselta toimijalta.  
Jokaiselta vastaajalta pyydettiin palautetta kyselylomakkeella. Jotta toteutettu kysely palvelisi parhaiten 
projektin työvälineiden kehittämistä, kaikki 110 palautteet ryhmiteltiin saadun palautteen perusteella.  
Bulgariassa vastaajina olivat mm. Euroguidance-keskus, kansallinen ammatillisen koulutuksen 
kehittämisvirasto NAVET, Cedefopin CareersNet –verkoston kansallinen asiantuntija sekä ohjaajien 
kouluttajia sekä yli 20 vuotta alalla toimineita ammattilaisia. Suomessa palautetta antoivat kansalliset ja 
alueelliset ohjauksen päättäjät sekä korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen ohjauspalvelujen 
koordinaattorit. Ranskassa mukana oli työhallinnon alueellisten palvelukeskusten johtajia, ohjaajia ja 
tutkijoita. Saksassa palautetta antoivat ensisijaisesti aikuisten ohjauksesta vastaavat ohjaajat.  

Kokonaisuutena verkkopalvelua ja kehitteillä olevia työvälineitä koskeva palaute oli positiivista. Vastaajat 
kokivat, että Career Skills Project –hankkeen tuottamat työvälineet muodostavat kokonaisuuden ja 
pyrkivät vastaamaan Euroopassa kasvaneeseen ohjauksen tarpeeseen.  Palaute ohjausalan 
ammattilaisilta oli rakentavaa. Ammattilaiset ehdottivat lisäksi, että työvälineiden kehittämistä voisi vielä 
edistää ottamalla mukaan alan ammattilaisia ja palvelujen käyttäjiä.   
Alla on tiivistettynä projektipartnereille esitettyjä konkreettisimpia ja hyödyllisimpiä 
kehittämisehdotuksia: 

• “Koska ohjausalan ammattilaisilla ei kansallisella tasolla usein ole toimivia varkostoja, tällä 
verkostolla on mahdollisuus vastata ohjaajien tarpeisiin.” 

• “Projekti on arvokas kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.” 
• “Projekti edistää ammattilaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja luo jatkuvan verkoston 

urasuunnittelutaitojen edistämiseksi.” 
• “Verkkokurssi (MOOC) tarjoaa mahdollisuuden pitkään työelämän ulkopuolella olleille. Opiskelua 

koskevat erilliset ohjeet edistävät verkkokurssin (MOOC) käyttöä.” 
• “Tarvitsisin enemmän tietoa voidakseni arvioida urasuunnittelutaitojen osa-aleita. Yleisellä 

tasolla urasuunnittelutaitojen luettelo on hyödyllinen ja herättää ajatuksia omasta osaamisesta.” 
• “Työväline on mielenkiintoinen. Se palvelee käyttäjää ja antaa heti käyttäjää kiinnostavat 

tulokset.” 
• “Hyvien käytäntöjen jakaminen on mielenkiintoista, koska sen avulla voi kehittää omaa työtä 

vertaisoppimisen kautta.” 

 
Monet positiiviset kommentit ovat tukeneet jatkokehittämistä. Ne ovat myös avanneet 
projektipartnereille palvelun mahdollisten käyttäjien ajatuksia ja mielipiteitä, joiden avulla voidaan 
kehittää työvälineitä vastaamaan paremmin loppukäyttäjien tarpeita.  



 
Seuraavassa vaiheessa projektin tavoitteena on 75 tunnin laajuinen modulaarinen verkkokurssi (MOOC). 
Tavoitteena on, että verkkokurssin sisältö olisi valmiina toukokuun 2021 loppuun mennessä.  
 

 

Career Skills Project on eurooppalainen aloite, joka auttaa kaiken ikäisiä ihmisiä ymmärtämään, 

arvioimaan ja kehittämään urajohtamistaitoaan ilmaisen uranhallintaalustan avulla, joka on saatavilla 

kuudella kielellä. 

Kolmivuotista KA3-aloitetta koordinoi Business Foundation for Education Bulgariassa, ja siihen osallistuu 

tunnustettuja uraohjauksen asiantuntijoita ja koulutusalan ammattilaisia Jyväskylän yliopistosta - Suomi, 

Réseau International des Cités des métiers - Ranska, VHS Cham - Saksa, Institute of Entrepreneurship. 

Development - Kreikka ja Aspire-international Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Tiimi on kehittänyt kattavan Career Skills -luettelon, jossa on 12 tärkeintä osaamista, jotka on tunnistettu 

tärkeimmiksi ja kysytyimmiksi seuraavan vuosikymmenen aikana kaikkialla Euroopassa ja sen 

ulkopuolella. Katalogi selittää jokaisen taidon ja esittelee eri taitotasot yksinkertaisessa kehyksessä, joka 

on samanlainen kuin yksi eurooppalaisista kielistä. Käyttäjät voivat tunnistaa urataitotasonsa ja 

kehittämistarpeensa urataitojen arviointityökalun avulla. 

 

 



Lisäksi ilmainen Career Skills MOOC (massiivinen avoin verkkokurssi) auttaa heitä parantamaan 

urataitojaan 12 alueella. Verkkokurssi esitellään seminaareissa vuoden 2021 lopulla. Se sisältää 

videotunteja ja artikkeleita, käytännön tapauksia ja asiantuntijavinkkejä sekä tehtäviä ja harjoituksia, jotka 

auttavat käyttäjiä kehittämään urajohtamistaitojaan. 

Ilmainen online-urapalvelukartta yhdistää palveluntarjoajia ja henkilöitä, jotka etsivät tietoa, ohjausta ja 

tukea. Sen avulla uraohjaajat voivat rekisteröityä urapalvelukartalle ja olla siten helpommin 

potentiaalisten asiakkaiden löydettävissä. Vierailijat voivat etsiä sopivimpia palveluita eri kriteereillä - 

sijainnin, palvelutyypin ja kohderyhmän mukaan. Lisäksi alustan avulla ammatinharjoittajat voivat 

osoittaa kykynsä ja jakaa hyödyllisiä resursseja, jotka koskevat uranhallintataitoja, kuten uutisia, 

tapahtumia, aloitteita, hyviä käytäntöjä, verkkotyökaluja ja koulutusmateriaaleja käyttäjille. 

 

Siten hankkeen tavoitteena on olla yhden luukun palvelupiste ammattilaisille ja kansalaisille Euroopassa 

urajohtamistaidoissa. 

Lisätietoja saat Facebook-sivulta https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.  
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