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Nagy Éva Mária, Filep Orsolya Veronika, Pőcze Eszter:
A fi nn pályatanácsadási rendszer tapasztalatai, 
hazai adaptálhatósága

Az Európai Unió valamennyi tagországában kiépült a 
pályaorientációs rendszer, bár eltérő eredményességgel 
és hatékonysággal. A nemzetközi jó gyakorlatok, illet-
ve az országok versenyképessége alapján szembetűnő 
Finnország példája, amely mind a versenyképességet, 
mind az oktatási eredményeket (ld. PISA-felmérések) 
tekintve a legutóbbi évtizedben kiemelkedő sikereket 
mutatott fel.

„A nemzetközi indikátorok szerint a világon Finn-
országban vannak a legképzettebb lakosok.” (Sahlberg 
2012; 20. o.) A PISA-felmérések alapján a fi nn diákok 
teljesítménye évek óta a világranglista élén helyezke-
dik el, annak ellenére, hogy az 1990-es évek kezdetén 
Finnországban az oktatás még semmivel nem tért el a 
nemzetközi trendektől. „A fi nn diákok teljesítménye a 
nemzetközi értékeléseken közel átlagos volt, kivéve az 
olvasást, amiben a fi nn diákok jobban teljesítettek más 
országok kortársaitól. Abban az időszakban a nem várt 
recesszió pénzügyi törést okozott, gazdaságpolitikai 
változtatásokra volt szükség ahhoz, hogy a nemzeti fi s-
kális egyenlőtlenséget rendezzék, és a külkereskedel-
met felélesszék.” (Sahlberg uo.) Manapság világszerte 
sok ország oktatási vezetője véli úgy, hogy az oktatási 
rendszerük nagyon hasonló helyzetben van, mint Finn-
országé az 1990-es években. Az Egyesült Államok, 
Anglia, Svédország, Norvégia és Franciaország – hogy, 
csak hogy néhányat említsünk – azok közé tartoznak, 
ahol a közoktatás a hanyatlás irányába változott a diá-
kok számára nyújtott nem megfelelő oktatási lehetősé-
gek miatt. 

A fi nnországi példa azért is fi gyelemre méltó, mert 
középszerűből lett „erős teljesítő” az elmúlt három 

Közismert a fi nn oktatási rendszer sikeressége – akár a PISA-eredményeket nézzük meg, akár a tanári pálya 
presztízsét. Finnország a világ legversenyképesebb országai közé tartozik, ahol innovációorientált gazdaságpo-
litikát folytatnak. Az oktatási rendszerben már az alapfokú oktatás során megjelenik a pályatanácsadás, ami a 
későbbi tanulmányok, illetve életút folyamán is folytatódik – összhangban az esélyegyenlőség elvének követke-
zetes megvalósításával. Jelen cikk a fi nn pálya-tanácsadási rendszer néhány tapasztalatának bemutatása mel-
lett arra keresi a választ, miként lehetne a modellt adaptálni Magyarországon.

évtizedben: képes volt egy olyan oktatási rendszert ki-
alakítani, amiben a diákok jól tanulnak. Fontos, hogy 
nemcsak az oktatási rendszer működése jó Finnország-
ban, hanem ez egyben része egy jól működő demokra-
tikus jóléti államnak. Ingyenes iskolai ebédek, átfogó 
jóléti szolgáltatások és a rászorultak korai támogatása – 
s mindezek ingyenesen elérhetők lettek minden gyerek 
számára a fi nn iskolákban. 

A fi nn oktatási rendszer sikerességének magyaráza-
ta egy tágabb kontextusban értelmezhető. Nem vélet-
len, hogy közgazdasági és oktatási szakemberek sora 
elemzi világszerte, miként lett Finnország az egyik leg-
versenyképesebb gazdaságú és magas oktatási teljesít-
ményű ország. 

Versenyképesség és innováció-orientált 
gazdaságpolitika

„Finnország esetében egy mind európai, mind világ-
szinten rendkívül fejlett gazdaságpolitikával, innová-
ciós és kutatási politikával rendelkező országgal ta-
lálkozhatunk. A versenyképesség fontos prioritásként 
szerepel, és mint horizontális politikai terület jelenik 
meg.” (Chikán – Szabó 2013; 50. o.) Az 1. ábrán jól lát-
ható, hogy a Világgazdasági Fórum (World Economic 
Forum, WEF) listáiban az ezredforduló óta stabilan a 
világ tíz legversenyképesebb országa között található. 
A svájci Institut für Management-Entwicklung (IMD) 
értékelése ennél kicsit ingadozóbb, de eszerint is a világ 
élbolyába tartozik.

Nemzetközi tapasztalatok szerint általában azok 
az országok a legversenyképesebbek, ahol a K+F 
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ráfordítások a legmagasabbak, illetve az innováció 
fenntarthatóságot biztosít egy versenyképes gazda-
ság számára. Így sok kis ország (köztük Finnország) 
versenyképesebb a nagyoknál, arányosabban több ke-
reskedelmet bonyolítanak le az egyes iparágakra való 
specializálódásuk miatt, és általában több külföldi tő-
kebefektetést is vonzanak.

„A K+F befektetések aránya Európában a GDP-hez 
viszonyítva a második legmagasabb Finnországban. 
[…] Külön hangsúlyt kapnak az oktatási ráfordítások, 
ezen belül a fi gyelem elsősorban a természettudomá-
nyos és a technológia tudományok oktatására irányul. 
Ami igazán különlegessé teszi Finnországot a fejlesz-
tési stratégiájában a többi kis, nyitott gazdasággal ösz-
szehasonlítva, az az állami és privát szektor K+F ráfor-
dításaiban és a vállalatok saját innovációs képességében 
való nagyfokú bizalom volt.1 Így válhatott az ország az 
információs társadalmak egyik vezető gazdaságává.” 
(Chikán – Szabó 2013; 54. o.)

A fi nn gazdaság felívelése az erős kutatás-fejlesz-
tési tevékenység mellett a képzett munkaerőnek, a 

1 Seija Ilmakunnas, Outi Kröger, Antti Romppanen: Finnish Economy, 
Structural Indicators 2008. Government Institute for Economic Research. 
Helsinki, 2008. 28. o.

hatékony piaci működésnek és az adaptív vállalati kör-
nyezetnek is köszönhető. 

Igazságos oktatási rendszer

Finnországban az oktatás az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium felelősségkörébe tartozik. A Finn Nem-
zeti Oktatási Tanács (Finnish National Board of Edu-
cation) együttműködik a minisztériummal az oktatási 
célok, módszerek fejlesztése kapcsán az általános isko-
lai és a középiskolai oktatás, valamint a felsőoktatás te-
kintetében. Az oktatás területén ugyanakkor erős helyi 

1. ábra: Finnország helyezései a WEF és az IMD rangsoraiban, 1987–2012 
(forrás: Chikán Attila – Szabó Erika Márta: A nemzeti versenyképességi intézmények és programok. www.versenykepesseg.uni-corviunus.hu)

A Finn Nemzeti Oktatási Tanács épülete

fotó: Hanna Anttila, Finnish National Board of Education
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autonómia érvényesül annak szellemében, hogy a helyi 
közigazgatás az önkormányzatok felelőssége.

A fi nn oktatási rendszer a következő alapelveken 
nyugszik:
• egyenlő lehetőségek az oktatásban kortól, nemtől, 

gazdasági helyzettől, anyanyelvtől, lakóhelytől füg-
getlenül;

• centralizált vezetés és lokális (helyi) megvalósítás;
• az oktatási rendszer szinte teljesen közfi nanszírozá-

sú (államilag fi nanszírozott);
• ingyenes oktatás. (Vuorinen 2012; 3. o.)

A tanulók egészséges növekedése és fejlődése érdeké-
ben az oktatás fontosnak tartja a tanulási és szociális 
jólét biztosítását a biztonságos iskolai környezet, a szo-
ciális és pszichológiai támogatás segítségével. A tanu-
lási nehézségek korai felismerése és a megfelelő támoga-
tás nyújtása sarokkövei a fi nn oktatási rendszernek. 

A diákok tanulmányainak támogatása minden tanu-
ló esetében egyenlő, de az iskoláknak felkészültnek kell 
lenniük abban a tekintetben, hogy rugalmasan alkal-
mazkodjanak az egyének speciális igényeihez. Ennek a 
munkának fontos része az iskola-előkészítő oktatás és 
az alapfokú oktatás, valamint az alapfokú oktatás és a 
középiskolai oktatás közötti együttműködés.2

A hatévesek a kötelező oktatás előtt iskola-előkészí-
tő foglalkozásban vehetnek részt, amely az óvodákban 
történik. Bár ez a forma nem kötelező, szinte az összes 
gyermek igénybe veszi. A pályatanácsadás szempontjá-
ból itt az a cél, hogy megfi gyeljék a gyerekek fejlődését 
és tanulását, és előmozdítsák szociális készségeiket és 
tanulási képességeiket.

Hét és tizenhat éves kora között minden gyermek kö-
telező alapfokú oktatásban részesül (basic education). 
Az alapfokú oktatás első hat évében a tanárok általában 
„mindenesek” és osztályfőnökök, majd a 7–9. osztály-
ban és a középfokú oktatás szintjén specializálódnak 
tantárgyakra. Az életpálya- (karrier-) oktatás a 7–9. 
osztályosok számára kötelező, és az új tantervi útmu-
tatások szerint a teljes alapoktatásnak is tartalmaznia 
kell. A 7. és 9. évfolyam között a tanácsadás önálló tan-
tárgyként jelenik meg (a három év alatt 78 tanóra for-
dítható rá), s oktatását képzett tanácsadó végzi. A ta-
nácsadás lefedi a tanulási készségeket, az iskolai életet, 
az önismeretet, az oktatási és képzési lehetőségeket, 
a foglalkoztatást, a foglalkoztatási szektorokat és a 
munka világát. 

Az általános iskola után szinte minden fi nn gyermek 
továbbtanul. A középfokú szintű oktatás két ága az álta-
lános képzést nyújtó gimnáziumok és a szakképzést, il-
letve szakmai gyakorlatot biztosító szakképző iskolák. 
A gimnáziumot körülbelül a korcsoport fele választ-
ja. A gimnáziumi tanulmányok általában három évig 
tartanak és az országos érettségi vizsgával zárulnak. 
Az érettségi a felsőoktatásba való továbblépés alapja.

A másik lehetőség az alapfokú szakképzés. A szak-
képzés és a szakmai gyakorlat fejleszti a munkaerő-pi-

2 Finnish National Board of Education (FNBE), Educational Support and 
Student Wellbeing, 2013. 04. 13-i megtekintés, http://www.oph.fi /english/
education/educational_support_and_student_wellbeing

2. ábra: A fi nn oktatási rendszer (forrás: Finninsh National Board of 

Education. http://www.oph.fi /english/education/educational_support_

and_student_wellbeing)
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aci készségeket, kiszolgálja a munkaerőpiac igényeit 
és támogatja az egész életen át tartó tanulási modellt. 
Választani lehet a 119 szakképzési program közül.

Az alapfokú oktatás elvégzése után tehát a diákok 
vagy általános középiskolában tanulhatnak tovább, 
vagy dönthetnek a szakképzés mellett. Az előbbit vá-
lasztók többségének nincsen még letisztult karrier-
terve, így a tantárgyválasztás, a készségfejlesztés és a 
jövőbeli tervek kapcsán tanácsadásban, illetve men-
torálásban részesülnek. A tanácsadáshoz és pályaori-
entációhoz egy kötelező és egy szabadon választható, 
opcionális kurzus tartozik, mindegyik 38 órában. Ezek 
a következő témákat érintik: tanulmányok tervezése, 
tanulási technikák, önismeret, továbbtanulás, szakmai 
gyakorlat és munka. A gimnáziumokban a tanácsadás 
és életpálya-útmutatás így leginkább a továbbtanulás-
ról, a karrierről és más élettervekről szól. A szakisko-
lai oktatás és képzés keretében a tanácsadók szintén az 
oktatási és karrierválasztásokban segítik a diákokat, 
fejlesztik tanulmányi és szociális készségeiket és ön-
ismeretüket. A rendszer körülbelül 60 óra tanácsadást 
és útmutatást biztosít, amit az életpálya-tanácsadók 
koordinálnak.

Az alapfokú oktatási intézményekhez hasonlóan itt is 
megfi gyelhető, hogy az iskola tanácsadói kiképezik a ta-
nárokat, így minden tanár jártas a pályaorientációban 

és a tanácsadásban. A tanácsadókkal szemben elvárás 
a szakirányú mesterfokú (MsC) diploma, valamint ta-
nácsadói tanulmányok. Azoknak, akik a speciális szük-
ségletű diákokkal foglalkoznak, speciális pedagógiai 
képzettséggel is kell rendelkezniük.

A felsőfokú oktatást (higher education) Finnország-
ban az egyetemeken (universities) és az alkalmazott 
tudományok egyetemein (applied science/polytech-
nics) biztosítják. Minden szektornak megvannak a 
maga sajátosságai. A (tudomány)egyetemi oktatásnál a 
tudományos kutatásokon és a hagyományos akadémiai 
tanításon van a hangsúlyban. Az alkalmazott tudomá-
nyok egyetemein többnyire gyakorlatorientált, tapasz-
talati megközelítést alkalmaznak a tanítás során, az 
oktatás fókuszában a magas szintű szakmai készségek 
elsajátítása és a munkaerőpiacon való helytállás bizto-
sítása áll. Előbbiből 16, míg az utóbbiból 27 működik az 
országban. 

A felsőfokú intézményekben működnek tanulmányi 
ügyeket intéző titkárságok vagy tanácsadók a tervezés, 
a koordináció és az életpálya-tanácsadás fejlesztése ér-
dekében. Szinte minden intézményben megtalálhatók 
a karrier- és az alumni szolgáltatások. (Kovács 2013; 
44-45. o.)

Munkaerő-piaci tanácsadás

Finnországban a Foglalkoztatási és Gazdasági 
Minisztérium (Ministry of Employment and Econo-
my – TEM) irányítása alatt működik az a szervezet-
rendszer, amely kiszolgálja és segíti Finnországban a 
foglalkoztatás fejlődését. A minisztérium közvetlen és 
kölcsönös kapcsolatban áll a 15 regionális Gazdaság-
fejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központ-
tal (ELY-Centre), amelyeknek a feladata és felelőssé-
ge a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalok 
(TE-Offi  ce) felügyelete és szakmai irányítása. A helyi 
Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalok mun-
kaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak egyének és vál-
lalkozások számára egyaránt.

Az országban számos speciális programot indítot-
tak el a legutóbbi években a társadalom különböző 
rétegeinek munkaerő-piaci támogatása érdekében. 

A karrier-tanácsadás a nemzeti alaptanterv kötelező része. A nap-
rakész karrierinformációk elérhetőek a nemzeti oktatási portálon. 
Minden diákkal még a középiskola elvégzése előtt megismertetik a 
nemzeti oktatási online karrierszolgáltatást.

  fotó: Martti Minkkinen
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Kiemelt fi gyelem illeti a fi atalokat, akik számára az 
Ifj úsági Garancia (Youth Guarantee) kormányzati 
programon keresztül van lehetőség a munka világába 
való bekerüléshez.

Magas színvonalú pálya-tanácsadási 
rendszer

A külföldről érkező tanácsadók gyakran le vannak 
nyűgözve a fi nn életpálya- és tanácsadási szolgáltatások 
minőségétől és az ellátástól. Több tényezőt azonosítot-
tak, amelyek hozzájárulnak a pozitív kimenetelhez.

Az egyik a tanácsadó szakemberek oktatási és képzési 
szintje és természete. Az iskolai életpálya-tanácsadók-
nak tanári végzettséggel kell rendelkezniük. Leggyak-
rabban BsC tanári diplomát szereznek és utána egy 
speciális tanácsadói MsC képzést végeznek el. Ezen a 
speciális MsC képzésen az elméleti szakmai tudás elsa-
játítása mellett számos terepgyakorlaton is részt vesz-
nek a hallgatók, amely megfelelő gyakorlati és elméleti 
alapot biztosít számukra későbbi munkavégzésükhöz. 
A szakemberek képzési sztenderdjei magasak a Foglal-
koztatási és Gazdaságfejlesztési Irodákban, ahol az ál-
taluk nyújtott tanácsadási szolgáltatások minőségét is 
biztosítják. 

Egy másik tényező, amelyet a külföldiek gyakran ki-
emelnek, az az erős kutatási alap a fi nn életpálya-ta-
nácsadási szolgáltatásban. Például a kutatási jelen-
tések lényegre törő ajánlásokat tesznek, amelyek a 
mindennapi munkában megvalósíthatóak. 

Harmadrészt az a mód, ahogyan a politikai döntés-
hozók minden szinten támogatják az életpálya-tanács-
adás végrehajtását, az szintén hasznosnak bizonyul a 
sikeres tanácsadási politikák és szolgáltatások szem-
pontjából. Mivel Finnország kis ország, ezért a politi-
kai döntéshozók és a gyakorló szakemberek jól ismerik 
egymást, illetve az infrastruktúra is elősegíti a külön-
böző szektorok közötti együttműködést, továbbá tetten 
érhető a személyes elkötelezettség az életpálya-tanács-
adási szolgáltatás további fejlesztése mellett. 

A negyedik karakteres tényező a fi nn életpálya- 
tanácsadási szolgáltatásban az, ahogyan a munka-

erő-piaci, foglalkoztatási szolgáltatások kiegészítik az 
életpálya-tanácsadók iskolarendszeren belüli munká-
ját. A munkaügyi irodákban a tanácsadó szolgáltatáso-
kat mind a fi atalok, mind a felnőttek széles körben ve-
szik igénybe. (Lifelong guidace in Finland; 3-4. o.)

Hazai adaptálhatóság

Összefoglalva elmondható, hogy Finnországban is 
megtalálhatóak a leggyakoribb pálya-tanácsadási szol-
gáltatások, ugyanakkor nagyon lényeges eltérés ha-
zánkhoz képest, hogy a fi nn oktatási rendszerben már 
az alapfokú oktatásban megjelenik a karrier-tanács-
adás, a pályaorientáció, ami a középiskolákban is foly-
tatódik. Így egészen kiskoruktól kezdve segítik a diá-
kokat a tudatos karriertervezésben, ezáltal a közép- és 
felsőfokú tanulmányaik megkezdése előtt jóval köny-
nyebb döntési helyzetben vannak, mint például a ma-
gyar fi atalok. Hiszen addigra a legtöbben már tisztában 
vannak saját készségeikkel, érdeklődési körükkel, így 
egyszerűbben tudják kiválasztani például a megfelelő 
szakot maguknak.

A fi nn pálya-tanácsadási rendszer, mint modell, 
a fi nn speciális társadalmi-gazdasági közegbe ágya-
zottan működik, beleértve a kutatás-fejlesztés orien-
tált gazdaságpolitikát csakúgy, mint az esélyegyenlő-
ségre és az igazságosságra épülő oktatási rendszert. 
Ebből egyértelműen következik az is, hogy a modell 

fotó: Hanna Anttila,  Finnish National Board of Education
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mechanikus átvétele más országok számára nemigen 
vezethet eredményre. Tény ugyanakkor, hogy mint jó 
„gyakorlatot”, jó példát, mindenképpen érdemes tanul-
mányozni, és azokat az elemeket, amelyek a hazai tár-
sadalmi-gazdasági-politikai közegben hasznosíthatók, 
célszerű adaptálni. 

Az alkalmazás módja, helyszíne és ideje is átgondo-
landó. A jelenlegi hazai közigazgatási felépítést is fi gye-
lembe véve vélhetőleg először egy meghatározott terü-
leti egységben lehetne elindítani az adaptálást, pilot 
projektként. 

A modell kifejlesztése során az alábbi eldöntendő 
kérdések merülnek fel az első lépések előtt:

(1) A célterület meghatározása:
• megyei vs. kistérségi (járási) szint: a megyei szint kö-

zigazgatásilag, munkaügyi/területfejlesztési szem-
pontból jobban kezelhető, ugyanakkor pilot projekt-
ként meglehetősen nagy, míg a kistérségek egyfelől 
jobban kezelhetők, másfelől a 2013-tól létező járások 
nem teljesen fedik le a korábbi NUTS IV-es (Local 
1-es) szintet képező kistérségeket;

• fejlett vs. elmaradott térség: a kísérleti programot 
alapvetően a fejlettség szerinti két végleten célsze-
rű megvalósítani, azaz vagy a társadalmi-gazdasági 
szempontból leghátrányosabb térségben, ahol bármi-
lyen segítség valamilyen mértékű pozitív változást 
eredményez, vagy pedig magyarországi viszonylat-
ban eleve fejlett térségben, ahol a körülmények, a kö-
zeg átlagosnál nagyobb innovációs nyitottsága relatí-
ve gyors eredményeket valószínűsít;

• teljes térség vs. a térség meghatározott szereplői: 
a teljes térségre kiterjedő program vitathatatlan 
előnye a komplexitás, és az, hogy valamennyi meg-
határozó érintett/érdekelt bekerülhet a rendszerbe. 
Ugyanakkor épp ez utóbbi a hátránya is, hiszen ez-
által egyszerre esetleg túl sok szereplő jelenik meg 
benne. Amennyiben a kiválasztott térség (megye vs. 
kistérség/járás) szintjén úgy kerül megszervezésre a 
program, hogy bár elvileg teljes térségi koordinációt 
igényel, de egyfajta kiválasztás – például pályázat – 
útján csak egyes intézmények vesznek részt benne, 
akkor könnyebben megvalósítható (ez a módszer po-
zitívuma), viszont nem biztosítja a komplexitást (ez 
pedig a hátránya).

(2) Az érintettek/érdekeltek és szerepük meghatározása:
• a modell megvalósítása során helyi koordináló 

szervezetek szükségesek, amelyeket (kis)térségi 
pálya-tanácsadási szolgáltató központoknak ne-
vezhetünk;

• ezen (kis)térségi pálya-tanácsadási szolgáltató 
központok irányítását egyrészt pálya-tanácsadá-
si, módszertani szempontból az NMH, másrészt a 
munkaerő-piaci folyamatok, események szempont-
jából a Megyei Kormányhivatalokhoz tartozó Megyei 
Munkaügyi Központok végzik;

• az oktatásban az iskola-előkészítés vonatkozásában 
az óvodák, az alapfokú oktatás terén az általános is-
kolák, a középfokú oktatás terén a gimnáziumok, a 
szakközépiskolák, valamint a szakiskolák/szakmun-
kásképző intézetek a partnerek, és velük együtt a fenn-
tartó szervezetek (a helyi önkormányzatok, illetve a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) az elsőd-
leges szereplők, mellettük pedig a különböző nevelési, 
pálya-tanácsadási intézmények jelennek meg;

• a felsőoktatási intézmények, valamint a különböző 
felnőttoktatási intézmények ugyancsak a rendszer 
szereplői;

• a munkaerő-piaci szolgáltatások terén a munkaügyi 
szervezetek mellett a pálya-orientációval foglalkozó 
állami és civil szervezetek a fő szereplők. 

3. ábra. A (kis)térségi pálya-tanácsadási szolgáltatási hálózat egy 
lehetséges modellje. (forrás: saját szerkesztés)
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Nemzetközi körkép

The Finnish career counselling system and 
its feasibility in Hungary
It is a widely known fact that the Finnish educa-
tion system is successful whether thinking of the 
PISA results or the prestige of teacher profession. 
Finland is one of the most competitive countries 
of the world, where the economic policy is innova-
tion orientated. In the Finnish education system 
guidance and counselling are already presented 
during the basic education and they last lifelong 
– in accordance with consistent realization of 
equal opportunities. This article presents some 
experiences about the Finish educational system; 
furthermore it tries to explore the possible ways 
of the adaptation  of this model in Hungary. 
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