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KANTA-JA PÄIJÄT HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN 
YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 

 

Aika Torstai 16.4.2015 kello 13.00 – 15:50 

 

Paikka Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kahvila-ravintola Punaportti, 
Hattelmalantie 25, Hämeenlinna 

 

Osallistujat Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus, puheenjohtaja 

Sirpa Järvenpää, Forssan ammatti-instituutti 

Katja Kauppi, Lahden kaupunki 

Kari Koski, Vanajaveden opisto 

Risto Kostiainen, Kiipulan ammattiopisto 

Arto Ruhala, Koulutuskuntayhtymä Tavastia  

Elina Torkko-Hieto, Lukioliikelaitos Tavastia 

Eija Tamminen, Koulutuskeskus Salpaus 

Kaisa Vuorivirta, Lahden yliopistokeskus 

Marja-Liisa Väisänen, Hämeen TE-toimisto 

Tiina Mattila, Etelä-Suomen AVI 

Kristiina Juusti, Hämeen ELY-keskus, sihteeri 

 

Kutsuttuna Leena Lietzén, Hämeen ELY-keskus 

 Merja Rossi, Hämeen ELY-keskus 

 

1. Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan esittely 

Arto Ruhala kertoi Koulutuskuntayhtymä Tavastian kuulumisia ja selvitti nykyistä 
toimintaa. 

Liite 1. Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

 

2. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Jarmo Paukku avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 
kokoukseen. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 



  

 

 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

5. Osallistujien ajankohtaiset kuulumiset 

Jarmo Paukku kertoi Hämeen ELY-keskuksen YT-tilanteesta todeten, että 
avaintehtävähaku on parhaillaan menossa. Valtakunnallisesti kaikissa ELY-
keskuksissa on ollut käytössä erilaisia muutostukiratkaisuja: 1+1 paketti sekä 
irtisanomispaketti. Jarmo totesi, että YT-prosessi on kestänyt varsin pitkään, 
mutta päättyy toukokuun lopussa. 

Kristiina Juusti kertoi, että 10.4. yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston, 
Hämeen ELY-keskuksen sekä Hämeen TE-toimiston järjestämä Nuori, onni ja 
ohjaus – seminaari sujui hyvin sekä ohjelman että osallistujamäärän suhteen. 
Seminaariin osallistui kaikkiaan 110 henkilöä jakautuen varsin tasaisesti 
nuorisotoimen edustajien, oppilaitosten sekä TE-toimiston asiantuntijoiden 
suhteen. Syksyksi on suunnitteilla (2.10) ohjaushenkilöstölle koulutustilaisuus 
Lahdessa. Perinteinen opinto-ohjaajille suunnattu yhteishakuinfo järjestetään 
Helsingissä Messuhallissa 6.11. Lisäksi on suunnitteilla maahanmuuttajiin ja 
heidän ohjaukseensa liittyvä koulutustilaisuus marraskuussa Helsingissä. Kristiina 
kertoi, että TEM on tehnyt seuraavan linjauksen: ”Koska ELO-ryhmien toimintaan 
ei ole osoitettu määrärahaa, pitää TEM/TYO kohtuullisena, että ko. ryhmät voivat 
hyödyntää 32.30.51 momentin työvoimakoulutuksen kehittämiseen liittyvää 
määrärahaa 15.000–20.000€/vuosi/ELY-keskus. Määrärahaa voi hyödyntää 
verkostoitumiseen, kokousjärjestelyihin, matkakuluihin, selvityksiin ja osaamisen 
kehittämiseen”. 

Tiina Mattila selvitti valmistelleensa nuorten työpajatoiminnan 
määrärahapäätöksiä. Etelä-Suomen alueella toimii 45 nuorten työpajaa. Lisäksi 
Tiina on järjestänyt täydennyskoulutustilaisuuksia: toukokuussa on työpajoihin 
liittyvä koulutus sekä syyskuussa hyvinvointiin liittyvä koulutus. Tiina kertoi 
edelleen, että nuorisolakia uudistetaan ja lakiesitys on parhaillaan kommenteilla. 

Katja Kauppi kertoi, olevansa kokouksessa lukion edustajana ja toimii Lahden 
lyseossa opinto-ohjaajana. Päijät-Hämeessä toimii ohjauksen kehittämisryhmä. 
Lisäksi Katja sanoi, että toivottavasti yhteishakujärjestelmä toimii tulevana 
kesänä. Viime vuoden osalta yhteishakujärjestelmien toiminnassa oli suuria 
ongelmia. 

Eija Tamminen kertoi toimivansa opona hakevassa vaiheessa ja osallistuvansa 
myös Opin ovi-ringin toimintaan innokkaasti. Salpauksessa nuoret ja aikuiset 
eivät opiskele samoissa opetusryhmissä kuten tapahtuu Tavastiassa. Syynä 
tähän Eijan mukaan on virkaehtosopimus. Vuosi sitten koettiin suureksi 
ongelmaksi opiskelijahaussa se, että ne, joilla jo oli tutkinto valmiina, eivät voineet 
hakeutua opiskelemaan. Salpauksessa on päädytty siihen, että nuorille ja 
aikuisille on omat kiintiönsä opiskelupaikkojen suhteen. Uudet 
opetussuunnitelmat tuottavat omalta osaltaan ongelmia. Eija kertoi lisäksi, että 
Lahdessa on järjestetty keväällä kaksi Koulutustoria. Toinen Koulutustori pidettiin 
TE-toimiston tiloissa, tilaisuuden kesto oli 3 tuntia ja asiakkaita arviolta 150–200 
henkilöä. Toinen Koulutustori oli kirjaston tiloissa ja asiakkaita oli vain noin 20 
henkilöä, joten TE-toimisto järjestämispaikkana on selvästi suositumpi. 
Koulutuskeskiviikot pyörivät Lahdessa hyvin, asiakkaita on arviolta 6-10 
henkilöä/iltapäivä. 



  

 

 

Kaisa Vuorivirta sanoi, että kesäkuulle on suunnitteilla korkeasti koulutetuille 
työttömille koulutustilaisuus yhdessä Hämeen TE-toimiston kanssa. 
Yliopistokeskus aikoo järjestää tilaisuuksia myös lukion opoille. 

Marja-Liisa Väisänen selvitti, että rahasta on todella tiukkaa TE-hallinnossa ja 
tämä näkyy esim. siten, että kaikki työvoimakoulutusmäärärahat Hämeessä tälle 
vuodelle on jo sidottu. Se raha, mikä mahdollisesti vapautuu käytettäväksi, tulisi 
käyttää vaikeasti työllistettävien koulutukseen. Marja-Liisan mukaan omaehtoista 
koulutusta työvoimakoulutusmuotona tulee ehkä lisätä. 

Leena Lietzén sanoi katsovansa työssään nuorten tilannetta työllistymisen 
kannalta ja kertoi, että nuorille on onnistuttu hankkimaan uravalmennusta. 
Uravalmennuksella tehdään hyvää tulosta ja Leena kertoi, että moni nuori 
antaakin valmennuksesta palautetta: ”Parasta mitä minulle on tapahtunut, vaikka 
alussa en ollut valmennuksesta yhtään innostunut.” 

Elina Torkko-Hieto kertoi onnistuneesta 2. asteen ja nuorten työllistäjät – 
tapahtumasta Kauppakeskus Goodmanissa. Lukion rahoitustilanne näkyy 
käytännössä siten, että opiskelijaryhmien koko on monesti 40 henkeä. Elinan 
mukaan ensi lukuvuodelle kaikille riittää töitä, mutta jatkosta ei tiedetä. Elina 
kertoi edelleen, että monet opiskelijat hakevat vain yhteen korkeakoulupaikkaan, 
joka vaikuttaa siten, että nuori ei ole sen perusteella tukikelpoinen (kahteen 
paikkaan tulisi hakea, jotta saisi työmarkkinatukea). Karenssi näillä nuorilla on 5 
kuukautta, joka sitten osaltaan aiheuttaa ongelmia. 

Sirpa Järvenpää kertoi, että Forssassa järjestettiin kaupungin toimesta Rekry-
messut yhteishaun aikoihin. Yllättävää oli se, että messuilla kävi paljon aikuisia, 
vaikka tapahtuma oli järjestetty kesätyöpaikkoja silmällä pitäen. Yhteishaussa 
FAIhin oli 10 ensisijaista hakijaa vähemmän kuin vuosi sitten kun taas lukioon oli 
25 hakijaa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sirpan mukaan on 
mahdollista, että kaikki ammatillisen 2. asteen paikat eivät syksyllä tule täyteen. 
Uusi OPS puolestaan aiheuttaa suuria muutoksia, joten on tärkeää, että ”vanhat” 
saadaan valmistumaan ennen muutoksia. Kontaktiopetus vähenee FAIssa 30–28 
tuntiin viikossa. 1.1.2016 astuu voimaan FAIn ja FAKTIAn fuusio ja ensi syksynä 
toteutuvat tilamuutokset siten, että FAKTIAn väki siirtyy FAIn tiloihin. 
Oppilaitosten nimiin ei tule muutoksia vielä tämän vuoden aikana. 

Risto Kostiainen selvitti, että 14.4.–29.4. on yhteishaku, jossa ammatilliset 
erityisoppilaitokset ovat ensimmäistä kertaa mukana. Kiipulan osalta on haussa 
290 aloituspaikkaa. Aitoon koulutuskeskus ja Kiipula ovat tehneet 
periaatepäätöksen fuusiosta siten, että toiminnot ja henkilöstö fuusioituvat, mutta 
kiinteistöomaisuus ei. Risto kertoi, että Kiipulan itsearviointi oli vuoden alussa ja 
7-8.5. tulee ulkopuolinen arviointi. Ulkopuolinen arviointi tehdään noin 15 %:lle. 
NAO ja ENO-koulutusten vuoksi rekrytoidaan lisää henkilöstöä ja esim. hoiva-
avustaja koulutus alkaa. Lisäksi Risto kertoi jäävänsä itse eläkkeelle kesäkuussa. 

Kari Koski totesi, että seuraavan kauden opinto-ohjelma on suunnitteilla. Uusia 
avauksia on tulossa Tavastian henkilöstön myötä. Opettajavalinnoissa 
hyödynnetään sähköistä palautejärjestelmää. Tilayhteistyö on syventynyt 
ammattiopiston kanssa. Kari kertoi, että taloudellisesti vuosi 2014 oli hyvä ja 
kurssimaksujen tuotto oli yli miljoona euroa. Vanajaveden opisto tekee yhteistyötä 
lukion kanssa esim. lyhyissä kielissä. 

Arto Ruhanen kertoi, että aikuisten puolella on menossa OPS-uudistus, jonka 
myötä elokuussa poistuu numeraalinen arviointi ja arviointi tulee olemaan 
sanallista. Arton mukaan parhaillaan pohditaan lomakkeiden työstämistä 
muutokseen soveltuvaksi. 



  

 

 

6. Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat ohjelmakauden 2014–2020 ohjaukseen 

ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet 

Rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskuksen Rahoitusyksiköstä 

esitteli ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyviä hankkeita Hämeen alueella. Merja 

kertoi, että edellisellä ohjelmakaudella 2007–2013 painopisteenä oli aikuisten 

ohjaus. Hankkeiden myötä syveni näkemys siitä, että aikuiset arvostivat myös 

henkilökohtaista ohjausta. Merja totesi, että oli hyvä keskittyä yhteen 

kohderyhmään eli aikuisiin viime ohjelmakaudella ja nyt meneillään olevalla 

kaudella painopiste on suurelta osin nuorissa. Uusien hankkeiden tuloksista ei 

tällä hetkellä pysty vielä kertomaan mitään, Merja totesi. 

Liite 2. Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet 

Liite 3. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella toimivat hankkeet 

7. Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Kanta- ja Päijät-Hämeessä 
vuosina 2015–2016 

Kristiina Juusti esitteli työryhmän (Marja-Liisa Väisänen, Marja Suur-Uski sekä 
Kristiina Juusti) työstämän toimintasuunnitelmaluonnoksen ELO-ryhmien 
toimintasuunnitelmaksi vuosille 2015–2016. Kokouksessa tehtiin pieniä lisäyksiä 
ja täydennyksiä toimintasuunnitelmaan. Päätettiin lisäksi, että 
toimintasuunnitelmaa täydennetään prosessinomaisesti vuoden 2015 aikana. 

Liite 4. Hämeen ELO-toiminnan toimintasuunnitelma 2015–2016 

 

8. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 1.9. kello 13–16 Lahdessa Lahden 

Yliopistokeskuksen vieraana Fellmanniassa. 

10. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.50. 

 

  

 

   

 


