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ELOLIV 2020: Ohjauksella elinvoimaa – Miten edistämme osallisuutta jatkuvan oppimi-
sen hyväksi tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla? 

Tervetuloa toiseen maakuntien yhteiseen ELO-ryhmien etäkokoontumiseen torstaina 

10.9.2020 klo 12.00–16.00! Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmien jäsenillä ja Kaak-

kois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) muilla kutsutuilla ryhmillä on mahdollisuus 
osallistua kokoukseen yksilöllisesti omalta koneeltaan kokonaan etänä. 
 
Omien etäyhteyksien kautta kokoukseen voi liittyä kutsun lopussa olevan Teams-
linkin kautta.   

Usean maakunnan yhteisen ELO-ryhmien kokouksen järjestävät yhteistyössä Suomen 
ELO-ryhmien yhteyshenkilöt. Suomen kaikki ELO-ryhmät on kutsuttu mukaan ja kokoon-
tuminen on osittain kaksikielinen. Myös valtakunnallinen ELO-foorumi osallistuu kokoon-
tumiseen. 

Kokouksen antia ja tuotoksia voidaan käsitellä Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmien 
kokouksissa ja muissa verkostokokouksissa.  

Miksi ELOLIV 2020? 

Tavoitteena on panna toimeen maakunnissa elinikäisen oppimisen ja jatkuvan oppimi-
sen ajankohtaisia hallitusohjelman ja maakuntien suunnitelmien mukaisia tekoja osaa-
mistason nostamiseksi, työllisyyden ja yrittäjyyden parantamiseksi, työn ja koulutuksen 
kohtaamiseksi sekä alueiden elinvoiman kohentamiseksi. Välähdykset valtakunnallisista 
ja kansainvälisistä tulevaisuuden suunnitelmista auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. 
Tavoitteena on vahvistaa alueellisten ELO-ryhmiemme mahdollisuuksia jatkaa hyvää 
työtä ja vaikuttaa alueellaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä jatkuvan oppimi-
sen kehittämiseen.   

Ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittaudu ELOLIV 2020:een viimeistään ma 7.9.2020 mennessä vastaamalla Webro-
pol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/6E1ECD11F979A18D.  

Koska päivän ohjelmassa on yhteisiä tehtäviä, ota mukaan älypuhelin tai tietokone, jotta 
voit osallistua aktiivisesti! 

Tervetuloa! 

Ritva Kaikkonen 

Puheenjohtaja    

Ohjelma 

https://link.webropolsurveys.com/S/6E1ECD11F979A18D
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1. Tervetuloa ja lyhyt esittäytyminen (klo 12.00–12.20) 

• Tilaisuuden puheenjohtajana sivistystoimen ylitarkastaja Disa Widell, teknisenä 
tukena ICT-pedagogi Fredrik Åman, alueiden ELO-ryhmien yhteyshenkilöt ja 
osallistujat 

• Mitä on meidän mielestämme elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen ja osalli-
suus? 

2. Ministeriöiden puheenvuorot – osallisuus ja jatkuva oppiminen uudistuvissa 
strategioissa 

Miten edistämme osallisuutta jatkuvan oppimisen hyväksi tieto-, neuvonta- ja oh-
jauspalveluilla, monihallinnollisesti ja yhteistyössä? (klo 12.20–13.20) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Ville Heinonen: Ajankoh-
taista jatkuvasta oppimisesta - Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen työryhmän 
työn eteneminen 

• Sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Elina Palola: Kuinka torjua eriarvoisuutta ja 
syrjäytymistä? 

• Työ- ja elinkeinoministeriö, työmarkkinaneuvos Teija Felt: Jatkuva oppiminen ja 
elinikäisen ohjauksen strategia 

3. Kohti kestävää tulevaisuutta: Uusi suhde aikaan (klo 13.20–14.00) 

• Maria Joutsenvirta, kauppatieteiden tohtori, tutkija, tietokirjailija 

4. Tauko (klo 14.00–14.20) 

5. Asiantuntijoiden näkökulmia (klo 14.20–15.45) 

Miten yritykset voivat edistää jatkuvaa oppimista ja osallisuutta sekä yrityksen 
että henkilöstön näkökulmista? Mitä toiveita yrityksillä on niiden jatkuvan oppimi-
sen kehittämiseksi? 

• Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät 

• Teppo Leinonen, toimitusjohtaja, Etelä-Savon Kauppakamari 

• Johanna Hämäläinen, Talent Development Lead, Wärtsilä 

Voimaannuttava oppimiskokemus tarjoaa osallisuuden tunteen Kaikkien-mallissa 

• Nina Hjelt, koulutussuunnittelija, Kansanvalistusseura ja Kaisa Välivehmas, Kan-
salaisen perustaidot -hanke 

Kommenttipuheenvuoro: miltä kokouksen keskustelu näyttää suhteessa kansain-
välisiin ELO- ja perustaitostrategioihin? 

• Raimo Vuorinen, KT, dosentti, Koulutuksen tutkimuslaitos  
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Jatkotehtävä ja kokoontumisen päätös (klo 15.45–16.00)  

• Lopputuotokseksi tehtävä alueellisille ELO-ryhmille jatkoon syksyksi 2020 

Jatkotehtävä? 

Jokaisessa ELO-ryhmässä tuotetaan kokouksen jälkeen syksyn aikana vastaus kahteen 
kysymykseen ja sovelletaan ELOLIV 2020 -kokouksen ideoita omalle alueelle:  
1) Mitä alueella tulee ottaa huomioon, kun päivitetään, laaditaan tai toteutetaan 
alueen omia elinikäisen oppimisen, ohjauksen tai jatkuvan oppimisen strategioita ja 
suunnitelmia?  
2) Mikä asia askarruttaa alueella? 

Kukin ELO-alue tuottaa syksyn aikana yhteisen kokoontumisen jälkeen Padletiin vas-
taukset kysymyksiin kootusti vuoden loppuun mennessä.  

Miten? 

Kunkin alueen ELO-ryhmä kokoontuu joko yhteen fyysiseen paikkaan tai kaikki jäsenet 
voivat liittyä omilta koneiltaan täysin etäkokoukseen, jossa yhdessä ollaan Teamsin ää-
ressä. Puheenvuorojen esittäjät tulevat Teamsilla omista työtiloistaan eri puolelta Suo-
mea. Puheenvuorojen välissä on lyhyitä pohdintoja, keskusteluja, äänestystyyppisiä teh-
täviä siirtymissä keskustelufoorumin kautta. 

Kenelle? 

Pääkohderyhmänä ovat ELO-johtoryhmät, ELO-yhteistyöryhmät, eri ELO-ryhmät maa-
kunnissa, joiden ELO-yhteyshenkilöt ovat olleet suunnittelemassa ja jotka ovat halun-
neet tulla mukaan yhteiseen ELOLIV 2020 -kokoontumiseen. Lisäksi näiden vieraana 
voi olla muita ryhmiä erikseen kutsuttuina alueilta. Kokoukseen osallistuvat ainakin seu-
raavien maakuntien ELO-ryhmät (21 ryhmää) yhteyshenkilöineen: 

• Etelä-Karjalan ELO-yhteistyöryhmä, Ritva Kaikkonen 

• Etelä-Pohjanmaan ELO-verkosto, Marjut Leppänen ja Eliisa Rissanen 

• Etelä-Savon ELO-johtoryhmä, Tuija Toivakainen 

• Hämeen ELO-ryhmät 
o Kanta-Hämeen ELO-ryhmä, Katja Aalto ja Kristiina Santos 
o Päijät-Hämeen ELO, Katja Aalto ja Kristiina Santos 

• Kainuun ELO, Anne Ristioja ja Mervi Summanen 

• Keski-Pohjanmaan ELO-koordinaatioryhmä / LIV-koordineringsgruppen i Mel-
lersta Österbotten, Disa Widell ja Francesca Cucinotta 

• Keski-Suomen ELOn kehittämisryhmä, Marja Pudas ja Lea Goyal 

• Kymenlaakson ELO-yhteistyöryhmä, Ritva Kaikkonen 

• Lapin ELO, Satu Tervasmäki 

• Pirkanmaan ELO-ryhmä, Kirsi Rajahalme 

• Pohjanmaan ELO-jaos/LIV-sektionen i Österbotten, Disa Widell ja Francesca 
Cucinotta 

• Pohjois-Karjalan ELO-yhteistyöryhmä, Reijo Vesakoivu ja Mari Suhonen 

• Pohjois-Pohjanmaan ELO-yhteistyöryhmä, Teea Oja 
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• Pohjois-Savon ELOverkko ja ELOJory, Kimmo Tiainen 

• Satakunnan ELO, Anne Jortikka 

• Uudenmaan ELO-verkosto, Jani Lehto 

• LIV-sektionen i Egentliga Finland, Carola Bryggman 

• LIV-sektionen i Nyland, Michael Mäkelä 

• Valtakunnallinen ELO-foorumi /Nationella LIV-forumet, Ulla-Jill Karlsson, OKM ja 
Kirsi Suovalkama, Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus 

• Varsinais-Suomen ELO-ryhmä Timo Vahtonen 

Kokouksen Teams- ja verkkotyökalujen linkit 

Ilmoittautuminen Webropol-kyselyn kautta 7.9.2020 mennessä:  
https://link.webropolsurveys.com/S/6E1ECD11F979A18D 
 
Kokouksen Teams-linkki: Liity Microsoft Teams -kokoukseen 
 
Linkki screen.io-ympäristöön (aukeaa kokouspäivänä): https://avi.screen.io/eloliv2020 
 
Linkki Padletin ympäristöön jatkotehtävään: https://bit.ly/elolivpadlet2020 
 
Linkki Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmien avoimeen verkkosivuun 
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/kay/e1k1l#top 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/6E1ECD11F979A18D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGIyOTBhOWMtMmVlNS00YzZmLWJkZDAtZjFkOTU2M2U5ZjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22970a4b6b-17b1-4d48-bc61-99eda3f26fed%22%7d
https://avi.screen.io/eloliv2020
https://bit.ly/elolivpadlet2020
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/kay/e1k1l#top

