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 MUISTIO 10.10.2017  KEHA/2470/2016           

 

POHJOIS-POHJANMAAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ, KOKOUS  
- Teemana ennakointi: ennakointitieto ohjaustyön tukena / ennakointityöpaja   

 

Aika:  Tiistai 10.10.2017 klo 13-16 

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1 Oulu, Kymmenen virran sali  

Läsnä: Henri Helander, Ari Jokinen, Sanna Matikainen, Esa Niemi, Ruut Pasanen, Sari Reinikainen-
Laine, Vesa Saarinen, Virpi Spangar, Hanna Ylönen, Mikko Väisänen, Teea Oja (puheenjohtaja) 
ja Paula Saarela (kokouksen sihteeri).  

Kokoukseen osallistuivat lisäksi kutsuttuna Jukka Suontausta (ForeData Oy) ja Jarkko Pietilä 
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). 

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Teea Oja avasi kokouksen klo 13.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja 
kertoi myös kokouksen etenemisjärjestyksestä.  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  
Osallistujien joukossa kierrätettiin osallistujalistaus. Kokoukseen ei tällä kertaa osallistunut ketään 
etäyhteydellä.  
 

3. Edellisen kokouksen muistio  
Edellisen kokouksen muistio oli lähetetty kaikille etukäteen tutustuttavaksi. Kenelläkään ei ollut muis-
tioon kommentoitavaa, joten hyväksyttiin muistio sellaisenaan.  
 

4. Napakka katsaus elinikäisen ohjauksen ja yhteistyöryhmämme ajankohtaisiin asioihin syksyllä 2017 
Teea Oja kertoi elinikäisen ohjauksen kentältä ajankohtaisia kuulumisia. Oman verkostomme syksyn 
suurin ponnistus oli Ohjataan yhdessä - tulevaisuuteen! -seminaari 15.9., johon osallistui läsnä 150 
henkilöä ja etäyhteyksillä 280 henkilöä. Tapahtuma onnistui jälleen yli odotusten, mistä kertovat pa-
lautteetkin - mm. väite "tilaisuus innosti ja herätteli pohtimaan tulevaisuuden ohjaustyötä" sai arvo-
sanan 4,5 ja "olen tyytyväinen tilaisuuteen kokonaisuutena" arvosanan 4,3 (asteikolla 1-5). Tapahtu-
man esitysaineistot ja puheenvuorojen videotallenteet löytyvät tapahtumasivulta 
http://bit.ly/2vbx8vE.  

Yhteistyöryhmäämme koskettavia ajankohtaisia asioita olivat mm. valtakunnallisen ELO-ajankohtais-
katsauksen toive saada alueeltamme kirjoitus 15.11. mennessä, johon Teea kyseli halukkaita. Vielä ei 
ole kirjoittajaa löytynyt, joten kirjoittajakutsu on auki! Teea myös tiedotti yhteistyöryhmää Työelämä 
2020 -alueverkoston maksuttomista työelämävierailuista, joita verkosto järjestää talven 2017-2018 
aikana Pohjois-Pohjanmaalla. Lisätietoa vierailuista verkoston nettisivulta http://hyva-
tyoelama.fi/pohjoispohjanmaa. Teea toi tuoreet kuulumiset Ohjaamo-päiviltä Helsingistä 3.-4.10. ja 
kertoi Pohjois-Pohjanmaan Ohjaamo-toiminnan kehitysnäkymistä päättyneen ESR-haun jälkeen. Tai-
totuunaajat -hanke välitti yhteistyöryhmälle tiedoksi aikuisille suunnatun Oppimisen olohuone -kon-
septin, joka voisi laajentua alueellemme, mikäli kiinnostusta löytyy. Lisäksi Teea jakoi tietoa syksyn 

http://bit.ly/2vbx8vE
http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa
http://hyvatyoelama.fi/pohjoispohjanmaa
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2017 ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja ohjausalan seminaariaineistoista ja muistutti Asana-
alustasta, jonne kokoaa ajankohtaisia asioita mm. "Team overview" -palstalle.  
 
Lopuksi Teea johdatteli yhteistyöryhmän päivän kokousaiheeseen, ennakointiin ja muistutti, että yksi 
yhteistyöryhmän työtä ohjaavista valtakunnallisista kehittämistavoitteista on mahdollistaa ohjaus-
työtä tekeville osaaminen ennakointitiedon hyödyntämiseen laadukkaan työnsä tueksi. LIITE 1  
 

5. ForeAmmatti -palvelu ohjaustyön tukena: ennakointitietoa ja osaamiskartoituksia  
Jukka Suontausta, Digital Sales Manager, ForeData Oy  

Kokouksen ennakointiteemaan liittyen ForeData Oy:n Jukka Suontausta esitteli kokouksessa Fo-
reAmmatti -palvelua, joka tarjoaa kattavaa työmarkkinatietoa uravalintaa, ammatinvaihtoa tai työl-
listymistä pohtiville. Ennakointitiedon sijaan Suontausta kertoi palvelun tarjoavan työmarkkinaen-
nusteita ja olevan käytännössä ainoa suomalainen palvelu. Palvelun perusversio on netissä kaikkien 
saatavilla, mutta Plus -ominaisuudet avautuvat vuosilisenssin maksaneille. Palvelun osaamiskartoitus 
-osio tulee jatkossa linkittymään suunnitteilla olevaan Työmarkkinatoriin. LIITTEET 2, 3 ja 4   

Esityksensä lopuksi Suontausta antoi jokaiselle yhteistyöryhmän jäsenelle tunnukset ForeAmmatti 
Plus -palveluun 2 viikon ajaksi (10.10. - 24.10.2017):  
www.foreammatti.fi, tunnus: elo.oulu1 / salasana: HattiVattinen1  
 

6. Maakunnallinen ennakointityö Pohjois-Pohjanmaalla  
Mikko Väisänen, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto  

Yhteistyöryhmämme jäsen Mikko Väisänen kertoi Pohjois-Pohjanmaan liiton ennakointityöstä, joka 
keskittyy keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointiin. Erityisen kiinnostava oli Tutka, signaalien ke-
räysalusta, johon kuka vain voi kirjautua käyttäjäksi ja lisätä signaaleja, jotka vaikuttavat tulevaisuu-
teen. Usein signaalit ovat nostoja uutisista.  
Tutkalla on yli 100 käyttäjää, 1400 signaalia ja noin 70 000 signaalien lukukertaa.  
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/ennakointi/tutka   

Väisänen myös kertoi uuteen maakuntaan siirtymisen valmistelusta ja siitä, kuinka ennakointiasioi-
den kannalta kuva on epäyhtenäinen ja koordinaatio heikkoa. Maakunnassa tarvitaan nyt yhtenäi-
nen tavoite ja näkemys sekä sähköinen työskentelyalusta. Valtakunnallinen alue-ennakointisemi-
naari järjestetään Oulussa 21.-22.3.2018. LIITE 5  

 
7. Lähitulevaisuuden osaamistarpeet Pohjois-Pohjanmaalla -työpajatyöskentely  

Jarkko Pietilä, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Teea Oja  

Pohjois-Pohjanmaan ennakointiasiantuntija Jarkko Pietilä taustoitti iltapäivän työpajatyöskentelyä 
kertomalla Alueelliset kehitysnäkymät -raporteista sekä niiden syventämiseksi tarvittavasta maakun-
nallisesta ennakointityöstä. Iltapäivän työpajan tavoitteena oli antaa tarkempaa tietoa siitä, mitä 
ovat lyhyen aikavälin (1-3 vuotta) haasteet, jotta voitaisiin vastata yritysten tarpeisiin saada osaavaa 
työvoimaa. Mitä osaamista tarvitaan ja millaisilla toimenpiteillä tarvittavaa osaamista voidaan kehit-
tää? Pietilä kertoi myös työpajatyöskentelyssä kerättävän tiedon jatkotyöstämisestä valtakunnal-
liseksi raportiksi Opetushallituksessa.  

Teea johdatteli osallistujat työpajatyöskentelyyn kolmeen eri klusteriin liittyen: ICT, rakentaminen ja 
metalli- ja konepajateollisuus. Osallistujat keskustelivat tehtävänannosta ryhmissä 30 min. ja kirjasi-
vat keskeisiä havaintojaan ylös. Toisella kierroksella osallistujilla oli vielä noin 15 min. aikaa käydä 

http://www.foreammatti.fi/
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/ennakointi/tutka
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keskustelua yhden tai kahden muun klusterin haasteista ja ratkaisuista. Kaikki työryhmät saivat ai-
kaan monipuolisia näkemyksiä kohtaanto-ongelman laadusta sekä ehdottivat ratkaisuja haasteisiin 
vastaamiseksi. Kiitos kaikille osallistuneille!  

Työpajatyöskentelyn päätteeksi Teea haastoi yhteistyöryhmän jäseniä pohtimaan oppilaitosten, mui-
den taustaorganisaatioidensa sekä yhteistyöryhmän asemoitumista ja roolia tulevan maakunnan en-
nakointityössä. Voisiko verkosto olla aktiivinen toimija maakunnan ennakointityössä ja jos, miten?  
 

8. Muut asiat  
Ei muita asioita.  
 

9. Seuraavat kokoukset  

 Sovittu aiemmin syksyn toinen kokous: ti 5.12. klo 9-12, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.   

 
10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja kiitti osallistujia, toivotti hyvää syksyä ja päätti kokouksen klo 16.00.  
 
 
Muistion laativat  
 
Teea Oja     Paula Saarela  
ELO-yhteistyöryhmän puheenjohtaja    Kokouksen sihteeri  
Asiantuntija    Suunnittelija  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 
Kaikki muistion liitteet ovat Asana-alustalla jäsenten luettavissa ja ladattavissa koneelleen.  
 
LIITTEET:  LIITE 1, Teea Oja, alustusdiat     
  LIITE 2, Esite ForeAmmatti Osaamiskartoitus - SAFIIRI  
  LIITE 3, ForeAmmatti PLUS - pikaesittely    
  LIITE 4, Suontausta esitysdiat ForeAmmatti videot 
  LIITE 5, Mikko Väisänen, Maakunnallinen ennakointityö Pohjois-Pohjanmaalla  
 

 
 

 
   


