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                                                                            MUISTIO KEHA/2470/2016           

 
POHJOIS-POHJANMAAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ, KOKOUS  
- Teemana "ELO-kahvila", aamiaistapaaminen  
 

Aika:  Keskiviikko 12.6.2019 klo 8.15  
Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1 Oulu, Kymmenen virran sali  
Läsnä: Barsk Minna, Juurikka Maria, Kettunen Timo, Korhonen Erja, Kuokka Tiina, Oja Teea (pj ja sih-

teeri), Puranen Marcella, Reinikainen-Laine Sari,  Saarinen Vesa, Tanskanen Eeva,  
 Skypen kautta läsnä: Fedotoff Jaana, Jokinen Ari, Kotimäki Erja, Mäki Maire  
 
 
Kokouksen avaus  
 
Puheenjohtaja Teea Oja avasi kokouksen, joka oli luonteeltaan rento aamiaistilaisuus "ELO-kahvilassa". Asi-
oita käytiin läpi yhdessä keskustellen, epämuodollisesti.  
 
Ajankohtaisia asioita  
 
Hallitusohjelma  
Puheenjohtaja johdatteli aiheeseen tekemällä nostoja tuoreesta Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta 
"Osallistava ja osaava Suomi". Sekä kappaleessa 3.5. "Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden 
Suomi" että kappaleessa 3.7 "Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi" tuodaan esiin elinikäisen op-
pimisen ja elinikäisen ohjauksen merkitystä. Näissä luvuissa on kirjauksia mm. opinto-ohjauksen kehittä-
miseksi sekä ura- ja ohjauspalvelujen tarjonnan kehittämiseksi työttömien lisäksi pitkään perhevapailla ol-
leille, ikääntyneille, työssäkäyville ja yrittäjille. Hallitusohjelma tuo hyvin esiin sen, kuinka elinikäisen ohjauk-
sen näkökulmat linkittyvät vahvasti sekä OKM:n tehtäväkentän koulutuspoliittisiin linjauksiin että TEM:n alai-
siin työllisyysasioihin. (LIITE 1)  
 
Kahvilassa käytiin vilkasta keskustelua hallitusohjelman sisällöistä. Sari Reinikainen-Laine kertoi esimerkin 
vierailulta Uumajasta, kuinka Ruotsissa on käytössä "elinikäinen" palkkatuki. Maria Juurikka kertoi, että 
Kauppakamari on asettanut 80% työllisyystavoitteen. Eri toimijoiden tulisi yhdessä pohtia, mitä tulisi tehdä, 
jotta kaikki saataisiin mukaan työelämään. Minna Barsk Luovilta kommentoi, että yksi näkökulma aiheeseen 
on oppimisvaikeuksia omaavien haastava työllistyminen. Tätä pullonkaulaa tulisi helpottaa esim. siten, että 
yrittäjille tarjotaan porkkanoita ja myös ohjausta ja tukea työsuhteen alkuun. Vesa Saarinen katsoo, että hal-
litusohjelma lupaa resursseja ammatilliseen koulutukseen ja nimenomaan työpaikalla tapahtuvaan ohjauk-
seen, mutta ensin koulutuksen perusrahoituksen tulisi olla kunnossa.  
 
Käytiin keskustelua siitä, että työpaikoilla haasteena on aikaresurssi sekä mahdollisesti myös ohjausosaami-
sen puute tai ei ole ymmärrystä ohjauksen merkityksestä.  Tarvitaan ohjausosaamisen vahvistamista, samoin 
erilaisen oppijan tukemiseen liittyvää osaamista ja monikulttuurista ohjausosaamista. Koulutuksen järjestä-
jän tiukentuneet resurssit ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että täydennyskoulutuksiin (myös maksuttomiin) 
osallistuminen on vaikeutunut. Erja Kotimäki vinkkasi Parasta osaamista -hankkeesta, sillä hankkeen sivuilla 
on materiaalia opettajien ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen (hankesivut: https://blogit.gradia.fi/parasta-
osaamista/ sekä https://ohjaan.fi). Timo Kettusen mukaan jo perusasteella ohjaajilla ja opettajilla on osaami-
sen kehittämistarpeita maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjauksessa.  

https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/
https://blogit.gradia.fi/parastaosaamista/
https://ohjaan.fi/
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Teea muistutti, että jo tällä hetkellä meillä on olemassa ohjauspalveluja, jotka mm. auttavat työnantajaa uu-
den työntekijän työn aloittamisen vaiheessa: työhönvalmennuksella voidaan tukea myös työnantajaa, ei pel-
kästään yksittäisiä työnhakijoita. Toistaiseksi palvelu on Pohjois-Pohjanmaalla suunnattu pääasiassa henkilö-
asiakkaille.  (Lisätietoa työhönvalmennuksesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollisty-
miseen/tyohonvalmentaja/index.html.)  
 
Vilkkaan keskustelun aikana Skype-osallistujat ennättivät verkostoitua yhteisen työpaikkaohjaajien osaami-
sen kehittämishankkeen suunnittelun merkeissä. Hienoa!  
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyysforum 7.-8.10.2019 Kalajoella  
Teea kertoi, että ELY-keskus valmistelee parhaillaan ensimmäistä Työllisyysforumia. Forum järjestetään Kala-
joella 7.-8.10.2019. ELO-yhteistyöryhmän jäsenet ovat kaikki kutsuttuja tähän tilaisuuteen, joka on kutsuvie-
rastilaisuus rajatulle kohderyhmälle. Forumin teemana on 75% työllisyysasteen asettamat haasteet työllisyy-
denhoidolle ja tapahtumassa käsitellään ja keskustellaan siitä, mitä kaikkea on tehtävä, jotta tuo tavoite saa-
vutetaan. Jos hallitusohjelman toimeenpano tarkentuu lokakuuhun mennessä, myös niitä asioita sisällyte-
tään tapahtuman ohjelmaan.  
 
Kasvupalvelukokeilut ja TE-toimiston uusi organisaatiorakenne  
 
ELY-keskuksen projektipäällikkö Juha Matikaisen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, Teea Oja esitteli 
lyhyesti Pohjois-Pohjanmaan kasvupalvelukokeiluja (LIITE 2). Uuteen maakunta-hallintorakenteeseen kaa-
vailtuja Kasvupalveluja varten Suomessa on ollut tarkoitus käynnistää useita pilotteja maakunnissa, joilla ko-
keillaan uudenlaisia tapoja toimia. Alun perin tavoitteena oli, että JTYP-lain muutosten myötä myös valtion 
työllisyyden hoidon viranomaistehtävien toteuttamista olisi voitu piloteissa kokeilla uusilla tavoilla. Maakun-
tauudistuksen kaaduttua ja siten JTYP-lain pysyessä ennallaan, pilotteja on muokattu niin, että ne voidaan 
toteuttaa nykyisen lainsäädännön puitteissa.  
 
Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan kaksi kokeilua: nuorten palvelut ja ICT-ala. Näistä ensimmäisenä käynnis-
tyy nuorten kokeilu "Yhteistyöstä yhteiseen työhön". Kokeiluun liittyvät palveluhankinnat kilpailutetaan ku-
ten muutkin julkiset hankinnat. Ensimmäinen kilpailutus käynnistyy jo kesäkuussa 2019, jotta palvelu voi-
daan käynnistää elokuussa 2019.  
 
Kokeilun innovatiiviseen toimintatapaan kuuluu myös kumppanuus. Kumppanuussopimukseen osallistuu 
kuusi eri tahoa: POP ELY-keskus, POP TE-toimisto, Oulun kaupunki, Pudasjärven kaupunki, Raahen kaupunki 
ja Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri. Kehitettävä syvän yhteistyön palvelumalli on vaikuttava, kustannustehokas 
sekä osapuolia lähentävä.  
 
Maire Mäki esitti diaesityksen kokeiluista ja niiden vaikutuksista TE-toimiston organisaatioon (LIITE 3). Kokei-
luihin siirtyy noin 6100 asiakasta ja 20 TE-toimiston työntekijää. Sekä nuorten kokeilulle että ICT-kokeilulle 
on valittu myös projektipäälliköt. Maire esitteli uutta organisaatiorakennetta, joka pohjautuu toimialakohtai-
siin palvelulinjoihin. Uudistus toteutetaan vaiheittain siten, että esim. viranomaistehtävät -palvelulinja käyn-
nistyy 1.8.2019 ja toimialapohjaiset palvelulinjat vuoden 2020 alkupuolella.  
 
Kokeilut herättivät ELO-kahvilassa kiinnostusta ja keskustelua. Vesa Saarinen kysyi, onko TE-toimiston perus-
tehtäviä nyt siirretty hankkeiden tehtäväksi. Mäki vastasi, että ei missään nimessä. Kokeilut ovat uudenlai-
nen tapa kehittää palveluja, mutta kokeiluihin siirtyvä henkilöstö on TE-toimiston henkilökuntaa. Ari Jokinen 
kommentoi, että KSAK Oy:n 2000-luvun alun Taitotupa-hankkeessa oli vastaavia työllistämistavoitteita ja tii-
vistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa - mielenkiinnolla katsotaan, onko ympyrä sulkeutumassa ja tes-
tattu toimintamalli edelleen toimiva.  

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohonvalmentaja/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyohonvalmentaja/index.html
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ESR-hankehaku 2019  
 
Teea kertoi ELY-keskuksessa 3.6.2019 pidetystä ESR-infosta ja vinkkasi tutustumaan infon materiaaleihin 
(löydät ne linkistä https://bit.ly/2Mv0waX). Useat haun painotukset liittyvät elinikäiseen oppimiseen ja TNO-
palveluihin, mm. sosiaalinen osallisuus, työelämän kohtaantohaasteet ja työelämän laatu. Kokousajan puit-
teissa ei ollut enää aikaa keskustella elinikäisen ohjauksen kehittämistarpeista, mutta Teea kehotti osallistu-
jia pohtimaan niitä organisaatioissaan ja katsomaan, olisiko organisaatioilla mahdollisuuksia hakea hankera-
hoitusta. Myös ELO-yhteistyöryhmää voi käyttää alustana/jakelulistana hankeideoiden kehittelyssä ja hanke-
kumppanien haussa!  
Hankehaku päättyy 2.10.2019.  
 
Muut asiat  
 
Teea Oja tiedotti jäävänsä opintovapaalle ajalle 1.9.-31.12.2019 uraohjauksen väitöstutkimustyötä edistääk-
seen. ELY-keskuksen Osaaminen ja työelämä -yksikkö hoitaa Teean työtehtäviä opintovapaan aikana hajaut-
taen ne eri henkilöille. ELO-asioista vastaa yksikön päällikkö Eine Kela ja ELO-yhteistyöryhmän toiminnasta 
asiantuntija Kaisu Haapala.  
 
Seuraavat kokoukset  
 
Seuraava ELO-yhteistyöryhmän kokous järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 6.9.2019 klo 8.30-
12.30. Kokous on usean alueen ELO-ryhmän yhteinen, ja sen sisältö tuotetaan valtakunnallisena ELO-ryh-
mien yhteistyönä. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä ELY-keskuksessa tai Skype-yhteydellä. Kokous-
kutsu lähetetään elokuussa.  
 
Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 10.00.    

 
Muistion laati   
Teea Oja       
ELO-yhteistyöryhmän puheenjohtaja     
Asiantuntija  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus   

  
 
 Kaikki muistion liitteet ovat Asana-alustalla ja ELO-torilla.  

LIITTEET:  LIITE 1, Teea Oja, alustusdiat  
 LIITE 2, Kasvupalvelukokeilut   

LIITE 3, Maire Mäki, TEUudistus   

https://bit.ly/2Mv0waX
https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/pe3/ae

