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 MUISTIO 2.1.2018  KEHA/2470/2016           

 

 

POHJOIS-POHJANMAAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ, KOKOUS  
- Teemana muuttuva ammatillinen koulutus ja ammatillisiin opintoihin ohjaus  

 

Aika:  Tiistai 5.12.2017 klo 9-12 

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

Läsnä: Maria Juurikka, Timo Kettunen, Anneli Koistinen, Anne Kurkela, Matti Peltola, Tuula Sivonen, 
Virpi Spangar, Jyri Ulvinen, Erja Kotimäki, Tiina Kuokka, Raija Lehtonen, Nina Saukkoriipi, Henri 
Helander, Lotta Pakanen, Jaana Haapea, Eero Pentti, Teea Oja (puheenjohtaja) ja Paula Saa-
rela (kokouksen sihteeri).  

Kokoukseen osallistuivat lisäksi etäyhteydellä Auli Posio, Marcella Puranen ja Arja Räisänen.  

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Teea Oja avasi kokouksen klo 9.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Puheenjohtaja 
kertoi kokouksen etenemisjärjestyksestä sekä lyhyesti myös elinikäisen ohjauksen ajankohtaisista asi-
oista. (LIITE 1)  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  
Osallistujien joukossa kierrätettiin osallistujalistaus. Puheenjohtaja oli kutsunut kokoukseen henkilöitä 
tahoilta, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta yhteistyöryhmään osallistumista kohtaan ja jotka täyden-
tävät yhteistyöryhmää elinikäisen ohjauksen näkökulmillaan: PSK-Aikuisopisto, Opintokeskus Sivis ja 
OSAO:n hakijapalvelu OSAO Ovi. Kokouksen aluksi käytiin nimikierros, jotta verkoston jäsenet saivat 
esittelyn paikallaolijoista. Kokoukseen osallistui kolme henkilöä etäyhteydellä.  
 

3. Edellisen kokouksen muistio  
Edellisen kokouksen muistio oli lähetetty kaikille etukäteen tutustuttavaksi. Kenelläkään ei ollut muis-
tioon kommentoitavaa, joten muistio hyväksyttiin sellaisenaan. Puheenjohtaja nosti esiin muistiosta 
muistutuksena, että siinä oli kirjattuna yhteistyöryhmän jäsenille mietittäväksi, millä tavalla tulevai-
suudessa (uudessa maakunnassa) ELO-yhteistyöryhmä ja -verkosto voisivat olla osa maakunnan enna-
kointityön kokonaisuutta.  
 

4. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen ja OSAO Ovi  
Puheenjohtaja oli kutsunut uuden TNO-palvelun OSAO Oven esimiehen Raija Lehtosen mukaan ELO-
yhteistyöryhmään asiantuntijaksi sekä esittelemään yhteistyöryhmälle vuodenvaihteen ammatillisen 
koulutuksen reformia, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen muutoksia ja uutta avattavaa OSAO 
Ovi -hakijapalvelua.  
 

Raija Lehtonen esitteli kattavasti amisreformin mukanaan tuomia muutoksia, hakeutumisen uusia 
muotoja ja piirteitä sekä OSAO Oven toimintaa. (LIITE 2)  
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Aiheesta käytiin myös vilkasta keskustelua. Työpaikkaohjaajien koulutukseen liittyen tuli esille, että 
ammatillinen opettajakorkeakoulu on käynnistänyt Parasta osaamista -hankkeen, jossa on rahoitusta 
myös työpaikkaohjaajien koulutukseen. On myös avattu iso "digihaku", sillä reformin myötä digitaali-
set välineet ovat entistä tärkeämpiä.  
 

5. Muuttuva työvoimakoulutus  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntija Nina Saukkoriipi kertoi ammatillisen koulutuksen re-
formin tuomista muutoksista työvoimakoulutukseen. Vuoden 2018 alusta alkaen ammatilliseen tut-
kintoon tai tutkinnon osaan johtava työvoimakoulutus siirtyy OKM:n alaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan 
alueelle on valittu kuusi koulutuksenjärjestäjää, jotka jatkossa järjestävät tutkintoon johtavaa työvoi-
makoulutusta OKM:n VOS-rahoituksella. ELY-keskus ja TE-toimisto käyvät parhaillaan neuvotteluja 
kaikkien luvan saaneiden koulutuksenjärjestäjien kanssa koulutuspaikkojen suuntaamiseksi työvoima-
tarpeita palvelevalla tavalla. Nina kertoi myös ELY-keskusten hankittavaksi jäävän työvoimakoulutuk-
sen tulevaisuudesta, kasvupalveluista. (LIITE 3)  
 

6. Nuorisotakuu ja nuorten palvelut & polut työhön ja koulutukseen  
Rehtori, nuorisotakuu -hankkeen projektipäällikkö Timo Kettunen kertoi lyhyessä katsauksessaan, 
mitä kuuluu nuorisotakuulle. Herättelevän ja pohtivan esityksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua.  
(LIITE 4)  

Teea Oja esitteli lyhyesti katsauksen, jonka oli koonnut Prezi-esitykseksi lokakuussa 2017. Esitys ku-
vaa poikkileikkaustilanteen poluista työhön ja koulutukseen, joita nuorille on Pohjois-Pohjanmaalla 
tarjolla. Palveluja on paljon tarjolla, mutta kokonaiskuva on melko sirpaleinen. Paitsi nuorten, myös 
palveluihin ohjaavien tahojen on vaikea hahmottaa kaikkea tarjolla olevaa. Esitys löytyy liitteen 1 
alustusdioista sekä suoraan linkistä: http://prezi.com/okiuj94kq5oa/?utm_cam-
paign=share&utm_meium=copy&rc=ex0share  
 

7. Ryhmäporinat ajankohtaisista asioista - "Creative Sharing Cafe"  
Alustusten jälkeen osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään maalaamaan sinivalkoisia kiviä Suomi 
100 -juhlan kunniaksi. Ryhmissä osallistujat jakoivat kivien ja kahvikupposten äärellä vapaamuotoi-
sesti ajatuksiaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ajankohtaisista asioista sekä mielen päällä ole-
vista ajatuksista. Joissakin ryhmissä esiin nousi toiveita vuoden 2018 ELO-toiminnalle:  

 Teemakokous työpaikalla oppimisesta  erilaiset vaihtoehdot / mallit  

 Ammatinvalinnanohjauksen psykologit ovat esittäneet toiveen päästä kertomaan työstään  

 Eri oppilaitosten / toimijoiden toiminnan esittely  tutustuminen  
 

8. Muut asiat  
Vilkkaan ja eloisan keskustelun ja kivien maalaamisen jälkeen Teea kertoi vielä lyhyesti, että lähettää 
tammikuun 2018 aikana yhteistyöryhmälle Webropol -muotoisen verkostoitsearvioinnin täytettä-
väksi.  
Lisäksi AVI, ELY, TE-toimisto ja Koulutusavain järjestänevät seuraavan Ohjataan yhdessä -seminaarin 
huhti-toukokuussa 2018 sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta. Seminaariin etsitään lisää järjestäjäta-
hoja, joten ilmoittaudu mukaan, jos olette kiinnostuneita.  
 

9. Seuraavat kokoukset  
Puheenjohtaja ehdotti kevätkaudelle 2018 kahta kokousta: helmikuun lopulle ja toukokuulle. Ajan-
kohtien varmistamiseksi lähetetään kysely tammikuun alussa.  

  

http://prezi.com/okiuj94kq5oa/?utm_campaign=share&utm_meium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/okiuj94kq5oa/?utm_campaign=share&utm_meium=copy&rc=ex0share
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10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja kiitti osallistujia, toivotti oikein hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun aikaa ja päätti kokouk-
sen klo 12.00.   
 
 
 
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. Lisäksi Asana-alustalla on kuvia sinivalkoisista kivistä.   
 
LIITTEET:  LIITE 1, Oja: alustusdiat     
  LIITE 2, Lehtonen: Amisreformista, hakeutumisesta ja OSAO Ovesta    
  LIITE 3, Saukkoriipi: Muuttuva työvoimakoulutus     
  LIITE 4, Kettunen: Nuorisotakuu - onko sitä?  
    
 

 
 

 
   


