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 MUISTIO 23.3.2018  KEHA/2470/2016           

 

 

POHJOIS-POHJANMAAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ, KOKOUS  
- Teemana ohjaus- ja neuvontapalvelut & palveluiden digitalisoituminen   

 

Aika:  Keskiviikko 28.2.2018 klo 9-12 

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

Läsnä: Jaana Fedotoff, Milka Grekula, Ari Jokinen, Elina Kemi, Anneli Koistinen, Erja Korhonen, Raija 
Lehtonen, Matti Peltola, Eero Pentti, Marcella Puranen, Sari Reinikainen-Laine, Vesa Saarinen, 
Tuula Sivonen, Eeva Tanskanen  

 Teea Oja (puheenjohtaja) ja Paula Saarela (kokouksen sihteeri)   

Kokoukseen osallistuivat lisäksi etäyhteydellä Erja Kotimäki, Maire Mäki, Raija Näppä, Ruut 
Pasanen ja Anna Toni (TEM).  

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Teea Oja avasi kokouksen klo 9.05 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vuoden 2018 
ensimmäiseen kokoukseen. Puheenjohtaja kertoi verkoston olevan laaja ja kiinnostustakin on paljon. 
Verkostossa on nyt mukana 27 organisaatiota, osa vuoden 2017 aikana toimintaan mukaan tulleita 
asiantuntijoita. Verkostossa tapahtuu myös muutoksia. Tälle vuodelle Oulun ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta OSAKOn varajäsen vaihtuu, Juho-Elias Mäkimartti tulee tilalle ja Raahen koulutuskun-
tyhtymän varsinainen jäsen vaihtuu, Milka Grekula tulee tilalle. Tässä kokouksessa on mukana myös 
TEMin valtakunnallisen ELO-ryhmän edustajana Anna Toni, joka toivotettiin tervetulleeksi osallistu-
maan myös jatkossa kokouksiin.  
 
Puheenjohtaja kertoi kokouksen etenemisjärjestyksestä sekä lyhyesti myös elinikäisen ohjauksen 
ajankohtaisista asioista. Puheenjohtaja totesi, että yhteistyöryhmän työalustana käytetään Asana-
alustaa, jonne myös kaikki asiakirjat ja ajankohtaiset asiat kootaan. Joitakin ajankohtaisia asioita ELO-
toimintaan liittyen:  

 OKM:n julkaisema Työn murros ja elinikäinen oppiminen -raportti julkaistu 8.2.2018 (Asanalla 
liite) 

 Nuorten palveluiden tulosperusteiset hankinnat -pilotti käynnistymässä. Markkinavuoropuhe-
lutilaisuutta seurattiin pe 16.2. ELY-keskuksen tiloissa.  

 Tulossa Työn murroksen mestarikurssi, joka sisältää 4 maksutonta webinaaria ajalla 13.3. - 
10.4. (Asanalla lisätietoa)  

 Puheenjohtaja esitti kiitokset kaikille työvoimakoulutuksen jouhevaan siirtymiseen OKM:lle 
vaikuttaneille alueellisille toimijoille. Asiat hoituivat alueellamme niin esimerkillisesti, että 
olemme saaneet siitä valtakunnallisestikin kiitosta!  

 Ohjaamoissa tapahtuu paljon. TE-toimistoihin on palkattu uusia asiantuntijoita ohjaamo-koor-
dinaattoreiksi.  
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 Työmarkkinatorin Hakupalvelun beta-versio on avattu käytettäväksi edellisenä päivänä, ti 
27.2. Kokouksessa saammekin tarkemman esittelyn tästä aiheesta.  

 Ohjataan yhdessä seminaari järjestetään 4.5.2018 Oulussa, hotelli Lasaretissa. Kesäkuussa 7.6. 
on tarkoitus järjestää jatkotapaaminen ohjauksen merkeissä aiheesta kiinnostuneille. Ohja-
taan yhdessä -seminaarin aiheena on tällä kertaa sukupuoli ohjauksessa ja opetuksessa.  

 Perjantaina 2.2. pidettiin valtakunnallisen ELO-ryhmän kokous. Valtakunnallisen ryhmän ko-
kousmateriaalit löytyvät ELO-torilta. Todettiin myös että Maire Mäki on alueemme edustaja 
valtakunnallisessa ELO-ryhmässä.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen  
Osallistujien joukossa kierrätettiin osallistujalistaus. 
 

3. Edellisen kokouksen muistio  
Edellisen kokouksen muistio oli lähetetty kaikille etukäteen tutustuttavaksi. Kokouksessa puheenjoh-
taja näytti kaikille edellisen kokouksen one-pageria muistin virkistykseksi, mitä asioita kokouksessa 
oli käsitelty. Muistio hyväksyttiin sellaisenaan.  
 

4. Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalvelu OpinTori digiloikkaa!  
Elina Kemi, projektikoordinaattori ja ohjausasiantuntija, OSAO 

Elina kertoi OpinTorin digiloikka -hankkeen vuoden 2018 alussa avatusta palvelusta osoitteessa 
www.opintori.info. Palvelu on tarkoitettu kaikille omaan uraan ja kouluttautumiseen liittyvää neu-
vontaa ja ohjausta etsiville. Palvelu on rakennettu aivan uudenlaiselle digialustalle, mukauttaen jo 
olemassa olevaa verkkokauppojen logiikkaa. Palvelu hyödyntää automatiikkaa asiakkaan hakukent-
tään kirjoittamien kysymysten käsittelyssä ja siten säästää aikaa syvällisemmälle henkilökohtaiselle 
ohjaukselle. Chat-palvelu on myös käytettävissä ja ohjausta on saatavissa myös kasvotusten. Tämän 
digiloikan myötä uraohjausta on saatavilla yhdeltä luukulta, helposti ja vaivattomasti. Ohjaus ei vaadi 
paikanpäälle tulemista asiakkaalta eikä ohjaajalta ja näin samalla tehostetaan ohjaajan työtä. Esitys 
liitteenä (LIITE 1). 
 

5. Ammatinvalinnanohjauksen tarjonta ja merkitys asiakkaille 2010-luvulla  
Eeva Tanskanen, psykologi, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto  

Eeva kertoi taustaksi historiaa TE-toimiston muutoksista, eli 2010-luvulla tapahtuneesta usean toi-
miston yhdistymisestä yhdeksi isoksi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoksi. Psykologien vahvuus alu-
eella on tällä hetkellä 9 henkilöä. Psykologit antavat ura-ohjausta kasvokkain, puhelimitse ja Skypen 
välityksellä.  Eeva kertoi kattavasti mm. asiakasprofiilista ja palvelun merkityksestä asiakkaiden elä-
mässä. Liitteenä esitys (LIITE 2). 
 

6. Työmarkkinatori tulee!  
Petri Tuomela, kehittämisasiantuntija, KEHA-keskus  

Petri esitteli Skypen välityksellä uutta ekosysteemiä Työmarkkinatoria, joka on kehittämisvaiheessa. 
Taustaksi Petri kertoi hieman Työmarkkinatorin historiasta. Työmarkkinatorin Hakupalvelu on avattu 
27.2.2018. Hakupalvelu on uudenlainen digitaalinen palvelu, joka perustuu työnhakijan osaamisen 
avainsanoihin mätsäämiseen työpaikkatarjonnan kanssa. Hakupalvelu myös yhdistää useiden eri 
työnvälityspalveluiden työpaikkailmoitukset samaan palveluun. Laajempi Työmarkkinatori -ekosys-
teemi on vasta kehittymässä, sen tavoitteena on laajemmin elinikäinen oppiminen ja työllistyminen.  
(LIITE 3)  
 

https://hakupalvelu.tyomarkkinatori.fi/fi
https://peda.net/hankkeet/elotori/t4ve
http://www.opintori.info/
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Kattavien esitysten jälkeen käytiin paljon keskustelua kuulluista esityksistä, esitettiin tarkentavia ky-
symyksiä ja kommentoitiin mm. digitalisaatiokehityksen mukanaan tuomia haasteita yksilöille.  
 

7. Vuosisuunnittelu 2018 
alustajana Teea Oja  

 

ELO-toimintaan on jälleen varattuna noin 10.000 € kuluvalle vuodelle. Tarkoitus on järjestää kaksi Ohja-
taan yhdessä -seminaaria, toinen keväällä (4.5.) ja toinen syksyllä 2018, yhteistyössä ja -rahoituksessa 
alueen hankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöryhmän esittämien toiveiden pohjalta harkin-
nassa on myös mahdollinen vierailu ja tutustumiskäynti marraskuulle 2018 Jyväskylään VOKESiin ja ta-
paamaan toisen alueen ELO-ryhmää. Tähän liittyen yhteistyöryhmämme on saanut kutsun Pertunmaalle 
yhteistapaamiseen Etelä-Savon ELO-ryhmän kanssa 27.11.2018. Toivein pohjalta suunnitelmissa on myös 
maakuntauudistusta ja kasvupalveluja käsittelevä kokous syksylle 2018.  
 

Teea innosti osallistujia jatkamaan ideointia vuoden toiminnasta Asana-alustalla, jonne on avattu oma 
projekti "Vuosisuunnitelma 2018 - vaikuta!". Näin otamme yhteistyöryhmän toiminnassa digitaalisuuden 
tuomat hyödyt täysimääräisesti käyttöön. (LIITE 4) 

 
8. Muut asiat  
 

Ei muita asioita.  
 

9. Seuraavat kokoukset  
 

Tämän kokouksen jatkoksi järjestetään ME-säätiön esittely tiedolla johtamisesta ja avoimen datan hyö-
dyntämisestä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä keskiviikkona 14.3.2018 klo 9-10. Kutsu on lähetetty kai-
kille yhteistyöryhmän jäsenille.  
Seuraava ELO-yhteistyöryhmän kokous järjestetään 16.5.2018 klo 9-12.  

 
10. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia, toivotti hyvää kevättä ja päätti kokouksen 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.  

 
 
LIITTEET:  LIITE 1, OSAO Elina Kemi, OpinTorin digiloikka 

 LIITE 2, TE-toimisto Eeva Tanskanen, Ammatinvalinnanohjaus  
 LIITE 3, Keha-keskus, Petri Tuominen, Työmarkkinatori   
 LIITE 4, vuosisuunnitelmapohja  
   


