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Teea Oja, POPELY  
TE-toimistojen ja ELY-keskusten  
yhteinen KEHA-keskus järjesti  
valtakunnallisen TNO-foorumin  
Jyväskylässä 4.-5.5.2017. Foorumilla  
käsiteltiin ajankohtaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluiden asioita, mm. Ohjaamo- 
toiminnan vakiinnuttamista, tulossa olevaa 
valtakunnallista ohjauksen tila -kartoitusta, ohjauksen 
laatuasioita ja eri maakuntien ELO-toimintaa.  
Lisätietoa TNO-foorumeista saat ELO-torilta.  
Tuija Toivakaisen kirjoittamat muistiinpanot TNO-
päiviltä löydät myös ELO-torilta tästä linkistä.  
  
 
 

Tiina Laajala ja Pirjo-Liisa Lehtelä, Oulun 
ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu:  
Valtakunnallisesti suunnitellaan Aikuisten uraohjauksen 
erikoistumisopintojen kokonaisuus. Suunnittelussa ovat 
mukana kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Itä-
Suomen ja Jyväskylän yliopistot. Suunnitteilla on noin 30 op 
kokonaisuus, mutta käynnissä on kysely, jossa myös tähän  
 voi ottaa kantaa. Kokouksessa käytiin vilkasta      

           keskustelua mm. siitä, millaisella  
            taustalla koulutukseen voisi  
             hakeutua. Suunnittelutyöryhmän työ  
               jatkuu!            

o                 
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Tiedot  
Ajankohta: Tiistaina 23.5.2017 klo 13-16  

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 

Veteraanikatu 1, Oulu / Etäosallistuminen  

Kokouksen teema / tavoite: Monipuolinen 

katsaus elinikäisen ohjauksen ajankohtaisiin 

asioihin Suomessa   

Ennakkotehtävä: Osallistujat pohtivat syksyn 

Ohjataan yhdessä -seminaarin teemoja ja 

mahdollisia puhujia  

Osallistujat   
OUKA / SIKU, Anneli Koistinen ja Jaana 
Fedotoff 
Oulun Ammattikorkeakoulu, Aila Paaso ja 
Hanna Ylönen   
Oulun seudun ammattiopisto, Virpi Spangar   
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Jyri 
Ulvinen    
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Sari 
Reinikainen-Laine  
Teknologiateollisuus ry, Tuula Sivonen  
Haapaveden opisto, Raija Näppä  
SAK, Vesa Saarinen  
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Mikko Väisänen  
Oulun kaupunki / peruskoulut, Ruut Pasanen,  
Maaseudun sivistysliitto, Elina Vehkala  
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus, Auli Posio  
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Marita 
Rimpeläinen   
Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Sanna 
Matikainen ja kutsuttuna asiantuntijat Elina 
Kemi ja Tea Remahl  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Teea Oja 
(pj), Sanni Lempiäinen (kokoussihteeri)  
 
Esittelijät: Tiina Laajala ja Pirjo-Liisa Lehtelä, 
Oulun Ammattikorkeakoulu, ammatillinen 
opettajakorkeakoulu  
Marko Kilpeläinen, Kohtaamo-hanke, Keski-
Suomen ELY-keskus  
 
 

                   Hanna Ylönen, Oulun  
                Ammattikorkeakoulu  
                (diaesitys FB-alustalla)  
               Hanna esitteli yhteistyöryhmälle  

           oululaisen viisihenkisen tiimin  
        ratkaisuesitystä Sitran Ratkaisu 100 -
 kilpailuun. Ratkaisun nimi Sinä osaat! -  
                  Tytöt ja teknologia kuvaa pyrkimystä etsiä 
ratkaisua suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen ja 
mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen sukupuolesta, 
maantieteellisestä sijainnista tai sosioekonomisesta 
taustasta riippumatta. Tiimi luo ratkaisun ympärille laajan 
verkoston, johon voit liittyä mukaan.  
ELO-yhteistyöryhmä antaa täyden tukensa tälle 
kampanjalle!  

Marko Kilpeläinen, verkkopalvelusuunnittelija, Kohtaamo-
hanke, Keski-Suomen ELY-keskus (diaesitys FB-alustalla)  
Ohjaamojen kehittymistä koordinoiva Kohtaamo-hanke 
vastaa myös valtakunnallisen verkko-ohjausalustan 
suunnittelusta. Kilpeläinen avasi kehittämistyön vaiheita ja 
tavoitteita. Yhteistyöryhmä esitti lukuisia kysymyksiä 
selventääkseen, mistä on kysymys - kuka alustalla  
ohjaa ja ketä, mitä kautta asiakkaat alustan  
löytävät, millä tavalla maakunnat,  
kunnat ja yksityiset palveluntuottajat  
voivat alustalle liittyä… Kaikkiin  
kysymyksiin ei vielä löytynyt  
vastauksia, vaan mm. maakunnan  
"käynnistyminen" tuo selvyyttä  
aikanaan. Alustan kehittäminen  
jatkuu, seuraamme kehitystä!    
 
 

Uraohjauksen
erikoistumis-

opinnot

Sinä osaat! -
Ratkaisu 100

TNO-foorumi 
5/2017

Valtakunnal-
linen verkko-
ohjausalusta

https://peda.net/hankkeet/elotori/tno-foorumit
https://peda.net/hankkeet/eejn/sest/vv/m45tj/m45tjl/m45tt
https://www.facebook.com/groups/271200719902341/files/
https://www.facebook.com/groups/271200719902341/files/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tapahtumat, aineistot, linkit ja vinkit  
 

 pe 25.8.2017 Sujuva-hankkeen seminaari: Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus! Oulun yliopisto, Oulu – tapahtuman kutsu ja 

ilmoittautuminen: https://sujuvahanke.wordpress.com/2017/05/04/vahvuudet-unelmat-tulevaisuus-seminaari-opetus-

ja-ohjaustyota-tekeville-25-8-2017/   

 28.8.2017 ilmoittautuminen päättyy: OHTO-hankkeen Valmennusohjelma nuorten ohjauspalveluiden henkilöstölle / 

Oulu, koulutusohjelman toteutus 26.9.2017 - 21.3.2018. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/valmennusohjelma-nuorten-ohjauspalveluiden-henkilostolle-ohto-oulu/  

 5.9.2017 Paikka haltuun -tapahtuma, Oulu  

 15.9.2017 klo 8.30 - 15 Ohjataan yhdessä -seminaari, Lasaretti, Oulu - tulevaisuuden työelämä, rakennemuutoksen 

ymmärtäminen ja ohjaustyön tulevaisuus  

 6.10.2017: K2K, SISU ja Opin portailla -hankkeiden päätösseminaari  

 13.10.2017 Opopatio -tapahtuma, OAMK, Oulu  

 9.11.2017: hankkeiden yhteinen loppuseminaari: Pipo2 - Menolippu työelämään, Oulun kaupungin Työllisyyspalvelut / 

Nutke -hanke, Opsodiili Pohjoinen, Uranoste 2015–2017 ja Omapolku työelämään 

 23.11.2017 Verkko-ohjaaja -hankkeen päätösseminaari, Oulu  

 1.12.2017 Ohjaustoimijoiden / hankeverkostojen työpaja, Oulu  

 

Valtakunnallisesti ohjausalan täydennyskoulutusta ja tapahtumia pyritään kokoamaan ELO-torille koulutuskalenteriin: 

https://peda.net/hankkeet/elotori/koulutuskalenteri  

 

ELO-asioiden viestintä    
 

 Facebookissa Pohjois-Pohjanmaan ELO-toimijaverkoston ryhmä “Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa”  

https://www.facebook.com/groups/271200719902341/?fref=ts  

Ryhmässä jaetaan linkkejä, vinkkejä, kysymyksiä ja tsemppiä toimijoiden kesken. Lisäksi vinkataan tulevista tapahtumista 

"save-the-date" -tyyppisesti ja jaetaan kutsuja tilaisuuksiin ja koulutuksiin!  

 ELO-tori: valtakunnalliset materiaalit https://peda.net/hankkeet/elotori  

 ELO-tori: tulossa Pohjois-Pohjanmaan alueelliset sivut: https://peda.net/hankkeet/elotori/elo-ryhm%C3%A4t/pe3  
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