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                                                                            MUISTIO KEHA/2470/2016           

 
POHJOIS-POHJANMAAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ, KOKOUS  
- Skype, teemana Ajankohtaista ELO-toiminnassa   
 

Aika:  tiistai 28.1.2020 klo 9-11  
Läsnä: Anneli Koistinen, Erja Kotimäki, Jussi Leponiemi, Kati Mäenpää, Maarit Mäntynen, Teea Oja 

(pj, sihteeri), Marjo Pekkonen, Heikki Piilonen, Paula Salmu, Tuula Sivonen, Eeva Tanskanen, 
Virpi Spangar, Jyri Ulvinen  

 
 
Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja Teea Oja avasi kokouksen, jossa tehtiin katsaus sekä valtakunnallisiin että alueellisiin ajankoh-
taisiin ELO-toiminnan asioihin. Aluksi Teea totesi, että verkostossa organisaatioiden edustus vaihtuu aika 
ajoin. Tässäkin kokouksessa oli uusia jäseniä, joten alkuun käytiin esittäytymiskierros.  
 
Ajankohtaisia asioita  
 

Alueellinen ELO-toiminta  
Teea Oja teki katsauksen vuoden 2019 ELO-toimintaan kokonaisuutena. Vaikka vuosi ei ollut vilkkain mahdol-
linen mm. Teean syksylle osuneen virkavapaan takia, mahtui vuoteen monenlaista elinikäisen ohjauksen toi-
mintaa niin yhteistyöryhmällä kuin laajemminkin ELO-toimijaverkostolla. Syksyn valtakunnallisessa ELO-ko-
kouksessa 6.9.2019 käynnistynyt ELO-toiminnan vaikuttavuustarkastelu kaipaisi syventämistä ja lisäpohdin-
taa alueellamme. Tähän työkaluja voimme saada esimerkiksi vuodenvaihteessa 2018-2019 tekemästämme 
Karvin kyselystä, jossa arvioimme alueellisen ELO-toimintamme kehittämiskohteita. LIITE 1.   
 

Nuorten kumppanuuskokeilu Pohjois-Pohjanmaalla   
Projektipäällikkö Marjo Pekkonen Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta kertoi alueellisesta kumppanuuskokei-
lusta. Kasvupalvelupiloteista jalostui maakuntaan kumppanuuskokeilu Yhteistyöstä yhteiseen työhön, joka 
jakaantuu ICT-kokeiluun ja nuorten kokeiluun (Ekatyö.fi –palvelu). Marjo toimii nuorten kokeilun projekti-
päällikkönä. Toiminta-alueena on Oulu, Pudasjärvi ja Raahe. Kokeilussa kehitetään eri osapuolten tiiviimpää 
kumppanuusmallia ja sitä kautta nuorten palvelujen oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta. Talvi ja kevät 2020 
ovat aktiivista nuorten palveluun ohjaamisen aikaa, joten kaikki alle 30-vuotiaita, tutkinnon omaavia ohjaa-
vat tahot, olkaahan hereillä! Kokeilu päättyy vuoden 2020 lopussa. Lisätietoa nettisivuilta http://ekatyo.fi ja 
liitteestä 2.  
 

Marjon esitys herätti keskustelua ja kommentointia. Marjolta kysyttiin mm. siitä, miten kokeilun sisältö, koh-
deryhmä ja toimenpiteet on määritelty. Marjo kertoi, että kokeilun suunnitteluvaiheessa on hyödynnetty 
alueella (mm. erilaisista tunnusluvuista) tunnistettuja ongelmia: paljon koulutettuja nuoria, paljon avoimia 
työpaikkoja ja osittain nuorille tarjottavien palvelujen päällekkäisyyttä.  
 

Verkoston ajanohtaisia ELO-asioita  
Yhteistyöryhmän jäsenet Anneli Koistinen Oulun kaupungilta, Virpi Spangar OSAOlta, Maarit Mäntynen Am-
mattiopisto Luovilta, Erja Kotimäki OAMK:n Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksesta ja 
Kati Mäenpää OAMK:lta kertoivat oman organisaationsa tai edustamansa tahon ajankohtaisia asioita. Näistä 

http://ekatyo.fi/
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esityksistä on kustakin kooste liitteessä 1. Lisäksi Tuula Sivonen Teknologiateollisuus ry:stä kertoi organisaa-
tion suhtautumisesta jatkuvan oppimisen teemaan. Organisaatiolla on meneillään selvitystyö yrityksissä, 
kuinka jatkuvaa oppimista toteutetaan jo nyt yritysten arkipäivissä. Psykologi Eeva Tanskanen TE-toimistosta 
kertoi, että TE-toimiston organisaatiouudistus on sijoittanut psykologeja uusiin toimipisteisiin. Psykologeilla 
on alkuvuodesta kiireiset ajat nuorten yhteishakuun liittyvissä uraohjauksissa. Verkostoon liittynyt Pohjois-
Pohjanmaan opinto-ohjaajat ry:n uusi edustaja, OSAO:lla työskentelevä opinto-ohjaaja Heikki Piilonen nosti 
esiin Karvin julkaisemia kehittämisehdotuksia perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheeseen. Ne löytyvät liit-
teestä 3. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Jyri Ulvinen kertoi AVIn näkökulmasta ELO-toimintaan, erityi-
sesti opetushenkilöstön täydennyskoulutukset ovat heidän tehtävänään. Lopuksi TE-toimiston ohjaamokoor-
dinaattori Paula Salmu kertoi maakunnan ohjaamoista, joita on tällä hetkellä toiminnassa seitsemän kappa-
letta. Kaikkiaan saimme verkostolta varsin kattavan ajankohtaiskatsauksen siihen, mitä omalla alueellamme 
tällä hetkellä tapahtuu ja on työn alla.  
 
Muut asiat  
 

Muissa asioissa Teea Oja muistutti kokousosallistujia ajankohtaisista tapahtumista ELO-toiminnassa. Ke-
väästä 2020 on tulossa varsin vilkas, kun useat ohjaushankkeet järjestävät (loppu)seminaareja. Valtakunnalli-
sesti on haussa OKM:n erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen (22.1. – 3.3.2020) sekä 
Pohjois-Pohjanmaalla ESR-haku (25.2. asti). Teea myös kertoi, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 
avautuu haku jatkuvan oppimisen koordinaattorin määräaikaiseen tehtävään, työsuhteen kesto noin vuo-
den.  
 
Seuraava kokous   
 

Seuraava ELO-yhteistyöryhmän kokous järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 1.4.2020 klo 9-12. 
Kokouksessa tarkastellaan toisen asteen koulutuksen ohjausta, eritysesti lukion ohjaustoimintaa. Lisäksi poh-
ditaan koko yhteistyöryhmän voimin toiminnan tavoitteita vuosille 2020-2021.   
 
Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.10.    
 

Muistion laati   
 

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

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

LIITTEET:  LIITE 1, ajankohtaista ELO-toiminnassa, Teea Oja ja verkoston jäsenet   
 LIITE 2, Nuorten kumppanuuskokeilu, Marjo Pekkonen   

LIITE 3, Karvi nivelvaihe kehitettävää  

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

