
Liite 1. ELO 13.3.2015 
 
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KOKOUSKUTSU 1. 
 26.2.2015 
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö 
 
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 
 
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 
Työelämän osaamispalvelut -ryhmä  
 
 
 
ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄN (ELO -ryhmä) JATKOKAUDEN 
(1.2.2015 – 31.1.2020) ENSIMMÄINEN KOKOUS  
 
Aika: Perjantai 13.3.2015 klo 10.00–14.00 
 
Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö, Ratakatu 3, 5. kerroksen auditorio. 

  
 
Asiat: 
 

1. Kokouksen avaus, puheenjohtajat Teija Felt (TEM)  ja  Mika Tammilehto 
(OKM) 

 
2. Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kokoonpano ja tarvittavat 

täydennykset jatkokaudella 1.2.2015 – 31.1.2020 
 
- nimittämiskirje 17.2.2015 (OKM/74/040/2014 ja TEM/2217/00.04.01/2011) ja 

sen täydentäminen 
- läsnäolijoiden esittäytyminen 

 
 

3. Puheenjohtajien katsaus elinikäisen ohjauksen haasteisiin, strategioihin ja 
tavoitteisiin lähivuosina 
 

 Tiivis katsaus edellisen kauden (ELO -ryhmä) toimintaan  

 Eurooppalaiset ja suomalaiset elinikäisen ohjauksen suuntaviivat ja strategiat 

 Toimintaympäristön muutokset ja haasteet 

 Nuorisotakuun suositukset 

 Elinikäisen oppimisen neuvoston painotukset 
 
Puheenjohtajat Teija Felt ja Mika Tammilehto 

 
 

 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän ydintavoitteiden tarkentaminen ja 
tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen 

 



Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä (sovellettu tuplatiimi ryhmän sihteereiden 
vetämänä) 

 
 

4. Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän työskentely jatkokaudella 
 

 tärkeimmät teemat, kokousrytmi, työskentelytavat 
 
 Ryhmäpohdintaa ja yhteenveto 

 
 

5. ESR rakennerahasto -asiat: Uusi rakennerahastokausi 2014–2020 
 

 Katsaus hankekokonaisuuksiin eri ministeriöiden näkökulmasta, TEM, OKM, 
STM 

 

 Ohjaamotoiminnan ja nettiohjauksen kehittämisen arvioiva tilannekatsaus; 
Koordinaatiohanke Kohtaamo: projektipäällikkö Katariina Soanjärvi  

 

 Viisi tärkeintä näkymää Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tulevaisuuteen 
päättyneen kehittämisohjelman kokemusten valossa; Osuvuutta ja 
kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen 
valtakunnallisella kehittämisohjelmalla 2007–2013, Aikuisohjauksen 
koordinaatio- projekti, projektipäällikkö Auli Ryhänen 

  
Keskustelua 
 

6.  ELY -keskusten ELO- toiminta: 

 

 ELY -keskusten ELO toiminnan tukeminen -aloite 

 

 Laituri -hankkeen terveiset ELO -toiminnan tukemiseksi, ELO -opas, nostoja 

ELO -toiminnan tukemisesta ja luonnos ELO-ryhmien valmennusohjelmasta, 

Ari Hyyryläinen  

 

 ELY -keskusten raportit ELO -toiminnastaan (tiedoksi)  
 

 ELY -keskukset ovat toimittaneet raportit, yhteenveto niistä on tehty ja 
 yhteenvetoa käsitellään 9.6.2015 kokouksessa 

 
7. Muut mahdolliset asiat 

 

 Raimo Vuorisen ehdotuksesta käsitellään tässä asiakohdassa syksyllä 2015  
ELGPN:n täysistunnon yhteydessä mahdollisesti järjestettävää kansallista 
elinikäisen ohjauksen seminaaria (26.11.2015 Jyväskylässä) 

 
8. Seuraavat kokoukset 

 
9. Kokouksen päättäminen 



 
Tervetuloa kokoukseen! 
 
Puheenjohtajat Teija Felt ja Mika Tammilehto 


