
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ  KOKOUSMUISTIO 14/2014 
   

 
 
ELINIKÄISEN OHJAUKSEN OHJAUS- JA YHTEISTYÖRYHMÄN (ELO-ryhmä) 
KOKOUS  
 
Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 9.00 – 12.00 
 
Paikka: Kokoushuone Kalevala, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, 

Helsinki  
 
 

Läsnä:  ( x ) Felt,Teija, työ- ja elinkeinoministeriö (pj) 
( - ) Kangaspunta, Kirsi, opetus- ja kulttuuriministeriö 

 ( - ) Hakala, Pirjo, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ARENE ry 
  ( x) Karlsson, Ulla-Jill, opetus- ja kulttuuriministeriö (sihteeri) 
 ( x ) Kela, Panu, Iltakoulujen Liitto, IKLO ry (video) 
 ( x ) Kilpeläinen, Kari, Tampereen te -toimisto  (sijaisena Jukka Peltokoski, PirELY) 
 ( - ) Koskinen, Mikko, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK ry 
 ( - ) Kuusi, Emma, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 ( x) Leminen, Ari-Pekka, työ- ja elinkeinoministeriö,  
 ( - ) Lempinen, Petri STTK ry 
 ( x ) Narikka, Jouko, valtiovarainministeriö 
 ( x ) Meriläinen, Raija, opetus- ja kulttuuriministeriö (sihteeri) 
  ( - ) Mäkinen, Jukka, Suomen yliopistot UNIFI ry 
 ( x ) Mäkelä, Michael, Regionsförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
 ( - ) Pokka, Ari, Suomen Rehtorit ry 
 ( -x) Pulliainen, Harry, työ- ja elinkeinoministeriö (sihteeri) 
 ( x ) Puranen, Laila, Opetushallitus  
 ( x ) Sartoneva, Pirkko, Vapaan sivistystyö ry 
 ( x ) Salminen, Hannele, Suomen Kuntaliitto Ry 
 ( - ) Sarvimäki, Pirjo, Sosiaali- ja terveysministeriö, saapui 13.15   
 ( x) Takatalo, Pirkko, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (sij. Helena 

Miettinen) 
 ( - ) Taskila, Veli-Matti, SAMOK 
 ( x) Taukojärvi, Sari, Akava ry (sijaisena Iida Mieletyinen ) 
 ( x ) Tiainen, Kimmo, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (video) 
 ( x ) Tikkinen, Annakaisa, Suomen Lukiolaisten Liitto ry 
 ( x ) Toikka, Inkeri  OAJ ry, (sijaisena Sahamies, Miika)  
 ( - ) Winqvist, Liisa, Työ- ja elinkeinoministeriö 
 ( x ) Valkama, Airi, Erilaisten oppijoiden liitto ry 
 ( -x) Virolainen, Kati, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 
 ( - ) Yli-Suomu, Riikka-Maria, Kunnallinen Työmarkkinalaitos 
 ( - ) Ågren, Satu, Elinkeinoelämän Keskusliitto ry 
  
Muut osallistujat:  
  Ari Hyyryläinen, Laituri –projekti (video) 
  Auli Ryhänen, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti  
 Sakari Saukkonen, Jyväksylän yliopisto/KTL 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Teija Felt avasi kokouksen klo 9.03 ja asialista hyväksyttiin. 



 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
 

ESR-RAKENNERAHASTO-ASIAT 
 
 

3. Osuvuutta- ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla 2007–2013,  
loppupäätelmät 
 

Projektipäällikkö Auli Ryhänen kertoi aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuloksista 
ennakkoon jaetun aineiston pohjalta. Kehittämisprojektin verkkosivu www.opinovi.fi 
muuttuu tietopankiksi ja aineisto säilyy siinä vuoteen 2020 saakka. Hankkeen 
valmistumassa oleva loppuraportti tehdään verkkojulkaisuna. ELO-verkkolehti jää elämään 
ja sitä voi hyödyntää myös jatkossa mm. ELO-ryhmän toiminnassa. 

 
Projektipäällikkö Ari Hyyryläinen kertoi Laituri-hankkeen Elo-oppaasta, joka tarjoaa 
näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmille. 
Oppaan sisältöä päivitetään verkkoversiossa (www.elo-opas.fi).  
 
Hyyryläinen esitteli lisäksi Laituri-projektin kokoaman muistion alueellisen ohjauksen 
yhteistyön tukemiseksi valmennuksen ja konsultaation avulla. Todettiin, että asia liittyy 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteisen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA) 
toimintaan.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
4. Uusi rakennerahastokausi 2014–2020 

 
Projektipäällikkö Katariina Soanjärvi antoi tilannekatsauksen Keski-Suomen ELY-
keskuksen koordinaatioprojekti Kohtaamosta – Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen 
tuki ennakkoon jaetun materiaalin pohjalta. Projektille tullaan asettamaan ohjausryhmä. 

 
Keskustelussa todettiin, että on hyvä miettiä Kohtaamo-projektin ohjausryhmän 
kokoonpanoa suhteessa ELO-ryhmään vaikka molemmilla ryhmillä on selkeät omat 
tehtävänsä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että nettipalvelu on kaikille tarkoitettu palvelu, mutta alussa 
painopiste on nuorten palvelemisessa. 

 
UIla-Jill Karlsson esitteli luonnokset Osuva ohjaus – valintakriteereiksi. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön asettama Koulutuksen ESR-ohjausryhmä päättää kriteereistä vuoden 
2015 alussa ja kaksi kuukautta kestävä hankehaku alkaa helmikuussa 2015. Tarkemmat 
tiedot www.rakennerahasto.fi.  

 

http://www.opinovi.fi/
http://www.elo-opas.fi/
http://www.rakennerahasto.fi/


Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
 

ELINIKÄINEN OHJAUS 
 

 
5. Guidelines, ELGPN – Suomen kannan muodostaminen 

 
Ulla-Jill Karlsson ja Ari-Pekka Leminen esittelivät ELGPN-verkoston suuntaviivat 

elinikäisen ohjauspolitiikan ja systeemien kehittämiseen. Kommentteja toivottiin 

rakenteeseen ja sisältöihin, viimeistään 7.12.2014 mennessä sihteereille. Suuntaviivat on 

tarkoitus hyväksyä ELGPN -verkoston kokouksessa Jyväskylässä marraskuussa 2015, 

jolloin pidetään verkoston viimeinen kokous ja päätöskonferenssi. 

Päätös: Suuntaviivoihin ehdotetaan lisättäväksi tietotekniikka, monialainen yhteistyö, 
monikanavaisuus sekä työn, koulutuksen ja sosiaalipolitiikan yhteistyön merkitys. 

 
6. Toimintasuunnitelma kansallisen laatujärjestelmän luomiseksi - selvitys ja 

jatkosuunnitelman hyväksyminen 
 

Sakari Saukkonen, Vokes esitteli Jyväskylän ylipiston/KTL, Itä-Suomen yliopiston ja 
Spangar Negotiationsin laatimaa toimintasuunnitelmaa kehittävän arvioinnin ja 
laadunvarmistamisen perusteiden tuottamisesta.  
 
Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus (KTL) voi käyttää osan jo olemassa olevasta 
resurssistaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen, mutta syvällisempi työskentely 
edellyttää lisärahoitusta. Ministeriöt totesivat, että toimintasuunnitelmaan sisältyvään 
lisärahoitusehdotukseen voidaan ottaa kantaa aikaisintaan syksyllä 2015.   
 
Päätös: Jyväskylän yliopisto/KTL laatii konkreettisen tiiviin kuvauksen 
toimintasuunnitelmasta ml. kustannusarvion 30.9.2015 mennessä. 
 

7. Ohjausosaamisen kehittäminen – aloite 
 
Etelä-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten 
yhteisessä aloitteessa todetaan, että on tarvetta valtakunnalliselle, eri tahojen 
ohjausosaamisen/-koulutuksen jakamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen sähköiselle 
verkkoalustalle. ELY -keskukset esittävät, että alustan luomiseen osoitetaan 
valtakunnallinen rahoitus ja että toimintaa koordinoisi esim. valtakunnallinen ELO -ryhmä, 
VOKES, KEHA, TEM tai OKM. Sisällön koordinoijana olisi valtakunnallinen tiimi, joka 
yhdistäisi valtakunnalliset ja alueelliset aihekokonaisuudet. 
 
Pohdittiin onko tarpeen selvittää mitä ohjausosaamisen koulutuksia on tarjolla ja missä 
niistä pitäisi tiedottaa, esim. Kohtaamo -hankkeen nettisivuilla tai työskentelyalustoilla.  
 
Päätös: Erillistä ELY-keskusten ohjausosaamisen liittyvää alustaa ei rahoiteta. Selvitetään 
miten KEHA voi tukea ohjausosaamisen vahvistamista alueellisissa ELO-ryhmissä.  

 
 
 



TIEDOKSI 
 

 
8. Elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmän jatkokausi 1.2.2015–31.1.2018. 

tilanne 
 
Puheenjohtaja kertoi, että nimeämiskirje pyritään lähettämään mahdollisimman pian, jotta 
uusi ryhmä voidaan asettaa helmikuussa 2015. 
 
  

9. ELY -keskusten ja TE -toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA) 
 

Ari Hyyryläinen ehdotti pohdittavaksi miten KEHA voisi tukea ELY -keskusten ja TE -
toimistojen tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstöä sekä ELY -keskusten 
kehittämisryhmäyhteistyötä elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi. Puheenjohtaja totesi, 
että asia otetaan käsittelyyn tulevassa kokouksessa.   

 
10. Muut mahdolliset asiat 

 
Michael Mäkelä informoi Uudenmaan Prikaatin kanssa tehdystä toimenpide-ehdotuksesta, 
johon sisältyy mm. ajatus korkeakoulujen pääsykokeiden suorittamisesta prikaatissa. 
Jatkovalmistelu tulee tehdä yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja 
tiedepolitiikan osaston kanssa. 

 
 

11. Seuraavat kokoukset 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 

 
 

 


