
ELO  

Keski-Suomessa 

TNO-asiantuntijoiden koulutus 

4.11.2013 Salmia 

Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus 



Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? 

 Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on tehty pitkään – 

sinänsä kyse ei ole kokonaan uudesta asiasta 

 Mm. meneillään olevalla ohjelmakaudella Keski-Suomessa ainakin 

noin 20 hanketta, joiden voidaan katsoa liittyvän aiheeseen 

 Alueellisen Opin ovi- hankkeen strategiaryhmä toimi vuosina 2009-

2010 

 Ryhmästä muodostettiin maakunnallinen elinikäisen ohjauksen 

kehittämisryhmä vuonna 2011 

– Toimi aluksi Opin ovi- hankkeen fasilitoimana 

– Ryhmästä tuli MYR:n alaisen osaamis- ja työllisyystyöryhmän 

alaryhmä 

 Asialle saatiin myös poliittista painoarvoa ja näkyvyyttä 

 Opin ovi – hanke teki maakunnallisen aikuisohjausstrategian 
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Mitä tehtiin vuonna 2012? 

 Tein pienen ELO-selvityksen osana ELYTempo-koulutusohjelmaa 

– ELY-keskusten rooli elinikäisen ohjauksen koordinaattoreina 

alueilla 

– Keski-Suomen keskeisten toimijoiden näkemyksiä elinikäisen 

ohjauksen asioista 

 Selvitys vaikutti omalta osaltaan siihen, että elinikäinen ohjaus ja ELY-

keskuksen rooli sen koordinoinnissa tuli tietoisuuteen ja elinikäisen 

ohjauksen teema nousi yleiseen keskusteluun Keski-Suomen 

verkostoissa 

 Maakunnallinen elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmän toiminta   

– Koottiin yhteistä näkemystä asiasta 

– Selvitettiin tarkemmin eri toimijoiden roolia elinikäisessä 

ohjauksessa, mm. tekemäni selvityksen pohjalta 

– Kuultiin Raimo Vuorisen kautta, mitä Euroopan laajuisessa 

kontekstissa tapahtuu 

– Seurattiin, mitä valtakunnan tasolla (mm. valtakunnallinen ELO-

ryhmä) tapahtui 

– Suunniteltiin vuoden 2013 toimintaa 
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Mitä tehtiin/tehdään vuonna 2013? (1/3) 

 ELO-ryhmä siirtyi ELY-vetoiseksi ja kokoontuu nyt joka toinen 

kuukausi 

 ELO-ryhmä on kokoonpanoltaan tietoisesti melko suppea, mutta 

jokaisessa kokouksessa on kuultu eri sektoreiden asiantuntijoita 

 ELO-ryhmä käsitteli vuonna 2013 esim. seuraavia asioita 

– Elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta, erilaisia ohjauksen 

yhteistyökysymyksiä, strategiatyötä sekä verkostojen johtamista 

– Oppilaitosten aloituspaikkakehitystä, työpaikoilla tapahtuvaa 

ohjausta, sosiaali- ja terveyssektorin roolia ELO:ssa yms. 

 Yhdessä Studio-hankkeen kanssa toteutettu ELOPELTO, learning 

cafe – toiminta kerran kuussa 

– Kaikille avoin oppimis- ja tutustumistilaisuus 

– Alustus joltain elinikäisen ohjauksen käytännön työn tekijältä 

– Alustuksen pohjalta pohditaan yhdessä ratkaisuja esille 

nousseisiin haasteisiin: mitkä ongelmista voidaan ratkaista 

omalla alueella, mitkä vaativat valtakunnan tason toimia 

 

(ELOPELTO jatkuu ELY-vetoisena vuonna 2014) 
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Mitä tehtiin/tehdään vuonna 2013? (2/3) 

 Kytkettiin nuorisotakuun ja välityömarkkinoiden kehittäminen 

samaan strategiseen kontekstiin ELO-kehittämisen kanssa 

– Ennakointi osaksi tätä strategiatyötä 

 Perustettiin Pedanet-verkkosivusto strategiatyön tueksi 

– Kaikki strategiatyö näkyväksi, myös ELO-ryhmän työ näkyväksi 

– ELOPELTO-toiminnan teemat näkyväksi 

– Auttaa myös erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten 

koordinoinnissa alueella 

– Sivusto elää koko ajan, on vasta alkuvaiheessa… 

 Saatiin OKM:n erityisavustus ELO-toiminnan kehittämiseen 

– Tavoitteena moniammatillisen elinikäisen ohjauksen 

verkostotyön tuotteistaminen 

– Palkattu 3 kk:n ajaksi projektisuunnittelija 

– Juuri nyt projektisuunnittelija kokoaa olemassa olevaa ELO-

tietoa ja tekee syvennettyjä asiantuntijahaastatteluja 
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Mitä tehtiin/tehdään vuonna 2013? (3/3) 

Elinikäisen ohjauksen strategiapäivä 10.12.2013 

 Mukaan kutsutaan ELO-ryhmän lisäksi iso joukko avaintoimijoita ja 

niitä tahoja, joita ei ole vielä ehditty kuulla (esim. poliisi, srk;n 

nuorisotyö, 4H-toiminta, urheiluseurat jne) 

 Päivän tavoitteena on nostaa esille ne asiat, joiden kehittämiseen 

vuonna 2014 yhteisesti keskitytään ja sitoudutaan 

– Mikä on strategisesti tärkeää alueella juuri nyt? 

– Miten siihen voidaan vaikuttaa? 

– Miten eri verkostotoimijat sitoutuvat tai sitoutetaan? 

 Keskustelussa mukana myös alkava uusi RR-kausi 

 Lisäksi strategiapäivän tavoitteena on - kuten kaikissa ELO-

verkostotapaamisissa 

– Syventää verkostotoimijoiden keskinäistä tuntemusta 

– Tavata uusia ihmisiä face-to-face 

– Oppia siitä, mitä ja miten muut asioita tekevät 

 Päivän aikana syntyy myös ELO-toimintasuunnitelma 
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Mitä ELO-ryhmä voi alueella oikeasti tehdä? 

 Hankkia itselleen näkemyksen alueen ELO-kokonaisuudesta 

 Auttaa myös erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten koordinoinnissa 

alueella 

 Vaikuttaa alueella toimivien organisaatioiden päättäjiin ja sitä kautta 

resurssien suuntaamiseen 

 Saada aikaan kohtaamisia – verkosto muodostuu ihmisistä 

 Vahvistaa ohjausosaamista, esim. yhdessä Avin kanssa 

 Nostaa alueella tai muualla kehitetyt hyvät käytännöt esille ja auttaa 

juurruttamaan niitä käyttöön  

 Etsiä ratkaisuja em. haasteisiin (esim. Keski-Suomessa Learning cafe 

– toiminta) 

– Mitä voidaan ratkaista alueella omin toimin? 

– Mistä haasteista pitää viestiä valtakunnan tasolle (TEM, OKM, 

STM…)? 

 Hahmottaa oman alueen kannalta strategisesti tärkeimpiä 

kehittämiskohteita – kaikkea ei kuitenkaan voida ratkaista 
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Mitkä ovat ELO-toiminnan haasteet? 

 Resurssipula (käsiparit ja määrärahat) kaikkialla! 

 Kaikki toimijat eivät edes tiedä vielä kuuluvansa ELO-verkostoon tai 

eivät voi, ehdi tai halua sitoutua yhteiseen kehittämiseen 

 Yhteinen kieli ja ymmärrys on vasta kehittymässä 

 ELY-keskuksella ei ole mandaattia päättää muiden toimijoiden asioista 

ja rahoista 

 Henkilöstövaihdoksia eri organisaatioissa 

 Verkostojen ylläpito vaikeaa, jos johtotaso ei ole sitoutunut 

 ”Vaikka yhteinen kehittäminen säästäisi aikaa, juuri nyt ei ole aikaa 

kehittää!” 

 Strategiatyö haasteellista: mistä voidaan sopia, mikä on alueella 

ratkaistavissa, mitkä ovat valtakunnallisia ratkaisuja, mihin suuntaan 

palvelut kehittyvät, mitä haasteita taloudelliset ongelmat tuovat jne. 

 Tulevat kunta- ja soteuudistukset vielä auki 

 Uusi RR-kausi: mitä valtakunnallisia ratkaisuja sen kautta ja milloin? 

 Onko ministeriöillä realistinen kuva ELY:n ja ELO:n todellisista 

mahdollisuuksista alueella?!? 
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