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Visio: Opin Oivallan 
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Arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, joustavuus, sivistys 
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Tuija Toivakainen 27.1.2014 

Yrittäen 

Arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, joustavuus, sivistys 

Nuorisotakuun kansalliset 

tavoitteet alle 30-vuotiaille 

 Itsenäinen elämä 

 Mahdollisuus työhön tai 

koulutukseen 

 Ammattitaito ja työllistyminen 

Nuorisotakuun 

neuvottelukunnan tehtävät 

 Vastaa strategiasta 

 Hyödyntää nuorten ryhmiä 

 Verkostoituu 

Jokainen voisi kokea  

olevansa oman elämänsä tekijä. 

 

 

 

 

Löytäisi oman paikkansa  

maailmassa, ja se paikka tuntuisi omalta. 
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Kuntien 
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Osallistuvat 

nuoret ja 

kolmas sektori 

Kannustava 

oppiminen 

Avoimet väylät 

Nuoret olisivat itse mukana niitä 

järjestämässä! 

 

 

Oppiminen tapahtuu  

käytännön kautta. 

 

Tietää  

osaavansa! 



Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen 

yhteistyöryhmä (ISO ELO) 

    Etelä-Savon ELY on asettanut Etelä-Savon elinikäisen 

oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ajaksi 1.7.2013 – 

31.12.2016 (Etelä-Savon ISO ELO) ja pyytänyt 

nimeämään jäsenet ja varajäsenet. Yhteistyöryhmän 

tehtävänä on  

 toimia vuosina 2013 – 2014 laadittavan elinikäisen 

oppimisen ja ohjauksen strategian ja toimintaohjelman 

johtoryhmänä sekä tukea ja edistää elinikäisen oppimisen 

ja ohjauksen strategiaa ja toimeenpanoa Etelä-Savossa. 

 seurata, arvioida ja kehittää maakunnallista elinikäistä 

oppimista ja ohjausta.  
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Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen 

yhteistyöryhmä (ISO ELO) 

 edistää ohjauspalvelujen yhteensovittamista, yhteisiä 

menettelytapoja ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 

riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. 

 toimia keskustelun avaajana ja laajana moniammatillisen 

ja -alaisen yhteistyön paikkana hyödyntäen olemassa 

olevia verkostoja ja yhteistyötä. 

 verkostoitua elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä 

nuorisotakuun asioissa ja toimia yhteistyötahona 

valtakunnalliseen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmään 

(ks. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/Elinikaisen_ohjauksen_strategia/). 
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Elinikäisen tieto-, neuvonta- ja 

ohjauspalveluiden (ELO) työryhmän  

 Elinikäisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (ELO) 

työryhmän 13.3.2012 kutsun mukaan tavoitteena on nivoa 

maakunnan eri toimijat yhteen toteuttamaan elinikäisen 

ohjauksen strategisia tavoitteita (OKM 2011:15), jotka on 

määritelty OKM:n raportissa seuraavasti: 

• Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat 

asiakkaiden tarpeita. 

• Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat. 

• Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen. 

• Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään. 

• Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena.  

• Ryhmä toimii pikemminkin verkostona ilman nimettyjä jäseniä.  
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Nuorisotakuun neuvottelukunta 

     Nuorisotakuun neuvottelukunta on asetettu 1.1.2013 – 

31.12.2014, sillä on nimetyt jäsenet ja varajäsenet ja sen 

tehtävänä on  

 tukea, edistää ja kehittää nuorisotakuun strategiaa ja 

toimeenpanoa Etelä-Savossa. 

 hyödyntää jo toimivia nuorten ryhmiä, kuten Etelä-Savon 

nuorten foorumia. 

 verkostoitua nuorten hyväksi tehtävää moniammatillista ja 

monihallinnollista yhteistyötä varten.  
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Lisätietoja  

 Tuija Toivakainen 
 Puh. +358 29 502 4220 

 Sähköp. tuija.toivakainen@ely-keskus.fi  tai nuorisotakuu.etela-savo@ely-keskus.fi       

 Kehityspäällikkö 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

www.ely-keskus.fi/etela-savo > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta 

Puh. vaihde +358 29 502 4000 

Kirjaamon sähköp. kirjaamo.etelä-savo@ely-keskus.fi 

Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli  

Postios. PL 164, 50101 Mikkeli 

  Nuori duuniin! www.lansi-savo.fi > Teemat > Nuori duuniin! 

 Digitaalinen kaupunkiseikkailu syksyllä 2014: 

http://www.digitaalinenkaupunkiseikkailu.fi/    

 Valtakunnalliset uudistuneet nuorisotakuun sivut: www.nuorisotakuu.fi    
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