
Muistio TNO-foorumi videolla 15.12.2016 

Osallistujat:  

KEHA/TOKE: Merja Niemi-Pynttäri, 

TEM: Ari-Pekka Leminen 

JYU/KTL: Raimo Vuorinen 

Edustajat 9 alueelta (ei Uusimaa) + TE-aspa 

 

TNO-foorumin palaveria hankaloittivat tällä kertaa tekniset ongelmat (Soneran yhteydet poikki 

laajasti). Osa halukkaista ei päässyt linjoille lainkaan/yhteydet katkeilivat/ääni ei kuulunut. 

Käsiteltiin seuraavia asioita vaihtelevan osallistujajoukon kanssa: 

 

Ari-Pekka Lemisen puheenvuoro maakuntauudistuksen (lakivalmistelu) tämänhetkisestä vaiheesta 

 

- laki kasvupalveluista lähtenyt kierrokselle, uraohjaus saatu mukaan lakiin – tämän 

ratkaisivat kansainväliset perustelut (kansalaisilla on oikeus ammatinvalinnanohjaukseen),  

esim. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48822/elgpnprogressreport201314

web.pdf?sequence=1 

 

ja 

 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2002/20020080 

 

- monialaisuus / OHJAAMO -malli;  tätä ei ole saatu kasvupalvelulakiin tässä vaiheessa,  

monialainen palvelu ja esim. ELO -toiminta tulee yrittää saada lausuntokierroksen 

yhteydessä lakitekstiin tai perusteluihin 

- JTYPL, lain nimi muuttuu: Laki julkisista ja rekrytointi- ja osaamispalveluista, palveluista 

tulee kuvaukset (miten ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluja kannattaa kuvata – 

Lemiselle saa lähettää tekstiä ajatuksella :  mistä on tärkeä huolehtia, että tulee lakiin) 

 

Keskustelussa esiin nousseita asioita: 

Psykologipätevyys uraohjauksessa? Luonnoksissa on, että se tulisi lakiin mukaan (on 

tärkeää säilyttää ja kehittää laadukasta 80-vuotista palvelua)  

 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48822/elgpnprogressreport201314web.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48822/elgpnprogressreport201314web.pdf?sequence=1
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2002/20020080


Oppilaitosmaailma on muutoksessa (ammatillisen koulutuksen reformilait). Ohjaus on 

mukana taustapapereissa, mutta minimikriteerejä ei mainita, opot mainitaan vain 

lakitekstin perusteluissa. Eri ohjaustoimijoiden lausunnot toivottavasti nostavat ohjauksen 

paremmin esiin (lausunnot jätettävä 19.12.) 

 

Aktiivisuus tärkeää! erilaisissa maakuntien työryhmissä (mikäli niihin pääsee mukaan) 

kannattaa ottaa ohjauksen asia esille) on tämänkin ryhmän jäseniä mukana  

 

Hankintaosaamisen tarve: Raimo Vuorinen viittasi tuoreeseen tutkimukseen, jossa on 

seurattu ohjauksen ostopalveluja Iso-Britanniassa, Saksassa ja Hollannissa. Ostokriteerinä 

ovat olleet hinta, laatu ja palvelujen kattavuus.  Johtopäätöksenä on se, että ostajan 

viisaus on olennaista. Tulevassa maakuntamallissa hankintoja tekevillä (keitä he ikinä 

ovatkaan) tulisi olla sisällöllistä ymmärrystä elinikäisen ohjauksen ja monialaisen ohjauksen 

palvelujen hankintaan. Onko tätä mahdollista ennakoida? Pohdittiin että nyt jo olisi hyvä 

etukäteen pohtia – varsinkin kun tämä ryhmä on vielä olemassa - kilpailutusten sisällöllisiä 

seikkoja, palvelusopimuksia, laatukriteerejä peilaten niitä mm kansainvälisiin sopimuksiin 

(näistä Raimo Vuorisella hyvä tuntuma). Valmiita tekstejä on hyvä olla käytössä tulevissa 

tilanteissa, asiat tapahtuvat näinä aikoina todella nopeasti. 

 

Mitä sovittiin? 

Sovittiin että pienellä työryhmällä ryhdytään pohtimaan elinikäisen ohjauksen + 

monialaisen ohjauksen sisällöllisiä laatukriteerejä ennakoiden tulevia hankintatilanteita.  

Mukana ainakin Ari-Pekka Leminen (TEM), Merja Niemi-Pynttäri (KEHA), Raimo Vuorinen 

(Jyväskylän yliopisto). Lisäksi tarvittaisiin pari henkilöä TE -toimistoista ja ELY -keskuksista. 

Laitetaan viestiä tästä kokouksesta poissaoleville. Toivotaan vapaaehtoisia. Ryhmässä olisi 

tärkeä olla myös henkilö, jolla hankintaosaamista, vaikka työryhmä keskittyykin sisällöllisiin 

seikkoihin. 

 

Sovittiin että TNO -foorumi kokoontuu kevätkaudella 2017 kaksi kertaa, ja mieluusti 

Skypellä. 

 

Muistion laati Merja Niemi-Pynttäri 

 

 

 


