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TNO-foorumi 15.6.2018 (Skype-tapaaminen), muistio 

Osallistujat: 

TEM: Anna Toni  

KEHA/TOKE: Merja Niemi-Pynttäri, Ari Hyyryläinen, Harry Pulliainen 

TE-aspa: Kirsi Suovalkama 

Jyväskylän yliopisto: Raimo Vuorinen 

Etelä-Savo: Tuija Toivakainen (ELY) ja Ritva Malinen-Parkkinen (TE) 

Häme: Eero Häyrinen (ELY) ja  Marja-Leena Muuri (TE) 

Keski-Suomi: Lea Goyal (ELY), Pasi Savonmäki (ELY, Kohtaamo 

Pohjanmaa: Outi Korkiakoski (ELY) 

Pohjois-Karjala: Paula Hiltunen (ELY) 

Pohjois-Pohjanmaa: Jussi Leponiemi (TE) 

Pohjois-Savo: Kimmo Tiainen (ELY) 

Satakunta: Tuulikki Ahopelto (TE) 

Uusimaa: Sari Lehikoinen (TE) ja Michael Mäkelä (AVI) 

Varsinais-Suomi: Marjukka Seppä (TE) 

 

Valtakunnallisen ELO-ryhmän terveiset /Anna Toni 

Viestintäasiaa 

-ELO-asioille julkinen Twitter –tili ja lisäksi suljettu ELO-facebook –ryhmä 

Maakuntauudistus 

- MAKU- ja SOTE- lakien eteenpäin menemisestä vielä ristiriitaista tietoa, asiat selvinnevät piak-

koin 

- kasvupalveluvirastoon liittyviä kaavailuja: TE-Aspa siirtyisi vain osittain tällä tietoa, aiheesta käyty 

keskustelua, monestakin näkökulmasta olisi järkevää, että TE-aspa siirtyisi kokonaan. Mutta maa-

kunnat haluaisivat itse hoitaa kaiken neuvonnan ja ohjauksen 

- heräsi kysymys siirtyykö TNO-valtakunnallinen koordinaatio myös kasvupalveluvirastoon, vastaus  

oli että ei sinne 
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Ohjaamoasioita 

- nuorilta saatu hyvää palautetta 

- pohdittu ohjaamon yhteisiä perusteita, luonnos jo olemassa 

- joka kuukauden viimeinen torstai on TEM:n Savolaisen Jannen ja Tonin Annan vetämät Skype- 

kohtaamiset TE-toimistoille, aiheena Ohjaamon ajankohtaiset 

 

OKM ja TEM yhteistyö ja ELO 

-Mika Tammilehdon mukaan ammatillisen koulutuksen reformi on toimeenpanovaiheessa 

- jatkuvan oppimisen reformi ja digiyhteistyö (olisi tärkeää rakentaa yhteistyö TEM:n ja OKM:n vä-

lille aiheena osaamisen digi) 

- keskusteltiin, onko ”jatkuva oppiminen” termi tulossa korvaamaan elinikäisen oppimisen termiä, 

todettiin hyväksi termiksi mutta pääasiassa käytössä nyt elo 

- SITRA nostanut yhdeksi painopisteekseen elinikäisen oppimisen, selvittäneet erilaisia hankkeita 

aiheeseen liittyen, tässä mukana myös elo-toiminta, selvittävät myös rahoitusjärjestelmiä, ai-

heesta julkaisu mahdollisesti syksyllä 

- DIGI-asioista: CompLeap –hanke (EU-rahoitteinen), opetushallitus ym yhteistyökumppanit, raken-

netaan mm työväline, jonka avulla voisi tunnistaa osaamistaan, teemasta ollut juuri webinaari si-

dosryhmille (asiasta löytyy hyvin täsmennystä Opetushallituksen verkkosivuilta), linkki aineistoi-

hin/webinaariin löytyy ELO-verkoston facebook –sivustolta ja myös Annalta 

 

ELO-toiminta maakuntauudistuksen jälkeen 

-ELO-toiminnan jatkuvuus nostettu tärkeäksi painopisteeksi, mutta miten vahvistetaan? 

-Anna Toni /TEM ja Maarita Mannelin/PK:n maakuntavirasto ovat tehneet yhteistyötä aiheeseen 

liittyen 

- maakunnista selkeä viesti: toivotaan tiivistä faktamuotoista perustetta, mitä hyvää, mitä pitäisi 

olla, mitä on jo tehty 

- seuraavaksi lähetetään kysely: MILLAISTA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄÄ TOIMINTAA JO 

ON. Kysely lähtee ennen juhannusta. 

 

Yhteisessä keskustelussa esiin nousseita näkökulmia: 

- voisiko olla valtakunnallinen koordinaatio sekä Ohjaamoille että ELO:lle? Vai olisiko tärkeä, että 

olisi vahva ja asiansa osaava verkosto? Verkostotyöskentelylle voisi ottaa mallia eurooppalaisesta 

maiden yli toimivasta verkostosta, jossa puheenjohtajuus vaihtuisi vuosittain. Verkostolla tulee 
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olla johtaja/vastuunottaja. Haasteensa tässäkin, mutta on toiminut valtioiden välillä. Yksi uusi 

haaste, josta ei vielä ole paljoa keskusteltu: toimijaverkkoon tulee myös yksityisiä palveluntuottajia 

- maakuntauudistuksessa eri puolilla Suomea eri vaihe, jossain jo laatikoita piirrellään, toiminnan 

näkyväksi tekeminen on ainut keino tässä 

-   KONKREETTISTEN MALLIEN näkyväksi tekeminen tärkeää: miten eri alueilla on käytännössä   

viety ohjausasiaa eteenpäin, esimerkiksi- Pohjanmaalla koulutuksen neuvottelukunta, jossa ELO-

jaos. Työtä kannattaa perustella osaamisen lisäämisellä, ohjaus voi olla ratkaisu kohtaanto-ongel-

maan 

 - EU:n tasolla: elinikäiset urasuunnittelutaidot nostettu keskeiseksi teemaksi, noin muuten Suo-

messa kehitys päinvastaista kuin useissa EU-maissa (eli meillä pyritään hajauttamaan, toisaalla 

taas yhdistämään hajanaisia palveluja) 

- ELO/OHJAAMO –koordinaation ja yhteistyön tiivistäminen, onko vaikeampi viedä maakuntiin 

kahta mallia (elo ja ohjaamot) vai onko parempi kokonaisuutena? 

- yli maakuntien tapahtuvasta yhteistyöstä Etelä-Savossa käytännön esimerkkiä: ELO-ryhmien ta-

paaminen kasvotusten (muutaman maakunnan ELO-ryhmien yhteistyötapaaminen) 

-ruotsinkielisyyden toteutumista Ohjaamojen osalta kyseltiin, ja saatiin vastaus että on toteutunut 

- entä kauppakamarit (alueelliset)? Espanjassa vahvassa asemassa, mikä merkitys Suomessa?’ 

- monialainen ohjaus kaikenikäisille: palveluiden yhteensovittaminen nousee tärkeään rooliin 

myös uusissa laeissa, voisiko olla siis hyvä mahdollisuus, hedelmällinen maaperä myös monialaisen 

palvelun uudistamiselle 

- eri vaiheissa tarvitaan erilaista toimintaa: 1) esivalmistelu, 2) lait menevät läpi ja 3) homma käyn-

nistyy, tämä vaiheistus voisi jäsentää toimintaa   

Ohjauksen arvioinnin tilannekatsaus /Raimo Vuorinen, Jyväskylän yliopisto 

- diat löytyvät Elo-torilta 

- pyydetään kommentteja Raimon dioilla esittämään jäsennykseen, joita on jo vähän tullut-

kin (diat lähetetty sähköpostilla) 

 

Ohjaamo –kuulumisia/ Pasi Savonmäki, Kohtaamo-projekti 

- diat löytyvät ELO-torilta 

- ohjaamojen palaute ollut hyvää, uutena liikkuvat ohjaamot 

- vakiinnuttaminen ELO- toiminnan kannalta tärkeä asia, yhteys Ohjaamo –toimintaan on 

alusta alkaen ollut selvä asia 

- ohjaamojen perusteet – minimivaatimukset nyt paperilla, luonnos olemassa 

- alueellinen mallinnus: Kohtaamoon kertyy paljon tietoa alueilta, tilanne on tällä hetkellä 

sekava ja mallintamiseen ollaankin pyytämässä viestintäapua 

- maakuntavalmistelijoille mainittu luonnos on informaatiopaperi 
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- samalla tavalla kuin ELO-toiminnassa on pohdinnan alla miten Ohjaamojen valtakunnalli-

nen koordinaatio tapahtuu – ei ehkä mitään keskusvirastoa vaan ylimaakunnallinen ver-

kosto olisi tärkeä, tarve sellaiselle olemassa 

- verkkopalvelun tilanne: uusi verkkopalvelusuunnittelija Ville Rötkö on aloittanut Marko  

Kilpeläisen siirryttyä työhön toisaalle, suuri työ ottaa homma haltuun. Mukana ollut vuo-

desta 2015 alkaen laaja-alainen kehittämisryhmä. TE-Aspan uraohjaus harjoittelee nyt pilo-

tin käyttöön ottamista 

- verkkopalvelussa haasteena yhteys kaikkiin käytössä oleviin alustoihin, esim. Työmarkkina-

tori). TEM/OKM: nimetty virallinen työryhmä Digi-yhteistyötä varten 

TNO-päivät Tampereella 20.-21.9.2018 

- tämän verkoston kasvotusten -kohtaaminen pidetään Tampereella (Koskipuiston  Scandic) 

20.-21.9.2018, tilaisuus, tapahtuman ideoimista/järj varten työryhmä:  Merja Niemi-Pynt-

täri, Ari Hyyryläinen, Raimo Vuorinen, Harry Pullainen,  Anna Toni, Tuija Toivakainen ja Kirsi 

Rajahalme (Kirsiä kysytään vielä, ehdotus tuli toisaalta) 

- pohditaan työryhmällä tilaisuuden tavoitteet ja sisällöt, ilmoittautumislinkki lähetetään 

sähköpostiin 

 

 

Muistion kirjoitti Merja Niemi-Pynttäri, KEHA-keskus 

 

 

 

 

 

 

 

 


