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Pohjanmaa 

 

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN 
KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 
 
 
 
Aika: 5.6.2017 kello 13.00 – 14:45 
 
Paikka: Kokkolan kaupungintalo, Öja-sali, Kauppatori 5, 67100 Kokkola 
 
 
1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Linda Björkgård avasi kokouksen klo 13:06 

   
2  § Osallistujien toteaminen.  

Osallistujalista liitteenä, liite 1. 

  

3  § Esityslista hyväksyttiin. 

 
4  § Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin. 

 Keskustelu: Pitäisikö ELO-ryhmässä olla edustus myös varhaiskasvatuksesta. 
Todettiin, että ELO-ryhmä on ohjaustoimijoiden monihallinnollinen ryhmä, jossa 
on hyvä olla mukana eri-ikäisten ihmisten ohjaus- ja kasvatustyötä tekeviä.   

  

5 § Raportti ELO-toiminnasta TEM/OKM:lle, Outi Korkiakoski 

 Outi esitti raportin ELO-toiminnasta Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, liite 2. 

 TEM järjesti ELY-keskukselle ja Kohtaamolle 2.6.2017 yhteisen videokokouksen: 
Ohjaamot maakuntauudistuksessa: Ohjaamot vakiintuvat. Ne jotka toimivat ESR-
rahoituksella voivat hakea ja saada jatkorahoitusta. 

Hallituksen puoliväliriihessä on päätetty Ohjaamoiden vakinaistamisesta. 
Seuraavalle neljälle vuodelle (2018-2021) on varattu vuosittainen määrärahaa 5 
milj. eurota koko maahan. Rahat ohjataan TE-toimistoille ja se tulee käyttää 
ohjaamoiden koordinointihenkilöstön palkkaamiseen, ei TE-palveluiden 
henkilöstön palkkaamiseen.  

 Linda: Kun ohjaamo vakiintuu, voisiko ohjaamoa koordinoida ELO-ryhmä? 
Ohjaamoille nimetään valtakunnallinen ohjausryhmä. 
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 Outi esitti tilaston Keski-Pohjanmaan alle 30-vuotiaista työttömistä, liite 3.  

 Huhtkikuun lopussa Keski-Pohjanmaalla on ollut 792 alle 30-vuotiasta nuorta 
työttömänä. Miehiä on ollut 477 (60 %) ja naisia 315 (40 %). Näistä pelkän 
peruskoulun varassa oli 136 henkilöä ja lukion suorittaneita 96 henkilöä. Iso 
joukko on niitä, joilla on vain perus- tai lukiokoulutus. 

 Linda: Suurin osa ohjaamon asiakkaista on nuoria miehiä ilman 
ammattikoulutusta.   

 Elina: virta yli kolme kuukauden työttömyyteen on vähän laskenut Keski-
Pohjanmaalla. 

 

6 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2017, Linda Björkgård 

Terhi Petäjä on päivittänyt toimintasuunnitelman, http://2aste.kpedu.fi/ -sivuilla. 
Se on tehty samalla kaavalla kun aikaisemmin. Olennaisia muutoksia ei ole tehty. 
Yhteystiedot on myös päivitetty. Ilmoita Terhille, jos jotakin pitää 
muuttaa/päivittää. Nykyinen toimintasuunnitelma on hyvä kuvaus eri toimijoiden 
ohjauspalveluista.  

Käytiin keskustelua siitä, että jatkossa olisi hyvä ns. ”asiakaspaperi”, jossa 
ohjausprosessi kuvataan, mitä se on eri vaiheessa.  Eri organisaatiot voisivat 
kuvata miten prosessi asiakkaan näkökulmasta kulkee omassa organisaatiossa. 
Toimintasuunnitelmaan olisi hyvä myös lisätä hyvät ja toimivat käytännöt. 
Tiedottaminen sekä asiakkaille että toimijoille on myös tärkeä. 

 

7 § Nuorten ohjauksen alueellinen palvelumalli, Linda Björkgård 

 Linda kertoi, että moniammatillisen ohjauskoulutuksen tuloksena on tavoitteena 
luoda palvelumalli siitä, miten koulutuksen päättäneitä ohjataan koulutuksen 
jälkeisen vuoden aikana, mikäli he eivät työllisty. Oulun yliopisto työstää 
palvelumallia ja se esitetään verkostolle kommentoitavaksi 21.8.2017 
työllisyysstrategiaa suunnittelussa. Palvelumalli voidaan julkaista elinikäisen 
ohjauksen sivulle sekä Kokkolan kaupungin sivulle.  Ennakkotieto palvelumallista: 
uraohjaus pitäisi olla suunnitelmallinen = uraohjauksen polku. Toimijoiden 
vastuualueita on ollut vaikea määritellä. Ohjaus pitää hoitaa siinä missä 
osaamista on, kukaan ei voi hoitaa kaikkea 

 Outi: Paikallistasolla pitää tietää, ketä toimijat ovat ja sopia kuka tekee mitäkin 
moniammatillisessa yhteistyöverkostossa. Työnhaun alkaessa TE-toimisto 
tarjoaa nuorille työnhaku- uravalmennuspalvelua. Palveluissa on katvealueita, 
joihin moniammatillisella yhteystyöllä voidaan puuttua.   

   

7 § Muut asiat 

 Uraohjaus ja ammatillisen ohjaus on mainittu vireillä olevassa rekrytointia ja 
osaamispalveluita koskevassa lakiesityksessä. Osaamispalveluina maakunnan 
tulee järjestää ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä kasvupalvelukoulutusta. 
Ammatillisen ohjauksen vaade tulee EU-lain säädännöstä.  

http://2aste.kpedu.fi/
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 Outi esitti. Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka, 
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/finnish/suuntaviivoja-
elinikaisen-ohjauksen-toimintapolitiikalle-ja-palvelujarjestelyille-yhteiset-tavoitteet-
ja-periaatteet-eu-n-jasenmaille-ja-komissiolle 

 Katso s. 11, Taulukko 1: ohjauksen tarjonnan tarkastelu sektoreittain 
hallinnonalojen yhteisten suuntaviivojen avulla. Jokainen organisaatio hyödyntää 
taulukkoa ja käydä läpi mitä löytyy omassa organisaatiossa.   

Taulukko 2: Hallinnonalojen yhteisten suuntaviivojen väliset yhteydet  

Seuraavaan kokoukseen toivotaan, että kukin organisaatio tutkailee taulukoita ja 
tekee arviointia oman hallinnonalan näkökulmasta.  

KPEDUn hakijapalvelut järjestää jälkiohjauspalvelua 20.6.2017 heille, jotka eivät 
ole saaneet koulutuspaikkaa.   

4-5.10 Ohjaamoristeily tulossa. 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ohjaamot järjestävät 
11.10 yhteinen ohjaamopäivä Härmässä.  Hyvä ohjelma, kannattaa osallistua. 

 Linda vaihtaa työpaikka syksyllä. Ryhmälle tulee nimetä uusi puheenjohtaja 
seuraavassa kokouksessa.   

Nuorisotoiminenjohtaja Ronnie Djupsund siirtyy Kokkotyö-säätiön 
toimitusjohtajaksi syksyllä.  

 

8 § Seuraava kokous: 31.10.2017, Kpedun tiloissa. 

 

Kokous päättyi 14:44 
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