ELY-keskusten rapotointi vuoden 2017 elinikäisen ohjauksen toiminnasta ja valmistautumisesta tulevaan maakuntauudistukseen

Valtakunnallisen ELO-ryhmän kokouksessa (2.3.2018 ) sovittiin, että ELY-keskukset raportoivat
elinikäisen ohjauksen vuden 2017 toiminnastaan valtakunnalliselle ELO-ryhmälle keväällä 2018.
ELO-ryhmien tuottama laadullinen raportti yhdistetään osaksi ohjausalan osaamiskeskuksen
(eVokesin) toteuttaman alueellisen ELO-toiminnan selvityskokonaisuuden neljättä vaihetta.
Aiemmat ELO-ryhmien toimintaa tarkastelevat raportit ovat saatavilla osoitteessa http://evokes.fi.
TNO-foorumin verkkokokouksessa 15.6.2018 sovittiin myös, että vuotta 2017 koskevan raportoinnin yhdessä ELO-ryhmiä pyydetään myös kuvaamaan, miten ne ovat valmistautuneet ELOtoiminnan jatkumiseen ja edelleen kehittämiseen uudessa maakuntamallissa. Tämän aineiston
yhteenveto on keskustelujen pohjana 20.-21.9.2018 Tampereella järjestettävässä seuraavassa
TNO-foorumissa.
Vuotta 2017 koskevaa raporttia varten ELO-ryhmiä pyydetään vastaamaan liittessä oleviin kysymyksiin ja palauttamaan vastaukset 31.8.2018 mennessä Word-dokumenttina osoitteisiin
merja.niemi-pynttari@ely-keskus.fi ja raimo.vuorinen@jyu.fi. Vastausten liitteinä voi olla ELO-ryhmien omia yhteenvetoja tai kokousmuistioita, jotka kuvaavat vuoden 2017 kokonaisuutta.
Yhteenveto aineistoista toimitetaan valtakunnalliselle ELO-ryhmälle ja alueellisille ELO-ryhmille
käsiteltäväksi syyskuun 2018 loppuun mennessä.
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Vastauslomake
ELY-keskusten rapotointi vuoden 2017 elinikäisen ohjauksen toiminnasta
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ELO-ryhmien toiminta vuonna 2017
1. Kuvatkaa vuoden 2017 elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja hanketoimintaa sekä erilaisten
kehittämisryhmien toimintaa alueellanne suhteessa vuodelle 2017 asetettamiinne tavoitteisiin.
Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimii kaksi ELO-ryhmää, toinen Keski-Pohjanmaalla ja toinen Pohjanmaalla. Pohjanmaan ELO-ryhmää koordinoi Aluehallintovirastojen ruotsinkielisen sivistystoimen yksikkö yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Toimintatapa on osoittautunut hyväksi kaksikielisessä toimintaympäristössä. Elinikäinen ohjaus on osa oppimisen polkua, jossa huomioidaan suomen- ja ruotsinkieliset koulutusmahdollisuudet. ELO toiminta on Pohjanmaan ELY:ssä 2 henkilön vastuulla ja AVI:en ruotsinkielisessä yksikössä 3 henkilön vastuulla
muun työn ohessa. AVI:en ruotsinkielinen yksikkö toimii valtakunnallisesti ja toimipisteet ovat
Vaasassa, Turussa ja Helsingissä. Pohjanmaalla elinikäiikäisen ohjauksen koordinointi ja järjestäminen koostuu pääosin näistä osista: informaatio-ohjaus (ELO-ryhmän kokoukset ja viestintä,
koulutuksen strategiat ja lainsäädäntö), täydennyskoulutuksen järjestäminen, laadun varmistus
ja sidosryhmätyöskentely esim. koulutuksen neuvottelukunta maakuntaliitossa. ELO-jaoksen kokouksia on pidetty 4 kertaa vuodessa. Koulutuksen neuvottelukunta on kokoontunut 3 kertaa vuodessa. AVI/ELY virkamiesyhteistyökokouksia on pidetty 15 vuoden aikana. Täydennyskoulutusta
on järjestetty 400 hlölle. Keski-Pohjanmaan ELO-ryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuoden
aikana.

Keski-Pohjanmaalla on KPEDU:n sivustolle koottu yhteistä materiaalia verkoston käyttöön ja tiedottamiseen Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Keski-Pohjanmaalla
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2016/01/ELO_toimintasuunnitelma_2016.pdf

2. Kuvatkaa, miten olette vuoden 2017 ELO-ryhmän toiminassa pyrkineet järjestämään Ohjaamojen vakinaistamisen?
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ELO-ryhmän jäsenenä sekä tiiviissä verkostoyhteistyössä on ollut mukana Ohjaamon edustaja.Pohjanmaan TE-toimistoon on palkattu kolme Ohjaamo-koordinaattoria Vaasaan, Pietarsaareen ja Kokkolaan.
3. Mitä mahdollisia uusia avauksia olette tehneet vuodelle 2018?
Kokouksissa jäsenet ovat vuorotellen kertoneet omasta ohjaustyöstään. Näin on jaettu osaamista verkostossa. Jäsenten kertoessa ohjaustyöstään on havaittavissa, että eri organisaatioilla
on samoja elementtejä toiminnassa ja niitä tulisi voida koordinoida ja havainnollistaa paremmin
asiakkaan näkökulmasta. Pohjanmaan ELO-jaos toteuttaa työpajan aiheesta Kotouttaminen
ruotsin kielellä valtakunnallisessa ohjaajien seminaarissa Vägledardagarna Vaasassa 2425.10.2018.
ELO-jaos on ollut tukemassa ammatillisen koulutuksen reformia vuoden aikana.ELO-jaos on
tuonut ajankohtaisia aiheita koulutuksen neuvottelukunnan käsittelyyn. Maaliskuussa järjestettiin ammatillisen koulutuksen reformista työkokous, johon kutsuttiin Mika Tammilehto OKM:sta
mukaan. Yhteisten kokousten tuloksena on syntynyt tiedonvaihtoa ja yhteistyötä oppilaitosten
välille.
Verkostoyhteistyössä eri oppilaitosten kanssa on pidetty esillä sitä, että ne rakentavat oppimiskokonaisuuksia niin, että ne mahdollistavat jatkuvan oppimisen polkuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ja eri koulutusasteilla.
4. Miten olette valmistautuneet ELO-verkoston jatkumiseen ja kehittymiseen tulevassa maakuntamallissa seuraavissa vaiheissa?
4.1. Maakuntauudistuksen esivalmistelussa
Olemme mukana maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä sekä Pohjanmaalla että Keski-Pohjanmaalla. Kokouksiin on koottu taustamateriaalia ja nykytilan kuvausta sekä nostettu elinikäiseen ohjaukseen liittyviä asioita maakuntavalmisteluun. ELO-ryhmä on seurannut lainsäädäntöä ja sen etenemistä.
Olemme mukana Elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys –valmisteluryhmässä sekä
maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä. Tehdään yhteistyötä tulevan maakunnan ja
LUOVA:n kanssa. Keski-Pohjanmaalla toimii Osaava Keski-Pohjanmaa teemaryhmä, jossa
ELO-ryhmästä on jäseniä mukana.

4.2. Uuden hallintorakenteen käynnistyessä
Pohjanmaan liiton hallintorakenteeseen on rakennettu Koulutuksen neuvottelukunta, jonka jaos
ELO-ryhmä on. Toinen jaos on ennakointijaos. Jaokset valmistelevat koulutuksen neuvottelukunnan kokouksia ja siten asiat saavat laajemman huomion ja vaikuttavuuden maakunnassa.
https://www.obotnia.fi/regionutveckling/utbildningsdelegationen/
5. Millaista valtakunnallista tukea/vertaistukea tarvittaisiin maakuntauudistuksen edetessä ELOtoiminnan jatkumisessa ja kehittämisessä?
5.1. Uudistuksen esivalmistelussa
Tehtävä tulee kirjata lainsäädäntöön sekä budjettiin.
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Koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan maakunnassa erityisesti elinikäistä ohjausta ja elinikäisen ohjauksen palveluiden koordinointia. Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan
työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentamiseen, vähennetään koulukeskeytyksiä, nopeutetaan työhön siirtymistä, pidennetään työuria sekä
parannetaan kansalaisten osallisuutta.Kielilaissa (423/2003) tarkoitettujen kielellisten oikeuksien
turvaamiseksi hoidetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palveluja
Seinäjoen päätoimipaikan ohella Vaasan sivutoimipaikassa.
Keski-Pohjanmaan ELO-ryhmän toimintaa valmistellaan Maakunnan kasvupalvelu-valmisteluryhmässä.
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista: 2. luvun 6§:ssä mainitaan, että ”Maakunnallisia
kasvupalveluja varten järjestetään lisäksi yhteisten palvelujen palvelukokonaisuutena palveluohjausta ja tietopalveluja” – ei koske varsinaisesti TNO -palveluita, vaan tarkoittaa nimenomaan
kaikista kasvupalveluista tiedottamista ja ohjaamista palveluihin (palveluohjaus). Uusimmassa
lain versiossa on mukana uraohjaus rekrytointi- ja osaamispalvelujen yhteydessä
5.1. Uuden hallintorakenteen käynnistyessä
Ruotsinkielisten ohjauspalvelujen koordinointi ehdotetaan pidettävän jatkossakin LUOVA:ssa
ruotsinkielisen sivistystoimen yksikössä. Elinikäinen ohjaus on osa oppimispolkua ja osaamisen
kehittämistä, jossa täytyy huomioida suomen- ja ruotsinkieliset koulutusmahdollisuudet. Nykyistä toimintapaa jatketaan Maakunnan ja LUOVA:n yhteistyönä, koska se on osoittautunut hyväksi kaksikielisessä toimintaympäristössä.
Nämä yhteistyökuviot ja rajapinnat on hyvä kirjata toimintaohjeisiin tai sopimuksiin.

6. Muita viestejä, huomiota valtakunnalliselle ELO-toiminnalle?
Koulutusohjelmia ja tutkintokoulutuksia ohjausalalle tulee lisätä esim.2-vuotinen
maisteriohjelma.
Ohjausalan koulutuksesta on hyviä esimerkkejä Ruotsista ja Tanskasta:
Studie- och yrkesvägledarutbildning ja Vägledningscenter.
Raportin laatijoina:
Outi Korkiakoski, erikoissuunnittelija/Pohjanmaan ELY-keskus outi.korkiakoski@ely-keskus.fi
Disa Widell, sivistystoimen ylitarkastaja, ruotsinkielinen opetustoimi/AVI disa.widell@avi.fi

Lomake mahdollisine liitteineen palautetaan 31.8.2018 mennessä osoitteisiin:
merja.niemi-pynttari@ely-keskus.fi ja raimo.vuorinen@jyu.fi

