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POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 
 0295 028 500 Kirjaamo 
www.ely-keskus.fi PL 131, 65101 Vaasa 
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.pohjanmaa@ely-keskus.fi 

 

ELO KP 

Aika 18.5.2020 Klo 12.00-13.30 
 

Paikka Teams-etäyhteys 
 

Läsnä Cucinotta Francesca, ELY pj.  
Widell Disa, AVI varapj. 
Pihlaja Elina, TET sihteeri  
Haapasalo Anu, KPEDU 
Hagström Max, KPEDU Osuvakoulutus 
Kahari-Wiik Kaija, KP Kesäyliopisto 
Kautiainen Juuso, TET 
Kivelä Merja, KPEDU 
Korkiakoski Outi, TET 
Nevasaari Sirpa, SILTA 
Petäjä Terhi, KPEDU 
Purontaus Sirkku, KPEDU 
Ilkka Rinta, Kokkolan kaupunki 
Sirpa Salo, KPEDU 

 

1  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00 

2  Osallistujien kierros koronaepidemian vaikutuksista ohjaustyöhön ja vaikutukset 
toimintaympäristöömme 

Sirkku Purontaus KPEDU: 
-Etäopetus verkossa onnistunut hyvin ja digiloikkaa otettu, mutta pidemmän päälle ammatillinen kou-
lutus perustuu kuitenkin tekemällä oppimiseen. Myös työssäoppimisena on kevään korona-ajan kou-
lutusta toteutettu. Koulutussopimukset ja oppisopimukset pääsääntöisesti toteutuneet. Joillakin aloilla 
kuten ravintola- ja cateringala, varhaiskasvatus, media-ala ollut haastavampaa. Jonkin verran on suo-
ritettu näyttöjä oppilaitoksissa työpaikkaympäristön sijasta. Kesäopintoja mahdollisuus suorittaa 
- Myös työvoimakoulutuksia aloitettu. 
- Elokuulle on vaihtoehtoisia suunnitelmia opetuksen järjestämiseksi, koska ei varmuutta tilanteen 
etenemisestä vielä. 
 
Sirpa Salo KPEDU: 
-Tekee ohjaustyötä Ohjuri ja Yhdessä Ohjaten ESR-hankkeissa. 
-Ohjaukset jatkuneet etäohjauksena esim. whatsappilla ja teamsillä. 
-Asiakasohjausta eniten TE-toimistosta ja Kokkotyö-säätiöltä. 
 
 Anu Haapasalo KPEDU: 
-Oppisopimuksia solmittu hyvää vauhtia korona-ajasta huolimatta. 
-Luonnonvara-ala hiljaisempi, mutten varsin hyvä tilanne. 
 
Terhi Petäjä KPEDU: 
-Opinto-ohjaajat ottaneet digivälineet hyvin haltuun. 
-Opiskelijat myös tyytyväisiä ja todenneet, että hyvin sujunut koulutusten käynnistäminen etänä. 
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Merja Kivelä KPEDU: 
-Yhteishaku meni hyvin. 
-Valmistuville tehdään kysely työllisyystilanteesta. 
 
Max Hagström Osuvakoulutus Oy: 
-Rekrykoulutuksia on käynnistymässä ja niihin on ollut hyvin hakijoita. 
-Korttikoulutukset ja lähiopetus jäissä. Pietarsaaressa raksa käynnistynyt ja ovat harjoittelemassa. 
-Monipuolisesti muutenkin koulutuksia tarjolla, mutta vain harvat lomautetut olleet kiinnostuneita. Suu-
rin osa odottaa tilanteen normalisoitumista ja pääsyä takaisin töihin. 
-Keski-Pohjanmaalla varsin vähän kausityövoiman tarvetta alkutuotannossa, varsinkin nyt kun turkis-
tarhoilla tarve vähentynyt. 
 
-Linkit, missä tietoa kausityöstä ja työvoiman liikkuvuudesta: https://app.toitasuomesta.fi/fi/job-list 
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyovoiman-liikkuvuudesta 
 
 
Ilkka Rintala Kokkolan kaupunki: 
-Kuntakokeilun aikataulu lykkääntynyt ja aloitus siirtynyt 2021 alkuun. Kokkolan kokeilussa verkoston 
rooli merkittävä, sillä kokeilun kannalta tärkeitä toimintoja kuntayhtymässä. 
-Parhaillaan käynnissä täydennyshaku, jossa hyväksyttävät mahdollisesti aloittavat myöhemmin. 
Tällä hetkellä virallisesti ainoastaan Kokkolan kaupunki mukana, sillä muut KP:n alueen kunnat eivät 
olleet mukana varsinaisessa hakemuksessa. 
-Korona-aika kasvattanut kokeiluun siirtyvää asiakasmäärää ja tilanne päivitetään elokuussa. 
-Kaupungin kesätyöllistämistä pystytään YT-prosessin vuoksi toteuttamaan osittain. 
 
https://tem.fi/documents/1410877/22347074/hallituksen%20esitys%20työllisyyden%20kuntakokei-
lusta%20(luonnos)/699b1597-e1bf-40be-cec0-eae7b97800a1 
 
  
Elina Pihlaja TE-toimisto: 
-N. 1400 yrittäjää ilmoittautunut työnhakijaksi ja hakenut työttömyysetuutta kevään aikana. Lomautet-
tuja paljon, joista suuri osa määräaikaisia ja odottavat töiden jatkumista. 
-Asiakaspalvelua tehdään puhelimitse ja verkossa. Hakijamäärän nopeasta kasvusta johtuen asiakas-
palvelu painottunut alkupalveluun ja työttömyysturva-asioiden hoitamiseen. Määräaikaishaastatteluja 
ja palveluihin ohjaamista ei olla ehditty tehdä normaalisti 
-Kuitenkin myös avoimia työpaikkoja tulee jatkuvasti, palkkatukia haetaan ja koulutukset ja valmen-
nukset pyörivät verkon kautta toteutettuina. 
-Omaehtoisissa opiskeluissa viime aikoina ollut hieman hiljaisempaa, mutta kuuluu myös normaalisti 
loppukevääseen. Hakemuksia ja kyselyitä alkaa todennäköisesti pian taas tulla paljon. 
 
Outi Korkiakoski TE-toimisto: 
- Työvoimakoulutuksia ja valmennuksia on toteutettu etänä, ammatinvalinnanohjaus ja asiakaspalvelu 
pyörii verkossa ja puhelimitse. 
-Palveluntuottajien kanssa on suunniteltu uudenmuotoisia palveluita esim. yrittäjille Kriisistä kasvuun -
valmennus. 
-Korkeakouluopiskelijoita rekrytoitu kesäharjoittelijoiksi TE-toimistoon. 
-Työttömyysturvalakiin ja muihinkin lakeihin tehty muutoksia tilanteesta johtuen. 
-Huhtikuussa tullut yli 3-kertainen määrä yhteydenottoja normaaliin verrattuna TE-toimistoon. 
-Nuoria työnhakijoita Keski-Pohjanmaalla 1653. TE-toimiston henkilöstöresurssit riittämättömät kaik-
kien nuorten ohjaukseen, joten tarvetta olisi myös oppilaitoksen puolelta annettavalle jälkiohjaukselle 
vastavalmistuneille.  

https://app.toitasuomesta.fi/fi/job-list
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyovoiman-liikkuvuudesta
https://tem.fi/documents/1410877/22347074/hallituksen%20esitys%20työllisyyden%20kuntakokeilusta%20(luonnos)/699b1597-e1bf-40be-cec0-eae7b97800a1
https://tem.fi/documents/1410877/22347074/hallituksen%20esitys%20työllisyyden%20kuntakokeilusta%20(luonnos)/699b1597-e1bf-40be-cec0-eae7b97800a1
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-KPEDUlta kerrottiin uudesta hankkeesta, jonka kautta toteutetaan mm. työnhakuvalmennusta team-
sin kautta vastavalmistuneille. 
 
Juuso Kautiainen Ohjaamo/TE-toimisto: 
-Tehnyt pääsääntöisesti etätyönä ohjausta, mutta asiakkaita myös otettu vastaan nuorisokeskuk-
sessa. 
-Ohjaamon kehittämispäivä tulossa 29.5., jonne toivotaan osallistujia. 
-Ohjaamossa kysymys koko alueen verkoston työstä, Juuson ohjauspanos kohdistuu pääosin työttö-
miin työnhakijoihin. 
 
https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/ 
 
 
Kaija Kähäri-Wiik Keski-Pohjanmaan Kesäyliopisto 
-Koulutuksia toteutettu verkossa ja osa siirretty syksyyn. 
-Yliopistokeskus kiinni heinäkuun loppuun. Syksylle saatu järjestämislupia useista yliopistoista mm. 
Oulu, Vaasa, Itä-Suomi. 
-Hallituksen 4. lisätalousarviosta esitys resursseista vapaalle sivistystyölle koronasta aiheutuneiden 
menetysten kompensoimiseen. 
 

3  Lyhyt ajankohtaiskatsaus: etäopetuswebinaarit, koulutuspoliittinen selonteko, ELO/LIV 
kokoontuminen 10.9.2020 klo 12.00-16.00/Disa Widell, AVI (LIITE) 

4  Lyhyt ajankohtaiskatsaus: jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus, JO 
koordinaatio ELYt/Francesca Cucinotta, ELY (LIITE) 

5  ELO-verkoston kokousrytmi ja seuraava kokous 

Seuraava kokous 10.9.2020 klo 12.00-16.00 ELO/LIV ja seuraava 8.2.2021 klo 12.00-13.30 

6  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta! 
 
 
 
 

Liitteet Widell esitys, Cucinotta esitys 
 

Jakelu KP ELO verkosto 
 

 

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

