PÖYTÄKIRJA

Pohjanmaa

KESKI-POHJANMAAN
MAAKUNNAN
KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS

ELINIKÄISEN

OHJAUKSEN

Aika:

9.11.2016 kello 10:00 – 12:00

Paikka:

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tiloissa, Talonpojankatu 6, 67100
Kokkola: Neuvotteluhuone Kuu, 2. krs:ssa.
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Linda Björkgård avasi kokouksen klo 10:09.
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Osallistujat esittelivät itsensä. Osallistujien toteaminen. Osallistujalista liitteenä.
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Esityslistaan lisättiin: Ajankohtaiset asiat toimijoilta ja § 9 Raportti ELOtoiminnasta TEM/OKM:lle siirrettiin käsiteltäväksi kevään kokoukseen, muilta osin
esityslista hyväksyttiin.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin.
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Ajankohtaiset asiat osallistujilta:
Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius:
Rakenneuudistus on menossa, talouspalvelut siirtyvät Jyväskylään, työt tehdään
edelleen Kokkolassa, mutta esimiehet ovat Jyväskylässä.
Kauppatieteellinen maisteriohjelma alkaa 2017, haku tammikuussa ja ohjelma
alkaa syyskuussa.
Ohjausta kehitetään, yritetään auttaa niitä opiskelijoita, jotka edistyvät
opinnoissaan hitaasti.
Kpedu:
Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus on haastavaa.
Lausunto koskien ehdotusta ammatillisen koulutuksen uudeksi lainsäädännöksi
on annettava.
Hakijapalvelut-toiminta alkaa 1.1.2017, hoidetaan jatkossa neuvonta ja ohjaus
opiskelusta kiinnostuneille, koordinoidaan yhteishaku ja markkinointi ja hoidetaan
verkostoyhteistyötä. Lähtökohta on asiakaslähtöisyys sekä nuorille että aikuisille.
Osoite on Närvilänkatu ammattiopiston tiloissa, Riikka Vilmi ja Marika Riihimäki
ovat koulutusohjaajia.

POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Vaihde: +358 295 028 500
Faksi: +358 6 329 6480 (Vaasa)
Faksi: +358 6 832 6590 (Kokkola)
www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

PL 131
Hovioikeudenpuist. 19 A
65101 Vaasa

PL 240
Ristirannankatu 1
67101 Kokkola
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Oppisopimustoimisto:
Oppisopimuksia solmitaan normaaliin tahtiin (noin 100+ uutta perustutkintoa
vuodessa, noin 300 uutta ammatti- tai erikoisammattitutkintoa vuodessa)
 ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöpaikkoja on Keski-Pohjanmaalla
kysyntään nähden ehdottomasti liian vähän ja ne tulevat loppumaan kesken
vuonna 2017 kuten kävi vuonna 2016, mikäli emme saa määrään OKM:lta
haettua korotusta
 nuorten oppisopimusten osalta on tehty aktiivista kehittämistyötä ja
osallistuttu myös kehittämishankkeisiin aiheen tiimoilta
 nuorten oppisopimukset ovat lievässä määrällisessä kasvussa. Kyselyt
nuorten osalta ovat moninkertaistuneet.
 korotetun koulutuskorvauksen (samana vuonna peruskoulun päättäneet)
oppisopimuksia ei ole saatu juurikaan solmittua
 2+1 mallin käyttö ei ole vielä lisääntynyt, vaikka kehittämistoimenpiteitä on
yhteisesti KPEDU:ssa tehty
Ammatillisen koulutuksen reformi näyttäisi lisäävän työpaikalla tapahtuvaa
oppimista, kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan.
KPEDU:n oppisopimustoimistossa saatu hyvin uutta kehittämisavustusrahaa.
Centria:
Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutus toteutetaan
työvoimakoulutuksena. Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen
opintosuunnitelma sen mukaisesti, missä opiskelija kokee suurimmat osaamisen
puutteet ja työllistymisen esteet.
Osaava hanke:
Hanke jatkaa kesäkuuhun 2017 asti. Hankkeen kehittämä hyvä verkosto pitäisi
pystyä pitämään yllä.
AVI:
Avustuksia etsivään työtoimintaan ja nuorisotyöpajoihin jatketaan.
AVI:n ja ELY-keskusten yhteistyökokous 4.11.2016, keskustelu siitä, että ei ole
helppo saada työnantajia ottamaan vastuuta ammatillisesta koulutuksesta.
Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut: Toiminnan leikkaukset eivät olleet
todellisuudessa niin suuria kuin pelättiin, rahoitus löytyi Villa Elballe, toiminta
jatkuu myös ensi vuonna. Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmänä ovat alle 25vuotiaat.
Ohjaamo:
Valmennuspaketti Ohjaamon verkoston ohjausalan ammattilaisille käynnistyy
alkuvuodesta 2017.
Ohjaamossa jatkuu myös ”seuraava etappi” –tilaisuudet vastavalmistuneille alle
30 vuotiaille jotka ovat ilman työtä.
Ohjaamossa tehdään mielellään yhteistyötä TE-toimiston kanssa, kun se muuttaa
Kallentorille.
Ohjaamossa on ollut yli 2000 käyntiä projektin aikana.
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Haluaa myös tehdä yhteistyötä Hakutoimiston kanssa, heille on hyötyä toisistaan.
Viime viikolla oli valtakunnalliset ohjaamopäivät: Ohjaamo on olemassa
jatkossakin kaikille alle 30-vuotiaille.
Työllistämispalvelujen tuotteistamisessa otetaan kuntoutussäätiön henkilökunta
mukaan.

TE-toimisto:
TE-toimisto muuttaa joulukuussa Kallentorille. TE-toimisto tekee mielellään
yhteistyötä Ohjaamon kanssa.
Marjut Marttila tekee työtä maahanmuuttajien kanssa Pietarsaaren-Vetelin
alueella.
Muutoksia työvoimapalvelulaissa vuonna 2017: ylläpitokorvaus 9 €/päivä
poistetaan omaehtoisessa työvoimakoulutuksessa. Alle 25-vuotiaat, jotka
osallistuvat valmennuspalveluihin saavat jatkossa ylläpitokorvausta.
Työttömyysturvaetuutta voidaan käyttää palkkatukimenojen, starttirahan ja
liikkuvuusavustuksen rahoitukseen.
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Lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ja -kapeikkojen arviointikyselyn
vastaukset (liitteenä), Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskuksesta esitteli
kyselyn tulokset. Jatkossa kysely tehdään vuosittain.
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eVokes – jäsenkyselyn tulokset löytyvät:
(https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/48705/KohtiAluekoordi
naationKokonaiskuvaa_netti.pdf?sequence=1)
Kaikkien ELO-ryhmien vastaukset näyttävät, että on vaikea hahmotella ryhmän
tehtäviä. Keski-Pohjanmaan vastaukset löytyvät Pohjanmaan ELO:n alla.
Johtopäätökset lopussa.
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ELGPN –työkalut (https://peda.net/hankkeet/elotori), Keski-Pohjanmaan
ELO-ryhmä oma alueellinen ryhmä peda net:issä?
Miten laatu varmistetaan eri tasoilla? Ovatko kaikki palvelut saatavilla kaikille?
Tätä voi hyödyntää uutta toimintasuunnitelmaa tehdessä. Voidaan ottaa uuteen
käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.
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Maahanmuuttajien TNO –palvelut Keski-Pohjanmaalla (Tuula Löf, Kokkolan
Kaupunki)
Tuula esitteli Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kokkolan kaupungin Osanahankkeen. Hankkeessa kehitetään kotouttamistoimenpiteitä maahanmuuttajille
(diat liitteenä).
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Muut asiat, ajankohtaiset asiat toimijoilta, koulutukset ja ohjauksen
seminaarit
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n seminaari Jyväskylässä 30.–
31.3.2017. Ohjelma lisätään www.oppisopimus.fi –sivustolle, kun saadaan
valmiiksi.
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Valtakunnalliset opo-päivät helmikuussa Jyväskylässä.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous: 8.2.2017, klo 10 – 12 TE-toimiston tiloissa Kallentorilla.
Kokous päättyi klo 11.50

