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Kaakkois-Suomen kasvu- ja kilpailukyky on
riippuvainen laadukkaasta ohjauksesta
Palautetta:

Kaakkois-Suomen ELO-verkostot ovat todella aktiivisia.
Kaakkois-Suomen ELO-verkostot tekevät erinomaista tulosta
ja yhteistyötä.
Mikä Sinua motivoi omassa työssäsi?
Ole hyvä ja mieti itseksesi 20 sekuntia ja sen jälkeen keskustele vierustoverisi
kanssa 2 minuuttia.
Sen jälkeen jakakaamme sisäisen motivaation lähteitä toisillemme.
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Kaakkois-Suomen kasvu- ja kilpailukyky on
riippuvainen laadukkaasta ohjauksesta
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Toimintasuunnitelma: yhdessä työstetty verkoston voimin (vuosille 2014
– 2020).
Yhteinen tavoite, jota vuosittain suunnataan. Huomioidaan
valtakunnallinen ohjaus.
Näky, tavoite, usko tulevaisuuteen. Yhteinen suunta.
Toivonpsykologia; tavoitteeseen on eri reittejä olemassa.
Ratkaisukeskeisyys; yhdessä haetaan ratkaisuja. Vuorovaikutuksellinen
verkostotyö.
Positiivinen kierre, flow-ilmiö.
On lupa tehdä. Viisautta on kaikkialla. Luovuus, innovaatiot.
Hehkutusta!!!!! Antakaamme vastuuta nuorille!
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Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan painopisteitä v. 2018–2019:
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Monialainen ohjaus, uraohjaus, ohjaamot, siirtymät, työelämävalmiudet, yritteliäisyys,
yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys, kasvu- ja kansainvälistyminen, monikanavaiset TNOpalvelut.

Kaakkois-Suomen ELO-verkoston toiminnan suuntaminen vuonna 2018: Tavoitteena on
yhteistyön tiivistäminen, ohjauksen ja ohjausroolin sekä ohjauksen laadun kehittäminen ja
toimintojen yhteensovittaminen. Verkostoyhteistyön tiivistäminen: ELO, LUOVAT, TYLA,
YRITYS-SUOMI, ETNO ja EU-hankkeet.
Vuonna 2018 ELO -toiminnan erityisenä painopisteenä on monialaisen TNO palvelun
(Ohjaamo-toiminta) edistäminen ja jatkuvuuden varmistaminen. Kasvu ja
kansainvälistyminen, pk-yritysten kasvun tukeminen, yritysten osaamistarpeet.
Vuosina 2016 - 2019 ELO-toiminnalla tuetaan hallitusohjelman työllisyyteen,
kilpailukykyyn, osaamiseen ja koulutukseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä
linjauksia ja tavoitteita.
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Ajankohtaisia asioita: Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
Yhteistyön, toimintatapojen ja toiminnan vaikuttavuuden parantaminen

Ohjaamojen toiminta vakiinnutettu ja rekrytoitu työntekijöitä
– Tehostetaan, selkeyttään ja kootaan yhteen nuorille tarkoitettuja ohjaus-,
sosiaali-, terveys, työvoima-ja nuorisopalveluita ja lyhennetään
palveluprosessien kestoa.
– Lisätään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä.
– Määritellään Ohjaamoiden järjestämisvastuu osana meneillään olevia
uudistuksia ja asetetaan ministeriöiden, elinkeinoelämän edustajien ja
kolmannen sektorin edustajista koostuva ohjausryhmä ohjaamoiden toiminnan
tavoitteellisuuden vahvistamiseksi.
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Vuosina 2018 –2021: 5 milj. euroa vuosittain, määräraha TEM
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Konkreettiset ohjaustoimenpiteet; strateginen kumppanuus, ohjaamot
keskiössä
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Ohjaus toivonpsykologiaa sisältävää, ratkaisukeskeistä. Tavoitteisiin päästään erilaisia
polkuja/reittejä pitkin.
Teemat: työllisyyttä edistävä koulutus, yrittäjyys ja hyvinvointi. Työllisyyteen
rekrytointitapahtumat yhteistyössä työnantajien, TE-palvelujen kanssa.
Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen.
Toivottiin Maailmalle! –tapahtumia. Toivottiin, että kansainvälistymistoimenpiteitä
tarjotaan (opiskelemaan, töihin, vapaaehtoistyöhön ulkomaille).
Hyvinvointi -teemaan esim. oppilaitosten, ohjaamojen, järjestön kanssa yhteistyötä - sekä
yhteistyötä nuorisotyön kanssa.
Ohjaamoiden toiminnan ja kohderyhmien laajentaminen, sote-ja maakuntauudistukseen
liittyen
OPH/ Euroguidance:
Tälle keväälle on tulossa Maailmalle.net tiimin toteuttamana ja EG:n tukemana 1-2 on-line
koulutusta tutkinto-opiskelusta ulkomailla. Koulutukset on suunnattu ohjaustyössä
toimiville.
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Kaikki yrittäjyyttä tukevat tahot tekevät systemaattisesti yhteistyötä.



Oppilaitosten ( kaikkien yrittäjyyttä tukevien tahojen) ja elinkeinoelämän
kanssa tehtävän yhteistyön systematisointi ja mallintaminen
 Kaakkois-Suomen mallin kuvaaminen ( pilotteja, rohkeita
kokeiluja, benchmarkkausta, sähköinen järjestelmä, 2 maakuntaa,
Up Action…)
 Kaakkois-Suomen alueen brändääminen: isot kuvat, millä aloilla
nuorille tulevaisuudessa töitä? Tiedolla johtaminen ja
yhteistyöverkostot
 Tasa-arvoisesti ohjausta: kaikkien nuorten tutkintojen läpäisy
tärkeää (mm. Nasta ja Carry On: siirtymät, uusi opettajuus)
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Kasvu- ja kansainvälistyminen - Mistä kasvua?



Etelä-Karjalan keidastyöpaja

 Yrittäjyyden edistämiseen toivotaan yhä laaja-alaisempaa yhteistyöverkostoa –
siis toinen aste (Sampo ja lukiot), Saimian ja LUTin kanssa.
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LUT on yrittäjyysyliopisto, yrittäjyyden edistäminen on vahvasti strategiassa.
Osaamista tutkimuksen ja toimenpiteiden kautta. KV-potentiaali!
Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomen kansainvälisin yliopisto.
Yhteistyö on tärkeää: kaupunki, kunnat, yliopisto, ammattikorkeakoulu, julkinen
sektori ja jatkossa maakunta.
Yrittäjyyden arvoverkostolla uusia yrittäjiä ja elinvoimaa Kaakkois-Suomeen siis
A posse ad esse -hankkeen tulokset
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Kasvu ja kansainvälistyminen - Mistä kasvua?
Kymenlaakson keidastyöpaja
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Tulevaisuuden osaamistarpeiden hahmottaminen, osaava työvoima
Tuotteistaminen, kv-markkinoilla toimiminen, laatu
Opiskelijavaihto ja työssäoppiminen kansainvälistää
Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien apu yritysten kansainvälistymisen
tukena
PK-yritykset ensin kasvamaan ja sitten mahdollisesti kansainvälistymään
Asiakasymmärryksen kehittäminen
Myynnin koulutusta lisää kaikkiin oppilaitoksiin, koulutuksiin (vuorovaikutuksen
merkitys, oman osaamisen myynti)
Voisiko yritysten yhteistyön rajapinnoista löytyä uusia mahdollisuuksia?
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Valtakunnallisen ELO – yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmassa
strategisina painopisteinä:



Ohjauspalveluiden saatavuus



Laatu ja toimintatavat maakunnissa
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Oppimisen ja ohjauksen digitaalisen ekosysteemin rakentumisen
tukeminen



Ohjaamo-toiminnan edistäminen



Ohjausosaaminen
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Tervetuloa Ohjaus reformissa – seminaariin!
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