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Jakelussa mainitut

Asia: Pyyntö jäsenten ja varajäsenten nimeämiseksi Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimisen 
koordinaatioryhmään

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjaukset valmistuivat vuoden 2020 
lopussa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan sisältyvällä jatkuvan oppimisen uudistuksella 
vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen uudistaa omaa osaamista ja sen toteutus jatkuu yli 
hallituskauden. Jatkuvan oppimisen uudistuksessa kehitetään työikäisten osaamisen palvelui- 
ta, parannetaan työn ja osaamisen kohtaantoa sekä luodaan jatkuvan oppimisen palvelumalli 
(valtakunnallinen ja alueellinen). 

Jatkuvan oppimisen linjauksissa yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on vahvistaa työn ja 
osaamisen liittoa ja alueellisia ekosysteemejä tukemalla ja koordinoimalla yhteistyöraken-
teita, edistämällä tiedolla johtamista ja koordinoimalla ohjausta, palveluja sekä koulutus- 
tarjontaa nykyistä paremmin. Toiminta perustuu jatkuvalle vuorovaikutukselle valtion, 
alueiden ja paikallisten toimijoiden välillä. 

Jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän perustaminen Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaalla on tavoitteena kehittää alueen jatkuvan oppimisen toimintamallia ja 
lisätä verkostoyhteistyötä alueen oppilaitosten, kuntien, yrityskehittäjien ja korkeakoulujen 
kanssa elinkeinoelämän työvoimatarpeiden ja työnhakijoiden kohtauttamiseksi. Alueellinen 
jatkuvan oppimisen verkostotyö pohjautuu olemassa oleviin verkostoihin esim. Pohjois-
Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmään ja alueellisiin osaamisen ekosysteemei- 
hin. ELY-keskus on käynyt keskusteluja eri toimijoiden kanssa alueen jatkuvan 
oppimisen verkostosta ja maakunnallisen jatkuvan oppimisen koordinoinnin tarpeesta. 
Neuvottelujen tuloksena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt koota Pohjois-
Pohjanmaan jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmästä kootaan 
asiantuntijatason ryhmä.

Koordinaatioryhmän toiminnasta

Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän keskeisimpiä tehtäviä ovat 
jatkuvan oppimisen yleinen koordinaatio alueella sekä yhteistyön ja vuoropuhelun edistäminen 
toimijoiden kesken. Lisäksi koordinaatioryhmä laatii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa 
jatkuvan oppimisen tiekartan Pohjois-Pohjanmaalle ja arvioi jatkuvan oppimisen toteutumista 
alueella. Koordinaatioryhmällä voi olla muitakin teemaan liittyviä yhteisesti sovittavia 
tehtäviä. (ks. myös liite Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän 
tehtävät.).
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Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmä asetetaan vuoden 2022 
loppuun saakka. Koordinaatioryhmä kokoontuu noin 3 - 5 kertaa vuodessa. Tarvittaessa voi-
daan kutsua koolle pienempiä valmistelevia työryhmiä. 

Ensimmäinen kokous pidetään 31.3.2021, klo 13 - 15 etäyhteydellä. ELY-keskus toimii 
kokouksien kutsujana ja järjestäjänä. Nimettävät edustajat osallistuvat  koordinaatio ryhmän
toimintaan nimeävän tahon kustannuksilla ja työajalla. 

Edustajanne nimeäminen koordinaatioryhmään

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kutsuu jakelussa mainittuja tahoja nimeämään edustajansa 
(varsinainen jäsen sekä varajäsen) Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimisen koordinaatio- 
ryhmään. Tasa-arvolaki (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/906) huomioiden 
organisaatioita pyydetään esittämään koordinaatioryhmään mahdollisuuksien mukaan sekä 
mies- että naisjäsen. 

Nimeämisesitykset pyydetään toimittamaan 15.3.2021 mennessä sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan jatkuvan oppimi- 
sen koordinaatioryhmästä ja sen tehtävistä antaa jatkuvan oppimisen koordinaattori Pia 
Kangas (pia.e.kangas@ely-keskus.fi, puh. 050 380 6884). 

Johtaja Petri Keränen

JAKELU: Akava
Centria-ammattikorkeakoulu
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
Koulutuskeskus Brahe
Ammattiopisto LUOVI
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun kauppakamari
Oulun yliopisto
Oulu-opisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry
Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset ry 
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Vuolle Setlementti ry 
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Liite Pohjois-Pohjanmaan Jatkuvan oppimisen koordinaatioryhmän tehtävät
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