
 

Pohjois-Pohjanmaan  
ELO-yhteistyöryhmä 

Kokous 28.2.2018/ one-pager  
Kokouksen teema:  

Ohjaus- ja neuvontapalvelut & palveluiden digitalisoituminen  

   Ohjaus- ja neuvontapalvelu  
   OpinTorin digiloikka  
   Ohjausasiantuntija Elina Kemi, OSAO 

   www.opintori.info  
 
 Vuosina 2010-2015 toiminut ai-

kuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvon-
tapalvelu OpinTori (osa valtakun-
nallista Opin Ovi -ohjelmaa) kehit-
tyy nyt OpinTorin digiloikka -hank-
keessa 2016-2019 OSAO:n, PSK-Ai-
kuisopiston ja Luovin voimin  

 Tammikuussa 2018 avautui palvelu 
netissä kaikille omaan uraan ja 
kouluttautumiseen liittyvää tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta etsiville  

o Digitaalisuutta hyödyntävä 
"alusta" nettisivuston alla 
ohjaa etsimään tietoa val-
miista artikkeleista tai 
muilta sivustoilta kysymyk-
sen mukaan 

o Chat-palvelu käytössä, vas-
taamassa alueen verkos-
ton ohjausasiantuntijat  

o Ohjausta on saatavilla 
myös kasvotusten, tulossa  
      puhelinpalvelu -  
          ihminen tavattavissa!  

 

Ammatinvalinnanohjauksen  
tarjonta ja merkitys asiakkaille 
2010-luvulla  
Psykologi Eeva Tanskanen,  
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 

 

 TE-palveluiden ammatinvalin-
nanohjaus on kaikille suunnat-
tua maksutonta palvelua  

 Palvelua saatavissa kasvotus-
ten, puhelimitse ja Skypen väli-
tyksellä Pohjois-Pohjanmaalla 
työskenteleviltä psykologeilta 
sekä puhelimitse ja Skypellä 
valtakunnallisessa palvelukes-
kuksessa työskenteleviltä psy-
kologeilta  

 Asiakkaista noin puolet on alle 
30-vuotiatita, puolet yli 30-
vuotiaita  

 Asiakkaat saavat ohjauksesta 
apua monenlaisiin kysymyk-
siinsä ja kokevat uraa koskevan 
päätöksentekokykynsä vahvis-
tuneen   

 TE-toimiston ammatinvalinnan-
ohjausta tekevät psykologit 
ovat erityisesti tehtäväänsä 
varten koulutettuja ammattilai-
sia, joita ei löydy yhteiskun-
nassa muualta  

 

Työmarkkinatori tulee!  
Kehittämisasiantuntija  
Petri Tuomela, KEHA  

https://hakupalvelu.tyomarkki-
natori.fi/fi  
 ELY-keskusten ja TE-toimistojen 

kehittämiskeskus KEHA:n Työ-
markkinatori tulee digitalisoi-
maan työnhakijan ja työnanta-
jan kohtaamisen sekä autta-
maan yksilöä oman elinikäisen 
oppimisen polkunsa hahmotta-
misessa laajan ekosysteemin 
avulla  

 27.2. avattiin Työmarkkinatorin 
hakupalvelu (beta-versio), joka 
kokoaa avoimet työpaikkailmoi-
tukset useilta eri sivustoilta. Ha-
kupalvelu on osa laajempaa 
ekosysteemiä.  

 Laajan Työmarkkinatori-ekosys-
teemin kehittämistyö jatkuu, 
palvelu avautuu myöhem-
mässä vaiheessa  

 Nyt toivotaan käyttäjä- 
kokemuksia  
Hakupalvelusta!   

Vuosisuunnittelu 

2018  

 
4.5. OULU  

Ohjataan yhdessä 
- sukupuoli oh-

jauksessa ja ope-
tuksessa  

-seminaari  
 

Syksyllä 2018  
seuraava  

Ohjataan yhdessä 
-seminaari?  

 

Syksyllä 2018  
yhteistyöryhmän 

vierailukäynti  
Jyväskylä /  

Pertunmaa?  
 Kasvupalvelu-  

kokonaisuus esille 
kokoukseen  

 Muuta?  
Toiveita?  

 

Tulossa tämän kokouksen jatkoksi: Esittely Me-säätiö / Jussi Pyykkönen avoimen datan hyödyntämisestä ja  
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