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 TE-toimiston asiakkuus alkaa
työnhakijaksi ilmoittautumalla.
Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa ja
on kolmivaiheinen.
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan
Kohdalla oppilaitoksesta on hyvä olla
yhteydessä Ohjaamossa työskentelevään
TE-ohjaajaan hyvissä ajoin ennen
valmistumista, jotta voimme sopia
yhdessä, miten edetään. 
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AMMATTI IN  VALMISTUVAN NUOREN TÄRKEÄ  TEHTÄVÄ:  
T YÖPAIKAN HAKEMINEN

 
 

Avoimia  työpa ikkoja  löytyy  mm. www.te-palvelut.f i
      -  p i i lotyöpa ikat ,  ke sätyöt.
      -  voi s iko  työs säopp imispa ikka  tarjota  tö i tä?.
      -  Henkilöstövuokrausf irmat
 
Apua  työnhakuun saa  mm. web inaare i s ta ,  jo ih in voi
osall i s tua  ht tp://toimistot.te-
palvelut.f i/lapp i/web inaar i t  
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työnhakuvalmennus  ja  uravalmennus
koulutuskokeilu  ja  t yökokeilu  
työvoimakoulutus
omaehtoinen op i skelu  työttömyysetuudella  tuet tuna
maahanmuuttajan tuettu  omaehtoinen op i skelu
kuntouttava  työtoiminta

Työll i s tymistä  ed i s tävät  palvelut  
 
 

http://www.te-palvelut.f i/te/f i/er ikoi s s ivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html
 

 
 
 

Pa ikall i s e t  palvelut:  ht tp://toimistot.te-palvelut.f i/lapp i/palvelut-as iakkaille
 

http s://www.lap inte-palvelutarjot in.f i/



Erityistä tukea tarvitsevan polku
 

Valmistuva
opi skel i ja ,
jolla     
 suuntana
työelämä

Opettaja/opo/
kuraattor i  varaa
ajan Ohjaamon
TE-ohjaajalle  
1-3  kk  ennen
valmistumista

as iakkaan t i lanne
arvioidaan sop iva
suunta
er i ty i s en tärkeää
opp i la i toksen t i e to  ja
palautteet  op intojen
sujumises ta  s ekä
työs säopp imisjaksoi s ta
Muiden Ohjaamon
työnteki jöiden
hyödyntäminen

Yhte i s tapaaminen:

kUNTOUTUSPOLKU 1

kUNTOUTUSPOLKU 2

työll i s tymisPOLKU 1

Työll i s tymisPOLKU 2
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kuntoutuspolku  1
 

• Opp i la i tos  hankki i  op i skel i jan kanssa  lääkär in 
   B-todi s tuksen op i skel i ja terveydenhuollosta  Kelan
   t yöll i s tymistä  ed i s tävää  ammatill i s ta  kuntoutusta
   varten.
• Op i skel i ja  saa  tuen opp i la i toksel ta  hakemusten
   laat imise s sa  ja  parhaas sa  tapaukses sa  kuntoutus
   a lkaa  het i  valmistumisen jälkeen.
       -  mikäl i  tulee  tauko,  käynnistetään työnhaku 
          odotusajalle
       -  a s iakkaalla  t i edossa  oma virkail i ja ,  jonka  
          kanssa  voi  tarvi t tae s sa  ja tkaa  kuntoutuksen
          j ä lkeen/jonka  kanssa  s e lvi t tää  tuki toimet ,  
          mikäl i  t yöpa ikka  löytyy  kuntoutuksen avulla
       -  kuntoutustaholla  on t i e to  a s iakkaan omasta
          v irka il i ja s ta
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kuntoutuspolku  2
 

• Varataan yhte i sa ika  sos iaal i palveluiden
   kanssa  ja  s e lvi te tään mahdoll i suus
   kuntouttavaan työtoimintaan
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työll i s tymispolku  1
 

• Hyödynnetään opp i la i tokse s ta  saatua  
   t i e toa  ja  pyr i tään poluttamaan as iakas  
   palkkatuen avulla  e s im.  
   t yös säopp imispa ikkaan
• Opp i la i tos/as iakas  to imittaa  
   l ääkär inlausuntoja ,  jo iden perusteella
   voidaan use in hyödyntää  palkkatukea
   o satyökyky i syyden perusteella
•  E s im.  Roihulan työhönvalmentajan tuki

työll i s tymispolku  2
 

• Työhönvalmentajan tuki
      -  t yökokeilupa ikka  urasuunnittelun 
         tueks i
      -  muut  palvelut  E s im.
         uravalmennukset  
      -  t yön et s intä



TI

CV-PAJA
(parillisina
viikkoina)

klo 13-15!

"JOS ET TIEDÄ MISTÄ ALOITTAA, ALOITA OHJAAMOSTA!"
VIIKKOKALENTERI AVOINNA MA-PE KLO 10-16 ILMAN AJANVARAUSTA

Ajanvarauksen saat ottamalla yhteyttä OHJAAMOON Kauppakeskus Rinteenkulma
Koskikatu 25, 2. krs

AMMATINVALINTA-
PSYKOLOGI

TAVATTAVISSA!
Voit varata ajan

 Ohjaamosta
 

Kevät 2020

MA KE TO PE

PALVELUNEUVOJA
PAIKALLA

KLO 13:30-16!ASUMISOHJAAJA
 TAVATTAVISSA 
KLO 14-16!

TIETOA, NEUVONTAA
JA OHJAUSTA

 
TYÖHÖN, KOULUTUKSEEN,

ARKEEN JA ELÄMÄÄN

KLO 10-16!

TIETOA, NEUVONTAA
JA OHJAUSTA

 
TYÖHÖN, KOULUTUKSEEN,

ARKEEN JA ELÄMÄÄN

KLO 10-16!

TIETOA, NEUVONTAA
JA OHJAUSTA 

 
TYÖHÖN, KOULUTUKSEEN,

ARKEEN JA ELÄMÄÄN

KLO 10-16!

ETSIVÄ
NUORISOTYÖNTEKIJÄ

PAIKALLA 

KLO 12-15!

040 772 9236 ohjaamo@rovaniemi.fi

OPISKELEMAAN 
VAIKKA HETI!

NEUVONTAA
OPISKELUASIOISSA

TIETOA, NEUVONTAA
JA OHJAUSTA 

 
TYÖHÖN, KOULUTUKSEEN,

ARKEEN JA ELÄMÄÄN

KLO 10-16!

TIETOA, NEUVONTAA
JA OHJAUSTA 

 
TYÖHÖN, KOULUTUKSEEN,

ARKEEN JA ELÄMÄÄN

KLO 10-16!

Ilmoittautumiset Ohjaamon
 sähköpostiin!

LISÄTIETOA!

OHJAUSTA 
TYÖNHAKUUN

 Ohjaamo toimii
alustana, joka
mahdollistaa
monialaisen
ohjauksen.



MAANANTAI

Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta! 
Voit asioida Ohjaamossa ilman ajanvarausta. Ohjaamossa sinut ottaa vastaan palveluohjaaja, jolta saat
tietoa, neuvontaa ja ohjausta kysymyksiisi elämän eri asioihin liittyen. 
 
Voit myös varata ohjaajalle ajan. Ohjaajan kanssa voit keskustella elämäntilanteestasi ja saada ohjausta
esimerkiksi Kelan hakemusten täyttämiseen, työ- ja työkokeilupaikkojen hakemiseen sekä arkeen,
kuntoutumiseen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin.  Jos jotakin emme tiedä, niin selvitämme sen!
 
Vinkki: Ohjaamossa voit myös tulostaa ja skannata! 

TIISTAI
Asumisohjaajalta saat tietoa
ja neuvontaa asumiseen
liittyvissä asioissa.
Asumisohjaaja antaa
vinkkejä ja ohjausta
asunnon hakemiseen sekä
infoa asumisen tukiin,
muuttojärjestelyihin,
vuokranmaksuun,
kodinhoitoon sekä
vuokralaisen ja
vuokranantajan vastuihin
sekä velvollisuuksiin liittyen.

KESKIVIIKKO
CV-pajassa taotaan
ansioluettelot kuntoon! Varaa
aika Ohjaamosta. Saat
henkilökohtaista ohjausta
CV:n laatimiseen. 

TORSTAI
KELA:n palveluneuvoja on
Ohjaamossa paikalla ja
vastaa etuusasioihin
liittyviin kysymyksiisi.  

PERJANTAI
Ohjaamolla voit tavata
etsivän nuorisotyöntekijän.
Etsivän kanssa voit tulla
juttelemaan sinua
mietityttävistä asioista.
Etsivän kautta saat ohjausta
arjen asioihin ja oman
suunnan löytämiseen.
Etsivältä saat tietoa myös
työpajatoiminnasta!
 

Ohjaamon te-asiantuntijat
neuvovat työnhakuun
liittyvissä asioissa. 
Saat ohjausta ja neuvontaa
esimerkiksi:
 
- työnhaun käynnistämiseen
- työttömyysetuuden
hakemiseen
- työllisyyssuunnitelman
laatimiseen
-  työnhakutaitojen
kehittämiseen
- työpaikkojen etsimiseen
- osaamisen kehittämiseen
- vinkkejä työhakemuksien
tekemiseen ja
työhaastatteluun
valmistautumiseen
 
Ohjaamo järjestää myös
rekrytapahtumia!

Ohjaamon koulutusohjaajiin
voit olla yhteydessä, jos olet
ilman opiskelupaikkaa tai
opintosi ovat keskeytyneet,
pohdit ammatinvalintaa tai
sinulle sopivaa
opiskelureittiä. 
Koulutusohjaajat auttavat
koulutukseen hakemisessa
sekä selvittelevät sinulle
sopivan koulutuspolun. 
 
Ammatinvalintapsykologi
auttaa sinua löytämään
ammatillisen suunnan ja
vahvuutesi ammatillista
polkua suunnitellessasi. 
 
Ohjaamosta saat myös
tietoa erilaisista opintojen
rahoitusmahdollisuuksista.

VIIKKOKALENTERI

Ohjaamosta saat käytännön
ohjausta raha-asioihin,
kuten etuuksien
hakemiseen sekä
talousasioiden selvittelyyn.
 
Ohjaamon kautta voit varata
myös ajan
taloustukihenkilölle.  

ohjaamorovaniemi

ohjaamorovaniemi

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

OhjaamoRoi



VOIT TULLA OHJAAMOON MM. SEURAAVIEN
KYSYMYSTEN KANSSA

 

SUUNNITTELET OMAAN 
ASUNTOON MUUTTAMISTA

KUN ET TIEDÄ, 
MISTÄ ALOITTAA, 

ALOITA OHJAAMOSTA

SINULLA ON HAASTEITA 
RAHA-ASIOISSA

ET OLE VARMA, KENEN
PALVELUITA TÄLLÄ HETKELLÄ
TARVITSET.

SUUNNITTELET ULKOMAILLE
OPISKELEMAAN/TÖIHIN LÄHTÖÄ

 

HALUAT LÖYTÄÄ TÖITÄ
TAI OLET KIINNOSTUNUT
YRITTÄJYYDESTÄ  

TARVITSET OPISKELUPAIKAN TAI 
MIETIT AMMATINVALINTAA

TARVITSET APUA JAKSAMISEEN 
JA ARJEN HALLINTAAN 

 

CREATED  BY  RACHEL LE  BEAUDRY

HALUAT TULOSTAA TAI SKANNATA
CV:SI TMS.



Kuva 1. Nuorten palvelukartta. (Vamos, Ohjaamo, Onni-hanke)
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194 puhelua 
42 sähköpostikeskustelua
19 pikaviestikeskustelua/some

Tilastoja vuodelta 2019: 
Nuti-tilastojen mukaan vuonna 2019 Ohjaamo tavoitti monikanavaisesti 5071 nuorta. 
Yksilöasiakkaita oli 2337 henkilöä (luvut sis. seurantakuukausien muut yhteydenottotavat)
Seurantakuukausien pohjalta (touko-, syys- ja marraskuu 2019) 
nuorten kanssa käydään kuukausittain keskimäärin:

Lisäksi ohjaamolaiset mm. lähettävät viikoittain ajanvarauskirjeitä, tekevät
selvityspyyntöjä sekä työtarjouksia ja ovat yhteyksissä työnantajiin. Asiakkaita ohjataan
ammatinvalinnanohjauksen palveluun matalallakynnyksellä. 
Ohjaamolla asioi/oli yhteydessä 279 nuorten parissa toimijaa tai huoltajaa
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fullertonbotanic.com

Ohjaamon yksi keskeisistä tavoitteista on edistää nuorten työllistymistä sekä yrittäjyyttä yhdessä
verkostokumppaneiden kanssa.  

Vuonna 2019 Ohjaamon tapahtumiin osallistui lähes 150 työnantajaa ja yli 700 työnhakijaa.
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fullertonbotanic.com

Yritysyhteistyön lisäksi Ohjaamo järjestää paljon muitakin tapahtumia ja jalkautuu
säännöllisesti oppilaitoksiin, varuskuntiin sekä verkostojen luo. 

vuonna 2019 näiden tapahtumien ja jalkautumisien avulla tavoitettiin yli 2000 nuorta. 
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fullertonbotanic.com

Asiakas on valmistunut kiinteistönhoitajaksi
erityisoppilaitoksesta ja hänellä on useita terveydellisiä
rajoitteita sekä tarvitsee erityistä tukea useaan asiaan. 
 Oppilaitoiksesta ollaan yhteydessä Ohjaamon TE-
asiantuntijaan ennen valmistumista yhteisen ajan
varaamiseksi ja jatkopolkujen turvaamiseksi. 
Suunnitelmissa eläke, kuntoutus tai työ. Koulutuksen
aikana asiakkaalla ollut hyvä työssäoppimispaikka, johon
saadaan valmistumisen jälkeen palkkatukityö ja
työhönvalmentajan tuki Ohjaamo verkostosta.  

Nuori 1 
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fullertonbotanic.com

Nuori on vastavalmistunut ylioppilas ja tulee Ohjaamolle
työnhaussa. 
hänellä on heikot työnhakutaidot eikä tiedä, mistä töitä
voisi hakea. Asiakas ohjataan TE-palveluiden
verkkovalmennukseen päivittämään työnhaun asiakirjat
ja hänelle annetaan yhteystietoja sopiville työnantajille
sekä mainokset ajankohtaisista rekrytointitilaisuuksista. 
Asiakas osallistuu ohjaamon rekrytointitilaisuuteen ja
saa työtarjouksen kolmelta eri työnantajalta ja valitsee
itsellensä sopivimman.
 Asiakas työllistyi kahdessa viikossa.  

Nuori 2 
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fullertonbotanic.com

Ohjaamon palveluita kehitetään saadun asiakaspalautteen avulla 
jatkuvassa yhteistyössä paikallisten nuorien sekä verkoston
kanssa.
Valtakunnallisesti Ohjaamoiden toiminnasta kerätään
palautetta vuosittain. Ohjaamo Rovaniemellä sitä voi antaa joka
käynnin jälkeen paikan päällä tai verkossa anonyymisti.

Asiakastyötä tekevien yhteistyöryhmä kokoontuu kerran kuussa
Toimijoiden kehittämisryhmä kokoontuu kerran kuussa
Johtoryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa

 

nuorten kehittämisryhmä kokoontuu kerran
kuussa kehittämään toimintaa ja miettiämään
ajankohtaisia asioita. 
 
Ohjaamoverkosto on sitoutunut kehittämään
ohjaamon toimintaa: 
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