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YHTEISHAKU

2. aste 23.2.-23.3.2021, korkeakoulut 17.3.-31.3.2021

OSAAMO

Sijaitsee Kauppakeskus Rinteenkulmassa,
Koskikatu 25 2. krs
Neuvoa ja ratkaisuja työhön,
koulutukseen ja rekrytointiin liittyviin
asioihin sekä työnhakijoille, että
työnantajille
Käytössäsi päivittäin oppilaitosten, TEpalveluiden ja työllisyyspalveluiden
henkilökunta, sekä tarvittaessa myös
muita.
Asiointi ajanvarauksella tai ilman
ajanvarausta, joko paikan päällä tai etänä.
Kaikki palvelumme ovat maksuttomia.
Kauppakeskus Rinteenkulma, 2.krs. | 0504488086 | osaamo@rovaniemi.fi

Aurinko paistaa ja kevät tekee tuloaan. Se on merkki myös siitä, että on
yhteishaun aika. Yhteishaun lisäksi nyt on tarjolla paljon myös mm. erilaisia
työvoimakoulutuksia.
Voit opiskella mm. digitaalista markkinointia, ohjelmistokehittämistä, rakennus-,
metalli- tai kuljetusalaa, jopa kelekantekijäksi on mahdollista kouluttautua.
Meillä Osaamolla löydät asiantuntevaa ohjausta kaikenlaisten koulutusratkaisujen
pähkäilemiseen ja nyt myös ammatinvalinnan psykologin palvelut ovat käytössäsi.
Nyt jos koskaan on hyvä aika laajentaa omaa osaamistaan!
Yhteishausta löydät tietoa www.opintopolku.fi ja työvoimakoulutuksista
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/
JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA
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TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU TUKEE ASIAKASTA YKSILÖLLISISSÄ
TYÖLLISTYMISRATKAISUISSA JA KOKOAA PALVELUT YHTEEN
PAIKKAAN

Rovaniemen kaupunki on mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa joka
käynnistyy 1.3.2021 ja kestää 30.6.2023 saakka. Työllisyyden kuntakokeiluihin
valituilla alueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään
kuntien vastuulle. Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on
edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin
ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman
saatavuuteen.
Yksilöllisiä ratkaisuja ja henkilökohtaista palvelua
Osaamo on mukana kokeilussa tarjoamalla asiakaslähtöisiä ratkaisuja yhdessä eri
toimijoiden asiantuntijoiden kanssa. Asiointi Osaamolla onnistuu ilman
ajanvarausta, ajanvarauksella tai etäohjauksena.
Lisätietoa työllisyyden kuntakokeilusta: http://bit.ly/kuntakokeilu2021

Osaamo Rovaniemi

www.rovaniemi.fi/osaamo
TAPAHTUMIA

KEVÄÄN YHTEISHAKU KOHTA
KÄSILLÄ!

Osaamon yhteishaun päiväkahvit
17.2. klo 12
Korkeakoulujen yhteishaku alkaa! Miten ne
Lapin korkeakoulujen ovet avautuvat?
Voinko minäkin hakea yhteishaussa? Tule
kuuntelemaan Lapin AMKin ja Lapin
yliopiston tarjonnasta! Kirjoita osoite
selaimeesi: bit.ly/paivakahvittelu

Toisen asteen kevään yhteishakuaika
on 23.2.-23.3.2021
ja haku tapahtuu osoitteessa
opintopolku.fi. Ammattioppilaitosten
yhteishaku on tarkoitettu
pääsääntöisesti peruskoulun tai lukion
päättäneille ja muut hakevat jatkuvassa
haussa tavallisimmin oppilaitoksen
sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoa osoitteessa: opintopolku.fi
Korkea-asteen kevään 2.
yhteishakuaika on 17.3.-31.3.2021.
Pohjakoulutusvaatimuksena on lukio tai
ammatillinen 2. aste tai niitä vastaavat
tiedot. Haku on osoitteessa
opintopolku.fi. Korkea-asteen
yhteishausta ja muista hakuväylistä
löytyy lisätietoa osoitteessa
opintopolku.fi; amk-hausta myös linkissä
Hakeminen – Ammattikorkeakouluun.fi

TILAA UUTISKIRJEEMME
http://bit.ly/uutis
kirjeOsaamo

Osaamon yhteishaun
päiväkahvit 24.2. klo 12
Tule kuuntelemaan ammatilliselle toiselle
asteelle hakeutumisesta ja erilaisista
mahdollisuuksista suorittaa ammatillisen
koulutuksen tutkintoja! Liity mukaan
osoitteessa: bit.ly/paivakahvittelu
Osaamon aamukahvit
työvoimakoulutuksista
3.3. klo 9-10
Työvoimakoulutuksella työelämään!
Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus?
Mietitkö alan vaihtoa? Tarvitsetko
täydennyskoulutusta tai osaamisesi
päivittämistä? Tule keskustelemaan
ajankohtaisista työvoimakoulutuksista.
bit.ly/osaamonaamukahvit

