Hyödyllisiä linkkejä liittyen
työllisyyteen ja työnhakuun
Tornio toimijat.
Tornion malli
www.tornio.fi/tornionmalli

Tornion kaupungin
työllisyyspalvelut
https://www.tornio.fi/tyo-jaelinkeinot/tyollisyyspalvelut/

Team Botnia
Työvoimalasäätiö
https://www.bothnianbusiness.
https://www.tyovoimalasaati
fi/tietoa-meista/team-botniao.fi/
oy-tornio/

Rajaneuvonta
http://rajaneuvonta.fi/
Ammattiopisto Lappia
http://www.lappia.fi/

Lapin ammattikorkeakoulu
https://www.lapinamk.fi/fi

Koulutus Nord
https://utbnord.se/fin

Peräpohjolan Opisto
http://www.ppopisto.fi/

Tornion kansalaisopisto
https://opistopalvelut.fi/to
rnio/courses.php?l=fi

Kemin kansalaisopisto
https://opistopalvelut.fi/kival
o-opisto/courses.php?l=fi

Lapin yliopisto – Avoin
yliopisto
https://www.ulapland.fi/FI/
Yksikot/Avoin-yliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu –
Avoin AMK
https://www.lapinamk.fi/fi/Ha
kijalle/Avoin-AMK

Tilastotietoa.
Työllisyyskatsaukset Lappi
https://www.elykeskus.fi/web/ely/elylappi-tyollisyyskatsaukset

Tornion tilastoyhteenveto
tammi-kesäkuu 2018
http://www.elykeskus.fi/documents/10191/1
7825033/lapely_Tilastotietoja_
Tornio_1-6.xlsx/27a976c0e47a-4007-8735977ea64f0c2c

Työmarkkinatilastot - Lappi

Tilastotietoja kunnittain
http://www.elykeskus.fi/web/ely/lappitilastotietoja-kunnittainkeskimaarin-kk

Tilastotietokanta Kelasto
https://www.kela.fi/kelast
o

Duunitorin työnhakuopas
https://duunitori.fi/tyoela
ma/tyonhakuopas/

Tilastokeskus - Kuntien
avainluvut - Tornio
Ammattien näkymiä Lapissa
http://www.stat.fi/tup/alue/k
https://www.elyuntienavainluvut.html#?year= keskus.fi/web/ely/ely-lappi2017&active1=SSS&active2=8 ammattien-nakymia-lapissa
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Yleisiä työnhakuoppaita,
tapahtumia.
Kaikki TEpalvelut/tapahtumat
Lapin TE-palvelut
Suomessa
http://toimistot.tetoimistot.tepalvelut.fi/web/guest/lappi
palvelut.fi/web/guest/kaikkitapahtumat

Työmarkkinatori
Työttömän työnhakijan
Työttömän työnhakijan
(Työmarkkinatori on vielä
oikeudet ja velvollisuudet (TEoikeudet ja velvollisuudet
Urasampo
kehitysvaiheessa oleva nykyiset
palvelut)
(Suomi.fi)
http://www.urasampo.fi/fi
TE-palvelujen webbisivut ja
http://www.tehttp://www.te/Ilmoittautuminen+tilaisuu
oman asioinnin tulevaisuudessa
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle
ksiin.html
korvaava alusta)
jos_jaat_tyottomaksi/oikeudet_ /jos_jaat_tyottomaksi/oikeud
http://www.tyomarkkinatori.fi/
velvollisuudet/index.html
et_velvollisuudet/index.html
fi/
Työnhaun asiakirjat: CV, ansioluettelo, hakukirje, portfolio.
Työhaastatteluun valmistautuminen.
Vinkkejä CV:n laatimiseen
Ansioluettelo eli CV
https://www.monster.fi/ur
https://henkilostotalo.fi/tyonh
aneuvonta/CVakija/ansioluettelo-eli-cvhakemuskirjeet/vinkkejamalli/
cvn-laatimiseen

CV-malli
https://ansioluettelo.net/cvmalli/

Ansioluettelo eli CV
https://duunitori.fi/tyoelama/t
yonhakuopas/ansioluettelo/

Kymmenen keinoa välttää
Headhunterin näkökulma: 10
virheitä CV:n teossa
Työhaastattelu
isointa virhettä CV:ssä
Työhakemus
https://www.monster.fi/ur
https://duunitori.fi/tyoelama
https://inhunt.fi/2014/04/hea
https://duunitori.fi/tyoelama/t
aneuvonta/artikkeli/kymm
/tyonhakuopas/tyohaastattel
dhunterin-nakokulma-10yonhakuopas/tyohakemus/
enen-keinoa-valttaau/
isointa-virhetta-cvssa/
virheita-cvn-teossa
Tee näin kun saat kutsun
Katso 30 hyödyllistä
videohaastatteluun: 6 vinkkiä
4 vinkkiä, joiden avulla
Video CV ja hakemus työhaastattelukysymystä
työnhakijalle
onnistut videohaastattelussa
webinaaritallenne
https://duunitori.fi/tyoela https://www.tivi.fi/Kaikki_uut
https://duunitori.fi/tyoelama https://etyonhaku.fi/lappi/vide
ma/tyohaastattelukysymyk iset/tee-nain-kun-saat-kutsun/videohaastattelu-vinkit/
o-cv-ja-hakemus.php
set/
videohaastatteluun-6-vinkkiatyonhakijalle-6638133
Psykologiset testit
Persoonallisuustesti
rekrytoinnin apuvälineinä
https://www.16personaliti
https://www.staffmill.com/ps
es.com/fi/persoonallisuust
ykologiset-testit-rekrytoinninesti
apuvalineina/
Piilotyöpaikat. Vuokratyö.
Kevytyrittäjyys (+ linkkejä eri laskutuspalveluihin).
Eniten tulosta tehneet
Eniten kasvaneet torniolaiset
Opas piilotyöpaikan
torniolaiset yritykset
yritykset
Torniolaisia yrityksiä
etsijälle
(Suodata lista maakunnan ja
(Suodata lista maakunnan ja
https://synergia.yrittajat.fi/Yri
http://www.helsinki.fi/nak
paikkakunnan mukaan)
paikkakunnan mukaan)
tykset/Yrityshaku/?query=&lo
oislehdet/urapalvelut/opas
https://www.kauppalehti.fi/y https://www.kauppalehti.fi/yrit
cation=tornio
_piilotyopaikan_etsijalle/
ritykset/menestyjat/tuloksen
ykset/menestyjat/enitentekijat
kasvaneet

Piilotyöpaikat
Piilotyöpaikat
(YouTube -video)
https://www.piilotyopaika https://www.youtube.com/wa
t.com/
tch?v=5bkeFptfm0o&pbjreload
=10
Vuokratyöntekijätutkimus
TEM:in vuokratyöopas
2018
https://tem.fi/documents/14
Henkilöstöpalveluyritysten
https://hpl.fi/wp10877/3229884/Vuokraty%
liitto
content/uploads/2018/06/HP C3%B6opas/fc47f5f5-b1d5https://hpl.fi/
L_vuokratyontekijatutkimus_2
4805-b6dd-a46e42193a05
018_FINAL.pdf
Laskutuspalveluyrityksiä:
https://www.4eze.fi/
Kevytyrittäjän
https://www.ukko.fi/
työttömyysturvaopas 2018
https://www.eezy.fi/
https://ytk.fi/file/697
https://odeal.fi/
https://www.freelaskutus.fi/

Pro:n ja SAK:n vuokratyöopas
http://www.vuokratyoopas.fi/

Megatrendit.
Tulevaisuuden
muutosvoimia: Signaaleja,
Eduskunnan
trendejä ja megatrendejä
tulevaisuusvaliokunnan
Megatrends and technologies
https://osallistu-fisata radikaalia teknologiaa 2017-2015 by Richard Watson bin.directo.fi/@Bin/de9c1ed
Ennakointimenetelmät
–raportti
https://nowandnext.com/PDF d905062baae18dec5ad7689c https://www.oph.fi/download/
https://www.eduskunta.fi/ /Mega%20Trends%20and%2 a/1542714807/application/p 166911_Ennakointimenetelmat.
FI/tietoaeduskunnasta/julk
0Technologies%202017df/1187486/ESITYS,%20Tule
pdf
aisut/Documents/tuvj_1%
2050%20(Web).png
vaisuuden%20muutosvoimat,
2B2018.pdf
%20Jukka%20Veps%c3%a4l
%c3%a4inen,%2029-092016.pdf

Megatrendejä ja heikkoja
signaaleja- Tulevaisuus
Politiikkatoimien vaikutukset
pääkaupunkiseudun
Tulevaisuudentekijän
Työvoiman tarve Suomen
työvoiman tarpeeseen Suomen
reunalla
työkalupakki
taloudessa vuosina 2010taloudessa 2010 – 2025 VATT
https://www.mantsala.fi/ti https://www.sitra.fi/hankkeet
2025 VATT
http://www.doria.fi/bitstream/
edostot/palvelut/kaavoitus
/tulevaisuuden-tekijanhttps://vatt.fi/documents/29
handle/10024/148698/t161.pd
-jatyokalupakki/
56369/3012201/t181.pdf
f?sequence=1&isAllowed=y
rakennusvalvonta/maanky
tnvisio/Heinonen.pdf
Välähdyksiä tulevaisuudesta,
Kymmenen teesiä uuden työn
syntymisestä, yritysten
Turun yliopiston
muutoksesta ja yksilön
Tulevaisuuden
mahdollisuuksista työn
tutkimuskeskus
murroksessa
http://www.utu.fi/fi/yksik
https://media.sitra.fi/2017/05
ot/ffrc/Sivut/home.aspx
/31114649/va%CC%88la%CC
%88hdyksia%CC%88_tulevais
uudesta_FINAL.pdf
Webinaareja, luentoja,
seminaaritallenteita ja livelähetyksiä.
Työterveyslaitoksen
Työikäisten terveys,
Urasammon webinaareja
webinaareja
hyvinvointi ja toimintakyky
http://www.urasampo.fi/i https://www.youtube.com/pla
https://www.youtube.com/w
ndex?page=12
ylist?list=PLl3oX734gdW8xA3
atch?v=yvWspGGC8sw
pfaWKVxNrHi4mOWwNx
Kunta.tv Työllisyystiistai Villit visiot työstä 2020
Kunta.tv live & tallenteet
tallenteet
https://www.youtube.com
https://www.kunta.tv/suorat
https://www.kunta.tv/suorat/watch?v=VXM6NMoi7Cw
-lahetykset/
lahetykset/kuntaliitto-

Työterveyslaitoksen perjantaimeetingit
https://www.ttl.fi/perjantaimeetingit/
Valtioneuvoston
verkkolähetykset ja tallenteet
https://valtioneuvosto.fi/live

live/tyollisyystiistai/

TE-palveluiden kanava:
Työllistä itsesi –
keskustelua
laskutuspalvelun kautta
työllistymisestä -tallenne
keväältä 2017
https://www.youtube.com
/watch?v=hlrcw1FD39w&
pbjreload=10
Tiedekulma Helsinki –
katso ja kuuntele
https://www.helsinki.fi/fi/
tiedekulma/katso-jakuuntele

TE-palveluiden kanava: Suoraa
Liikkuen vireäX työssä
TyhyverkostoX relisienssi
puhetta vuokratyöstä -tallenne
https://www.youtube.com/pl https://www.youtube.com/play
23.3.2017 keskustelusta
aylist?list=PLl3oX734gdW- list?list=PLl3oX734gdW8CzjV4F
https://www.youtube.com/wa
yLdQKtDhS-uZAfM49l4_b
VAVcFbwiFG0B8Ty
tch?v=OzbmU71r2gw
Tulevaisuustutkija Ilkka
Megatrendit ja alueelliset
Lapin TE-palvelut:
Halavan alustus: Megatrendien
mahdollisuudet
katso/osallistu webinaareihin
mahdollisuudet
elinkeinoelämälle
https://etyonhaku.fi/lappi/web
https://www.youtube.com/wa https://www.youtube.com/w
inaarit.php
tch?v=4tUfAomwOEI
atch?v=rD3ynazK64A
Uuden oppiminen ja
osaamisen täydentäminen työttömyysaikana.

Ammattiopisto Lappia
http://www.lappia.fi/

Lapin ammattikorkeakoulu
https://www.lapinamk.fi/fi

Koulutus Nord
https://utbnord.se/fin

Peräpohjolan Opisto
http://www.ppopisto.fi/
Lapin ammattikorkeakoulu –
Tornion kansalaisopisto
Kemin kansalaisopisto
Lapin yliopisto – Avoin yliopisto
Avoin AMK
https://opistopalvelut.fi/ https://opistopalvelut.fi/kiva https://www.ulapland.fi/FI/Yks
https://www.lapinamk.fi/fi/Haki
tornio/courses.php?l=fi
lo-opisto/courses.php?l=fi
ikot/Avoin-yliopisto
jalle/Avoin-AMK
Avoin yliopisto
Avoin ammattikorkeakoulu
Kaikkien Suomen avointen
Kaikkien Suomen avointen
https://opintopolku.fi/w https://opintopolku.fi/wp/a
yliopistojen koulutukset
ammattikorkeakoulujen
p/yliopisto/avoinmmattikorkeakoulu/avoinhttps://opintopolku.fi/app/#!/
koulutukset
yliopisto/
ammattikorkeakoulu/
haku/*?page=1&articlePage=1& https://opintopolku.fi/app/#!/h

organisationPage=1&itemsPerP aku/*?page=1&articlePage=1&or
age=25&sortCriteria=0&facetFil ganisationPage=1&langCleared&i
ters=teachingLangCode_ffm:FI& temsPerPage=25&sortCriteria=0
facetFilters=educationType_ffm: &facetFilters=educationType_ffm
et01.04.03&tab=los
:et01.05.03&tab=los
Kokeilukulttuuri, innovaatioajattelu, palvelumuotoilu, tuotteistaminen.
Lupa toimia eri tavalla
Kokeilujen muotoilusta ja
https://www.youtube.co
toteutuksesta
m/watch?v=pjB0sP5L6K https://www.youtube.com/w
0
atch?v=_6h_eO5lwdI
Palvelumuotoilu – mitkä
Palvelujen tuotteistamisen
kaikkea se on?
käsikirja
https://areena.yle.fi/1- http://palveluntuotteistamin
4125189
en.fi/
Töihin ulkomaille.
Euroopan unionin
Töissä Brysselissä – kymmenen
Kansainvälisten asioiden kurssi
henkilöstövalintatoimisto
suomalaista tarinaa
KAVAKU
(EPSO)
https://eurooppatiedotus.fi/
https://um.fi/urahttps://epso.europa.eu/home
category/ajankohtaista/toiss
ulkoasiainhallinnossa
_fi
a-brysselissa/
EU:n uramahdollisuudet ja
College of Europe
Info: yleisvirkamieskilpailu
Eurobrussels.com
EurActiv jobsite
https://www.coleurope.
https://www.pscp.tv https://www.eurobrussels.com
http://jobs.euractiv.com/
eu/
/VN_kanslia/1djxXd
/
wAmlXxZ
Kela ja työttömyysturva
Työnhaku ulkomaille Kelan tietoisku ulkomailla
Kelan KV-kesäpäivät (YouTubeulkomaille
webinaari
työskenteleville tai sitä
videoita eri aiheista)
http://www.kela.fi/tyott http://etyonhaku.fi/lappi/tyo
suunnitteleville (YouTube)
http://videonet.fi/web/kela/201
omyysturvanhaku-ulkomaille
https://www.youtube.com/wat 60826/?utm_source=uutiskirje&
Valtioneuvoston kanslia
http://vnk.fi/eu/tyop
aikat

kansainvalisissatilanteissa
Kesätyö Pohjoismaissa:
NordJobb
https://www.nordjobb.o
rg/fi/

ch?v=njyiBKVA5ac&feature=yo
utu.be
UNjobfinder
http://unjobfinder.org/
(hakuportaali yli 180 kvorganisaation työ- ja
harjoittelupaikkoihin)

utm_medium=email&utm_campai
gn=Kv-info

Rajaneuvonta
http://rajaneuvonta.fi/
Sekalaista.

Leader-toiminta
https://www.leadersuo
mi.fi/fi/mita-on-leader/

Tornion, Ylitornion ja Pellon
Leader-ryhmä Outokaira
tuottamahan ry
http://www.outokaira.fi/

Ikä ja eläke –webinaari
Lapin Leaderin Ideasta
https://www.youtube.com/watc
hankkeeksi info
h?v=OOidGF5Gqcs&list=PLzw0fhttps://www.youtube.com/wat
7DwQXBJE0UcEuHz0Q_LsARQma
ch?v=Eb-nLMD7lyM
BG&index=4&t=0s

Sisäinen motivaatio
tuloksellisen työn ajurina
https://www.youtube.co
m/watch?v=Kk2UeCzxEn
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Lapin alueellinen työllisyyskokeilu - Tornion kaupunki TORNION KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOIDON
PALVELU- JA TOIMINTAMALLI
Lisätietoja: www.tornio.fi/tornionmalli

Koostanut Outi Alapekkala, 2018

