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OMNIAN JA ESPOON TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VERKOSTOYHTEISTYÖ   
 

Espoon TE-toimisto 

Upseerinkatu 3 B (PL 28, 02601 Espoo) 

02600 Espoo   

Puhelinvaihteemme numerot ovat 010 19 4105 ja 010 60 40105. 

Kotisivu: www.mol.fi/espoo 

Sähköposti: espoo@te-toimisto.fi 

Omnia 
Puhelinvaihde 09 231999 
Kotisivu: www.omnia.fi 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@omnia.fi 
 

 
TAPAHTUMAT 
 

 
KÄYTÄNTÖ 

 
KUKA VASTAA 

 
Omniasta eteenpäin 

Keväisin Omnian tiloissa 
järjestettävä tapahtuma, 
jossa mm. Espoon TE-
toimisto mukana 
esittelemässä palveluitaan. 
 

Omnian vastuuopinto-
ohjaaja 
 
Ammattiopiston ohjaus- 
numero p.(09) 2319 8350 

       

 
Ryhmänohjaajien 
koulutuspäivä 

Omniassa järjestettävä 
valmistuvien ryhmien 
ryhmänohjaajien 
koulutuspäivä. Espoon TE-
toimiston edustajan 
puheenvuoro. 

Omnian ammattiopiston 
kehittämispäällikkö 
 
 
 

 
Ammattiopiston Omnia-info 
 

Syksyisin järjestettävä 
infotilaisuus vuorotellen 
Omnian eri toimipisteissä. 
Omnian nettisivuilla kutsu. 
Tilaisuus on avoin kaikille 
ohjaustyötä tekeville. 
 
Päivitetty kooste 
ammattiopiston hausta ja 
pääsytilanteesta www-
sivuille 
 

Omnian vastaava opinto-
ohjaaja 
 

     Omnian puhelinvaihde:  
09 231 999 
 
 
 
Omnian ohjauspalvelun 
johtaja 

 
 

http://www.mol.fi/toimistot/espoo/01_tapiola.html
http://www.mol.fi/toimistot/espoo/01_tapiola.html
http://www.mol.fi/espoo
http://www.omnia.fi/
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TIEDOTTEET 
 

 
 
 
KÄYTÄNTÖ 

 
KUKA VASTAA 

 
Tietoa Espoon TE-toimiston 
ajankohtaisista 
tapahtumista, yhteystietoja 
ja työmarkkinakatsauksia. 
 

 
Espoon TE-toimiston 
kotisivut www.mol.fi/espoo 
 

 
Espoon TE – toimisto 

 
Espoon TE-toimiston 
kuukausittain julkaistava 
työllisyyskatsaus 
 

 
Tietoa alueen 
työmarkkinoista. 

 
Espoon TE-toimiston 
tiedottaja 
Omnian viestintäpäällikkö 
 

 
Espoon TE-toimiston tiedote 
nuorten palveluista 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajankohtaista tietoa nuorten 
palveluista ja mm. 
kesätyöstä. 

 
Espoon TE-toimiston 
tiedottaja 
Omnian viestintäpäällikkö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mol.fi/espoo
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OPISKELIJATYÖ 
(OHJAUSPALVELUT JA 
HENKILÖKOHTAINENTYÖ) 
 

  

 
Valmistuvat opiskelijat 

Jos opiskelijalla ei ole 
jatkokoulutus- tai työpaikkaa 
ohjataan ilmoittautumaan 
työnhakijaksi TE-toimistoon 
www.mol.fi palvelussa. 
Tietoa ilmoittautumisesta, 
työnhausta ja nuorten 
palveluista: 
www.mol.fi/nuoret 
 

Omnian opinto-ohjaajat, 
ryhmänohjaajat 

 
Erityistukea tarvitsevat 
valmistuvat opiskelijat 
 
 

Tarvittaessa yhteys Espoon 
TE-toimiston ammatillisen 
kehittymisen palveluihin 
(psykologi, koulutusohjaaja, 
kuntoutusneuvoja). 
 

Omnian erityisopettajat, 
kuraattorit, opinto-ohjaajat, 
työvalmentaja 

 
Eronneet ja keskeyttäneet 
opiskelijat 

Tarvittaessa yhteys Espoon 
TE-toimiston ammatillisen 
kehittymisen palveluihin.  
Jos nuorella ei koulutus-
/työpaikkaa ohjataan 
ilmoittautumaan asiakkaaksi 
TE-toimistoon. 
 

Omnian opot, kuraattorit,  
ryhmänohjaajat ja Nuorten 
työpajojen ohjauspalvelut / 
nivelvaiheen ohjaus. 

Työttömänä työnhakijana 
olevat nuoret. 

Nuorten työvoimaneuvoja 
ohjaa nuoren ottamaan 
yhteyttä nuorten työpajoihin. 
  
Työpajojen palvelunumero 
ja sähköposti: 
043-8244336 
tyopajalle@omnia.fi 

TE- toimiston 
nuortenyksikkö. 
Nuorten työpajojen 
ohjauspalvelu / nivelvaiheen 
ohjaus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mol.fi/
http://www.mol.fi/nuoret
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VERKOSTOYHTEISTYÖ 

 
KÄYTÄNTÖ 

 
KUKA VASTAA 

 
Omnian ja TE-toimiston 
ohjaushenkilöstön 
yhteistyökokous  

Vuosittainen 
yhteistyökokous Espoon TE-
toimistossa; ajankohtaiset 
asiat, yhteistyökäytännöistä 
sopiminen. 

TE-toimiston ammatillisen 
kehittymisen palvelut 

 
Nuorten työpajojen 
yhteistyökokoukset 
 

Kokoontuminen kaksi kertaa 
vuodessa 

Nuorten työpajojen ja 
Espoon TE-toimiston 
nuorten työnvälityksen 
edustajat 

 
Nivelvaiheohjauksen 
ydinryhmä 
 

Kahden-kolmen kuukauden 
välein Espoon TE-toimiston 
psykologi, nivelvaihe-
ohjaajat, Jorvin yms. 
verkostoa 

Omnian Nuorten työpajojen 
vastaava nivelvaiheen 
ohjaaja 

 
Nitoja-hankkeen aikaisten 
yhteistyöpalaverien 
säännöllinen jatkaminen 
 

Nitojan aikana 
käynnistyneiden toimintojen 
seuranta ja kehittäminen.  
Kokoontumisia keväällä ja 
syksyllä. 
 

Omnian Nitojan työntekijät 

 
Omnian edustaja käy 
kertomassa koulutuksista ja 
mm. oppisopimuksesta 
 

Espoon TE-toimiston 
aamutunnit koko 
henkilöstölle 

Espoon TE – toimiston 
ammatillisen kehittymisen 
palvelut 

 
Espoon TE-toimiston 
henkilöstön tutustuminen 
Omnian koulutuslinjoihin 
 

Vuosittain järjestettävä 
tutustuminen eri 
koulutuslinjoihin.  

Espoon TE-toimiston 
ammatillisen kehittymisen 
palvelut 
 

 
 
 

ESIIN TULLEITA KEHITTÄMISTARPEITA: 
 

- TE-toimiston jalkautuminen kertomaan palveluistaan opiskelijoille Omniaan 
- Omniasta esim. koulutuspäällikkö tai opettaja kertomaan koulutusaloista TE-

toimistoon 
- Opastus työnhakuun 
- Nuorten yksikkö liikkeelle 
- Pajat esittelemässä toimintaa TE-toimistoon 
- Ryhmätapaamiset TE-toimistossa opiskelijoille, joilla on riski opintojen 

keskeyttämiseen tai ohjaustarvetta työelämään siirtymisessä. 
 


