
 

 

 

 

 

TAPAHTUMAN OHJELMA: 

 

OHJATAAN YHDESSÄ -  
TULEVAISUUTEEN!   

Tapahtuma ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville 
pe 15.9.2017 klo 8.30 - 15 

Oulu, Hotelli Lasaretti, Aurora-sali (Kasarmintie 13b) 
#ohjataanyhdessä 

 
Tervetuloa tilaisuuteen, jossa Pohjois-Pohjanmaan ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät 
ammattilaiset kohtaavat!  
 

 Miten robotit ja tekoäly muuttavat työelämää?  

 Miten Suomen ja oman alueemme työelämä on muuttunut?  

 Mitä se rakennemuutos oikein tarkoittaa?  

 Mitä minun ohjaajana tulee ymmärtää tulevaisuuden työelämästä?  

 Muuttuuko ohjaustyö? Pitäisikö sen muuttua? Jos, miten?  
 

Tilaisuuden puheenvuorot valaisevat erilaisia näkökulmia työelämään, tulevaisuuteen 
ja ohjaustyöhön. Puheenvuorojen lomassa osallistujat verkostoituvat ja rakentavat 
yhdessä ymmärrystä työelämän muutoksista ja tulevaisuuden ohjauspalveluista.  
 

Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen on sitova. Tarjoamme aamu- ja ilta-
päiväkahvitukset. Seminaarisalissa on materiaalipöytä, joten halutessasi voit tuoda 
materiaalia toiminnastanne muille jaettavaksi.  
 

Ilmoittaudu vikkelästi, paikkoja on rajoitetusti!   
 

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan 
TE-toimisto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja MYP-hanke (ESR).  

8 – 8.30   Kahvitarjoilu salissa, tuttujen moikkaamiset  
 

8.30   Tilaisuuden avaus  
 

   Robotiikka ja tekoäly yhteiskunnan, ihmisten ja työn muuttajana 

Nicholas Andersson, toimitusjohtaja, Airo Island  

  (Lyhyt tauko, santsikuppi)   
 

10.20   Työelämän myytit ja todellisuus - miten työelämä on muuttunut, 

miltä näyttää työelämän tulevaisuus?  

 Armi Mustosmäki, tutkija, Jyväskylän yliopisto  
 

11.30 - 12.30  Lounastauko, lounas omakustanteinen. Lounaan jälkeen asetutaan  

 nimilistasta löytyvän numeron mukaisiin pöytäryhmiin.  
 

12.30  Työmarkkinat Pohjois-Pohjanmaalla: katsaus nykytilaan, rakenne-

muutokseen ja ennakointiin   

 Pirjo Juntunen, palvelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto  
 

13  Ryhmätöiden ohjeistus ja ryhmätyöt pöytäryhmittäin  

 (Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa)  

 Ryhmätöiden wrap-up  
 

14.15  Miten kaikkien osaaminen saadaan käyttöön? Tätä ongelmaa Sinä 
osaat! Tytöt ja teknologia –tiimi ratkaisee Sitran Ratkaisu 100 –haaste-
kilpailussa. Tule mukaan verkostoon ja kannustamaan kilpailun ainoa 
pohjoissuomalainen joukkue voittoon! 

 Hanna Ylönen, kehityspäällikkö, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  
 

14.30  Ohjauksen onnistumisen avaintekijät (Skype-puheenvuoro)  
 Sanna Vehviläinen, KT, työnohjaaja, ohjausalan asiantuntija  
 

15  Tilaisuuden päätös  

 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään to 31.8.2017:  
https://www.webropolsurveys.com/S/0B006A2BA1DAE0DB.par  
 

Tapahtumaan mahtuu noin 150 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Selvittelemme mahdollisuuksia livestriimata tapahtuma. Paikoitus esim. hotelli Lasaretin  
pihalla (maksuton) tai lähistöllä. Välttääksemme lounasruuhkaa, voit ostaa  
lounaslipukkeen hotellin aulapalvelusta jo saapuessasi seminaariin.  
Peruthan osallistumisesi esteen ilmaantuessa!  
Lisätietoja (mm. livestriimaus, peruutukset) tapahtumasivulta: http://bit.ly/2vbx8vE.  
 

https://www.webropolsurveys.com/S/0B006A2BA1DAE0DB.par
http://bit.ly/2vbx8vE

