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NEWLOGtiimi
u Raino Laakso, Varia

u Tuija Rikkonen, Varia
u Kari Kaikkonen, Varia

u Marko Liimatta, Hyria

u Niina Kansikas, KSAO

www.newloghanke.fi
u Instagram & Facebook: @newloghanke

u LinkedIn: #newloghanke
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http://www.newloghanke.fi


NEWLOG JobBook

u NEWLOG JobBook tarjoaa yhden kanavan logistiikka-alan 
tekijöille osaamisensa raportointiin opintojen aloittamisesta 

asiantuntijaksi

u LinkedIn + Tinder + Facebook + rekrytointikanavien 
käyttöliittymien parhaat palat poimittuna

u Elinkeinoelämä, opiskelijat ja oppilaitokset kohtaavat 
yhdellä alustalla

u Osaaminen, osaamisen tarve, osaamisen hankkiminen ja 
työllistyminen tapahtuvat samassa paikassa koko työuran
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Ennakoinnin kanava

u NEWLOG JobBook tarjoaa kanavan reaaliaikaisten sekä 
tulevaisuuden tarpeiden kartoitukseen ja täyttämiseen

u Helpot pop-up'ina tulevat kysymykset työvoiman ja osaamisen 
tarpeesta sekä tulevaisuuden tarpeista

u Tuloksia mahdollista käyttää koulutuksen kehittämiseen sekä 
tarjontaan ja työvoiman kohdistumiseen oikein

u Mahdollisuus kohdistaa omaa ammattitaidon kehitystä sekä 
urakehitystä

NEWLOG JobBook
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NEWLOG 
JobBook mätsää
työnantajan, tekijän ja 
kouluttajan.

YDINVIESTI
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NEWLOG JobBook

6Oppilaitos
• Hakee opiskelijoita ja 

työelämäyhteistyötä

Tekijä
• Opiskelijasta tekijäksi, 

tekijästä asiantuntijaksi
• Hakee työnantajaa, hakee 

koulutusta

Työnantaja
• Hakee osaajia, opiskelijoita, 

tekijöitä
• Hakee koulutusratkaisuja



Käyttö-
liittymä

&
Toiminnot

u LinkedIn
u Suositusten pyytäminen

u Arviointi, näkyy hyväksyttynä
u Tinder

u Mätsäyksen helppous

u Facebook
u Helppo liittyä

u Portfolio-tyyppinen osaamisen esittely ja 
kehittyminen

u Osaamismerkit

u Profiilimediat
u Videot, kuvat, avatarit yms. Joilla kuvaat itseäsi ja 

osaamistasi

u Rekrytorit
u Mahdollisuus matalan kynnyksen saavutettavaan 

käyttöön

u Suoran rekryn tapahtumat

u Pikaviestit, esim. Snapchat

u Keikkailmoitukset

NEWLOG JobBook
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Pelillistäminen & Tekoäly

24.8.2022NEWLOG JobBook
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Suositukset, 
osaamispisteet, portfolion 

kasvu

Kurssien 
suoritus, näytöt, 

työssä 
oppiminen, 
kesätyöt...

Opiskelija 
kirjautuu 

aloittaessaan 
opinnot

Koulutus: 
Osaamispisteet

Kokemus: 
Osaamispisteet

Vaatimuspisteet 
tehtävään



Esimerkiksi...

24.8.2022

Tekijä Työnantaja
Johtamistaidot Esihenkilön 

rekrytointi
- Koulutus Taitopisteet 1-5 Tehtävään vaadittavat 

esihenkilöpisteet
15-30

- Työtehtävät Taitopisteet 1-5 Tekoäly: Muun henkilöstön 
profiilien arviointi vrt. hakija

- Suorittaa tehtäviä 
sovelluksessa

Taitopisteet 1-5
Tekoäly käsittelee vastauksia

Tekoäly: Tehtävien vastaukset 
vrt. Työnantajan arvot ja 
tavoitteet

NEWLOG JobBook
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NEWLOG JobBook mätsää tekijän ja työnantajan!



Oppilaitos
aktiivisena
toimijana

u Koulutuksen järjestäjänä
u Koulutustarpeiden ennakointi

u Koulutuksen kehittäminen

u Työelämäyhteistyö
u Kouluttajaverkosto

u Työelämävaihto

u Osaamisen hankkiminen työnantajan 
tarpeeseen

u Jatkuva oppiminen

u Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 
elinvoimaisuus

NEWLOG JobBook
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Rahoitus
u Vastaa globaalin murroksen kiihtyviin kasvun ja 

elinvoiman haasteisiin 
u Kaupan murros
u EU 2030 & 2050
u Tuotanto- ja toimitusketjujen vahva murros
u Osaavan työvoiman saatavuus, elinkeinoelämän murros
u Tämän seurauksena ihmisten ja tavaran liikkuminen tulee 

muuttumaan merkittävästi

u Parantaa ja turvaa Suomen kilpailukykyä

Tästä syystä rahoituksen hankkimiseen on useita kanavia. 
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www.newloghanke.fi

Instagram & Facebook: @newloghanke
LinkedIn: #newloghanke


