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Mistä olemme lähteneet
• Pirkanmaan työvoima- ja
yrityspalvelujen alueellinen kokeilu
2017 -2018 (1,5v), 10 kuntaa, 18 000
asiakasta
• Kehitysohjelmatyö Tampereella 2019
• Uuden työllisyyden kuntakokeilun
valmistelu 2020, koko Pirkanmaa
• 2021 kevät, siirtymävaihe
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Ekosysteemipohjainen yhteistyörakenne 2017

Yrityspalvelut
Koulutuspalvelut

Kuntien
työllisyyspalvelut &
Te-palvelut
Sosiaali- ja
terveyspalvelut

10 kuntaa yhdessä
Lähipalvelumalli
OMA-valmentaja mallin kehitys
lähtökohta palvelutarpeet
TYPA-Tampere

Vastuukuntamalli: Tampere
hoitaa
keskitetysti kokeilun
kokonaisjohtamisen,
tiedolla johtamisen,
viestinnän,
ICT ratkaisut ja
maahanmuuttajien
kotouttamisen palvelut
(osaamiskeskus).

Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kokeilun
organisointimalli 2021

Alueellinen johtamisen malli:
Vastuukunta vastaa
alueellisen asiakaspalvelun
järjestämisestä.
- johtoryhmätyöskentely
- Koordinaatioryhmät
- Toimintasuunnitelmat
Aluekoordinaattorit:
• Tampereen kehyskunnat
• Ylä-Pirkanmaa
• Läntinen Pirkanmaa
• Etelä-Pirkanmaa

n. 100 M€ kokonaisuus sis. hankinnat
n. 450 henkilöä
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Työllisyys- ja kasvupalvelujen
toiminta Tampereella
• Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä järjestää ja
tuottaa kaupungin osalta julkisia työvoima- ja
yrityspalveluja yrityksille, työnantaja-asiakkaille ja
työnhakija-asiakkaille. Osana kokonaisuutta myös TYP.
• Palveluryhmä sisältää työllisyyden edistämisen
palvelut ja työllisyydenhoidon, kaupungin yritys- ja
työnantajapalvelujen järjestämisen, Ohjaamon ja
nuorisotakuun koordinoinnin sekä kansainvälisen
osaamisen palvelujen järjestämisen ja koordinoinnin
koko kaupungin tasolla.

• Palveluryhmä järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.
• Palveluryhmän tehtäviin kuuluu järjestää työllisyyden
edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla
kaupungille siirretyt palvelut ja tehtävät sekä
Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä
yhteistyösopimuksessa kaupungin hoidettavaksi
sovitut keskitetyt palvelut ja tehtävät.
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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Työllisyys- ja kasvupalvelujen
palveluryhmä 1.11.2020 alkaen
Pirkanmaan työllisyyden edistämisen
kuntakokeilukokonaisuuden johtaminen ja koordinointi

Hallinto-, talous- ja HR-palvelut

Työllisyysjohtaja Regina Saari

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Mia Sorri

Kansainvälisen osaamisen
palvelujen johtaja
Mari Taverne

Henkilöasiakaspalvelujen johtaja
Sari Oksanen

Työllistymisen ja
jatkuvan oppimisen
palvelut
Ohjaamo
Palvelupäällikkö
Sari Pirttiluoto
Palvelupäällikkö,
TYP-johtaja
Tommi Eskonen

Työhön ja
koulutukseen
ohjaavat
monialaiset
palvelut
Palvelupäällikkö
Minna Salminen
Palvelupäällikkö
Mirva Rosholm

Kehittämispalvelut

International HUB
Tampere

Kehityspäällikkö
Janne Taiponen

Projektipäällikkö
Nuppu Suvanto

Maahanmuuttajien
osaamiskeskus
Palvelupäällikkö
xx
Maahanmuuttajainfo Mainio
Tiimiesimies
Kristina Kemi

Viestintä
Suunnittelupäällikkö
Tuula Mikkonen

Kasvupalvelujohtaja
Irene Impiö
Kasvupalvelujen
kokonaisuus
Palvelupäällikkö
Elina Wallin

Asiakkaan apuna OMA-valmentaja
OMA-valmentaja on
asiakkaan
henkilökohtainen
vastuutyöntekijä.
OMA-valmentajalla 130
omaa asiakasta

Henkilökohtaista
tukea asiakkaille.
Nopea alku.

OMA-valmentaja tekee yhdessä
asiakkaan kanssa
kokonaisvaltaisen
palvelutarvearvion sekä rakentaa
asiakkaan kanssa yksilöllisen
palvelukokonaisuuden
(tarvittaessa moniammatillisesti)

Palvelutarvearvio sekä
yksilöllinen palvelupolku.
Asiakkaan tunteminen:
Kohtaanto-status

OMA-valmentaja tuntee ja
hyödyntää
palveluohjauksessa
laajasti kaikkia
ekosysteemin eri
toimijoiden tarjoamia
palveluja ja osaamista

Palvelujen
ekosysteemit ja
verkostot.

OMA-valmentajan tehtävä on
varmistaa ja seurata asiakkaan
tilanteen eteneminen kohti
työtä tai koulutusta
-koordinaatio

Aina ensin työ ja
kohtaannon edistäminen.
Palveluja pitkin kohti
työtä tai koulutusta.
Kohtaanto-statuksen
tarkentuminen.

OMA-valmennus
OMA-valmennus on työote, joka korostaa työnhakijan yksilölliseen tilanteeseen räätälöityä työllistymisen
edistämistä ja urasuunnittelua.

OMA-valmennus lähtee liikkeelle kolmesta aihealueesta: Osaaminen, Motivaatio, Aktiivisuus

OSAAMINEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaamisen tunnistaminen
Osaamisen riittävyys
Osaamisen täydentäminen
Osaamisten paketointi
Osaamisen sanottaminen ja
myyminen
Koulutus / tutkinnot
Työkokemus
Harrastukset ja vapaa-aika
Vahvuudet ja heikkoudet
Persoona
Työelämätaidot
➢ VALMIUDET, TAIDOT, KYVYT

MOTIVAATIO
•
•
•
•

•

Tavoite ja toiveet, joita kohti edetä
Prioriteetit
Halu panostaa ja sitoutua
Ulkoinen motivaatio
• Raha
• Arvosanat ja maininnat
• Status
Sisäinen motivaatio
• Arvot / Merkityksellisyys
• Mielihyvä
• Palkitsevuus
• Vaikuttaminen tärkeään asiaan

➢ TAHTO, TAVOITTEET, USKO, LUOTTAMUS

AKTIIVISUUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitä teen itse?
Miten valmentaja auttaa?
Millainen olen asioihin tarttujana?
Sopimus rooleista ja vastuista!
Kuinka seuraamme etenemistä?
Mitä tapahtuu heti - entä sitten?
Milloin tapaamme seuraavaksi?
Mitä muuta apua tarvitaan?
Muu työnhakua tukeva aktiivisuus:
liikunta, harrastukset, vapaa-aika,
verkostot

➢

TEKEMINEN, OMA ROOLI
KOHTAANTO-status

ASIAKKAAN KOHTAANTO-STATUS
Koska kohtaanto-ongelmassa on kyse siitä, että suuresta joukosta työnhakijoita ei tahdo löytyä tekijöitä avoimiin
työpaikkoihin – ja sille on tunnistettavissa lukuisia eri syitä – voidaan huolellisella kartoituksella yksittäisen
työnhakijan kulloisenkin hetken kohtaanto-statusta pyrkiä määrittelemään OMA-rakenteen mukaisesti.

OSAAMINEN
•
•
•
•

Osaaminen on vanhentunut:
työmarkkinoilla ei enää tarvetta
Osaaminen on riittämätöntä: henkilön
osaamisen kehittäminen vajanaista
Osaaminen ok, mutta sitä ei osata
tunnistaa ja hyödyntää
Jne.

➢ Muuntokoulutus
➢ Täydennyskoulutus
➢ Osaamisen tunnistaminen,
sanoittaminen ja ’myynti’
➢ Jne.

MOTIVAATIO
•

Tavoite hukassa

•
•
•
•
•
•

Merkitys kadoksissa
Ei uskoa omaan tulevaisuuteen
Ei itseluottamusta / -tuntemusta
Pelkoja, huolia, murheita, unettomuutta
Epäonnistumisen (kokemus &) pelko
Jne.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Onnistumisen kokemuksia etsimään
Tekemään: energiat nousuun
Tavoitteita kirkastamaan
Vahvuuksia löytämään
Vertaistukea, ohjausta, valmennusta
Jne.

AKTIIVISUUS
•
•
•
•
•
•
•

Passiivisuus tullut normaaliksi
Ei voimia, energiaa, kykyä aloittaa
Uskalluksen puute, sanktioiden pelko
Ei tietoa, mitä tehdä ja miksi
Keskittymisen haasteet ja
kärsimättömyys
Aika kuluu johonkin muuhun
Jne.

➢ Selkeät, toteutuskelpoiset, yhdessä
päätetyt tehtävät, joihin saa tukea
➢ Onnistumisten huomiointi
➢ Jne.

Asiakkaan apuna
Työllisyys- ja kasvupalvelujen monialainen osaajayhteisö

OMA-valmentaja asiakkaan
henkilökohtainen
vastuutyöntekijä

Yrityskoordinaattorit

Työkykykoordinaattorit

Terveydenhoitajat

Kaupunkityöllistämisen
koordinaattorit

Välityömarkkinakoordinaattorit

Sairaanhoitajat

Työnhaun ohjaajat

Psykologit

Sosiaalityöntekijät

Koordinaattori – TYKYyhteistyö ja osatyökykyisten
työllistämiseen

Työnsuunnittelijat

Lääkäri

Palveluneuvojat

Markkinointisuunittelijat

Kehittämispalvelut: digitaaliset palvelut, tietotuotanto- ja tilastot, palvelumuotoilu, tuotteistaminen, asiakaskokemus
sivu 10

Asiakkaan apuna alueen palveluekosysteemi
Innovatiivinen yhteiskehittäminen

Jatkuva oppiminen ja
osaaminen

Työ ja kohtaanto

Osaamisen uudistaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin
•

osaamistarpeiden ennakoinnilla
- kasvavat ja uudet toimialat
- työvoimapula-alat

Asiakas &
OMAvalmentaja

•

räätälöityjen työn ja koulutuksen yhteistoteutuksien avulla

•

oppien oikeissa työskentely-ympäristöissä

•

uraohjausta hyödyntäen

•

osaamiskartoituksia ja osaamisen kehittämissuunnitelmia hyödyntäen

•

tunnistaen ja tunnustaen osaamista esim. opinnollistamalla

•

osaamista tuotteistamalla, työhaku = osaamisen myynti

Koulutusorganisaatiot

Työnantajat
ja
yritykset

Kela

Sote-palvelut

Kumppanuustoimijat
henkilöstöpalveluyritykset
Kaspa ry
hankkeet

Palveluntuottajat

Osaajia yritysten työvoimatarpeisiin
•

työnhakijan ja työnantajan tarpeisiin räätälöidyn työnvälityksen keinoin digitaali-

•

rekrytoinnin tukivälineitä käyttäen (mm. palkkatuki, työkokeilu, oppisopimus)

•

työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia luoden,

suuden mahdollisuudet hyödyntäen

myös virtuaalisesti – Kohtaanto. -konsepti
•

yrittäjyyden eri muotoja mentoroiden

•

integroimalla kaupunkikehityksen hankkeita työllisyydenhoitoon
- kiertotalous
- Hiedanranta
- ratikka
- data-ohjautuva kaupunki
- mega- ja bränditapahtumat

•

julkisen ja yksityisen työnvälityksen uudenlaista kumppanuussopimuspohjaista

yksityiset
yhdistykset
järjestöt

toimintaa rakentamalla - sopimus tehty 15.3.2021
•

julkisilla hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman avulla

Työkyvyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen
Vaikeammin työllistyvien ja osatyökyisten potentiaalin hyödyntäminen työllisyyden lisäämiseksi
•

työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja toimintakykyä vahvistamalla

•

•

viemällä palvelut hyvinvointikeskuksiin lähelle ihmisiä

•

•

luomalla osallisuutta vahvistavia (vertais+ammatillisia)verkostoja

•

työkykyhanke

käyttämällä mm. sote-palveluja ja kelan palveluja oikea-aikaisesti työvoimapalveluiden rinnalla
kytkemällä monilaiset palvelut osaamisen kehittämisen palveluihin ja lisäämällä opiskeluun tukielementtejä
opintojen etenemisen varmistamiseksi ja keskeyttämisten ehkäisemiseksi

•

vahvistamalla työssä tapahtuvia tukitoimia; työssävalmennuksen palvelut
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Matalan kynnyksen osaamisen kehittämisen palvelut
OMAvalmentaja/yrityskoordinaattori
kartoittaa asiakkaan tilannetta

OKM-erityisavustus

•
•
•
•

Ovi TAKK palveluihin – opintoneuvontaa henkilökohtaisesti ja ryhmissä
Urakeskusteluja : Oman uran hahmottamista ja puuttuvien osaamispalikoiden suunnittelua
Osaamisten tunnistamista
Oppimisvalmiuksien kartoittaminen

•
•
•
•
•
•

Henkilökohtainen uraohjaus ja opintoneuvonta
1-5 päivää kestävä osaamiskartoitus (yksilö/ryhmä/verkko)
Oppimisvaikeuksien ja erityisen tuen tarpeen tunnistaminen
Yksilöllisten koulutuspolkujen muotoilua sekä opinnollistamisen tukipalveluja
Tuki työssäoppimispaikan löytämisessä
Joustava jatkopolutus Tredussa ja jatkosuunnitelman laatiminen

•
•
•
•
•
•

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä puuttuvan osaamisen hahmottaminen
Urakeskusteluja, opiskelumotivaatiokeskusteluja
Yhdessä asiakkaan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Vaihtoehtojen esiin tuomista – joustava ohjautuminen ja yksilölliset jatkopolut
Koulutuksenaikainen tuki ja ohjaus
Työllistymisvaiheen tuki ja ohjaus

•
•
•
•

HOKSin laatiminen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (yksilö/ryhmä/lähi/verkko)
Ohjaus tutkinto- ja osatutkintokoulutuksiin
Työelämään tutustumista

Koulutuskoordinaattorit

•
•
•
•

Epävarmuus alasta
Pidempi poissaolo työstä
Mielessä alanvaihtoa
Ajatuksissa sijoittuminen
uusiin tehtäviin

• Kaipaa lisäkannustusta ja
motivointia opintoihin
• Lisätukea sopivan
osaamispolun löytymiseen

TreduOhjuri

OMA-ohjaajat

• Tukea opinnollistamiseen
• Tukea opinnollistamisen
jälkeisen polun löytymiseen
• Tuki opintojen aikana

Seudulliset mallit

Tunnistaa osaamisen
uudistamisen tarpeita

OMA-työntekijät

erityisavustukset myönnetty
3/2021, toiminnan suunnittelu
käynnissä
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INTERNATIONAL HOUSE TAMPERE
MAAHANMUUTTAJIEN
OSAAMISKESKUS
MONIKIELINEN NEUVONTA MAINIO

Sote- työllisyysekosysteemipalvelut
• Valtakunnallinen SOTE yhdyspinnan
tiekarttatyö
• PIR sote ja PIR kokeilu johdon
säännölliset kokoukset
• Yhdyspinnan valmistelun työpaketit,
Tampere
• Työkykyohjelma STM (SOTE), Pirkanmaa
• Uusi rahoitus hakuun kesällä (SOTE),
Tampere
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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Työpaketit soteyhdyspinnalla
•
•
•
•
•
•
•

Pitkään työttömänä olleet
Työllistymistä edistävä monialainen
yhteispalvelu TYP
Nuorten palvelut ja oppilaitosyhteistyö
Työkyvyn tuen palvelut
Kotoutuminen
Palvelutarpeet ja palveluvajeet

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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Hyvää Kesää
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