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Mistä osaajat sote-alalle?
Mistä löydämme ratkaisuja sote-alan osaajatarpeisiin Pirkanmaalla?
Mistä sote-alan osaajapulassa onkaan oikeastaan kysymys?
Näiden kysymysten ääreltä lähdettiin liikkeelle keväällä 2020 Tampereen kaupungin
työllisyys- ja kasvupalvelujen ja Tredun yhteisessä kumppanuusverkostohankkeessa, jonka
tavoitteena oli löytää konkreettisia ratkaisuja sote-alan osaajapulaan Pirkanmaalla.
Kumppanuusverkosto koostui työllisyystoimijoista ja oppilaitoksista, ja se täydentyi matkan
varrella alan yrityksistä ja muista kehittäjäkumppaneista sote- ja lähialoilta. Tavoitteena oli
luoda verkostossa vuorovaikutteinen ja alueellinen sote-alan tilannekuva.
Sote-alan osaamis- ja rekrytointihaasteita on tarkasteltu verkostossa kokonaisvaltaisesti
huomioiden alan veto- ja pitovoimatekijät. Houkuttelevan työnantajakuvan luomiseksi on
lisätty työnantajien ja henkilöstön ymmärrystä panostaa erilaisiin urapolkuihin kohti
ammattilaisuutta. Toiminnan painopiste on ollut hakevan vaiheen toimintamallien
kehittämisessä. Alusta lähtien haluttiin lisätä osaajien ja yritysten kohtaamisia sekä tehdä
asiakkaille sote-alan monipuolisia työympäristöjä tutuiksi esim. valmentavalla
työkokeilulla hoiva-alalle.

6Aika Osaamo (ESR) -hankkeessa verkostoyhteistyönä kehitetyt palvelut:
1. Osaamisen tunnistaminen Futural Skills -työkalun avulla
työvalmennusyksiköissä
2. Urapolkuyritys-yhteistyöllä luotu työvaltainen koulutus- ja urapolku
sote-alalle
3. Sote-valmennus sote-taustaisille työttömille työnhakijoille
4. Kurkista, kokeile, kouluttaudu -valmennus sote-alalle hakeutuville
työnhakijoille
5. Osaamon aamut -tiedottamiskanava työllisyyskokeilun henkilöstölle

Kaikkea hankkeen toimintaa on ohjannut ajatus siitä, että jokaiselle löytyy oma, sopiva
sote-polku. Tässä koosteessa esitellään verkostossa yhteiskehitettyjä ja kokeiltuja
toimintamalleja sekä palveluja, joiden avulla on löydetty ratkaisuja sote-alan osaajapulaan.
Yhteinen asiakas, yhteinen ongelmanratkaisu ja jaettu asiantuntijuus ovat olleet
toiminnan keskiössä.

6. TAMKin työpajamalli oppilaitoksen ja työnantajien jaetun tiedon
yhteistyöstä

Hankkeen tuotoksia on tehty yhteistyössä Tredun Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen hankkeen (OKM) kanssa. Tredun hankkeen kärkinä on kehitetty mm. koulutukseen
hakeutumisen toimintaa, uraohjausta ja tehty koulutuspolkuja tutuksi
työvalmennusyksiköiden asiakkaille.

8. Sote-agentit asiantuntijaverkostona työllisyyspalveluissa

7. Toimialakohtainen tiimimalli Tredun ja Tampereen kaupungin
työllisyyspalveluiden (Tykas) välillä
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6Aika Osaamo -hankkeessa
luotu sote-alan verkostomainen
toimintatapa ja sen ympärille
käynnistetyt palvelut

Aina löytyy polku
sotelle -ajattelumalli:
• Yhteinen asiakas
• Yhteinen ongelmanratkaisu
• Jaettu asiantuntijuus
• Toimialakohtaisuus

9. Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen -hanke
6Aika Osaamo -pilottien mahdollistajana
Tredun hakeutumisvaiheen palvelut,
digituki ja uraohjaus

1. Osaamisen tunnistaminen

Futural Skills -työkalu työvalmennusyksiköissä

8. Sote-agentit

Asiantuntijaverkostona työllisyyspalveluissa

7. Toimialakohtainen tiimimalli
Tredun ja työllisyyspalveluiden välillä

6. TAMKin työpajamalli

Oppilaitoksen ja työnantajien
jaetun tiedon yhteistyömalli

2. Urapolkuyritys-yhteistyö

Työvaltainen koulutus- ja urapolku sote-alalle

3. Sote-valmennus

Valmennus sote-taustaisille työnhakijoille

4. Kurkista, kokeile, kouluttaudu
Valmennus sote-alalle hakeutuville

5. Osaamon aamut

Toimialakohtainen tiedottaminen ajankohtaisista
sote-alan ilmiöistä työllisyyskokeilun henkilöstölle
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Tampereen elinvoimaekosysteemi

6Aika Osaamo -hanke, 2020-2022, Arvonen, Liljeqvist, Lukkari, Tolvila, Vallenius

1. Osaamisen tunnistaminen

TREDU

Futural Skills -työkalu työvalmennusyksiköissä

TAMPEREEN KAUPUNKI
Työllisyys- ja kasvupalvelut

osaamisen näkyväksi tekemiseen kuntoutumisvaiheessa

TYÖVALMENNUSYKSIKÖT

MITÄ

MITEN

• Futural Skills -sovellus on työkalu osaamisen näkyväksi tekemiseen ja
dokumentointiin oppilaitoksissa
• Nyt 6Aika Osaamo -hankkeessa työkalua sovellettiin uuteen
käyttöympäristöön: työvalmennusyksiköihin ja pajoille

• Toiminta on koulutusta edeltävää, hakeutumisvaiheen toimintaa.
Oppilaitos on yhteistyössä aktiivinen toimija, joka kehittää 3. sektorin
oppimisympäristöjä vastaamaan työpaikkojen toimintaympäristöjä ja
osaamisvaatimuksia. Uusien hakeutumisväylien avulla mahdollistetaan yhä
useammalle ammatillinen koulutus- tai työelämäpolku.

• Työkalun käyttö edistää työnhakijan ja kuntoutuja-asiakkaan etenemistä
kohti työelämää tai opintoja. Myös ymmärrys oman uran
suunnittelusta lisääntyy.

• Työpajojen henkilöstö ohjaa ja tukee asiakasta. Oppilaitos perehdyttää
työvalmentajat Futural Skills -sovelluksen käyttöön ja luo
käyttäjätunnukset.

KENELLE

• Asiakkaalla pitää olla käytössään älypuhelin tai -laite

•

Työvalmentajille tavoitteellisen työpajatyöskentelyn ja ohjauksen tueksi

•

Kuntoutuja-asiakkaalle oman osaamisen tunnistamiseen ja
itsearviointiin. Asiakas saa välineen työelämässä
tarvittavien valmiuksien ja osaamisen vahvistamiseen.
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2. Urapolkuyritys-yhteistyö

TREDU

Työvaltainen koulutus- ja urapolku sote-alalle

TAMPEREEN KAUPUNKI
Tykas ja Sote-palvelut

yritysten, oppilaitoksen ja työllisyyspalvelujen yhteistyö hoiva-avustajakoulutuksessa
MITÄ

TYÖNANTAJAT

MITEN
•

Koulutus sisältää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja: suomen kielen
sekä opiskelutaitojen ja -valmiuksien opetusta sekä ammatillisia
opintoja

•

Oppimisympäristö pysyy koulutuksen aikana samana ja mahdollistaa
tutustumisen ja sitoutumisen nimettyyn yritykseen jo opintojen aikana

• ovat pirkanmaalaisia sote-alan veturiyrityksiä, valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen
urapolkuajatteluun ja yhteiskehittämiseen oppilaitoksen ja työllisyydenhoidon
toimijoiden kanssa

•

Koulutus (esim. hoiva-avustajaksi) alkaa osatutkintotavoitteisena, mutta
sisältää mahdollisuuden jatkaa koko tutkinnon suorittamiseen (esim.
lähihoitajaksi)

• tarjoavat kv-taustaiselle työnhakijalle mahdollisuuden tutustua alaan ja rakentaa
omaa työ- tai koulutuspolkua asiakkaan tahtiin ja matalalla kynnyksellä

•

Toteutustapana on toiminnallinen oppiminen sekä oppilaitoksessa
että työpaikalla

Yhteistyömallissa Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen
työllisyyspalvelut ja alueen yritykset luovat kouluttautumisen ja työllistymisen polun
sote-alasta kiinnostuneelle kv-taustaiselle henkilölle.
Urapolkuyritykset

• panostavat työpaikkaohjaukseen, perehdytykseen ja monipuolisiin
rekrytointikeinoihin veto- ja pitovoiman edistämiseksi
KENELLE
• Kouluttautujille, jotka ovat halukkaita aloittamaan uransa käytännön työtä
tekemällä ja joilla on tarve edetä opiskelussa omaan tahtiin

•

Opettaja jalkautuu työpaikoille

•

Työpaikalla oppimista pidennetään asteittain

•

Jatko-ohjauksella varmistetaan työllistyminen
urapolkuyritykseen tai tarvittaessa toiseen
työpaikkaan

• Työnantajille, jotka haluavat tehdä tiivistä yhteistyötä oppilaitoksen ja
työllisyyspalvelujen kanssa sitoutuneen henkilöstön riittävyyden takaamiseksi ja
lisätä työyhteisön monimuotoisuutta
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3. Sote-valmennus
Valmennus sote-taustaisille työnhakijoille

TAMPEREEN KAUPUNKI
Työllisyys- ja kasvupalvelut

helpottamaan paluuta sote-alan töihin tai lähialoille

TYÖVALMENNUSYKSIKKÖ

MITÄ

MITEN

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa polku työttömyydestä takaisin
sosiaali- ja terveysalalle, lähialalle tai kohti kokonaan uutta uratavoitetta,
jos paluu omaa osaamista vastaaviin tehtäviin ei ole mahdollista.

Valmennus kestää 2 kk ja sisältää enintään 10 yksilövalmennustapaamista
sekä mahdollisuuden osallistua 8 erilaiseen ryhmävalmennuspäivään.
Valmennuksen tuottaa Silta-valmennusyhdistys Tampereella.

KENELLE

Valmennuksessa on mahdollisuus

• Henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai osatutkinto

•

kartoittaa osaamistaan työelämässä, kun tavoitteena on palata
lähihoitajan osaamista vastaavaan työhön

• Henkilöille, joilla on pitkittyneen työttömyysjakson vuoksi tarve päivittää
osaamistaan tai urasuunnitelmaansa työllistyäkseen sote-alalle tai muulle
alalle

•

tutustua työkokeilulla uuteen työympäristöön tai toimialaan

•

suorittaa tarvittavia työelämäsertifikaatteja
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4. Kurkista, kokeile, kouluttaudu

TREDU

Valmennus sote-alalle hakeutuville

TAMPEREEN KAUPUNKI
Tykas ja Sote-palvelut
TYÖNANTAJAT

MITÄ

MITEN

• Työnhakijat ja alanvaihtajat pääsevät tutustumaan hoiva- ja
hyvinvointialaan käytännönläheisesti

• Kurkistukset tuotetaan yhteistyössä Tampereen seudun
ammattioppilaitoksen Tredun, työnantajien ja työvalmennusyksikön sekä
Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa

• Työnantajat esittäytyvät ja kertovat työtehtävistä,
työllistymismahdollisuuksista ja urapoluista
• Työllisyystoimijat (yrityskoordinaattori, OMA-valmentaja) kertovat mm.
työkokeilun eri mahdollisuuksista
• Oppilaitoksen uraohjaaja ja opo kertovat kouluttautumisen monista eri
vaihtoehdoista
KENELLE
• Sote-alan työ- ja opiskelumahdollisuuksista kiinnostuneille
työnhakijoille ja alanvaihtajille
• Uraohjauksesta hyötyville työnhakijoille

• Teams-verkkototeutus, kolmen kokoontumiskerran sarja (3 x 3,5 tuntia).
Ryhmällä mahdollisuus yhteen lähitapaamiseen.
• Toimialan esittelyn lisäksi osallistujat saavat tietoa erilaisista
koulutuspoluista sekä halutessaan myös henkilökohtaista uraohjausta.
Yhdessä uraohjaajan kanssa etsitään parhaita ratkaisuja jokaisen
yksilölliseen tarpeeseen.
• Ryhmästä saatavien työnantajakontaktien sekä vertaistuen lisäksi jokaisen
kanssa varmistetaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma eli oma urapolku
sote-alalle
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5. Osaamon aamut

HANKKEET

Toimialakohtainen tiedottaminen ajankohtaisista sote-alan ilmiöistä työllisyyskokeilun
henkilöstölle

TAMPEREEN KAUPUNKI
Työllisyys- ja kasvupalvelut
TYÖNANTAJAT

KOULUTUSTOIMIJAT

TE-PALVELUT
MITÄ

MITEN

Osaamon aamut ovat kaksi kertaa kuukaudessa järjestettäviä puolen tunnin
sote- ja hoiva-alan infotilaisuuksia. Ne järjestetään Teams-toteutuksina
Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntakokeilun työllisyyspalvelujen
toimijoille.

•

Toimii koulutus- ja markkinointikanavana ja mahdollistaa
ajankohtaisista asioista tiedottamisen laajasti

•

On kohtaamisfoorumi erityisesti työllisyydenhoidon asiakastyötä
tekeville

KENELLE

•

Avartaa käsityksiä sote-alasta sekä sen monista työllistymis- ja
kouluttautumismahdollisuuksista

• Pääkohderyhmänä ovat työllisyyspalvelujen asiakastyöntekijät
esim. OMA-valmentajat ja koordinaattorit
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6. TAMKin työpajamalli
Oppilaitoksen ja työnantajien jaetun tiedon yhteistyömalli

TYÖNANTAJAT
TAMK

MITÄ

MITEN

Työpajamalli, jossa jaetaan asiantuntijuutta
ja ajankohtaista tietoa toimialasta

• Mallissa asiakkuuden käsite ymmärretään perinteistä käsitystä laajemmin
eli monen suuntaisena, horisontaalisena ja yhteisenä asiana

• Työpajamalli työelämän tarpeiden ja oppilaitoksen yhteisen ymmärryksen
rakentamiseksi

• Mallissa syntyvän jaetun tiedon taustalle vaadittavaa yhteistä avointa
ajattelutilaa ja yhteistä agendaa rakennetaan jo työpajan kutsuihin
liitettyjen avointen kysymysten kautta. Avoimet kysymykset ohjaavat koko
työskentelyä houkutellen eri toimijoita kohti ratkaisukeskeistä asennetta ja
pohdintaa työllisyydenhoidon yhteisestä tehtävästä.

• Työpajamalli luo työllisyyden ekosysteemiin jaettua asiantuntijuutta,
ratkaisee tiedon pirstaleisuuden ongelmaa ja luo työllisyydenhoidon
yhteistä agendaa
• Malli kasvattaa ymmärrystä eri organisaatioiden tilanteesta toimialalla,
toiminnasta, alueellisesta osaamisesta, osaamisen kehittämisen tarpeista
sekä työvoiman saatavuuden ratkaisuista

• Mallissa fasilitaattori luotsaa yhteistä agendaa ja jaettu tieto syntyy
avointen kysymysten ohella siitä, ettei työpajassa ole vertikaalisesti
rakentuvaa varsinaista tietoa tai tietäjää

KENELLE
• Toimialan työnantajille ja oppilaitoksille
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7. Toimialakohtainen tiimimalli
Tredun ja työllisyyspalveluiden välillä

TREDU
TAMPEREEN KAUPUNKI
Työllisyys- ja kasvupalvelut

MITÄ

MITEN

Tiimityömallissa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja
Tredu palvelevat yhteisiä asiakkaita yhtenä tiiminä.

• Asiakas saa tarvitsemansa työnvälitys-, rekrytointi-, koulutus-, ohjaus- tai
valmennuspalvelun yhdestä paikasta, vaikka palvelua todellisuudessa
tuotetaan useammassa eri organisaatiossa

Tiimin kokoonpano ja asiantuntijuus:
• yrityskoordinaattori: toimialakohtainen osaaminen,
Työllisyys- ja kasvupalvelut

• Työnantajan palvelutarpeet kartoitetaan ja tunnistetaan. Tarjotaan laaja
valikoima verkostomaisesti toteutettuja työllistymisen ja kouluttautumisen
palveluja.

• toimialakohtainen asiakasvastaava ja/tai opinto-ohjaaja,
työkykykoordinaattori, Tredu

• Työnantaja ja henkilöasiakas ovat tiiviisti yhteiskehittämässä palveluja,
jotta ne vastaavat aiempaa paremmin ajankohtaista tarvetta. Lisäksi
toimijat saavat näin laajuutta omiin toimijaverkostoihinsa ja toimijoiden
osaaminen kasvaa.

• toimialakohtainen uraohjaaja, joka ymmärtää
työttömyysturvajärjestelmää, Tredu
KENELLE
• Tiimityön kohteena ovat sote-työnantajat, työnhakijat, kuntoutujat sekä
työvalmennusyksiköt

• Tiimitoiminnan ansiosta palveluja voidaan tuottaa aiempaa
kustannustehokkaammin, nopeammin, resurssit optimoiden ja
kohdennetusti juuri oikeaan tarpeeseen
• Toimintamalli on sovellettavissa eri toimialoille
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8. Sote-agentit

TREDU

Asiantuntijaverkostona työllisyys- ja kasvupalveluissa

TAMPEREEN KAUPUNKI
Työllisyys- ja kasvupalvelut

MITÄ

MITEN

• Sote-agentit ovat Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden
asiakastyöntekijöiden tiimeistä koottu joukko OMA-valmentajia ja
koordinaattoreita

• Sote-agentit muodostavat oman asiantuntijaverkostonsa ja tapaavat
säännöllisesti. Tapaamiset fasilitoidaan.

• Sote-agenttitoiminta on kehitetty tukemaan agenttien ammattitaitoa,
lisäämään työllisyyspalvelujen sisäistä viestintää ja vahvistamaan koko
henkilöstön asiakasohjaustyötä
• Sote-agenteilla on motivaatio ja halu kehittää ohjaus- ja valmennustyötä
sekä edistää sote-alan kohtaantoa
KENELLE
• Työllisyyspalvelujen omien tiimien jäsenille

• Sote-agentit ovat perehtyneet syvällisesti sote-alaan ja toimivat tiedon
lisääjinä omissa tiimeissään
• Sote-agentit pitävät lyhyitä katsauksia sote-alan ajankohtaisista asioista
oman tiiminsä viikkopalavereissa
• Esihenkilöt saavat agenteilta sote-alaa koskevaa tietoa ja tukea tiimin
toimintaan
• Tiimiläiset saavat sote-alan kysymyksiä varten helposti lähestyttävän
kollegan

• Tiimien esihenkilöille
• Vertaisina sote-agenttitoiminnassa toimiville kollegoille
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9. Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen -hanke
6Aika Osaamo -pilottien mahdollistajana
Tredun hakeutumisvaiheen palvelut, digituki ja uraohjaus

TYÖLLISYYDEN
KUNTAKOKEILUT
TREDU

MITÄ

MITEN

• Tredun Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen -hankkeessa on kehitetty
koulutukseen hakeutumisen palveluita ja tehty koonti Tredun
hakeutumisvaiheen palvelutarjonnasta

• Hankkeessa on tehty koulutuspolkuja tutuksi työvalmennusyksiköiden
asiakkaille osana työllistymistä edistävää jaksoa. Hanke on mahdollistanut
esim. Futural Skills -työkalun hyödyntämisen ja teknisen toteutuksen
käytännön pilotoinneissa. Pilotoinneissa on edistetty
työvalmennusyksiköissä hankitun osaamisen tunnistamista
ja dokumentointia.

• Koonnissa on mukana 6Aika Osaamo -hankkeessa kehitettyjä palveluita, joita
toteutetaan Tredussa sovellettuina (esimerkiksi Kurkista, kokeile, kouluttaudu -infot
työllistäville aloille)
• Lisäksi on tarjottu tukea kuntakokeilun työnhakijoiden asiakashankintaan ja
pilotointien markkinointiin sekä viety viestiä Tredun sisäisille toimijoille ja
työllisyystoimijoiden verkostoille sote-alan mahdollisuuksista ja hakeutumisvaiheen
palveluista
KENELLE
• Hankkeessa on tuotettu hakeutumisen palveluita erityisesti sote-alasta
kiinnostuneille henkilöasiakkaille sekä mahdollistettu työpaikoille ja yrityksille
matalan kynnyksen polkujen pilotointeja
• Hanke on lisännyt Tredun ohjaustoimijoiden ja työllisyyden kuntakokeilun parissa
työskentelevien tietoa alan koulutusmahdollisuuksista ja verkottanut toimijoita
yhteistyöhön

• Hankkeesta on tarjottu 6Aika Osaamo -pilotointeihin sosiaali- ja
terveysalan hakeutumisvaiheen uraohjauksen ja verkostojen
asiantuntijuutta sekä koulutus- ja työnantajaverkostojen tuntemusta
• Hanke on käynnistänyt säännölliset tapaamiset uraohjaustoimijoiden ja
OMA-valmentajien tapaamisille Uraohjaajien kolmen vartin kahvit.
Toimintakonseptissa on hyödynnetty palautetta ja kokemuksia
Osaamon aamujen toiminnasta.

13

Osallistuvat tahot
Työnantajat

Yrityskumppanit:
•

20 työnantajaa

Yhteistyöhankkeet
• TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä,
ESR-hanke
• Perhevapaalta työelämään, TEM-hanke

•

Sointu Senioripalvelut

• Osaamispoluttaja – jatkuvan ohjauksen yksilöllinen polku
työelämään. Ohjauksen ja työllistymisen tuen kehittämishanke,
OKM-hanke

•

Kontukoti

• Pystyväksi ryhmässä PYRY, ESR-hanke

•

Nurmikoti

•

Viola-koti

• Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön,
ESR-hanke

•

Ikifit

• KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua, ESR-hanke

Kummiyritykset:

Tampereen kaupungin yksiköt:
•

vammaisten palvelut

•

varhaiskasvatus

•

ikäihmisten palvelut

• Entergr8, ESR-hanke
• Yhteistyöllä muutosturvaa – valtakunnallinen ESRkoordinaatiohanke
• Pirkanmaan työkykyhanke, STM:n ja TEM:n yhteishanke
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Verkoston
toimijat ja
roolit

JULKISTAHOT
AVI
ELY
PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE
TE-PALVELUT
KUNTATYÖNANTAJAT

HANKKEET
ENTERGR8
ILONA
KIERTO
MUUTOSTURVA
OSAAMISPOLUTTAJA
PERHEVAPAALTA TYÖELÄMÄÄN
PIRKANMAAN TYÖKYKY
PYRY
TYRSKY

Viestintäyhteistyötä,
palvelupolkuja

Toimialan valvonta,
ajankohtaistietoa,
ennakointia

TYÖVALMENNUSYKSIKÖT JA PAJAT
MIELEN RY
SILTA-VALMENNUS
SOPIMUSVUORI

Ideointia,
konsultointia,
ohjausta, tarpeiden
tunnistusta,
palvelupolkuja

6AIKA
OSAAMO -HANKKEEN
YDINTOIMIJAT
TREDU

TAMPEREEN KAUPUNKI
Tykas ja Sote-palvelut

TYÖNANTAJAT
YRITYKSET
JULKINEN SEKTORI
3. SEKTORI
KOULUTUS- JA VALMENNUSPALVELUIDEN TUOTTAJAT
ARFFMAN
CIMSON
SILTA-VALMENNUS
SPRING HOUSE

Yhteiskehittämistä
osaamisen
kehittämisen
palvelutuottajien
kesken

KOULUTUSTOIMIJAT
TAKK
VAAO
TAMK
SASKY

Työllisyyden kuntakokeilun
tukeminen -hanke
URAPOLKUYRITYKSET
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Urapolku SOTE-YRITYKSEN REKRYTOINNISSA tutuksi
nyt
Työkokeilija
maks. 6 kk

n. 9 kk
TYÖSKENTELYÄ YRITYKSESSÄ

n. 2 v
TYÖSKENTELYÄ YRITYKSESSÄ

Valmis
hoivaavustaja

Opiskelu työn ohessa ammattialalla
osatutkinnot, opso, rekrytoivat

Valmis
lähihoitaja

Opiskelu työn ohessa ammattialalla
osatutkinnot, opso, rekrytoivat

Henkilömitoitukseen
mukaan
Koulutus
-kokeilu

Kurkistukset

Uraohjaus

Rinnalla kulkevat palvelut
työntekijälle, työnantajalle, työpaikalla

Rahallinen tuki yritykselle:
• Työkokeilu enint. 6 kk samassa yrityksessä, valmentajan tuki
• Oppisopimus maksuton, koulutuskorvaus työnantajalle
• Palkkatuki 30–60 % palkkakuluista, koko oppisopimuksen ajan enint. 2 v
• Rekrytoivat koulutukset, työvoimakoulutukset ja oppilaitosten räätälöimät
• Rekrytointilisä ja rekrytointipalkkio 600 €/kk, 6 kk ajan, kun yritys palkkaa tamperelaisen
työttömän ja 1800 € kertakorvaus, kun työsuhde kestää yli 1 v
• Yhteishankintakoulutus olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämiseen tai
rekrytointiin, omavastuu 30–50 % koulutuksen hinnasta

S2-tuki

Valmennustuki

Työpaikkaohjaus

Muu tuki yritykselle
• Työhön ja opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa auttaa:
• Tykasin OMA-valmentaja
• Tykasin yrityskoordinaattori
• Tredun asiakasvastaava
• Tredun uraohjaaja
• Cimsonin ryhmävalmentaja
• Spring Housen valmentaja
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HENKILÖASIAKKAAN URAPOLKU sote-alalle
nyt

n. 9 kk
TYÖSKENTELYÄ YRITYKSESSÄ

Työkokeilija
maks. 6 kk

Opiskelu työn ohessa ammattialalla
opinnollistaminen, osatutkinnot, opso, rekrytoivat

Valmis
hoivaavustaja

n. 2 v
TYÖSKENTELYÄ YRITYKSESSÄ
Opiskelu työn ohessa ammattialalla
osatutkinnot, opso, rekrytoivat

Valmis
lähihoitaja

Henkilömitoitukseen
mukaan
Uraohjaus:
urapolun suunnittelua

Valmennukset:
työllistymisen tukemista

Ammatinvalintapsykologi:
ammatillisen suunnan löytämistä

Kurkistukset: sote-alan
mahdollisuuksiin tutustumista

Tuet työnantajalle

Asiakkaan rinnalla kulkevat palvelut
Kuntouttava työtoiminta:
toimintakyvyn vahvistamista

Koulutuskokeilu: ammatillisen
suunnan varmistamista

Osaamiskartoitus:
ammatillisen osaamisen arviointia

Koulutuksen rahoitusmahdollisuudet henkilöasiakkaalle:
• Työkokeilu enint. 6 kk samassa yrityksessä, valmentajan tuki
• Oppisopimus maksuton, koulutuskorvaus työnantajalle
• Palkkatuki 30–60 % palkkakuluista, koko oppisopimuksen ajan, enint. 2 v
• Rekrytoivat koulutukset, työvoimakoulutukset ja oppilaitosten räätälöimät
• Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella enint. 2 v
• Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti, työvoimakoulutus enint. 1,5 v
• Rekrytoiva työvoimakoulutus, suorakoulutus työnantajalle

KV-OSKE-osaamiskartoitus ja uraohjaus

Muu tuki henkilöasiakkaalle
• Työhön ja opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa auttaa:
• Tykasin oma-valmentaja
• Tredun uraohjaajat ja opot
• Valmennuspalvelujen valmentajat
• KV-OSKE-uraohjaajat ja opot
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Toteuttajahankkeet
Tampereen kaupungin 6Aika Osaamo (ESR) -hankkeessa on parannettu hoivatyön ja sosiaali- ja terveysalan
lähialojen houkuttelevuutta. Verkostomaisella toiminnalla ja eri toimijoiden yhteistyötä lisäämällä on saatu
toimialan monia mahdollisuuksia näkyväksi työnhakijoille ja ohjaustyötä tekeville. Työnantajayhteistyössä on
rakennettu urapolkuja, joissa mahdollistetaan tutustuminen ja kouluttautuminen
sosiaali- ja terveysalalle tai lähialoille.
6Aika Osaamo -hanke on toteutettu
Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.
Toiminta-aika 1.4.2020–30.4.2022.
Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen (OKM) -hankkeessa on
kehitetty palveluita, joilla on edistetty Pirkanmaan kuntakokeilun asiakkaiden ohjautumista koulutuksen
kautta työhön.
Oppilaitoksen ja työllisyystoimijoiden kanssa on yhteiskehitetty hakeutumisvaiheen palveluita ja uraohjausta
sekä tuettu työnhakijaa sopivan koulutuspolun löytämisessä. Toimijoiden välillä on kartoitettu
yhteistoimintamahdollisuuksia kuntakokeilun asiakkaiden osaamisen kehittämisen, työllistymisen
edistämisen ja työvoimakoulutuksiin ohjaamisen parantamiseksi. Asiakkaiden polkuja työllistäville aloille on
muotoiltu yhdessä ohjaus- ja koulutusalan asiantuntijoiden kanssa.
Työllisyyden kuntakokeilun tukeminen -hanke on toteutettu
opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen erityisavustuksella.
Toiminta-aika 1.8.2020–31.12.2022.
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KIITOS

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

