Asiakaslähtöiset ja voimaannuttavat
palvelut / 6Aika: DuuniPolku Tampere
6Aika:DuuniPolku Tampereen osahankkeessa kehitettiin ammattiin valmistuvien nuorten
työllistymisen ja itsensätyöllistämisen taitoja ja mahdollisuuksia sekä vahvistettiin opetus- ja
ohjaushenkilöstön työuraohjauksen taitoja.
Kohderyhmänä olivat toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuvassa olevat opiskelijat
sekä nuoret työnhakijat. Erityisenä kohderyhmänä olivat opiskelijat, joilla on vaikeuksia edetä
opinnoissa ja haasteita työllistymisessä.
Palveluita on kehitetty yhdessä nuorten, oppilaitoksen ja työllisyyspalveluiden henkilöstön sekä
työelämän kanssa.

Sisältö:
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Nuoret kehittämässä työuraohjausta
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Asennekampanja Instagramissa

-

Miten minusta tuli minä -videosarja

-

Yrittelijäisyysähettilästoiminta

-

Nuorten työnteon lähettiläs

•

Opiskelijoiden varhainen tuki
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Tredusta tekijäksi työelämään -valmennus 1-2osp
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Työnhaun videot

-

Työnhakijaksi ilmoittautuminen - Kahoot -peli

Osaaminen näkyväksi
-

Osaamisbotti yhdistää osaamiseen ja avoimen työpaikan

-

Työalustassa osaaminen kerätään kuvina portfolioksi

•

Tredusta Duuniin -Moodlepohja opinto-ohjaajille

•

Työ ja unelmat -Podcast

•

Vahvuuksista voimaa -valmennus 2osp

•

Soundeilla satasia - valmennusta muusikkotyönhakijoille

•
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Tuotteistuspaja muusikoille

-

Artistin brändi ja näkyvyys

Kohtaamo-toiminnan yhteiskehittäminen
-

Työnhaun ja työurasuunnittelun PopUpit

•

Työurasuunnittelun PopUpit autoalalla

•

Henkilöstö vahvistamassa moniammatillista työllisyyden yhteistyötä ja alatietoisuutta
-

Työnhaun ja työllistymisen teemapajat

-

Työuraohjauksen aamiaistilaisuus

-

DuuniSumpit Tredun sekä työllisyys- ja kasvupalveluiden henkilöstölle

-

Teollisuuden tuumaustalkoot

-

Yrittelijäisyyden ja itsensätyöllistämisen valmennukset

-

Työllisyys- ja kasvupalveluiden alakohtaiset vierailut Tredun koulutusaloille

-

Koulutus moniammatillisesta yhteistyöstä ja uraohjauksesta yhteistyössä Zoomin
kanssa

Nuoret kehittämässä työuraohjausta

Opiskelijat ovat kehittäneet työnhaun valmennuksia, oppilaitoksen työuraohjausta ja
yrittäjyyskasvatusta sekä tehneet mediaa yrittäjyydestä, kevytyrittäjyydestä, keikkailusta ja
työurapoluista. Alla olevien kuvausten lisäksi löydät aktiivisia nuoria Nuoret Itsensätyöllistäjät videolta työnhaun videosarjasta.

1 - Asennekampanja opiskelijoille työ- ja opiskeluinnon kohottamiseksi
Tarve Opiskelijoille on liian vähän tarjolla aitoja osaamisen kehittämisen ja näytön paikkoja. Nuorten työllisyyttä
edistävänä hankkeena halusimme tarjota kehittymisen ja kehittämisen paikan nuorille ja samalla saada nuorten ääntä
oppilaitoksen työuraohjauksen kehittämisen tueksi. Laura Vaara (kuvassa) ja Tarleena Ranta (viereisessä kuvassa) saivat
ideoida nuorille asennekampanjaa työ- ja opiskeluinnon kohottamiseksi.
Kuvaus Media-alan opiskelijat Laura Vaara ja Tarleena Ranta ideoivat DuuniPolun instagramiin kuvahaastekilpailun ja
hankkivat sille itsenäisesti sponsoreita ja heiltä palkintoja. Kuvahaasteessa osallistuja otti ja jakoi kuvan itseä inspiroivasta
asiasta, josta voisi tulla tulevaisuudessa työtä tai työssä hyödynnettävää taitoa. Lisäksi opiskelijat käsikirjoittivat ja
tuottivat videoita sekä analysoivat DuuniPolku-hankkeen Instagram -tilin olemassa olevaa seuraajakuntaa ja sitä kautta
hankkivat uusia potentiaalisia seuraajia.
Tulos Seuraajamäärät nousivat, opiskelijat oppivat uutta sponsoreita hankkiessaan ja kuvakampanjaa toteuttaessaan.
Instagramista löytyy inspiroivia kuvia #duunipolkuhaaste -hashtagilla.

2 - Miten minusta tuli minä? -videosarja erilaisista työurapoluista
Tarve Työurapolkuja suunnitellaan usein suorana polkuna ja sattumien sekä muutoksien mahdollisuus saattaa
koulutuksessa ja uraohjauksessa jäädä huomiotta. "Oman kokemuksen ja lähipiirimme kautta huomasimme, että työura on
harvoin suoraviivainen ja absoluuttisen määrätietoinen. On alan vaihtoa, lisäkoulutusta ja eri työpaikkojen sekä asemien
kokeilua. Ja juuri tämän näimme rikkautena." Tarleena Ranta.
Kuvaus Tarpeesta tuoda esille erilaisia urapolkuja nuorille ja ammatinvaihtajille syntyi "Miten minusta tuli minä?" videosarja. "Videoiden ideana on nimensä mukaisesti se, miten henkilö on päätynyt juuri siihen asemaan, missä hän juuri
nyt on. Videoihin haastattelimme ja kuvasimme eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat eri elämäntilanteissa.--Ei ole yhtä tapaa
löytää itseä kiinnostava asia. Palo omaan kiinnostuksen kohteeseen voi syttyä huomaamatta." Laura Vaara.
Tulos Viisi upeaa ja erilaista videota on julkaistu DuuniPolun instagramissa. Niitä voi hyödyntää uraohjauksessa erilaisten
polkujen näkyväksi tekemisessä.
Videot löytyvät näistä linkeistä:
Kokista myynnin ja markkinoinnin pariin1
Videokäsikirjoituksesta musiikin pariin2
Pankista ja vakuutusten kautta työeläkeyhtiöön3
Ammatillisista opinnoista amk-visiittiin ja työelämään, tieto- ja viestintätekniikka4
Unelmissa projektityö - Tv-kuvaajasta opettajaksi ja eteenpäin5

1 https://www.instagram.com/p/BrAK9ekh9v6/?utm_source=ig_web_copy_link
2 https://www.instagram.com/p/Bqy1pdSh3Ef/?utm_source=ig_web_copy_link
3 https://www.instagram.com/p/BqKMn1nh-8u/?utm_source=ig_web_copy_link
4 https://www.instagram.com/p/BojIjqNhtFg/?utm_source=ig_web_copy_link
5 https://www.instagram.com/p/BocLGUdBnnV/

3 - Yrittelijäisyyslähettilästoiminta
Tarve Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on vahvistunut samalla, kun erilaisia itsensä työllistämisen mahdollisuuksia on tullut
lisää. Yrittelijäisyyslähettilästoiminnan avulla on tuotu matalan kynnyksen mahdollisuuksia, kuten kevytyrittäjyyttä ja
laskutuspalveluita, opiskelijoiden tietoisuuteen. Samalla on vahvistettu yrittelijään ja aktiivisen asenteen ja
työelämätaitojen oppimista.
Kuvaus Yrittelijäisyyslähettiläänä toimii opiskelija, jolla on omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä tai kevytyrittäjyydestä
sekä kiinnostusta yrittelijäisyyden edistämiseen opiskelijoiden keskuudessa. Lähettilään voi tilata kertomaan opiskelijoille
omasta yrittäjän polustaan ja häntä voi seurata sosiaalisesta mediasta. Yrittelijäisyyslähettilästoimintaa pilotoitiin yhdessä
Tredun opiskelijan, juonta ja taikuri Aatu Itkosen kanssa.
Tulos Toiminta sidotaan jatkossa Tredun Nuori yrittäjä -opintovuoden markkinointiin yrittäjyyskasvatuksen ja
vertaisvaikuttamisen vahvistamiseksi.
Aatun Blogitekstit
Yrittäjyys ei ole vain aikuisten juttu – Yhä useampi nuoria kiinnostava ala liittyy yrittäjyyteen6
Mitä on kevytyrittäjyys nuoren arjessa? Nyt puhuu 17-vuotias esiintyjä Aatu Itkonen7
Onko sinusta yrittäjäksi? Nappaa talteen 4 vinkkiä yrittäjyyteen nuorelta esiintyjältä8
Miten rakentaa yhteistyökuvioita? Muista nämä neljä asiaa itseäsi mainostaessa9

6 https://6aikaduunipolku.fi/yrittajyys-ei-ole-vain-aikuisten-juttu-yha-useampi-nuoria-kiinnostava-ala-liittyy-

yrittajyyteen/
7 https://6aikaduunipolku.fi/mita-on-kevytyrittajyys-nuoren-arjessa-nyt-puhuu-17-vuotias-esiintyja-aatuitkonen/
8 https://6aikaduunipolku.fi/onko-sinusta-yrittajaksi-nappaa-talteen-4-vinkkia-yrittajyyteen-nuoreltaesiintyjalta/
9 https://6aikaduunipolku.fi/miten-rakentaa-yhteistyokuvioita-muista-nama-nelja-asiaa-itseasi-mainostaessa/

4 - Nuorten työnteon lähettiläs
Tarve Kun ei ole työkokemusta, ei saa työtä. Kun ei ole työtä, ei kokemusta ja työelämätaitojakaan kerry. Nuorten
osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistamiseksi työnteosta, verkostoitumisesta ja kokemuksista kerrotaan nuoren äänellä,
jolloin tarinat ovat samaistuttavampia ja kieli lähempänä nuorten todellisuutta.
Kuvaus Nuorten työnteon lähettiläs kertoo vertaisilleen työkokemuksen, verkostoitumisen ja työharjoitteluiden
merkityksestä omalla ammatillisen kasvun polullaan. Emilia Yliheljo piti DuuniPolun instagramin storyissa viikkopäiväkirjaa
työssäoppimispaikan hakemiseen ja harjoitteluissa oppimiinsa asioihin liittyen. Lisäksi hän kirjoitti blogikirjoituksen
keikkatöiden merkityksestä osana työurapolkua.
Tulos Emilian vinkit mm. työnhakuun, työkäyttäytymiseen ja verkostoitumiseen löytyvät edelleen DuuniPolun instan
storyista tallennettuina Emilia -nimen alta. Parhaimmillaan storyja seurasi 78 henkilöä.
Emilian vinkit10 Instagramissa
Emilian blogikirjoitus keikkatyöskentelystä11

10 https://www.instagram.com/stories/highlights/17988962398110427/
11 https://6aikaduunipolku.fi/tyokokemuksia -kaikille-nuorille/

Opiskelijoiden varhainen tuki

Tarve DuuniPolku -hankkeen ja Tredun Ravintola- ja cateringalan yhteistyö alkoi keväällä 2018
tilanteessa, jossa ravintola-alan koulutuksessa oli enenevissä määrin opiskelijoita, joiden opinnot
eivät edenneet. Syyt etenemättömyyden taustalla olivat moninaisia ja niiden selvittely opiskelijoiden
kanssa vaati suurta yksilöohjauksen aika- ja osaamisresurssia.
Kuvaus Hankkeen avulla kokeiltiin moniammatillista ja verkostomaista yksilöohjausta ja varhaista
tukea opiskelijoiden tilanteiden edistämiseksi.
Tulokset Opiskelijoita oli ohjauskokeilussa n. 100, joista n. 70 löysi uuden jatkopolun oppilaitoksen
sisältä ja noin 35 opiskelijalle rakennettiin polkuja työelämään, kuntouttaviin tai erityisoppilaitoksen
palveluihin.
Ohjauskokeilun päättyessä yhteistyö Tredun ohjauksen kehittämisen hankkeen kanssa alkoi.
Yhteistyön pohjalta kehitettiin koko Tredun kattava Varhaisen tuen toimintamalli ja -opas. Niiden
tavoitteena on vähentää negatiivisia keskeyttämisiä ja ehkäistä syrjäytymistä.
Lisätietoja koko prosessista löytyy koko hankeverkoston "DUUNIPOLKUJA– tavoitteista totta" julkaisukokoelmasta. 12

12 https://www.tampere.fi/tiedostot/d/MlmeDQNR5/Duunipolkuja_tavoitteista_totta.pdf

Kuvassa Sirpa Vuolle Tredusta ja Lilli Tolvila 6Aika: DuuniPolku Tampereen osahankkeesta.

Tredusta tekijäksi työelämään -valmennus 1-2osp

5 - Sofi a Helle oli yksi Tredusta Duuniin -valmennuksen a ikana työllistyneistä merkonomiopiskelijoista.

Tarve Osalla valmistuvista opiskelijoista on vaikeuksia tunnistaa ja sanoittaa osaamistaan, heillä on
puutteita työelämätaidoissa tai ongelmia motivaation kanssa. Työnhaun tiedot ovat perinteisiä.
Opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän tarpeiden kuulemisen myötä valmistuville opiskelijoille
pidettiin Tredusta Duuniin - työnhaun valmennusta, joka opinnollistettiin (1-2 osp).
Kuvaus Opiskelijoiden tietoja ja taitoja työllistyä laajennettiin valmennuksen neljän teeman avulla:
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi, verkostoituminen, työnhaun modernit keinot sekä itsensä
työllistämisen mahdollisuudet. Käytännössä valmennus koostui mm.
•

Ajankohtaiset rekrytointitapahtumat ja työpaikkavierailut

•

(Visuaalinen) CV ja hakemus kuntoon

•

Sosiaalinen media työnhaussa ja portfolio osaamisen näkyväksi tekemisessä

•

Itsensä työllistämisen ja keikkatyön info

•

Haastattelusparraus

•

Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Tulos Valmennuksissa kävi yhteensä reilusti toista sataa opiskelijaa. Valmennuksen sisällöistä
tuotettiin kuusi videoa, jotka ovat jatkossa mm. duuniin.tredu.fi -sivustolla opiskelijoiden työnhaun
tukena.
Valmennuksen sisällöistä tuotetut videot näet alta. Tekstitetyt versiot videoista löydät tästä
linkistä. Tekstityksen saat päälle videon volyyminapin vasemmalta puolelta. 13

https://sway.office.com/eTsTjND7RvPz2FtJ#content=N4u1TAdLCvqj8j
6 - Mistä työnantajat etsivät työntekijöitä? Työnhaun sarjan video 1/614
Videon sisältö:
0.26 Työnantajien tärkeimmät rekrytointikanavat
2.48 Rekrytointitapahtumat
3.19 Oppilaitosyhteistyö
3.45 Henkilöstövuokraus, keikkatyö ja laskutuspalvelut
5.12 Apua työnhakuun saat Ohjaamosta5.21 Tekijätiedot

13 https://www.dreambroker.com/channel/aazzg4b3/12j4l9nb
14 https://dreambroker.com/channel/aazzg4b3/iframe/12j4l9nb?autoplay=true&quality=1080p

https://sway.office.com/eTsTjND7RvPz2FtJ#content=z8sdkksu4atlIg
7 - Miten saan osaamiseni näkyviin? Työnhaun sarjan video 2/615
Videon sisältö:
Sisältö:
0.20 Miten tunnistan osaamiseni?
1.30 Portfolio ja sosiaalinen media
2.11 Millainen on hyvä CV?
2.36 Visuaalinen CV
2.53 DuuniPolku -hankkeen CV-pohja
4.11 Apua työnhakuun Ohjaamosta
4.19 Tekijätiedot

https://sway.office.com/eTsTjND7RvPz2FtJ#content=IZRwLh0nNWdFD7
8 - Miten saan motivaationi näkyviin? Työnhaun sarjan video 3/616
Videon sisältö:
0.19 Hakemus on avain haastatteluun
1.08 DuuniPolku -hankkeen hakemusmallipohja
3.14 Apua työnhakuun Ohjaamosta
3.21 Tekijätiedot

15 https://www.dreambroker.com/channel/aazzg4b3/xu1taoee
16 https://www.dreambroker.com/channel/aazzg4b3/yulccuy4

https://sway.office.com/eTsTjND7RvPz2FtJ#content=oLV3WkDuBT5qjF
9 - Miten onnistun haastattelussa? Työnhaun sarjan video 4/617
Videon sisältö:
0.21 Haastatteluun valmistautuminen
1.26 Haastattelun aikana
2.10 Yleisimmät haastattelukysymykset
3.32 Jännityksen hallinta
4.05 Apua työnhakuun
4.13 Tekijätiedot

https://sway.office.com/eTsTjND7RvPz2FtJ#content=j6wFKRWuKR1Iuy
10 - Näin sain töitä. Työnhaun sarjan video 5/6
Videon sisältö: Tarinoita työpaikan nappaamisesta
0.22 Avoin työpaikka vs. piilotyöpaikka ( / tarvetyöpaikka)
1.05 Verkostot työnhaussa2.00 Laskutuspalvelut työnteon tapana
2.47 Miten löydän piilotyöpaikan ( / tarvetyöpaikan)? -uutiset ja some -verkostot ja messut -rekryfirmat
kontaktit -Kauppalehden menestyjät -lista -Great place to work -lista
4.52 Apua työnhakuun Ohjaamosta
5.00 Tekijätiedot

17 https://www.dreambroker.com/channel/aazzg4b3/cq6ot7bf

-suorat

https://youtu.be/IY7JXyzs7qM
11 - Nuoret Itsensätyöllistäjät -video18 Työnhaun sarjan video 6/6
Videolla19 kolme nuorta kertoo, miten on työllistänyt itsensä uudella tavalla, esimerkiksi käyttämällä WorkPilots keikkatyösovellusta. Tarinoissa kuullaan seuraavia asioita:
•

Mitä työtä teen ja miten?
•
•

•

Mistä kaikki alkoi?
Miten pääsin alkuun?
Mitä olen tästä saanut?

12 - Työnhakijaksi ilmoittautuminen -Kahoot peli20
Opetus- ja ohjauskäyttöön tarkoitettu työttömän työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin keskittyvä peli. Parhaan hyödyn
saa irti, kun ryhmän kanssa keskustelee ja avaa vastauksia, joista useampikin voi olla kerralla oikein. Kysymyksinä mm.
seuraavia:
•

Kun ilmoittaudun sähköisesti työnhakijaksi...

•

Työttömänä työnhakijana minulla on oikeus...

•

Jotta minulla olisi oikeus työttömyysturvaan...
•

Työttömyysetuuden maksaa...

18 https://www.youtube.com/watch?v=kGZWPMQ25E0
19 https://www.youtube.com/watch?v=kGZWPMQ25E0
20 https://create.kahoot.it/share/tyonhakijaksi -ilmoittautuminen/5629976f-557f-4131-9296-4908ff5c5264

Osaaminen näkyväksi

13 - Osaamisbotti yhdistää osaamiseen ja avoimen työpaikan
Tarve Tampereen kaupunki tarjoaa sekä ammatillisen koulutuksen että työnhakijoiden palveluita. Yhteisestä toimijuudesta
huolimatta asiakkuus usein katkeaa valmistumisvaiheessa ja opiskelija poistuu palveluiden piiristä tai joutuu aloittamaan

ns. palvelupolkunsa alusta. Tarpeena oli kehittää yhteinen palvelu, jonka avulla opiskelijan osaaminen ja ammatilliset
tavoitteet tulevat näkyviksi, työllistyminen helpottuu ja valmistuvan opiskelijan ohjaus kohti työtä ei katkea.
Kuvaus Tredusta tekijäksi työelämään -valmennuksessa pilotoitiin Osaamisbotti -ohjelmistorobottia, joka haastattelee
työnhakijaa hänen osaamisestaan, motivaatiostaan ja ammatillisista tavoitteistaan. Haastattelu tapahtuu viestisovelluksen
tavoin vastaimella robotin tuottamiin kysymyksiin. Vastauksista muodostuvat CV ja osaamiskortti, joihin voi ilmaista myös
mahdolliset työllistymisen, arjenhallinnan ja oppimisen tuen tarpeet. OMA-valmentaja tai OMA-opettaja voi nähdä
palvelusta opiskelijan kertyneen osaamisen, tavoitteet ja motivaation opintoja ja alaa kohtaan.
Tulos Osaamisbottia pilotoitiin noin sadan opiskelijan kanssa osaamisen näkyväksi tekemisessä. Palvelun vahvuutena oli
osaamisen, motivaation ja tavoitteiden kokoaminen yhteen. Haasteena tässä vaiheessa on robotin kokemattomuus
osaamisen ja avoimien työpaikkojen yhdistämisessä sekä käytön jalkauttaminen osaksi opiskelijan polkua. Oppilaitoksessa
on myös osin päällekkäisiä palveluita osaamisen näkyväksi tekemisessä.
Palvelulla olisi potentiaalia, jos sitä kehitettäisiin yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän kanssa sekä se saataisiin
jalkautettua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen polkuun.

14 - Työalustassa osaaminen kerätään kuvina portfolioksi
Tarve Valmistuvien opiskelijoiden on vaikea tunnistaa ja kertoa omaa osaamistaan. Toisaalta omaa osaamista pidetään
itsestään selvyytenä. Ilman työkokemusta nuoren on vaikea työllistyä, vaikka osaamista olisi kertynyt koulusta,
työharjoitteluista ja vapaa-ajalta. Portfolio kerää kokemuksen ja osaamisen yksiin kansiin työnantajalle lähetettäväksi.
Kuvaus Työalusta on sähköinen palvelu, johon voi kerätä kuvia opitusta ja tehdyistä projekteista. Niille annetaan
tunnistetiedot, joiden avulla työnantajan avoimeksi pistämä työ- tai harjoittelupaikka sekä opiskelija ja hänen tavoitteensa
tai kertynyt osaamisensa kohtaavat.
Tulos Pilottiin osallistui n. 20 Tredun kone-ja tuotantotekniikan opiskelijaa. Osa opiskelijoista koki palvelun hyödyllisenä,
mutta osaamisen näkyväksi tekeminen ei jalkautunut osaksi opetusta. Portfoliot jäivät melko tyhjiksi. Palvelun käyttäminen
ei myöskään ollut opiskelijoiden mukaan tarpeeksi yksinkertaista työsaleissa. Osa käyttäisi mieluummin henkilökohtaista
profiilia osaamisen näkyväksi tekemisessä.
Pilotista opittiin, että osaamisen näkyväksi tekeminen pitää aloittaa jo opintojen alussa ja osana opetusta ja sen arviointia.
Irrallisena ja ylimääräisenä asiana tai opetuksen ulkopuolisen henkilön toimesta palvelu ei jalkaudu opiskelijoiden käyttöön.
Syksyllä 2019 Tredussa otettiin käyttöön Futural Skills -osaamisportfoliot.

Tredusta Duuniin -Moodlepohja opinto-ohjaajille

Tredusta Duuniin -Moodlepohja opinto-ohjaajille
Tarve Oppilaitoksen uraohjauksessa on suurimmaksi osaksi painottunut vahva opinto- ja jatkoopinto-ohjaus. Työuraohjauksen tarpeen kasvettua opinto-ohjaajat kaipasivat helposti
käyttöönotettavaa materiaalipakettia opiskelijoiden työllistymisen vahvistamiseksi. DuuniPolku
muokkasi koordinoivien opinto-ohjaajien kanssa materiaalipaketin kokoon Moodleen.

Kuvaus Moodle-pohja jakautuu kuuteen osaan:
•

Tervetuloa! Työnhaussa opiskelijoita auttavat toimijat

•

MINÄ - oman osaamisen tunnistaminen

•

MISTÄ TÖITÄ? -vinkkejä ja linkkejä työn löytämiseen

•

MITEN HAEN? -startti työnhakuun

•

KUN TÖITÄ EI LÖYDY - jeesiä työttömyyden aikana

•

TYÖLLISTÄ ITSE ITSESI

Tulos Opinto-ohjaajille on teemoitetut, ytimekkäät sivustot työnhaun tueksi. Sisältöjä käyttämällä
voi opettaa keskeiset asiat valmistuville tai työtä hakeville opiskelijoille.

Työ ja Unelmat -podcast

15 - Mui s toja Instagram -storys ta podcastin alkuvaiheilta ja valmistelusta. Podcastin pitäminen oli innostavaa, sillä sen
avulla pääsi askelen lähemmäs ja syvemmälle nuorten kokemusmaailmaa työllistymiseen liittyvistä asioista.
Vasemmalla on DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Annina Kipponen. Oikealla valmisteluita tekevät
DuuniPolku -hankkeen valmentaja ja suunnittelija Lilli Tolvila sekä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden silloinen
verkostokoordinaattori Sanni Vihersaari.

16 - Kuva ka appaus Discord -ohjelmasta, ”Työ ja Unelmat” -podcastin keskustelupalstalta. Nuoret käyttävät NewStart pelissä nimimerkkejä ja roolihahmoja, joiden ikonit näkyvät kommentin edessä.
Tarve Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa oli huomattu, että nuorten käyttämällä roolipelialustalla on
aktiiviset keskustelupalstat työhön ja koulutukseen liittyen. Aktiivisessa keskustelussa oli myös paljon väärää tietoa
koulutukseen, työnhakuun ja työttömän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen. DuuniPolku ja työllisyyspalvelut pitivät
yhdessä nuorten toiveisiin räätälöidyn podcastin aiheesta Työ ja Unelmat.
Kuvaus Podcastissa käsiteltiin vapaamuotoisesti työnhakua, urasuunnittelua ja opiskelua sekä nuorten vahvuuksia, omia
kokemuksia sekä koettuja haasteita työllistymisessä ja kouluympäristössä. Podcast pidettiin New Start -roolipeliyhteisölle
heidän omalla palvelimellaan Discord-alustalla. Discord on Skypeä muistuttava maksuton palvelu. Nuoret pystyivät
osallistumaan keskusteluun livetilanteessa.
Tulos Yhteisön nuoret ottivat aiheen hyvin vastaan ja paikalle tuli kuuntelijoita ennakkoilmoittautumisia enemm än.
Keskustelu oli aktiivista ja tämän tyyppinen anonyymi tapa keskustella herätti heitä jakamaan kokemuksiaan avoimesti ja
antamaan toisilleen vertaistukea. Podcastin jälkeen useampi nuori hakeutui työhön, koulutukseen tai työllistymistä
edistävään palveluun kertomansa perusteella. Yhteisössä alkoi vertaiskannustus työnhaun teemoihin liittyen.
Case-kuvaus toteutuksen eri vaiheista:
”Työ ja Unelmat” – Podcast tavoittaa nuoret ja voimauttaa ajattelemaan21

21 https://osaava.tredu.fi/2018/09/10/tyo-ja-unelmat-podcast-tavoittaa-nuoret-ja-voimauttaa-ajattelemaan/

Vahvuuksista voimaa -valmennus 2osp

Tarve Oppilaitoksessa on paljon nuoria, jotka tarvitsevat vahvistusta itsetuntemuksen,
itseluottamuksen ja työelämän vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa. Näitä taitoja ei riittävästi
opeteta osana opetussuunnitelmaa.
Kuvaus Toteutimme yhdessä Kaje Osuuskunnan kanssa Vahvuuksista voimaa -valmennuksen (2osp).
Valmennuksessa harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja, omien voimavarojen ja mukavuusalueen
tunnistamista ja hyödyntämistä arjessa, esiintymisjännityksen käsittelyä, motivaatiota, omien
tavoitteiden ja vahvuuksien sanoittamista, rohkeutta ja osaamisen tunnistamista.
Tulos Valmennus koettiin tarpeelliseksi sekä nuorten että henkilöstön keskuudessa. Siitä huolimatta
oli haastavaa saada opiskelijoita valmennukseen sekä sitoutumaan tapaamiskertoihin.
Valmennuksen käyneet opiskelijat olivat kuitenkin tyytyväisiä oppimaansa, hyväksyvään ilmapiiriin ja
mielen taitojen vahvistamiseen.
Jatko Tredun Ohjauksen kehittämisen strateginen hanke osti valmennuksen vetäjältä, Pia Koposelta,
henkilöstölle työnohjauksellisen valmennuksen. Kouluympäristöön hyväksi havaittuja ja tarpeellisia
tietoja ja taitoja jaettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi.
Opiskelijoiden kokemuksia valmennuksesta:
•

”Sain itsevarmuutta ja itseluottamusta enemmän. Sisäinen ahdistus väheni ja pystyn
olemaan rennommin asiakkaiden kanssa. On vapautuneempi olo. Sain hyviä vinkkejä
tulevaisuuden varalle.”

•

”Kurssilla saa varmasti enemmän uskallusta sosiaallisiin tilanteisiin ja siellä on kiva porukka
eikä kukaan tuomitse sinua mistään. Opettaja oli todella mukava. Ryhmässä oli aina mukava
ja rauhallinen ilmapiiri, ei tarvinnut jännittää mitään. :)”

Päivä 1.ja 2.

•

Lähtötason kartoitus ja tavoitteiden asettaminen

•

Onnistunut kohtaaminen asiakaspalvelu- ja työtilanteessa sekä työnhaussa

•

Esiintymisjännitys ja sen monet muodot

•

Keinoja jännityksen kohtaamiseen ja käsittelyyn

•

Palautetaidot vuorovaikutustilanteiden ytimessä

Päivä 3.
•

Onnistuneen asiakaskohtaamisen ABC

•

Oman erityisosaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen

•

Erilaiset tavat motivoitua ja motivoida

Päivä 4.
•

Työelämätaitojen ytimessä

•

Tunneviestintätaidot

•

Rohkeutta työnhakuun: oman osaamisen pitchaus

Päivä 5.
•

Ammatti-identiteetin rakennuspalikat

•

Itsensäjohtamistaidot tukena työelämässä

•

Tulevaisuususkon vahvistaminen ja tavoitetilan tarkastaminen

Soundeilla satasia - valmennusta muusikkotyönhakijoille

Tampereen seudun työllisyyskokeilussa kehitettiin uusia, vaikuttavia ja työllistymistä edistäviä
palveluita. Työllisyys- ja kasvupalveluissa oli huomattu, että muusikoiden on vaikea työllistyä ja
heidän keikkapalkkionsa ovat usein liian pieniä osaamiseen, arvoon ja elämiseen nähden.
Yhteistyössä syntyi Soundeilla satasia -valmennus, joka räätälöitiin muusikoille sopivaksi yhdessä
heidän kanssaan.
Tuotteistuspaja muusikoille
Tarve Suurin osa osallistuvista asiakkaista tarjosi perinteisiä klubi- ja baarikeikkoja tai tuotti
albumeita, jolloin tulot jäivät kovin pieniksi ja keikkamahdollisuudet olivat rajallisia. Tuotteistuspajaa
tarvittiin uusien palveluiden ideoimiseksi sekä työllistymisen ja tulojen vahvistamiseksi.
Kuvaus DuuniPolkulaiset tuottivat muusikoille tuotteistuspajan. Pajassa tunnistettiin olemassa
olevaa osaamista, ideoitiin ja muotoiltiin sitä tuotteeksi, määriteltiin asiakkaat ja heille tuotettava
lisäarvo, palvelulupaus ja -kuvaus sekä päätuotteen oheen oheistuotteet. Näille määriteltiin hinnat
sekä suunniteltiin markkinoinnin ja myynnin toteutus aikatauluksi.
Tulos Reilu parikymmentä muusikkoa kävi valmennuksen ja muutamat löysivät uusia ideoita ja
palveluita tuotettavaksi. Osa tarttui ideoihin, joita ei vielä ollut uskaltanut toteuttaa ennen yhteisiä
ideariihiä.
Artistin brändi ja näkyvyys
Tarve Osalla muusikoista ei ollut minkäänlaisia sosiaalisen median tilejä tai kotisivuja, promokuvia tai
käyntikortteja, joilla jäädä potentiaalisen asiakkaan mieleen tai löytyä Googlen hauilla.
Työllistymisen ja tulojen lisäämiseksi vahvistettiin muusikoiden löytymistä ja näkymistä yleisölle.
Kuvaus Pajakerta oli vapaamuotoinen ja jokainen toteutti omaan tarpeeseensa sopivaa
artistinäkyvyyttä. Osa osallistujista perusti sosiaalisen median tilejä, teki itsestään kotisivut, otatti

promokuvat, suunnitteli bändin tai artistin visuaalista ilmettä, muokkasi keikkakuvia tai teki itselleen
käyntikortteja.
Tulos Pajan jälkeen muusikoilla oli tarjota potentiaaliselle asiakkaalle tai yleisölleen lisätietoja
itsestään sosiaalisen median tai jaettavien yhteystietojen kautta.

Kohtaamo-toiminnan yhteiskehittäminen

17 - Kuva s sa Kohtaamon PopUpilla samaan aikaan DuuniPolun (vas) ja Ohjaamon työntekijöitä (oik) sekä WorkPilots kei kkatyölähettiläs (toinen va semmalta).

Kohtaamo-toiminnan kehittäminen ja DuuniPolun PopUp -toiminta
Tarve Opiskelijoilla voi olla erilaisia elämäntilanteeseen liittyviä haasteita ja tarpeita, joissa oppilaitos
yksin ei pysty tukemaan opiskelijaa kohti valmistumista ja hyvää elämänhallintaa. Kohtaamo on
luotu paikaksi, jossa opiskelijat ja oppilaitoksen ulkopuoliset toimijat eli verkostokumppanit vo ivat
törmätä matalalla kynnyksellä.
Kuvaus DuuniPolku on ollut mukana kehittämässä Kohtaamoa ja tuomassa omaa verkostoaan osaksi
Tredun opiskelijoiden ja henkilöstön verkostoa. DuuniPolkulaiset ovat jalkautuneet PopUpeille
auttamaan opiskelijoita työnhaussa, itsensä työllistämisessä ja työurasuunnittelussa. Paikalle on
voinut tulla ilman ajanvarausta joko itsenäisesti tai opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaamana.
Kohtaamolla DuuniPolku pilotoi myös digitaalista palvelutarpeen arviointivälinettä, RETU-mittaria.
RETU -mittari on Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa rakennettu ohjaus- ja palvelutarpeen
arviointityökalu. Se auttaa tunnistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä
haittaavia tekijöitä, jotta opiskelija saisi oikea-aikaista ja sopivaa tukea sitä tarvitessaan. Tredussa
pilottiin osallistui DuuniPolun toimesta yli 40 opiskelijan kanssa.
Tulokset PopUp-pisteillä on tavoitettu henkilöstä ja opiskelijoita sekä saatu tuotua varhaista
työurasuunnittelua ja varhaista ja kokonaisvaltaista opiskelijan tukemista Tredun toimijoiden
tietoon. DuuniPolku -hankkeena ja sen valmennukset ovat tulleet Kohtaamoissa tutuiksi
opiskelijoille. Kohtaamon PopUpien aikana on kirjoitettu useampi työhakemus ja CV.

18 - Katso 6AikaDuuniPolku -Twitteristä:
"Tredun opiskelijat Riina ja Tham testaamassa ohjaus- ja palvelutarpeen arviointityökalua #Retu a. Kiitos Pyynikin
kampuksen aktiiviset opiskelijat! Saimme 42 uutta käyttäjäkokemusta ja siten arvokasta tietoa."22

Työurasuunnittelun PopUpit autoalalla

22 https://twitter.com/duunipolku/status/1179360145459044355

19 - DuuniPolun Lilli ja Epilän Autohuollon Katri Eloranta Ajokinkujan Tredulla kesätyöasioissa.

Tarve Autoalalla oli päättynyt aiemmin työllisyyspalveluiden hanke, joka oli ollut tuottoisa ja
onnistunut, mutta sille ei ollut löytynyt jatkoa hankkeen päättyessä. Opiskelijoiden joukossa oli
nuoria, jotka olivat väärällä allalla tai opinnoissa ja työharjoittelussa oli haasteita. Päätettiin kokeilla
matalankynnyksen viikottaista vastaanottoa aulassa. Myös alan työnantajat etsivät sopivia
kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita itselleen, mutta eivät oikein tavoittaneet opiskelijoita. DuuniPolku
pyysi oppilaitosta kutsumaan verkostonsa työnantajat samaan aikana PopUpeille, jolloin tarjolla olisi
työnhaun ohjauksen lisäksi aitoja työmahdollisuuksia.
Kuvaus Teemana viikottaisissa avoimissa tapaamisissa oli kesätyönhaku, työharjoittelut,
työurasuunnittelu ja opiskelijan arjen asiat. Työnantajien ollessa paikalla DuuniPolkulaiset
markkinoivat avoimia työpaikkoja työnantajien tukena. Viimeiset tunnit varattiin opetushenkilöstölle
siten, että aamupäivän aikana opettaja tai ohjaaja varasi DuuniPolun luokkaansa vierailijaksi
iltapäivän tunneille.
Tulokset Luokissa ja käytävällä tuli tavattua opiskelijoita ja henkilöstöä sekä vietyä varhaista
työurasuunnittelua, varhaista ja kokonaisvaltaista opiskelijan tukemista sekä työnhaun teemoja
opiskelijoiden ja henkilöstön tietoisuuteen. Työnantajat kohtasivat opiskelijoita ja saivat useita
työhakemuksia PopUpin aikana.

Henkilöstö vahvistamassa moniammatillista yhteistyötä ja alatietoi
suutta

20 - Työuraohjauksen sanapilvi Os a llistujat määrittelivä t yhteisöllisesti työuraohjausta. Keskeiseksi koetut teemat
koros tuva t työuraohjauksen kuviossa s uuremmalla fontilla.

Työnhaun ja työllistymisen teemapajat
Tarve Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet olivat vieraita oppilaitoksen ohjaushenkilöstölle. Samoin uudet
työnhaun käytänteet ja työllistymisen muodot ovat monipuolistuneet viime vuosina. Henkilöstöllä ei ollut tiedossa
viimeisimmistä muutoksista kokonaiskuvaa.
Kuvaus Kokosimme yhteen havaintomme opiskelijoiden ohjauksista sekä heidän tiedoista, taidoista ja motivaatiosta
työnhakuun liittyen. Vierailimme opinto-ohjaajien ja kuraattorien sekä opetustiimien palavereissa kertomassa kokemuksia,
perehdyttämässä henkilöstöä työttömyysturvaan ja opiskelijoiden työnhaun taitoihin sekä luomassa yhteisiä palveluita
osaamistamme jakaen.
Tulos Ohjaus- ja opetushenkilöstön osaaminen työllistymiseen liittyen vahvistui ja he saivat DuuniPolun tuottamaa ja
kokoamaan materiaalia opetuksen tueksi. Tapaamiset johtivat opiskelijoille pidettyihin työpajoihin kesätyönhakuun liittyen
sekä matalan kynnyksen ohjauspalveluihin ajoneuvoalalla.

21 - Työuraohjauksen aamiaistilaisuus
Tarve Työllistymistä edistävän työuraohjauksen edistäminen on ajankohtaista ammatillisen koulutuksen rahoituksen
painottaessa jatkossa myös koulutuksen jälkeistä työllistymistä. Sen kehittämiseksi tarvittiin työelämän, oppilaitoksen,
työllisyyspalveluiden ja opiskelijoiden yhteistä vuoropuhelua.
Kuvaus Aamiaistilaisuudessa osanottajat jaettiin kolmen aihepiirin pariin kehittämään opiskelijoiden työnhaun ja
työllistymisosaamisen vahvistamista, yrittäjyyden edistämistä ja työelämän tarpeita. Keskustelun tulokset ja palvelut
ajallistettiin osaksi opintopolkua. Lopuksi teemojen sisällöt ja ajoitukset yhdistettiin kattamaan työuraohjauksen
kokonaisuus.
Tulos Työuraohjauksen käsite määriteltiin yhteiseen ymmärrykseen sopivaksi ja sen sisällöt ajoitettiin opiskelijan
ammatilliseen kasvuun sopivaksi poluksi.

22 - DuuniSumpit Tredun ja työllisyys- ja kasvupalveluiden henkilöstölle

Tarve Työllisyyden ja koulutuksen asiantuntijoiden työt liittyvät usein toisiinsa, mutta yhteistyötä on ollut perinteisesti
vähän. Työllisyyskokeilun myötä tiedon vaihtoa ja osaamista haluttiin jakaa matalalla kynnyksellä.
Kuvaus Järjestettiin yhteisiä duunisumppeja Skypen välityksellä aamuvarhaisella ennen asiakasvastaanottoja ja opetusta.
Aamun skypet lähetettiin klo 8.15-9 kolmeen otteeseen.
Teemat olivat seuraavat:
•

Teollisuuden alan osaamis- ja työntekijätarpeet / Anni Siltanen, Kemianteollisuus ry
•

•

Ohjaamon esittely / Riina Hiipakka-Lahti, Silloinen Ohjaamon koordinaattori

Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus ja verkostotyö / Sanna Annala, Paek Verkosto
Tulos Aamuskypeihin on osallistunut yhteensä reilusti toista sataa asiantuntijaa.

23 - Teollisuuden tuumaustalkoot
Tarve Teollisuuden ala on kärsinyt työvoimapulasta ja oppilaitoksen opiskelijapaikat eivät tule täyteen. Samaan aikaan
Tampereella rakennetaan raitiotietä ja työvoimalle on tarvetta pitkälle tulevaisuuteen. DuuniPolku järjesti teollisuuden alan
tuumaustalkoot törmäyttääkseen alan työnantajia sekä oppilaitoksen ja työllisyyspalveluiden henkilökuntaa.
Kuvaus Työpaja alustettiin teollisuuden ajankohtaisella katsauksella, jonka jälkeen järjestettiin galleriakävely.
Ensimmäisellä kierroksella osallistujat kiersivät hiljaa itsekseen ideoimassa vastauksia teollisuuden alan ongelmiin. Toisella
kierroksella osallistujat hakeutuivat ryhmiin mielenkiintoisimman teeman luo jatkotyöstämään ensimmäisellä kierroksella
nousseita ideoita. Ideat priorisoitaan toteutuksen helppouden mukaan sekä vastuutettiin henkilöt edistämään yhdessä
sovittuja ideoita.
Kysymykset
•
-

Miten mahdolliset uudet opiskelijat tavoitetaan ja houkutellaan alalle? Kenen kanssa tämän tiimoilta
kannattaa yhteistyötä tehdä?
-

•

Miten saisimme teollisuusalalle Treduun enemmän opiskelijoita?

Millaista yhteistyö voisi käytännössä olla esim. työttömien alalle ohjaamiseksi?

Teema 2: Case Ratikka (toimialat: Kuljetus, maanrakennus, kivi, rakennus, louhintatyöt, sähkörakentaminen,
opasteet, muotti- ja betonityöt, mittaustyöt)
-

Mistä ja miten tavoitetaan soveltuvat tekijät ratikkatyömaille työtä vailla olevista työnantajien erilaisiin
tarpeisiin?
-

Miten houkutellaan nuoret ratikkatyömaille?

Miten työllistetään ratikkatyömaille ne, jotka tarvitsevat enemmän tukea tai ovat motivoituneita
työllistymään muilta aloilta?

Tulos Tuumaustalkoisiin osallistui noin 30 henkeä. Alan toimijoita törmäytettiin ja keskustelut vetovoiman parantamiseksi
käynnistyivät. Talkoiden jälkeen keskustelua jatkettiin Ratikka työllistyy - ohjausryhmässä. Lisäksi päivän tuotoksista
koostettiin idealista alan vetovoimaisuuden edistämiseksi. Idealistalta käytäntöön vietynä DuuniPolku mm. tarjosi Ratikka
työmaiden alihankkijoille mahdollisuuden rekrytoida opiskelijoita ja työnhakijoita DuuniPolun Rekrytori pisteellä Taitajat messujen yhteydessä.

24 - Itsensätyöllistämisen ja uuden työn muodot henkilöstölle
Tarve Työnteon tavat ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja uusia tapoja itsensä työllistämiseen on
syntynyt. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla ei ole tiedossa kaikkia työllistymisen, yrittämisen ja itsensä työllistämisen
vaihtoehtoja. Myös työttömän työnhakijan velvollisuudet ovat muuttuneet useasti viimeisen parin vuoden aikana. Uudelle
tiedolle ja ideoille oli oppilaitoksessa tarvetta. Tavoitteena oli herättää ajatusta työstä ja työllistymisestä jo hyvissä ajoin
ennen valmistumista sekä ehkäistä työttömyyttä.
Kuvaus Työllisyyspalvelut ja DuuniPolku -hanke kiersivät Tredun Tampereen toimipisteissä kertomassa opintojen aikaisista
ja valmistumisen jälkeisistä itsensä työllistämisen mahdollisuuksista, työn uusista alustapalveluista, kevytyrittäjyydestä ja
laskutuspalveluista sekä työttömän työnhakijan velvollisuuksista näiden palveluiden käyttäjinä. Tilaisuudet pidettiin
kehittämispäivien tai tiimipalavereiden yhteydessä. Tapaamiset kestivät 30-45 minuuttia.
Tulokset Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin satakunta oppilaitoksen henkilöstön edustajaa, jotka vahvistivat osaamistaan
työn muutokseen liittyen.

25 - Koulutus moniammatillisesta yhteistyöstä ja uraohjauksesta yhteistyössä Zoomin kanssa
Tarve Yksilölliset ja henkilökohtaistetut polut ovat osa tätä päivää ja ammatillisen koulutuksen reformia. Hyvien
käytäntöjen jakaminen sujuvista siirtymistä työhön ja koulutukseen on tärkeää opiskelijoiden oikea-aikaisen ja tarpeeseen
vastaavan ohjauksen järjestämiseksi.
Kuvaus DuuniPolku toimi paikallisena isäntänä Opetushallituksen ja SAKY ry:n toteuttaman Zoomi - sujuvien siirtymien
kansallisen koordinointi -hankkeen alueellisessa seminaarissa ja kutsui yhteistyökumppaneitaan kertomaan hyvistä,
yhdessä kehitetyistä käytänteistä. Teemana olivat sujuvat siirtymät sekä moniammatillinen yhteistyö ja uraohjaus.

Viimeisestä esimerkkinä toimi Pirkanmaan Osuuskaupan tarina majoitus- ja ravitsemisalalta, jota Viivi Pärssinen ja Minna
Korpela esittelivät: Osuuskauppa on mahdollistanut erityistä tukea tarvitseville ja osatyökykyisille työtä yrityksessä. Tämä
on tarkoittanut heidän huomioimistaan rekrytoinneissa ja työtehtävien suunnittelussa: Työvuorojen sisältöjä on pilkottu
tehtäviksi ja rekrytointitilanteessa erityistä tukea tarvitseva saa mahdollisuuden yksilöhaastatteluun massahaastattelun
sijasta. Tueksi haastatteluun voi ottaa läheisen henkilön.
Tulos Satakunta Tampereen alueen koulutuksen ja työllisyyspalveluiden asiantuntijaa kohtasi, jakoi hyviä käytänteitä ja
ideoi yhteistyötä työpajoissa.
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