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vastaamiseen ja työnhakijoiden koulutuspolkujen sujuvoittamiseen. 

Myös Turku Science Parkissa toimi osa-aikainen asiantuntija, jonka 

työpanos painottui erityisesti meri- ja metallialan yrityksiin. Hankkeen 

rinnalla toimi Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa rinnakkaishanke, 

joka hallinnoi Työvoimahautomoille hankittavia lyhyt- ja täydennys-

koulutuksia. 

Turun seudun Työvoimahautomot otti ensi askeleensa maaliskuussa 

2017. Tässä julkaisussa emme kerro sinulle toimintamme muotoutu-

mista vaihe vaiheelta kahden ja puolen vuoden hankeaikana. Sen 

sijaan olemme koonneet yhteen täyden tiun eli 20 kokeilemaamme 

ratkaisua siihen, miten työ ja tekijät löytäisivät toisensa entistä parem-

min. Suunniteltu työkalu saatiin käyttöön ja monenlaisia koulutuksia 

toteutettiin. Sen lisäksi kokeilimme myös paljon muuta, yhteistyössä 

monien seudun toimijoiden kanssa. Toivomme, että ratkaisuistamme 

ja kokeiluistamme on muillekin työn ja tekijöiden kohtauttamisesta 

kiinnostuneille hyötyä ja inspiraatiota! 

Vuonna 2016 Turun seudun kunnissa valmisteltiin osallistumista työlli-

syys- ja yrityspalvelukokeiluun ja pohdittiin samalla uudenlaisia ratkai-

suja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi. 

Tuolloin heräsi ajatus työkalusta, joka yhdistäisi työnantajat, työnhaki-

jat ja oppilaitokset. Työkalun avulla työnantajat saisivat joustavasti työ-

voimaa ja työttömät työ- ja harjoittelutilaisuuksia. Tämän lisäksi oppi-

laitosten kanssa räätälöitäisiin työnantajien tarpeisiin vastaavia koulu-

tuksia työnhakijoiden ammattitaidon kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Erityisesti haluttiin fokusoida aloihin, joissa Varsinais-Suomessa näh-

tiin olevan pulaa osaajista ja näin eniten tarvetta osaajien kouluttami-

selle. 

Tämän ajatuksen ympärille syntyi Turun seudun työvoimahautomoiden 

konsepti; yhteistyöverkosto, joka yhteistä työkalua hyödyntäen palveli-

si sekä alueen työnantajien että työnhakijoiden tarpeita. Työvoimahau-

tomoiden fokusaloiksi määriteltiin teknologia erityisesti meri- ja metalli-

alalla, kauppa- ja ravitsemisala, rakennusala, yksityinen sosiaali- ja 

terveysala sekä logistiikka. Myöhemmin mukaan liitettiin vielä it-ala. 

Euroopan sosiaalirahasto myönsi Työvoimahautomoiden toiminnan 

käynnistämiseen ja kehittämiseen hankerahoituksen. Hankekonsorti-

oon kuului kahdeksan seudun kuntaa, kolme oppilaitosta ja Turku 

Science Park Oy. Lisäksi mukana kehittämistyössä oli laaja yhteistyö-

kumppanien verkosto. Turun kaupungin Työpiste toimi Työvoimahau-

tomoiden kotipesänä, jossa toimivat hankkeen hankepäällikkö ja han-

kesihteeri. Kumppanikunnat olivat Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pai-

mio, Raisio, Rusko ja Sauvo. Kunnille oli määritelty osa-aikaisesti Työ-

voimahautomoille töitä tekevät vastuuhenkilöt, jotka mm. kartoittivat 

yritysten osaamistarpeita ja ohjasivat kunnan työnhakijoita Työvoima-

hautomoiden palveluiden piiriin. Oppilaitoksista mukana konsortiossa 

olivat Turun ammatti-instituutti, Turun aikuiskoulutuskeskus sekä Rai-

sion seudun koulutuskuntayhtymä. Jokaisella Työvoimahautomoiden 

fokusalalla toimi oppilaitoksissa osa-aikainen osaamisasiantuntija, joka 

muun muassa pyrki löytämään ratkaisuja yritysten osaamistarpeisiin 

 
Turun seudun työvoimahautomot -hanke 

Kesto: 6.3.2017-31.8.2019 
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Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun ammatti-instituutti ja  
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Rinnakkaishankkeen kautta koulutettuja: 90 
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tarvetta lyhyille, ei osatutkintoon johtaville koulutuksille. Tutkintoon 

tai osatutkintoon johtavia koulutuksia rinnakkaishankkeen puitteissa 

ei ollut mahdollista hankkia, sillä niiden rahoitus oli vuoden 2018 

alusta siirtymässä opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

Logistiikka-alalla oli pulaa ammattipätevyyden omaavista kuljettajis-

ta, joten logistiikka-alalla toteutettiin kuljettajien ammattipätevyyden 

jatkokoulutus. Ravintolakokeille päätettiin lähteä suunnittelemaan 

osaamista täydentävää koulutusta ja salityöskentelystä kiinnostuneil-

le lyhyttä, ei tutkintoon johtavaa koulutusta tarjoilijan tehtäviin.  

Myöhemmin toteutettavien koulutusten listalle lisättiin vielä kuorma-

auton/jakeluautonkuljettajakoulutus. Tarkoituksena oli toteuttaa myös 

maanrakennuskoneenkuljettajakoulutus, mutta koulutuksen toteutuk-

sesta kuitenkin luovuttiin vähäisen hakijamäärän vuoksi.  

Näissä neljässä toteutetussa koulutuksessa koulutettiin yhteensä 57 

työnhakijaa. Tammikuun 2019 tilanteessa koulutettavista 44% oli 

palkkatyössä, 16% koulutuksessa ja 37% työttömänä. Parhaiten työl-

listyivät kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän suoritta-

neet, joista oli tammikuussa 2019 työssä 55%.  

Kaiken kaikkiaan hankkeen edetessä todettiin kaikilla Työvoimahau-

tomoiden aloilla koulutusta olevan hyvin tarjolla. Näin edellytysten 

yritysten osaamistarpeisiin vastaamiseksi myös rinnakkaishankkeen 

päättymisen jälkeen voitiin siltä osin todeta olevan hyvät. Huolta ai-

heutti kuitenkin koulutettavien löytäminen koulutuksiin, sillä tässä oli 

haasteita Työvoimahautomoiden koulutusten lisäksi myös muissa 

työvoimakoulutuksista. On selvä, että koulutusten järjestäminen it-

sessään ei vielä auta osaajapulaan, ellei koulutuksiin löydy hakijoita 

ja koulutuksista valmistu osaajia, jotka myös työllistyvät. Jotta koulu-

tuksiin saataisiin hakijoita, päätettiin Työvoimahautomoissa panostaa 

koulutustiedon välittämiseen ja kouluttautumiseen kannustamiseen 

mm. erilaisin tapahtumin.  

Turun seudun työvoimahautomoiden lähtöoletuksena oli, että osaaja-

pula-aloilla yritysten tarpeisiin ei välttämättä suoraan löytyisi sopivia 

osaajia vaan osaajia tulisi kouluttaa. Tähän myös Työvoimahautomoi-

den rinnakkaishankkeen koulutuksiin varattu budjetti antoi mahdolli-

suuden.  

Lyhyen ja pitkän tähtäimen osaamistarpeita kartoitettiin Turun seudun 

Työvoimahautomoissa yrityskäynnein ja puhelinhaastatteluin, joita 

toteutettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 153. Akuuttia työvoimatar-

vetta oli kartoituksessa 20% yrityksistä ja myöhempää tarvetta 16% 

yrityksistä. Tilanteen epävarmaksi arvioi 18% yrityksistä. Näin kontak-

toiduista yrityksistä yli puolet oli potentiaalisesti rekrytoimassa uutta 

henkilökuntaa. Neljäsosalla eli 38 yrityksen kanssa kartoitus johti jat-

kotoimiin.  

Vaikka kartoitusten päätarkoituksena oli kerätä taustatietoa koulutus-

ten suunnittelun tueksi, pyrittiin yritysten akuutteihin työvoimatarpei-

siin toki myös löytämään ratkaisu sekä kuntien omien asiakkaiden 

joukosta että tekemällä yhteistyötä Varsinais-Suomen TE-toimiston 

kanssa. Työvoimahautomoiden oma rekrytointisivusto ei tässä vai-

heessa vielä ollut käytössä. Yrityksille tarjottiin myös mahdollisuutta 

yrityksen tarpeeseen räätälöitävään, Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen hankkimaan rekrytointikoulutukseen, jonka kustannuksista 

yritys maksaa itse 30%. Jonkin verran kiinnostusta rekrytointikoulu-

tusten järjestämiseen oli, mutta harva koulutuksista kuitenkaan lopul-

ta toteutui. Jonkin verran yrityksiin välitettiin myös työssäoppijoita op-

pilaitoksista. Lisäksi yrityksille tarjottiin mm. mahdollisuutta osallistua 

rekrytointitapahtumiin. Lähihoitajille järjestettiin oma tapahtuma, logis-

tiikka-alalla puolestaan tehtiin yhteistyötä varuskuntien kanssa.  

Koulutussuunnittelua varten osaamistarpeista tehtiin alakohtaiset 

koosteet, joita verrattiin olemassaolevaan koulutustarjontaan yhdessä 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena oli panostaa 

sellaisiin katvealueisiin, joissa koulutustarjontaa oli vähän ja joissa oli 
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Aitoihin kappalepiirustuksiin sekä niiden projektioihin tutustumalla 

opiskelijoiden on helpompi siirtyä tehtaalle työharjoitteluosioon. 

Stera Technologies on tyytyväinen mahdollisuuteen, jossa yritys saa 

itse vaikuttaa koulutuksen sisältöihin, joita tuleville rekrytoitaville kou-

lutetaan. Koulutuksen aikana näkee oppimiskyvyn lisäksi myös kou-

lutettavien motivaation. Kaikki kuusi koulutettavaa palkattiin hyvin 

sujuneen koulutuksen päätyttyä Stera Technologiesin palvelukseen.  

Tärkeä osa onnistunutta prosessia oli löytää sopivat koulutettavat. 

Turun seudun työvoimahautomot toi yhteen Turun Aikuiskoulutus-

keskuksen ja Paimion kaupungin työvoimapalvelut, jolloin koulutetta-

vat löytyivät yhteistyöllä nopeasti paimiolaisista työnhakijoista. Tu-

tuista, motivoituneista ja yrityksen sijaintikunnassa jo valmiiksi asu-

vista työnhakijoista on helppo lähteä kouluttamaan yritykselle uusia 

työntekijöitä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen käytetty aika 

maksaa itsensä takaisin nopeasti.  

 

 

”Olin muutaman vuoden pois  
työelämästä, mutta on hienoa  
huomata, että aikaisemmasta  
kirjapainotyöstä on ollut hyötyä  
tämän uuden ammatin  
oppimisessa.”  

Työvoimakoulutusten lisäksi Työvoimahautomoissa toteutettiin myös 

yritysten tarpeisiin räätälöityjä rekrytointikoulutuksia. Rekrytointikoulu-

tuksella yritys saa juuri omaan tarpeeseensa suunnitellun koulutusko-

konaisuuden, jonka avulla tulevien työntekijöiden osaamisen voi päi-

vittää ajan tasalle ja heidät saa palkkalistoilleen valmiiksi tulevaan 

työhönsä perehdytettyinä. 

Hyvä esimerkki on Paimiossa sijaitsevalle Stera Technologies Oy:lle 

toteutettu rekrytointikoulutus. Motivoitunut työntekijä, koulutusta ar-

vostava työnantaja, laadukas ammatillinen kouluttajataho, Turun seu-

dun työvoimahautomot -hanke ja yhdessä työnantajan kanssa koulu-

tusta rahoittanut Varsinais-Suomen ELY-keskus – tällä kokoonpanolla 

Jennin ja Stera Technologies Oy:n tiet kohtasivat. 

Stera Technologies on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistuk-

seen erikoistunut globaalisti toimiva konserni. Paimion tehdasyksikön 

päätuotteina ovat erilaiset laite- ja jakokaapit. Tuotteet ovat tulleet tu-

tuksi myös Jennille, joka Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa suoritetun 

rekrytointikoulutuksen avulla oppi särmäyksen tekniikat. Nyt yli vuosi 

myöhemmin on Jenni tärkeä palanen kaappien tuotantoketjussa. 

”Olin muutaman vuoden pois työelämästä, mutta on hienoa huomata, 

että aikaisemmasta kirjapainotyöstä on ollut hyötyä tämän uuden am-

matin oppimisessa”, kertoo särmääjä Jenni ja jatkaa kehumalla mal-

lia, jossa opetellaan asioita sekä teoriassa että varsinaisessa koh-

teessa omassa tulevassa työpisteessä. 

Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kouluttajan johdolla Jenni opiskeli 

yhdessä viiden muun Steralle Paimioon työllistyneen kanssa mm. 

materiaalioppia, piirustusten lukua ja tietysti itse särmäystä. Myös työ-

elämän lupakorttiasiat laitettiin kuntoon ja hitsaustakin harjoiteltiin. 
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Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto kohdensivat koulutus-

markkinointia suoraan TE-toimiston työnhakija-asiakkaille. Kouluttaja 

sai koulutukselle näkyvyyttä myös paikallismediassa. Työvoimahau-

tomot puolestaan markkinoi koulutusta Facebookissa maksullisella 

kampanjalla. Näin varsin lyhyellä hakuajalla koulutukseen saatiin 48 

hakijaa, joista haastatteluin valittiin 15 koulutettavaa.  

Yritysten tarpeiden pohjalta räätälöidyn koulutuksen työllistävän vai-

kutuksen toivotaan luonnollisesti olevan hyvä. Koska tätä kirjoitetta-

essa koulutus on edelleen käynnissä, ei seurantatietoja koulutuksen 

työllistävästä vaikutuksesta valitettavasti ole käytettävissä. Koulutus 

on kuitenkin alkanut hyvin. Toimintatapana yhteistyö yritysten osaa-

mistarpeiden ja työnhakijoiden koulutustarpeiden kartoittamisessa on 

joka tapauksessa järkevä. Yrityksiä kontaktoivilla tahoilla on aito huo-

li siitä, että eri tahojen yhteydenotot rasittavat turhan paljon yritysten 

päättäjiä. Yhteistyöllä kontaktoinnin tarve vähenee ja samalla resurs-

sit saadaan tehokkaammin käyttöön.  

Työvoimahautomoiden kotipesässä Turun kaupungin Työpisteessä 

aloitti syksyllä 2018 DigiPore-hanke, jonka tavoitteena oli innostaa ja 

ohjata työelämän ulkopuolella olevia tietotekniikkaorientoituneita 

osaajia teknologia-alalle. Sekä Työvoimahautomoissa että DigiPore-

hankkeessa toimittiin osaajapula-aloilla ja pyrittiin yhdistämään osaa-

jia ja työtehtäviä, vaikka lähestymistavat olivat toki erilaiset. Siksi oli-

kin alusta asti selvä, että hankkeiden kannattaa tehdä yhteistyötä.  

Nopeasti yhteistyö konkretisoitui it-alan koulutushankinnaksi. DigiPo-

re-hankkeessa oli kierretty it-alan yrityksiä ja saatu hyvä käsitys siitä, 

millaista osaamista yrityksissä tarvittaisiin. Työnhakijoiden osaamista 

ja toiveita puolestaan oli kartoitettu työnhakijoita haastattelemalla. 

Työnhakijoiden osaamisessa oli tunnistettu tiettyjä puutteita yritysten 

tarpeisiin nähden. Niinpä lähdimme yhdessä muotoilemaan, millaisel-

la koulutuksella tunnistettuihin osaamistarpeisiin voitaisi vastata.  

Yhteisissä keskusteluissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa 

haarukoitiin myös olemassa oleva koulutustarjonta, aikataulu sekä 

muut reunaehdot, joiden puitteissa päästiin Työvoimahautomoiden 

rinnakkaishankkeessa hankkimaan ohjelmistosuunnittelijan työvoima-

koulutusta.  

Koulutus oli kestoltaan kolme kuukautta, josta yksi kuukausi oli työs-

säoppimista alan yrityksessä. Sisällöllisesti koulutukseen haluttiin mu-

kaan mm. ohjelmointikieliä ja ketteriä menetelmiä mutta myös työelä-

mään ohjausta. Tulevaa työllistymistä silmällä pitäen ajateltiin, että 

olisi hyvä, jos koulutuksen aikana pystyisi kokoamaan itselleen omaa 

osaamistaan todentavan portfolion. 

Koulutussuunnitelmaluonnoksen pohjalta Varsinais-Suomen ELY-

keskus kilpailutti koulutuksen, ja lopullinen koulutuksen sisältö muo-

toiltiin yhdessä valitun kouluttajan kanssa. Lyhyen hakuajan vuoksi 

koulutuksen markkinointiin paneuduttiin huolella.  
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Työvoimahautomot myös markkinoi koulutusta lehtimainoksella sekä 

sosiaalisessa mediassa. 

Työllistymisen polku maahanmuuttajille -hanke oli hankkinut yrityk-

sen perustamista suunnitteleville maahanmuuttajataustaisille henki-

löille myös henkilökohtaista mentorointia. Mentorointia tarjottiin myös 

tämän työvoimakoulutuksen osallistujille lisäsparrauksena yrityside-

an eteenpäin viemiseksi. Mentorointiin osallistui koulutettavista neljä. 

Yrittäjyyskoulutus toteutettiin suomeksi hyödyntäen selkokieltä. Suo-

men kielen opetukseen osallistuivat yhtä lukuun ottamatta kaikki 

osallistujat. Koulutuksen sisällöistä vaikein aihe oli kirjanpito, johon 

käytettiin hivenen suunniteltua enemmän aikaa. Kaikki 16 osallistu-

jaa suorittivat koulutuksen loppuun asti. Osalla koulutettavista oma 

yritysidea selkeytyi koulutuksen aikana ja yrityksen perustaminen 

näytti todennäköiseltä. Osa tarvitsi edelleen ideansa työstöä, ja joilla-

kin idea osoittautui taloudellisesti kannattamattomaksi. Viiveet koulu-

tuksen käymisen ja yrityksen perustamisen välillä ovat yrittäjyyskou-

lutuksissa tyypillisesti pitkiä.  

Hyvien kokemusten perusteella maahanmuuttajataustaisten yrittä-

jyyskoulutus päätettiin toteuttaa uudelleen keväällä 2019. Koulutus 

toteutettiin samalla sapluunalla kuin ensimmäisellä kerralla, vaikka 

jokainen toteutus käytännössä toki on erilainen ryhmän tarpeista ja 

toiveista riippuen. Koulutuksen aloitti viisitoista henkilöä, joista kol-

metoista suoritti koulutuksen loppuun asti. Erillistä mentorointia ei 

tällä kertaa ollut tarjolla. Koulutettaville kerrottiin kuitenkin muista 

vaihtoehdoista yritysidean eteenpäin viemiseksi. Palautteiden perus-

teella koulutus vastasi koulutettavien tarpeisiin hyvin. Myös yhteis-

henkeä kehuttiin.  

Yrittäjyys eri muodoissaan on varteenotettava vaihtoehto itsensä 

työllistämiseksi, ja myös jatkossa erityisesti maahanmuuttajille suun-

natuille yrittäjyyskoulutuksille lienee tarvetta kantaväestölle suunnat-

tujen koulutusten rinnalla.  

Turun kaupungin Työpisteessä toimi myös Työllistymisen polku maa-

hanmuuttajille -hanke, jonka kanssa Työvoimahautomot teki jatkuvas-

ti tiivistä yhteistyötä. Alkuvuodesta 2018 keskusteluissa nousi esiin 

tarve maahanmuuttajataustaisille suunnatulle, yrittäjyyttä tukevalle 

työvoimakoulutukselle, sillä puutteellisella kielitaidolla kantasuomalai-

sille suunnatuille yrittäjyyskursseille osallistuminen on haastavaa. Toi-

saalta kiinnostusta yritystoiminnan aloittamiseen maahanmuuttaja-

taustaisilla olisi.  

Maahanmuuttajataustaisille suunnattuja yrittäjyyskursseja oli järjestä-

nyt esimerkiksi Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama Baana

-hanke, mutta työvoimakoulutuksena maahanmuuttajataustaisille 

henkilöille yrittäjyyskoulutusta ei ollut Varsinais-Suomessa ollut tarjol-

la vuosiin. Keskusteltaessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kans-

sa todettiin, että tällaisen työvoimakoulutuksen järjestämiselle olisi 

selkeästi tarve. Koulutus nähtiin myös hyväksi tilaisuudeksi toteuttaa 

koulutuksen suunnittelua laajasti verkostona. Erityisesti haluttiin kuul-

la jo aiemmin yrittäjyyskursseja järjestäneen Baana-hankkeen koke-

muksia sekä koulutuksen järjestäjän että koulutettavien näkökulmista. 

Baanan yrittäjyyskurssi oli jaettu kolmen tunnin teemapäiviin, joilla oli 

aina kotitehtävä ja vierailija, joka kertoi päivän teemasta. Teemat kat-

toivat yrityksen perustamisen vaiheet liikeideasta yrityksen talouteen, 

toiminnan käynnistämiseen ja verkostoitumiseen. Palautteiden perus-

teella kurssi oli varsin onnistunut. Erityisesti vierailijoista pidettiin ja 

ilmapiiriä kehuttiin.  

Verkostotapaamisen pohjalta Varsinais-Suomen ELY-keskus muotoili 

työvoimakoulutuksen sisällön ja kilpailutti koulutuksen järjestäjän, jon-

ka kanssa muotoiltiin lopullinen koulutuksen sisältö. Koulutus toteutet-

tiin 30 päivän kestoisena päiväkoulutuksena perehtyen yrittäjyyteen, 

yritystalouteen ja oman yritysidean kehittämiseen. Koulutus sisälsi 

myös suomen kielen opetusta. Mukaan otettiin 16 koulutettavaa. Kou-

lutettavien löytämisessä auttoi maahanmuuttajahankkeiden tiivis ver-

kostoituminen; tietoa koulutuksesta levitettiin verkostoissa laajasti. 
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Ammatillisen koulutuksen uudistus on lisännyt joustavuutta ja yksilöllisiä ratkaisuja opiskeluun. Omat räätälöidyt opintopolut rakennetaan uudistu-

neessa koulutusmallissa omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Aikaisemmin koulutukseen myös hakeuduttiin tiettynä määrättynä aikana, mutta 

nyt koulutukseen voi hakeutua joustavasti läpi vuoden jatkuvan haun kautta silloin, kun se parhaiten sopii omaan elämäntilanteeseen. Osaamista 

hankitaan lisäksi entistä enemmän käytännönläheisesti työssä oppimalla. 

Yksilölliset opintopolut parantavat työllistymismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia jatko-opintoihin sekä edistävät omaa ammatillista kehittymistä ja 

tukevat omaa urakehitystä. 

Yksilöllinen opintopolku. Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö, #Amisreformi.  



 

16  

Entä jos on keski-ikäinen mies ja maahanmuuttaja?  

Tämän esimerkin mies on ollut Suomessa 14 vuotta ja pääsi silloin 

heti töihin rakennusalalle. Työ päättyi 5 vuotta sitten työnantajayrityk-

sen konkurssiin ja sen jälkeen hän on ollut työttömänä. Hän on aktii-

visesti ollut yhteydessä TE-palveluihin ja ollut kiinnostunut hakeutu-

misesta koulutukseen. Haasteena uuteen työhön ja koulutukseen 

pääsyyn on ollut huono kielitaito. Kielikoulutukseenkin hän on yrittä-

nyt päästä, mutta on aina jäänyt vaiheeseen, jossa katsotaan sopiva 

koulutus, mutta pidemmälle ei vielä ollut päästy. Viimeksi hän on ol-

lut neljä vuotta sitten työkokeilussa ja sen jälkeen jälleen työttömänä. 

Ystävän kanssa hän oli katsonut Rasekon puhdistus- ja kiinteistöpal-

velualan koulutusesitettä. Oppilaitoksessa hänen osaamisensa ja 

tavoitteensa käytiin läpi henkilökohtaistamiskeskustelussa, löydettiin 

puhdistuspalvelualan tutkintokoulutus, josta valittiin hänelle sopiva 

suuntautuminen laitospuolelle ja henkilökohtaisessa opiskelusuunni-

telmaan hänelle valittiin myös osia kiinteistöpuolen tutkinnosta. Lisä-

koulutuksena hänelle tehtyyn yksilölliseen opintopolkuun sisällytettiin 

vielä suomen kielen opetusta.  

Yhdessä oppilaitoksen ohjaajan kanssa mietittiin hänen itsensä teke-

mien ehdotusten pohjalta, mikä häntä kiinnostaa ja mihin hän haluaa 

työllistyä. Tältä pohjalta hän on itse päässyt valitsemaan itselleen 

koulutussopimuspaikan yrityksestä. Yhtenä vaihtoehtona koulutuk-

sen jälkeen on mietitty myös mahdollisuutta työllistyä yrittäjänä. 

Ammatillinen koulutusuudistus on mahdollistanut hänelle pääsyn hä-

nen tarpeidensa mukaiseen koulutukseen ja koulutussopimukseen, 

jossa hän voi sekä oppia työssä että suorittaa tutkintoon vaadittavia 

näyttöjä työssä. Toiveet koulutuksen pääsystä ovat toteutuneet ja 

sen myötä motivaatio ja usko tulevaisuuteen ja työllistymismahdolli-

suuksiin koulutuksen kautta on vahvistunut.  

Kokemukset uranvaihtajana 

Katja perheineen on muuttanut Itä-Suomesta Varsinais-Suomeen 

miehen työpaikan perässä. Hänellä on 20 vuoden kokemus kaupan 

alan esimiestehtävistä. Tätä ennen hänellä on lyhytaikaista kokemus-

ta sihteerin tehtävistä ja tuosta työstä oli jäänyt kytemään kiinnostus 

alalle. Muuton yhteydessä hän päätti toteuttaa uranvaihdoksen ja ha-

keutui terveydenhoitoalalle suunnattuun sihteerin ammattitutkintokou-

lutukseen tavoitteena alaan erikoistuminen ja oman osaamisen päivit-

täminen ajan tasalle uusien työvälineiden, ohjelmistojen, järjestelmien 

yms. käytössä. Joustava haku mahdollisti hänelle hakeutumisen kou-

lutukseen hänelle sopivaan aikaan. 

Koulutuksessa hän on saanut uutta tietoa, päivitystä ja vahvistusta 

omaan osaamiseen. Koulutuksen aikana hän hakeutui työssäoppimi-

seen terveydenhoitoalan organisaatioon. Siellä oli haku auki vakitui-

seen paikkaan, hän haki sitä yleisen haun kautta, sai vakituisen pai-

kan ja on nyt töissä unelmapaikassaan. Katja on hyvä esimerkki siitä, 

miten on ollut mahdollista päästä työhön uudelle alalle vaikka pääasi-

allinen työkokemus on toiselta alalta ja hän haluaakin kannustaa mui-

ta siihen, että on mahdollista nk. ”ulkopuolisenakin” päästä toiselle 

alalle. 

Yksilöllinen opintopolku näkyy Katjan kohdallaan parhaiten siinä, että 

hän on päässyt valitsemaan oman, hänelle tärkeän suuntautumisen 

ja pystynyt hankkimaan tarpeensa mukaista oppimista sekä työssä 

että oppilaitoksessa. Lisäksi hän on suorittanut tutkintoon vaadittavat 

näytöt omissa työtehtävissään ja on tyytyväinen siihen, että näytöt 

ovat hänen näköisiään eikä kaikkia istuteta samaan muottiin. Katja 

korostaa kuitenkin sitä, että henkilökohtaistamisessa paljon on toteu-

tuksessa kiinni henkilön taustasta, lähtökohdista ja ihmisestä itses-

tään. Hän on myös sitä mieltä, että pienellä rahalla koulutuksesta on 

saanut paljon vastinetta, kontakteja ja eväitä tulevaisuuteen.  
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6. Simppeli 
työnhaku 
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saan työnhakijalle, miten hyvin hänen osaamisensa vastaa avoimis-

sa työpaikoissa edellytettyä osaamista. Tietoja voi täydentää työ- ja 

koulutushistorialla ja muulla tiedolla omasta taustastaan ja osaami-

sestaan. Profiiliin voi liittää useita valokuvia sekä videoita, joten esi-

merkiksi video-cv:n yhdistäminen profiiliin on helppoa.  

Syksystä 2018 alkaen työnhakijakäyttäjiltä on kerätty palautetta pro-

fiilin teosta aina profiilin laatimisen jälkeen. 86 palautetta antaneesta 

käyttäjästä 80% arvioi profiilin teon helpoksi tai erittäin helpoksi.  

Profiilin tekemisen jälkeen työpaikkoja voi halutessaan selata siinä 

järjestyksessä kuin ne omaan osaamiseen sopivat. Rekrytointisivus-

tolle tulee tietoa myös TE-palveluissa avoinna olevista työpaikoista. 

Hakuvahti ilmoittaa uusista, omaan osaamiseen sopivista avoimista 

työpaikoista. Monia sivustolla avoinna olevista paikoista voi hakea 

suoraan omalla profiilillaan. Tämä tekee työnhausta helppoa ja nope-

aa. Yritykset voivat myös ohjata hakijat omaan rekrytointijärjestel-

määnsä, jolloin työpaikan hakeminen edellyttää erillisen hakemuksen 

täyttämistä. Myös muussa työnhaussa profiilia voi hyödyntää, sillä 

profiilista saa jaettavan linkin. Linkin voi esimerkiksi liittää työnanta-

jalle lähetettävään sähköpostiin.  

Työnhakijakäyttäjiltä kerättiin palautetta rekrytointisivuston pitkäaikai-

semmasta käytöstä keväällä 2019. Vastauksia saatiin 60. Sivusto sai 

käyttäjiltä keskimäärin arvosanan ”melko hyvä”. Myös hakuvahdin 

toimivuus arvioitiin melko hyväksi. Tyypillisimmin sivustoa oli käytetty 

työpaikkailmoitusten selaamiseen. Työpaikkaa oli hakenut sivuston 

kautta 28% vastanneista ja avoimen hakemuksen oli lähettänyt 10%. 

Työpaikan rekrytointisivuston kautta oli saanut vastanneista vain yk-

si. Näin voidaan todeta toiminnallisuuksiltaan monipuolisen ja palaut-

teiden perusteella melko hyväksi koetun sivuston käytännön hyötyjen 

jääneen kuitenkin käyttäjilleen vähäisiksi.  

Turun seudun työvoimahautomoiden toiminnan ytimen muodosti rek-

rytointisivusto, joka mätsää työtä ja tekijöitä ja tarjoaa tietoa koulutuk-

sista oman osaamisen kehittämisen tueksi.  

Rekrytointisivuston ominaisuuksia määriteltiin yhdessä työnhakijoiden 

kanssa heti hankkeen alkaessa keväällä 2017, ja rekrytointisivuston 

päätavoitteeksi nostettiin simppeliys. Kehittämisen visioksi asetettiin 

houkutteleva, positiivinen ja kokoava työkalu, joka taipuu monenlai-

seen käyttöön. Unelmatyökalulla voisi etsiä, löytää, mätsätä, ilmian-

taa, viestiä, suositella, tykätä. Unelmaverkkotyökalu välittäisi tietoa 

työpaikoista ja koulutuksista. Se voisi kertoa myös laajemmin tausta-

tietoa yrityksistä. Toisaalta myös yritykset voisivat esitellä itse itseään 

ja kertoa itsestään. Työnhakija voisi esitellä omaa osaamistaan pe-

rustietojen lisäksi laajasti esimerkiksi videomuodossa tai portfolion 

avulla. Persoonallinen profiili mahdollistaisi erottautumisen muista. 

Verkkotyökalu olisi nopea ja ajantasainen. Se olisi helppokäyttöinen 

ja toimisi kaikilla alustoilla. Ulkoasultaan se olisi selkeä ja houkuttele-

va, positiivinen ja yllättäväkin.  

Määrittely- ja hankintaprosessin jälkeen Työvoimahautomoiden rekry-

tointisivuston toteuttajaksi valittiin Tiitus Group Oy, jolla oli monilta 

ominaisuuksiltaan jo hyvin lähellä visioitua työkalua oleva ratkaisu. 

Olemassaolevista ominaisuuksista räätälöitiin Työvoimahautomoiden 

toivoma kokonaisuus, jota julkaisun jälkeen lähdettiin yhdessä kehit-

tämään eteenpäin käyttäjäpalautteiden pohjalta. Lopulta käytössä oli 

hyvin pitkälle visioidun kaltainen työkalu työn ja tekijöiden mätsäämi-

seen. Verkkoversion lisäksi työkalu oli työnhakijoiden käytettävissä 

myös mobiilisti kännykkäsovelluksena.  

Tiitus Groupin työkalun perustana on työnhakijan laatima osaamis-

pohjainen ja visuaalinen profiili. Työnhakija kuvaa oman osaamisensa 

luokiteltujen, toimialakohtaisten osaamisten ja taitojen sekä erilaisten 

korttien ja pätevyyksien avulla. Tekoäly käyttää näitä tietoja kertoes-
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Osaajien etsiminen Haavi-työkalulla ei Työvoimahautomoissa levin-

nyt työnantajien keskuudessa kovin laajalle. Palautekyselyyn vastan-

neista vain kolmasosa oli kokeillut Haavia eikä yksikään ollut palkan-

nut työntekijää Haavin suosituksen perusteella. 

Kokonaisarvosanaksi sivusto sai keskimäärin vain ”kohtalainen”. Tä-

mä on ymmärrettävää, kun huomioi, miten vähän palautekyselyyn 

vastanneet olivat onnistuneet sivuston kautta sopivia osaajia löytä-

mään. Ongelma on kuitenkin Työvoimahautomoiden rekrytointisivus-

toa laajempi. 80% kyselyvastaajista arvioi osaavan henkilöstön saa-

misessa ongelmaksi sen, että avoimiin tehtäviin ei ole hakijoita. 

Työvoimahautomoissakin ymmärrettiin jo alusta asti se, että rekry-

tointisivusto ei yksinään riitä ratkomaan osaajapula-alojen haasteita 

vaan tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Helppokäyttöinen ja ominai-

suuksiltaan monipuolinen rekrytointisivusto muodosti Työvoimahau-

tomoiden toiminnan ytimen. Se mahdollisti työnantajien ja työnhaki-

joiden helpon kohtaamisen nopeasti ja ilman välikäsiä. Rekrytointisi-

vuston ympärillä kokeiltiin kuitenkin myös monenlaista muuta toimin-

taa ja toimenpiteitä, joilla työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista 

voitaisi edistää.  

Koulutusten avulla tuettiin työnhakijoiden osaamisen päivittämistä. 

Tietoa levittämällä kerrottiin erilaisista työllistymisen mahdollisuuksis-

ta työnhakijoille ja osaajien löytämisen ja kouluttamisen keinoista 

työnantajille. Lounastapahtumilla myös tsempattiin työnhakuun. Toi-

saalta lähdettiin ratkomaan yritysten rekrytointihaasteita myös toises-

ta suunnasta, työnantajamielikuvaa kehittämällä. Taustalla ehkä 

kaikkein tärkeintä oli kuitenkin verkostoyhteistyö. Verkostoyhteistyö 

mahdollisti monipuoliset tapahtumat ja toiminnot mutta ennenkaikkea 

tuki yksittäistä työnantajaa ja työnhakijaa eteenpäin omassa asias-

saan. Toimivin mätsäysratkaisu saattaakin löytyä tekoälyn ja henkilö-

kohtaisen tuen yhdistelmästä.  

Työvoimahautomot tarjosi maksutta työnantajille rekrytointisivullaan suo-

ran kanavan osaajien etsimiseen. Rekrytointisivustolla voi sekä ilmoittaa 

avoimesta työpaikasta että etsiä sopivaa osaajaa suoraan rekisteröitynei-

den työnhakijoiden joukosta Haavi-ominaisuudella. Työnhakija voi toki 

itse valita, onko työnantajien löydettävissä Haavissa. Sivusto tuki rekry-

tointiprosessia myös siinä, että järjestelmä tarjosi saapuvat hakemukset 

osaamiskriteereiden mukaan sopivuusjärjestyksessä. Näin isokin hakija-

joukko oli helpompi ottaa haltuun. Järjestelmän kautta pystyi myös lähet-

tämään työnhakijoille viestejä, joten valitsematta jääneillekin oli helppo 

tiedottaa rekrytointiprosessin etenemisestä. Toisaalta, mikäli yrityksellä 

oli jo jokin rekrytointijärjestelmä käytössä, hakemukset voi ohjata suoraan 

omaan rekrytointijärjestelmään. 

Tiitus Groupin toteuttamassa ratkaisussa sekä työpaikkailmoituksen teko 

että osaajahaavin käyttö perustuvat osaamiskriteereiden määrittelyyn. 

Luokitellut osaamiskriteerit ovat yhtenevät työnhakijoiden käyttämien luo-

kitusten kanssa, joten tekoäly pystyy yhdistämään työtehtävän vaatimuk-

set parhaiten tehtävään vastaavan työnhakijan tietoihin.  

Työvoimahautomoissa työnantajat saivat avoimelle tehtävälle myös muu-

ta näkyvyyttä. Työvoimahautomot markkinoi työpaikkoja Facebook-

sivuillaan ja eri tapahtumissa sekä aina sivustoa työnhakijoille esiteltäes-

sä. Kaikki Työvoimahautomoiden yrityskäyttäjät näkyivät Työvoimahauto-

moiden rekrytointisivustolla, joten työnhakijat voivat tutustua yrityksen 

itse kirjoittamaan esittelytekstiin ja lähettää yritykseen myös avoimen ha-

kemuksen. 

Työnantajilta kerättiin palautetta rekrytointisivuston käytöstä keväällä 

2019. Vastauksia saatiin 15. Työpaikkailmoituksia oli julkaissut sivustolla 

12 vastaajaa. Näistä puolet ei ollut saanut yhtään hakemusta avoimeen 

paikkaan. Kolme oli saanut hakemuksia järjestelmään, kaksi oli ottanut 

hakemukset vastaan omaan rekrytointijärjestelmään ja vain yksi oli löytä-

nyt sopivan henkilön rekrytointisivuston kautta. 
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olevat työpaikat. Näin työpaikat saivat lisänäkyvyyttä, mikä edisti 

osaltaan myös sopivien tekijöiden löytämistä avoimiin tehtäviin. Tä-

män jälkeen tutustuttiin profiilin tekoon. Opastuksen lomassa työnha-

kijoille kerrottiin myös pieniä vinkkejä profiilin hienosäätöön. Yhtei-

sesti keskustellen pohdittiin usein muun muassa oman osaamisen 

tason määrittelyä sekä sitä, miten kuvata omaa osaamistaan, kun 

haluaa vaihtaa alaa.  

Käyttöönotto-opastusten ohessa kerättiin myös käyttäjäpalautetta 

sivustosta sekä kirjattiin korjaustarpeita ja kehittämisehdotuksia. Ke-

hityksen ollessa intensiivisintä keväällä 2018 kirjattiin korjaus- ja ke-

hitysehdotuksia eri käyttötilanteista yli 100. Nämä välitettiin tekniselle 

toimittajalle, priorisoitiin ja aikataulutettiin ja suurin osa pystyttiin 

myös huomioimaan rekrytointisivuston jatkokehityksessä.  

Palautetta pyydettiin suullisesti jokaisessa käyttöönotto-

opastuksessa. Kirjallisesti lomakkeella palautetta kerättiin käyttöön-

otto-opastuksista kevään 2018 aikana kolmasti yhteensä 21 työnha-

kija-asiakkaalta. 21 palautteenantajasta 11 käytti palautteessaan sa-

naa helppo ja 6 sanaa nopea. Muita luonnehdintoja olivat mm. sel-

keä, kätevä, hyvä, hauska ja kiinnostava. Toki kritiikkiä ja kehitettä-

vääkin oli, toivottiin mm. laajempaa tarjontaa, pohdittiin tietosuojaky-

symyksiä sekä oman osaamisen vielä laajempaa kuvaamismahdolli-

suutta.  

Näin käyttöönotto-opastukset palvelivat Työvoimahautomoissa mo-

nia tarkoitusperiä. Ensisijaisesti niiden avulla saatiin uusia työnhaki-

joita Työvoimahautomoiden rekisteriin ja työnantajien löydettäväksi 

Haavi-ominaisuudella. Samalla ne tukivat laadukkaampien profiilien 

laatimisessa ja auttoivat markkinoimaan järjestelmässä avoinna ole-

via työpaikkoja. Yhtä lailla käyttöönotto-opastukset toimivat loistava-

na kanavana saada käyttäjäpalautetta ja välittää kehitysehdotuksia 

tekniselle toimittajalle. Osana laajempaa viikko-ohjelmaa ne myös 

tavoittivat työnhakijoita hyvin Turun kaupungin Työpisteen asiakkais-

ta. 

Jotta rekrytointisivustosta olisi mahdollisimman paljon konkreettista 

hyötyä työvoiman ja työtehtävien mätsäämisessä, on ensimmäinen 

lähtötavoite tietenkin se, että sivustolla on paljon käyttäjiä. Mitä enem-

män käyttäjiä, sitä todennäköisemmin myös mätsejä syntyy. Rekry-

tointisivuston käyttöönotto suunniteltiin huolella, jotta voitaisi kasvat-

taa rinta rinnan sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaiden määrää. 

Käyttöönottosuunnitelma perustui jalkautumiseen, käytön opastami-

seen ja käytön hyötyjen perusteluun. 

Tärkeänä osana rekrytointisivuston lanseerausta olivat työnhakijoille 

toteutetut käyttöönotto-opastukset, sillä rekrytointisivustolla haluttiin 

tavoittaa myös ne työnhakijat, joille digityökalujen käyttö on vieraam-

paa. Myös heille haluttiin mahdollistaa suora kontakti työnantajiin ja 

myös heidän tietonsa haluttiin saada työnantajien löydettäväksi rekry-

tointisivustolle.  

Käyttöönotto-opastuksia järjestettiin Turun kaupungin Työpisteessä 

osana työnhakijoiden viikko-ohjelmaa, johon kuului monipuolisesti 

erilaisia työnhakua tukevia asiasisältöjä. Työnhakijoiden saatavilla oli 

näin joka viikko opastusta Työvoimahautomoiden rekrytointisivuston 

käyttöön. Käyttöopastuksia toteutettiin Työpisteessä keväällä 2018 

yhteensä 11 kertaa (123 osallistujaa) ja syksyllä 14 kertaa (113 osal-

listujaa). Käyttöönotto-opastusta oli tarjolla työnhakijoille myös vuon-

na 2019, mutta kysyntä opastuksille oli vähäistä.  

Käyttöönotto-opastusten ohjelmarunko oli aina samanlainen, mutta 

ajankäyttöä hieman varioitiin ryhmän kiinnostuksenkohteiden ja sivus-

ton kehitysvaiheen mukaisesti. Kokonaiskesto oli tyypillisesti 45 mi-

nuuttia. Käyttöönotto-opastusten ideana oli ensin tutustua rekrytointi-

sivuston sisältöihin, joita kaikki työnhakijat voivat käyttää palveluun 

kirjautumatta ja tämän jälkeen esitellä työnhakijaprofiilin tekemisen eri 

vaiheet. Samalla työnhakijoiden oli mahdollista laatia oma työnhakija-

profiili tuetusti. Mobiilisovellukseen tutustuttiin vain pintapuolisesti. 

Sivustoon tutustuttaessa työnhakijoille samalla esiteltiin sivuilla auki 
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profiilin tekoon ja välissä oli yhteinen Valo-valmennuksen esittely se-

kä lounas läheisessä ravintolassa. Koko tapahtuman kesto oli klo 

9.00-14.30, josta yksittäinen työnhakija osallistui tapahtumaan 3,5 

tunnin ajan. Työvoimahautomoihin tutustumiseen ja profiilin tekoon 

oli varattu aikaa kaksi tuntia.  

Tilassa oli käytettävissä kuusi tietokonetta, mutta yhden ryhmän ta-

voitekooksi asetettiin viisitoista henkilöä, koska profiilin voi tehdä 

myös mobiilisti kännykällä. Tämän arveltiin soveltuvan erityisen hyvin 

nuorille osallistujille. Lopulta osallistujia saatiin 24. Kuljetuksen avulla 

myös ryhmä ruskolaisia saatiin mukaan tapahtumaan.  

Aamupäivän ohjaus onnistui hyvin, mutta valitettavasti iltapäivällä 

sekä nettisivu että mobiilisovellus kaatuivat Microsoftin laajan häiriö-

tilanteen seurauksen, eivätkä työnhakijat päässeet itse tekemään 

profiileja. Tämä luonnollisesti heijastui myös tapahtumasta kerättyi-

hin palautteisiin, joita saatiin 22 osallistujalta. Aamupäivällä lähes 

kaikki palautetta antaneet arvioivat sivuston selkeäksi ja profiilin teon 

helpoksi, kun taas iltapäivällä vain muutama. Teknisillä ongelmilla oli 

vaikutuksensa myös kiinnostukseen käyttää palvelua jatkossa.  

Tapahtumassa kerättiin myös sivuston kehittämiskohteita, joissa toi-

mivuus nousi teknisten ongelmien siivittämänä selkeimmin esiin. 

Myös esimerkiksi lisää ohjeistusta profiilin täyttämiseen järjestelmän 

sisällä kaivattiin.  

Ryhmämuotoisten opastusten lisäksi Työvoimahautomoiden toimijat 

ja yhteistyökumppanit toki esittelivät rekrytointisivustoa omille asiak-

kailleen myös henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Mahdollisimman 

monimuotoisella ja moniin paikkoihin jalkautuvalla opastusten paletil-

la taataan parhaiten tuki profiilin teolle niille, jotka tukea tarvitsevat. 

Toki monille rekrytointisivusto oli helposti käytettävissä myös itsenäi-

sesti. 

Työpisteen käyttöönotto-opastusten lisäksi Työvoimahautomoiden 

rekrytointisivustoa esiteltiin työnhakijoille yhteensä noin 40 eri tilaisuu-

dessa ja työnantajille, ohjaaville tahoille ja muille yhteistyökumppa-

neille yhteensä noin 30 eri tilaisuudessa. Osa tilaisuuksista oli omia ja 

osa muiden järjestämiä. Rekrytointisivuston käyttöönoton perustana 

oli jalkautuminen, ja tapahtumissa ja opastuksissa haettiin henkilö-

kohtaista kontaktia käyttäjiin. Kasvokkaisissa kohtaamisissa rekrytoin-

tisivuston käytön opastuksen ja käytön hyötyjen perustelun nähtiin 

onnistuvan parhaiten. 

Esimerkiksi rekrymessujen järjestämisessä Turun seudun kunnat ovat 

hyvin aktiivisia, ja Turun seudun työvoimahautomot pyrki osallistu-

maan eri tapahtumiin mahdollisimman kattavasti. Usein Työvoima-

hautomoilla oli tapahtumissa ständi, jossa rekrytointisivustoa ja sivus-

tolla auki olevia työpaikkoja esiteltiin. Myös ajankohtaista koulutusma-

teriaalia oli tapahtumissa tarjolla. Joissain tapahtumissa, esimerkiksi 

Paimion Rekry&Työelämä -tapahtumassa keväällä 2018, Työvoima-

hautomot pystyi esittelyn lisäksi myös konkreettisesti opastamaan 

osallistujia työnhakijaprofiilin teossa. 

Raisiossa päätettiin järjestää keväällä 2018 oma tapahtuma, joka olisi 

suunnattu Raision ja Ruskon työttömille työnhakijoille. Tapahtumassa 

pääsisi tutustumaan Työvoimahautomoiden rekrytointisivustoon ja 

tekemään itse ohjatusti profiilia. Samalla kuulisi Raisiossakin käytös-

sä olevasta Valo-valmennuksesta, jossa voi suorittaa ammatillisten 

tutkintojen osia kuntouttavan työtoiminnan aikana, osana työkokeilua 

tai palkkatuettua työtä. Yhteinen lounas tekisi tapahtumasta rennom-

man ja muihin osallistujiin olisi samalla mahdollisuus tutustua vapaa-

muotoisesti.  

Tapahtuma oli kaikille avoin, ja se järjestettiin Raision työllisyyspalve-

luiden tiloissa. Ruskolta oli tapahtumaan järjestetty kuljetus. Tapahtu-

ma toteutettiin kahdessa osiossa, niin että päivä joko alkoi tai päättyi 
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Osassa tapahtumista oli mukana sekä työnantaja-edustaja että kou-

lutusta edustava taho, osassa vain koulutusta edustava taho.  

Tapahtumia markkinointiin alan työnantajille myös siten, että he voi-

sivat laittaa työpaikan auki Työvoimahautomoiden rekrytointisivulle, 

vaikka eivät itse pääsisi paikalle. Jokaisessa rekrytointitilaisuudessa 

käytiin nimittäin läpi Työvoimahautomoiden rekrytointisivulla sillä het-

kellä avoinna olevat kyseisen alan työpaikat.  

Rekrytointitilaisuuksia hyödynnettiin samalla myös mahdollisuutena 

saada työnhakijoilta käyttäjäpalautetta sivustosta ja profiilin teosta 

sekä kehittämisehdotuksia. Erityisen paljon palautetta saatiin osaa-

misen luokittelusta ja järjestelmästä puuttuvista osaamisista, joita 

saatiin palautteiden perusteella hyvin täydennettyä.  

Kaiken kaikkiaan teemoitetuista rekrytointitilaisuuksista saatiin hyviä 

alakohtaisia kokonaisuuksia, joissa yhdistyi mahdollisuus suoraan 

työllistymiseen, oman koulutuspolun löytämiseen ja Työvoimahauto-

moiden rekrytointisivuston käyttöönottoon.  

 

 

Työnvälityspiste on Varsinais-Suomen TE-toimiston yhteistyökump-

pani, joka tarjoaa tehostetun työnvälityksen palveluita TE-toimiston 

asiakkaille. Osana Työvoimahautomoiden rekrytointisivuston lansee-

rausta sovittiin teemoitettujen rekrytointitilaisuuksien sarjasta Työnvä-

lityspisteen asiakkaille keväällä 2018.  

Rekrytointitilaisuuksia toteutettiin yhteensä viisi peräkkäisinä torstai-

iltapäivinä huhti-toukokuussa 2018 ja niihin osallistui yhteensä 37 

asiakasta. Tapahtumat oli teemoitettu siten, että kuhunkin tapahtu-

maan Työnvälityspiste kutsui tietyn taustan tai mielenkiinnon omaavia 

työnhakija-asiakkaitaan ja mukaan kutsuttiin sen alan työnantajia ja 

koulusta tarjoavia tahoja. Ajatuksena oli, että tapahtumasta olisi mah-

dollista työllistyä suoraan, jos osaaminen on ajan tasalla, tai vaihtoeh-

toisesti löytää itselle sopiva työllistymistä tukeva koulutuspolku. Osan-

ottajista osalla oli alan koulutusta, mutta tarvetta tai kiinnostusta jatko-

kouluttautumiselle. Osa oli alasta kiinnostuneita, mutta heillä ei vielä 

ollut koulutusta. 

Tapahtumat olivat kestoltaan kaksi tuntia. Toinen tunti oli varattu yri-

tys- ja koulutusesittelyille ja toinen tunti Työvoimahautomoiden rekry-

tointisivuston esittelylle ja oman työnhakuprofiilin tekemiselle. Rekry-

tointitilaisuuksien teemat olivat teknologiateollisuus, rakennusala, 

kauppa- ja ravitsemisala, logistiikka ja viimeisellä kerralla tapahtu-

maan kutsuttiin erityisesti insinööritaustaisia työnhakijoita. Myös sosi-

aali- ja terveysalan tapahtumaa suunniteltiin, mutta se ei toteutunut 

vähäisen alan työnhakija-asiakkaiden määrän vuoksi.  

Kauppa- ja ravitsemisalan sekä logistiikan tapahtumat olivat työnhaki-

joiden keskuudessa suosituimpia; niihin osallistui molempiin 11 työn-

hakijaa. Rakennusalan tapahtumaan osallistujia saatiin vain kolme. 

Työnantajia rakennusalan tapahtuma puolestaan kiinnosti eniten. 
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Pansio Works -tapahtumaan lähti mukaan rekrytoivia yrityksiä, oppi-

laitoksia, kuntouttavaa työtoimintaa järjestäviä ja neuvontaa tarjoavia 

tahoja ja muita alueella aktiivisesti toimivia tahoja. Tapahtuman veto-

nauloina toimivat Pansio-aiheisia lauluja laulava Duo Kypäräpäät, 

CV-kuvaus sekä onnenpyörä. Kahvi- ja mehulipukkeita jakeleva 

Pingviini-hahmo oli kaikkien kolmen tapahtuman pidetty maskotti. 

Kaikkia tapahtumia markkinoitiin paikallislehdissä sekä sosiaalisessa 

mediassa. TE-toimisto mainosti tapahtumia myös omille asiakkail-

leen. Pansiossa tapahtumamainoksia myös jaettiin lähitaloihin.  

Vakke Works veti kävijöitä eniten, reilut 300, ja esittelypisteillä oli 

ajoittain suorastaan ruuhkaa. Kävelykadulla väljempi tila tasoitti hyvin 

ruuhkahuippuja. Kävelykadulla esittelypisteisiin tutustujia oli arviolta 

200. Vähäisin osanottajamäärä oli Pansiossa, jossa kokonaiskävijä-

määrä oli noin 70-80 henkilöä. Varissuon vilkas ostoskeskus oli otol-

linen paikka järjestää toimintaa iltapäivällä, kun ihmiset ovat muuten-

kin liikkeellä. Koska tapahtumasarjan päätarkoitus oli tuoda tietoa 

ihmisten lähelle, myös väkimäärältä pienempään Pansioon jalkautu-

minen koettiin tärkeäksi. Tilannetta ennakointiin Pansiossa panosta-

malla ohjelmaan ja etukäteismarkkinointiin. Toisaalta, väenpaljoutta 

tärkeämpää on se, että kävijä löytää tarvitsemansa tiedon ja saa kai-

paamaansa apua. Näissä tapahtumissa tietoa ja mahdollisuuksia oli 

monipuolisesti tarjolla kaikille kävijöille.  

 

 

Yhdessä Turun Ohjaamon sekä Työllistymisen polku maahanmuutta-

jille -hankkeen kanssa syntyi keväällä 2018 ajatus jalkautumisesta 

Turun kävelykadulle esittelemään eri palveluita ja toimijoita. Mietittiin, 

että tieto tulisi saada mahdollisimman helposti ihmisten saataville.  

Syntyi Uusia alkuja -tapahtuma, joka toteutettiin elokuisena tiistai-

iltapäivänä Yliopistonkadulla kauniin mutta tuulisen sään vallitessa. 

Tapahtuman teemoina olivat nuoret, työ ja koulutus. Teemoitetut esit-

telypisteet levittäytyivät Turun Ohjaamon ja Stockmannin väliselle alu-

eelle kävelykadulla. Mukana oli tiedon lisäksi myös monenlaista toi-

mintaa. 

Hyvin sujuneen tapahtuman jälkeen virisi Työllistymisen polku maa-

hanmuuttajille -hankkeen kanssa ajatus toteuttaa vastaava tapahtu-

ma myös Varissuolla. Niinpä marraskuussa Varissuon liikekeskuksen 

valtasi Vakke Works -tapahtuma, jossa erityisesti paikalliset toimijat 

esittelivät työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyviä vaihtoehtoja. 

Tapahtuman järjestäjinä olivat Turun kaupungin lisäksi Varsinais-

Suomen TE-toimisto ja Varissuon liikekeskus, mutta mukana järjeste-

lyissä olivat myös Varissuon Työ ja Toiminta VT ry sekä Turun A-kilta 

ry ja maahanmuuttajahankkeiden Töissä täällä -verkosto, johon Työl-

listymisen polku maahanmuuttajille -hankekin kuului.  

Samalla konseptilla lähdettiin vielä kolmannen kerran liikkeelle, tällä 

kertaa Pansioon, maaliskuussa 2019. Pansiossa Hövelin liikekeskuk-

sessa toimii Fingerroosin säätiön koordinoima Me-talo, jossa on tar-

jolla monenlaista toimintaa ja neuvontaa alueen asukkaille. Me-talo oli 

Työvoimahautomoille ja Työllistymisen polku maahanmuuttajille 

-hankkeelle luonteva kumppani tapahtumaa järjestämään. Mukaan 

suunnitteluporukkaan saatiin vielä Varsinais-Suomen TE-toimisto, 

FEMMA-hanke, Varsinais-Suomen Sininauha ja Turun seudun TST.  
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syyskyselyn yleisarvosana oli mielestämme kuitenkin jo ensimmäi-

sellä yrittämällä erinomainen; 8,5/10! 

Saatujen palautteiden sekä messutapahtuman osalta kokemamme 

perusteella tapahtuma ei tule jäämään viimeiseksi. Seuraavan kerran 

Yritys- ja rekrymessuja tullaan viettämään Raisiossa tammikuussa 

2020.  

 

 

 

”Mielettömästi yrityksiä  
ja vielä enemmän  
asiakkaita” 

 

”Messukävijät todella  
potentiaalisia,  

hyviä kontakteja” 

 

”Parhaat rekrymessut  
pitkään aikaan” 

 

 

Raisio, kuten koko Varsinais-Suomi elää väkevää nousukautta. Yri-

tykset ovat kasvuodotuksissaan ja investointisuunnitelmissaan positii-

visia, työttömyysaste putoaa vauhdilla ja alalla kuin alalla on pulaa 

osaajista.  

Tämä oli lähtökohta, jonka tiimoilta Raisiossa kokoonnuttiin 5.2.2019 

keskustelemaan kaupungin ensimmäisten Yritys- ja rekrymessujen 

järjestämisestä. Vastaavanlaisia tapahtumia oli jo onnistuneesti jär-

jestetty esimerkiksi niin Liedossa, Kaarinassa kuin Naantalissakin, 

joten ehdottomasti myös Raisio ansaitsi oman tapahtumansa. 

Messuista tuolloin käyty keskustelu johti nopeasti siihen johtopäätök-

seen, että tällainen tapahtuma tultaisiin järjestämään Raisiossa jo heti 

kevään 2019 aikana, aikatauluhaasteista huolimatta. Aikaa ensimmäi-

sestä palaverista itse messuihin oli noin kuusi viikkoa, joista yksi oli 

hiihtolomaviikko. Tämä hankaloitti erityisesti näytteilleasettajien ilmoit-

tautumisia jonkin verran. 

Messujen järjestämisestä ottivat päävastuun koulutuskuntayhtymä 

Raseko sekä Raision kaupunki. Työnsarkaa oli yritysten tavoittelemi-

sesta tilajärjestelyiden suunnittelun kautta aina lehdistötiedotteiden 

tekemiseen. Itse messujen järjestäminen toimi monelle Rasekon opis-

kelijalle samalla oppimisprosessina. Opiskelijat toteuttivat esimerkiksi 

mainoslehtisten jakoa potentiaalisille messukävijöille, kävijöiden sekä 

näytteilleasettajien opastamista sekä haastattelua messualueella, 

juontopuheenvuoroja itse messuilla sekä paljon muuta. 

Messuille osallistui torstaina 21.3.2019 lähes 60 näytteilleasettajaa 

sekä satoja messuvieraita. Palaute tapahtumasta oli yleisesti ottaen 

erittäin myönteistä niin vieraiden kuin näytteilleasettajien keskuudes-

sa. Toki pyrimme tekemään jatkossa järjestelyt vielä entistäkin pa-

remmin. Näytteilleasettajille tapahtuman jälkeen toteutetun tyytyväi-
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hoivakodin työnantajan kanssa, että hän pääsee kokeilemaan töitä 

muistisairaiden parissa. Nina menikin heti seuraavana päivänä aa-

muvuoroon ja ihastui paikkaan heti ensinäkemältä! Rekrytilaisuus 

poiki Ninalle vakityöpaikan, jossa hän viihtyy edelleen mainiosti ja 

nauttii suunnattomasti työstään. Työpäivät ovat täynnä vaihtuvia ti-

lanteita, monipuolista työnkuvaa sekä jatkuvaa uuden oppimista. Ko-

dinomaisessa hoivakodissa työskennellessä saa myös luovasti kek-

siä päiviin viihdykkeitä, vaikka pistämällä päivätanssit pystyyn hetken 

mielijohteesta. Ninan viesti muille työnhakijoille on: ”Mieti ensin mitä 

haluat. Tartu rohkeasti uusiinkin haasteisiin ja kokeile!” 

Mia teki rekrytointitapahtuman aikoihin keikkatöinä siivoushommia ja 

mietti lähihoitajan opintojen täydentämistä uudella osaamisalalla. 

Asiat kuitenkin kääntyivät toisin ja Mia tapasi vapaa-ajallaan sattu-

malta henkilön, joka vastasi hammashoitajien rekrytoinneista ham-

mashoitolassa. Mian koulutus on lähihoitaja, suuntautumisvaihtoeh-

tonaan suu- ja hammashoito. Keskustelut johtivat siihen, että Mia sai 

hammashoitajan sijaisuuden ja myöhemmin hänen työsuhteensa 

vakinaistettiin. Työ on vaihtelevaa ja hän pääsee kiertämään alueen 

eri toimipisteissä. Mian viesti muille työnhakijoille on: ”Ole avoimin 

mielin ja kerro omasta tilanteestasi avoimesti ja rehellisesti. Tuleva 

työpaikkasi voi löytyä ennalta arvaamatta, vaikka ihan nurkan takaa!” 

 

”Mieti ensin mitä haluat.  
Tartu rohkeasti uusiinkin  
haasteisiin ja kokeile!” 
 

Marraskuussa 2017 Työvoimahautomot järjesti työttömille lähihoitajil-

le suunnatun rekrytointitapahtuman, tavoitteena sparrata työnhakijoi-

ta, kertoa jatkokoulutusmahdollisuuksista ja kohtauttaa työnhakijoita 

työnantajien kanssa. Osallistujat saivat ensin kuulla puheenvuoron 

siitä, miten työnantaja hurmataan hermoilun sijaan. Kannustavan 

alustuksen, omien vahvuuksien tunnistamisen ja tsemppaavan kes-

kustelun jälkeen osallistujat saivat kuulla ammatillisten oppilaitosten 

koulutusmahdollisuuksista ja jatkopoluista lähihoitajille. 

Iltapäivällä pääosassa olivat alueen sosiaali- ja terveysalan yritykset, 

joiden kanssa osallistujilla oli mahdollisuus käydä juttelemassa työ-

mahdollisuuksista. Mukana työnhakupäivässä oli viisi alueen yritystä 

sekä Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Turun kaupungin Työpisteen 

edustajat, joilta sai kysyä lisätietoa työttömyyteen liittyvistä asioista. 

Puheensorina täytti tilan ja osallistujat kiersivät juttelemassa eri pis-

teillä haastatteluvinkkejä käytäntöön soveltaen. Tapahtumassa sovit-

tiin haastatteluja, saatiin tietoa siitä, miten pääsisi jatkamaan opintoja 

työttömyysetuudella ja parhaassa tapauksessa sovittiin työvuoro heti 

seuraavalle päivälle. Tunnelma tilaisuudessa oli rento eikä jännittämi-

sestä ollut puolin eikä toisin merkkiäkään.  

Joskus työllistyminen on pienestä kiinni. Uusi työ voi löytyä lyhyen 

kohtaamisen jälkeen rekrytointitapahtumasta tai vapaa-ajan jutuste-

luista. Kannattaa olla avoin uudelle ja rehellinen oman tilanteensa 

kanssa. Palaset loksahtivat rekrytointitapahtumaan osallistuneiden 

Ninan ja Mian kohdalla paikoilleen. Heidän esimerkkinsä kertovat sii-

tä, miten työpaikka voi löytyä ihan ennalta arvaamatta, kun vaan us-

kaltaa tarttua uusiinkin haasteisiin.  

Alun perin Ninan ajatuksena oli hakea töitä kotihoidosta, mutta tunteja 

ei ollutkaan tarjolla. Rekrytointitapahtumassa hän sopi turkulaisen 
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tä ja palaute päivästä oli pääosin myönteistä. Alustukset koettiin mie-

lenkiintoisina ja suurin osa koki saaneensa päivästä itselle hyödyllis-

tä tietoa kouluttautumisesta ja työllistymisestä matkailualalle. Viih-

tyisä ravintola tapahtumapaikkana tuntui olleen nappivalinta, sillä 

kaikki osallistujat pitivät paikkaa ja tarjoiluja hyvinä. Myös järjestäjät 

ja asiantuntijat olivat tapahtuman jälkeen täynnä positiivista energi-

aa.  

FEMMA-hanke kutsui osallistujat lounastapahtuman jälkeen myös 

RekryExpo-messuille, jossa erityisteemana oli sopivasti matkailu. 

Tapahtumassa VIPien oli mahdollista jatkaa matkailualan toimijoihin 

tutustumista. Messuilla VIPit pääsivät buukkaamaan henkilökohtai-

sen haastattelun VMP toimistolle, kuulivat erityispuheenvuorot Mat-

kailudiililtä ja VisitNaantalin toimitusjohtajalta sekä saivat mukaansa 

myös CV-kuvan. 

Idea Matkailualan VIP-lounaan järjestämiseen syntyi keväällä 2018 

SataPolku- ja KeKo-hankkeiden Raumalla järjestämässä tapahtu-

massa ”Hack the Work, Lounais-Suomen työllisyydenhoidon hackat-

hon”. Tuolloin hackathon-tiimi ideoi VIP-toimintaa työnhaussa tai 

koulutushaussa kakkoseksi jääneille. Valitsematta jääneille tulisi olla 

tarjolla tukea ja vaihtoehtoisia polkuja työllistyä tai löytää oma koulu-

tuspolkunsa, vaikka ykkösvaihtoehto ei toteutuisikaan. Lisäksi halut-

tiin kannustaa työnantajiakin huomioimaan myös hyvät kakkoset, 

seuraavan hakukierroksen potentiaaliset ykköset. 

Ensimmäiseen testiin hackathon tiimin idea pääsi nyt siis Matkai-

lualan VIP-lounaan muodossa. Palautteiden perusteella tämäntyyp-

pisille tapahtumille olisi kysyntää. Kuten eräs osallistuja palauttees-

saan totesi: ”Hyvä alku, jatkumoa vastaaville suosittelen”. 

Turun seudun työvoimahautomot järjesti yhteistyössä Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen FEMMA-hankkeen ja Varsinais-Suomen TE-

toimiston kanssa marraskuussa 2018 pilottiluonteisesti matkailualan 

VIP-lounaan. Tapahtumaan oli kutsuttu ne matkailualan moniosaaja  

-työvoimakoulutukseen hakeneet, jotka eivät täyttäneet koulutuksen 

hakukriteereitä eivätkä tällä kertaa mahtuneet koulutukseen mukaan. 

Tämä koulutus valittiin pilottikohteeksi ison hakijanmäärän (85 haki-

jaa) ja alan positiivisten näkymien vuoksi.  Ajatuksena oli tarjota mat-

kailualasta kiinnostuneille tietoa muista vaihtoehdoista päästä alalle, 

esimerkiksi omaehtoisen opiskelun avulla. Hakijoita haluttiin myös 

tsempata jatkamaan oman polun etsimistä, vaikka tässä kohtaa ei 

tullut koulutukseen valituksi. Mukana lounaalla oli sekä ammatillisten 

oppilaitosten edustajia että Varsinais-Suomen TE-toimiston edustajia 

neuvomassa alasta kiinnostuneita itselle sopivalle koulutuspolulle. 

Lisäksi mukana oli alaa esitteleviä alustuksia. 

VIP-tapahtuman luonteeseen sopivasti avasimme tapahtuman alku-

maljan kohotuksella. Tämän jälkeen kuulimme lyhyet alustukset ravin-

tola-alan yrittäjältä, VisitParainen matkailuneuvojalta sekä oppilaitos-

ten edustajilta. Alkupuheiden jälkeen siirryttiin epämuodollisempaan 

osuuteen eli varsinaisen lounaan äärelle. Puhe polveili itse kunkin 

kiinnostuksen kohteissa, taustoissa ja tulevissa suunnitelmissa. Myös 

vinkkejä kanssalounastajille jaeltiin. Asiantuntijoilta oli samalla mah-

dollista kysellä tarkemmin yksityiskohtia juuri sen oman matkailualan 

polun hahmottamiseksi. 

Mukana oli reilut kymmenkunta matkailualasta kiinnostunutta työnha-

kijaa. FEMMA-hanke käytti runsaasti aikaa tapahtuman markkinoi-

miseksi koulutukseen hakeneille, jotta osallistujia saatiin innostettua 

tapahtumaan mukaan. Osallistujat vaikuttivat tapahtumaan tyytyväisil-
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15. Rento lounas 
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maan sekä muiden osallistujien että asiantuntijoiden kanssa. Tapah-

tuma venähtikin jonkin verran suunnitellusta kahden tunnin kestosta.  

Palautteiden perusteella lounasmuotoinen tapahtuma oli pääpiirteis-

sään onnistunut. Tarjoilut saivat kehuja, esityksistä saatiin uutta tie-

toa ja moni tutustui myös uusiin ihmisiin. Erilaista toteutustapaa kii-

teltiin, vaikka toki hiomista yksityiskohtiin vielä jäi. Osa piti kompak-

teista esityksistä mutta osa olisi kaivannut enemmänkin tietosisältöjä 

tapahtumaan. Lounaan lomassa jutustelu koettiin hankalaksi ja pi-

dempää kestoa ruokailun jälkeen toivottiin.  

Seitsemän viikon kuluttua tapahtumasta toteutettiin työnhakijaosallis-

tujille vielä tapahtuman seurantakysely. Kyselyyn vastasi 12 henki-

löä. Vastaajista kahdeksan tilanne oli pysynyt samana lounastapah-

tuman ajankohtaan verrattuna ja neljän tilanne oli muuttunut. Yksi 

vastaajista oli saanut töitä ja yksi sekä saanut töitä että jäänyt työttö-

mäksi. Yksi oli saanut opiskelupaikan ja yksi oli löytänyt mahdollisen 

työkokeilupaikan.  

Seurantakyselyssä saatu palaute tapahtumasta oli erittäin myönteis-

tä. Kahdestatoista kyselyyn vastanneista 11 koki tapahtumasta jon-

kinlaista hyötyä itselleen. Hyötyinä mainittiin mm. verkostoituminen, 

uudet kontaktit, tietosisällöt sekä piristyminen. Konkreettiset tapahtu-

man vaikutukset sen sijaan olivat vähäiset. Jonkinlaista vaikutusta 

tapahtumalla arvioi omaan työllistymiseensä olleen yksi vastaaja ja 

työkokeilupaikan saamiseen yksi vastaaja. Kaiken kaikkiaan rento 

tapahtumakonsepti miellytti osallistujia ja vastaavia toivottiin järjestet-

tävän myös jatkossa.  

 

Alkuvuodesta 2019 Turun seudun työvoimahautomot järjesti lounas-

tapahtuman, johon oli kutsuttu kaikki Työvoimahautomoiden työnhaki-

ja-asiakkaat. Tapahtuman ideana oli tarjota mahdollisuus verkostoitua 

lounaan lomassa ja samalla kuulla koulutusmahdollisuuksista, työpai-

koista ja työnhaun palveluista sekä Työvoimahautomoiden uusista 

ominaisuuksista. Tapahtumaan otettiin mallia aiemmin järjestetystä 

matkailualan VIP-lounaasta.  

Tapahtumaan osallistui 26 Työvoimahautomoiden työnhakija-

asiakasta. Asiantuntijaedustajina mukana oli Turun kaupungin työpis-

teen, Varsinais-Suomen TE-toimiston sekä alueen oppilaitosten edus-

tajia ja myös yksi työnantaja.  

Tapahtuma aloitettiin juhlavasti alkumaljoilla. Tämän jälkeen olivat 

vuorossa lyhyet tietopaketit päivän teemoista. Aloitimme Työvoima-

hautomoiden uusista ominaisuuksista, joista hakuvahti oli juuri saatu 

käyttöön. Kerroimme tapahtumassa myös Turun kaupungin Työpis-

teen kaikille turkulaisille avoimista valmennusmoduuleista. Työpisteel-

tä oli mukana esittäytymässä myös DigiPore-hanke, joka mätsää tur-

kulaisia 18–29-vuotiaita it-alan osaajia ja alan työpaikkoja. 

Koulutuksista olivat kertomassa edustajat Rasekosta, Turun Aikuis-

koulutuskeskuksesta ja Turun ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen 

työnantajaedustaja kertoi heillä avoinna olevista työpaikoista. Lyhyi-

den puheenvuorojen jälkeen kaikilla oli lounaan lomassa mahdolli-

suus kysellä alustajilta lisätietoa ja puntaroida itselle sopivinta vaihto-

ehtoa. Omaehtoisesti opiskelusta ja muusta työnhakuun liittyvästä oli 

lounaan lomassa mahdollisuus kysellä tarkemmin myös mukana ol-

leelta TE-toimiston asiantuntijalta. 

Lounaan jälkeen tapahtuma päättyi liukuvasti ilman varsinaista loppu-

ohjelmanumeroa. Moni jäi lounaan syötyään vielä paikalle juttele-
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Ensimmäinen Laiva on lastattu -tapahtuma koettiin turhan jäykkänä, 

joten toisella kerralla tapahtuma päätettiin järjestää Turun Aikuiskou-

lutuskeskuksen tiloissa rennolla meiningillä, ja tapahtuman päätteek-

si pihalla olisi tarjolla grillistä makkaraa. Lähtöajatuksena oli, että ta-

pahtumaan olisi edellistä vuotta helpompi poiketa kesken työpäivän, 

ja että paikalle tohtisi tulla vaikka haalareissa.  

Konseptiltaan tapahtuma oli samanlainen, eli päivä koostui lyhyistä 

tietoiskuista sekä messualueesta, jossa voi kierrellä omaa tah-

tia. Tapahtuman kestoa oli lyhennetty, ja se oli klo 8.30-11.00. Tie-

toiskut toteutettiin tällä kertaa vain yhden kerran. Tietoiskuissa esitel-

tiin hyvän työntekijän etsimisessä auttavia tahoja, kerrot-

tiin ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisessa huomioitavia asioita 

sekä ennakkomarkkinoitiin uutta Ulkomaalaisen urakka – opaskirjaa. 

Englanninkielisenä tietoiskuna tarjolla oli myös tietoa työnantajan 

velvoitteista Suomessa.   

Messualueella oli mukana 21 eri tahoa omilla ständeillään. Tällä ker-

taa yksityiset toimijat rajattiin tapahtuman ulkopuolelle.   

Osallistujia tapahtumassa oli noin sata, joista noin 30 yritysten edus-

tajia. Myös Turun Aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijat kierteli-

vät ständeillä. Palautteiden perusteella tilaisuus koettiin mielenkiin-

toiseksi ja itselle hyödylliseksi. Eniten negatiivista palautetta tuli huo-

nosta kuuluvuudesta avoimessa tilassa. Edelleen yritysten edustajia 

toivottiin mukaan enemmän.  

Tapahtumaa on tarkoitus jatkaa myös syksyllä 2019, Työvoimahau-

tomot-hankkeen päättymisen jälkeen. Järjestelyissä on tällä kertaa 

Turun kaupungin osalta mukana Työpiste ja Työpisteellä sijaitseva 

Maahanmuuttajien osaamispiste, joka on järjestänyt muutakin yhteis-

tä toimintaa Meyer Turun kanssa. Kaiken kaikkiaan Meyer Turku on-

Meyer Turun alihankkijaverkostolle ja meriteollisuuden yrityksil-

le järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017 Meriteollisuuden in-

fotori ja yhteistyöfoorumi ”Laiva on lastattu”. Tilaisuuden järjestelyistä 

vastasivat Turun kaupunki ja Turun seudun työvoimahautomot yhdes-

sä Meyer Turun ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa.  

Tapahtuma järjestettiin juuri remontoidussa Turun kaupunginteatteris-

sa siten, että koko päivän ajan klo 9-15 oli infotorilla eri toimijoi-

den ständejä tutustuttavaksi ja kello 9 ja kello 12 oli tarjolla lyhyitä tie-

toiskuja verotuksesta, ulkomaalaisena yrityksenä Suomessa toimimi-

sesta, työnantajan velvollisuuksista, julkisista työllistämisen tuista se-

kä koulutuksen mahdollisuuksista taata yrityksen työntekijöiden osaa-

minen. Toiveita päivän teemoihin oli kerätty Meyer Turun kumppani-

verkostolta. Ständejä tapahtumassa oli 26, ja mukana oli julkisten toi-

mijoiden ja oppilaitosten lisäksi jonkin verran myös yksityisiä yrityksiä, 

jotka tarjosivat palveluita meriteollisuuden yrityksille.  

Turun seudun työvoimahautomot halusi tilaisuudessa erityisesti ker-

toa yrityksille mahdollisuuksista löytää yrityksen tarpeisiin sopivia 

osaajia yritysten tarpeisiin räätälöitävillä koulutuksilla.   

Tapahtuma houkutteli mukaan noin 90 osallistujaa, joista noin 30 yri-

tysten edustajia. Palaute tapahtumasta oli pääasiassa myönteistä. 

Tarjonta koettiin monipuoliseksi ja päivän tavoite selkeäksi. Kehitettä-

vääkin toki oli. Palautteiden perusteella tapahtuma oli kestoltaan tur-

han pitkä ja paikoitusmahdollisuudet olivat huonot. Myös alihankki-

jayrityksiä toivottiin enemmän mukaan.   

Laiva on lastattu -tapahtuma päätettiin järjestää uudelleen syksyllä 

2018. Tällä kertaa tapahtuman järjestivät yhteistyössä Meyer Turku, 

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun seudun työvoimahautomot, Töis-

sä täällä -kampanja ja Varsinais-Suomen TE-toimisto.  
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kin ollut tyytyväinen mittakaavaan, jolla uudenlaisia tapahtumia on 

verkostoyhteistyönä viime vuosina järjestetty.   

Kokeillen löydetään parhaat keinot, joilla tapahtumista saadaan hou-

kuttelevia ja osallistujia kiinnostavia. Rennommalla linjalla on tarkoitus 

jatkaa kolmannessakin Laiva on lastattu -toteutuksessa. Tällä kertaa 

mukaan otetaan meriteollisuuden yritysten lisäksi rakennus– ja säh-

köalan yrityksiä. Tapahtumaa laajennetaan lisäksi työnhakijoiden 

suuntaan siten, että ohjelmassa mahdollistettaisi myös konkreettiset 

työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiset. Myös markkinointiin on 

tarkoitus entistä enemmän panostaa, jotta sana saadaan leviämään 

mahdollisimman laajasti kaikille toimijoille.  

Tapahtuma on tuonut esiin toimivan yhteistyön yrityksiä tukevien ta-

hojen kesken ja edelleen vahvistanut keskinäistä verkostoitumista. 

Mitä paremmin muiden toimijoiden palvelutarjonnan tuntee, sitä pa-

remmin pystyy yrityksiä omassa työssään tukemaan.   

Laiva on lastattu -tapahtuma on yksi keino tukea yhteistyössä seudun 

suurinta työllistävää alaa kasvussa, sellaista ohjelmasisältöä tarjoten, 

jolle alan yrityksissä koetaan olevan tarvetta.    
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17. Työkaluja  
yrittäjälle 
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kuvan avulla pyritään viestittämään imagoa, joka kertoo siitä, että 

työpaikassa on hyvä tehdä töitä. Työnantajamielikuvan rakentamisen 

tarkoituksena on tuoda esiin yrityksestä sellaisia seikkoja, jotka erot-

tavat sen kilpailijoista. Tavoitteena on lisätä yrityksen vetovoimai-

suutta sekä nykyisten työntekijöiden että potentiaalisten työntekijöi-

den keskuudessa. Työntekijäkokemusta ei voi luoda, ellei tunneta 

työntekijöitä ja heidän ajatuksiaan. Työntekijän näkemys on tärkeä, 

koska organisaation vahvin ja heikoin lenkki on aina yksilö. Jotta or-

ganisaatio menestyy ja työntekijät voivat siinä hyvin, on kiinnitettävä 

huomiota sisäiseen työnantajakuvaan. Tavoitteena on ymmärtää se, 

mikä työntekijöille on tärkeintä ja miten se toteutuu käytännön työs-

sä. Parhaiten sisäisestä työnantajakuvasta saa tietoa kohtaamalla, 

keskustelemalla ja kuuntelemalla työntekijöiden ajatuksia.  

Työnantajalupaus (employee value proposition, EVP) on keskeisin 

työkalu työnantajakokemuksen johtamisessa. Työnantajalupaus on 

arvo, jonka työntekijä saa työnantajaltaan vastineeksi tekemästään 

työstä. Työntekijälupauksen pitää olla suhteellisen pysyvä sekä yri-

tyksen kulttuuria ja arkea rehellisesti ja aidosti kuvaava. Positiivinen 

työntekijäkokemus syntyy, kun lupaukset ovat realistisia, ne toteutu-

vat arjessa ja annetut lupaukset lunastetaan. Lupausten tulee olla 

vahvoja ja selkeitä sekä terävästi sanoitettuja. Aki Ahlrothin sanoin 

työnantajalupauksen tulee olla uskottava, todellinen, kestävä, ainut-

laatuinen ja houkutteleva. 

Tolkkua työnantajakuvan rakentamiseen -työpaja oli onnistunut ja sai 

kaikista Työvoimahautomoiden tapahtumista parhaat palautteet. Ku-

ten yksi osallistujistakin totesi, Aki oli loistava ja sai luotua tilaisuu-

teen hyvän hengen. Työpajan konkreettiset harjoitukset on helppo 

viedä oman organisaation arkeen. Työpajan onnistumisesta kertoi 

Kun työntekijöistä on pulaa, ei työntekijöitä tahdo löytyä rekrytointisi-

vustojen tai osaamisen kehittämisen kautta. Työn ja tekijöiden koh-

taamisia ei tapahdu siten kuin toivotaan, vaikka käytössä on erilaisia 

kanavia ja palveluita. Yhteistyöverkostoissa ja keskusteluissa on 

noussut useaan otteeseen esiin työnantajamielikuva ja sen merkitys 

yrityksen houkuttelevuuden ja työntekijöiden saatavuuden näkökul-

masta. Työnantajamielikuvan merkitys korostuu entisestään silloin, 

kun on pulaa tekijöistä. Mietimmekin, voisiko Työvoimahautomot aut-

taa yrityksiä parantamaan kohtaantoa ja lisäämään houkuttelevuutta 

antamalla tietoa ja välineitä työnantajamielikuvan kehittämiseen? 

Ajattelimme ainakin kokeilla, ja Työvoimahautomoiden marraskuun 

2018 Osaajat haaviin -seminaarin pääpuhujan aiheena oli työnantaja-

kuva. Seminaarin puheenvuoro oli mielenkiintoinen, innostava ja aja-

tuksia herättävä. Seminaarin palautekyselyn mukaan 94 % kyselyyn 

vastanneista osallistujista oli kiinnostunut tai mahdollisesti kiinnostu-

nut osallistumaan työnantajamielikuvaa käsittelevään työpajaan ke-

väällä 2019. Tämän palautteen pohjalta toteutimme yrityksille suun-

natun Tolkkua työnantajakuvaan -työpajan maaliskuussa 2019. Työ-

pajalle oli selkeä tarve ja alueen yrityksillä oli kiinnostusta kehittää 

työnantajakuvaa ja lisätä kiinnostavuutta työnhakijoiden keskuudes-

sa. Työnantajakuva ja sen kehittäminen erityisesti työvoiman saata-

vuusongelmien kanssa painivien yritysten kanssa oli selkeästi aihee-

na ajankohtainen.   

Maaliskuisena aamupäivänä 2019 joukko työnantajakuvan kehittämi-

sestä kiinnostuneita kokoontui Aki Ahlrothin fasilitoimaan ja sparraa-

maan työpajaan, jonka aiheena oli Tolkkua työnantajakuvan rakenta-

miseen - työpaja hakijamagneeteiksi mieliville yrityksille. Akin spar-

rauksella osallistujat pääsivät miettimään oman yrityksen vahvuuksia 

ja määrittelemään työnantajalupausta ja hakijapersoonaa. Työantaja-
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se, että tilaisuuden osallistujista kaikki olivat täysin tai melko samaa 

mieltä siitä, että tilaisuus oli hyödyllinen, vastasi odotuksia ja sen eri 

osuudet olivat onnistuneita. Osallistujat kokivat työpajan olleen hyvä 

herätys työnantajamielikuvaan sekä hakijapersoonan määrittelyyn. 

Konkreettiset neuvot ja vinkit tulivat tarpeeseen ja niiden avulla on 

hyvä alkaa kehittämään organisaatiota, rekrytointiprosessia sekä 

viestintää oikeiden hakijoiden saavuttamiseksi. Ajatusten työstäminen 

omassa organisaatiossa käynnistyi ja tilaisuus toimi katalyyttinä. Kai-

ken kaikkiaan uudet ideat avarsivat ajattelua ja päivän aikana tuli 

pohdittua asioita eri näkökulmista. Työpaja antoi osallistujille loistavia 

herätyksiä ja ajatuksia sekä mahtavat työkalut arkeen. Huomasimme, 

että ajankohtaisen aiheen ympärille rakennettu asiantuntijaluento tai 

työpaja on hyvä väline yritysten tavoittamiseen. Konkreettiset työkalut 

yrityksen arkeen kiinnostavat ja vetävät myös osallistujia. 
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18. Ajattelun  
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Vaikka skenaarioiden laadinta toteutettiin pienimuotoisesti, tarjosivat 

ne ideoinnin pohjaksi riittävästi toisistaan poikkeavat maailmat erilai-

sia ajatuksia synnyttämään. Apuna käytimme vielä työntekijähahmo-

”Keijoa”, jonka silmin skenaarion maailmaan katsoimme; miten Keijo 

pärjäisi tässä Suomessa? 

Skenaarioista syntyneissä palvelukonseptien aihioissamme on mu-

kana uutta ja vanhaa, jo nyt toteutettavaa tai toteutettavissa olevaa 

ja teknologian kehitystä vielä edellyttävää toimintaa. 

Sen lisäksi, että testasimme erilaisia palveluideoita Työvoimahauto-

moiden osana, ideoimme myös sitä, millaisia palveluita työn mätsää-

miseksi ja työnhakijoiden ja työnantajien tueksi voisi olla tulevaisuu-

dessa. Käytimme menetelmänä tulevaisuuslähtöisiä ideointimenetel-

mää visioivaa konseptointia1, jossa uusia tuotteita tai palveluita ideoi-

daan vaihtoehtoisiin tulevaisuuden skenaarioihin.  

Skenaarioiden tehtävänä on ajattelun avartaminen näkemään uusia 

mahdollisuuksia, joita tähän hetkeen keskittymällä ei välttämättä tulisi 

mieleen. Visioivassa konseptoinnissa nykypäivän rakenteet tai mah-

dolliset teknologiat eivät rajoita ideointia vaan lennokkaatkin vaihtoeh-

dot saavat vapaasti virrata keskustelussa. Siksi lähtökohtaisesti on 

selvää, että kaikki syntyvät ideat eivät ole tässä hetkessä toteutetta-

vissa. Jotain idean jyviä niistäkin kuitenkin on aina mahdollista löytää 

ajatteluun muhimaan ja eteenpäin jalostumaan.  

Toisaalta keskusteluissa saattaa nousta esiin myös ajatuksia, joita 

itse asiassa jossain muodossa onkin jo kokeiltu. Silloin on hyvä hetki 

pysähtyä pohtimaan, miten kokeilussa onnistuttiin. Jos kokeilu meni 

pieleen, miksi näin kävi. Ja voisiko ideaan tarttua uudelleen?  

Laadimme käyttämämme tulevaisuuden skenaariot hanketiimimme ja 

ohjausryhmämme äänestämien muutostekijöiden pohjalta. Muutoste-

kijöinä tärkeiksi nousivat mm. työmarkkinoiden globaaliusaste, teko-

älyn käytön laajuus, koulutusjärjestelmän reagointikyky, palveluiden 

digitalisaatio, itseohjautuvuus ja työn merkityksellisyys. Äänestystu-

losten pohjalta syntyi kolme skenaariota: skenaario 1. Tehokkaasti 

niukasta, skenaario 2. Ketterästi uutta luoden ja skenaario 3. Älyk-

käästi edelläkävijänä.  

1Kokkonen V., Kuuva M., Leppimäki S., Lähteinen V., Meristö T., Piira S. ja Sääski-
lahti, M. Visioiva tuotekonseptointi - Työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaami-
seen Teknologiateollisuus ry:n julkaisuja 4/2005. 

Yhteisölähettiläs 

Erityisesti isoilla, kasvottomilla paikkakunnilla passiivisten tai muuten 

verkostojen ulkopuolella olevien avuksi yhteisölähettiläs auttaa työtä 

tarvitsevia ja työtehtäviä tarjoavia saman yhteisön jäseniä löytämään 

toisensa. Yhteisölähettiläs luo mahdollisuuksia kohtaamisille asuin-

alueilla.  

 

Ohjattu naapuriapu 

Erityisesti ikäihmiset tarvitsevat apua eri arjen askareissa ja kodin 

pikku kunnostustöissä. Monella voisi olla halu auttaa ja saada miele-

kästä tekemistä, mutta ei välttämättä edellytyksiä toimia itsenäisesti. 

Ohjattu naapuriapu tarjoaa tukihenkilöä neuvomaan ja opastamaan 

työn teossa. Ohjattu naapuriapu voisi toimia myös kuntouttavana työ-

toimintana.  
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Paikallistamispaketti 

Paikallistamispaketti auttaa hyödyntämään jo maassa asuvien maa-

hanmuuttajien koko osaamista. Moni työskentelee matalapalkka-

alalla, vaikka taustalla olisi korkeakoulutus. Paikallistamispaketin 

avulla ulkomainen tutkinto täydennetään niin, että se kelpaa myös 

Suomessa. Samalla tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen sekä 

tuetaan työnhakijoita ensimmäisen omaa osaamista vastaavan työ-

paikan hankkimisessa. 

 

Tunneälyratkaisu 

Tekoälyä hyödyntävä tunneäly mätsää työtehtäviä ja tekijöitä. Tekijät 

voivat olla sekä palkkatyötä etsiviä että yrittäjiä. Tunneäly ei mätsää 

vain osaamista vaan tunnistaa myös sen, miten tekijän arvot sopivat 

toimeksiantajan arvoihin ja työkulttuuriin. Tunneäly tunnistaa myös, 

miten tekijän osaaminen täydentäisi yrityksen tämänhetkistä osaa-

mista, niin että työntekijöillä ei olisi liian samanlaiset osaamisprofiilit. 

 

Pakettitarjous 

Pakettitarjouskonsepti perustuu oletukseen koko maan kattavasta 

tekoälyratkaisusta, jonka avulla työtehtävän tarjoaja saa tiedon kan-

didaateista, jotka ovat avoimeen tehtävään sopivia ja muuttohaluk-

kaita. Tämän perusteella tehtävän tarjoaja voi esittää kandidaatin 

elämäntilanteeseen sopivan ”Pakettitarjouksen”. Pakettiin voi kuulua 

erilaisia osioita tilanteen mukaan, esimerkiksi puolison työpaikan et-

siminen, lapsille päiväkoti- tai koulupaikat sekä nykyisen kodin myyn-

ti ja uuden hankkiminen uudelta kotipaikkakunnalta.  

 

Urapolkupalvelu 

Työnhakija määrittelee tekoälypalvelulle tavoiteammattinsa. Tämän 

jälkeen työnhakija arvioi, miten paljon on valmis näkemään vaivaa 

tavoitteeseen pääsemiseksi sekä miten paljon tavoitteeseen pääse-

miseksi on käytettävissä aikaa ja rahaa. Tekoäly kertoo tämän poh-

jalta työnhakijalle viisi eri polkua, miten tavoitteeseen voi päästä. Po-

lut on suhteutettu asetettuihin kriteereihin, mutta työnhakijalle näyte-

tään myös sellaiset vaihtoehdot, jotka eivät mahdu asetettuihin reu-

naehtoihin. Näin työnhakija voi vielä arvioida uudelleen asettamiaan 

kriteereitä. Työnhakija valitsee yhden poluista ja tekoäly opastaa 

eteenpäin sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista. Mikäli näyttää sil-

tä, että tavoitetta ei saavuteta, tekoäly laskee uusia urapolkuvaihto-

ehtoja navigaattorin tapaan. 

 

 

Koulukutsu 

Tekoäly lähettää työnhakijalle automaattisen kutsun koulutukseen, 

jonka on arvioinut työnhakijalle sopivaksi. Työnhakijan ei tarvitse teh-

dä koulutukseen erillistä hakemusta eikä reagoida kutsuun, mikäli 

hyväksyy koulutusehdotuksen. Koulutuksen alkamisesta myös muis-

tutetaan työnhakijaa. Koulutuksen alkamispäivänä robottitaksi hakee 

työnhakijan kotoa. Näin koulutukseen lähteminen on työnhakijalle 

mahdollisimman helppoa. Koulutus on räätälöity tunnistetun osaa-

misvajeen perusteella. Koulutuskutsuun pitää reagoida etukäteen 

vain, jos sitä ei halua ottaa vastaan.  
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dyntää päivän päätteeksi idean esittelemisessä muille. Idean esitte-

lemiseen oli jokaisella ryhmällä kolme minuuttia aikaa, minkä jälkeen 

päivän parhaat ideat palkittiin. 

Tämän hackathonin parhaana ideana palkittiin teemaan neljä ideoitu 

tulevaisuuskylä-konsepti, jolla tulevaisuusajattelua viedään konkreet-

tisesti osaksi koulujen arkea.  

Päivän teemoista erityisesti teema 2 linkittyi tiiviisti Työvoimahauto-

moiden kehittämistyöhön. Teemaa työsti kaksi ryhmää. Toisessa 

ryhmässä painottui yhteistyö, jota Apua-napin taustalla tehdään. Ide-

oitiin allianssityyppistä toimintamallia, jolla paikalliset toimijat määrit-

televät työnjaon ja sopivat yhteistyön pelisäännöt työnantajien tarpei-

siin vastaamiseksi. Toisessa ryhmässä ideoitiin työn mätsäämisen 

apuvälinettä inspiraation lähteenä käyttäjäystävälliset ja toimivat ho-

tellivaraussivustot. Sivutuotteena mietittiin lisäksi sitä, miten työnte-

koa ja työmielikuvaa voisi kampanjoida positiivisella asennekampan-

jalla - työ lisää hyvinvointia! Molemmissa lopputulos linkitettiin valta-

kunnallisesti kehitettävään työnvälityksen verkkopalvelukokonaisuu-

teen Työmarkkinatoriin. 

Hackathonin linkittymistä koulutusjaoston työelämän ohjauksen tie-

karttatyöhön painotettiin osallistujille tapahtuman yhteydessä. Halut-

tiin korostaa, että päivän tuotoksia tullaan hyödyntämään ja viemään 

eteenpäin. Hackathonin tuotokset ovat toki vapaasti kaikkien osallis-

tujien hyödynnettävissä ja eteenpäin kehitettävissä. Toteutuksen tu-

kena taustalla on kuitenkin koulutusjaosto ja sitoutunut toimijajoukko, 

jonka avulla voidaan yhteisvoimin lähteä pilotoimaan tai hankerahoi-

tuksella eteenpäin viemään toteuttamiskelpoisimpia ideoita.  

Hack the RoadMap -tilaisuus onkin hyvä esimerkki siitä, miten yksit-

täinen, monipuolisen kumppaniverkoston toimijat osallistava kehittä-

mispäivä yhdistyy laajempaan kehittämistyöhön, luo sen puitteet ja 

mahdollistaa päivän tuotosten hyödyntämisen.  

FEMMA-hanke järjesti toukokuussa 2019 Varsinais-Suomen työelä-

mään ohjauksen hackathonin Hack the RoadMap. Tilaisuudessa ide-

oitiin keinoja, joilla taataan yrityksille osaavan työvoiman saatavuus ja 

opiskelijoille sekä työttömille työnhakijoille sujuvat siirtymät työelä-

mään. Työpaja linkittyi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryh-

män koulutusjaoston toteuttamaan työelämään ohjauksen tiekartta-

työhön. Myös Turun seudun työvoimahautomot oli mukana suunnitte-

lemassa tapahtumaa.  

Hackathon-tapahtuma antaa puitteet eri toimijoille kokoontua yhteen 

ja keskittyä koko päivän ajan yhteiseen ideointiin. Hackathonit ovat 

tyypillisesti melko pitkiä tilaisuuksia, joissa tavoitteena on saada ai-

kaan konkreettisia tuotoksia, jotka päivän päätteeksi esitellään muille 

osallistujille. Usein valitaan myös voittaja. Tapahtuman jälkeen synty-

neitä tuotoksia on mahdollista kehittää eteenpäin kohti pilotointia. 

Hack the RoadMap -tapahtumassa tavoitteena oli konkreettisten, no-

peasti pilotoitavien ideoiden lisäksi löytää hankeaihioita yhdessä 

eteenpäin vietäväksi. Päivän kesto oli klo 8.15-18.  

Osallistujat ideoivat yhdeksässä työryhmässä konkreettisia toimenpi-

de-ehdotuksia valitsemaansa teemaan. Tehtäväksiannot eri teemois-

sa olivat: 1. Tehkää asiakasohjauksen hyvät käytännöt näkyväksi. 2. 

Suunnitelkaa työnantajan Apua-nappi, joka auttaa löytämään oikean 

osaajan mahdollisimman helposti ja yksinkertaisesti. 3. Visioikaa op-

pimisympäristö, jossa opiskelijat, työelämä ja eri koulutustasot koh-

taavat. 4. Luokaa toimintamalli, jolla olemassa oleva ennakointitieto 

saadaan jalkautettua käytännön työhön. 

Ideointi aloitettiin määrittelemällä ryhmän ongelma miksi-kysymysten 

avulla. Tämän jälkeen ryhmät sparrasivat pareittain toisiaan löytääk-

seen parhaan tulokulman teemaan. Iltapäivä käytettiin konkreettisten 

ehdotusten työstämiseen. Tuolloin piti jo miettiä ryhmän ideaa käytän-

nön pilotointiin asti ja luonnostella myös askelmerkkejä eteenpäin. 

Käytettävissä oli valmis esityspohja apukysymyksineen, jota voi hyö-
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Tiivistäen voisi todeta, että yhtä patenttikeinoa kohtaanto-ongelman 

ratkaisemiseksi ja työn ja tekijöiden paremman mätsäämisen tuke-

miseksi ei ole. Tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa ja toimijajouk-

koa.  

Vaikka Työvoimahautomoiden kehittämisessä ja toiminnassa oli mu-

kana laaja ja asiantunteva joukko työllisyyden hoidon ja osaamisen 

kehittämisen ammattilaisia ja muita asiantuntijoita, tiedostimme alusta 

alkaen, ettei kaikki tieto ja viisaus asu meidän päissämme. Oman 

hanketiimimme lisäksi valjastimme myös ohjausryhmämme kehittä-

mistyöhön. Lisäksi laajasti verkostoitumalla tapasimme paljon eri alo-

jen asiantuntijoita, joiden kanssa monenlaista konkreettista yhteistyö-

tä ideoitiin ja toteutettiin. Yhteistyökumppanien lisäksi kartoitimme 

myös sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaidemme näkemyksiä 

työpajoin, haastatteluin ja kyselyin. Asiakaslähtöisesti kehittämällä 

syntyvät vaikuttavimmat palvelut.  

Kahdentenakymmenentenä ja viimeisenä ratkaisunamme työn ja teki-

jöiden kohtaamisen parantamiseen ehdotammekin, että ratkaisuehdo-

tuksia kannattaa kysyä työnhakijoilta ja työnantajilta itseltään. Ja kun 

ratkaisuehdotuksia saa, niitä kannattaa hyödyntää ja ne kannattaa 

laittaa myös muille jakoon! 

Lopuksi haluammekin vielä jakaa muutamia vinkkejä työnhakijoille ja 

työnantajille. Vinkit on kerätty The Shift Business Festivalissa kesällä 

2018. Keräsimme vinkkejä yhteisellä osastollamme maahanmuuttaja-

hankkeiden Töissä täällä -kampanjan kanssa. Myöhemmin vinkkejä 

on jaettu eri tapahtumissa eteenpäin onnenpyörän palkintoina. Näitä 

vinkkejä ja kaikkia muitakin tässä julkaisussa esiteltyjä ratkaisuehdo-

tuksia toivomme sinun vapaasti hyödyntävän ja jakavan eteenpäin. 
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Yhteenveto 
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Yhtä yksittäistä ratkaisua kohtaanto-ongelmaan ei Työvoimahauto-

moiden puitteissa löytynyt. Koska kohtaanto-ongelma on luonteel-

taan laaja ja monimutkainen haaste ratkottavaksi, tämä ei liene yllät-

tävää. Työvoimahautomoiden toimenpiteissä olikin ennemmin kyse 

pienistä parannuksista ja kokeiluista, joita tässä julkaisussa on lyhy-

esti aihepiiristä kiinnostuneille esitelty. Erityisen arvokkaana hanke-

konsortiossa koettiin toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen, jo-

ka konkretisoitui yhteisinä toimintatapoina ja tapahtumina. Han-

keajan päättymisen jälkeen toimijoiden välinen yhteistyö kanavoituu 

pienemmissä kunta-oppilaitos-pareissa. Arjen tasolla yhteistyö näkyy 

jatkossa mm. kuntien asiakkaiden ohjaamisessa oppilaitosten koulu-

tuksiin sekä yhteisten tapahtumien järjestämisessä. Työvoimahauto-

moiden opein työn kohtaantoa voidaan jatkossa edelleen askel aske-

leelta parantaa.  

Työvoimahautomoiden kehittämistyö limittyi hyvin myös muuhun 

seudun kehittämistyöhön, muun muassa maakunnan yhteistyöryh-

män koulutusjaoston toteuttamaan työelämään ohjauksen tiekartta-

työhön. Näin työ kohtaanto-ongelman ratkaisemiksi jatkuu hankkeen 

päättyessä hankkeen kumppanien toiminnan lisäksi myös laajem-

malla rintamalla.  

Turun seudun työvoimahautomot -hankkeessa luotiin kumppanuus-

malliin pohjaava ja verkkoalustan ympärillä toimiva Turun seudun työ-

voimahautomot. Työvoimahautomoiden tavoitteena oli löytää ratkai-

suja työn kohtaanto-ongelmaan tukemalla seudun yrityksiä sopivien 

osaajien löytämisessä ja työttömiä työnhakijoita oman osaamisen ke-

hittämisessä ja työllistymisessä. Työvoimahautomoita toteutettiin kun-

tien, oppilaitosten ja Turku Science Parkin konsortiona.  

Työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamispaikaksi toteutettiin tyovoi-

mahautomot.fi-sivusto. Tiitus Group Oy:n toteuttamaan rekrytointijär-

jestelmään kerättiin Työvoimahautomoiden osaajapooli, jonka joukos-

ta työnantajien oli mahdollista etsiä sopivaa osaajaa. Sivustolla oli 

myös mahdollista ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä hoitaa rekry-

tointiprosessin eri vaiheet.  

Työvoimahautomoissa päivitettiin myös työnhakijoiden osaamista 

vastaamaan yritysten tarpeita. Tämä työ aloitettiin kartoittamalla koh-

dealojen yritysten osaamistarpeita, joiden pohjalta rinnakkaishank-

keessa toteutettiin työvoimakoulutuksia. Tämän rinnalla panostettiin 

olemassa olevan koulutustarjonnan markkinoimiseen.  

Rekrytointeja tukemaan toteutettiin myös erilaisia tapahtumia. Koska 

hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta on paljon niitä, jotka joutuvat 

ponnistelemaan työllistymisensä eteen, sparrattiin työnhakijoita Työ-

voimahautomoissa oman polun löytämiseen ja eteenpäin jaksami-

seen mm. lounastapahtumin. Työnantajia puolestaan tuet-

tiin verkostoitumisessa, tarpeellisen tiedon löytämisessä sekä 

myös työnantajamielikuvan kehittämisessä, jotta he pystyisivät pa-

remmin löytämään hakijoita avoimiin tehtäviin. Erityisesti maahan-

muuttajataustaisten työllistymisen edistämiseen panostettiin yhteis-

työssä maahanmuuttajahankkeiden Töissä täällä -verkoston kanssa 

järjestetyissä tapahtumissa.  
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