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Henkilökohtaista 
tukea asiakkaille.

Nopea alku.

OMA-valmentaja on 
asiakkaan 

henkilökohtainen 
vastuutyöntekijä.

OMA-valmentajalla 130 
omaa asiakasta

OMA-valmentaja tekee yhdessä 
asiakkaan kanssa 

kokonaisvaltaisen 
palvelutarvearvion sekä rakentaa 

asiakkaan kanssa yksilöllisen
palvelukokonaisuuden 

(tarvittaessa moniammatillisesti)

Palvelutarvearvio sekä 
yksilöllinen palvelupolku.
Asiakkaan tunteminen:

Kohtaanto-status

OMA-valmentajan tehtävä on 
varmistaa ja seurata asiakkaan 

tilanteen eteneminen kohti 
työtä tai koulutusta

-koordinaatio

OMA-valmentaja tuntee ja 
hyödyntää 

palveluohjauksessa 
laajasti kaikkia 

ekosysteemin eri 
toimijoiden tarjoamia 
palveluja ja osaamista

Palvelujen 
ekosysteemit ja 

verkostot.

Aina ensin työ ja 
kohtaannon edistäminen.

Palveluja pitkin kohti 
työtä tai koulutusta.
Kohtaanto-statuksen 

tarkentuminen.

Asiakkaan apuna OMA-valmentaja



Asiakkaan apuna
Työllisyys- ja kasvupalvelujen monialainen osaajayhteisö
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Kehittämispalvelut: digitaaliset palvelut, tietotuotanto- ja tilastot, palvelumuotoilu, tuotteistaminen, asiakaskokemus

Yrityskoordinaattorit

Kaupunkityöllistämisen 
koordinaattorit

Psykologit

Työnhaun ohjaajat

Työkykykoordinaattorit

Välityömarkkina-
koordinaattorit

Koordinaattori – TYKY-
yhteistyö ja osatyökykyisten 

työllistämiseen

Sairaanhoitajat

Terveydenhoitajat

Lääkäri

OMA-valmentaja  -
asiakkaan 

henkilökohtainen 
vastuutyöntekijä

Palveluneuvojat

TyönsuunnittelijatSosiaalityöntekijät Markkinointisuunittelijat
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Jatkuva oppiminen ja 
osaaminen

Työ ja kohtaanto

Matka kohti uutta työtä

Asiakkaan apuna alueen palveluekosysteemi

Osaajia yritysten työvoimatarpeisiin

• työnhakijan ja työnantajan tarpeisiin räätälöidyn työnvälityksen keinoin digitaali-

suuden mahdollisuudet hyödyntäen

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

• työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia luoden,

myös virtuaalisesti – Kohtaanto. -konsepti

• yrittäjyyden eri muotoja mentoroiden

• integroimalla kaupunkikehityksen hankkeita työllisyydenhoitoon

- kiertotalous
- Hiedanranta
- ratikka
- data-ohjautuva kaupunki
- mega- ja bränditapahtumat

• julkisen ja yksityisen työnvälityksen uudenlaista kumppanuussopimuspohjaista

toimintaa rakentamalla - sopimus tehty 15.3.2021

• julkisilla hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman avulla

• työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja toimintakykyä vahvistamalla

• viemällä palvelut hyvinvointikeskuksiin lähelle ihmisiä

• luomalla osallisuutta vahvistavia (vertais+ammatillisia)verkostoja

• työkykyhanke

Osaamisen uudistaminen muuttuvan työelämän tarpeisiin

• osaamistarpeiden ennakoinnilla

- kasvavat ja uudet toimialat
- työvoimapula-alat

• räätälöityjen työn ja koulutuksen yhteistoteutuksien avulla

• oppien oikeissa työskentely-ympäristöissä

• uraohjausta hyödyntäen

• osaamiskartoituksia ja osaamisen kehittämissuunnitelmia hyödyntäen

• tunnistaen ja tunnustaen osaamista esim. opinnollistamalla

• osaamista tuotteistamalla, työhaku = osaamisen myynti 

Innovatiivinen yhteiskehittäminen

• käyttämällä mm. sote-palveluja ja kelan palveluja oikea-aikaisesti työvoimapalveluiden rinnalla

• kytkemällä monilaiset palvelut osaamisen kehittämisen palveluihin ja lisäämällä opiskeluun tukielementtejä

opintojen etenemisen varmistamiseksi ja keskeyttämisten ehkäisemiseksi

• vahvistamalla työssä tapahtuvia tukitoimia; työssävalmennuksen palvelut

Vaikeammin työllistyvien ja osatyökyisten potentiaalin hyödyntäminen työllisyysasteen nostamisessa

Koulutus-
organisaatiot

Työnantajat
ja

yritykset

Sote-palvelut

Palveluntuot-
tajat

yksityiset
yhdistykset

järjestöt

Kumppanuus-
toimijat

henkilöstöpalve-
luyritykset
Kaspa ry
hankkeet

Kela

Asiakas & 
OMA-

valmentaja



20.4.2021
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REKRYTORI GOES KESÄDUUNI21

Pilotit käynnistyvät



sivu 6

OMA-
valmentaja/yrityskoordinaattori 
kartoittaa asiakkaan tilannetta

Tunnistaa osaamisen 
uudistamisen tarpeita

• Epävarmuus alasta
• Pidempi poissaolo työstä
• Mielessä alanvaihtoa
• Ajatuksissa sijoittuminen 

uusiin tehtäviin

• Kaipaa lisäkannustusta ja 
motivointia opintoihin

• Lisätukea sopivan 
osaamispolun löytymiseen

• Tukea opinnollistamiseen
• Tukea opinnollistamisen

jälkeisen polun löytymiseen

• Tuki opintojen aikana

TreduOhjuri

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

OMA-ohjaajat

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

Koulutuskoordinaattorit

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

Matalan kynnyksen osaamisen kehittämisen palvelut OKM-erityisavustus

erityisavustukset myönnetty
3/2021, toiminnan suunnittelu
käynnissä

OMA-työntekijät

Se
u

d
u

lliset
m

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



Hoiva-alat, puhtaana pidon, ruokapalvelun sekä henkilökohtaisen avustamisen avustavat tehtävät 



Toukokuun infosarja verkossa  

4.5. klo 9-12.30 ja 11.5. klo 9-12.30 ja 17.5. klo 9-12.30

Ilmoittautumislinkki: https://urly.fi/1VFU

Ilmoittautumisaika päättyy 26.4.2021

• Kohderyhmänä ensisijaisesti tamperelaiset:
- nuoret ja aikuiset, työnhakijat ja alanvaihtajat

- osallistujalla tulee olla

→ riittävä suomen kielen osaaminen

→ kyky toimia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa

• Ohjaus matalalla kynnyksellä, tavoitteena saada asiakkaat tutustumaan alaan sekä sen 
koulutusmahdollisuuksiin ja yrityksiin

• Infoon osallistumisella ei ole vaikutusta etuuksiin

• Aiemmin osallistuneilta saatu erittäin positiivista palautetta yksilöllisestä ohjauksesta ja kattavasta sisällöstä

KURKISTA – KOKEILE - KOULUTTAUDU!
Löydä uusi työ - löydä uusi ammatti hoivan ja hyvinvoinnin alalta

https://urly.fi/1VFU
https://urly.fi/1VFU
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Kiitos!
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