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Kohtaamisten mahdollistaminen eri 
keinoin

Työllistymisen erilaiset tavat ja alustatEnnakointia ja osuvia ratkaisuja 
työvoiman saatavuuteen

Kasvua ja työnantajayrittäjyyttä 
verkostojen avulla 



Työnantajapalveluja
Pandemia on vaikuttanut laajasti työmarkkinoihin, kuitenkin avoimia työpaikkoja on 
edelleen kasvavasti. Yritykset ovat viestineet koetuista rekrytointiongelmista myös 
tässä poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa. 

Palveluina:

o Virtuaalisia yritys- ja toimialaesittelyjä, rekrytointitapahtumia, 
info-tilaisuuksia, vertaisryhmien valmennusta jne.

o Osaamistarpeiden ennakointia

 käynnistynyt viidelle toimialalle ennakointityö

o Kansallista ja kansainvälistä liikkuvuuden edistämistä

o Työnhakijoiden osaamisen tunnistamista ja tuotteistamista 
työelämän tarpeisiin

o Tukea rekrytointeihin ja rekrytoinnin erilaisiin malleihin

o Alkavan yrittäjyyden palveluohjelma edistämään kestävää 
yrittäjyyttä

o Lisäksi valmistelussa kokeilualueen kuntien ja Pirkanmaan TE-
toimiston kanssa asiakaslähtöiset ja vaikuttavat työnantaja-
rekrytointi ja yrittäjyyspalvelut laajassa kumppanuudessa
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Esimerkkejä ajankohtaisista 
avauksista…
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Kesäyrittäjyysseteli
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• Tredun alle 30-vuotiaille opiskelijoille tarjotaan 
mahdollisuutta hakea kesäyrittäjyysseteliä (arvo 450€) kesän 
ajalle liikeideaa, toimintasuunnitelmaa ja viestintävelvoitetta 
vastaan.

o Kampanja toteutetaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja 
kasvupalveluiden, Tampereen kaupungin elinkeinopalveluiden, Tredun ja 
Nuori yrittäjyys ry:n yhteistyönä.

• Kannustetaan nuoria kesäyrittäjyyteen, vaihtoehto kesätöille 

o Viestitään kesän aikana positiivisesti nuorten yrittäjyydestä

o Kytketään kesän tarinoita syksyllä järjestettävälle yrittäjyyden 
teemaviikolle  

• Tänä vuonna pilotti on Tredun opiskelijoille, mutta 
tavoitteena on laajentaa se tulevaisuudessa suuremmalle 
joukolle avoimeksi.

Kuva: Visit Tampere 



• Tunnistettu tarve kertoa houkuttelevasti eri alojen työvoiman tarpeista ja 
koulutusmahdollisuuksista aloille laajassa kumppanuudessa. 

• Käynnistymässä valmistavan teollisuuden info- ja vetovoimakampanja erityisesti nuorille ja 
alanvaihtajille. Yhdistää osaamistarpeiden ennakoinnin, koulutusratkaisumalleja sekä yritysten ja 
työpaikkojen esittelyä.

• Ohjaussivusto tulossa viidentahdenduunit.fi: Ammattien esittelyä, palveluohjausta oppilaitoksiin, 
infoa alasta ja työtehtävistä. Ohjaamo neuvovana operaattorina. 



Uusi startup-talo: 
Platform6
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• Tällä hetkellä 37 startupia ja 5 osaajatiimiä

• Ennakointiin tähtäävää tiedolla johtamisen mallia 
on pilotoitu Platform6:ssa.

o mm. yritysten palvelutarpeista ja nykytilasta on 
kerätty tietoa

• Startupeiksi tähtäävillä osaajatiimeillä hyvää 
kehitystä: tuotelanseerauksia ja mediahuomiota

• Platform6:een on syntymässä Tampereen 
pelialan kehitystä tukemaan yhteisöllinen kohtaam
ispaikka (Game Lounge).

Kuva: platform6.fi


