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Tavoite 1

Valmennuksellinen toimintatapa 
ja yhteissuunnittelu Tornion 

kuntakokeilutoimijoiden kanssa

Tornion kuntakokeilun verkostopäivän järjestäminen: Asiakas on 
ykkönen – Yhteisen asiakaspalvelumallin kehittäminen

Yhteisiä suunnittelupalavereja Tornion kuntakokeilutoimijoiden 
kanssa: tapahtumia, infoja, valmennusjaksojen aihioita ja toteutuksia 

– esim. Tornio tutuksi! –ryhmämuotoinen työkokeilu.

Matalan kynnyksen ohjauspisteen kehittämistä hankeyhteistyönä 
Lappiaan 





Pelipaja ryhmämuotoisena työkokeiluna
• Tavoite: selvittää osallistujien ammatinvalinta- ja 

uravaihtoehtoja tai mahdollisuuksia palata työmarkkinoille 

• Tiedossa, että työttömien joukossa on pelialasta 

kiinnostuneita ja pelialalla on töitä

• Lähtökohtana työttömien vahvuudet ja intohimo -> 

motivaatio ja innostus

• Tiedossa, että työnantajat peräävät asennetta ja 

oppimishalua, oma-aloitteisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä 

kykyä tulla toimeen toisten kanssa

• Pelipajaan saatiin 11 motivoitunutta tyyppiä erilaisilla 

taustoilla ja osaamisilla

• ”Oma peli kuudessa viikossa!” - Projektitiimit

• Jokaiselle osaamistodistus -> hyöty työnhaussa

• Kuntakokeilutoimijoilta saatua palautetta: Nappijuttu! 

Oikeat tyypit pääsivät mukaan, mahtavat onnistumisen ja 

osaamisen kokemukset, saivat toteuttaa itseään ja näyttää 

osaamista, itsetunnon kohotusta ”en olekaan surkea työtön”, 

mahtavia ystävyyssuhteita, osallistujat ovat olleet kuin eri 

ihmisiä Pelipajan jälkeen 



Tavoite 2

Hakeva toiminta työttömien 
tavoittamiseksi

Tiedottaminen, viestintä

Työttömien tapaaminen matalan kynnyksen ohjauspisteissä, 
tapahtumissa, popupeissa

Opiskelijarekrytoinnin kehittäminen järjestäjän järjestämisluvan 
mukaiseen koulutukseen, esim. Mun Lappia –somekaappaus -

kampanja

Koulutusneuvonta-palvelu Lappiaan

Velvoittavat kutsut työnhakijoille, esim. Siistiä Duunia! -tapahtumaan







Tavoite 3

Työelämäyhteistyöllä
parannetaan työttömien 

työllistymismahdollisuuksia

Hankkeessa on tehty ennakointityötä ja hyödynnetty yritysten 
osaamiskartoituksia, tehty työnantajavierailuja ja alamarkkinointia 

yhdessä kuntakokeilutoimijoiden ja yritysten kanssa. 

Hankkeessa on suunniteltu kohderyhmälle räätälöityä osaamisen 
päivittämistä yhdessä työelämän kanssa. 



Näkyväksi erilaisia jatkuvan oppimisen ja 
osaamisen kehittämismahdollisuuksia sekä töitä

• Lapin Kumi - Sesonkityön ja oppisopimuksen yhdistelmä – Hyvä diili kaikille

• Pohjaset Oy - Työelämäyhteisössä opiskelijoista kasvaa alansa ammattilaisia

• Rönkä Oy – Rekrykoulutuksen ja oppisopimuksen yhdistelmä

• TSV-Rakennus Oy:n kokemuksia oppisopimuksesta

Hakevaa toimintaa yritysten ja 

kuntakokeilutoimijoiden kanssa 

yhdessä – esim. Treffit Rajalla -

ja Siistiä Duunia -tapahtumat

Yrittäjien 

AamuCocktailien,  

työnantajavierailujen ja 

osaamistarvekartoitusten 

kautta löydetty 

palkkatuki- ja 

oppisopimuspaikkoja 

Videoita työttömille 

erilaisista jatkuvan 

oppimisen ja osaamisen 

kehittämis-

mahdollisuuksista 

työelämässä

https://www.youtube.com/watch?v=ije8D5c0cvQ
https://www.youtube.com/watch?v=BzBCEyfBDeY
https://www.youtube.com/watch?v=BzBCEyfBDeY
https://www.youtube.com/watch?v=RAO0Wusr0as


Yrittäjien AamuCocktail

• Tavoitteena, että yrittäjät saavat tietoa, miten 

voivat hankkia osaamista ja rekrytoida henkilöstöä

• Aiheina mm. rekrykoulutus, palkkatuki ja oppi-

sopimus

• Toteutettiin hankeyhteistyönä: Torniossa (3), 

Kemissä (2), Keminmaalla (1), Simossa (1) ja 

Tervolassa (1)

• 90% osallistujista sai jotain uutta ajatusta yrityksensä

toimintaan ja 100% voisi suositella verkostolleen

• Kuntakokeilutoimijoilta saatua palautetta: tilaisuudet 

hyviä, ollut mahdollisuus jakaa tietoa, saanut uusia

yrityskontakteja ja yrittäjiltä yhteydenottoja palkka-

tuesta hankkeen kohderyhmän työllistämiseksi

• Teematoiveet tuleviin tilaisuuksiin:

*Maahanmuuttajien työllistäminen

*Osatyökykyisten työllistäminen



Työelämäyhteistyöllä edistetään 
työvoiman saatavuutta työvoimapula-
aloille: Case Pohjaset

• Logistiikka-ala hankkeen pilottialana

• Taustana yrityksen kanssa laadittu osaamistarvekartoitus

• Logistiikka-alan kouluttajat jalkautuivat yritykseen 

tunnistamaan oppimisympäristöjä 

• Aikuisia helpompi motivoida opiskelemaan oikeissa 

työtehtävissä ja –ympäristöissä, esim. työvoimakoulutukset

• Samalla yrityksestä signaaleja monipuolisesti ja erilaisia 

koulutusratkaisuja, esim. Kiertotalousneuvoja-koulutus, 

Työpaikkaohjaajakoulutus

• Yritys osallistunut myös Yrittäjien AamuCocktaileille; 

esimerkkinä ja innoittajana toisille

• Win-win-win-tilanne yritykselle, oppilaitokselle ja 

työttömälle/opiskelijalle




