PoVer-hankkeessa on kehitetty
keinoja työn ja tekijän tehokkaampaan kohtaamiseen tiiviissä
yhteistyössä kuntien työllisyys- ja
elinkeinopalvelujen kanssa.

Työllistämisen ja
työllistymisen palvelupolut ja verkostot

Hankkeessa on tehty vahvaa
verkostoyhteistyötä kuntarajoja
ylittävästi sekä paikallisesti.
Hankkeessa on käynnistetty
Ohjaamot Akaaseen, Urjalaan
ja Valkeakoskelle.

UrAVa ry:n ESR-rahoitteinen
hanke Akaassa, Urjalassa ja
Valkeakoskella.
Hankekausi 1.3.2020- 31.12.2022.
Päärahoittaja Keski-Suomen
Ely-keskus.

Kuntarajoja ylittävä yhteistyö
Hankkeessa on kehitetty ja mallinnettu
kuntarajoja ylittävää yhteistyötä. Yhteistyötä ja yhteiskehittämistä on toteutettu läpi hankkeen teemojen ja laajasti
eri organisaatioiden kanssa.
Etelä-Pirkanmaalle on saatu hankkeen
avulla mukaan uusia kuntarajoja ylittäviä palveluntuottajia. Työntekijöitä
ja esihenkilöitä on koulutettu sekä yhteistyötä vahvistettu alueellisesti. Tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestetty
yhteistyössä Etelä-Pirkanmaan alueen
verkostojen ja sidosryhmien kanssa.

Ohjaamot

Työllistymisen edistäminen

Monialainen yhteistyö ja verkostot

Ohjaamo on valtakunnallinen alle 30-vuotiaiden monialainen ohjaus-, neuvonta- ja
palvelupiste. Ohjaamoissa työskentelee
monialaisesti eri alojen asiantuntijoita.
Ohjaamoista saa palvelut samasta paikasta samaan aikaan, matalalla kynnyksellä, ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta ja maksuttomasti. Ohjaamot on
käynnistetty Valkeakoskelle 17.2.2021, Urjalaan 10.3.2022 ja Akaaseen 13.6.2022.
Ohjaamot on juurrutettu kuntien omaksi
toiminnaksi.

Hankkeessa on tehty vahvaa yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi elinkeino- ja työllisyyspalveluiden sekä muun
verkoston kanssa. Hankkeen avulla on
kehitetty yritysyhteistyötä sekä tehostettu prosesseja ja toimintamalleja työn
ja tekijän kohtaamiseen. Hankkeessa
on luotu ja pilotoitu erilaisia rekrytointitapahtumia ja -malleja. Hankkeessa on
toteutettu työnantajille ja työnhakijoille
suunnattuja webinaari-infotilaisuuksia
tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Monikanavainen viestintä ja markkinointi
on tehnyt näkyväksi infot ja tapahtumat laajasti eri kohderyhmille. Hankkeessa kehitetyt viestinnän ja markkinoinnin mallit tukevat tapahtumien
näkyvyyttä myös jatkossa.

Monialainen yhteistyö ja verkostojen
kehittäminen ovat olleet hanketyön
ytimessä. Yhteistyötä ja verkostotoimintaa on kehitetty kuntien, yritysten,
järjestöjen, oppilaitosten, julkisten työvoima- ja muiden palveluiden, kolmannen sektorin ja hanketoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana on rakennettu
laajat verkostot eri palveluntuottajista
sekä kehitetty monialaista, asiakaskeskeistä verkostoyhteistyötä.

Hankkeen aikana on kehitetty ja vakiinnutettu toimivia käytänteitä ja työkaluja Ohjaamoiden arjen työhön. Ohjaamoihin on
rakennettu monikanavaista asiakaslähtöistä palvelua. Viestintä ja markkinointi
on ollut vahvassa osassa palveluiden näkyväksi tekemisessä, saavutettavuudessa
ja palveluiden monipuolisuudessa. Sosiaalisen median kanavat on juurrutettu
osaksi toimivia Ohjaamoita.
Ohjaamoissa on tuettu nuorten osallisuutta ja sen vahvistamista pilotoimalla
erilaisia vaikuttamisen malleja ja mahdollisuuksia. Nuorten osaamista on tuotu
näkyviin erilaisten käytännön tehtävien
myötä. Ohjaamot liikkuvat fyysisten tilojen lisäksi sinne, missä nuoria tavoitetaan
parhaiten.

Hankkeessa on kehitetty nuorten kouluttautumista ja työllistymistä edistäviä
palveluprosesseja,
palvelutarjotinta
sekä oikea-aikaista palveluohjausta
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tueksi.

Ohjaamoihin on mallinnettu palveluprosesseja ja -polkuja sekä pilotoitu
systeeminen työote ja systeeminen verkostotyön prosessimalli. Verkostoille on
otettu käyttöön yhteisen työskentelyn
mahdollistavia alustoja niin verkostotyöhön kuin yksilölliseen ja monialaiseen asiakastyöhönkin.

Vaikuttavaa PoVeria

Työllistymistä edistäviä
toimenpiteitä

työnantajawebinaareissa
87 työnantajaosallistujaa
279 yrityskontaktia
kirjattua
työmahdollisuutta
228 työpaikkarekisteriin
rekrytointitutkimukseen osallistujaa
116 alueelliseen
ja
työnhakijatapahtumaa
14 rekrytointi-

Kesätyökampanjat

5 kampanjaa
käyntiä
14 885 sivustopaikkaa
270 kesätyö87 työnantajaa
20 kesätyöhaun
tilaisuutta

Ohjaamot
Ohjaamoihin
1225 avoimiin
osallistunutta
ja jalkautumisissa
tavoitettua
2232 ryhmissä
560 yksilöohjauskertaa
191 monialaista
ohjauskertaa
43 toimijatahoa
79 Ohjaamotoimijaa
ja kouluttau31 työllistymisen
tumisen asiantuntijaa
kasvattavaa
13 osallisuutta
toimintamallia
median
1012 sosiaalisen
seuraajaa

www.ohjaamot.fi
Ohjaamo Akaa
Ohjaamo Urjala
Ohjaamo Valkeakoski

