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Hub

OSKE

Työntekijä

Yritys

● Järjestää tekijöitä työlle
● Valmentaa yrityksiä työllistämään ● Suorat rekrytointiprosessit ja -kanavat

● Järjestää työtä ja tukea työttömille tekijöille
● Valmentaa työntekijöitä työllistymään
● Luo yksilöllisen työllistymispolun (ei osaa vielä -> osaa)



OSKE valmentajalle ja HUB 
palvelun piiriin pääsyn 
helppous  (?)

Personointi ja laatukokemus 
palvelun aikana  

3. Asiakkaan kokemus 
tavoitteen saavuttamisesta

Yhteisymmärrys asiakaskokemuksen 
kipupisteistä palveluiden 
vaikuttavuuden kehittämiseksi

Tieto digitaalisten kanavien käytöstä ja 
kehitystarpeista

3. Asiakaskeskeisen sisäisen yhteistyön 
parantaminen

1. Asiakaskokemuksen ymmärrys  ja kuvaus tukemaan organisaation sisäisiä keskusteluja, asiakaskeskeisen kulttuurin mahdollistamiseksi ja 

jatkokehitystarpeiden pohjaksi. Rajaus: Työllistymiseen tähtäävät OSKE henkilöasiakkaat ja HUB yritysasiakkaat. 

a) Ymmärryksen asiakaskokemuksesta ja sen kehityskohteista: selvitetään asiakkaiden kokemus palvelusta tavoitteiden saavuttamisen, palveluiden 
tuottamisen vaiheiden ja aikajänteen suhteen. Huomioidaan erityisesti digitaalisten kanavien rooli eri vaiheissa. 

b) Ymmärryksen viestintä: kuvataan OSKE ja HUB asiakaspolut yksinkertaisesti ja visuaalisesti Tampereen kasvupalveluiden sisäiseen keskusteluun 

Mittarit - KPIt

Tampereen alueen 
maahanmuuttajien 
työllisyys

Työttömyyspäivien 
määrä lyhenee  



Työpaikkojen 
hakeminen, välitys ja 

etsiminen 
(Yritysyhteistyö)

Oman suunnan kirkastus ja 
kokonaisvaltainen 

tilannekuva
(Tehostettu osaamiskartoitus) 

OMA-valmentaja

Omalla kielellä neuvontaa 
ja apua arjen asioissa

(Mainio)

OSKEn ulkopuolisten tuottajien palvelut 
ja byrokratiaesteiden poisto

(mm. TE-toimisto) 



Työn ja tekijöiden 
kohtaannon tukeminen 
(esim. yrityskoordinaatio)

Yritysten ymmärtäminen ja 
konsultointi byrokratiaesteissä 

sekä työntekijätarpeissa

Asiakkaan ymmärtäminen ja
suunnan kirkastaminen 

rinnalla kulkien

Työllistymisen edellytyksien 
kehittäminen

(esim. valmentaminen) 



Toukokuu - syyskuu 2020
1. OSKE työntekijäkokemus näkökulma toiminnan kehittämiseen
2. HUB-OSKE rajapinnan kehittäminen

Nykyinen loka-joulukuu 2020
3. OSKE & HUB asiakaskokemus ja asiakaspolut



1. OSKE työntekijäkokemus ja näkökulmat toiminnan 
kehittämiseen



Työpaikkojen 
hakeminen, välitys ja 

etsiminen 
(Yritysyhteistyö)

Oman suunnan kirkastus ja 
kokonaisvaltainen 

tilannekuva
(Tehostettu osaamiskartoitus) 

OMA-valmentaja

Omalla kielellä neuvontaa 
ja apua arjen asioissa

(Mainio)

OSKEn ulkopuolisten tuottajien palvelut 
ja byrokratiaesteiden poisto

(mm. TE-toimisto) 



Keskeisiä erottavia dimensioista 
Luku- ja kirjoitustaidoton Korkeakoulututkinto

Identiteetti työssäIdentiteetti kodissa ja lapsissa

Huono terveys 
(psyykkinen ja fyysinen)

Terveys kunnossa

Tyytynyt nykytilaan Hakee aktiivisesti muutosta

Kyvykkyys

Lähtökohta

Toimintakyky

Motivaatio 



Asiakkaiden 
tavoittaminen eri 
kontaktipisteistä 

Asiakkuuden 
Aloitus Personoitu palvelu Exit 

  

● OSKEn nivelvaiheissa on katkoksia: Tieto tai asiakkuuden etenemisen ajantasainen tilanne ei ole helposti saatavilla
● Tieto puuttuu tai sitä joutuu syöttämään ja kaivamaan useista järjestelmistä --> vie aikaa asiakastyöstä 

● Miten kommunikoimme tarjooman asiakkaille? Nyt asiakas ei löydä palveluita tai ymmärrä hyötyjä. Auta asiakasta 
hahmottamaan miten osaamiskeskus on auttanut muita samankaltaisessa asemassa olleita, jolloin asiakkaan kyky kommunikoida 
omia tarpeita paranee ja syntyy imu työskennellä asiakaslähtöisesti (reunaehtojen raameissa). 

● Yhtenäinen OSKE -brändi 
● Huomioi eri profiilien erot, suhtautuminen työllistymiseen ja tausta aikaisemmissa palveluissa: toiveikas vs. muut profiilit 

● TE keskus johtaa asiakkuuden hoitoa: eteneminen riippuu vahvasti yhteistyöstä ja tiedonsaannista sieltä
● Tehostetun osaamiskartoituksen hyötyjä ei nähdä laajasti OMA -valmentajan työn tukemisessa
● Työnhaun tukeminen (yritysyhteistyö): järjestelmä ei tue yritysten ja työnhakijoiden match-makingia, tarve toisen ura-askeleen ja 

strategisen painopisteen tukemiselle pidemmälle - se vapauttaa työpaikkoja ensimmäiselle portaalle
● Työ koetaan ajoittain raskaaksi, kun ei nähdä onnistumista haastavassa tehtävässä tai tavoitteet ohjaavat moneen suuntaan. 
● Nykyiset mittarit ovat suoritekeskeisiä: aktivointitoimenpiteiden käyttö mittarina ilman laadullisia asiakaskokemusmittareita sisältää 

ison riskin asiakkaan laaduttomasta aktivoinnista ja etenemiselle. Ehdotuksena tarkistaa yhteisesti mittarit.

● OSKE ei ole yhtenäinen organisaatio. Ehdotuksena jaettu tavoiteasentanta ja johtamismalli
● 2-3 organisaation ja rahoituslähteen malli on ydinhaaste. Ehdotuksena yksi yhteinen OSKE hankeorganisaatio. 
● Ehdotus: onnistumista kuvaavat herkät indikaattorit tukemaan arjen työtä ja fokusoitujen kokeilujen tekemistä 

Asiakas

Työntekijät ja 
osaamis- 
keskuksen  
tuotteet

Johtaminen 

Tieto  

Viranomais 
rajapinnat

● Merkittävimmät haasteet liittyvät TE-toimiston ja tiedon saannin kankeuteen suhteessa asiakkaiden tarpeisiin 
● Asiakasprofiilin muuttuessa MIGRIn ja Kelan liittyvät tarpeet saattavat korostua: Mainiolla jo nyt hyvä kyvykkyys palvella
● Asiakkaiden psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyvät tarpeet luovat tarvetta yhteistyölle sosiaaliohjauksen kanssa



MAINIO 
TYKAS TREDU 

OSAAMISKESKUS “asiakkaiden arvostama ovien avaaja työllistymisen ja koulutuksen 
polulla”

(tai parhaiten asiakasnäkökulmasta toimintaa kuvaava arvolupaus ja brändi) 

Osaamiskeskus

NYT

YKSI BRÄNDI 

VAIHTELEVAT 
ASIAKKUUDENHOITO-
MALLIT 

Asiakkuudenhoitomalli vaihtoehto A = pistemäinen arjen tarve (nyk. Mainio use case) 

Vaihtoehdot A+B =  pistemäinen tarve + suunnitelmallinen asiakkuus työttömille

Vaihtoehto C = Esim. työssä olevat uralla etenevät maahanmuuttajat

Vaihtoehto D = ...?

International Hub 
Tampere  

TULEVAISUUS

Pirkanmaan TE -toimisto



1) Asiakkaat: motivaation ja kyvykkyyksien vaaliminen hukan 
vähentämiseksi

2) Organisointi: yksi yhtenäinen työllistymistavoitekeskeinen 
Osaamiskeskus

Asiakkaiden viiveetön tavoittaminen ja työllistymisen kokemuksen tarjoaminen 
käytössä olevien palveluiden ja työnantajien tuki-instrumenttien tuella a) heti 
kotoa -jakson päätteeksi, b) viimeistään ennen kuin 6 kk on kulunut. 
Asiakaskohtaisiin tarpeisiin perustuva asiakkuuden hoitomalli.

● Rakentaa motivaation ja taito perustan, validoi työssä toimintakykyä

● Ohjaa ja helpottaa pääsyä realistisella työllistymisen polulle

● Luo kontekstin ja onnistumisen edellytykset asiakaskohtaiselle 
valmennukselle ja palveluohjaukselle

Yhden yhtenäisen Osaamiskeskus (OSKE) strategisen hankeorganisaation 
muodostaminen, jolle on määritetty kaikille yhteiset asiakkaiden työllistymiseen 
perustuvat tavoitteet ja niistä suoraan työntekijöiden rooleihin asti johdetut 
ohjaavat ja todentavat mittarit (KPIt)

● Luo synergian asiantuntijoiden ja tausta organisaatioiden välille helpottaen 
työllistymistavoitteiden saavuttamista

● Sujuvoittaa viestintää, yhteistyötä ja tiedonkulkua

● Lisää kaikkien OSKEn tahojen (TYKAS, TREDU, Mainio, TE) tukevien 
palveluiden, tuotteiden ja osaamisen hyödyntämistä työntekijä- 
kohtaisuuden sijaan asiakkaan työllistymistä parhaiten tukevalla tavalla

● Lisää tavoitteiden kannalta tärkeimpiin, asiakkaan työllistämistä tukeviin 
tehtäviin käytettävää asiakaskohtaista aikaa, ymmärrystä ja asiakkaan ja 
OSKEn onnistumisen edellytyksiä kasvavissa asiakasmäärissä ja 
työllisyyskokeilussa



3) Tiedon hyödyntäminen: yksi asiakkuus ja jaettu tieto tuo tehokkuutta 4) Osaamisen ja työllistymisen yhteensopivuus: tiedon ja yhteistyön liinaus

Yhtenäisen ja liinatun OSKE organisaation operatiivisen toiminnan 
mahdollistaminen luomalla yhden, uniikin asiakkuuden periaatteen 
tietoarkkitehtuuri ja roolin mukaisesti määritetty pääsy kaikille OSKE työntekijöille 
TE palveluiden URA järjestelmän mukaiseen reaaliaikaiseen 
tietokokonaisuuteen.

● Säästää työntekijöiden aikaa poistamalla pyyntöihin ja rajoitetusta 
pääsystä johtuvaa päällekkäisiä tehtäviä ja odotusaikaa

● Helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan asiointia tarjoamalla yksinkertaisemman 
pääsyn edistää omaa työllistymistä

● Parantaa sekä asiakas- että työntekijäkokemusta

Tredun ja International Hubin toimintaprosessien lähentäminen tai yhdistäminen 
sekä työnantajien tarpeiden ja vastaavien asiakkaiden hakutietojen 
skaalaaminen digitaaliseksi. Työkalut tiedon hakemiseen ja hallinnointiin 
yhteensopivuuden löytämiseksi. Työllistymistä tukevien TE instrumenttien 
markkinointi ja systemaattinen hyödyntäminen ura-askel jatkumon edistämiseksi 
Yhteistyödialogin ja sitä konkretisoivan rajapinnan luominen työnantajille, 
oppilaitoksille ja kaupallisille työnvälityspalveluille.

● Työnantajien ja asiakkaiden välinen hallinnollinen kuilu kaventuu 
yhdistettäessä Tredun ja Hubin toimintamallit ja kumuloitunut tietämys. 

● Asiakkaiden mahdollisuudet löytää tieto ensimmäisistä työpaikoista ja 
koulutusta vastaavista toisen  ura-askeleen töistä helpottuu

● Asiakkaita saadaan ohjattua toiselle ura-askeleelle vapauttaen 
potentiaalisesti palkkaavassa yrityksessä paikka ensimmäistä työpaikkaa 
tarvitsevalle asiakkaalle. 

● Tiedon saanti osaamisesta ja tuista nopeutuu ja helpottuu yrityksille

● Lisää yritysten ja Tredun/Hubin dialogia ennakoivaa, tulevaisuuden 
osaamistarpeisiin vastaavien työntekijöiden valmentamista OSKE: ssa.
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2. HUB-OSKE rajapinnan kehittäminen



Työ

Koulutus

Osallisuus

Viranomaisyhteistyö

Osaamisen kehittäminen

Tukea

Oivalluksia

Yritykset

Verkostot

Asiakas

HUB
International Hub Tampere

OSKE
Maahanmuuttajien kansainvälinen 

osaamiskeskus

Maahanmuutto Työperäinen maahanmuutto

Moniammatillinen 
ohjaus

internationaltampere.fi



HUB

Rekrytointi

Yritysasiakkaide

n haku

Yritysasiakkaiden haku
Tapahtumat

Tiedottaminen
Yhteydenotot

Business Tampere
Kauppakamarit

Yr
ity

s-
 

as
ia

ka
sy

ht
ei

st
yö Jatkuva yhteistyö olemassa olevien 

yritysasiakkaiden kanssa
Toimenpiteitä verkoston ylläpitämiseksi

OSKE

HUB



Löydä sopiva tekijä yrityksen tarpeeseen 
ja työtehtävään

A. Löydä osaava tekijä yrityksen 
tunnistettuun rekrytointitarpeeseen
 

• Akuutti tarve : 
työtehtävän ja rooli tarkasti määritetty

• Jatkuva haku : 
työtehtävää/roolia ei määritetty

B. Etsi koulutettava työntekijä yritykselle 
OSKEn kanssa

• Yritys ei löydä valmista osaajaa

Auta yritykset tietoisiksi HUBista ja 

kohtaamaan tekijät

A. Järjestä tapahtuma tukemaan työ ja 

tekijät löytämään toistensa

● Paikallinen 

● Kansainvälinen

Auta tekijää löytämään sopiva työtehtävä

A. Auta löytämään työ kansainväliselle 
osaajalle jolla on koulutus 

B. Auta löytämään työ kansainvälisen 
työntekijän puolisolle 

C. Auta  löytämään työ työttömälle 
opiskelijalle

Auta pääsemään OSKEn asiakkaaksi 
tai saada neuvoa Mainiosta

Kaikkiin sisältyvä toimintatapa: Noudata ja hyödynnä siltaavia OSKE-HUB työtapoja
A. Yhteistyö yrityskoordinaattorin ja yritysten kanssa työn ja tekijän kohtaamiseksi 

B. Tukityöllistäminen HUB:in kontaktiyritykseen 



1. HUB:in tarve hyödyntää Osaamiskeskuksen hakijapoolia omien asiakasyritysten 
rekrytoinnissa: löydä korkean rekrypotentiaalin omaavia hakijoita 
asiantuntijatyöhön   

2. HUB:in tarve ohjata palvelevasti OSKEen / Mainio:on henkilöasiakkaita, joiden 
palveleminen ei kuulu HUB:in fokukseeen 

Näiden lisäksi 

3. Tapahtumien järjestäminen yhdessä osana yhteistä toimintaa: missä 
tulevaisuuden fokus? 



Järjestelmä kehitys: ei akuuttia tarvetta 

Seuraavaksi 

HUB:n positio kirkkaammaksi ja asiakasmäärä kasvuun ensin. HUB:n ja Osaamiskeskuksen 
rajapinnalla ei ole tällä hetkellä prosessia, jonka volyymi antaisi aihetta prosessi tai 
järjestelmäkehitykselle.  



1.HUB:n tarve hyödyntää Osaamiskeskuksen 
hakijapoolia 

• Nykytila: keskeisin haaste HUB:ssa toimeksiantojen 
volyymin kasvattaminen  

Suositus prosessiin 

• Jatka nykymallia: isolla jakelulla toimeksiannon 
kuvaus OSKEn työntekijöille 

• Quick fix: toimeksiantojen kokoaminen yhteiseen 
excel-tiedostoon (tms.), jossa status ja tieto.  

• Ei järjestelmäkehitystä nyky volyymilla 
HUB-näkökulmasta: Jos muusta syystä, tarve 
tunnistaa ja filtteröidä hakijoita kyvykkyyksien ja 
kiinnostuksen perusteella 

• Varmistettava ettei OSKEn käyttöön tule yhtä uutta 
järjestelmää Hub-tarpeista johtuen, jota tarvitse 
harvoin.

• Näkökulma: onko OSKEn hakijapooli kuinka 
relevantti HUB:n nykyisten kohdeyritysten 
rekrytoinneissa?

2. HUB:n tarve ohjata palvelevasti OSKEen / Mainio:on 
henkilöasiakkaita

• Nykyprosessi toimii: sähköposti tai muu yhteinen 
viesti. Tietoa asiakkaasta: CV:n tai vastaavan välitys, 
asiakas cc:nä

• Toistaiseksi ohjaamisessa ei ole prosessinhallinta 
haasteita, joita pitäisi aktiivisesti kehittää

• Quick fix: jos asiakasmäärä kasvaa voisi olla 
kyvykkään hakijan tukimateriaali (UKK), esim listattu 
yritykset, joissa vieraskielisiä töissä.

• Yrityskoordinaattoreilla HUB:ssa ja OSKEssa jo nyt 
tarve päivittyvälle, ajantasaiselle listalle. 



Juurisyitä position epäselvyydelle: HUB:in nuori ikä, koronaviruksen aiheuttamat yllättävät muutokset. 

Analysoi 
mahdollisuudet

Kasvava 
asiakasmäärä 

Selvitä johtuuko vähäinen kysyntä markkinoinnista, 
kokonaiskysynnän vähäisyydestä tai siitä, että rekytoijat 

tukeutuvat “kilpailijoihin”
Tuottavatko palvelut arvoa asiakkaille?

Kirkastettu positio 
& tarjooma
Mitä pitäisi tarjota ja miten? 

Uudet tuotteet nykyisille asiakkaille?
Nykyiset tuotteet nykyisille asiakkaille?

Nykyiset tuotteet uusille asiakkaille?
Uudet tuotteet uusille asiakkaille?

Kokeilut 
Prosessien 

parantaminen 



• Nykytila: yrityskoordinaattoreiden hiljaista tietoa Tampereen seudun 
yrityksistä, jotka ovat potentiaalisia työllistäjiä, ei koota yhteen, 
yhteiseen paikkaan. CRM kirjaukset ovat puutteellisia. 

• Tarve: yhteinen näkymä Tampereen seudun yrityksistä tukemaan 
asiakashankintaa →  nykyistä herkempi löyhien kontaktien lista kuin 
mitä CRM:n kirjataan  

• Suositus: asiakkuudenhoitomallit ja toimialavastuut HUB ja OSKE 
yrityskoordinaattoreille: tavoite, että koordinaattorit ymmärtävät 
yrityksen toimialalle tyypillisiä tarpeita, mitä yritysasiakkaat 
arvostavat kumppaneissa. 

• Suositus: kevyin mahdollinen malli, jonka käyttöön on arjessa 
matala kynnys: esim. oman puhelimen muistio → jaettu Excel 
kanban  

• Suositus: CRM tietojen laadun ja hyödynnettävyyden parantaminen 
kirjaustalkoilla ja jatkossa tarkemmalla kirjausrutiinilla osana 
työnkuvaa.

 

Jaettu tieto ohjaamaan 
yritysasiakkuuksien hallintaa,  

hankintaa ja henkilöasiakastyötä 



Näkökulmat 

• Mikäli hakijat ei ole yrityksen näkökulmasta laadultaan riittävän 
homogeenisia, on vaikea houkutella rekrytoijaa paikalle

• Soveltuu aloille, jotka kilpailevat osaajista ja tarve markkinoida: ei tähtää 
välttämättä suoraan rekrytointiin yrityksen näkökulmasta 

• Millainen olisi Osaamiskeskuksen osaajien kyvyistä lähtevä malli? 

Suositus 

• Seuraavaksi: määritettävä tehdäänkö tapahtumia työllistäminen, rekrytoinnin 
tuki vai jokin muu tavoite (esim. oppiminen, markkinointi ) edellä

• Arvioi kriittisesti tapahtuman tuoma arvo suhteessa vaivaan: 
GO / NOGO → jos “GO”, määritä roolit 



Nykyinen loka-joulukuu 2020
3. OSKE & HUB asiakaskokemus ja asiakaspolut



Käynnistys-
palaveri

Kohderyhmä 1 haastattelut

n.n.

Yhteenveto
palaveri

..Käynnistys-
työpaja

Haastattelujen ja 
työpajojen 

aikataulutuksen 
vahvistaminen

Taustatietojen
jakaminen
Solitalle

 

TYÖPAJA: 
Sensemaking:
Asiakasymmärrys
Palvelupolkujen suunnittelu 

TYÖSTÖSESSIOT:
Palvelupolkujen yhteissuunnittelu ja työstö (Takura)

Kohderyhmä 2 haastattelut

LOPPUTULOS: 
OSKE & HUB rajattu asiakasymmärrys
OSKE asiakaspolkukuvaus
HUB asiakaspolkukuvaus

21.9.
Loppuyhteenveto  ja kehityskohdekeskustelu



Työllistymiseen tähtäävät OSKE henkilöasiakkaat ja HUB yritysasiakkaat. 

Dokumentointi ja visualisointi: työn viimeistely ja yhteenveto

Asiakas-
ymmärrys 
löydökset 1-OSKE polku 2-HUB polku

A) Työstösessiot ja polkujen muodostaminen
   - OSKE asiakaspolku (1 kpl)

- HUB asiakaspolku (1 kpl)

B)  Yhteeveto: Polkujen kuvaukset ja keskustelu havaituista kehitysnäkökohdista

Tuotokset

2 kpl työstösessiot 
(Takura, Maija, Eero, Kati, Suvi...)
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Asiakkaille eniten arvoa tuo

• Yksi luotettava kontakti ja kanava 
työllistymiseen ja parempaan elämään:
OMA valmentaja kuuntelevana ja 
ymmärtävänä rinnalla kulkijana

• Empaattinen valmennus, opastus ja eteen 
tulevien ongelmien ratkaiseminen 
edetessä luo toivoa kohti työllistymistä

• Lähestyttävä, matala kynnys tietoon ja 
tukeen puhelulla tai tekstiviestillä.

Asiakkaille eniten kipua tuo

• Akuutti pula työpaikoista ja 
kielitaidon puute haastaa motivaatiota

• Epävarmuus ja epätieto 
mahdollisuuksista, OSKEa auttavine 
vaihtoehtoineen ei hahmoteta

• Hallinnan tunteen, dialogin ja 
tilannetiedon puute asioista ja miten 
niitä itse voi edistää



Asiakkaiden tavoittaminen eri 
kontaktipisteistä Asiakkuuden Aloitus Personoitu palvelu Exit Lähtökohdat 

JÄLKEENPALVELUN
TULOS

PALVELUN
KÄYTTÖ

YHTEYDEN- 
OTTO

TIETO
PALVELUSTAENNEN

n = 5

Arvoa 
tuottaa

Kokemusta 
haittaa

● F2F tapaamiset 
parhaita kohtaamisen ja 
keskinäisen 
ymmärtämisen kannalta

● Tilat löydetään 
suhteellisen helposti

● Toimivin kanava: SMS
● Sitten puhelin, 

sähköpostit tarvittaessa.

TE virkailija
● TE toimisto ohjaa suoraan OSKEen 

OSKEen ei tarvetta kontaktoida 
● OMA valmentajan ihmislähtöinen 

ja ymmärtävä asiakaslähtöinen 
haltuunotto motivoi paljon

● OMA valmentajan asiakkaan 
henkilökohtaisten tarpeiden 
kuuntelu luo tunteen että todella 
kuunnellaan ja ymmärretään, 
välitetään

● Toivo

● Suunnitelma luo hallinnan tunnetta ja 
selkeyttää.

● Valmentajan vaivannäkö , työn etsintä ja 
asiakkaan osaamisen myynti tekee 
vaikutuksen 

● Ongelmatilanteiden selvittäminen viiveettä
● OMA valmentaja yhtenä kontaktipisteenä 

pidetään hyvänä ja helppona (esim. linkkinä 
TE toimistoon)

● Tavoitettavuus matalalla kynnyksellä (tieto 
että voi soittaa) ja yhteydenpito helppoa

● Työntekeminen luo merkityksellisyyden 
tunnetta,oman alan työ korostaa vahvasti ja 
luo uskoa

● OSKE rooli oivalletaan paremmin 
palvelun jälkeen

● Omavalmentaja: empatian 
kokemus, ihminen ihmiselle

● Toiveikkuus
● Helppo pitää suunnitelmasta kiinni
● Konkreettista ihmiskontaktia 

pidetään parhaana

● TE toimiston kyyninen kohtelu ja 
epäystävällinen käytös

● Tarjotaan työtä joka ei sovi esim. 
elämäntilanteeseen, ei kuunnella

● Ei tiedetä mikä OSKE on, se ei 
näy mielletään samaksi kuin TE 
toimisto

● Palvelut ja verkkosivusto ei ole 
tiedossa pohja tiedoiksi

● Ei ymmärretä suomea ja vaikea 
terminologiaa

● Epätietoisuus, epäusko
● Masentuneisuus

● Ei ymmärretä OSKEN ja 
TE toimiston eroa, 
OSKEn potentiaalia ennen 
kuin se avataan

● Viestintä ja yhteydenpito
● Vastausten viipyminen 

tai puuttuminen luo 
ajatuksen että päätökset 
negatiivisia

● Kielitaidon puute luo 
epäuskoa työllistymiseen

● Asiakkaalla ei tietoa pitääkö tehdä jotain esim. 
varmistaakseen etenemisen & koulutuspaikan

● Tredun kieliopinnot koetaan epätasaisen 
osallistuja joukon ja siten sisällön osalta koetaan 
hyödyttömiksi kehittymisen kannalta

● Osaamiskartoitus ärsyttää: kaikki samalla viivalla 
vaikka paljon eroja

● Kielen opintoja on vaikea suorittaa, ei pidetä 
tehokkaina

● Palveluja esim. verkossa ei tunneta ja kielimuuri 
vaikeuttaa ymmärtämään mitä ne ovat

● Työpaikkoja koetaan olevan hyvin vähän

● Oma Valmentajan vaihtuminen useaan 
kertaan aiheuttaa epätietoisuutta ja 
asioiden uudelleen selittelyä

● Vaikutelma että joskus siirretään 
eteenpäin vain jotta tilastot näyttää 
hyvältä

● Pahimmat kokemukset kun tarpeita ei 
huomioida eikä kuunnella

● Ei pääsyä omiin tietoihin yhdessä 
paikassa joihin voisi palata ja tukea omaa 
etenemistä

● Enempi ammatillinen apu tarpeen 
kehityksen kannalta



Asiakkaille eniten arvoa tuo

• Yrityksen tarpeita ymmärtävä HUB 
yrityskoordinaattori yhtenä kontakti- 
pisteenä kaikkeen monimutkaisten 
asioiden hoitoon

• Proaktiivinen asiakaspalveluasenne 
joka ottaa omistajuuden asioiden 
hoidosta.

• Konkreettinen konsultointiapu “työn 
ulkopuolisiin asioihin” työntekijöille, 
joihin yritys ei itse pysty: SOTE, 
hoitopaikat, luvat...

Asiakkaille eniten kipua tuo

• Relevanttien kandidaattien puute 
alhaisesta määrästä ja kovasta 
kilpailusta johtuen

• HUBia ei löydetä tai hahmoteta eroa 
muihin vastaaviin KV -toimintaa ja 
kehitystä tukeviin forumeihin

• Epätietoisuus etenemisestä ja 
asiakkuudenhoidon puuttuminen 
vastaamaan uusiin tarpeisiin



Rekryjen välilläRekryn jälkeenRekryn
 eteneminen

HUB 
Yhteydenotto

Rekrytarve 
kansainväliselle tekijälle

Rekrytarpeiden 
kartoitus

n = 5

Arvoa 
tuottaa

Kokemusta 
haittaa

● Henkilökohtainen yksi kontakti 
ja selkeä kontaktipiste koettiin 
hyvänä

● Avoimen rekryn perään tehty 
proaktiivinen kontaktointi 
erittäin positiivista

● Aika nopeasti saa Talent CV 
galleriasta avainsanoilla 
relevantit hakijat

● Palvelut yhdestä 
paikasta, ei 
sirpaloitunut 
kuten Helsinki

● Tähän 
vaiheeseen ei 
tunnistettu 
viestintää tms. 
HUBin puolelta

● Tieto HUBin palvelusta 
ei tiedossa yrityksilä

● Tieto palvelusta tuli 
kautta rantain

● Ei kerrota selkeästi mitä 
kaikkea palvelua saatavilla

● Ei selkeää kanavaa mistä 
saisi tietoa HUBista ja sen 
palveluista

● Jäi epäselväksi ketkä 
ilmoituksen näkevät

● Ei seurantaa miten ilmoitus 
menestynyt Talent galleriassa

● Pienelle firmalle liian iso 
kynnys tuottaa tekijä 
ulkomailta Suomeen, pitäisi 
olla työlupa valmiina

● Ei tietoa onko 
tapahtumista joku 
päätynyt 
HUBin/OSKEN 
palveluiden piiriin

● Seuranta voisi olla 
systemaattisempaa

● Ei päivityksiä tai tietoa 
HUBilta aika-ajoin

● Huoli jos kontakti 
lähtee HUBista, kehen 
sitten yhteyttä

● HUBilta hyvin tietoa 
työnantajan tukiin

● Proaktiivisuus HUB 
kontaktilta

● Hyvä keskusteluyhteys 
HUBin kontaktin 
kanssa

● Kerrottu tarve, sen 
jälkeen HUB hoitaa 
agendan ja 
asiantuntijat paikalle

● Ideointi hyvää HUBilta

● Online 
tilaisuudessa jäi 
sosiaalinen puoli 
vähälle

● Talent CV galleriaan rekryn 
avaaminen helppoa, ei liikaa 
täytettävää

● Saivat paljon hakijoita 
kansainväliseen ilmoitukseen

● Ei yhteydenottoja 
HUBista rekryn aikana 
tai jälkeen

● Ei tietoa järjestelmästä 
miten ilmoitusta on 
katsottu

● Jäi epäselväksi ketkä 
ilmoituksen näkevät

● Ei seurantaa miten 
ilmoitus menestynyt 
Talent galleriassa

● Pienelle yritykselle liian 
iso kynnys tuottaa tekijä 
ulkomailta suomeen, 
pitäisi olla työlupa 
valmiina





Asiakkaiden 
tavoittaminen eri 
kontaktipisteistä 

Asiakkuuden 
Aloitus Personoitu palvelu Exit 
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suunnitelma

Taustatiedot, 
CV, haastattelu
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dialogi
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yrityksiin
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-asiakasprofii
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myös heikko 
terveys

Pitkä 
työttömyys & 

heikko 
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Koulutusta 
vastaava 

työ
Koulutus

Lähtökohdat 

Työllistymis- 
palvelu:
Yritys-

koordinaat-
tori

International
HUB

yhteistyö

Oma- 
ehtoinen
koulutus /
työnhaku

TYKY-
palvelu

TE-tuki 
instrumentit
palkka- ja 

rekrytointituki, 
oppisopimus

Osaamis- 
kartoitus:

kieli-,
matemaattiset, 
sosiaaliset ja 

digitaidot

Esimerkki: kesäkuu 2020
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Aloitus Personoitu palvelu Exit 
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Asiakkuus yhteisessä OSKEssa

Esimerkki: kesäkuu 2020







1. OMA valmennukseen pääsyn helpottaminen ja nopeuttaminen ovena parempaan elämään:  
OMA valmentajan haltuunotto mahdollisimman aikaisin (heti kotoutuksen perään)

2. OMA valmentajien jatkuvuus ja saatavuuden varmistaminen jatkossa:
Empaattinen rinnalla kulkija ja ongelmanratkaisija työllistymisen mahdollistajana merkitsee paljon

3. Personoitujen palveluiden mahdollistaminen onnistumisen edellytyksenä, suunnitelman omistajuus asiakkaalla.

4. Puheluihin ja tekstiviesteihin perustuvan perusviestinnän turvaaminen asiakkaille toimivimpana
Kriittinen pohdinta tarpeen mitkä investoinnit ovat todella tarpeen arvontuoton takaamiseksi.

5. Asiakasymmärryksen ja  URA tietojen hyödyntäminen prosessikeskeisyyden sijaan koko elinkaarella:
eteneminen  1) rinnalla kulkevan ja 2) limittäin työskentelevien asiantuntija roolien tuella nivelvaiheiden yli

6. Harkinnalla edistyneiden asiakkaiden mahdollisuus omiin asiakas- ja palvelutietoihin sekä suunnitelmaan oman 
työllistymisen edistämiseksi (esim MOL oma asioinnin hyödyntäminen)

7. Palvelukokonaisuuden ihmislähtöinen kuvaaminen ja dialogi edetessä tukemaan hahmottamista ja hallinnan tunnetta.

8. Työllistyneiden ja opiskelupaikan saaneiden “asiakkuuden jälkihoito” etenemisen tukemiseksi

Hypoteeseja





1. Selkeytä HUB arvolupausta jotta HUB hahmotetaan helposti (International House Tampere?):
“Työn ja työtilan ulkopuolisten, viranomaisasioiden konsultointi yrityksille ja Tampereen markkinointi yritysten 
kv-työnhakijoille...”

2. Palvelukokonaisuuden ihmislähtöinen kuvaaminen ja dialogi edetessä tukemaan odotuksia ja luomaan hallinnan 
tunnetta.

3. HUB yrityskoordinaattorien saatavuuden ja asiakaspalvelun varmistaminen jatkossa:
Yksittäinen yritystä ymmärtävää kontaktipistettä monimutkaisten asioiden hoidossa arvostetaan

4. Arvioi ja kehitä nykyisistä palveluista saatavaa arvoa. esim. Talent CV galleria hypoteettisesti varmistamalla 
hygieniataso, hakutoiminnallisuudet ja perusasiat jotka koetaan ongelmallisiksi. Tutki muiden asiakkaiden suosimien 
kanavien potentiaalia alustana. Hyödynnä automaatiota ja analytiikkaa liidien parantamisessa ja kasvattamisessa. Huomioi, 
että asiakkaat ovat tyytyväisiä puhelimeen ja emailiin yhteydenpidossa.

5. Mahdollista hyvin HUB yrityskoordinaattorien asiakaslähtöistä konsultoivaa ongelmanratkaisua ja verkostoitumista 
tarvittaviin asiantuntijoihin.

6. Kehitä asiakkuudenhoitomallia ja pidä yhteyttä yrityksiin (CRM) palvelun jälkeen ajankohtaisien tarpeiden 
kartoittamiseksi

Hypoteeseja



Selkeytä arvolupausta:
auta hahmottamaan hyödyt ja helpota 

asiakkuuksien haltuunottoa

Kuuntele ja hyödynnä ymmärrystä 
koko elinkaarella

Auta asiakasta auttamaan itseään ja tarjoa 
palvelua matka asiakkaan kanssa kulkien 

Pidä viestintä mahdollisimman helppona: 
ole tavoitettavissa matalalla kynnyksellä

Pidä yhteyttä etenemisestä ja tue uusissa 
tarpeissa 

Asiakas

Hypoteeseja
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