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Ratkaisuaihioiden kehitys
Syksyn 2022 tulevissa pajoissa ratkaisuehdotuksia viedään yhdessä

pidemmälle.
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SISÄLLYS

On kaikkien edun mukaista, että rakennus- ja kiinteistöpalveluala on
elinvoimainen ja että alalla työskentelevät ihmiset voivat hyvin. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Vastuu Groupin Digitaalinen
työllistyminen -hankkeessa tehdyn kartoitustyön pohjalta on kuitenkin
havaittavissa kiperiä haasteita. Toimialalla on yhtä aikaa sekä pula
osaavista työntekijöistä että korkeahko työttömyys. Työpaikkoja ei
saada täytettyä, mikä puolestaan vaikuttaa alan kannattavuuteen. 
Samalla liian suuri osa alan koulutuksen saaneista on työttömänä tai
ovat siirtyneet muille toimialoille. Näillä on puolestaan monia vaikutuksia
mm. ihmisten hyvinvointiin ja julkiseen talouteen. 

Viimeisen vuoden aikana Digitaalinen työllistymien -hankkeessa on
osallistettu 600 kokemusasiantuntijaa erilaisiin ratkaisupajoihin, joissa
systeemiajattelun keinoin on ideoitu 50 ratkaisuehdotusta, joilla
voitaisiin vaikuttaa KIRA-alan kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin ilmiöihin
ja tekijöihin. Ratkaisuehdotukset on koottu Työelämän metrokarttaan.

Hyvä vastaanottaja, 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
https://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta/?__hstc=224666885.a04eafd564ad06ac83cee7aaf02aa38d.1651663466942.1652174400031.1652251028886.7&__hssc=224666885.20.1652251028886&__hsfp=1395577869&hsCtaTracking=99e9fbba-eeab-4660-abdb-b7d6011f53d0%7Cf67baa6f-ba70-437b-a6c3-423db07f8edf


Syksyn 2022 ratkaisupajat ovat kaikille osallistujille maksuttomia.
Ratkaisupajoissa tehdään konkreettisia toteutus- ja projektisuunnitelmia
kohtaanto-ongelmiin vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin. Ratkaisupajoihin on
kutsuttu mukaan kokemusasiantuntijoita yli sektori- ja toimialarajojen. 

Ratkaisupajojen fasilitoijana toimii kokenut Peter Tattersall Hahmota Oy:stä.
Ratkaisupajojen sisällöt ja fasilitointi on suunniteltu niin, että syntyneet
tuotokset ovat helposti vietävissä osaksi Työelämän metrokarttaa ja ovat näin
jatkossa helposti kaikkien hyödynnettävissä. Ratkaisupajojen toteutus tapahtuu
verkossa ja fasilitoinnissa hyödynnetään pääasiassa Teamsia ja Miroa.
Autamme mielellämme niiden käytössä. Katso etukäteen Mirosta video, johon
olemme keränneet perusohjeistuksen. 

Syksyn 2022 teemat 

Teema: Oppi- ja koulutussopimusten sekä
työharjoittelun ohjauksen kannusteiden
kehittäminen

Tutustu ratkaisuehdotuksiin ja ilmoittaudu mukaan innovoimaan!

Ongelman kuvaus:
Kun uusi tekijä (harjoittelija, oppilas, työntekijä)
tulee työmaalle, hänelle pitää tarjoa riittävästi
perehdytystä, ohjausta ja tukea, jotta hänestä
voi tulla osaava ja tuottava työntekijä. Tällä
hetkellä työnantajat usein pitävät
perehdytystyötä ja työnohjausta ylimääräisinä
rasitteina, jotka ovat pois muusta tuottavasta
työstä. Kuitenkin onnistunut työssäoppiminen
on edellytys sille, että alalle tulee lisää osaavia
työntekijöitä. Mutta kuka kantaisi vastuuta
asiasta ja miten?

Ratkaisujen eväät:
Taloudellisten kannusteiden kehittäminen voisi
edistää sitä, että työnantajat sijoittaisivat aikaa ja
resursseja ohjaukseen ja perehdytykseen.
Tehokasta ohjausosaamista voitaisiin
järjestelmällisesti kehittää eri tavoin, ja fyysiseen
työhön heikommin kykenevät työmaakonkarit
voisivat pidentää työuransa tekemällä tavoitteellista
ohjaustyötä.

Ratkaisupaja 16.9.2022 klo 9-11.00

Ilmoittaudu! 

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-16-09
https://www.youtube.com/watch?v=Jh7t7E-h1lQ&ab_channel=PeterTattersall
https://www.youtube.com/watch?v=Jh7t7E-h1lQ
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-16-09
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-16-09


Teema: Vapaampi liikkuvuus työelämän ja
opetustoiminnan välillä

Tutustu ratkaisuehdotuksiin ja ilmoittaudu mukaan innovoimaan!

Ongelman kuvaus:
Ammatillisen koulutuksessa opettajien
työelämätuntemus on usein puutteellista, ja
osaavien opettajien rekrytointi on haastavaa.
Tästä seuraa, että oppilaat eivät aina pärjää
työelämässä, kun he eivät ole koulupenkillä
oppineet olennaisia taitoja ja tietoja. 

Ratkaisujen eväät:
Mahdollistamalla kokeneiden työntekijöiden
joustavaa osallistumista opetustoimintaan voitaisiin
tuoda oppilaitoksiin ajantasaista tietoa ja pitkän
kokemuksen kautta kertynyttä ymmärrystä
työmaiden käytännön arjesta. Nykyistä
joustavammat pedagogiset opinnot voisivat luoda
uusia uramahdollisuuksia mm. osatyökykyisille
samalla, kun tuovat oppilaitoksiin pitkään
kokemukseen perustuvaa työelämän tuntemusta.

Ratkaisupaja 30.9.2022 klo 9-11.00

Ilmoittaudu! 

Ongelman kuvaus:
Opintojen aikaiset haasteet ja epävarmuus oman
uran näkymistä vaivaavat monia. Epävarmassa
maailmassa ihmiset tarvitsevat tukea niin
opintojen aikana kuin myöhemminkin työelämässä
välttyäkseen umpikujilta. Kuitenkin opintojen
ohjaamisella on niukasti resursseja ja jatkuvaa
ura-ohjausta on vaikea saada.

Ratkaisujen eväät:
Uudet teknologiat voivat auttaa tekemään
näkyväksi tulevaisuuden mahdollisia urapolkuja,
välittämään asiakasta koskevaa tietoa tehokkaasti
eri toimijoiden, esimerkiksi kuraattoreiden, opinto-
ohjaajien ja opettajien välillä. Ennakoiva ja
yksilöllinen tuki auttaisi osaajat näkemään ja
uskaltamaan ottaa seuraavat askeleensa.

Ilmoittaudu! 

Teema: Ura-ohjauksen tehostamista ja
vaikuttavuutta opinto-ohjaukseen

Ratkaisupaja 14.10.2022 klo 9-11.00

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-30-9
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-14-10
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-30-9
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-30-9
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-14-10


Teema: KIRA-alan foorumit

Tutustu ratkaisuehdotuksiin ja ilmoittaudu mukaan innovoimaan!

Ongelman kuvaus:
Oppilaitosten koulutustarjonta ei työnantajien mielestä
aina vastaa sitä, mitä osaamista työmailla tarvitaan.
Vastavalmistuneiden käytännön taidot ja
työelämätuntemus ovat usein puutteellisia. Samalla
oppilaitoksilla on vaikeaa saada riittävästi
työelämälähtöisiä projekteja. Puuttuu keskusteluväylät,
joilla oppilaitokset ja työnantajat voisivat hakea
yhteisiin haasteisiin yhteisiä ratkaisuja.

Ratkaisujen eväät:
Kehittämällä oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelua
erilaisten kansallisten ja paikallisten foorumien avulla
voitaisiin tukea oppilaitoksia kehittämään
koulutustarjontaansa työelämän tarpeita paremmin
vastaavaksi. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä
voidaan myös kehittää, jotta eri toimijoilla olisi
yhteneväisempi käsitys mm. harjoittelujaksojen ja
työelämälähtöisten opinnäytteiden mahdollisuuksista ja
edellytyksistä.

Ratkaisupaja 28.10.2022 klo 9-11.00

Ilmoittaudu! 

Ongelman kuvaus:
Työelämään siirtyminen - ja epäjatkuvuuskohdat
myöhemmin työelämässä – voivat muodostua
ylipääsemättömiksi pullonkauloiksi mikäli osaajan
työnhaku- ja työnhakemistaidot ovat puutteellisia.

Ratkaisujen eväät:
Omadata-periaatteet mahdollistavat uudenlaisia
keinoja edistää työpaikkojen ja osaajien kohtaamista
sekä ne madaltavat työnhakemisen kynnystä ja
byrokratiaa. Työelämänpalveluita voitaneen täydentää
digitaalisilla alustoilla, jotka tukevat jatkuvaa
uraohjausta ja tehokasta työnhakemista. Mutta mitä
kaikkea toiminnallisuuksia ja tietoa tulisi tarjota, jotta
rakennusalan kohtaanto-ongelma kuihtuisi pois? Mihin
tulevaisuuden käänteisiin ja teknologiseen kehitykseen
tulisi varautua jo nyt?

Ilmoittaudu! 

Teema: Työelämäpalvelut digitaalisella
alustalla

Ratkaisupaja 11.11.2022 klo 9-11.00

https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-28-10
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-11-11
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-28-10
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-28-10
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-11-11
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tapahtumat/ratkaisupaja-11-11


Marraskuussa 2022 julkaistava maksuton Luotettava Työntekijä -palvelu
auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista, luomaan alalle
räätälöidyn oman osaajaprofiilin, löytämään alalle erikoistuneet
työelämäpalvelut ja helpottamaan työnhakua.

Haluamme Luotettava Työntekijä -palvelullamme auttaa alan opiskelijoita
löytämään olemassa olevien työelämäpalveluiden kautta oppisopimus- ja
koulutussopimuspaikkoja sekä alan työpaikat. Pyrimme samalla myös
sitouttamaan, että osaaja jäi alalle. 

Tulevaisuudessa osaajaprofiilin voi jakaa omalle työnantajalleen. Työnhakijat
voivat luvittaa oman osaajaprofiilin omalle työnantajalleen, jolloin heidän on
entistä helpompaa hallinnoida pätevyyksiä ja suunnitella oman organisaation
kehittämistä.

Vastuu Groupin muut palvelut
 

Luotettava Työntekijä

Muut Vastuu Groupin
palvelut
MyDataShare-palvelu

 

LUE LISÄÄ

Työelämän markkinapaikka
Työelämäpalveluiden markkinapaikka on verkkopalvelu, joka auttaa alan
yrityksiä löytämään entistä helpommin tarjolla olevat työelämänpalvelut. 

Työelämän markkinapaikka kohtauttaa eri tahoja ja sen avulla tavoittaa
kustannustehokkaasti oikeassa hetkessä. Palvelu säästää työnantajien aikaa
sekä tuo vertailtavuutta myös hinnoittelussa. 

Palvelun avulla palveluntarjoajat taas tavoittavat KIRA-alan yleisöä sekä
pystyvät auttamaan työnantajia oikeaan aikaan. Markkinapaikan kautta
työelämäpalvelun tarjoajat tavoittavat 30 000 KIRA-alan työnantajaa. Palvelu
on rakennettu yhdessä työnantajien ja palveluntarjoajien kanssa, ja sen kehitys
käynnistyi tarpeesta. 

Petri Tuomela 
+358504143155 

petri.tuomela@vastuugroup.fi 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen

https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/tyonhakijalle-ja-opiskelijalle
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/palvelut
https://www.mydatashare.com/
https://markkinapaikka.vastuugroup.fi/?page=1
https://app.hubspot.com/meetings/petri-tuomela

