MUOTIALAN ASUIN- JA TOIMINTAKESKUS RY
Työ- ja Resurssipaja

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN YKSILÖLLISTETTY
TYÖLLISTYMISPALVELU DUUNIVÄYLÄ
Asiakas saa henkilökohtaista ohjausta työmarkkinavalmiuksiensa syventämiseen. Tavoitteena on avoimille
työmarkkinoille työllistyminen tai opintoihin ohjautuminen. Asiakkuuteen on mahdollista liittää
työkokeilu ja palkkatuki. Duuniväylä on Pirkanmaan TE-toimiston rahoittama työllisyyspoliittinen hanke.

Kohderyhmä
Pidempään työttömänä olleet tai vaikeammin työllistyvät
Tampereen sekä ympäristökuntien työnhakijat, joiden elämäntilanteessa ei ole merkittäviä
työllistymistä estäviä tekijöitä (esimerkiksi akuuttia päihde- ja tai mielenterveysongelmaa).

Tavoitteet
• Yleisten työmarkkinavalmiuksien parantaminen

• Amm. osaamisen vahvistaminen ja tunnistaminen

• Lisätä aktiivisuutta ja luottamusta mahdollisuuksiin • Palkkatöihin / opintoihin ohjautuminen

Toteutus
• Palveluun tullaan alkukartoituksen kautta. Mikäli • Palvelun yhteistyökumppanina henkilöstöpalvelupalvelu ei ole asiakkaan kannalta relevantti, hänet
yritys VMP Varamiespalvelu Oy, joka kutsuu
voidaan ohjata esim. muihin työllistymistä
asiakkaan työllistymismahdollisuuksien
edistäviin palveluihin
kartoitukseen
• Kaksi asiakaspolkua: polku 1:ssä yksilöohjaus,
polku 2:ssa yksilöohjaus + työkokeilu: tarvittava
osaamisen tunnistaminen ja opinnollistaminen

• Varamiespalvelun mahdollinen työtarjous
asiakkaalle ja työllistyminen + tarvittaessa
yksilöohjaajan tuki työsuhteen alkuun

• Yksilöohjauksen teemoja mm. motivaatio,
työnhaku ja työhaastatteluharjoitukset.
Työkokeiluun valittavissa työpajan eri osastot

• Vaihtoehtoisesti asiakas voidaan ohjata työelämätaitojen lisäkoulutukseen tai ammatilliseen
koulutukseen

Hakeutuminen
Tampereen ja ympäristökuntien työttömät työnhakijat voivat hakeutua palveluun itsenäisesti.
Asiakas voi myös ohjautua palveluun esimerkiksi TE-toimistosta, TYP:sta tai kunnan
työllisyyspalveluista. Duuniväylä-palvelu on maksuton sekä asiakkaille että heitä ohjaaville tahoille.

Yhteystiedot
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry / Työ- ja Resurssipaja
Hankkeesta vastaava yksilöohjaaja
• Sari Kuosmanen puh. 050 527 3666
sari.kuosmanen@muotiala.fi
Yliopistonkatu 58 B 2. krs, 33100 Tampere

www.muotiala.fi/duunivayla

Yksilöohjaaja
• Paula Mallasto puh. 040 717 8723
paula.mallasto@muotiala.fi
Yliopistonkatu 58 B 2. krs, 33100 Tampere

www.facebook.com/duunivayla

MUOTIALAN ASUIN- JA TOIMINTAKESKUS RY
Työ- ja Resurssipaja
Osaamisen kartuttaminen & opinnollistaminen työpajalla
Asiakkaan työkokeilujaksolla voidaan tarvittaessa tehdä opinnollistamista. Opinnollistamisen avulla
henkilön osaamista voidaan lisätä ja tunnistaa käytännönläheisesti työpajaympäristössä. Opinnollistaminen
antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso
voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.
Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen opetuksen perustutkintojen opetussuunnitelmien kielen
muuttamista käytännön työtehtäviksi. Työpajan työtehtävät on avattu ja sen jälkeen on tutkittu mihin
tutkintoon tai tutkinnon osaan työtehtävät kuuluvat. Kun opinnollistamista tehdään asiakkaan pajajaksolla,
opinnollistamisen arviointiin koulutettu työvalmentaja arvioi milloin henkilö on saavuttanut tutkinnon
perusteissa vaaditun osaamistason. Sen jälkeen henkilö voi saada osaamisestaan osaamistodistuksen,
jonka myöntää työpaja. Osaamistodistus sisältää siis yksilöitynä sen ammatillisen osaamisen, jonka
todistuksen saaja on jakson aikana osoittanut.
Opinnollistamisen kautta saatu osaaminen/osaamistodistus voi olla reitti työelämään tai opintoihin.
Joillekin se taas on osa työssä tai opinnoissa kehittymistä. Osaamistodistusta voi konkreettisesti hyödyntää
työnhaussa ja työhaastatteluissa. Todistuksesta voi olla hyötyä myös opinnoissa, sillä oppilaitos voi
tunnustaa pajalla osoitetun osaamisen.
Työpajallamme on opinnollistettu 8 työosastoa:
 remontointi ja kierrätys
 lounasravintola
 erikoistekniikat ja kudonta
 kahvila ja myymälä
 puhtaanapito
 ompelimo
 lahjatavara ja kehystämö sekä
 puuosasto
Näillä osastoilla voi kartuttaa osaamista 11 eri tutkinnon alalta:
 liiketalousala
 hotelli-, ravintola- ja cateringala
 kotityö- ja puhdistuspalveluala
 kiinteistöpalveluala
 käsi- ja taideteollisuusala
 tekstiili- ja vaatetusala
 verhoilu- ja sisustusala
 puuala
 rakennusala
 pintakäsittelyala sekä
 pienkonemekaanikon ammattitutkinto
Lisätietoja työkokeilujaksojen sekä opinnollistamisen käytännön toteutuksesta saa hankkeen
työvalmentaja Solja Niittyniemeltä: puh. 050 308 3706 ja solja.niittyniemi@muotiala.fi,
Työ- ja Resurssipaja Yliopistonkatu 58 B, 2. krs 33100 Tampere

www.muotiala.fi/duunivayla

www.facebook.com/duunivayla

