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TYÖBILEET - KOHTI UUDEN AJAN TYÖTÄ LOPPURAPORTTI 

S21293 Välitin -hankekokonaisuus 

3.1. Tiivistelmä 

Työbileet – kohti uuden ajan työtä hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla valmennetaan korkeasti 
koulutettuja maahanmuuttajia yrittäjämäiseen asiantuntijatyöhön ja yrittäjyyteen. 

Pitkäaikainen, henkilökohtainen valmennus tukee kotoutumista ja luo turvallisuutta. Valmennuksessa edetään 
osallistujan tahdissa ja hänen tarpeidensa mukaan. Se muodostaa nelivaiheisen polun, jossa tuetaan oman 
potentiaalin tunnistamista, laajennetaan verkostoja tasavertaisissa asiantuntijoiden kohtaamisissa, kokeilleen 
ja testataan omia ideoita sekä lopulta luoda itselleen työtä. Erilaiset muut työllistymisvaiheet kuten kielikurssit, 
täydennyskoulutukset, työkokeilut linkitetään osaksi valmennusta. Osallistuja voi palata työllistämistoimien 
välissä tutun ohjaajan luo miettimään seuraavaa siirtoa. 

Hankkeessa valmennettiin yhteensä 21 korkeasti koulutettua maahanmuuttajaa ja 9 kantasuomalaista. 
Maahanmuuttajat tarvitsevat enemmän tukea oman potentiaalinsa tunnistamiseen, koska heidän verkostonsa 
ovat ohuet. Tarvitaan myös tuke ovien avaamiseen. Ohjaajan rooli on tukea vuorovaikutusta, luoda 
luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä. Yhteistyötä tehtiin 25 yrityksen ja 28 muun organisaation kanssa.  

Toimintamallin avulla 37% osallistujista pystyi kohentamaan työllistymistään mm. työkokeiluissa, 
määräaikaisissa työsuhteissa ja itsensä työllistäjinä. 

4.1 Työbileet-toimintamallin kehittäminen 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Työbileiden toimintamalli, jolla valmennetaan korkeasti koulutettuja 
maahanmuuttajia yrittäjämäiseen asiantuntijatyöhän ja yrittäjyyteen. Ajatuksena oli, että valmennus olisi 
kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa osallistuja kartoittaa osaamistaan ja mahdollisuuksiaan työpaikoilla 
järjestettävissä kohtaamistapahtumissa. Toisessa vaiheessa osallistujaa ohjataan pitkäaikaisesti ja tarpeidensa 
mukaisissa jaksoissa yrittäjämäiseen toimintaan. Lopulta malliin muodostui neljä vaihetta. 

Hankeen aikana opimme ymmärtämään kohderyhmän tarpeita syvällisemmin 

Maahanmuuttajien verkostot suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan ovat ohuet, jolloin heidän on vaikea 
mieltää missä osaamista tarvittaisiin. Tästä syystä he tarvitsevat paljon enemmän ohjausta potentiaalinsa 
tunnistamiseen kuin suomalaiset verrokit. Kahdessa vuodessa liiketoiminnan kehittämiseen eteni hyvin harva. 
Siihen valmennusta tarvitsivat lähinnä muutamat jo toiminnan aloittaneet asiantuntijat, joiden alalla 
työllistytään yrittäjinä. 

Maahanmuuttajien omat toiveet ja ajatukset sivuutetaan herkästi työllistämisessä. Tuijotetaan kielitaitoa ja 
ohjataan potentiaalia vastaamattomiin tehtäviin. Tarvitaan kuuntelua ja ymmärrystä. Kun valmennuksessa 
halutaan nähdä ihmisen koko osaamisen kirjo ja potentiaali, niin hän tulee kuuluksi.  

Tarvitaan ovien avaajia helpottamaan verkostoitumista. Edelleenkään maahanmuuttajat eivät saa vastauksia 
tiedusteluihinsa, jos viesti on englanniksi tai nimi vieraskielinen. Suomalaiset pelkäävät omaa 
kielitaidottomuuttaan ja kommunikointikykyään.  

Valmennusprosessi ja valmennustiimi itsessään laajentaa maahanmuuttajien kontaktipintaansa paikalliseen 
työelämään ja yhteiskuntaa.   
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Yhteiskunnan tukitoimet on suunniteltu yleistarpeiden mukaan. Esim. Turvapaikanhakijat aikovat asettua 
pysyvämmin, koska paluusta kotimaahan ei ole tietoa. He tarvitsevat kielikoulutusta heti. Ulkomaiset 
opiskelijat miettivät asettumista Suomeen opintojen loppuvaiheessa, jolloin virallinen kotoutumisaika on jo 
umpeutumassa. Tällöin heidän on vaikea mm. päästä kielikurssille. Ohjasimme asiakkaita mm. kansalaisopiston 
kielikursseille.  

Havaittiin uusia vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ryhmiä:  kuten aloittavat maahanmuuttajayrittäjät, 
opintojaan päättävät ulkomaiset korkeakouluopiskelijat ja suomalaiset, monikulttuuriset paluumuuttajat. 

Nelivaiheinen valmennuspolku 

Tunnistimme valmennuspolun, jossa pitkäaikaisella henkilökohtaisella valmennuksella tuetaan kotoutumista ja 
luodaan turvallisuutta. Valmennuksessa edetään osallistujan tarpeiden ja tahdin mukaan. Maahanmuuttaja 
pystyy laajentamaan verkostoaan paikallisilla työmarkkinoilla. Hän voi palata erilaisten työllistymisvaiheiden 
välissä tutun ohjaajan luo miettimään seuraavaa siirtoa.  

 

Kuva1: Työbileet – toimintamalli. 

Hankesuunnitelmassa hahmoteltiin kaksi vaiheista mallia. Vaiheita muodostui neljä 

1) Työbileet viuhka, jolla autetaan tunnistamaan oma potentiaali 
2) Tasavertaiset Työbileet asiantuntijakohtaamiset, joiden avulla avataan ovia. 
3) Työbileet pop up tuoteideoiden testaamiset 
4) Työbileet – luodaan työtä -valmennus yrittäjämäiseen asiantuntijuuteen ja yritystoiminnan 
kehittämiseen 
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Työbileiden viuhka vaiheessa autamme tunnistamaan koko osaamisen kirjon ja potentiaalin. Apuna 
käytämme erilaisia tunnistustehtäviä ja järjestämme pienryhmissä juttutuokioita vertaistukena. Usein 
maahanmuuttajien omat toiveet sivuutetaan. Yksilövalmennuksissa peilataan kunkin omia toiveita ja ajatuksia. 
Näin he tulevat kuulluksi. Samalla kirkastettaan visiota ja missiota. Mitä haluan tehdä, mikä tekee minulle 
työstä merkityksellistä.  

Työbileiden kaikki asiakkaat aloittivat tästä, vaikka kolme siirtyikin nopeasti liiketoiminnan kehittämiseen. 
Ideana onkin, että asiakas aloittaa siitä vaiheesta, mikä sopii hänen elämän tilanteeseensa. 



 
  

 

 
Osahankkeen toteuttaja 
INNOtyöverkko Osuuskunta 
Nisulankatu 78, 40720 Jyväskylä, Y-0970196-2 
tyobileet@innoverkko.com 
 

 
Välitin hankekokonaisuutta rahoittavat 

 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Jyväskylän kaupunki 

 
 

 

 

Tasavertaisten Työbileet -asiantuntijakohtaamisten 
avulla autamme verkostoitumaan. Käytännössä olemme 
huomanneet, että noin tunnin tapaamisen järjestyy 
aikaa kiireisiltäkin asiantuntijoilta. On tärkeätä, että 
lähdetään tutustumisesta, molemmin puolisesta oman 
tarinan kertomisesta – tapaamisten tavoitteena ei ole 
myydä palveluita eikä hakea työpaikkaa. Yhteistyön 
ideat ja mahdollisuudet pulpahtavat pintaan molemmin 
puolin, kun ihmiset havaitsevat olevansa kiinnostuneita 
samoista asioista. 

Järjestimme yhteensä 37 asiantuntijatapaamista, joista 
kaksi johti pidempään yhteistyöhön organisaation 
kanssa.  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa oletettiin, että yrittäjiä 
pitäisi valmentaa asiantuntijakohtaamisiin. Käytäntö kuitenkin osoitti, että ohjaajan läsnäolo tukemassa 
vuorovaikutusta riitti suomalaisen kollegan valmentamiseksi. Ohjaajaa ei tarvittu kielelliseksi tulkiksi, vaan 
keskustelun avittajaksi luomaan luottamusta.  

Mikro- ja pienyritysten tarve on paremminkin 
työyhteisöjen monipuolistamisen kehittämisessä. He 
tarvitsevat tukea ja tietoa, miten selvitään 
maahanmuuttajien kohdalla henkilöstöasioissa ja kuinka 
monikulttuurisuus otetaan huomioon työyhteisön 
toiminnassa. Business Joensuun ja 
ammattikorkeakoulun TalentHUB -kokeilussa oli saatu 
saman suuntaisia kokemuksia. He olivat aluksi 
keskittyneet yritysten tarpeiden kartoitukseen. Tällöin 
esiin tulivat kysymykset kuten. millaisia ohjeistuksia 
monikulttuurisessa työyhteisössä tarvitaan 
työturvallisuuden näkökulmasta. Tällaisten 
konsultoinnin tuotteistaminen on myöhemmin 
mahdollista, mutta se ei kuulunut enää hankkeemme 
tavoitteisiin.  

Yrittäjien ja organisaatioiden kannalta 
asiantuntijakohtaamiset olivat riittävän lyhyitä, eivätkä 
varanneet liikaa resursseja. Ohjaajina havaitsimme, 
kuinka kansainväliset osaajat herättivät positiivisella 
tavalla suomalaisen kollegansa näkemään omankin 
toiminnan kehittämistarpeita ja ideoimaan 
parantamistoimia.  
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Työbileet Pop Up -vaiheessa on tärkeätä, että maahanmuuttajat voivat kokeilla monenlaisia ideoita. Yhden 
päivän pop up ravintola, tanssiesityksen järjestäminen tai käsityökorujen myynti ovat askelia omien 
mahdollisuuksien oivaltamiseksi uudessa maassa. Niistä ei ole tarkoituskaan tehdä loppuelämän uraa tai 
suurta liiketoimintaa. Niiden avulla voi kuitenkin peilata 
omia tavoitteitaan. Löytää se visio, mitä oikeasti haluaa 
tehdä ja missio, mikä on minulle tärkeätä. Kokeilujen 
avulla kasvatetaan myös verkostoja. Kokeilut pitää päästä 
tekemään turvallisessa ympäristössä, varsinkin kun 
henkilö testaa omaan erikoisalaansa liittyviä ideoita. 
Tässäkin ohjaajan rooli on luoda turvallisuutta. Hän 
auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään palautetta, joka 
voi olla yllättävän kulttuurisidonnaista. 

Työbileiden Pop Up -vaiheessa edettiin 11 
Työbileasiakkaan kanssa ja yhden Ekotuureiden asiakkaan 
kanssa. Maahanmuuttajat tarvitsivat etenemiseen 12-77 
h/hlö valmennusta ja kantasuomalaiset 13-31 h/hlö.  

 

Työbileet -luodaan työtä vaiheessa tarvitaan yrittäjyyden työpajoja ja henkilökohtaista ohjausta 

Keväällä 2019 suunnittelimme yrittäjyyteen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä työpajoja. Asiakkaamme 
olivat niitä myös toivoneet. Ne eivät kuitenkaan vetäneet osallistujia, koska aika ei ollut vielä kypsä. 
Asiakkaiden työllistymisideat olivat vielä nupulla. He vasta selvittivät itselleen, mitä haluaisivat tehdä, mihin 
heidän osaamistaan täkäläisillä markkinoilla tarvitaan, missä muodossa työskentelisivät. Yrittäjyys ja 
liiketoiminta - jopa itseohjautuva organisoituminen - olivat vielä liian kaukaisia asioita omakohtaisesti 
työstettäväksi.  

Liiketoiminnan kehittämisen vaiheesta aloitti yhteensä 
viisi henkilöä. Heillä oli jo visio, mitä haluavat. Näin 
heillä ei ollut kovin suurta tarvetta aikaisempiin 
vaiheisiin. 

Työbileiden asiakkaista kaksi ideoivat siivousalan 
palveluille alustaliiketoimintaa. Heiltä asia jäi aika pian 
kesken noin 6-7 tunnin valmennuksen jälkeen. 

Yksi Työbileiden asiakkaista työsti, miten 
kokemusasiantuntijuudesta saisi liiketoimintaan. 
Lopulta hän perusti yhdistyksen, jonka avulla voi 
työllistyä.  

Keskimäärin tulokselliseen valmennukseen tarvittiin 
noin 35-40 h/asiakas. 

Mä oon pihalla -osahankkeen asiakasta autoimme fysioterapiapalvelun markkinoinnissa ja alan työpaikan 
hakemisessa. Toteutimme hänen kanssaan ”ovien koputus” kampanjan pienyrittäjille, jotka sijaitsivat samassa 
kiinteistössä Työbileiden toimistolla. Näin hän pääsi esittelemään liikeideaansa suoraan pienyrittäjille ja sai 
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arvokasta palautetta esittelytilaisuudessa. Hän pääsi myös testaamaan konseptiaan Työbileiden toimistossa, 
kun yrittäjät lupautuivat koeasiakkaiksi. 

Lisäksi tarjosimme konsultointia yritystoimintansa 
aloittaneelle 68 v maahanmuuttajalle. Hänen kanssaan 
suunnittelimme yhdessä Työbileiden asiakkaille sopivan 
itsensä johtamisen koulutuspaketin Shakespearin 
innoittamana. Yrityskonsultointiin käytettiin noin yksi 
henkilötyöpäivä. 

Muiden työllistämistoimien linkittäminen 
valmennukseen  

Pitkäkestoisessa valmennuksessa osallistujien muut 
työllistymistoimet linkitetään osaksi valmennusta. 
Osallistujia ohjataan esim. työkokeiluihin, suomen 
kielen kursseille, lisäkoulutuksiin silloin, työpaikkoihin 
kun se on valmentautujalle tarkoituksen mukainen 
seuraava askel. Vaiheen jälkeen hän voi palata tutun 
ohjaajan luo. 

 

 

Työbileet verkostoitumistapahtumat 

Testasimme kahta eri tyyppistä verkostoitumistapahtumaa. 

Työbileet juhlassa (15.3.2019) kutsuimme Työbile-asiakkaat ja paikallisia yrittäjä verkostoitumaan keskenään. 
Ohjasimme asiakkaamme suunnittelemaan ja järjestämään tapahtuman. Asiakkaamme juonsivat, esittivät 
oman kulttuurinsa musiikkia. Yksi asiakkaistamme testasi dialogi-valmennusideaansa.  Näin loimme rennon 
ilmapiirin kulttuurien kohtaamiselle. 
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Connecting Solutions Online -keskustelusarja 

Suunnittelimme ensin Connecting Solutions – ratkaisutyöpajaa ja verkostoitumistapahtumaa Kotona Suomessa 
hankkeen /Uudenmaan Ely, Team Finland/Keski-Suomen Ely, Jyväskylän yliopisto viestintätieteiden laitos, 
Contrhive Oy kanssa. Pandemian poikkeustilan vuoksi jouduimme peruuttamaan tapahtuman. 

Toteutimme sen sijasta pienimuotoisen Conecting Solution Online -keskustelu ja verkostoitumissarjan. Online-
tapahtumien ideana oli, että Työbileiden asiakkaat, paikalliset pk-yritykset ja viranomaistahot kohtaavat 
toisensa juttutuokiossa. Samalla he miettivät yhdessä ruohonjuuritasolla, miten Keski-Suomessa voitaisiin 
paremmin hyödyntää koulutettujen maahanmuuttajien osaamista.  

Neljän hanketyöntekijän lisäksi saimme mukaan 21 virasta: 

 3 viranomaistahoa 
 3 yrittäjien neuvontaorganisaatioiden edustajaa 
 3 muiden osahankkeiden työntekijää  
 3 muun maahanmuuttajahankkeen edustajaa 
 4 kirjoilla ollutta Työbile-asiakasta (+ 3 entistä asiakasta hanketyöntekijöinä) 
 5 paikallista yrittäjää ja työpaikkojen edustajaa  

Sarja sisälsi kuusi 1,5-2 h tapaamista etäyhteyksin. Kolmessa ensimmäisessä Työbileiden asiakkaan pohtivat 
teemaan yhdessä. Neljänteen tapahtumaan kutsuttiin yrittäjiä ja työpaikkojen edustajia vaihtamaan 
mielipiteitä teemasta asiakkaidemme kanssa. Viidenteen pyydettiin viranomaistahoja ja kuudennessa kaikki 
tahot keskustelivat yhdessä ratkaisuista. Connecting Solutions keskustelusarjan tulokset vahvistavat sitä, että 
Työbileiden valmennusmallissa ollaan oikeilla jäljillä: On tärkeätä, että lähdetään liikkeelle yksilöllisistä 
tarpeista ja tarjotaan tuke pidemmällä aikavälillä. 

4.2. Välittömät tulokset 

 

Taulukossa muina asiakkaina toisten osahankkeiden asiakkaat, joille on tarjottu yksilöllistä ohjausta. 
Näiden lisäksi hankkeeseen osallistui yksi korkeasti koulutettu maahanmuuttaja. Autoimme häntä löytämään 
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alansa työpaikan toiselta paikkakunnalta. Muuton jälkeen emme kuitenkaan saaneet häneen enää yhteyttä. 
Koska päättymislomakeeseen ei saatu allekirjoitusta, häntä ei ole kirjattu asiakkaaksi. 

4.3. Kuinka toimintaa jatketaan 

Hankkeessa kehitettyä Työbileet -toimintamallia tullaan käyttämään sekä yhteistyössä paikallisten 
maahanmuuttajatoimijoiden kanssa että osuuskunnan omassa toiminnassa. Paikallisille toimijoille tarjotaan 
valmennuspalveluja tai niiden osia sekä jaetaan saatua asiakasymmärrystä heidän hankkeissaan ja 
toiminnassaan.  

Osuuskunnan hyödyntää tuloksia oman työyhteisönsä kansainvälistämisessä ja jäsenistön valmentamisessa 
yrittäjämäiseen toimintaan. Osuuskunnalla on entistä paremmat valmiudet ottaa jäseniksi myös kansainvälisiä 
asiantuntijoita. Lisäksi tuloksia ja mallia sovelletaan nuorten työpajatoiminnassa. 

4.4. Hankeen maantieteellinen toteutusalue ja saavutettu kohderyhmä 

Maantieteellisesti hanke toteutettiin Jyväskylässä  

Kaikki valmennettavat olivat jyväskyläläisiä. Kolme muutti pääkaupunkiseuduille, jolloin heidän 
osallistumisensa hankkeeseen päätettiin. Valmennukset, koulutukset ja sekä muut tapahtumat kohderyhmälle 
järjestettiin pääsääntöisesti Jyväskylässä. Joitakin asiantuntijatapaamisia järjestettiin myös muilla 
paikkakunnilla silloin, kun se edisti henkilön ammatillista verkostoitumista. 

Saavutettu kohderyhmä 

Hankkeessa valmennettiin yhteensä 30 kohderyhmään kuuluvaa asiakasta, joista 21 (70%) oli koulutettuja 
maahanmuuttajia ja 9 (30%) kantasuomalaisia. Osallistujat olivat työttömiä tai muutoin vaikeassa 
työmarkkinatilanteessa. 

Kaikilla oli erinomaiset edellytykset asiantuntijatehtäviin koulutus- ja työkokemuksensa perusteella yhtä 
lukuun ottamatta. Yksi kantasuomalainen hyväksyttiin valmennukseen, koska hänen tavoitteenaan oli 
suunnitella yhdessä maahanmuuttajaystävänsä kanssa liiketoimintaa. Osallistujista 94 prosentilla oli pohjana 
korkeakoulutus: Kuudella heistä oli ulkomainen, yhdeksällä sekä suomalainen että ulkomainen ja 14 
pelkästään suomalainen korkeakoulutus. Kahdella oli suomalainen keskiasteen koulutus, toisella heistä myös 
pitkä työkokemus. 

Hankkeen alussa erityisesti valmistumisvaiheessa olevat Jyväskylän yliopistossa opiskelevat maahanmuuttajat 
kiinnostuivat hankkeen tarjoamasta valmennuksesta. Alkuhaastatteluissa havaittiin, että he ovat opiskelijoina 
työttömyysuhan alaisina vaikeassa työmarkkina-asemassa. Heidän verkostonsa muodostuivat lähinnä muista 
opiskelijoista ja omasta lähipiiristä. Verkostot suomalaiseen työelämään olivat hyvin ohuet – rajoittuen 
muutamiin opintojen parissa tehtyihin yritysvierailuihin. Tästä syystä heidän oli vaikea mieltää mihin ja kuinka 
osaamistaan voisi Suomessa tarjota. He kaipasivat jo opintojensa rinnalle tukea urasuunnitteluun ja 
verkostojen rakentamiseen. Useimmat haluaisivat jäädä Suomeen, jos työllistyminen vain onnistuu.  



 
  

 

 
Osahankkeen toteuttaja 
INNOtyöverkko Osuuskunta 
Nisulankatu 78, 40720 Jyväskylä, Y-0970196-2 
tyobileet@innoverkko.com 
 

 
Välitin hankekokonaisuutta rahoittavat 

 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Jyväskylän kaupunki 

 
 

 

 

Hankkeeseen hyväksyttiin asiakkaiksi yhdeksän kantasuomalaista, jotka kokivat työllistymisensä 
haasteelliseksi hyvästä koulutuksesta ja työkokemuksesta huolimatta. Kahta lukuun ottamatta he olivat 
korkeasti koulutettuja. Heidän asemaansa työmarkkinoilla heikensi mm. yli 50 vuoden ikä, terveydelliset syyt, 
pätkätyöhistoria ja pitkähköt jaksot lasten tai omaisten hoitajina työelämän ulkopuolella.  

Yllätyksellisesti myös pitkät ulkomaan jaksot pitävät henkilön paikallisten työmarkkinoiden ulkopuolella.  
Monikulttuuriset paluumuuttajat ovat havainneet, että kansainvälistä koulutusta ja työkokemusta 
arvostetaan juhlapuheissa enemmän kuin työnhaastattelussa. Monikulttuurisissa perheissä kasvaneet 
suomalaiset kohtaavat samantyylisiä esteitä kuin maahanmuuttajat: Kotimaiset verkostot jäävät ohuiksi 
ulkomailla asumisen vuoksi. Heidän osaamistaan, koulutustaan ja työkokemusta ei tunnisteta tai tunnusteta. 
He ymmärtävät ja puhuvat suomea täydellisesti, mutta kirjallista viestintää saattaa hallita toisen äidinkielen 
rakenteet ja tyyli.  Haastattelukutsuja ei kuulu, eikä sähköpostivastauksia näy, kun työnantaja epäröi miten 
tulee juttuun ”toiskielisen” kanssa. Monikulttuurisuus ja oma erilaisuus herättävät toiseuden tunteita, mikä 
vaikeuttaa oman paikan ja arvon löytämistä. Nämä tekijät yhdessä jättävät paluumuuttajan ikään kuin 
kulttuuriseen välitilaan ja heikentävät heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. 

Yritystoiminnan aloittaneet työttömyysuhan alaisina 

Hankkeeseen osallistui kolme maahanmuuttajaa, jotka olivat aloittaneet yritystoiminnan. Yksi oli Työbileiden 
asiakas, toinen tuli Mä oon Pihalla!- hankkeesta ohjattavaksi Kaksi heistä kirjattiin varsinaiseen kohderyhmään 
ja yksi pienyrittäjiin kuuluvaksi. Nämä tapaukset kuvaavat hyvin maahanmuuttajien vaikeuksia.  

Yksi heistä työllistyi kokopäiväisesti yritystoiminnassaan ruokalähettinä. Hän oli kuitenkin suorittanut ylemmän 
amk-tutkinnon tekniikan alalta Suomessa. Työkokemusta vaativasta järjestelmäsuunnittelusta oli kotimaasta. 
Lähettipalvelun kehittämismahdollisuudet olivat hyvin rajalliset. Työ oli raskasta, siinä ei suomenkielitaito juuri 
kohentunut, eikä siinä luotu verkostoja oman alan ammattipiireihin.  Yrittäminen oli pakkoyrittämistä perheen 
elättämiseksi. Koska henkilön ammatillinen potentiaali jäi kokonaan käyttämättä ja työnhaku ei onnistunut, 
katsoimme hänen olevan vaikeassa työmarkkina-asemassa.  Lopulta hänen osallistumisensa hankkeen 
valmennukseen jäi vähäiseksi, kun perhe päätti muuttaa pääkaupunkiseudulle.  

Mä oon Pihalla -hankkeen asiakas oli perustanut toiminimen heti valmistuttuaan fysioterapeutiksi 
suomalaisesta ammattikorkeasta. Näin tuttavat olivat hänelle neuvoneet. Niinpä hän aloitti ilman starttirahaa 
tai vähäisintäkään yhteiskunnan tukea. Kun toiminta ei lähtenyt liikkeelle, niin TE-toimisto tulkitsi hänet 
sivutoimiseksi yrittäjäksi ja työttömäksi työnhakijaksi. Hänen kanssaan jatkettiin liikeidean testaamista ja 
markkinointitoimenpiteitä. Hän sai myös osa-aikatyöpaikan hankkeen aikana. 

Kolmas yritystoiminnan aloittaja oli eläkkeelle jäävä pitkän uran tehnyt yliopistolehtori. Hän oli asunut 
Suomessa noin 20 vuotta. Eläkkeen häämöttäessä hän tajusi tippuneensa kahden maan eläkejärjestelmien 
väliin.  Konsultointi yritystoimintana tarjoaa mahdollisuuden korjata toimeentuloa.  Koska hänen 
koulutusideansa sopivat myös varsinaiselle kohderyhmällemme, autoimme häntä pienyrittäjänä kehittämään 
liiketoimintaansa ja tuotteistamaan palveluitaan.  
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5 Seurantatiedot 

5.1. Numeeristen tavoitteiden toteutuminen  

Tavoitellusta kohderyhmästä saavutettiin 79 % 

Tavoitteena oli valmentaa 38 koulutettua, työtöntä maahanmuuttajaa tai muuta vaikeassa 
työmarkkinatilanteessa olevaa henkilöä. Työbileiden asiakkaiksi saatiin 30 kohderyhmään kuluvaa eli 79% 
tavoitteesta. Osallistujista 21 eli 70% oli korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Mukaan hyväksyttiin 
yhdeksän kantasuomalaista, joista muodostui verrokkiryhmä. 

Lisäksi hankkeen aikana valmennettiin neljää ja koulutettiin viittä eli yhteensä yhdeksää muiden 
osahankkeiden asiakasta yrittäjämäiseen työhön tai yrittäjyyteen. Kun nämä otetaan huomioon, niin Työbileet 
saavutti kohderyhmätavoitteensa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevin osalta.  

Hankkeen aikana havaittiin, että maahanmuuttajien valmentaminen vaatii enemmän työtunteja kuin 
kantasuomalaisten. Suunnitteluvaiheessa valmentajaresurssit oli arvioitu pienemmiksi yhtä valmentautujaa 
kohti. Lokakuussa 2019 todettiin, etteivät resurssimme tulisi riittämään kovin monen uuden asiakkaan 
yksilölliseen valmentamiseen. Lisäksi maahanmuuttajien kanssa ei ehdittäisi viedä prosessia enää kovinkaan 
pitkälle. Päätimme keskittää voimavaramme olemassa oleviin asiakkaisiin. Uusiksi asiakkaiksi hyväksyttiin 
enemmän kantasuomalaisia verrokkiryhmänä. 

Tavoiteltujen yritysten määrästä saavutettiin 83% 
Hankkeen tavoitteena oli yritysyhteistyö pienten ja mikroyritysten kanssa. Tässä tavoitteessa onnistuttiin 
määrällisesti. Yhteistyötä tehtiin kaikkiaan 25 yrityksen kanssa. 

  Tavoite Saavutettu   
Mikroyrityksiä 5 22  
Pieni yrityksiä 20 2  
Keskisuuria yrityksiä 4 1  
Suuryrityksiä 1 0  
Yrityksiä yhteensä 30 25 83 % 

Yritysyhteistyö painottui arvioitua enemmän mikroyrityksiin. Kumppaneiden etsinnässä lähdettiin asiakkaiden 
tarpeista. Asiantuntijakohtaamisia järjestettiin useiden erilaisten organisaatiotyyppien kanssa. Yhteistyötä 
tehtiin lisäksi 28 muun tyyppisen organisaation kanssa 

Yhdistyksiä 15 
Valtion viranomaisia 3 
Kunnan organisaatiota 5 
Yliopisto 1 
Muu julkisoikeudellinen organisaatio 1 
Ammatillinen oppilaitos 1 
Ammattikorkeakouluja 2 
Muita organisaatioita yhteensä 28 
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Osallistujien ikä- ja sukupuolijakauma sekä lähtötilanne 

Suunnitteluvaiheessa oletettiin, että osallistujista alle 25-vuotiaita ja yli 54-vuotiaita olisi enemmän. 
Ikäjakauma painottui kuitenkin keski-ikäisiin 30-54 (74%) ja nuoriin aikuisiin 25-29v (23%). Keski-ikäisten 
suurempaa osuutta selittänee osaltaan osallistujien pidempi koulutusaika, koska noin kolmannes heistä oli 
suorittanut useamman tutkinnon.  

Osallistujista naisia oli 74 %. Tavoitteena oli, että sukupuolijakauma olisi ollut tasainen. Suomessa naiset 
hakeutuvat erilaisiin koulutuksiin miehiä aktiivisemmin. Todennäköisempi selitys naisenemmistölle on se, että 
viestinnän puskaradio alkoi levitä ensimmäiseksi naisvaltaisilla aloilla kuten kasvatustieteilijöiden parissa. Myös 
hanketiimissä oli enemmän naisia, mikä saattoi aktivoida naisverkostoja enemmän kuin miesten keskinäisiä 
verkostoja.  

Lähtöoletuksena oli, että osallistujat ovat työttömiä työnhakijoita. Opiskelevien maahanmuuttajien 
työttömyysuhka ja monipuolisen tuen tarve tuli esille hankkeen aikana. Kaksi maahanmuuttajaa oli suomen 
kielen koulutuksessa aloittaessaan hankkeessa, muutoin he olivat työttömiä.  

  Työttömät Yleissivistävässä 
/ammatillisessa 
koulutuksessa 

olevat 

Työssä olevat (ml. 
Yrittäjät) 

Työmarkkinoiden 
ulkopuolella 

olevat 

Yhteensä 

  Tavoite Toteu-
tunut 

Tavoite Toteu-
tunut 

Tavoite Toteu-
tunut 

Tavoite Toteu-
tunut 

Tavoite Toteutunut 

alle 25 v 6 0   0   0   0 6 16 % 0 0 % 
25-29 v 7 2   5   0   0 7 18 % 7 23 % 
30- 54 v 15 12   7   3   0 15 39 % 22 73 % 
yli 54 v 10 1   0   0   0 10 26 % 1 3 % 
Yhteensä 38 15 0 12 0 3 0 0 38 100 % 30 100 % 
Joista naisia 19 13   9   0   0 19   22   

             
 

Toteutuneet henkilötyömäärät 

Henkilötyöpäiviä toteutui vain murto-osa arvioidusta. Hankesuunnitelman arvio perustui olettamukseen, että 
valmennus tulisi sisältämään enemmän yrittäjämäiseen toimintaan liittyvää ryhmämuotoista koulutusta.  
Ajatus oli, että 38 asiakkaasta kukin osallistuisi erilaisiin koulutuksiin noin 15-20 työpäivää ja työstäisivät 
suunnitelmiaan etäopiskeluna. Samalla heille kuitenkin tarjottaisiin runsaasti henkilökohtaista ohjausta. Arvio 
saattaa sisältää myös laskentavirheitä. 

Maahanmuuttajien tarve oli kuitenkin henkilökohtaisessa ohjauksessa oman potentiaalin löytämiseksi, 
verkostojen rakentamisessa ja kotoutumisen tukemisessa. Yrittäjyyteen liittyvää valmennusta tarvittiin hyvin 
vähän.  
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Lähiopetukseen laskettiin ryhmämuotoiset koulutukset, joiden sisältö oli ennakolta suunniteltu teeman tai 
yhteisen keskusteluaiheen ympärille. Näitä järjestettiin asiakkaiden tarpeen mukaisesti. 

Yksilövalmennuksessa edettiin osallistujien tarpeiden mukaan. Etätehtävät eivät olleet samalla tavalla 
mitoitettavissa ajankäytöltään kuin koulutuksissa. Osallistujat työskentelivät itsenäisesti mm. suunnitellessaan 
tuotekokeiluja, etsiessään työpaikkoja ja kontakteja tai selvittäessään elämäntilanteisiin liittyviä asioita. 
Ajankäytön tietoa ei onnistuttu keräämään järkevästi. Lopullisessa tilastossa näkyy vain ne tunnit, jotka 
asiakkaat ovat muistaneet kirjata työskennellessään itsenäisesti Työbileiden toimistossa. 

 

Osallistujien henkilötyöpäivät koko 
hankeajalta 

LKM Yhteensä 
tunteina 

Henkilö-
työpäivät 

Hanke-
suunnitelman arvio 

Koulutustilaisuus 29 60,8 51,04 608 
Etätyö 6 7,8 1,11 3420 
Koulutus/työpaja 4 16,0 16,57   
Teemallinen ryhmätapaaminen 15 29,5 16,43   
Verkostoitumistapahtuma 4 7,5 16,93   

Muu hlötyöpäivä 42 65,8 11,52 3268 
Teemaryhmän kokous 3 5,8 0,52   
Tiedottaminen potentiaalisille asiakkaille 6 8,0 2,71   
Verkostoituminen yhteistyökumppaneihin 31 44,5 8,29   
Välitin hankehenkilöstön koulutus 2 7,5 0,00   

Ohjaus/konsultointi 267 436,8 121,71 304 
Asiantuntijakohtaaminen 37 61,8 22,07   
Yksilöllinen ryhmävalmennus 9 16,0 8,00   
Yksilövalmennus 214 347,3 90,29   
Yrittäjän konsultointi 7 11,8 1,36   

Kaikki yhteensä 338 563,4 184,27 7600 
 

6 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 

6.1. Hanketyöosaamisen kehittyminen ja vaikutus työllistymiseen 

INNOtyöverkko Osuuskunnassa toimitaan yrittäjämäisesti ja itseohjautuvasti. Yhteisessä yrityksessä jäsenet 
(omistajat) tuotteistavat ja yhdistelevät osaamistaan osuuskunnan asiantuntijanpalveluiksi. Osuuskunta 
tarjoaa työtä myös ei-jäsenille. Jäsenillä voi rinnalla olla myös muita työsuhteita. 

Työbileet toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti joustavalla hanketiimillä, jonka kokoonpano muovautui 
sen mukaan, millaista asiantuntemusta tarvittiin asiakkaiden valmentamiseen ja hankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseen.  



 
  

 

 
Osahankkeen toteuttaja 
INNOtyöverkko Osuuskunta 
Nisulankatu 78, 40720 Jyväskylä, Y-0970196-2 
tyobileet@innoverkko.com 
 

 
Välitin hankekokonaisuutta rahoittavat 

 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Jyväskylän kaupunki 

 
 

 

 

Kaikkiaan hankkeessa yhdistettiin 10 asiantuntijan taidot ja osaaminen Työbileet toimintamallin kehittämiseen 
ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien valmentamiseen. Tällä tavoin pystyttiin syvemmin verkottamaan 
kohderyhmän edustajia suomalaisiin asiantuntijoihin. Samalla toiminta tuki oman organisaation sisäistä 
kansainvälistymistä. Kynnys muiden kulttuurien kohtaamiseen mataloitui. Opittiin ymmärtämään paremmin 
maahanmuuttajien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia. ESR-hankkeiden käytänteiden tuntemus parani. 

Hanketiimin ytimen muodostivat neljä osuuskunnan asiantuntijaa, jotka ovat kehittäneet Työbileet-
toimintamallia ja valmentaneet asiakkaita. He hoitivat myös koordinointitehtävät ja tiedotuksen yhdessä 
Välittimen tiedottajan kanssa. Hanketiimissä yhdistyi kahden kokeneen yrittäjävalmentajan ja pk-yritysten 
konsultin osaaminen kahden nuoremman viestinnän, koulutuksen ja työelämävalmentajan 
asiantuntemukseen. Tällä tavoin siirrettiin myös nk. hiljaista tietoa. 

Hanketiimin osaamista täydennettiin kuudella muulla osuuskunnan asiantuntijalla, joiden kanssa sovittiin 
määrä- ja osa-aikainen työsuhde tehtävän hoidon ajaksi. Valokuvauksen, videoinnin, audiovisuaalisen 
viestinnän asiantuntijat auttoivat asiakkaita tuoteideoiden kehittämisessä ja testaamisessa. 
Somevaikuttamisen ja asiantuntija auttoi tiimiä tiedottamisen suunnittelussa. Työbileiden asiakkaista palkattiin 
kaksi kohderyhmän edustajaa. Työelämän kansainvälistymiseen perehtynyt paluumuuttaja ja markkinoinnin 
asiantuntija auttoivat verkostoitumistapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja tiedottamisessa. 

Myös lyhyissä työsuhteissa pystyi kehittämään valmennus- ja konsultointitaitojaan. Se loi myös uusia 
oivalluksia, mihin osaamistaan voi soveltaa.”Aikaisemmin en tullut ajatelleeksi, että voin käyttää visuaalisen 
viestinnän taitojani myös valmennustyöhön markkinointiviestinnän suunnittelun ja valokuvauksen lisäksi”, 
totesi yksi hanketyöntekijöistämme. Myös ydintiimi vahvisti ja uudisti osaamistaan hanketyön avulla ja laajensi 
verkostojaan. 

Hanketyöllä pystyttiin vaikuttamaan kymmenen henkilön työllistymiseen 

 Kolmelle Työbileiden asiakkaalle pystyttiin tarjoamaan lyhytaikainen työsuhde osuuskunnassa 

 Kolme asiantuntijan tilapäistyö vahvisti uskoa omiin mahdollisuuksiin ja he löysivät lisää työtä 

 Yksi hanketiimiläinen siirtyi toisen osahankkeen vetäjäksi ja sai näin mahdollisuuden syventää 
valmennus- ja koordinointitaitojaan. Osuuskunnan jäsenenä hänellä o 

 Kolmelle hanketiimiläiselle hanketyö luo jatkomahdollisuuksia laajentuneen verkoston ja kehitetyn 
menetelmän kaupallistamisella. 

6.2 Ennakoidut riskit eivät toteutuneet 

Riskeiksi ennakoitiin vaikeudet hankkia riittävästi koulutettuja maahanmuuttajia tai yhteistyöstä kiinnostuneita 
pk-yrityksiä. Nämä riskit eivät toteutuneet siten, että hankeen tavoitteita ei olisi saavutettu. 

Aluksi oli vaikeuksia tavoittaa ensisijaista kohderyhmäämme. Syksyllä 2018 keskusteltiin vaihtoehdosta, että 
ottaisimme asiakkaiksi enemmän muita vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia, kuten yli 50 vuotiaita 
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kantasuomalaisia. Tällöin oli kuitenkin riski, että aktivoisimme vain kantasuomalaisten osallistujien verkostot. 
Puskaradiomme toisi meille vain lisää suomalaisia osallistujia. Täsmensimme viestintämme sisältöä siten, että 
painotimme asiantuntiatyöhön ja yrittäjyyteen valmentautumista. Vierailimme maahanmuuttajille 
suunnatuissa tapahtumissa ja suomen kielen kursseilla. Henkilökohtaisella tiedottamisella tavoitimme 
korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. 

6.2. Ohjausryhmän tuki 

Työbileet-hankkeen edistymistä käytiin esittelemässä kaksi kertaa 18.12.2018 ja 11.2.2020 Välittimen 
ohjausryhmässä. Jälkimmäisellä kerralla paikalla oli yhteensä viisi henkilö, joista kolme oli osahankkeita 
esittelemässä olleita hanketyöntekijöitä. Ensimmäisellä kerralla kokousosallistuminen oli runsaampaa. 
Välittimen ohjausryhmän anti jäi ohueksi. 

Hankehallinnoijan ideoimaa, epävirallista teemaryhmää ei saatu toimivaksi. Alussa ei onnistuttu kokoamaan 
siihen riittävän monipuolista ja asiantuntevaa ryhmää. Toivomamme viranomaistahojen edustajat kieltäytyivät 
kunniasta. Yritysten ja kohderyhmän edustajia saatiin mukaan nimellisesti. Teemaryhmää täydennettiin 
tuloksetta. Teemaryhmä kokoontui kaikkiaan kolme kertaa (25.9.18, 31.10.18 ja 26.3.19). Kokouksissa paikalla 
olivat lähinnä hallinnoijan, hankkeen ja muiden osahankkeiden edustajat. 

Ulkopuolista näkemystä saatiin yhteistyön kautta niin osahankkeiden kuin muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Kaivatut viranomaisnäkökulmatkin tulivat tällä tavoin mukaan. 

Kokeilevassa kehittämistyössä tarvitaan ulkopuolista näkemystä enemmän ongelma ja ratkaisukeskeisesti. 
Tarvitaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Vapaammat ja vaihtelevammat työskentelymuodot kuten 
erilaiset työpajat, teemoitetut keskustelut antaisivat tähän paremmat mahdollisuuden kuin pelkkä 
muodollinen kokoustaminen. Tällöin mm. yrittäjät, työnantajien edustajat, viranomaistahot voisivat kokea 
toiminnan hyödylliseksi oman työn osalta. Se lisäisi sitoutumista teemaryhmään 
 

6.4 Osallistujien kokemukset 

Hankeaikana osallistujilta kerättiin 
palautetta kyselyin ja keskusteluin. 
Arvioimme toimintaamme myös paljon 
havainnoimalla ja keskustelemalla 
tiimissä havaintojemme merkityksestä. 
Kevään 2020 aikana kaikki osallistujat 
haastateltiin henkilökohtaisesti. Tällöin 
kartoitettiin heidän tilanteensa ja 
pyydettiin palaute toiminnastamme. 
Yleistuntemus oli tyytyväisyys. 
Parantamisen varaakin jäi. 

Erityisesti tärkeäksi koettiin pitkäaikainen 
ja henkilökohtainen ohjaus kotoutumisen kannalta. Työbileissä onnistuttiin lähtemään kunkin tilanteesta ja 
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tarjoamaan apua myös akuutteihin ongelmiin. 
Se loi luottamuksellisen, rennon ja turvallisen 
ilmapiirin. ”Minulla on paikka, johon voin tulla 
ja ottaa yhteyttä aina, kun tarvitsen. Tulee 
turvallisempi olo”, kuvasi laulunopettaja 
japanista, joka täydentää ammattitaitoaan 
yliopistossa ja haluaa harjoittaa ammattiaan 
Suomessa. 

Valmennus oli avannut ymmärtämään ja 
oivaltamaan omat mahdollisuudet uudella 
tavalla. Itseluottamus kohentui. Valmentajien 
kanssa työskentely tarjosi keinoja verkostoitua 
ja ymmärtää suomalaista kulttuuria. 
Asiantuntijakohtaamiset toimivat. Tarvitaan 
ovien avaajia suomalaisiin työyhteisöihin. 
Ohjaajan mukana olo helpotti kanssakäymistä. 

Muutamat asiakkaat toivoivat, että 
hanketyöntekijät olisivat ottaneet heihin 
yhteyttä aktiivisemmin ja vetäneet mukaan 
toimintaan. Tämä tulee ottaa huomioon 
erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla. 

Muutama toivoi, että olisi ollut 
koulutusohjelma, jonka mukaan edetä. He olivat tyytyväisiä siihen, että oma potentiaali ja mahdollisuudet 
selkiintyivät ohjauksessa. Toive liittyi liikeidea-alkujen työstämiseen. Ilmiö on tuttu yrittäjävalmennuksista. 
Innon lopahtaessa alkuselvityksissä jää oppimisen toive, että laskelmien ja liiketoimintasuunnitelmien avulla 
olisi päässyt pidemmälle. Niiden tekeminen onnistuu harvoin, koska motivaatio on jo ideaa kohtaan kadonnut. 
Näissä tapauksissa osallistujat olisi voitu ohjata esim. Uusyrityskeskuksen tietoiskuihin. 
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Horisontaaliset tavoitteet 
7.1 Sukupuolten tasa-arvo 

 Kyllä  Ei Perustelu 

Hankkeessa tehtiin 
toimintaympäristön analyysi 
sukupuolinäkökulmasta 

 X Ei analyysiä.  

Sukupuolinäkökulma huomioitiin 
hankkeen toiminnassa 
(valtavirtaistaminen) 

 x  

Hankkeen päätavoite oli 
sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen 

 x  

 

7.2 Kestävä kehitys 

Vaikutuksen kohde Vaikutusaste:  
Välitön 
vaikutus 

Vaikutusaste:  
Välillinen 
vaikutus 

Perustelu 

Ekologinen kestävyys    

     Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0 vaikutukset erittäin vähäisiä 

     Ilmastonmuutoksen aiheuttamien 

riskien      vähentäminen 

1 1 Matkustamisen vähentäminen 

etäyhteyksien avulla. 

    Kasvillisuus, eliöt ja luonnon 

monimuotoisuus 

0 0 Ei vaikutusta 

    Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä 
ilma (ja kasvihuonekaasut) 

0 0 Ei vaikutusta 

   Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0 Ei vaikutusta 

Taloudellinen kestävyys    

  Materiaalit ja jätteet 2 2 Asiakkaiden tuotteistuksissa 

hyödynnettiin 

kierrätysmateriaaleja 

 Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0 ei käytetty 

 Paikallisen elinkeinorakenteen 
kestävä kehittäminen 

1 2 Työbileiden 

ympäristöosaamisella  
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 Aineettomien tuotteiden ja 
palvelujen kehittäminen 

2 2 Asiakkaat tuotteistivat 
pääsääntöisesti aineettomia 
palveluita 

 Liikkuminen ja logistiikka 2 2 Asiakkaat matkustivat julkisilla 
liikenne välineillä 
asiantuntijatapaamisiin muille 
paikkakunnille 

Sosiaalinen ja kulttuurinen 

kestävyys sekä yhdenvertaisuus 

   

  Hyvinvointi 9 9 Hankkeessa edistettiin 
osallistujien kotoutumista, mikä 
parantaa heidän henkistä ja 
fyysistä hyvinvointiaan  

 Tasa-arvon edistäminen 8 8 Vahvistettiin kohderyhmän 
tasa-arvoista kohtelua 
verkottamalla heitä 
suomalaiseen työelämään 

 Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 
yhdenvertaisuus 

8 8 Vahvistettiin kohderyhmän 
kotoutumista heidän 
tarpeistaan lähtevällä 
valmennuksella ja autettiin 
heitä verkostoitumaan 
paikalliseen elinkeinolelämään-. 

 Kulttuuriympäristö 0 0 Ei vaikutettu rakennettuun 
ympäristöön 

 Ympäristöosaaminen 8 8 Hankkeeseen osallistui 
ympäristöasiantuntija, joka 
konsultoi paikallista 
kierrätyskeskusta osana 
palvelunsa tuotteistamisena. 
Lisäksi häntä auttettiin 
verkostoitumaan 
maakunnallisiin 
jätehuoltoyrituyksiin. 
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8 .1 Julkisuus, tiedottaminen ja yhteydet muihin hankkeisiin 
8.1 Miten hanke näkyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin? 

Hankkeesta tiedotettiin yhteistyössä Välittimen tiedottajan kanssa. Työbileet osallistui Välittimen yhteiseen 
tiedottamiseen. Kanavina käytettiin mm. 

 hankkeen omia nettisivuja (tyobileet.com) 

 Osuuskunnan FB sivuja 

 Osuuskunnan nettisivuja ( 

 Työbileiden Instagram sivuja 

 Välittimen FB sivuja ja blogi-palstaa 

 hanketta esiteltiin Pellervon  Osuustoiminta lehdessä 1/2020 

 TE-palveluiden Askarruttaako yrittäjyys ja Hankkeet esittäytyvät tilaisuuksissa 

 omia ja yhteistyöverkostojen s-postilistoja 

 asiakkaille tiedotettiin tapahtumista sekä s-postein että whatsapp-ryhmässä 

 hanketta käytiin esittelemässä muiden maahanmuuttajatoimijoiden tilaisuuksissa 

 

8.2 Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai muuten liittyi ja miten 

Työbileet on S21293 Välitimen osahanke.  
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9 Aineiston säilytys 
 
Aineisto säilytetään INNOtyöverkko Osuuskunnan toimitilojen ja pilvipalvelun arkistossa. 
Yhteyshenkilönä on Ritva Kivistö,  
ritva.kivisto@innoverkko.com 
puh. 040 508 5168 

 
10 Liitteet ja allekirjoitus 
 

Liitteet 

 

Tuensiirronsaaja vakuuttaa tässä loppuraportissa ja sen taustalomakkeissa antamansa tiedot oikeiksi. 

Päiväys, paikka ja toteuttajaorganisaation edustajan allekirjoitus (nimen kirjoitusoikeuden omaava) 

 

28.8.2020 Jyväskylässä 

 

 _________________________________________________ 

p.p. Kari Koskela 
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