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Työllisyysviuhka Turun alueen työllistymistä edistävät palvelut
kattavana verkkotietopalveluna
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Työllisyysviuhka on Turun kaupungin DuuniPolku-osahankkeen keskeinen kehittämiskohde.
Työllisyysviuhka on verkkotietopalvelu, jossa on tiedot Turun alueen työllistymistä edistävistä
palveluista. Tavoitteena on, että nämä tiedot ovat viuhkassa mahdollisimman kattavasti.
Lähtökohtana ollut tilanne, jossa tiedot alueen työllisyyspalveluista ovat hajallaan eri paikoissa.
Taustalla alueellisen työllisyyskokeilun alkaminen ja ohjaavien työntekijöiden tarve saada
tiedot alueen työllisyyspalveluista tiettyyn verkko-osoitteeseen, josta kaikki tiedot löytyvät helposti
yhdestä paikasta.
Työllisyysviuhkan rakentaminen ja kehittäminen aloitettiin jo 2017.
Tuolloin työllisyysviuhkaa kehittämään palkattiin palvelumuotoilija, joka kehitti ja suunnitteli
viuhkan rakennetta ja toimintaa yhdessä kaupungin IT-asiantuntijan kanssa, joka suoritti ohjelman
koodauksen verkkoon.
Tuolloin vuonna 2017 luotiin viuhkan pohjarakenteet ja viuhkaan kerättiin joukko työllistymistä
edistäviä palveluja.
Turun kaupungin Duunipolku-osahankkeessa tätä työtä on edelleen jatkettu mm.
hakuominaisuuksien, tietopohjan ja ulkoasun osalta.
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Syksyllä 2018 tarkoituksena on ottaa Työllisyysviuhka vaiheittain käyttöön siten, että
ensimmäisessä vaiheessa sitä käyttävät työllisyyspalvelujen työntekijät ja muut ohjaavat
työntekijät ja toisessa vaiheessa myös palveluja tarvitsevat työttömät työnhakijat.
Palvelutuottajat täyttävät verkkolomakkeella kysytyt tiedot palveluistaan. Viuhkan ylläpitäjä
tarkastaa lisätyn palvelun, määrittää millä hakuehdoilla se löytyy ja hyväksyy sen osaksi viuhkaa.
Tarkoituksena on, että palvelutuottajat voivat hyödyntää viuhkaa myös uusien palvelujen
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Tavoitteena tuoda tämän hetkinen palvelutarjonta esille avoimesti kaikille.
Työllisyysviuhka löytyy osoitteesta: viuhka.turku.fi
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Tietopohja















Palvelun nimi
Palvelun toteuttaja
Tiivistelmä
Kuvaus
Toimintaohjeet
Ehdot ja kriteerit
Toiminta päättyy
Käyntiosoite ja aukioloajat
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Verkkosivut
Palaute
Yhteyshenkilö
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Palveluryhmittely
Neuvonta- ja ohjauspalvelut

Koulutuspalvelut

























Työllisyyspalvelukeskukset
Koulutusneuvontapalvelut
Yrittäjyysneuvontapalvelut
Kuntoutusohjauspalvelut
Muut ohjaus- ja neuvontapalvelut
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Koulutusneuvontapalvelut
Perusasteen koulutus
Lukiokoulutus
Nuorisoasteen ammatillinen koulutus
Ammatillinen aikuiskoulutus
Työvoimakoulutus
Ammattikorkeakoulutus
Yliopistokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Työpaikalla oppiminen
Lyhytkoulutukset
Valmentava koulutus
Maahanmuuttajakoulutus
Vapaa sivistystyö
Koulutuksen taloudelliset tuet
Koulutuksen verkkotietopalvelut
Muut koulutuspalvelut
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Tuetun työllistymisen palvelut

Yrittäjyyspalvelut


















Uraohjaus- ja työnhakuvalmennuspalvelut
Työkokeilu
Tukityöllistäminen
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen
työllistämistoiminta
Järjestöjen työllistämistoiminta
Yritysten työllistämistoiminta
Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset
Muut tuetun työllistymisen palvelut

Yrittäjyysneuvontapalvelut
Yrittäjyysvalmennuspalvelut
Osuuskuntayrittäminen
Yrittäjyyden taloudelliset tuet
Yrittäjyyden verkkotietopalvelut
Muut yrittäjyyspalvelut

Suoran työllistymisen palvelut

Terveys- ja kuntoutuspalvelut
















Työnhaun verkkopalvelut
Työhönvalmennuspalvelut
Työnetsijäpalvelut
Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut
Yritysten ja muiden yhteisöjen
rekrytointitoiminta
 Muut suoran työllistymisen palvelut
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Työttömien terveyspalvelut
Kuntoutusohjauspalvelut
Työeläkelaitosten kuntoutuspalvelut
Kelan kuntoutuspalvelut
Kuntouttava työtoiminta
Sosiaalinen kuntoutus
Kuntoutuksen verkkotietopalvelut
Muut kuntoutuspalvelut
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Muut palvelut











Tukea ja toimintaa nuorille
Tukea ja toimintaa aikuisille
Tukea ja toimintaa maahanmuuttajille
Palveluja päihderiippuvaisille
Palveluja velkaantuneille
Palveluja asunnottomille
Työttömien ja vähävaraisten ruokalat ja ruoka-apu
Vammaisten ja eläkeläisten työtoiminta
Vapaaehtois- ja talkootyö
Palvelutietopankit
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