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Uuras työllistymisohjelma

Maria Honkanen

Työnhaku digitaalisesti
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• Työmarkkinat: missä on töitä?
• Työnhaun työkalut ja 

työllisyyspalvelut
• Y-Säätiön työllistämisohjelma
• Keikkatyötä mobiilisovelluksella
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Työmarkkinat
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• Sosiaali- ja terveysala: lääkärit, lähihoitajat, 
sairaanhoitaja, psykologit, sosiaalialan 
erityisasiantuntijat

• Varhaiskasvatus: lastentarhanopettajat ja hoitajat.
• IT ala: ohjelmoijat, web suunnittelijat, arkkitehdit
• Rakennusala: maanrakennuksesta valmiiseen 

rakennukseen saakka olevat ammattitehtävät
• Tekniikan ala: LVI, moottoriajoneuvojen korjaajat
• Myyntityö: kuluttaja- ja yrityskauppa
• Puhtaanapito: Kotiapulaiset ja –siivoojat, toimisto- ja 

laitossiivoojat ym.
• Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)

Ammattibarometri 3/2021  https://www.ammattibarometri.fi/

TYÖVOIMAPULAA
SUOMEN AMMATTIBAROMETRI 2021
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• Elektr.- ja autom.laitteiden
asentajat, korjaajat

• Graafiset ja 
multimediasuunnittelijat

• Hotellin vastaanottovirkailijat
• Huonekalupuusepät ym.
• Johdon sihteerit ja osastosihteerit
• Jälkikäsittelijät ja 

sitomotyöntekijät
• Kampaajat ja parturit
• Kirjastonhoitajat, informaatikot 

ym.
• Kirjastotyöntekijät
• Konepuusepät
• Kosmetologit ym.
• Kuvataiteilijat
• Käytön tukihenkilöt

• Leipurit ja kondiittorit
• Lentoemännät, purserit ym.
• Linja-auton- ja 

raitiovaununkuljettajat
• Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot
• Mainonnan ja markkinoinnin 

erityisasiantuntijat
• Matkaoppaat
• Matkatoimistovirkailijat
• Muusikot, laulajat ja säveltäjät
• Muut taide- ja kulttuurialan 

asiantuntijat
• Ohjaajat ja tuottajat
• Painajat
• Painopinnanvalmistajat
• Pankki- ym. Toimihenkilöt

• Ravintola- ja 
suurtaloustyöntekijät

• Sisustussuunnittelijat ym.
• Tarjoilijat
• Tiedottajat
• Tieto- ja viestintäteknologian 

asentajat,korjaajat
• Toimittajat
• Tuote- ja vaatesuunnittelijat
• Vaatturit, pukuompelijat, 

turkkurit, hatuntekijät
• Valokuvaajat
• Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
• * Yleissihteerit
•

YLITARJONTAA   SUOMEN AMMATTIBAROMETRI 2021 
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Tavat, joilla hakea työtä 
Hakemus työpaikkailmoitukseen: 

• Tyopaikat.oikotie.fi , Monster.fi, Duunitori.fi, Indeed.fi ,Careerjet.fi, https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
• Kuntarekry.fi
• Valtiolle.fi

Rekrytointitilaisuudet ja neuvontapalvelut 
• Koko Suomi: te-live.fi/ ”messilive”
• Uudenmaan alue: tyollisyyspalvelut.hel.fi/fi; 
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Apua_tyollistymiseen/Tyollisyyden_palvelutori
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/vantaakeravatyollisyyspalvelut

Sosiaalinen media
• Työpaikkoja jaetaan yritysten ja rekrytointiyritysten somekanavilla sekä erilaisissa someryhmissä. Monilla somekanavilla esimerkiksi hashtagit #rekry, 

#työpaikat ja #jobs ovat suosittuja, samoin alakohtaiset hashtagit, kuten #ITrekry, ja tehtävänimikkeet.
• Facebookissa voi hyödyntää ryhmiä, kuten keskusteluryhmiä, joissa käyttäjät jakavat toisilleen oman alan työpaikkailmoituksia (esimerkiksi 

Markkinointikollektiivi tai Hae töitä – verkostoidu – ilmoita työpaikoista – somerekry) sekä vaikkapa Duunitorin ala- ja aluekohtaisia ryhmiä. Viime 
vuonna Suomen Facebookissa tuli käyttöön myös Työpaikat-osio (facebook.com/jobs), jonka suosion kehitys jää vielä nähtäväksi.

• Linked In mahdollistaa verkostoitumisen sekä työnhaun. 

Työvoimakoulutukset
• https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

https://tyopaikat.oikotie.fi/
https://www.monster.fi/
https://duunitori.fi/
https://www.indeed.fi/
https://www.careerjet.fi/
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
https://te-live.fi/
https://tyollisyyspalvelut.hel.fi/fi
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Apua_tyollistymiseen/Tyollisyyden_palvelutori
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/vantaakeravatyollisyyspalvelut
http://www.facebook.com/jobs
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/
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• Tieto työmarkkinoista: Miltä aloilta työtä on 
saatavana, miten työtä haetaan ja mistä 
kanavista?

• Työnhaun työkalut: CV ja hakemus
• Suomen kielen- tai ”viranomaiskielen” taito 
• Oman osaamisen sanoittaminen: työhaastattelu, 

mitä kirjoitan hakemukseen
• Vanhentunut osaaminen tai osaamisen puute

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) julkaisu  14.4.2021 
Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen edellyttää isoa 
sosiaaliturvareformia

1. Työpaikka puuttuu
2. Koulutuksen tai työhistorian puute
3. Koulutus ja työhistoria puuttuu

”Suomesta yksinkertaisesti häviävät työpaikat, joissa minkäänlaista 
koulutusta ei edellytetä. ” 

Työnhaun haasteet
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Y-Säätiö työllistymisohjelma Uuras
Uuras yhdistää asumisen ja työn
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• Välitämme asukkaista ja haluamme edistää 
heidän hyvinvointiaan

• Asukkaiden vuokrarästien taklaaminen

Muutakin kuin asumista
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Y-Säätiö - konsernin työpaikat
• kausityö, ensimmäinen kesäduuni, muut 

määräaikaiset työsuhteet.
Reilu keikkatyö

• Työkeikat kiinteistöhuollosta
• Työkeikat alihankintayrityksiltä

Työvalmennus 
• Kevyt ohjaus ja neuvonta
• Syvempi asiakkaiden valmennus ja työvalmennus

Avoimet työmarkkinat
• Yritysyhteistyö
• Työllisyydenhoidon verkosto

Uuras työllistymispalvelut asukkaille
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Reilua Keikkatyötä
Asuntotoimijana meillä on organisaation sisällä tehtäviä, joita ei ole 
tarvetta ulkoistaa, jos tehtävät suorittavat asukkaamme itse.

Isona keikkatyön tarjoaja osapuolena toimii oma kiinteistöhuoltomme: 
Muutto-, ja siivoustehtävät sekä taloyhtiöiden pihapiiriin kuuluvat huollot kuten käsilumityöt ja 
liukkaiden esto sekä viherpalvelut. 

Tehtäviä tarjotaan suoraan asukkaillemme: 
- Joka saa työtä omasta asuinympäristöstä

- Saa työkokemusta, jolla pääsee eteenpäin
- Asukkaalla on mahdollisuus taklata vuokrarästejä keikkatyöllä

Työnantaja Y-Säätiö: 
- Tarjoaa työmahdollisuuksia omille asukkailleen (positiivinen erityiskohtelu)

- Työtä tehdään yhdessä (kiinteistöhuoltoyhtiö ja asukas)
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Tiedotamme asukkaita työtehtävistä

Asukkaat kirjautuu keikkatyöpooliin

Tarjoamme työkeikat keikkatyöalustan kautta asukaspoolille

Asukas valitsee työn ja me perehdytämme

Työtä tehdään yhdessä, jolloin asukas saa välittömän
palautteen

Käytännössä
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Kuntouttava työtoiminta
1 kk

Reilu keikkatyö

Työ alkaa Työ päättyy

PalauteSopimus

Rakenteellisen palautteen määrä Reilussa keikkatyössä kuntouttavaan työtoimintaan verrattuna
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Reilun keikkatyön tulokset
Vuosi 2020: Keikkalaisia yhteensä 142 henkilöä
• vuonna 2019 oli 100 henkilöä

Aktiivisia tekijöitä noin 50. 
• suorittavat työkeikkoja vähintään 1-3kk välein.

Vuosi 2020: Työkeikkoja tehty 2034
• vuonna 2019 keikkoja tehtiin 661

Noin joka kymmenes palkka ohjautuu vuokrarästeihin.
• Vuonna 2020 maksettuja palkkoja on ollut 128000€, joista 11300€ on 

käytetty vuokrarästeihin eli noin 9%. 

Vuosi 2020: Henkilötyövuosia tehty 5,5    (10 332 h)
• vuonna 2019 henkilötyövuosia 2,2     (4 065 h)

Vuosi 2020: Tehtyjä keikkoja muihin yrityksiin 131
• vuonna 2019 keikkoja muihin yrityksiin 96
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REILU KEIKKATYÖ

Reilu keikkatyö Muihin yrityksiin
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Tarvitsetko lisätienestejä vuokran maksuun? Y-Säätiö 
tarjoaa keikkatöitä Y-Säätiön ja M2-Kotien asukkaille. 
Työtehtäviemme välittäjänä toimii Treamer-sovellus.

Näin toimit:

Lisätietoja ja muita Säätiön työmahdollisuuksia löydät: ysaatio.fi/uuras tai uuras@ysaatio.fi

Onko vuokra rästissä? 
Ei hätää!

Lataa ilmainen 
Treamer-sovellus 
puhelimeesi App 
Storesta, Google Play 
Storesta tai osoitteesta 
treamer.com/ 
ryhdy-treameriksi

Täytä työnhakijaprofiil isi  huol el lisest i . 
Sovellus pyytää yhteystietosi, 
tilinumerosi ja kuvasi. Muista myös 
lisätä kohdasta ”todistukset” kuva 
henkilöllisyystodistuksestasi ja 
verokortistasi.

Ilmoittaessasi 
Treameriin 
vuokranmaksu-
tilinumeron 
viitetietoineen, 
voit lyhentää 
palkan suoraan 
vuokranmaksuun 
tai vuokrarästeihin. 
Tämä onnistuu 
oman pankkitilin 
lisäasetuksista.

Liity Y-Tekijät-tiimiin 
osoitteesta bot.fi/2 yj w  
tai oheisen QR-koodin 
kautta. Liityttyäsi tiimiin, 
voit vastaanottaa 
Y-Säätiön työ tarjouksia. 
Työtehtävät näkyvät 
omassa feedissä 
muiden Treamerin 
työtehtävien joukossa.

Valitse kiinnostava työtehtävä ja tarjoudu 
ottamaan se vastaan. Työsopimus 
sovitusta työstä on hyväksytty, kun saat 
tiedon, että tehtävä on sinun.

Palkka lähtee maksuun  joka 
keskiviikko.

1.

4. 5. 6.

2. 3.Pekka oli jäänyt pois entiseltä työuraltaan. Elämä oli 
monella tapaa kriisiytynyt ja vuokrat jääneet rästiin.  
Akuuttiin hätään tuli apu keikkatyö Uuraan kautta. 
Keikoilta sai nopeasti lisätuloa. Häätöuhkalta vältyttiin. 
Merkittävää oli jokaiselta keikalta saatu palaute hyvin 
tehdystä työstä, jollaista Pekka ei ollut saanut vuosiin. 
Käsitys itsestä koheni ja toimijuus palasi.  
Työkeikkojen kautta Uuraaseen syntynyt luottamus 
rohkaisi Pekkaa pyytämään apua myös velka-asioiden 
selvittelyyn ja edullisemman asunnon etsimiseen. 
Keikkatyövaihe kesti muutaman kuukauden, jonka 
jälkeen löytyi uusi motivoiva päivätyö. 

Rästit nurin työllä
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Ajankohtaista

Yhteistyö Postin kanssa – Töitä tarjolla koko Uudenmaan alueella
Y-Säätiö ja Posti ovat aloittaneet yhteistyön pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme työtä 
asukkaille heidän omasta asuinympäristöstään.
Haemme Vallilaan postinjakajaa: Katso lisätiedot tehtävästä (pdf)
Lue millaista työ Postilla on:
Varhaisjakajan työ eli yöjakelu
Postinjakajan työ: lajittelu, käsittely ja jako

Yhteistyö henkilöstöpartneri Verticon kanssa – Kauppoihin haetaan työntekijöitä
Vertico tarjoaa koko Uudenmaan alueella töitä kaupan-alalta ja asiakaspalvelutehtävistä.
Katso tehtäväkuvaukset ja lähetä hakemus. Kirjoita hakemukseen, että sait tiedon Y-
Säätiöltä.

Yhteistyö Enersensen kanssa – Haetaan rakennusapulaisia ja vihertyöntekijöitä
Juuri nyt haemme yhdessä rakennusapulaisia ja vihertyöntekijöitä koko Uudenmaan 
alueelta.
Katso tarkempi tehtävänkuvaus (pdf)

Yhteistyö Seuren kanssa – Lastenhoitajan töihin etsitään työntekijöitä
Seure ja Y-Säätiö tarjoavat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan keikkatöitä koko 
pääkaupunkiseudulta.
Katso tarkempi tehtävänkuvaus (pdf)

Yritysyhteistyö

https://ysaatio.fi/assets/files/2021/03/YSaatio_Posti-Tiedote-Vallila-18.3.2021.pdf
https://careers.posti.com/varhaisjakaja
https://careers.posti.com/postinjakajaksi
https://www.henkilostopartneri.fi/avoimet-tyopaikat/
https://ysaatio.fi/assets/files/2021/03/YS-Uuras_Enersense-300321-002.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2021/03/YS-UURAS-SEURE-300321-003.pdf
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Keikkatyötä mobiilisti
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• Treamer: työtä 
palvelualoilta

• Tiitus: työnantajat tarjoavat 
opiskelijoille työtä 
(yhteistyö oppilaitosten 
kanssa)

• Work pilots: myös 
kotitaloudet voivat etsiä 
keikkalaisia

keikkatyöalustoja
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Case ”Joonas” -25
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Muutto asumispalvelu-
yksikköön

2016 2017

Muutto M2-Kotien 
asuntoon 

2018 2019

Keikkahommissa Y-Tekijänä,
Y-Osaajana remonttitiimissä ja 

vihertyössä

”En asuisi täällä, jos en olisi 
ollut M2-Kodeilla töissä. Ja 

jos en olisi muuttanut 
asumispalveluyksikköön, en 
olisi päätynyt M2-Kodeille 

töihin.”

Kesätyö nurmikonleikkaajana, 
kausityö M2-vihertiimissä

”Se oli ensimmäinen oikea 
työpaikkani. Aluksi sinne oli 
vaikeaa mennä, koska en 
ollut käynyt palkkatöissä, 
mutta kyllä se alkoi sitten 
luistaa. En halunnut enää 

lopettaa.”

Työllistyminen vakituiseen 
työsuhteeseen, 

lisäksi Uuras-lumityökeikkoja

”En olisi uskonut, että tulen 
olemaan töissä, mutta tässä 

sitä ollaan.” 

18-vuotiaana muutto kotoa, 
ei vakituista omaa kotia

”Se oli vähän sellaista 
seilaamista.”
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Y-Säätiön työllistymisasioita hoitaa Uuras tiimi 

Uuras yhdistää asumisen ja työn

ysaatio.fi/uuras
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Linkkejä työnhakuun ja palveluihin
Mitkä ammatit työllistävät:  
Työvoimapulaa: https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=suomi&vuosi=21i&kieli=

Tavat, joilla hakea työtä:
Hakemus työpaikkailmoitukseen: 

• Tyopaikat.oikotie.fi , Monster.fi, Duunitori.fi, Indeed.fi ,Careerjet.fi, https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
• https://www.kuntarekry.fi/
• https://www.valtiolle.fi/fi
• Keikkatyötä mobiilisti: https://www.treamer.com/fi/finland, https://workpilots.fi/ opiskelijoille https://www.tiitus.fi/

Rekrytointitilaisuudet ja neuvonta verkossa:
• Koko Suomi: te-live.fi/ ”messilive”
• Uudenmaan alue: tyollisyyspalvelut.hel.fi/fi; 
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Apua_tyollistymiseen/Tyollisyyden_palvelutori
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/vantaakeravatyollisyyspalvelut

Sosiaalinen media
• Työpaikkoja jaetaan yritysten ja rekrytointiyritysten somekanavilla sekä erilaisissa someryhmissä. Monilla somekanavilla esimerkiksi hashtagit #rekry, 

#työpaikat ja #jobs ovat suosittuja, samoin alakohtaiset hashtagit, kuten #ITrekry, ja tehtävänimikkeet.
• Facebookissa voi hyödyntää ryhmiä, kuten keskusteluryhmiä, joissa käyttäjät jakavat toisilleen oman alan työpaikkailmoituksia (esimerkiksi 

Markkinointikollektiivi tai Hae töitä – verkostoidu – ilmoita työpaikoista – somerekry) sekä vaikkapa Duunitorin ala- ja aluekohtaisia ryhmiä. Viime vuonna 
Suomen Facebookissa tuli käyttöön myös Työpaikat-osio (facebook.com/jobs), jonka suosion kehitys jää vielä nähtäväksi.

• Linked In mahdollistaa verkostoitumisen sekä työnhaun. 

Kouluttaudu lyhytkoulutuksien avulla ammattiin
Työvoimakoulutukset TE-palveluiden sivuilla 

• https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=suomi&vuosi=21i&kieli=
https://tyopaikat.oikotie.fi/
https://www.monster.fi/
https://duunitori.fi/
https://www.indeed.fi/
https://www.careerjet.fi/
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
https://www.kuntarekry.fi/
https://www.valtiolle.fi/fi
https://www.treamer.com/fi/finland
https://workpilots.fi/
https://www.tiitus.fi/
https://te-live.fi/
https://tyollisyyspalvelut.hel.fi/fi
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Apua_tyollistymiseen/Tyollisyyden_palvelutori
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/vantaakeravatyollisyyspalvelut
http://www.facebook.com/jobs
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

