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Verkkoasiointi - esimerkkejä  

• KELA: ohjeita verkkoasiointiin: http://www.kela.fi/ohjeita-
verkkoasiointiin 

• KANTA: sähköinen lääkemääräys; opastusmateriaalia 
Kannan käyttöön: 
http://www.kanta.fi/documents/10180/4363636/KANTA+Opa
stusmateriaali+2018/bfd38c6b-1fc4-4bb1-9eb2-
97f180dd6bed 

• Fimlab: ajanvaraus ja peruminen verkossa: 
https://ajanvaraus.fimlab.fi/do.xsp?objectType=appointment
booking&viewType=indexview 

• KIRJASTO: https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/kirjastot/maahanmuuttajan-palvelut.html 

• HELMET.FI: e-kirjasto: http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto 

• VEROKORTTI VERKOSTA, VIDEO-OHJEET: 
https://www.youtube.com/watch?v=SK2plkYkKwQ 

• ASUMINEN TAMPEREELLA, INFOPANKKI: 
https://www.infopankki.fi/fi/tampere/elama-
tampereella/asuminen-tampereella 

 
 

Muita viranomaisia tai palveluja 
verkossa 

• Mitä em. mainituista verkkopalveluista olet itse käyttänyt? 

• Käyttäjäkokemuksesi?  
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• Millaisia muita viranomaisten tarjoamia palvelumuotoja 
verkossa tunnet?   

• Tai muuta, mitä asioita verkossa voisi hoitaa luukulla 
käymisen sijaan? 

 

Omat kokemukset jaettaviksi 
• Mitä kokemuksia sinulla on em. palvelujen käytöstä joko 

henkilökohtaisesti tai lähipiirisi tai työsi kautta?  

• Mitä polkuja vielä voisi löytyä? 

• Mitä työnhakukanavia tunnet? 

• Mistä voisit löytää niitä lisää? 
 

Erilaiset polut työhön 

• Töihin kotoutumiskoulutuksen jälkeen tai ilman 
kotoutumiskoulutusta – miten - kokemuksia?  

• Työkokeilun kautta – millä edellytyksillä pääsee? 

• Työhönvalmennus /uravalmennukset: eri toteuttajia, 
mm. TAKK, haku TE:n kautta 

• Kuntouttava työtoiminta: Tampereen kaupungin 
työvoimaplavleukeskuksen (TYPAn) tai TE:n kautta 

• Kouluttautuminen: TE-toimiston koulutukset, 
ammatillinen koulutus 

• Työ- ja koulutuskokeilut: TAKK, TE:n kautta 

• Oppisopimus: takk.fi/oppisopimus 
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• Oma yritys: liikeidea, yrittäjäkurssi, Ensimetri, starttiraha, 
Minustako yrittäjä? -tilaisuudet: 
https://www.ensimetri.fi/minustako-yrittaja-info-2/ 

• Osuuskuntayrittäjyys: 
https://www.osuustoimintakeskus.net/ 

 

CV ja työhakemus 

• CV- malleja löytyy mm. Monsterista. Isommilla työnantajilla 
on omat rekrykanavansa, jota kautta haetaan tehtävään 
suoraan.  

• Henkilöstöpalveluyritysten kautta tehtävä rekrytointi on 
voimakkaassa kasvussa, joten sitä kautta kannattaa ohjata 
etsimään työtä 

• Työhakemukseen kannattaa kirjoittaa VAIN haettavan 
tehtävän kannalta keskeiset työkokemukset ja muu 
osaaminen sekä kuvaus omasta persoonasta – ne asiat, 
mitkä EI näy CV:ssä 

• Kaikki aktiivisuus on aina plussaa työnantajan silmissä! -> 
kannusta siis osallisuuteen!  

 

Pohdittavaksi, yhdessä ja yksin 
työstettäväksi 

• keskustelua omista kokemuksista: minun 
työllistymispolkuni 

>   Tai /ja piirrä/kirjoita omat tärkeät käännekohdat 
työurallasi esim. mindmapin avulla 
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• Ehdotuksia, kokemuksia, ideoita: Millä keinoin 
maahanmuuttajien työllistymispolkuja voisi nopeuttaa? 

• Maahanmuuttajien yrittäjyys: mm. TAKK:n 
maahanmuuttajayrittäjäkoulutuksen kautta, muut 
yrittäjäkurssit  

• Mitä maahanmuuttajille suunnattuja palveluja / millaisia 
muutoksia tarvittaisiin lisää tai tilalle mahdollisesti? 
Pohdi asiaa sekä työnantajien että työnhakijoiden 
näkökulmasta 

• Ideoita eteenpäin vietäväksi? 
 

 

 
 

 

 

 

 


