
 
Information om sysselsättningsförsök 
 
Kommunala sysselsättningsförsök

De kommunala sysselsättningsförsöken börjar 1.3.2021 och pågår till 31.12.2024. I det kommunala 
sysselsättningsförsöket överförs en del arbetslösa arbetssökanden som kunder till sin egen hemkommun.  I 
försöket ansvarar hemkommunen för TE-tjänster det vill säga att erbjuda sina kunder offentliga 
arbetskrafts- och företagstjänster.

Tjänster för internationell kompetens i Tammerfors ansvarar i Birkalands försöksområde centraliserat för 
tjänster för invandrare under integrationstiden och tammerforsbor med annat modersmål. Efter 
integrationstidens slut uträttar invandrarna sina ärenden i den egna hemkommunen.  Även andra med 
annat modersmål uträttar ärenden i sin egen hemkommun.  Flerspråkiga rådgivningen Mainio betjänar alla 
invandrare som bor i Birkaland och som har behov av rådgivning och vägledning på det egna språket.

Om du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket får du personligen information om det.  Kunder 
hänvisas automatiskt till försöket och du behöver därför separat inte vara i kontakt med kommunförsöket 
eller TE-byrån.

Under försöket anmäler sig en ny arbetssökande fortfarande normalt till Birkalands TE-byrå.  Tjänsten Mina 
e-tjänster är i bruk.  TE-byrån hänvisar de kunder som omfattas av försöket till kommunförsöket. 
Kundrelationen gäller under hela den tid kommunförsöket pågår.

Registrering som arbetssökande på Mina e-tjänster

Kundrelation inom det kommunala sysselsättningsförsöket

I kommunförsöket får du en egen sakkunnig som hjälper dig i alla ärenden gällande sysselsättning. Du får 
råd till exempel i frågor gällande tjänster, utlåtanden och beslut fattade av myndigheter.

Kundens minneslista

Om du tidigare har kommit överens med TE-byrån om möten, tjänster eller uppgifter som gäller 
jobbsökning så kom ihåg att sköta dessa inom utsatt tid.  På så vis uppstår det inte avbrott i ditt 
arbetslöshetsskydd.

• Anmäl alla förändringar i din situation i Mina e-tjänster, till exempel om du börjar arbeta 
eller studera eller dina kontaktuppgifter ändras.

• Om du behöver hjälp eller du har något att fråga, kan du lämna en kontaktbegäran via Mina 
e-tjänster.  Du kontaktas inom fem vardagar.

• Om du ska börja en ny tjänst, lämna in blanketter med anknytning till det till 
kommunförsöket i god tid innan tjänsten börjar, helst cirka 10 vardagar tidigare.

Invandrare i kommunförsöket

Tammerfors stads Internationella kompetenscentret för invandrare (OSKE) betjänar alla arbetssökande 
med främmande språk från Tammerfors och invandrarkunder som bor i Birkaland och som är under 
integrationstid.  Hjälp ges med ärenden som gäller arbete och utbildning.

Service som erbjuds på OSKE: 

OMA-träning
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• OMA-tränaren stödjer med personlig service invandrarkunder att få sysselsättning och 
utbildningshandledning.

• Till tjänsterna hör lagstadgade integrationsprocesser: bedömning av servicebehovet och 
inledande intervju, integrationsplan, beslutsprocesser (lönesubvention o.d.) och handledning till tjänster 
som främjar utbildning/sysselsättning.

• OMA-tränaren förhandlar med kompetenskoordinatorerna om kompetenskartläggning och 
utbildningsplaner samt vid behov även med socialarbetaren i hemkommunen om stöd för kunden och om 
hänvisning till stödtjänster.

• OMA-tränaren upprättar också sysselsättnings-, aktiverings- och sektorsövergripande planer 
för kunder som överskridit integrationstiden och hänvisar till tjänster för stöd i sysselsättning och utbildning

Arbetssökningstjänst

• Företagskoordinatorerna stödjer kunderna genom att söka sysselsättningsmöjligheter och 
kartlägga företagsfältet och dess behov

• Företagskoordinatorerna nätverkar aktivt med företagsfältet och regionens 
näringslivsservice.   Målsättningen är att kunna erbjuda invandrarkunder olika möjligheter till sysselsättning 
(försök, lönesubvention, inslussningsarbeten osv.)

• Företagskoordinatorn stödjer företaget med att hitta lämplig stödmodell och lösning vid 
sysselsättning av invandrarkunder.

• För högskoleutbildade och de som framskrider snabbt finns tjänsten Career Boost 

Extern länk till tjänsten Career Boost - Internationaltampere.fi

Fördjupad kompetenskartläggning

• Kompetenskartläggningen är en servicehelhet på en vecka (fem dagar) som tills vidare 
genomförs på distans eller i hybridversion.

• Kartläggningsperioden består av personlig studie- och karriärvägledning, bedömning av 
kunskapsnivån i finska språket och studiefärdigheterna samt identifiering av yrkeskunnande. Klienten får 
från kartläggningsperioden en plan för fortsättningen.

• Vid behov görs kartläggning av speciallärare

• Kompetenskartläggningen lämpar sig för de som gått integrationsutbildningen eller invandrare som bott 
längre i landet och som har behov av att utveckla kompetensen för att bli sysselsatta. Tillägsuppgifter på e-
postadressen: treduoske@tampere.fi

 

Kontaktuppgifter:  

Internationella kompetenscentret för invandrare 

Rautatienkatu 10, 5:e våningen 

www.tampere.fi/oske 

http://www.tampere.fi/oske
https://internationaltampere.fi/article/career-boost/
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osaamiskeskus@tampere.fi

tfn 041 730 1407

Flerspråkiga rådgivningen Mainio betjänar alla invandrare som bor i Birkaland i olika vardagliga ärenden. 
Kundens bakgrund eller orsak till invandringen påverkar inte tillgången till Mainios rådgivningstjänst.

På Mainio finns följande tjänster: 

Flerspråkiga rådgivningen Mainio 

• Handlednings- och rådgivningstjänster på det egna språket stödjer i 16 språk i processer
gällande myndighetstjänster och invandring.

• I rådgivningen får du svar även på frågor gällande etablering, hälso- och sjukvård, intressen, 
utbildning, sysselsättning och boende i Finland.

• Rådgivningen hänvisar och stödjer kunder genom att hänvisa till rätt hjälp när kunden har en 
påfrestande livssituation eller svårigheter att själv hitta rätt information i offentliga tjänster.

• Det är möjligt att få rådgivning på det egna språket både som distans- eller närtjänst (per 
telefon, appen Neuvoo, besökskund)

• Till rådgivningens tjänster hör även inledande kartläggning för kunder utanför 
integrationstiden, till exempel studerande och föräldrar som integreras.

Kontaktuppgifter:

Flerspråkiga rådgivningen Mainio

Rautatienkatu 10, 1:a våningen

www.tampere.fi/mainio

mainio@tampere.fi

Appen Neuvoo (kan laddas gratis på Play- och App-store)

 

FAQ 

 

Vem kan jag ringa, vem är min kontaktperson? 

Du betjänas antingen av din egen kommun eller Internationella kompetenscentret för invandrare i 
Tammerfors. Kompetenscentrets telefonnummer är 040 730 1407. 

Jag bor inte i Tammerfors. Kan jag få hjälp av Internationella kompetenscentret för invandrare med att söka 
arbete? 

Om din hemkommun ligger i det kommunala sysselsättningsförsöket i Birkaland och du ännu har kvar 
integrationstid i enlighet med lagen, så kan du få hjälp med ärenden som gäller sysselsättning på 
Internationella kompetenscentret för invandrare.  Om din integrationstid har löpt ut, får du hjälp i din egen 
hemkommun.  

Jag kan inte finska bra. Vem kan hjälpa mig? 
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Du kan få hjälp av OMA-tränaren på Internationella kompetenscentret för invandrare, 
företagskoordinatorn eller Flerspråkiga rådgivningen Mainio.  

Internationella kompetenscentret för invandrare  

Flerspråkiga rådgivningen Mainio  
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