
duuniin.tredu.fi palvelun lanseeraus 
 
 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on yksi laajimpia ja näkyvimpiä yhteistyömuotoja ammatillisen 
koulutuksen ja yritysten välillä. Pirkanmaalla Tredun opiskelijat suorittavat vuosittain noin 10´000 
työpaikalla tapahtuvaa oppimisjaksoa ja useat opiskelijat etsivät osa-aikatöitä lisäansioiden sekä 
työkokemuksen kerryttämiseksi. Yritykset ovat myös kiinnostuneita palkkaamaan valmistuvia 
nuoria.  
 
Joillain koulutusaloilla työssäoppimispaikkojen löytäminen on ollut haasteellista mm. sen vuoksi 
että kyseisiä työtehtäviä on yksittäisinä paikkoina pirstaloituneena ympäri Pirkanmaata. Joissain 
tapauksissa taas yritykset ovat kokeneet haastavaksi tavoittaa tietyn alan opiskelijoita kun heitä on 
useassa eri toimipisteessä tai ei ole tiedossa keiltä opettajilta heitä voi tiedustella. Myös 
ympäristökunnat ovat esittäneet huolensa siitä että heidän alueellaan asuvat mutta Tampereella 
opiskelevat nuoret suorittavat työssäoppimisjaksonsa Tampereen alueella ja tämä vaikeuttaa 
ympäristökuntien alueen yritysten tilannetta.  
 
Kohtaanto-ongelmien ja tavoitettavuuden ratkaisemiseksi Tredussa lanseerattiin viime vuoden 
syyskuussa sähköinen ilmoitustaulu https://duuniin.tredu.fi .  
 

- Yritys voi ilmoittaa työ- tai työssäoppimispaikoista helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla tai 
Tredu tekee ilmoituksen yrityksen puolesta 

- palvelu on maksuton niin yrityksille kuin opiskelijoille 
- opiskelijat voivat selata ilmoituksia ilman käyttäjätiliä tai kirjautumista ja tällä on 

mahdollistettu matala käyttökynnys 
 
Palvelu lanseerattiin yrityksille suunnitelmallisesti: 
 

- ensin palveluun kerättiin yhteistyöyrityksiltä noin 40 ilmoitusta malliksi 
- sitten palvelua markkinoitiin  

o Tredun internetsivuilla 
o Tredun uutiskirjeessä 
o lehti-ilmoituksilla (Kauppakamari-lehti, Pirkanmaan yrittäjät-lehti, Tamperelainen jne) 

- jatkomarkkinointia tehtiin mm teiden varsilla olleissa diginäytöissä, bussien infotauluissa ja 
Tredun sähköisillä viestintäkanavilla 

 
Kun palvelussa oli noin 100 ilmoitusta, se lanseerattiin opiskelijoille juuri syksyn 
työssäoppimisjakson kynnyksellä laajasti mm Wilmaviestein, ovijulistein sekä ruoka- ja 
kahvipöydissä olleilla mainoksilla. Sivusto tavoitti nopeasti tuhansia opiskelijoita ja sivustolla on 
viikoittain noin 1000 sivulatausta eli se on aktiivisessa käytössä.  
 
Palvelussa on ollut puolen vuoden aikana yli 350 ilmoitusta ja palvelun avulla on yhdistetty paljon 
työssäoppimispaikkaa tarjoavia yrityksiä ja opiskelijoita. Myös työpaikkoja ja oppisopimuspaikkoja 
on välitetty onnistuneesti. Palvelu on saanut yrityksiltä paljon positiivista palautetta ja uusia 
ilmoituksia tulee käytännössä viikoittain. 
 
Lisätietoja: 
Sami Heikkilä 
Tredu Yritys- ja työnantajapalvelut 
040-1632945 
sami.heikkila@tampere.fi 
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