
OUTPLACEMENT- 
PALVELUT



Outplacement
on ovi uuteen

Uudelleenjärjestelyt ovat väistämätön osa kaikkien 
organisaatioiden toimintaa. Mihin kuitenkin voidaan vaikuttaa, 
on irtisanottavien henkilöiden täysimääräinen tukeminen uuden 
työpaikan saamisessa sekä esimiesten ja muun työyhteisön 
huomioiminen prosessin aikana.

Outplacement-palveluiden tarjoaminen on osoitus yrityksen 
sosiaalisesta vastuusta työntekijöitään kohtaan. Pro-Source 
palvelee yrityksiä, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen 
tehokkaan urakehitysohjelman, olipa kyseessä valinnainen tai 
ei-valinnainen muutostilanne työsuhteessa.



Palvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme kahdenlaisia uudelleenjärjestelypalveluita:

Outplacement-valmennuksessa prosessi 
alkaa työsuhteen irtisanomisesta.

Pro-Placement-valmennuksessa työntekijä jatkaa nykyisessä 
toimenkuvassaan, kunnes uusi, valmennettavalle mieluisa työpaikka 
on löytynyt.



• Molemmat palvelumme yhdistävät online- ja lähivalmennusta joko yksilön 
kanssa tai ryhmässä, yhden tai useamman asiantuntijamme tukemana

• Valmennusten harjoitteisiin kuuluu mm. valmennettavan oman 
henkilöbrändin vahvistamista työnhakijana, tehokkaiden 
työnhakutekniikoiden omaksumista sekä haastatteluihin ja 
palkkaneuvotteluihn valmistautumista

Valmennusten toteutus



Tavoitteemme on auttaa valmennettavaa saamaan uusi työpaikka 
4-6 kuukauden kuluessa aloittamisesta. Kokemuksemme ja 
menetelmiemme avulla varmistamme myönteisen, rakentavan ja 
arvostavan ilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen läpi koko 
uudelleenjärjestelyprosessin.

Tavoite



Hyödyt • Juridisesti, eettisesti ja sosiaalisesti 
hyväksytty tapa pitkäaikaisen työsuhteen 
päättämiseen 

• Mahdollistaa uuden osaamisen hankinnan 
yritykseen

• Ylläpitää hyvää työnantajakuvaa, koska 
valmennus on tehty avoimessa ja hyvässä 
hengessä

• Merkittävät säästöt

Asiakas



Hyödyt • Kokonaisvaltainen ja toimivaksi todettu 
urasuunnittelun ja työnhaun konsepti

• Vahvistaa työnhaun taitoja

• Antaa työkaluja oman ammatillisen profiilin ja 
kompetenssin määrittelyyn sekä kehittämiseen

• Valmennettava nauttii (entisen) työantajan tuesta 
ja avusta työnhakuprosessin aikana

• Uusi työ uuden, kiinnostavan työnantajan 
palveluksessa voi olla uuden uran alku

Valmennettava



Valmennusten sisältö

• Analyysi valmennettavan ammatillisista ja sosiaalisista taidoista (MLP DiSC -metodi) 
• Arvio valmennettavan henkilökohtaisista vahvuuksista ja kyvyistä
• Pro-Strengths -työkalu (henkilökohtaisten vahvuuksien kartta)
• Pro-Search -työkalu (työnhaun seuraamiseen)
• Kuinka löytää potentiaalinen työnantaja
• Piilotyöpaikat ja niiden löytäminen
• Ensiluokkaisen työnhakudokumentaation luominen ja kehittäminen

(CV, saatekirje, avoin hakemus, portfolio)
• Haastatteluihin valmistautuminen ja harjoittelu
• Yrittäjyys mahdollisuutena
• Osallistuminen sopiviin Pro-Sourcen hakuihin
• Ohjeet suorahakuun: 

miten hurmata headhunter, mitä korostaa neuvotteluissa työnantajan kanssa



1. Persoona

-Vahvuudet
-Itsetuntemus ja 
itseluottamus
-Soveltuvuus- ja
kehittymiskykyarviot
-Tahtotila, motivaatio,
voimavarat, arvot

2. Työkalut

-Henkilöbrändäys
-Sähköinen CV / 
LinkedIn
-Hissipuhe, 
profiililaatikko
-Verkostot

3. Työpaikat

-Ilmoituksiin 
perehtyminen:
avainsanat,
kipupisteet,
kysymykset

4. Kontaktit

-100 kontaktia
-Piilotyöpaikat
-Kysymyksiä & 
vastauksia
-Hakemuksen 
laatiminen

5. Täsmä- 
hakemus

-Oikeat kysymykset 
ennen hakemista
-3 keskeisintä asiaa 
hakemuksessa
-Hakemusten ja 
yrityssivujen 
piiloviestit

6. Valmistau- 
tuminen

-Peruskysymykset
-Tehtävä / persoona
-Vahvuudet
-Performance 
recruiting
-Aiemmat ja tulevat 
saavutukset

7. Haastattelu

-Perehtyminen 
etukäteen
-Tyyli (keskusteleva, 
haastava)
-Caset, kuvaukset,
näkemys, luvut
-Simulaatiotestit

8. Työsopimus

-Työsopimus, 
johtajasopimus,
konsulttisopimus, 
alihankinta,
määräaikainen...
-Mitä lupaan, mihin 
sitoudun

Valmennusten kulku
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Pro-Source on vahvempien 
organisaatioiden rakentaja. 
Palvelemme sinua kaikissa 
osaamisen hankinnan ja 
johtamisen asioissa 
yli 15 vuoden 
kokemuksella.

Kysy meiltä lisää


