ForeAmmatti
Foredata Oy:n kehittämä ForeAmmattituoteperhe on digitaalinen vastaus
konkreettisiin työllisyyden edistämisen
haasteisiin.
Lyömätön kokonaisuus alueellisen työllisyyden
edistämiseen:
• ForeAmmatti Työllisyydenhoito
(asiantuntija- ja ohjauskäyttöön)
• ForeAmmatti Osaamiskartoitus
(työllisyydenhoidon asiakkaille)
• ForeAmmatti PLUS
(molemmille yhteinen työmarkkinaosuus)
Tämän esitteen pääpaino on ominaisuuksien esittelyssä.
Hyötyjä on esitelty tarkemmin ForeAmmatti Hyöty -esitteessä
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ForeAmmatti Työllisyydenhoito

Esimerkki tietolaatikosta:

ForeAmmatti Työllisyydenhoidon avulla asiantuntijat pysyvät kartalla asiakkaidensa
osaamisista. Työllisyydenhoito-osuuden käyttäjät toimivat asiantuntijaroolissa ja pystyvät
seuraamaan sekä omia että asiakkaidensa toimia ForeAmmatissa.
Asiantuntija-käyttäjän ominaisuuksia:
- Asiakkaan lisääminen
- Kohderyhmä
- Asiakkaan vastuuhenkilö
- Asiantuntijan lisääminen (vain pääkäyttäjä)
- Asiakkaan Omat tiedot-osuuden raportointi
- Asiakkaan ForeAmmatti-käyttökerrat
- Katsotuimmat ammatit, tutkinnot ja alueet
- Asiakkaan osaamiskartoituksen koosteen (OMA) raportointi
- ammattiosaaminen, kortit, passit ja pätevyydet sekä kielitaito
- Osaajahaku kaikista asiakkaista osaamiskartoituksessa täytettyjen osaamisten,
korttien, passien pätevyyksien ja kielitaidon perusteella
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ForeAmmatti Osaamiskartoitus

Esimerkki tietolaatikosta :

Digitaalisen ForeAmmatti Osaamiskartoituksen avulla asiakaskäyttäjät pystyvät
kattavasti kartoittamaan osaamisensa ja löytämään, mihin ammatteihin heidän
osaamisensa sopii.
Osaamiskartoituksessa asiakas voi valita itselleen;
• Eri ammattien olennaiset ja valinnaiset osaamiset
• Eri ammattien olennaiset ja valinnaiset tiedot
• Kortit, passit ja pätevyydet
• Kielitaidon
Huom! Työllisyydenhoidon asiakkailla on käytössään Osaamiskartoitus, mutta
ei pääsyä Työllisyydenhoito-osuuteen.

ForeAmmatissa käytetään Euroopan komission kehittämää ESCOluokitusta

3

Foredata Oy

ForeAmmatti Osaamiskartoitus: OMA-sivu

Esimerkki tietolaatikosta:

Asiakaskäyttäjät voivat OMA-sivun kautta tarkastella, mihin ammatteihin heidän
kartoittamansa osaaminen sopii.

OMA-sivulla on listattuna mm.
•
•
•
•

Kaikki valitut osaamiset kaikista kartoitetuista ammateista
Valitut kortit, passit ja pätevyydet
Valitut kielet
Ammatit, joiden osaaminen kartoitettu ja joihin valitut osaamiset kohdistuvat (Top
100).

Lisäksi OMA-sivulla on näkyvissä Top 10 -listaukset parhaiten osaamista vastaavien
ammattien tämänhetkisestä kilpailutilanteesta sekä kilpailutilanteesta vuonna 2020
(Foredata Oy:n tekemä ennuste)
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ForeAmmatti PLUS

Esimerkki tietolaatikosta:

ForeAmmatin kattava työmarkkinatieto-osuus (ForeAmmatti PLUS) on käytössä kaikille
asiantuntija- ja asiakaskäyttäjille. ForeAmmatti PLUS -palveluun pääsee kirjautumaan sisään
asianmukaisilla tunnuksilla ForeAmmatti.fi-sivustolla. Ilman kirjautumista maksuttomalla ja
kaikille avoimella ForeAmmatti.fi-sivustolla on nähtävissä 200 ammatin suppeat
työmarkkinatiedot.
ForeAmmatti PLUS sisältää tarkat tilastotiedot kaikista ammateista (411 kpl), kaikista Suomen
työllisistä (n. 2,25 milj.) sekä kaikista työllisten viimeksi suoritetuista tutkinnoista (2059 kpl).
Lisäksi ForeAmmatti kertoo ammattikohtaisesti työpaikkailmoitusten määrän alueittain, tämän
hetken ammatillisen kilpailutilanteen alueittain sekä ammattien kilpailutilanne-ennusteen
vuodelle 2020.
Tutkintojen osalta ForeAmmatti PLUS kertoo, missä ammateissa tutkinnon suorittaneet ovat
työssä ja mitä osaamisia eri ammateissa vaaditaan.
Verkkopalvelun sisällöt päivittyvät osin päivittäin, osin kuukausittain ja osin kerran vuodessa.
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ForeAmmatti PLUS: lisäominaisuudet

Esimerkki tietolaatikosta:

ForeAmmatti PLUS -palveluun sisältyvät lisäominaisuudet, jotka eivät sisälly maksuttomaan
ForeAmmattiin:
- Ammattikohtaiset lisätietolaatikot
- Ammatin työllisten lukumäärä
- Ammatin työllisten jakautuminen koulutuksen mukaan
- Ammatin koulutustaso suhteessa muihin ammatteihin
- Tilastotiedot ammatin työllisten tutkintotaustasta
- Listat ammattikohtaisista työnantajista ja henkilöstöpalveluyrityksistä
- max 10 + 10 työnantajaa
- Tutkintosivu
- Mm. tutkinnon suorittaneiden määrä ja missä ammateissa tutkinnon suorittaneet
työskentelevät ja näiden ammattien kilpailutilanteet
- Omat tiedot (mm. työnhakutilanne)
- Työvoimasivu (Huom! Näkyvissä vain asiantuntijoille)
- Ammattikohtainen historiakatsaus työllisyyteen ja työttömyyteen alueella
- ForeAmmatin kilpailutilanne-ennuste avattuna
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