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”Mahdollisimman nopeasti työhön ja tuki työpaikoille, tämä on
ollut ohjenuoramme.”

Työllistymisen tukea maahan muuttaneille

Kaiku laajeni vuoden 2016 kesällä maahan
muuttaneiden työllistymisen tukijaksi. Ajatuksena oli mahdollistaa heille työllistyminen
niin nopeasti kuin mahdollista. Tämän vuoksi
asiakkaiden joukko oli hyvin moninainen, yhteistä heille oli kehittymisvaiheessa olevan
suomen kielen taito.

Työhönvalmentaja Vuokko Palkovaara kiteyttää kaikulaisen tavan toimia: ”Silloin kun
kaikki on jo kokeiltu, on keksittävä jotain uutta ja uskaliastakin tavoitteiden saavuttamiseksi. Työhönvalmentaja on se, joka uskoo
ja kannustaa. Epäilylle ja negatiivisuudelle ei
saa antaa valtaa.”

Kaikun projektipäällikkö Saastamoinen kertoo, että toiminnan punaisena lankana oli
kuunnella ihmisiä ohi heidän puutteellisen
kielitaidon ja nostaa esiin heidän osaamistaan ja kokemustaan. Näiden pohjalle suunniteltiin yhdessä reitti kohti työllistymistä
joko suoraan tai koulutuksen kautta.

Turvapaikanhakijoiden työllistymisen tueksi kehitettiin yhdessä SPR:n kanssa Työelämään tutustumisen (TET)-malli ja järjestettiin
työturvallisuus.- ja hygieniapassi-koulutusta
asiakkaisen äidinkielellä. Keskeinen tekijä oli
kotovalmentaja, joka pystyi toimimaan vertaistukena asiakkaille. Mustafa Kamil kuvailee
työtapaansa näin: ”Periaatteenani on tukea
asiakkaita kuten toivoisin itseäni tuettavan.
Minun on helppo samaistua asiakkaiden kokemuksiin, koska itselläni on vastaavanlainen
tausta.”

Kielitaidon puute ei ole Kaikussa ollut työllistymisen este, eikä sitä voi sanoa edes hidasteeksi. Sitä vastoin se on ollut haaste, johon
on yhdessä verkostojen kautta etsitty ratkaisuja. Työpaikalla järjestettävä työelämän tarpeista lähtevä suomen kielen valmennus on
ollut keskeinen keino, samoin kuin työnantajille tarjottu mahdollisuus käyttää pikatulkkausta puhelimen välityksellä. Keskeisintä on
kuitenkin työhönvalmentajan henkilökohtainen tuki jokaiselle asiakkaalle ja rohkea työskentely työpaikkojen etsimisessä.

Lisäksi kokeiltiin uudenlaisia keinoja yrittäjyyden tukemiseen ja ammatillisiin opintoihin
siirtymiseen. Kokeilut perustuivat muualta
Euroopasta ja Suomesta benchmarkattuihin
toimintatapoihin ja toimijoiden yhteistyöhön.
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Maahanmuuttaneet työhönvalmennuksen
asiakkaina
Suomeen muuttaneita ihmisiä yhdistää vain
kaksi asiaa: muutto Suomeen ja se, etteivät
he puhu äidinkielenään suomea. Joukkoon
mahtuu niin akateemisesti koulutettuja kuin
luku- ja kirjoitustaidottomia. Muille kuin työperäisesti maahan muuttaneille työllistyminen on usein vaikeampaa kuin kantasuomalaisille. Työllistymistä voivat vaikeuttaa
kielitaito, osaamisen tunnistamattomuus,
harvat verkostot sekä suomalaisen työelämän heikko tuntemus. Lisäksi osalla työnantajista on vielä puutteita maahanmuuttaneiden työllistämiseen liittyvissä tiedoissa,
mikä saattaa näyttäytyä ennakkoluuloina.
Maahanmuuttaneiden työllistymisen tukeminen eroaakin vain edellä mainittujen asioiden
huomioimisella kantasuomalaisten työhönvalmennuksesta.
KAIKUssa periaatteena oli ihmisen osaamisen tunnistaminen puutteellisen kielitaidon
takaa. Osaamisen kirkastuttua töitä lähdettiin etsimään välittömästi ja kielitaidon kehittymistä tuettiin työpaikoilla. Työnantajille
tarjottiin erilaisia palveluita työllistämisen
tueksi.
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Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen haaste on yksi keskeisimmistä työllis-

tymisen esteistä varsinkin silloin kun aiemmista opiskeluista ja työkokemuksesta ei ole
dokumentteja. Puutteellinen kielitaito ja heikko tuntemus suomalaisesta työelämästä vaikeuttavat asiakkaan omaa kuvaustaan osaamisestaan. Toisinaan maahanmuuttaneen
asiakkaan lähtömaan ja Suomen työelämän
rakenteet eroavat toisistaan eikä vastaavia
työtehtäviä ole Suomessa. Työhönvalmennuksen keskeinen haaste ja tehtävä onkin
ratkaista, kuinka asiakkaan osaaminen saadaan näkyväksi. Toimiviksi käytännöiksi KAIKUssa todettiin esimerkiksi kuvien käyttäminen tai tarinoiden kertominen.
Maahanmuuttaneilla, kuten myös monilla
kantasuomalaisilla, on työnhakemisen näkökulmasta hyvin pienet verkostot. Työhönvalmennuksessa näitä verkostoja laajennetaan
työhönvalmentajan avulla; asiakasta rohkaistaan ottamaan itse yhteyttä työhönvalmentajan vinkkaamaan työpaikkaan, mutta kielitaidon puuttuessa voi myös valmentaja sen
tehdä. Pääasia on, että työpaikkoihin päästään esittäytymään. Työhönvalmentaja onkin
maahanmuuttaneiden asiakkaiden kohdalla
keskeinen yhteyshenkilö työtä hakevan ihmisen ja työantajan välillä.

Työhönvalmennuksessa on varmistettava
myös se, että asiakkaat tuntevat suomalaista työelämää ja osaavat toimia yleisesti käytössä olevien tapojen mukaisesti. Kuitenkin
työssä voi tulla esiin ristiriitatilanteita, joiden
selvittämisessä työhönvalmentajan tuki on
tärkeää. Myös työnantajat tarvitsevat tukea
ja palveluita työllistäessään maahanmuuttaneita, joiden kielitaito on heikko.

Vaikka KAIKUssa kokeiltiin onnistuneesti erilaisia maahanmuuttaneiden työllistymistä
tukevia toimintatapoja ja palveluita, tärkeintä oli kuitenkin yksilöllinen valmennus sekä
usko nopean työllistymisen mahdollisuuteen.
(Teksti perustuu kirjoittajan aiemmin julkaisemaan artikkeliin ”Työhönvalmennuksen
monet asiakkaat” teoksessa Tuettu työllistyminen käytännössä 2016.)
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Palkkaisimme hänet, mutta kielitaito ei riitä!
Työelämälähtöinen suomen kielen valmennus

Työelämälähtöinen suomen kielen valmennus on ratkaisu tilanteisiin, joissa tarvitaan
kielitaidon kehittymistä työtehtävien tekemisen ja työllistymisen tueksi. Tavoitteena on
tukea työnantajia työllistämään myös maahan muuttaneita, joilla on vasta alkeellinen
kielitaito.
Työelämälähtöinen suomen kielen valmennus räätälöidään joka kerta erikseen. Lähtökohtana on työpaikan tarpeet ja opiskelijan
kielitaito. Valmennuksen keston on keskimäärin 15 tuntia opiskelua työpaikalla ja 30
tuntia itsenäistä opiskelua. Tyypillisimmin
kielivalmennus on toteutettu työpaikalla, jolloin maahan muuttanut opiskelija pääsee heti
käyttämään kieltä työkavereidensa tai asiakkaiden kanssa.
KAIKUssa työelämälähtöiseen suomen kielen
valmennukseen ei ollut kielen lähtötasovaatimusta, vaan sitä toteutettiin aina, kun asiakas
oli työllistymässä tai hänellä oli esimerkiksi
työkokeilun jälkeen mahdollisuus työllistyä.
Joustava ja käytännönläheinen kielivalmennus sopii kaikille ammattialoille.
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Työnantajat pitivät heidän tarpeistaan lähtevää kielen opetusta erittäin tärkeänä ja sen
myötä kehittynyt kielitaito varmisti monia
työllistymisiä!

”Kielivalmennus on tarpeellista ja
parasta on, että se on työelämän
tarpeista lähtevää. Hyvä, että
opettaja tuli työpaikalle.”

Pirkko Turunen, päiväkodin johtaja

Opimme, että:
• tarvetta työelämälähtöiselle kielivalmen
nukselle on paljon
• keskeistä valmennuksessa on työelämälähtöisyyden korostaminen
• palvelu on ihmisille oikea silloin, kun se
varmistaa hänen työllistymistään tai
oppisopimuskoulutuksen suorittamista
• työyhteisön motivoiminen suomen kielen
käyttämiseen on tärkeää.

”Voin suositella kielivalmennusta! Yrityksen on hyvä
osallistua niin, että miettii sanastoa tai materiaalia, jota
työssä tarvitaan. Kielivalmennus ei häirinnyt tuotantoa ja
sen ansiosta työntekijät ymmärtävät paremmin
työturvallisuusasioita.”
				
Hannu Ullgren, Jotwire
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Kuinka pääsen opiskelemaan?
Kohti ammatillista koulutusta -palvelu maahanmuuttaneille

Kaikussa huomattiin, että useiden maahan
muuttaneiden tavoitteena oli päästä opiskelemaan, mutta heidän kielitaitonsa, opiskelutaitonsa tai tietotekniset taitonsa eivät siihen
vielä riittäneet. Tähän tarpeeseen suunniteltiin ja järjestettiin uudenlainen työvoimakoulutus, ivät suorittamaan opintoja.
Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien mahdollisuuksia hakeutua ja päästä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Tätä
varten koulutuksen keskeisiä sisältöjä olivat
kunkin osallistujan toiveopiskelualaan liittyvän kielen opiskelu, tietoteknisten taitojen
opiskelu ja opiskelutaitojen harjoitteleminen.
Näiden lisäksi koulutukseen kuului jokaisen
osallistujan kohdalla suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustuminen sekä koulutukseen tutustumisjaksot oppilaitoksissa.
Tavoitteena oli, että osallistuja siirtyy koulutuksesta tutkintotavoitteisiin opintoihin.

Opimme, että:
• kohti ammatillista koulutusta -palveluun
tulee ohjata sellaisia ihmisiä, joiden ensisijainen tavoite on tutkintotavoitteinen
koulutus
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Koulutukseen osallistumiseen ei ollut kielitaitovaatimuksia ja se oli mahdollista aloittaa ”non-stop”-periaatteella. Aloittamisen
jälkeen koulutuksen sisältö räätälöitiin jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti ja sen
kesto vaihteli heidän tarpeidensa mukaan.
Ihmiset osallistuivat vain niihin teemoihin,
joissa heillä oli osaamisvajeita. Kokemusten
perusteella osallistujat tarvitsivat vahvistusta suomen kielen lisäksi etenkin itsenäisen
opiskelun taidoissa.
KAIKUn työhönvalmentajan ja kouluttajan
tiivis yhteistyö oli keskeisessä osassa Kohti
ammatillista koulutusta -palvelua, sillä asiakkaiden tavoitteita oli tarpeen tarkistaa koulutuksen edetessä heidän saatuaan lisätietoa
ja kokemusta erilaisista koulutusaloista.

• koulutukseen tutustumisjaksot ovat keskei
siä osallistujien ymmärryksen lisäämiseksi
• koulutus toimii non-stop -periaatteella ja
se varmistaa nopean palveluun pääsyn
• koulutuksen maksimikestoksi määritelty
120 opiskelupäivää oli riittävä
• palvelulle on runsaasti tarvetta
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Haluan oman ravintolan!
Maahanmuuttaneiden yrittäjyyden tukeminen

Mitä voisimme tehdä toisin, että maahan
muuttaneiden toive yrittäjäksi ryhtymisestä
konkretisoituisi nopeammin? Yrityksen perustaminen Suomessa vaatii enemmän ”paperitöitä” kuin monessa muussa maassa ja
paperityöt vaativat puolestaan suomen kielen osaamista. Tärkeää olisi kuitenkin päästä
mahdollisimman nopeasti kokeilemaan, onko
yrittäminen Suomessa se ”oma juttu”.
Elinkeinotoiminnan harjoittaminen pienimuotoisesti on tähän oiva ensiaskel. Kutsuimme
tätä yrittäjyyden kokeilua Pop up -yrittäjyydeksi. Ideana oli kokeilla ennalta sovittu ajanjakso yrittäjänä toimimista ja sen jälkeen tehdä jatkosuunnitelmia.

Opimme, että:
• mitä pikemmin ihmiset pääsevat kokeilemaan yrittäjyyttä, sitä nopeammin
toiveet konkretisoituvat
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Pop up-yrittäjyys konkretisoi KAIKU-hankkeen kokemusten mukaan yrittäjyyden mielikuvia, osa ihmisistä osaa sanoa heti kokeilun
jälkeen, ettei yrittäjyys ole heidän juttunsa ja
osa haluaa ehdottomasti jatkaa yrittäjyyden
polulla.
Aloittavalle yrittäjälle on Suomessa tarjolla erilaisia palveluita ja koulutuksia, mutta
maahan muuttaneet kokevat ne haastaviksi
kielikysymyksen takoa. Tähän haasteeseen
toteutimme ensiaskeleen yrittäjävalmennuksen, jonka tarkoituksena oli antaa ihmisille
sellaiset tiedot, että he pystyvät osallistumaan yrittäjäkoulutuksiin tai aloittamaan
yrittäjänä toimimista. Valmennukseen ei ollut
kielitaitovaatimuksia, vaan tarvittaessa käytettiin tulkkausta.

• yrittäjyyskokeilujen kautta tapahtuva
valmennus on tehokkainta
• yrittäjyyspolkua kannattaa lähteä kulke
maan jo silloin, kun suomen kielestä osaa
vasta alkeet.

”Tärkeää on päästä mahdollisimman
nopeasti kokeilemaan yrittämistä
Suomessa”
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Haluan tehdä jotain hyödyllistä
Turvapaikanhakijoiden TET-jaksot

Turvapaikanhakijoista suurin osa haluaa tehdä työtä jo turvapaikanhakuprosessin aikana.
Työllistymisen haasteeksi osoittautui se, ettei
ihmisillä ollut mahdollisuutta näyttää työnantajalle osaamistaan esimerkiksi työkokeilujen
kautta, koska he eivät voi olla ennen oleskeluluvan saamista TE-palveluiden asiakkaita.
Turvapaikanhakijoiden työllistymisen edistämiseksi kehitimme ja toteutimme yhdessä SPR:n kanssa Työelämään tutustumisen
mallia.

”TET on hyvä keino näyttää
osaamistaan”

TET tarkoittaa 90 tunnin tutustumisjaksoa
työpaikalle, jossa tutustuja tekee työtehtäviä
ja perehtyy samalla suomalaiseen työkulttuuriin. TET-jaksosta tehtiin kirjallinen sopimus
ja se oli osa turvapaikanhakijan työtoimintaa.
Työnantajia tuettiin tarjoamalla mahdollisuus
tulkin käyttöön sekä työelämälähtöiseen
suomen kielen valmennukseen. Lisäksi työhönvalmentaja oli apuna mahdollisten pulmatilanteiden selvittämisessä.

Opimme, että:
• tutustumispaikkojen ja tutustujien mätsäämiseen tarvitaan työntekijä, joka etsii jatkuvasti uusia paikkoja ja tuntee tutustumaan
haluavat ihmiset
• TET-paikkoja löytyy, tosin se vaatii aktiivista työnantajien kontaktointia
• TET-toiminnan periaatteet on pidettävä
kirkkaana mielessä, molemmin puolisten
väärinkäytösten riski on olemassa
• homma toimii ja on myös työllistymisten
näkökulmasta vaikuttavaa!
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Miten saan töitä?
Asiakastarina

”Ehkä se on ikäni, mikä pelottaa työnantajia.
Ehkä kielitaitoni, jossa on puutteita. Vaikka
kuinka haen ja haluan töihin, niin töitä ei vain
saa”, indonesialainen Ida, 60, kertoo työnhakukokemuksistaan.
Ida muutti Joensuuhun avioliiton myötä kahdeksan vuotta sitten. Indonesiassa hän työskenteli omassa yrityksessään parturi-kampaajana ja vanhustenhoitajana. Suomessa
työn löytäminen on vaatinut suurta sitkeyttä
ja periksiantamattomuutta. ”Melkein masennuin, kun työnhaku ei tuottanut tulosta. Mutta en ole voinut antaa periksi. Etsin koko ajan
työllistymisväyliä. En näe työnteolle vaihtoehtoja.”
Lopulta sitkeys palkittiin: Ida sai hoitoapulaisen paikan vanhusten palvelukodista. Kaksi
vuotta myöhemmin lähisukulaisen vakava
sairastuminen vei Indrayatin Indonesiaan.
Tämän jälkeen työnhaku oli aloitettava alusta.
Ida tuntee tehneensä kaiken, mitä työllistymisen eteen voi tehdä. ”Olen kysynyt töitä
useista kymmenistä paikoista. Olen ollut työkokeilussa työkokeilun perään. Saan kehuja
ja hyvää palautetta, mutta en pääse töihin.
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Mitä voin tehdä? Miten saan töitä? Kesäisin
olen työllistänyt itseni keräämällä päivittäin
marjoja ja sieniä.”
Syksyllä Ida tiedusteli TE-toimistosta, voisiko
hän mennä jälleen työkokeiluun. Virkailija ohjasi hänet ottamaan yhteyttä KAIKU-hankkeeseen. Se käynnisti työnhaussa uudenlaisen prosessin. Työhönvalmentajan kanssa
Ida osallistui Työtä -rekrytointitapahtumaan,
jossa syntyi ensikontakti VMP Varamiespalvelun HR-koordinaattoriin. Seuraavaksi Ida ja
työhönvalmentaja täyttivät yrityksen sähköisen työhakemuksen. ”Sitten menin VMP:lle
haastatteluun, ja joulukuusta lähtien olen ollut töissä lähes joka päivä. He soittavat, että
nyt tarvitaan keittiöapulaista, nyt pakkaajaa,
nyt piirakan rypyttäjää, nyt siivoojaa. Minä
menen. Otan vastaan kaikki työt, mitä minulle tarjotaan. Haluan näyttää johtajalle, kuinka
hyvä työntekijä olen.”

”Sähköinen työnhaku on hyvin
vaikeaa.”

Työnhakuprosessi on ollut opettavainen.
”Ymmärrän nyt, että minulta puuttuivat kontaktit. Työnhakijan tukena, etenkin maahanmuuttajilla, pitää olla ihmisiä, jotka tuntevat
rekrytoijat ja tietävät, miten töitä haetaan.
Minulle oli onni kuulla KAIKUsta ja saada
apua. Tukipalveluja pitäisi mainostaa niin,
että asiakkaat löytävät palvelut.”

Tulevaisuudelle Idalla on yksi toive: töiden
jatkuminen. ”Toivon, ettei ikä ole este työllistymiselle. Minä olen kaikin tavoin terve, ja minulla on terveelliset elämäntavat. Pakkaustyö
sopii minusta hyvin iäkkäämmälle työntekijälle. Se ei ole fyysisesti raskasta ja työtehtävät toistuvat samanlaisina.”
Työntekeminen on Idalle tärkeää monesta
syystä. Sen lisäksi että työ antaa elämään sisältöä, se mahdollistaa läheisten auttamisen.
”Olen onnellinen voidessani auttaa tyttärentytärtäni koulumaksuissa. Kiitän Jumalaa joka
päivä siitä, että minulla on nyt työtä.”
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Haluan tehdä töitä, haluan tulevaisuuden
Asiakastarina

”Voima mennä elämässä eteenpäin lähtee
motivaatiosta. Työntekeminen on minulle
tahtoa ja halua. Minä haluan tehdä työtä. Haluan oppia kieltä ja välttää kielimuurin. Haluan tulevaisuuden”, Maryan, 54, kertoo.

Maryanin työkieli on suomi. ”Alkuun en ymmärtänyt kieltä juuri ollenkaan, mutta olen
oppinut paljon. Nyt selvittelen jo lasten riitojakin. Yritän puhua mahdollisimman paljon
kaikkien kanssa.”

Maryan saapui Suomeen perheensä kanssa pakolaisena Somaliasta. Afrahilla on ollut
alusta asti vahva tahto oppia suomen kieli ja
saada uudesta kotimaasta työtä. Harjoittelupaikkaa etsiessään hän löysi Karhunpesän
päiväkodin. Vuoden kuntouttavan työtoiminnan, puolen vuoden työkokeilun ja vuoden
palkkatuetun työjakson jälkeen Maryan työskentelee Karhunpesässä päiväkotiavustajan
määräaikaisessa työsuhteessa. ”Se oli ihana
ja iloinen asia, että sain täältä palkkatyötä.
Toivon kovasti, että työni jatkuisi tulevaisuudessa.”

Kielen oppimisen ja työntekemisen tueksi
Maryanille on hankittu yksilöllistä työpaikalla
tapahtuvaa työelämälähtöistä suomen kielen
valmennusta. Valmennuksessa hän opiskelee
erityisesti päiväkotityössä tarvittavaa sanastoa hänelle soveltuvin menetelmin. ”Valmennus on auttanut minua paljon. Lapset ovat
hyviä kielen opettajia, mutta olen nyt pienten
osastolla, siellä kaikki lapset eivät vielä puhu.
Kotiin saan opettajalta kotitehtäviä.”

Lasten kanssa työskentely on kuuden lapsen
äidille tuttua ja mieluisaa. ”Teen kaikkea, mitä
lastenhoitoon kuuluu: puen, pesen, nukutan, pidän sylissä, leikitän, keskustelen, teen
tehtäviä ja autan ruokailuissa. Olen oppinut
kaiken, mitä tässä talossa tapahtuu. Tunnen
kaikki osastot ja työntekijät. Minulla on hyvä
suhde aikuisiin ja lapsiin. Tunnen kuuluvani
tänne. Olen itse tämän työn valinnut.”
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Työnteko uudessa kulttuurissa on sujunut
Maryanin mukaan kaikin puolin hyvin. Ainut
kulttuurinen asia, joka on aiheuttanut työssä
haasteita, on astiahuolto niinä päivinä, jolloin tarjoillaan Maryanin uskonnon kieltämää
sianlihaa. Keskustelujen ja pohdintojen kautta tähänkin löytyi ratkaisu: Maryan korjaa astiat ja pyyhkii pöydät hanskat kädessä.

”Voima mennä elämässä
eteenpäin lähtee motivaatiosta.”

Tulevaisuudelta Maryan toivoo töitä. ”En ole
käynyt kotimaassani kouluja. Nyt minulle on
tärkeää, että saan työkokemusta ja hyvän
työtodistuksen sekä opin suomen kieltä mahdollisimman paljon. Sitä kautta voin löytää
jatkossa työtä.

Olen sitoutunut työhöni, ja viihdyn täällä hyvin. Jos työ loppuu, sitten teen uusia suunnitelmia. Työharjoitteluun en halua enää palata.
Olen valmis tekemään monenlaisia töitä.”

”Minulle on tärkeää, että saan
työkokemusta ja hyvän työtodistuksen sekä opin suomen kieltä
mahdollisimman paljon.”
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KAIKU
KAIKUssa oli maahanmuuttaneiden asiakkaiden lisäksi toisena asiakasryhmänä ihmisiä, joiden koulutus- ja työllistymispolku alkoi
kuntouttavasta työtoiminnasta. Lue lisää heidän työllistymisen tukemisesta kääntämällä
opas toisin päin!
KAIKUssa kehitetyt toimintamallit ja palvelut on kuvattu yksityiskohtaisemmin hankkeen
nettisivuilla:
www.pksotu.fi/kaiku.
Nettisivuilta löydät myös tietoa hankkeen
asiakastyön vaikuttavuudesta sekä hankkeen
loppuraportin.
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”En voi kylliksi kiittää KAIKUa.
Toivon, että hanke jatkuu ja
kasvaa niin isoksi, että se voi
auttaa kaikkia, jotka tarvitsevat
apua. Kun saapuu turvapaikanhakijana uuteen hyvin erilaiseen
kulttuuriin, on tärkeää saada
tukea.”

