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SUUNNITTELEMINEN REKRYTOINTI TYÖYMPÄRISTÖ ARVIOIMINEN

KOTOUTTAMISPROSESSI

Lähde: Kuvan perusteena käytetty: New Zealand Immigration 
Ministry of Business, Innovation & Employment The Employer 
Toolkit, p. 18; Online www.immigration.govt.nz/employ-
migrants/guides/inz2-guides-employer-toolkit.pdf 

1. TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN 
 

JOHDANTO  
Ensimmäisenä määritellään yhtiön halukkuus vastaanottaa ja kotouttaa 
maahanmuuttajatyöntekijöitä. Yhtiön luomat puitteet ovat avain 
onnistuneeseen kotouttamisprosessiin. Yrityksessä on oltava ihmisiä, jotka 
voivat edistää, aloittaa ja puolustaa maahanmuuttajien palkkaamista, 
erityisesti skeptisten kollegoiden edessä. Lisäksi on tärkeää, että valvontaan ja 
opastukseen on käytettävissä riittävästi aikaa, jotta voidaan varmistaa 
tyydyttävät tulokset kaikille osapuolille. 

Maahanmuuttajien tulevan palkkaamistavoitteiden pitäisi olla selkeitä. 
Halutaanko palkata erittäin päteviä työntekijöitä? Vai henkilöstöä vain vähän 
taitoa edellyttäviin tehtäviin? Jotta yritys osoittaa kantavansa 
yhteiskuntavastuunsa? Jotain muuta? 

On erittäin hyödyllistä esitellä projekti henkilöstölle ja esitellä ohjelman 
konsepti, kustannukset, aikataulut ja hyödyt. Koko henkilöstölle on 
tiedotettava, jotta jokainen voi valmistautua ennen maahanmuuttajien 
saapumista. Yrityksen sisäinen sitoutuminen on ratkaisevan tärkeää tehtävän onnistumisen kannalta. 

 

TAUSTATIETO
Ohjelman keston määrittäminen 
Yrityksen täytyy laatia strategia maahanmuuttajatyöntekijöiden 
kotouttamiseksi. Onnistuminen edellyttää resurssien varaamista (koulutettuja 
valmentajia) ja vaiheittaisen suunnitelman, jotta prosessia voidaan valvoa 
tarkasti ja yksityiskohtaisesti.  

Opintoprosessin kustannukset 

Yrityksen on nimettävä henkilö, joka vastaa työpaikan kotouttamisohjelman 
hallinnoinnista ja valvonnasta. Lisäksi on tehtävä esiselvitys kotouttamisen 
aiheuttamista palkkakustannuksista ja johdon työtaakasta.  

Täydennyskoulutus/valmennus maahanmuuttajille ja kantaväestöön 
kuuluville työntekijöille: 

Yrityksen on arvioitava maahanmuuttajien ja kantaväestöön kuuluvien 
työntekijöiden erityiskoulutuksen ja/tai valmennuksen edut, jotta heitä 
valmistellaan työskentelemään kulttuurisesti monimuotoisessa ympäristössä.  

Rekrytointiohjelman esittely koko henkilöstölle 

Rekrytointiohjelma on aloitettava esittelemällä se koko henkilöstölle. Koko henkilöstölle, sekä kantaväestöön kuuluville että 
maahanmuuttajille, on tiedotettava yrityksen aikomukset ja tavoitteet. Tällöin he saavat mahdollisuuden sitoutua ja osallistua 
projektiin.  
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Töissä Suomessa -opas tarjoaa tietoa suomalaisesta työelämästä. Opas on tarjolla 13 eri kielellä ja siinä 
kerrotaan perusasioita mm. työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, 
esimiehen roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. Opas ohjaa sinut myös 
muiden hyödyllisten tietolähteiden äärelle 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Sitoutuminen 

✓ Onko yritys täysin sitoutunut projektiin? 
✓ Mitkä tavoitteet halutaan saavuttaa?  
✓ Mitä työnalueita, tehtäviä tai profiileja projektiin osallistuu? 
✓ Onko yritys täysin tietoinen maahanmuuttajien rekrytointiohjelman toteuttamisen luonteesta ja seurauksista?  

Johto 

✓ Mitä henkilöresursseja projektin johtamiseen osoitetaan? 
✓ Kuinka paljon aikaa tarvitaan projektin toteuttamiseen ja valvontaan? 
✓ Onko yritys laatinut projektin toteuttamiselle talousarvion, aikataulun ja valvontasuunnitelman? 
✓ Onko yritys suunnitellut, miten budjetti käytetään? 
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SUUNNITTELEMINEN REKRYTOINTI TYÖYMPÄRISTÖ ARVIOIMINEN

KOTOUTTAMISPROSESSI

2. LAINSÄÄDÄNTÖ: Kuka saa työskennellä? 
 

JOHDANTO 
On olemassa erilaisia maahanmuuttajia ja työlupia (erilaisilla voimassaoloilla). 
Lisäksi maahanmuuttajien aseman, oikeudet ja velvollisuudet määrittävä 
lainsäädäntö muuttuu. Henkilöiden asema voi olla maahanmuuttaja, 
pakolainen, turvapaikanhakija tai tilapäisesti tai pysyvästi laittomasta maassa 
oleskeleva.  

Siksi on erittäin tärkeää olla täysin tietoinen kunkin maahanmuuttajatyypin 
oikeudellisesta asemasta. Myös kuukausittain työntekijöiden palkasta 
tehtävät pidätykset voivat vaihdella kyseisen maahanmuuttajan aseman 
mukaan. On suositeltavaa neuvotella maahanmuuttoalalla toimivien 
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ne voivat antaa tietoja ja 
neuvoja sovellettavasta lainsäädännöstä. Tämä erittäin monimutkainen 
lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Siksi on tärkeää luoda yhteistyösuhteita 
yhteisöihin, jotka ovat pysyvät ajan tasalla maahanmuuttajatyöntekijöihin 
sovellettavista säädöksistä ja työllistämisen ehdoista. 

 

TAUSTATIETO 
Pysy ajan tasalla 

Ensimmäisenä on otettava selville, missä ministeriöissä sekä kansallisten ja paikallisten viranomaisten yksiköissä, työryhmissä ja 
toimistoissa käsitellään maahanmuuttoa. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ulkopuoliset toimijat, kuten kansalaisjärjestöt ja 
maahanmuuttajien tukiorganisaatiot ja aloittaa yhteistyö niiden kanssa neuvojen ja tietojen saamiseksi, koska ne ovat perehtyneet 
aiheeseen parhaiten. On myös suositeltavaa olla tietoinen oikeudellisista normeista, jotka sääntelevät maahanmuuttoa 
vastaanottavassa maassa.  

Yhteyden ottaminen 

Kun otat yhteyden maahanmuuttoon perehtyneeseen yhdistykseen tai järjestöön, harkitse, mikä alue itseäsi kiinnostaa: 
sovellettavan lainsäädännön tunteminen, maahanmuuton tyypit, työluvat ja niiden voimassaolo, maahanmuuttajien oikeus 
työskennellä ja veromaksuvelvoite, sopimusten tyypit ja/tai yrityksessäsi tarvittavan maahanmuuttajatyöntekijän profiili.  

Ole joustava 

Oikean henkilön löytäminen tiettyyn tehtävään voi viedä aikaa. Ota yhteys työvoimatoimistoon ja tilapäisiin toimistoihin ja tutustu 
työpaikkailmoituksiin ja -portaaleihin jne.  
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SUUNNITTELEMINEN REKRYTOINTI TYÖYMPÄRISTÖ ARVIOIMINEN
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Mitä pitää tietää, kun on palkkaamassa pakolaista tai maahanmuuttajaa Suomessa? Tässä kerrotaan, miten 
maahanmuutto tapahtuu ja  mitä työnantajan tulee tietää. Itse työn tekeminen ja palkanmaksu eivät 
eroa oikeastaan mitenkään, mutta työn tekemiseen ja oleskeluun Suomessa liittyy lupa-asioita, joista on 
hyvä tietää. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on tukea 
maahanmuuttajien kotoutumista  edistävää työtä. 

Kotouttamisen osaamiskeskus  

1 ) tuottaa ja välittää kotouttamistyön suunnittelun sekä toteutuksen perustaksi tutkimus-, tilasto- ja 
seurantatietoa ja edistää kotouttamistoiminnan vaikuttavuuden arviointia.  

2 ) järjestää maahanmuuttajia työssään kohtaaville ammattilaisille osaamista vahvistavia tilaisuuksia ja 
levittää hyviä käytäntöjä  

3 ) kehittää toimivia työprosesseja ja yhteistyöverkostoja. 

 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Pysy ajan tasalla 

✓ Tiedätkö maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön?  
✓ Tunnetko eri maahanmuuttajien tyypit, heidän oikeudellisen asemansa ja voivatko he saada työluvan?  
✓ Tunnetko eri maahanmuuttajaprofiilien työoikeudet ja veronmaksuvelvoitteet?  
✓ Tiedätkö, kuinka kauan työluvan saaminen kestää?  
✓ Tiedätkö, miten työlupaa haetaan ja milloin se uudistetaan?  
✓ Onko käytössäsi sopimusmalli, joka perustuu juridisiin vaatimuksiin ja parhaisiin maahanmuuttokäytäntöihin?  
✓ Tiedätkö tulevien maahanmuuttajatyöntekijöittesi oikeudet ja velvollisuudet?  

Yhteyden ottaminen 

✓ Oletko tunnistanut julkiset ja yksityiset organisaatiot, joihin voit ottaa yhteyden tietojen saamiseksi maahanmuutosta?  
✓ Oletko tutustunut muiden yritysten parhaisiin käytäntöihin maahanmuuttajatyöntekijöiden kotouttamiseksi?  
✓ Oletko ottanut yhteyden paikallisiin maahanmuuttoviranomaisiin?  
✓ Oletko ottanut yhteyden maahanmuuttoon erikoistuneisiin järjestöihin neuvojen ja konsultoinnin saamiseksi?  

 
 

KOTOUTTAMISTOIMENPITEET 
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Perustana käytetty: Beyond Culture (1976), Edward T. 
Hall 

3. HAKIJAN VALITSEMINEN 
 

JOHDANTO 
Hakijaan tutustuttaessa on tärkeää saada aikaan keskinäisen 
luottamuksen tunne herkkyyden, empatian ja joustavuuden avulla. 
Kaikilla ihmisillä on potentiaalia, ja meidän on oltava tietoisia siitä, 
että monta kertaa henkilön todellinen potentiaali voi jäädä piiloon 
työhaastatteluprosessin aikana. Tämä johtuu siitä, että monet 
maahanmuuttajat eivät tunne työhaastatteluprosessin 
(kirjoittamattomia) käyttäytymissääntöjä eivätkä ehkä vastaa 
odotetusti. Lisäksi he todennäköisesti ovat tässä tilanteessa erittäin 
hermostuneita. Hermostuneisuus voi pahentua, jos kieli on vieras.  

On otettava huomioon kaksi keskeistä kysymystä: kielitaito ja 
työosaaminen. Kielitaito ei ehkä ole välttämätöntä työn sujumiselle 
hyvin. Lisäksi kielitaito paranee ajan myötä. Siksi on tärkeää joustaa 
tässä asiassa. Myös työosaamista arvioitaessa on syytä joustaa. 
Maahanmuuttaja ei useinkaan pysty esittämään tutkintotodistuksia, 
tai heidän maansa koulutusjärjestelmää ei ehkä voi verrata 
omaamme. Lisäksi hän on voinut joutua keskeyttämään opintonsa henkilökohtaisten syiden vuoksi. Sisäisten menetelmien luominen 
työtaitojen arvioimiseen helpottaa kykyjen tunnistamista ja pitämistä yrityksessä. Jos käytetään kantaväestöön sovellettavia tiukan 
muodollisia kriteerejä, kyvyt saattavat jäädä huomaamatta. 

 

TAUSTATIETO 
Kulttuurinen jäävuori 

Antropologi Edward Hall kehitti analogian kulttuurisesta jäävuoresta  (ks. kuva). “Jäävuoren 

kärki” symboloi havaittavaa käyttäytymistä kulttuurissa, kuten vaatteita, kiintymyksen 

osoittamista, tapoja jne. "Vesilinjan" alapuolella ovat kulttuurin ydinarvot. Perusarvot eivät 

muutu nopeasti tai helposti. Tämä olisi otettava huomioon haastattelussa. Mitkä ydinarvot 

ovat yritykselle tärkeitä? Tietyistä asioista on puhuttava suoraan, kuten sukupuolten tasa-

arvon hyväksymisestä, pukeutumiskäytännöistä ja täsmällisyyden käsitteestä. On erittäin 

tärkeää, että työsuhteen ehdot ilmaistaan selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti. 

Kaikki nämä tiedot voidaan antaa myös kirjallisessa muodossa. 

Hakijan profiilin laatiminen 

On tärkeää laatia hakijalle profiili. Mitä pätevyyttä ja taitoja tarvitaan työn alkaessa? Mitä 
voidaan omaksua osana työtä? Tehtävässä vaadittavat fyysiset ja koulutusvaatimukset on 
määritettävä.  

Määritä tarvittava kielitaidon taso: 

On tarpeen määrittää, mitä kielitaidon tasoa tehtävän toiminnot ja vastuut edellyttävät. Perustason ohjeet on tietysti ymmärrettävä, 
mutta osaamista voidaan asteittain syventää ajan kuluessa.  
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Tekninen osaaminen 

On luotava järjestelmä hakijan työosaamisen arvioimiseksi, jotta tutkintotodistusten puuttuminen tai puutteet voidaan korvata. 
Hakijaa varten voidaan suunnitella käytännön tasokoe, jossa hän osoittaa, missä määrin hänellä on tehtävässä tarvittavaa teknistä 
osaamista. Tietyissä maissa hakijan suorituskykyä voidaan arvioita esimerkiksi lyhyen näyttökokeen avulla ennen palkkaamista.  

Muut osaamisalueet 

On tärkeää arvioida muita maahanmuuttajahakijan ominaisuuksia asianmukaisessa yhteydessä. Tähän voivat kuulua esim. avoimuus, 
motivaatio, sopeutumiskyky, mahdollisuus siirtyä toiselle paikkakunnalle ja tiimityöskentelytaidot.  

 

PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Tekoihin.fi 

Sivusto tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Materiaali on 
suunnattu opettajille,  opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja 
oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen  tunnistamiseen.  

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Keskinäisen luottamuksen saaminen aikaan 

✓ Miten ehdokas valitaan?  
✓ Voimmeko ottaa yhteyttä paikallisiin maahanmuuttajien tukiorganisaatioihin, jotka auttavat löytämään sopivan ehdokkaan?  
✓ Miten voimme saada aikaan keskinäistä luottamusta prosessin ollessa meneillään?  
✓ Miten voimme korvata tutkintotodistusten puuttumisen? Kuinka joustavia voimme olla kielitaidon suhteen?  
✓ Millaisia taito-/osaamistestejä voidaan tarjota?  
✓ Mitä kieli- ja teknisen osaamisen koulutusta olemme valmiita tarjoamaan uuden työntekijän ihanteelliseen kotouttamiseen? 
✓ Voimmeko tukea kotouttamista työpaikan ulkopuolella? Esimerkiksi asunnon löytämisessä ja arkisessa virasto- ja muussa 

asioinnissa (pankit, julkiset palvelut, koulut jne.)?  

Avoimuus ja joustavuus 

✓ Miten voimme tehdä koko prosessin avoimemmaksi hakijalle?  
✓ Ota huomioon, että monet itsestään selviltä vaikuttavat työsopimuksen osat eivät välttämättä ole selkeitä toisesta kulttuurista 

tai sosiaalisesta kontekstista saapuville.  
✓ Miten voimme tiedottaa työolosuhteista selkeästi ja tehokkaasti? 
✓ Olemmeko harkinneet mahdollisuutta käyttää ulkopuolista työvoiman välittäjää?  
✓ Millaiseksi maahanmuuttajatyöntekijän työaika muodostuu? Mikä on brutto- ja nettopalkka? Ymmärtääkö hakija palkasta 

tehtävät pidätykset? Ymmärtävätkö he esimerkiksi työsopimuksessa säädettävät työ- ja taukoajat, sairausloman ja 
mahdollisuuden saada vapaata henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten?  

✓ Miten suhtaudumme maahanmuuttajatyöntekijän uskonnon asettamiin vaatimuksiin, pukeutumiseen, erityisiin loma-aikoihin ja 
vastaaviin? Millaista joustavuutta voimme tarjota? 
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4. TYÖSOPIMUS 
 

JOHDANTO 
On tärkeää olla tietoinen maahanmuuttajien palkkaamiseen liittyvistä 
käytännön näkökohdista. Ensinnäkin on selvitettävä, onko kyseisellä 
maahanmuuttajalla työlupa. Sitten saat tietoa palkoista ja verovähennyksistä, 
joita sovelletaan maahanmuuttajatyöntekijöihin.  

Esimerkiksi on syytä pohtia, milloin he pitävät lomansa, koska he 
todennäköisesti haluavat lomailla kotimaassaan ja matkaan voi kulua aikaa. 
Tämä huomio koskee uskonnollisia velvoitteita.  

Ennen sopimuksen allekirjoittamista maahanmuuttajan on oltava täysin 
tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Varaa aikaa yksityiskohtaisten tietojen antamiseen ja varmista, että tuleva 
työntekijä on perillä palkkaan, sosiaaliturvaan, verotukseen, työaikoihin, lomiin, työtehtävään, tarvittaviin lupiin ja sopimuksen 
kestoon liittyvistä asioista. Lisäksi tulevien työntekijöiden on oltava tietoisia 
koeajasta, koska se on usein paras tapa oppia tuntemaan uusi työntekijä ja 
arvioida hänen taitonsa, sekä heille arvioida työpaikkansa.  

 

TAUSTATIETO 
Oikeudet ja velvollisuudet 

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada kaikki tiedot työsopimuksensa ehdoista. Äskettäin saapunut maahanmuuttaja tarvitsee 
lisäselvityksiä, koska hän ei välttämättä tunne paikallista ympäristöä ja tapoja sekä lainsäädäntöä. Lisäksi työluvan voimassaolo ja 
sen uudistamisen edellytykset täytyy ottaa huomioon. Molempien osapuolten on oltava täysin tietoisia oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan. Työntekijän tulee olla tietoinen brutto- ja nettopalkastaan, sovellettavista pidätyksistä ja maksutavasta. Heidän 
on myös oltava tietoisia kaikista eduista ja korvauksista sekä siitä, mitä sosiaaliturva kattaa. Lisäksi maahanmuuttajatyöntekijän on 
tiedettävä esimerkiksi työtehtävänsä, ammattiryhmänsä, työaikansa, työ- ja vapaapäivänsä sekä yleiset ja uskonnolliset vapaapäivät, 
jotta kotoutuminen sujuu ihanteellisesti.  
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA  

Työtehtävä 

✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijä tietoinen työtehtävistään ja -vastuistaan? 
✓ Ymmärtääkö maahanmuuttajatyöntekijä asemansa organisaation sisällä? Tietääkö maahanmuuttajatyöntekijä, kuka heidän lähin 

esimiehensä on? 
✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijää informoitu työterveys- ja työturvallisuusstandardeista? 
✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijää informoitu yrityksen eettisestä politiikasta ja laadunvalvontajärjestelmästä? 
✓ Ymmärtääkö maahanmuuttajatyöntekijä selkeästi työajat, tauot, lomat, täsmällisyysvaatimukset, pukeutumissäännöt, 

henkilökohtaiset vapaapäivät (jos ne ovat lakisääteisiä) ja vastaavat? 
✓ Onko työntekijälle ilmoitettu, koska sovittu korvaus maksetaan (kuukaudet ja päivämäärät)? 

Koeaika  

✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijä tietoinen koeajasta?  
✓ Tietääkö maahanmuuttajatyöntekijä, missä olosuhteissa sopimus voidaan irtisanoa? 
✓ Onko työntekijä perillä siitä, miten koeaika vaikuttaa hänen asemaansa työpaikalla? 
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5. Valmentaja 
 

JOHDANTO 
Valmentaja on henkilö, joka tukee maahanmuuttajatyöntekijää 
sopeutumisaikana. Hän ohjaa, tiedottaa ja neuvoo uutta työntekijää 
kollegiaalisesti. Valmennustodistuksen lisäksi on etu, jos valmentaja on joku, 
jolla on jotain yhteistä maahanmuuttajatyöntekijän kanssa, kuten on 
maahanmuuttaja, samanikäiset lapset, samankaltaiset kiinnostuksenkohteet 
jne.  

Varmasti yrityksen muukin henkilöstö sitoutuu sosiaalisesti ja pystyy 
tarjoamaan todellista tukea. Kulttuuriosaamisen antaminen kaikille 
työntekijöille voi olla hyödyllistä kaikille osapuolille ja samalla helpottaa 
todellista sopeutumista työpaikan rutiineihin.  

Tehtävänsä aikana valmentaja on aina käytettävissä puhumaan tai 
neuvomaan. Esille nousee yleisen tason kysymyksiä esimerkiksi asumisesta, 
pankkiasioiden hoitamisesta, terveydenhuollosta, viranomaisista, kouluista ja 
maahanmuuttajia auttavista järjestöistä. Muut kysymykset voivat liittyä työpaikkaan, työtehtävään, yrityskulttuuriin ja vastaaviin 
aiheisiin.  

 

TAUSTATIETO 
Kulttuurien välinen viestintä 

Kulttuurienväliseen viestintään koulutettu valmentaja on tietoinen tyypillisistä 
kulttuurienvälisistä haasteista työpaikalla ja toimii siltana 
maahanmuuttajatyöntekijän ja hänen kollegojensa välillä. 

Helpottaa sitoutumista ja turvallisuuden tunteen saavuttamista  

Uuden kulttuurin ja kielen omaksuminen voi olla uusille tulokkaille erittäin 
vaativaa. Valmentajan ansiosta maahanmuuttajatyöntekijä ymmärtää 
paremmin isäntämaan kulttuuria yleensä ja varsinkin yritys- ja työkulttuuria. 
Tämä helpottaa sitoutumista ja turvallisuuden tunteen saavuttamista sekä 
työpaikalla että yksityiselämässä. Valmentaja voi esimerkiksi selittää sanallisen 
ja ei-sanallisen viestinnän muodot, jotka ovat tärkeitä isäntämaassa ja 
työpaikalla.  

Identifioitumisen ja tuottavuuden parantaminen 

Valmentaja auttaa maahanmuuttajatyöntekijää mukautumaan ja 
identifioitumaan yritykseen nopeammin, mikä parantaa heidän tuottavuuttaan.  
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja pakolaisten 
vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. 

 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Yrityksen käytännöt  

✓ Onko valmentaja saanut koulutuksen yrityksen kotouttamisprosessiin osallistumiseksi?   
✓ Onko valmentaja saanut koulutuksen avulla taitoja kertoa yrityksen käytännöistä ja menettelyistä kaikilla tasoilla ja kaikissa 

tilanteissa?  
✓ Onko valmentajalla taidot vastata kaikkiin työhön liittyviin kysymyksiin? 
✓ Osaako valmentaja auttaa maahanmuuttajatyöntekijää ratkaisemaan erilaisia ongelmia, joiden syy voi olla kulttuurien välinen?  
✓ Toimiiko valmentaja maahanmuuttajatyöntekijän ja hänen kollegojensa välisenä välittäjänä sekä ammatillisella että 

henkilökohtaisella tasolla?  

Maahanmuuttajan perehdyttäminen kulttuuriin 

✓ Onko valmentaja perehtynyt maahanmuuttajatyöntekijän alkuperäiseen kulttuuriin?  
✓ Onko valmentaja tietoinen siitä, että hänen tulee antaa moraalista tukea ja auttaa sopeutumaan moniin arkielämän osa-

alueisiin?  
✓ Auttaako valmentaja maahanmuuttajatyöntekijää osallistumaan sosiaaliseen toimintaan? 
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6. KOTOUTTAMISTUKEA ARKEEN 
 

JOHDANTO 
Uuteen maahan asettuminen tarkoittaa maan jokapäiväisten realiteettien 
tuntemista ja elämää samalla, kun se tarjoaa maahanmuuttajien omat 
välittömimmät ja perustarpeet. Tämä vaatii paljon työtä. Sosiaalisella 
kotoutumisella työpaikan ulkopuolella on tässä erittäin suuri vaikutus.  

Yhtiö voi tarjota tiivistä ja hyödyllistä tukea moniin uusiin maahanmuuttajiin 
kohdistuviin tehtäviin: kaikkea julkisen liikenteen käyttämisestä asuinpaikan 
löytämiseen, pankkitilin avaamiseen tai tutun ruoan löytämiseen.  

Pienten lasten kanssa maahan muuttavien on ymmärrettävä 
koulutusjärjestelmä ja tutustuttava paikallisiin kouluihin sekä 
päivähoitopalveluihin. He tarvitsevat perustietoja 
terveydenhuoltojärjestelmästä ja oikeudellista neuvontaa asioissa, jotka 
liittyvät heidän asemaansa maahanmuuttajina, kuten perheenyhdistämisessä.  

Yhtiö voi helpottaa ja tehostaa sopeutumisprosessia antamalla maahan muuttavan työntekijän käyttöön yhteyshenkilön, joka auttaa 
sopeutumisvaikeuksien ratkaisemisessa ja antaa henkistä tukea, jotta kotouttaminen onnistuu. 

 

TAUSTATIETO 
Julkiset palvelut 

Valmentajan täytyy valmistella asiakirjat, joissa on kaikki äskettäin saapuneen maahanmuuttajan tarvitsemat perustiedot. Niissä on 
annettava tiedot hallinnollisista järjestelmistä, jotka maan asukkaiden on tunnettava, kuten julkinen liikenne (linjat, hinnat jne.), 
koulutusjärjestelmä ja -resurssit (mukaan lukien pienten lasten päivähoito) ja terveyspalvelut. Lisäksi oikeusavun saamisesta 
maahanmuuttoon liittyvissä perheenyhdistämisen kaltaisissa asioissa on syytä tiedottaa. Asiakirja-aineistossa on syytä antaa uusille 
asukkaille tarpeellisia tietoja yhteyden ottamisesta erilaisten palvelujen tarjoajiin, kuten sähkö, kaasu, puhelin, vesi ja jätehuolto, 
sekä verotukseen liittyvistä asioista.  

Yksityiset palvelut 

Asiakirjoihin voi sisältyä myös muita näkökohtia: tietoa kiinteistönvälitystoimistoista ja asunnoista, erikoisliikkeistä, jotka myyvät 

tuotteita maahanmuuttajan alkuperämaasta, luettelo pankeista yhteisössä (mukaan lukien tiedot palveluista ja palkkioista), kaupat 

ja supermarketit, uskonnolliset palvelut, virkistystoimet, vakuutusyhtiöt (riippuen siitä, mikä vakuutus voi olla tarpeen) tai 

yksityiskohtia tietyn tavaran ostamisesta (esimerkiksi auton ostamisesta).  

Käytännön taitoja 

Valmentajan tulee esitellä maahanmuuttajatyöntekijälle isäntämaan perustavat ja -käytännöt, jotta hän voi olla vuorovaikutuksessa 
hyvin muiden kanssa: sosiaalisia normeja ja tapoja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sosiaalisissa tilanteissa (baareissa ja 
ravintoloissa, elokuvateatterissa, kuntosalilla, jne.), paikalliset käyttäytymisstandardit julkisilla paikoilla, sosiaaliset ja 
sukupuolisuhteet, päihteiden käyttö jne. Lisäksi on hyödyllistä tiedottaa paikallisten järjestöjen tarjoamista kotoutumispalveluista, 
kuten kielikurssit, kotoutumistuet, sosiaalinen verkostoituminen ja muu maahanmuuttajille suunnattu kotoutumistuki.  
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja 
pakolaisten vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen 
osaamiskeskus. 

 
 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Suunnitteleminen 

✓ Maahanmuutto, uuteen maahan asettuminen ja kotoutuminen ovat prosessin vaiheita. Ne vaikuttavat yksilön moraaliin sekä 
kaikkiin hänen elämänsä osa-alueisiin (yksityis-, työ- ja sosiaalinen elämä).  

✓ Aikooko yritys tukea maahanmuuttajatyöntekijän asettumista työpaikan ulkopuolelle laajemmassa yhteiskunnallisessa mielessä? 
Missä vaiheessa yritys aikoo tarjota tätä tukea? Onko yritys varannut resursseja helpottamaan tuen antamista (esimerkiksi 
henkilöresursseja ja työaikaa)? 

✓ Onko yritys tunnistanut organisaatioita, jotka tukevat maahanmuuttajatyöntekijää työpaikan ulkopuolella?  
✓ Toimiiko yrityksessä valmentaja, joka antaa maahanmuuttajatyöntekijälle tietoja ja tukea edellä mainituissa asioissa? 
✓ Osaako valmentaja antaa tukea tietyissä arkiseen yksityiselämään liittyvissä tilanteissa, jotta maahanmuuttaja saa neuvoja ja 

ohjausta?  
✓ Jos virallista valmentajaa ei ole, onko yritys määrännyt henkilön antamaan apua ja ohjausta maahanmuuttajatyöntekijälle?  

Prosessi 

✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijän käytännön tarpeet ja alueet, joilla yritys antaa tukea itse tai yhteistyössä ulkopuolisen tahon 
kanssa, tunnistettu selkeästi?  

✓ Onko yritys määritellyt tuelle vastuullisen henkilöstön, resurssit ja aikataulun?  
✓ Peruspalvelut, jotka maahanmuuttajatyöntekijä tarvitsee saapuessaan: asuminen, koulu/päivähoito, terveyskeskus, 

oikeudellinen neuvonta, pankki- ja muut palvelut (vesi, sähkö, kaasu, televiestintä, vakuutus ja vastaavat).  
✓ Muut palvelut ja tiedot: kuljetus, uskonnollisen yhteisön palvelut, vapaa-ajanvietto, televiestintä, kaupat, kauppakeskukset ja 

vastaavat.  
✓ Kulttuurillinen tieto: julkisen ja yksityisen sosiaalisen käyttäytymisen normit ja säännöt, sukupuolten väliset suhteet, 

pukeutumissäännöt, sanallinen ja sanaton viestintä sekä vastaavat.  
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  7. MONIMUOTOISUUDEN HALLINTA JA KULTTUURIEN VÄLINEN 
YMMÄRRYS 

 

JOHDANTO 
Monimuotoisuuden hallinta on matka syrjinnän estämisestä ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistamisesta suvaitsevaisuuden edistämiseen ja jopa 
monimuotoisuuden arvostamiseen hyödykkeenä. Monimuotoisuuden hallinta 
voi vahvistaa organisaation kulttuuria, parantaa yrityksen mainetta ja 
houkutella lahjakkuuksia. Samalla se voi edistää motivaatiota ja sitoutumista 
sekä edistää luovuutta ja innovointia.  

Kulttuurinen ymmärrys perustuu kolmeen keskeiseen osaan: tietoisuus, 
tunteminen ja ymmärrys. Kulttuurista tietoisuutta koskeva koulutus on 
olennaisen tärkeää, ja sen tulisi kohdistua sekä maahanmuuttajiin että 
kantaväestöön kuuluviin työntekijöihin. Koko henkilöstön tulee olla tietoinen 
siitä, että maahanmuuttajatyöntekijät asuvat ja työskentelevät ympäristössä, 
jossa normit, tavat, tottumukset ja odotukset voivat olla uusia ja erilaisia.  

Lisäksi jokaisella organisaatiolla on oma yrityskulttuuri, joka siirtotyöläisten 
tulisi oppia. Usein yrityskulttuuri on kirjoittamaton, ei nimenomaisesti määritelty ja kehittyy luonnollisesti ajan myötä kaikkien 
työntekijöiden kumulatiivisista ominaisuuksista. 

 

TAUSTATIETO 
Kulttuurinen ymmärrys 

Jokainen on kulttuurisen ilmastonsa tuote. Yksi esimerkki: Siirtotyöläiset ovat saattaneet sisällyttää toisenlaisen käsityksen ajasta. 
Länsieurooppalaisilla on enimmäkseen monokroninen aikakäsitys. Heille täsmällisyys on tärkeää ja vain yksi asia tehdään kerrallaan. 
Monissa muissa maissa maailmanlaajuinen ymmärrys on kuitenkin monikroonista. Näillä alueilla, kuten Lähi-idän arabiosassa tai 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ihmiset pyrkivät suhtautumaan aikaan joustavammin. Täsmällisyys on vähemmän tärkeä. Sen 
sijaan ihmiset ovat motivoituneita vaihtamaan suunnitelmia usein ja helposti. Läheiset ihmissuhteet ovat ensisijainen huolenaihe, ja 
ihmiset pyrkivät rakentamaan elinikäisiä suhteita. 

Tiedon merkitys 

Siirtotyöläisten kotouttamista tukee yksityiskohtainen kuvaus työasemasta, vaatimuksista ja organisaatiokulttuurin luonnoksesta. 
Asiaankuuluvat tiedot ovat yhtiön normeja ovat sen tehtävä ja arvot, rakenne, laadunhallintajärjestelmä, viestinnän roolit ja 
kanavat, työaikataulut, Internetin/matkapuhelinten käyttöä koskevat säännöt tai pukeutumissäännöt. Lisäksi voi olla hyödyllistä 
antaa maahanmuuttajatyöntekijälle kirjallinen kuvaus työtehtävästä ja suhteesta yrityksen muihin työntekijöihin. 

Konfliktien ratkaiseminen 

Vaikka hyvä suunnittelu ja informaatio ovat suuri apu, kulttuuristen ja käyttäytymiserojen aiheuttamia ihmissuhteiden 
väärinkäsityksiä tai ristiriitoja ei aina voida välttää. On tärkeää havaita konfliktin ensimmäiset merkit ja tietää, keneltä voi pyytää 
apua. Konfliktit tulee ratkaista neuvottelemalla. Viestinnän tulee aina olla rauhanomaista. On suositeltavaa kehittää edistynyt 
konfliktien ratkaisumenettely osaksi henkilöstöhallintoa.  

 

© Rawpixel Ltd. - fotolia.com 



 

 

SUUNNITTELEMINEN REKRYTOINTI TYÖYMPÄRISTÖ ARVIOIMINEN

KOTOUTTAMISPROSESSI

 

Ensimmäistä kertaa työssä 

Maahanmuuttajatyöntekijän ensimmäisenä työpäivänä tulisi sisältää tervetulleeksi tekeminen, tapaaminen heidän lähimmän 
esimiehensä kanssa, valmentajan/mentorin osoittaminen ja mahdollisuus tavata muu tiimi. Uusille työntekijöille on järjestettävä 
tutustumiskierros yrityksen tiloihin. Heidät on perehdytettävä työpaikkaansa sekä annettava työstä ja yrityksestä kertova kirjallinen 
aineisto. Lisäksi uusia työntekijöitä on opetettava käyttämään heidän tarvitsemiaan laitteita. Uuden työntekijän ja 
valmentajan/mentorin on tavattava toisensa säännöllisesti vähintään ensimmäisen kuukauden aikana. 

Yhteistyö ja yhteydenpito 

Työpaikalla on tärkeää rakentaa yhteistyössä toimiva yhteisö, joka hyötyy kulttuurisesta monimuotoisuudesta osana modernia 
identiteettiä. Epäviralliset kokoukset, joissa eri kansallisuudet voivat jakaa kulttuurinsa ainutlaatuisia näkökohtia (gastronomia, 
tanssi, urheilu jne.) tai juhlia tyypillisiä juhlallisuuksia, ovat hyviä esimerkkejä kotouttamisen edistämisestä ja monimuotoisuuden 
elämisestä organisaatiossa. 

 

PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Moniheli ry:n tarkoitus on edistää yhä monikulttuurisemman suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä 
sellaiseksi, että se on hyvä  paikka elää myös koko ajan kasvavalle uussuomalaiselle väestöllemme. 
Tätä missiota Moniheli toteuttaa toimimalla tällä hetkellä noin 130 eri monikulttuurijärjestön 
valtakunnallisena yhteistyöverkostona. Verkosto kasvaa koko ajan ja erityisesti viime vuosina 
maahanmuuton lisääntyessä. Monihelin jäsenyhdistykset ja -järjestöt uussuomalaisine jäsenineen ovat 
juuriltaan noin 40 eri maailman  maasta. 

 

 

 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Kulttuurien välinen tietoisuus 

✓ Miten esimiehet, kollegat ja muut henkilöt voivat tutustua maahanmuuttajatyöntekijän kulttuuritaustaan?  
✓ Mitä erityispiirteitä yrityskulttuurilla (esim. johtamistyyleillä) on? Edistääkö yrityskulttuuri maahanmuuttajatyöntekijän 

kotouttamista? Miten yrityskulttuuri ja maahanmuuttajatyöntekijän kulttuurinen tausta vastaavat?  
✓ Mitä on tehtävä, jotta maahanmuuttajatyöntekijä voi integroitua työpaikalle (esim. kirjoittamattomat säännöt, "erilaiset" 

johtamistavat)?  

Monimuotoisuuden hallinta  

✓ Onko työnantajalla riittävästi henkilöstöä ja taloudellisia resursseja monimuotoisuuden hallinnan aloittamiseksi/kehittämiseksi 
organisaatiossa?  

✓ Ovatko kaikki työntekijät (maahanmuuttaja- ja kantaväestön työntekijät) hyvin totutettu esimerkiksi iän, sukupuolen ja kulttuurin 
osalta? 

✓ Mitkä toimenpiteet/koulutus on aloitettava monimuotoisuuden hallinnan kehittämiseksi organisaatiossa?   

Lisäpanos 

✓ Onko yritys harkinnut epämuodollisten tapahtumien järjestämistä kotouttamisprosessin edistämiseksi (esim. ruoka-, kulttuuri- 
tai urheilutapahtumia, juhlia). 

✓ Osaavatko työntekijät tunnistaa konfliktit ennen niiden laajentumista? Tunnetaanko ne yrityksen yhteyshenkilöt, jotka ovat 
toimivaltaisia ratkaisemaan konflikteja? 
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8. VIESTINTÄ TYÖPAIKALLA 
 

JOHDANTO 
Mitä nopeammin siirtotyöläiset asettuvat yritykseen, sitä nopeammin he tulevat 
tuottaviksi. Työpaikalla kotouttaminen vaatii aikaa ja yritysten on suunniteltava aikaa 
tähän. Eri viestintätapojen vaikutus voi olla ratkaiseva kansainvälisissä 
organisaatioissa. Tutkijat erottavat matalan ja korkean kontekstin kulttuurit. Alhaisen 
kontekstin kulttuurit, kuten useimmat EU:n maat, luottavat nimenomaan suulliseen 
viestintään. Vertailun vuoksi arabimaiden kaltaiset korkean kontekstin kulttuurit ovat 
kollektiivisia, arvostavat ihmissuhteita ja muodostavat vakaita, läheisiä suhteita. 
Näiden vuosien välisen vuorovaikutuksen seurauksena tällaisten kulttuurien jäsenet 
tietävät, mitä säännöt ovat, miten ajatella ja miten käyttäytyä. Siksi sääntöjä ei tarvitse 
nimenomaisesti mainita ja ei-sanallisia menetelmiä käytetään ensisijaisesti 
välittämään merkityksellistä tietoa keskusteluissa, esim. kasvojen ilmeet, silmien liike 
ja äänensävy. 

 

TAUSTATIETO 
Viestintätapojen käsite 

Työpaikkakotouttamisen prosessissa tarvitaan viestintää, joten se on muotoiltava ja kehitettävä tarkoituksenmukaisesti. Tietoisuus 

erilaisista viestintätavoista, joita ihmiset ovat ottaneet käyttöön, voi auttaa ymmärtämään paremmin maahanmuuttajatyöntekijöitä 

ja totuttamaan työpaikalla kohdattaviin haasteisiin. Tärkeitä kysymyksiä ovat: Mitkä ovat maahanmuuttajatyöntekijöiden käsitteet 

prioriteeteista ja suunnittelusta? Miten he ymmärtävät ehdotuksen, mielipiteen tai ohjeen ja suhtautuvat siihen? Miten he 

kommunikoivat ryhmän edessä? Miten he reagoivat kritiikkiin? Miten he ilmaisevat kritiikkiä?  

Hallintatyylit 

Useimmissa länsimaissa työpaikkasuhteet ovat melko horisontaaliset ja hierarkiat ovat tasaiset. Yhteydenpitoon ja viestintään 
suhtaudutaan rennommin. Viestintä esimiesten kanssa on silmätasolla ja päätökset tehdään usein yhdessä. Monissa muissa 
kulttuureissa työsuhteet ovat paljon hierarkkisempia. Siellä työpaikkaviestintä tapahtuu enemmän ylhäältä alaspäin kuin 
länsimaissa. Pomo on ylin päätöksentekijä, ja myös työntekijät odottavat hänen olevan määräävässä asemassa. Siksi moni 
maahanmuuttajatyöntekijä ei ole tottunut olemaan yhtä proaktiivinen kuin kotimaiset kollegansa ja johtajansa odottavat.  

Konfliktien hallinta 

Kotoutusprosessin aikana voi aiheutua konfliktitilanteita. Tehokkaat toimenpiteet niiden hallinnoimiseksi ja ratkaisemiseksi voivat 

olla ratkaisevia. Mikäli näin ei ole, on tarpeen integroida kulttuurienvälisen ja monimuotoisuuden hallinnan näkökulmat.  
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Työterveyslaitos 

Monikulttuurisuudesta on monenlaista hyötyä työpaikalla. Eri taustaiset työntekijät tuovat 
työyhteisöön uudenlaista osaamista ja  tuoreita näkökulmia. Eri kulttuureja edustavat työntekijät 
ovat usein etu myös kansainvälisessä ympäristössä työskenneltäessä.  

 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Tietoisuus viestintätavoista 

✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijöillä viestintätapoja, jotka poikkeavat merkittävästi organisaation viestintätavoista? 
✓ Miten maahanmuuttajatyöntekijöitä voidaan totuttaa organisaatiossa vallitseviin viestintätapoihin? 
✓ Miten kantaväestön työntekijöitä voidaan totuttaa maahanmuuttajatyöntekijöiden viestintätapoihin? 

Täsmentäminen 

✓ Puhu näistä viestintäeroista selkeästi työntekijöiden kanssa. Täsmennä kulttuurien edellyttämällä tavalla. Sopikaa 
työskentelymuodoista.  

✓ Mitä enemmän ihmisiä, joilla on erilaiset viestintätavat, työskentelee yhdessä organisaatiossa, sitä tärkeämpi voi suora, matalan 
kontekstin viestintä olla. 

✓ Ilmoita suunnittelusta ja määräyksistä selkeästi, jotta maahanmuuttajatyöntekijä tietää tarkalleen, mitä pitää tehdä ja mitä 
häneltä odotetaan.  

✓ Luo konfliktinratkaisuprosessi. Jos se on jo luotu, sisällytä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvien konfliktien hallinta tähän 
prosessiin.  

✓ Harkitse "aktiivisen kuuntelun" tekniikan käyttöönottoa organisaatiossa. 
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9. KOTOUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ – KIELITAIDOT JA KOULUTUS 
 

JOHDANTO 
Kotoutuminen uuteen maahan vie aikaa, ymmärrystä, selkeyttä, 
suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä. Työpaikalla kotoutuminen sisältää 
mukautumista kulttuuriin ja ammatillisiin näkökohtiin. Lisäksi riittävät 
kielitaidot ovat avainasemassa. 

Työnantajat pitävät viestintätaitoja usein tärkeimpänä pehmeiden taitojen 
joukossa. Asianmukaisen työpaikkakielen käyttö on sopusoinnussa hyvän 
viestinnän kanssa. Niinpä työympäristössä käytetyn kielen hyvä hallinta on 
välttämätöntä jokaiselle maahanmuuttajatyöntekijälle.  

Samalla kielitaito ei saa olla este, koska se voidaan hankkia. On tärkeää 
ymmärtää viestintää kokonaisuutena: mitä kuhunkin viestiin sisältyy? 
Ottamalla huomioon nämä näkökohdat väärinkäsityksiä voidaan välttää ja 
kotouttamisprosessia voidaan helpottaa. 

 

TAUSTATIETO 
Kielitaidon parantaminen 

Työssä tarvitaan kielitaitoa, mutta tarvittavan kielitaidon hankkiminen edellyttää joustavuutta, kun oppijan osaaminen kehittyy 
vähitellen. Maahanmuuttajatyöntekijä voi tarvita tukea kielen oppimisessa.  

Tuki työpaikalla 

Kielen täydelliseen hallintaan saakka on hyödyllistä toimittaa viestintä kirjallisesti. On myös mahdollista käyttää yhteistä kolmatta 
kieltä, esimerkiksi englantia. Olisi harkittava käytettävän kyseisen alan teknistä tai erityistä kieltä. 

Epävirallinen tuki 

Kieltä opitaan muuallakin kuin työpaikalla. On myös tärkeää, että kieliosaamista saadaan epämuodollisissa ympäristöissä tai 
vapaa-ajan harrastuksissa, joita yritys voi tukea. Tällaisessa tapauksessa voi olla hyödyksi luoda kumppanuuksia sellaisten tahojen 
kanssa, jotka tukevat maahanmuuttoa helpottamalla kielen oppimista. 
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Suomen ja Ruotsin kielen opiskeluun ohjeita  

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Oppiminen 

✓ Onko kaikilla maahanmuuttajatyöntekijöillä mahdollisuus käyttää intensiivistä kielikoulutusta? 
✓ Mitä koulutusta tarvitaan, ja kuka sen maksaa? 
✓ Onko olemassa viranomaisten tai kansalaisjärjestöjen järjestämää kielikoulutusta?  
✓ Sisältyykö kieliopintoihin ammatillista tai työpaikalla käytettävää sanastoa?  

Yksityiskohdat 

✓ Onko ohjelma joustava kunkin maahanmuuttajatyöntekijän oppimisnopeudelle?  
✓ Tulisiko maahanmuuttajatyöntekijän myös oppia ammattiin liittyvää kieltä, jota käytetään työpaikalla?  
✓ Onko työpaikalla sisäistä dynamiikkaa oppimisprosessin nopeuttamiseksi, esimerkiksi mahdollisuus oppia kollegoilta?  
✓ Onko organisaatio järjestänyt vapaa-ajantoimintaa, joka nopeuttaa kielen oppimista? 
✓ Edistääkö valmentaja toimintaa työn ulkopuolella, mikä auttaisi maahanmuuttajia käyttämään kieltä? 
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10. KOTOUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ – PÄTEVYYDEN JA TAITOJEN 
ARVIOIMINEN 

 

JOHDANTO 
Kaikissa maissa virallisen ja epävirallisen oppimisen sertifiointi on joissain 
määrin erilainen. Näin ollen työnantajalle ei ole aina helppoa tarkistaa toisen 
kulttuurin henkilöiden taitoja ja taitoja. Siksi on tärkeää aloittaa alustava 
arviointi ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Arvioinnin avulla saadaan 
selville, onko henkilöllä työssä kohtuullisesti selviytymisen edellyttämät 
taidot. 

Maahanmuuttajat eivät voi aina todistaa teknistä ammattiosaamistaan 
asiakirjojen avulla. Siksi työllistävän yrityksen on laadittava menetelmä 
hakijan taitojen ja kykyjen tarkastamiseksi. Euroopan maissa on myös 
virallisia menetelmiä todistuksen myöntämisestä muodollisesta ja 
epävirallisesta koulutuksesta. Kuka tahansa voi osallistua kokeisiin ja saada 
virallisen todistuksen taidoistaan ja/tai opintojensa tasosta. 

Joskus kannattaa aloittaa työkokeilu- tai harjoittelujaksolla, jotta saadaan 
selville, miten maahanmuuttajatyöntekijä sopeutuu työpaikalle. Euroopan maissa on erilaisia lyhytkestoisia 
työharjoittelujärjestelmiä, joita voidaan käyttää hakijan ammatillisen suorituskyvyn arvioimiseen ennen palkkaamista. 

 

TAUSTATIETO 
Alustava arviointi 

On tosiasia, että maahanmuuttajatyöntekijät ovat peräisin erilaisista koulutus- ja työllisyysjärjestelmistä. Tämä ei kuitenkaan saa 
estää heitä osoittamasta taitojaan ja kykyjään. Tarvitaan avoimuutta, joustavuutta ja luovuutta. On ratkaisevan tärkeää määritellä, 
mitä siirtotyöläinen tietää ja mitä hän ei tiedä - eli arvioida asianmukaisesti heidän taitojaan ja valmiuksiaan täytettävään tehtävään. 
Organisaatio voi laatia käytännön tason arviointijärjestelmän hakijan taitoja varten tai käyttää muodollisia tai epävirallisia osaamisen 
sertifiointeja, jotka ovat käytössä lähes kaikissa EU-maissa.  

Työharjoittelu 

Organisaatio voi myös edellyttää työkokeilu- tai harjoittelujaksoa ennen varsinaisen työsuhteen alkamista. Sen aikana hakijan 
suorituskyky arvioidaan yrityksen sisäisesti. (Tällaista käytäntöä säännellään kunkin maan lainsäädännössä.) Työharjoittelua varten 
tulee laatia yksilöllinen työskentelyohjelma, jotta saadaan selville, miten maahanmuuttajatyöntekijä toimii työpaikalla ja 
työtehtävissään. Tällöin arvioinnin ei pitäisi sisältää pelkästään teknisiä näkökohtia vaan myös sosiaalisia taitoja ja kykyä mukautua 
työpaikan normeihin. 

Jatkuva koulutus  

Kaikki työtehtävät kaikissa organisaatioissa edellyttävät jatkuvaa koulutusta. Siirtotyöläisten osalta henkilökohtaiset ohjelmat 
voidaan suunnitella kotouttamisprosessin nopeuttamiseksi tai parantamiseksi. Koulutusohjelman tavoitteiden tulee olla selkeästi 
saavutettavissa ja mitattavissa tietyn ajan kuluessa. Koulutuksen tukimateriaali voi sisältää kirjoja, videoita, Internet-sivustoja, 
kursseja ja vastaavia. Lisäksi kollegoita voidaan nimetä väliaikaisiksi ohjaajiksi, jotka osallistuvat koulutusprosessiin. Näin ollen on 
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välttämätöntä, että maahanmuuttajatyöntekijä on tietoinen oppimistavoitteista ja koulutusohjelmasta, jolloin hän on todellisena 
kehittäjänä omassa kehityksessään, vaikka yritys tarjoaakin tukea ja kannustimia. 

PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Tekoihin.fi  

Sivusto tarjoaa tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. 
Materiaali on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy 
materiaaleja oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen tunnistamiseen. 

 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Taitojen ja kykyjen arviointi  

✓ Onko yrityksellä käytännön tason järjestelmä arvioida maahanmuuttajahakijan taitoja ja kykyjä?  
✓ Onko hakijaa riittävästi informoitu työtehtävään tarvittavista taidoista, kyvyistä ja pätevyystasosta?  
✓ Onko näiden taitojen ja taitojen käytännön arvioinnissa virhemarginaali?  

Osaamisalueiden ja työharjoittelun tunnistaminen 

✓ Onko vastuulliset henkilöt koulutettu ohjaamaan maahanmuuttajaa ammatillisten kykyjen arviointi- ja sertifiointiprosessin kautta 
saamaan työkokemusta tai epävirallista koulutusta?  

✓ Pystyykö yritys tiedottaa maahanmuuttajatyöntekijälle tämän prosessin ja sertifioinnin saamisen vaatimuksista? 

Harjoittelu ja jatkuva koulutus 

✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijälle annettu tietoja työharjoitteluohjelmasta, sen kestosta ja sisällöstä?  
✓ Onko yrityksessä laadittu henkilöstölle jatkuva koulutusohjelma?  
✓ Voiko yritys suunnitella yksilöllisen koulutussuunnitelman maahanmuuttajatyöntekijän olosuhteiden parantamiseksi? 
✓ Onko yrityksellä resursseja (henkilöstö ja taloudelliset) maahanmuuttajatyöntekijöiden koulutuksen tukemiseksi?  
✓ Onko maahanmuuttajatyöntekijä tietoinen lisäkoulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista? 
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11. ARVIOIMINEN 
 

JOHDANTO 
Keskeinen osa organisaatiotoimintaa on oppia ja sisäistää 
oppitunteja, joita voidaan soveltaa tuleviin prosesseihin. 
Siksi on tärkeää arvioida maahanmuuttajatyöntekijöiden 
kotoutumista säännöllisesti.  

Arviointi voidaan tehdä joko kirjallisesti (raporttien ja 
kyselylomakkeiden avulla) tai suullisesti. Arviointi olisi 
suoritettava määräajoin riippumatta siitä, onko se virallista 
tai epävirallista. Lisäksi, jos organisaatiossa on jo 
standardoitu laadunhallinta, arviointi voidaan sisällyttää 
olemassa olevaan rakenteeseen. Lopuksi on tärkeää, että 
arvioinnin suunnitteluun otetaan mukaan kaikki 
asianomaiset työntekijät - kuten henkilöstöjohtaja ja 
laadunhallintaosasto. Arvioinnin tulokset tulee tiedottaa, ja 
niistä tulee keskustella kaikkien kotouttamiseen 
osallistuvien kanssa. 

 

TAUSTATIETO 
Arvioimisen integroiminen 

Ihannetapauksessa yritys kehittää ja ylläpitää valmentajan sekä maahanmuuttajatyöntekijän laatimaa valmennussuunnitelmaa, jossa 
määritetään selkeät mitattavissa olevat tavoitteet. Samalla maahanmuuttajatyöntekijälle annetaan mahdollisuus tutustua 
oppimisresursseihin (esityksiin ja verkkoaineistoon). 

Valmentajan on voitava raportoida maahanmuuttajatyöntekijän edistymisestä ja vaikeuksista. Tämä voi tapahtua epämuodollisissa 
tapaamisissa, mutta niitä on järjestettävä säännöllisesti. Jos yrityksellä on standardoitu laadunhallinta, arviointi olisi sisällytettävä 
uuteen olennaisena osana nykyiseen rakenteeseen.  

Merkitykselliset indikaattorit 

Tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi riittävästi tarvitaan ad hoc -indikaattoreita, jotka mahdollistavat prosessin valvonnan. 
Tämän pitäisi tapahtua alussa ja jatkua, kun tavoitteet saavutetaan asteittain. Lisäksi arvioinnin on oltava säännöllistä, ja tulokset on 
tiedotettava kaikille kotouttamisprosessiin osallistuville, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa tarvittaessa (esim. 
esimiehet, kollegat).  

Ongelmiin puuttuminen 

Lausunnot olisi ilmaistava vapaasti ja myös valituksia on oltava mahdollisuus ilmaista. Siksi on tarpeen kehittää järjestelmä, joka 
suojaa kaikkien osallistujien nimettömyyttä. Siksi on tärkeää, että olemassa on komitea, joka ratkaisee mahdolliset sisäiset ongelmat 
ja toimii työntekijöiden välisten ongelmien sovittelijana. Monissa yrityksissä on otettu käyttöön konfliktinesto- ja 
ratkaisujärjestelmiä, joita voidaan käyttää myös kotouttamisessa. Lisäksi on hyödyllistä luokitella ristiriitoja niiden estämiseksi 
tulevaisuudessa.  
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PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA TUKI 

Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja pakolaisten 
vastaanoton toimijoille. Sivustoa ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. 

 

 

HUOMIOON OTETTAVIA NÄKÖKOHTIA 

Tavoitteet 

✓ Prosessin tavoitteiden saavuttamisen arviointi- ja valvontamekanismin sekä indikaattorien ottaminen käyttöön 
✓ Kotouttamisprojektiin osallistuvan henkilöstön sitouttaminen arviointiprosessiin  
✓ Tämän arvioinnin ottaminen mukaan organisaation laadunhallintajärjestelmään Jos konfliktinhallintaa varten ei ole mekanismeja, 

harkitse niiden käyttöönottoa. 
✓ Arvioi tavoitteiden saavuttamista, monimuotoisuuden hallintaa ja kulttuurien välisiä suhteita. 
✓ Muiden saamista kokemuksista hyötyminen Ota yhteyttä maahanmuuttajatyöntekijöitä tukeviin järjestöihin ja selvitä, millaisia 

konflikteja voi aiheutua kotouttamisen aikana sekä ennakoi ne.  

Lisäarvo 

✓ Tuottavatko maahanmuuttajatyöntekijät lisäarvoa yritykselle, jotta se selviytyy haasteista helpommin?  
✓ Ovatko maahanmuuttajatyöntekijöillä mahdollisuus edetä ammattimaisesti ja taloudellisesti?  
✓ Onko viitteitä yritysten hyödyistä (sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti jne.) toimenpiteiden toteuttamisen ansiosta?  
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