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Ammatillinen kotoutuminen tulevaisuudessa

Osaamisen 
kartoitus

Työllisty-
minen

Ammatti-
taitoinen 
maahan-
muuttaja

Työelämävalmiudet ja pelisäännöt, ammattitaito ja 
ammattialan kortit, suomen kieli ja viestintätaidot, 

yhteiskuntataidot  

Ammatillinen osaaminen, 
suomen kieli, 

yksilöhaastattelu, osaamisen 
dokumentointi

Tuettu palkkatuki, 
kuntalisä, työyhteisön ja 

työpaikkaohjaajan 
tukeminen

Matching

Rekrytointi-
palvelu

Ammattiin 
opiskelu

Muu palvelu

Kotoutumis-
koulutus: 
moduuli-
pohjainen

Kotoutumis-
koulutus: 

toiminnallinen

Kotoutumis-
koulutus: 

työssä

Sopiva 
palvelu 

perustuen 
kartoituksen 

tietoon



Kriittiset tekijät työssä kotoutumisen prosessissa

Kriittinen tekijä Ongelma Ratkaisu

Kohderyhmän määritteleminen Miten määritellään ammattitaitoinen 

maahanmuuttaja? 

Osaamisen kartoituksiin osallistutaan matalalla 

kynnyksellä. 

Ammatillisen osaamisen tason 
määritteleminen

Miten määritellään osaamisen taso, jolla on 

edellytyksiä siirtyä työpaikalle? 

Ammatillisella kouluttajalla on ajankohtainen tieto 

työnantajien vaatimuksista ja toimialan 

työllisyystilanteesta. 

Kartoituksen jälkeisen jatko-

palvelun suositteleminen

Miten varmistetaan, että jatkopalvelua 

suositellaan puolueettomasti? 

Moniammatillisen kartoitustiimin pitää tuntea hyvin 

alueen palvelutarjonta ja suositusten täytyy perustua 

maahanmuuttajan tarpeisiin.

Tiedon siirtäminen Miten varmistetaan, että kartoituksessa saatu 

tieto siirtyy seuraavaan palveluun?

Dokumentoitu tieto kartoituksesta annetaan sekä 

osallistujalle että prosessin omistajalle.

Maahanmuuttajan ja 

työnantajan 

kohtaannuttaminen

Miten löydetään maahanmuuttajalle sopiva 

työnantaja?

Ohjaaja sparraa maahanmuuttajaa työnantajien 

kartoittamisessa ja osallistuu ensimmäiseen 

tapaamiseen/haastatteluun.

Työssä kotoutumisen prosessin 

omistajuus

Kuka omistaa työssä kotoutumisen prosessin? Prosessilla on yksi omistaja, joka koordinoi prosessia 

varmistaen katkeamattoman palveluketjun ja laadun.

Ohjaajien interkulttuurinen

kompetenssi

Millaiset ammatilliset valmiudet ovat 

interkulttuurisen ohjauksen parissa toimivilla 

ohjaajilla? 

Asenteiden, taitojen ja tietojen avulla on mahdollista 

kehittää kulttuurien välisen työn toiminnallisia 

valmiuksia



Suosituksia (1)

• KIITO-malli sopii kaikille ammattitaitoisille 
maahanmuuttajille. 

• Jos KIITO-malli toimisi perusrahoituksella, ei kuluisi aikaa 
hankehallintoon ja uuden toiminnan markkinoimiseen.

• KIITO-malli on tehokas, mikäli siihen osallistuu oikea 
kohderyhmä.

• Kartoitus- ja koulutusjaksojen kesto on oltava joustava.

• Sujuvat siirtymät palvelusta toiseen on mahdollistettavaa.

• Osaaminen on dokumentoitava ja pidettävä linjassa 
tutkinnon perusteiden kanssa.



Suosituksia (2)

• Työnantajille malli on edullinen ja riskitön rekrytointikanava.

• Johtaa työllistymiseen, mikäli matchaukseen panostetaan.

• Tarvitaan lisää ”porkkanoita” yrityksille – 30 %:n palkkatuki on 
pieni, mikäli maahanmuuttaja ei kykene omatoimiseen 
työskentelyyn (esim.  kuntakohtainen rekrytointilisä, tuettu palkkatukijakso). 

• Tuettu palkkatukijakso – uusi tukimuoto työnantajille?  

• Työllistymisessä ja kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan 
maahanmuuttajat tarvitsevat tavoitteellista, yksilöllistä ja 
oikea-aikaista ohjausta.



Miten onnistumme? 

Tulevaisuudelle on tilaa, kun 

• ajattelumme ja tekemisemme keskittyvät enemmän tulevaisuuteen kuin 
vanhojen rakenteiden ja positioiden ylläpitämiseen

• päätöksentekoa ja tekemistä ohjaa empatia toisia ihmisiä kohtaan eikä 
itsekkyys (Aaltonen 2019)

Hyvällä yhteistyöllä rakennetaan tilaa tulevaisuudelle – ja silloin myös työssä 
kotoutuminen on mahdollista. Työssä kotoutumisen prosessin keskiössä on 
maahanmuuttaja, joka tavoitteellisella, yksilöllisellä ja oikea-aikaisella 
ohjauksella voi saada Suomessa työpaikan.




