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Työssä kotoutumisen koulutus

Työssä kotoutumisen koulutusjakso:

1. Tutustumiskäynti ja haastattelu yrityksessä

2. Aloituspalaveri yrityksessä 

3. Työssä kotoutumisen koulutuksen toteuttaminen

4. Lopetuspalaveri yrityksessä 

5. Maahanmuuttajan palaute KIITO-polusta, työllistyminen tai jatko-ohjaus.

Työssä kotoutumisen koulutuksen tavoitteena on ollut antaa 
sellaiset suomen kielen ja ammatillisen osaamisen valmiudet, 
joilla osallistuja voi työllistyä omalla alalleen Suomessa.
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Yritysyhteistyö (1.4.2017 – 1.8.2019)

Yrityksen koko Yritysten 
lukumäärä

Yritysten toimialat Työllistänyt 
henkilöä

Suuryritykset 
(työllistää yli 250 hlö)

8 ravintola- ja catering, kiinteistöpalveluala, 
logistiikka

4

Keskisuuret yritykset
(50-249 hlö)

4 ravintola- ja catering, rakennusala, 
puhtauspalveluala

2

Pienyritykset
(10-49 hlö)

10 ravintola- ja catering, puhtauspalveluala, 
rakennusala

7

Mikroyritykset
(alle 10 hlö)

20 ravintola- ja catering, tuotantotekniikka,
autoala, rakennusala

5

Kunta 2 ravintola- ja catering 2

Yhteensä 44 20



Työllistyminen: 20 työsopimusta
Vakituinen: 6
(toimialat: kiinteistöpalveluala, puhtauspalveluala,                                              
ravintola- ja catering, liiketalous, rakennusala 2 hlö)

Määräaikainen, kokoaikainen: 7

Määräaikainen, osa-aikainen: 7

Koulutukseen: 16 maahanmuuttajaa
Kartoituksen jälkeen: 8 

Valmennuksen/koulutuksen jälkeen: 8

Oppilaitokset: TAKK, Tredu, SASKY, Luovi, Springhouse, Winnova
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Tuettu palkkatukijakso-kokeilu 2018-2019

Työnantajille tarjottiin maksutonta ammatillista ja S2-opetusta 
maahanmuuttajalle palkkatukijakson ajaksi

Ylimääräinen maksuttomaan koulutukseen suhtaudutaan nihkeästi
• työsopimuksen allekirjoittanut 15 maahanmuuttajaa 2018-2019
• ammatillisen kouluttajan tukea ei ole käytetty kertaakaan
• suomen kielen opetukseen osallistunut 3, joista yksi jatkoi opintoja omalla ajalla 

(kaksi työskentelee kahvilassa/ravintolassa ja yksi rakennusalalla toimistossa). 

Työnantajien kommentteja: 

”tarvitsemme maahanmuuttajan työpanosta ja suomen kielen opetukseen ei nyt 
riitä aikaa” 

”hän oppii kieltä siinä sivussa”

”meidän näkökulmasta ei ole tarvetta lisäkoulutuksille”



YRITYSYHTEISTYÖN 
KIEMURATKIITO – Kiinni työhön ja 

osaamiseen –hankkeen 
päätösseminaari

15.8.2019  Aarne 
Hämäläinen 





Suomalaiset yritykset työllistäjinä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 Suomessa toimi 286 934 yritystä. 

Pienten ja keskisuurten yritysten, eli alle 250 työntekijää työllistävien yritysten, osuus 

kaikista yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten 

osuus on 93,2 prosenttia, ja ne työllistävät 23 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä. 

Alle 50 henkilöä työllistävät pienet yritykset ja mikroyritykset työllistävät yhteensä lähes 

puolet yksityisen sektorin työntekijöistä.

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä trendi on selkeä

ja jatkunut pitkään. Taustalla ovat elinkeino- ja tuotantorakenteen muutokset, kuten 

toimintojen ulkoistaminen ja palvelualojen kasvu. Yritykset ovat tyypillisesti pienempiä 

palvelualoilla. Myös yksinyrittäjien määrän kasvu selittää henkilöstömäärän lisääntymistä 

mikroyrityksissä.

Lähde:Tilastokeskus

Lisätietoja Petri Malinen, petri.malinen@yrittajat.fi , p. 09 2292 2845.

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/yrittaja-hyva-tyonantaja-539726

mailto:petri.malinen@yrittajat.fi


KOORDINAATTORIN TOIMINTA

Tunne yritykset ja yrityskenttä

Toimialaoja on ollut useita, joten eri toimialojen 
toiminnan ja toimintaperiaatteiden opiskelu on 
ollut tärkeä osa yritysyhteistyön luomisessa. 
Jokainen yritys on erilainen, tarpeet ovat hyvin 
monimuotoisia. Uusi työtekijä, varustettuna 
soveltuvalla ammattitaidolla, voimassaolevilla 
luvilla ja korteilla, eli mahdollisimman valmis 
paketti olisi paras vaihtoehto.  Harjoittelija 
jollekin tietylle jaksolle on myös ollut tavoite, (ei 
tarvetta palkata). 

Ennakkoluuloton, luova ja ahkera

Joskus on jouduttu käyttämään hyvinkin 
luovia ratkaisuja ja nopeita liikkeitä, 
yhteistyön aloittamiseksi. 

Ole selkä, johdonmukainen ja rehellinen.

Ole valmis tekemään työtä, jotta toiminta 
olisi sujuvaa ja helppoa.

Kun joku muu tekee työn niin, yrittäjä kiittää.

Yritysten kanssa toimiminen

Pidä kiirettä, mutta älä ole pässi.

Yrittäjät arvostavat tehokasta ja nopeaa 
toimintaa. Tahdikkuus ja yrittäjän arjen 
huomioiminen on ollut avainasemassa 
onnistuneen toiminnan takaamiseksi.



YRITYSTEN HANKINTA, MATCHAAMINEN JA NEUVOTTELU

Yritysten löytäminen ja yhteydenotto

- Omat  hankitut kontaktit, yhteistyöyritykset 
vuosien varrelta

- Seuraamme avoimia työpaikkoja

- Haku netistä eri lähteistä, hakukoneet 

- Talon resurssit (TAKK), Ammatilliset 
kouluttajat 

- Seuraamme mediaa ja sanomalehtiä

- Soitamme ja lähetämme sähköposteja

- Kysymme suoraan yrityksistä, joissa 
asioimme vapaa- ajallamme

- kysymme tutuiltamme ja niin edelleen. 
Kaikki keinot ovat sallittuja.

Haistele yritystä ja tunne opiskelijan 
taustat.

Yritys jolla on mahdollinen tarve rekrytoida, haluaa 
toki luonnollisesti haastatella ehdokasta. Informoi 
etukäteen mahdollisimman paljon.
Panosta haastatteluun. Valmenna ja ohjeista 
opiskelijaa.
Paperit ym. mukaan.

Ajanhukka on rahanhukka, sano kiireinen yrittäjä.

Neuvottelu. Käytä yritystuntemustasi 
hyväksesi

Neuvottelut käydään melko usein hyvässä  
yhteishengessä.

Vaikka yrityksellä ei alussa ole ollut selkeää tarvetta 
ottaa harjoittelijaa, hyvin pidetty ja perusteltu 
myyntipuhe on johtanut hyvään lopputulokseen =
työllistyminen.

Joskus neuvottelut eivät johda toivottuun 
lopputulokseen. Se on paha asia.

Ole kunnioittava ja kohtelias.

Kuvat:https://pixabay.com/fi/illustrations/search/kontaktit/



HARKINTAA, KOKEMUKSIA JA YRITTÄJÄN AJATUKSIA

• Miten omat työntekijäni suhtautuvat 
harjoittelijaan.

• Onko harjoittelija uhka vai voimavara 
työntekijöille.

• Voiko harjoittelun keskeyttää.

• Miten sitoutunut harjoittelija on tehtäväänsä       
ja haluaako hän todella työllistyä.

• Onko panostus vaivan arvoista.

• Mitä jos kustannukset ovat suuret(aineellista 
vahinkoa)

• Aiheuttavatko maahanmuuttajataustaiset 
osallistujat paljon lisätyötä harjoittelujaksolla.

• Miten asiakkaat suhtautuu.

• Aiheuttaako kulttuurierot kitkaa.

• Byrokratia palkkauksessa.

• Harjoittelujakson joustavuus, on ollut hieno 
asia. Voidaan molemmin puolin selvittää 
soveltuvuus yrityksen/ osallistujan tarpeet 
huomioiden.

• Omatoiminen ja nopeasti uusia työtehtäviä 
omaksuva harjoittelija on helppo ja mukava 
opastettava.

• Tarve saada uusi työntekijä kannustaa 
kokeilemaan rohkeasti.

• Harjoittelija voi tarjota uusia ideoita ja 
mahdollisuuksia.

• Työllistämiseen kannustavat tuet ok.

• Luoko monikulttuurinen työympäristö 
lisäarvoa ja vetovoimaa yritykseen.



AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ

Yrittäjä on työteliäs, kärsivällinen sitkeä puurtaja ja usein monialaosaaja. 

Yrittäjä on myös itsekäs, häikäilemätön, ahne ja monesti ketunhäntä kainalossa. 

Yrittäjien ei tarvitse olla mitään hyväntekijöitä. Yrityksen pitää tuottaa, niin että 

yrittäjä pärjää ja työntekijät saavat toimeentulon. 

Hyvä yrittäjä työnantajana pyrkii huomioimaan 

henkilökunnan toiveet.

Yrittäjä on itsenäinen. Yrittäjän ei ole pakko tehdä muuta 

kuin hoitaa velvollisuutensa ja maksaa verot ym. muut 

lakisääteiset maksut.

Ei oo paljoo vaadittu!!



Kiitän  kaikkia 
hankkeessa mukana 
olleita toimijoita.

Ja erityisesti yrittäjiä 
jotka rohkeasti ja 
ennakkoluulottomasti 
tarjosivat 
mahdollisuuden 
maahanmuuttajille 
harjoittelujaksoilla ja 
työllistivätkin useita.

Hyvää syksyä!



Lähteet:

Tilastokeskus

Linkit: Kuvat.

https://pixabay.com/fi/illustrations/search/kontaktit/

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/kysely_maa

hanmuuttajayrittajille.pdf



JUSSI HAAVISTO, TOIMITUSJOHTAJA
Maarakennus T. Haavisto Oy



Maarakennus T.Haavisto Oy

- Työllistämme noin 40 maarakennus- ja 

saneerauspurkualan osaajaa

- Lisäksi meiltä saa leipänsä kymmenkunta 

vakituista alaurakoitsijaa

- Täytimme 50 vuotta, 9.2.2019

- Toimimme pääosin Tampereen talousalueella, 

tukikohtamme sijaitsee Kangasalla

- Meidät tunnetaan työhyvinvointiasioiden 

edelläkävijänä omalla alallamme

- Liikevaihtomme on noin 7 miljoonaa euroa



- Olemme työllistäneet 
maahanmuuttajataustaisia 
henkilöitä jo kohta kahden 
vuosikymmenen ajan

- Tällä hetkellä meillä on töissä 
ihmisiä, jotka ovat lähtöisin 
Kongon tasavallasta, Gambiasta, 
Nigeriasta sekä Albaniasta

- Lisäksi vuosien varrella joitain 
lyhempiä työsuhteita, 
työharjoitteluita, kesätöitä yms.

Aamulehti, 6.7.2012



- Valtaosa työstä kaikkialla 

maailmassa on 

samanlaista

- Ahkera ja huolellinen 

pärjää aina

- Näiden ominaisuuksien 

puutetta voi paikata –

puhumalla

- Yhteinen kieli ensiarvoisen 

tärkeää

- Kulttuurieroissa myös 

haasteita



- Meille tarjottiin poikkeuksellinen mahdollisuus saada harjoittelija, jolla oli 

mukanaan oppilaitoksessa kaivinkoneharjoitteluun tarkoitettu kaivuri – siis 

ilmaiseksi

- Totesimme, että tästä tuskin tulee ainakaan tappiota – toisin kävi

- Haastattelussa saimme aivan erilaisen kuvan harjoittelijamme 

ammattitaidoista, kuin mitä tosielämässä sitten ilmeni

- Yhteistä kommunikointitapaa ei kertakaikkiaan löydetty, poislukien iltaisin 

virheettömällä englanninkielellä käydyt tekstiviestikeskustelut 

YHTEINEN KIELI ON PAKKO OLLA!

- Yleisesti ottaen julkisessa keskustelussa liikkuu tarinoita työnantajien 

hyväksikäyttämistä työkokeilijoista, työharjoittelijoista yms. vastikkeetta 

työtä suorittavista – emme tunnista itseämme emmekä muitakaan yrittäjiä 

tällaisesta, yksittäistapauksia silti varmasti on

Ajatuksia ja kommentteja Kiito-hankkeeseen:



- Maahanmuuttajien ja muidenkin vaikeasti työllistyvien kanssa 

toimimisessa taustalla on mahdollisuus siihen, että jonain päivänä 

työntekeminen alkaa tuottamaan yritykselle voittoa – aivan kuten 

työhyvinvointipanostuksemmekin

- On hiuksenhieno raja siinä, autetaanko ihmistä sopivasti vai liikaa, 

kukin tarvitsee kannustusta yksilöllisiin haasteisiin jokaisen omien 

voimavarojen puitteissa

- Kielitaito kuntoon – ilman kommunikointia vain harva menestyy

- Uskon, että suurin osa ihmisistä kokee omillaan pärjäämisen tärkeäksi 

– oman alan löytämiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän

KIITOS!


