
1) Kuvaus hankkeesta 
 

Työkompassi 2 -projekti on toiminut 1.10.2008 - 31.5.2013 välisenä aikana. Projekti oli jatkoa 
kolme vuotta kestäneelle Työkompassi -projektille, joka päättyi 30.9.2008.  
Työkompassi 2 -projektin päätavoitteena on ollut kehittää Jyvässeudulla maahanmuuttajille 
räätälöityä tuetun työllistämisen mallia. Tuetun työllistämisen malli on saanut alkunsa Ameri-
kasta 1980-luvulla ja tullut Suomeen vuonna 1995. Malli tarkoittaa pitkäaikaisen, henkilökoh-
taisen tuen antamista asiakkaalle työllistymisen alussa ja sen jälkeen työpaikalla.  
  
Projektin kohderyhmiä olivat motivoituneet pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työikäi-
set maahanmuuttajat, jotka tarvitsivat tukea työnhaussa ja kouluttautumisessa, sekä kotimaas-
saan koulutetut maahanmuuttajat, jotka tarvitsivat tukea koulutuksen päivittämisessä sekä 
suomen kielen oppimisessa. Kohderyhmänä ovat myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, 
jotka ovat valmistumassa tai valmistuneet ammatillisista oppilaitoksista ja tarvitsivat tukea en-
simmäisen työpaikan etsimisessä. Vuodelta 2011 lähtien uutena kehityspalveluna otettiin mu-
kaan myös niitä maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka opiskelivat ja heille on etsitty kesätyö-
tä.  
 
Projektin tarkoituksena on ollut tukea kohderyhmään kuuluvia työvalmennuspalvelun avulla. 
Työvalmennus pitää sisällään henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen tuen antamista työn ja/tai kou-
lutuspaikan etsimisessä sekä työllistymisen ja/tai koulutuksen alkaessa ja jatkuessa. Asiakasta 
autetaan sopeutumaan työpaikkaan ja työyhteisöön työpaikalla tarvittavan suomen kielen ja 
työelämän pelisääntöjen opetuksella. Tarvittaessa tukea ja ohjausta on annettu asiakkaiden 
lisäksi myös maahanmuuttajia työllistäville yrityksille työhön perehdyttämisessä, sekä työpai-
kalla mahdollisesti esiin nousseiden ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. 
 
Tavoitteidensa saavuttamiseksi projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä yritysten, oppisopimus-
keskuksen, TE- toimiston, eri oppilaitosten, Jyväskylän kaupungin sekä paikallisten maahan-
muuttajatoimijoiden ja -järjestöjen kanssa.  
 
2) Hankkeen organisaatio 
 
Työkompassi- projekti toteutettiin yhtenä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n työllisyyspoliitti-
sena hankkeena. Projektin vetäjänä ja ainoana varsinaisena työntekijänä toimi Mikael Isomäki. 
Taloudesta vastasi kirjanpitäjä Anita Virtanen. Lisäksi projektin toteuttamiseen osallistui opis-
kelijoita harjoittelijoina eri oppilaitoksista. Projekti sai rahoituksensa Keski-Suomen Ely-
keskukselta 75 % ja Jyväskylän kaupungilta 25 %.   
 
Projekti on tehnyt tavoitteidensa saavuttamiseksi tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa asi-
akkaan työllistymisen edistämiseksi, esim. kysyttiin asiakkaan suunnitelmaa, palkkatuen mah-
dollisuuksista, työelämävalmennus- ja työharjoittelumahdollisuuksista ym. 
 
Työnantajiin oltiin jatkuvasti yhteydessä asiakkaiden työllistymisestä ja pidettiin yllä luotuja 
yhteyksiä ja hankittiin lisää yhteistyöyrityksiä. Yritykset olivat projektin tärkeitä  
yhteistyökumppaneitamme asiakkaiden työllistymisen kannalta.  
 
Oppilaitokset, oppisopimuskeskus, kunnat ja maahanmuuttajatoimijat sekä -järjestöt olivat tär-
keitä yhteistyökumppaneita asiakkaiden prosessien toteuttamisessa. Projekti teki kaikkien 
kanssa tiivistä yhteistyötä. Osa järjestöistä myös tarjosi asiakkaille työvalmennus- ja palkkatu-
ki- paikkoja. 
 
 
 
 
 
 



3) Hankkeen toteutus 
 
Projekti käynnistettiin 1.10.2008 Jyvässeudulla ja projektin vetäjänä/työvalmentajana toimi Mi-
kael Isomäki. Mikael Isomäen toimenkuva projektissa on ollut erittäin laaja. Hän oli asiakastyön 
lisäksi vastuussa koko projektin toteuttamisesta sekä raportoinnista, johon kuului mm. kuukau-
sittain tehdyt raportit Ely-keskukselle. Hän on myös ohjannut projektissa työharjoittelussa ollei-
ta opiskelijoita sekä ollut mukana erilaisissa maahanmuuttajia koskevissa kehityspalavereissa.   
 
Projektin päätavoitteena oli saada 10–15 uutta asiakasta vuosittain, eli koko projektin aikana 
50 - 75 asiakasta. Pienestä henkilöresurssista huolimatta tavoite ylitettiin reilusti, ja projektin 
aikana mukana oli yhteensä 240 maahanmuuttajataustaista asiakasta. 
 
Projektisuunnitelman mukaisesti asiakkaaksi on voinut tulla motivoituneet pitkäaikaistyöttömät 
ja vaikeasti työllistyvät työikäiset maahanmuuttajat, jotka itse kokivat tarvitsevansa tukea työn-
haussa ja kouluttautumisessa, sekä kotimaassaan koulutetut maahanmuuttajat, jotka tarvitse-
vat tukea koulutuksen päivittämisessä sekä suomen kielen oppimisessa. Kohderyhmänä ovat 
olleet myös syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka olivat valmistumassa tai valmistuneet 
ammatillisista oppilaitoksista ja tarvitsivat tukea ensimmäisen työpaikan etsimisessä. Vuonna 
2011 lähtien uutena kehityspalveluna otettiin mukaan myös niitä maahanmuuttajataustaisia 
nuoria, jotka opiskelevat ja heille on etsitty kesätyötä.  
 
Projektissa oli mukana 240 maahanmuuttajataustaista asiakasta yli 23 eri maasta. Asiakkaista 
103 oli naisia ja 137 miehiä. Ikäjakauma oli 17 – 64 vuoden välillä, kesätyönhakijat olivat 16 -
31 -vuotiaita.  
 
 
Asiakkaiden kielitaito ja koulutustaustat olivat hyvin vaihtelevia. 20 henkilöä oli lukutaidottomia, 
ammatillisen koulutuksen suorittaneita oli 48 henkilöä, korkeakoulun suorittaneitta oli 33 henki-
löä ja loput olivat käyneet peruskoulun tai lukion.  
 
Asiakkaista 80 oli alle 25 -vuotiaita, 39 pitkäaikaistyötöntä, yksi vajaakuntoinen. Loput 120 oli-
vat vaikeasti työllistyviä, joilla on ollut peruspalkkatuki tai maahanmuuttajan erityistuki.  Kaikki 
projektiin otetut asiakkaat on ensin haastateltu ja heidän kanssaan on täytetty taustalomake, 
josta selviää asiakkaan työ- ja koulutustausta sekä tulevaisuudelle asetetut tavoitteet. 
 
Projektin vetäjä/työvalmentaja tutustui ensin asiakkaan taustatietoihin ja arvioi hänen työllisty-
misensä tarpeet. Tämän jälkeen asiakkaalle on tehty henkilökohtainen valmennussuunnitelma, 
jossa yhdessä asiakkaan kanssa on mietitty hänen kykyjään, tavoitteitaan sekä suunniteltu 
miten tavoitteisiin päästään. Henkilökohtaisen valmennussuunnitelman valmistuttua projektin-
vetäjä/työvalmentaja on arvioinut asiakkaan työllistymisen mahdollisuuksia ja lähtenyt viemään 
suunnitelmaa eteenpäin. Asiakasta on valmennettu työnhakuun ja työhaastatteluihin.  
 
Projektinvetäjä/työvalmentaja on ollut asiakkaan apuna työhaastattelussa, työsopimusten 
allekirjoittamisessa, verokortin hankinnassa sekä tarvittaessa työpaikalle perehdyttäessä. Koko 
työllisyysprosessin ajan projektinvetäjä/työvalmentaja on usein ollut mukana tukena sekä asi-
akkaalle että työnantajalle. Tuki on jatkunut niin kauan kuin asiakas sekä työnantaja ovat tun-
teneet sitä tarvitsevansa. Työvalmennusprosessi on tapahtunut koko ajan asiakkaan kanssa, 
koska tavoitteena on ollut, että asiakas itse on oppinut hoitamaan asioitaan Suomessa ja etsi-
mään itselleen töitä. Projektinvetäjällä/työvalmentajalla on monen asiakkaan kanssa yhteinen 
kieli, joten he ovat saaneet palvelut omalla äidinkielellään. Tämä on helpottanut yhteistyötä 
asiakkaiden kanssa.  
Projektin vetäjän/työvalmentajan henkilökohtaisen tuen lisäksi asiakkaalle on hankittu erilaista 
työllistymistä edistävää koulutusta, esim. 68 hygieniaosaamistestiä, 2 työturvallissyyskorttia, 1 
tulityökortti ja 33 alkoholilainsäädäntötestiä. Lisäksi 14 henkilöä on saanut suomenkielen ope-
tusta ja neljälle henkilölle on maksettu lähihoitajan oppisopimukseen sisältyvä soveltuvuustes-
tin maksu.  



 
 
4) Tulokset ja tavoitteet 
 
Koko projektin aikana on ollut yhteensä 240 maahanmuuttajataustaista asiakasta 23 eri maas-
ta. Kaikille näille asiakkaille on tehty henkilökohtainen valmennussuunnitelma ja heidän suun-
nitelmansa on toteutettu seuraavasti: 
Asiakkaista 80 on päässyt palkkatyösuhteeseen, 92 työharjoitteluun (työelämävalmennus, työ-
harjoittelu ja työkokeilu), 8 asiakasta oppisopimuskoulutukseen, 20 asiakasta ammatilliseen 
koulutukseen ja 60 asiakasta työvoimakoulutukseen. 
11 henkilön kohdalla prosessi on keskeytynyt, sillä asiakas ei ollut yhteistyöhaluinen tai 
projekti ei vastannut heidän sen hetkistä tarvetta. Monelle on tehty työhakemus ja ansioluette-
lo.  
 
Projektin aikana asiakkaille on ostettu koulutuksia seuraavasti: 
Hygieniaosaamiskortti 63, Alkoholilainsäädäntö 33, Työturvallisuuskortti 2, Tulityökortti 1 ja 16 
asiakkaalle 4H yhdistyksen tarjoama kotipalvelu- ja työelämän ajokorttikurssi. Suomenkielen 
tuntiopetusta on ostettu 14 asiakkaalle ja yhdelle on käännetty korkeakoulutuksen tutkinto 
suomeksi. Lisäksi on maksettu yhdelle asiakkaalle ammatillisen koulutukseen liittyvä maksu 
kokonaan. 
 
Muutamalle ulkomaalaiselle opiskelijalle ja maahanmuuttajataustaiselle, joita ei ole voitu ottaa 
projektin asiakkaaksi, on annettu ohjausta ja neuvontaa työpaikan hakemisessa. 
Työllisyystilanne on ollut Jyväskylän seudulla vaikea ja työpaikkojen määrä verrattuna työttö-
mien määrään on ollut vähäinen. Tämän vuoksi maahanmuuttajien työllistyminen on 
edelleen ollut haastavaa erityisesti avoimilla työmarkkinoilla. 
 
Työkompassi 2 -projektin asiakkaista suuri osa on ollut taustaltaan pakolaisia ja heillä on heik-
ko koulutustausta ja huono suomenkielen taito. Näistä tilanteista huolimatta Työkompassi 2 -
projekti on onnistunut työllistämään asiakkaitaan ja heidän prosessiaan on pystytty viemään 
erittäin hyvin eteenpäin.   
 
5) Esille tulleet ongelmat ja kehittämisehdotukset 
 
Työvalmentajan työ on ollut haasteellista, vaikka on onnistuttu hyvin toteuttamaan asiakkaiden 
tavoitteita. Projektin vetäjä/työvalmentaja on itsekin taustaltaan ulkomaalainen, joten projektiin 
on ohjautunut paljon sellaisia asiakkaita, joilla on yhteinen kieli projektin vetä-
jän/työvalmentajan kanssa. Suurella osalla asiakkaista on heikko koulutustausta ja huono 
suomenkielen taito, joten näiden asiakkaiden työllistyminen on ollut haastavaa. Vaikka asiak-
kaalla on ollut huono kielitaito, on projektin vetäjä/työvalmentaja pystynyt usein kommunikoi-
maan asiakkaan kanssa hänen äidinkielellään ja sitä kautta on onnistuttu viemään heidän asi-
oitaan nopeasti eteenpäin. Yhteisen kielen ansiosta on yhteistyö toiminut hyvin. Asiakkaan on 
ollut helppo tulla Työkompassi 2 -projektin asiakkaaksi ja asioida projektin vetä-
jän/työvalmentajan kanssa. Työkompassi 2 -projektissa on toiminut yksi työntekijä, jonka vas-
tuulla on ollut asiakastyö, projektin toteuttamisesta huolehtiminen ja kehittäminen, raportointi ja 
jatkorahoituksen hakeminen. Yhdelle työntekijälle tämä työnkuva on ollut laaja ja Työkompassi 
2 -projektin työvalmentajalla on ollut yli 50 asiakasta vuosittain. Näin laajasta työnkuvasta huo-
limatta työvalmentaja on onnistunut organisoimaan työn hyvin ja onnistunut projektityössä. 
Työvalmentajan pitkä työkokemus, laaja kielitaito ja oma tausta ovat helpottaneet toimimista 
näinkin laajoissa työtehtävissä. 
 
Asiakkaat ovat olleet erilaisilla kielikursseilla, mutta eivät ole oppineet suomen kieltä kuin teori-
an tasolla.  Asiakkaat eivät ole enää halunneet projektin kautta suomen kielen opetusta vaan 
ovat halunneet suoran kontaktin suomalaiseen työkulttuuriin ja oppia työn ohella suomen kieltä 
käytännössä. Tämän vuoksi projektin tarjoamaa suomen kielen opetusta kohtaan on ollut kiin-
nostusta vähän.  



 
Keski-Suomessa on tarjolla vähän työpaikkoja ja työllistyminen on haastavaa niin kantaväes-
tölle kuin maahanmuuttajillekin. Vähäisen tarjonnan vuoksi on jokaista työpaikkaa kohtaan 
useita hakijoita ja tämän vuoksi maahanmuuttajataustaisien työnhakijoiden työllistyminen on 
ollut haastavaa Keski-Suomessa. Tästä tilanteesta huolimatta Työkompassi 2 -projektin moni-
puolinen ja joustava palvelutarjonta on helpottanut monen asiakkaan kohdalla työnsaantia. 
Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistyminen on haastavaa ja jatkossakin tarvitaan 
tukea työllistymisessä. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Sanni Niveri on tehnyt 
Työkompassi 2 -projektin hyödyistä ja tarpeesta selvityksen vuonna 2012 ja hänen selvityk-
sensä mukaan Työkompassi 2 -projektin toiminta on ollut hyödyllistä ja projektin toimintaa tar-
vitaan jatkossakin.  Selvityksessä hän haastatteli TE- toimiston, Jyväskylän kaupungin ja työn-
antajien edustajia, muutamaa asiakasta sekä Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n toiminnanjoh-
tajaa. TE- toimiston edustajan mielestä Työkompassi 2- projekti on toiminut käden jatkeena 
työvoimatoimistolle ja hänen mielestään projektin toimintaa tulisi ehdottomasti jatkaa. Jyväsky-
län kaupungin edustaja koki yhteistyön projektin kanssa antoisana ja arkea helpottavana. 
Työnantajien edustajista kaikki olivat tyytyväisiä projektin tarjoamiin työntekijöihin ja yhteistyötä 
kuvataan moitteettomaksi. Asiakkaista kaikki painottivat projektin tärkeyttä työnhakuprosessis-
sa ja kokivat toiminnan ainoastaan positiivisena asiana. Keski-Suomen yhteisöjen Tuki ry:n 
toiminnanjohtajan mukaan maahanmuuttajataustainen projektin vetäjä on saanut kiitosta niin 
asiakkailta kuin yhteistyökumppaneiltakin ja hän kokee, että tämänkaltaista toimintaa tarvitaan 
jatkossakin.  
Niverin selvitys on kokonaisuudessaan raportin liitteenä.     
 
6) Hankkeen tulosten ja saavutusten hyödynnettävyys tulevaisuudessa 
 
Työkompassi 2 -projekti oli viisi -vuotinen projekti, jonka tarkoituksen oli toimia 1.10.2008 – 
30.9.2013 välisenä aikana. Projekti päätettiin 31.5.2013, koska projektin vetäjä Mikael Isomäki 
pääsi töihin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Kanto –hankkeeseen. Mikael Isomäki aloittaa 
työnsä kyseissä hankkeessa 1.6.2013.  
Työkompassi 2 -projektissa on saatu hyviä ja toimivia käytäntömalleja. Esimerkiksi asiakkaat 
ovat oppineet työhakutaitoja, joita voivat hyödyntää jatkossa itsenäisesti työnhakuprosesseis-
sa. Lisäksi asiakkaat ovat oppineet muita tärkeitä asioita työelämään liittyen kuten miten hakea 
itsenäisesti verokorttia tai miten liitytään ammattiliittoon. Asiakkaat ovat tutustuneet myös mo-
nin uusiin työnantajiin ja sitä kautta asiakkaille on syntynyt lisää kontakteja työnantajiin, joista 
tulevaisuudessa voi olla hyötyä.  
 
Myös Kanto-hankkeessa voi hyödyntää Työkompassi 2 -projektin hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi 
Työkompassi 2 -projektin aikana on syntynyt asiakastyöskentelymalli ja laaja työnantajien ver-
kosto, joita tullaan hyödyntämään myös Kanto-hankkeessa.      
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Sanni Niveri on tehnyt vuonna 2011 selvityksen 
Työkompassi 2-projektin hyödyistä. Lisäksi Niveri teki maahanmuuttajataustaisille nuorille ke-
sätyöhakuoppaan.  
  
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Anastassia Milokov teki vuonna 2012 selvityksen mahan-
muuttajien työllistämistä tukevista palveluista Jyväskylässä. Hänen selvityksensä on tämän 
raportin liitteenä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 1 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Sanni Niveri 
 

SELVITYS TYÖKOMPASSI 2-PROJEKTIN HYÖDYISTÄ 

Opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta ja suoritan Työkompassi 2-

projektissa sosiaalisen vahvistamisen projektiopintoja. Ajatus projektini toteuttamisesta lähti liikkeelle 

Työkompassi 2-projektin projektinvetäjän Mikael Isomäen toiveesta tehdä selvitys projektin hyödyistä. 

Valmis selvitys liitetään syksyn 2011 rahoitushakemuksen liitteeksi, jotta rahoittajat näkevät projektista 

saadun hyödyn konkreettisesti. Selvityksen avulla pyrin keräämään projektin asiakkaiden, hallinnoijan, 

yhteistyökumppaneiden sekä projektin asiakkaita työllistäneiden yritysten edustajien mielipiteitä maa-

hanmuuttajien työllistämisprojektista. Teen selvityksen haastattelemalla asianomaisia henkilöitä.  

Aikatauluni oli erittäin tiukka, joten selvitys ei ole hirveän laaja. Olen kuitenkin haastatellut kustakin 

ryhmästä useampaa henkilöä, jotta tulokset eivät rakentuisi ainoastaan yhden henkilön mielipiteen va-

raan. Jokaiselle haastateltavalle ryhmälle (asiakkaat, yhteistyökumppanit, työnantajat) teen erillisen 

haastattelurungon, jotta jokaisesta haastattelusta saadaan mahdollisimman paljon irti. Selvitykseen liitän 

haastattelujen yhteenvedot, joista ilmenee projektin hyödyt sekä kehitettävät asiat. Haastatteluissa il-

menneiden asioiden avulla, projektinvetäjä pystyy kehittämään toimintaansa ja vastaamaan aikaisempaa 

paremmin projektin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin ja toiveisiin. 

 

Projektinvetäjän näkökanta 

Työkompassi projektien projektinvetäjä Mikael Isomäki on taustaltaan maahanmuuttaja, ja hänellä on 

pitkä historia maahanmuuttajatyössä. Iranilainen Isomäki on saapunut Suomeen vuonna 1992. Hän on 

joutunut käymään läpi saman pitkän prosessin, kuin projektin asiakkaat. Kotoutumisprosessi ja työnhaku 

maahanmuuttajana ovat tuttua Isomäelle, tämän takia muiden maahanmuuttajien työllistäminen tai opis-

kelupaikan löytäminen ovat lähellä projektinvetäjän sydäntä.  

Autonasentaja ja nuoriso-ohjaaja opintojensa jälkeen vuonna 2002, Isomäki oli mukana toteuttamassa 

Majakka-Beacon projektia Vantaalla. Projektissa käytettiin tuetun työllistämisen mallia ja sen tarkoitus 

oli auttaa yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevia henkilöitä työllistymään. Tuetun työllistämisen 

malli on peräisin Yhdysvalloista 80-luvulta ja se on kehitetty ensisijaisesti kehitysvammaisille. Malli on 

tullut Suomeen 90-luvun puolivälissä ja sitä on käytetty aluksi kehitysvammaisten työllistämisessä. 

Maahanmuuttajien työllistämiseen sitä testattiin ensimmäisen kerran equal-hankkeessa pääkaupunkiseu-

dulla. Majakka-Beaconin päätyttyä, Isomäki siirtyi takaisin Jyväskylään 2004 ja kartoitti Keski-Suomen 

tilanteen maahanmuuttajien työllistämisessä. Tarve tuetun työllistämisen mallille Jyväskylässä oli suuri. 

Tuetun työllistämisen mallia päätettiin kokeilla Jyväskylässä ja projektin suunnittelu aloitettiin KYTin 

kanssa. Vuonna 2005 lokakuussa, ensimmäinen Työkompassi projekti lähti käyntiin. Projekti menestyi 

niin hyvin, että jatkorahoitus saatiin ja Työkompassi 2-projekti käynnistyi välittömästi ensimmäisen jäl-

keen vuonna 2008. 

Projekti tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja eri yritysten kanssa. Uusi asia-

kassuhde alkaa työvalmennusprosessin mukaisesti henkilökohtaisella tapaamisella. Työvalmentaja laatii 

asiakkaan kanssa henkilökohtaisen valmennussuunnitelman, jonka jälkeen mietitään yhdessä eri vaihto-

ehtoja. Asiakkaasta riippuen suunnitelmassa voi olla mahdollisia opiskelu-, harjoittelu- ja työpaikkoja tai 

oppisopimuskoulutusta. Projekti tarjoaa myös asiakkaalleen erilaisia työllistymistä edistäviä koulutuksia 

ja kursseja kuten esimerkiksi hygieniapassikoulutus. Työkompassi projektien tarkoituksena on toimia 

asiakkaan tukena myös opiskelu- tai työpaikan löytämisen jälkeen, mikäli siihen on tarvetta. Projekti 

tarjoaa myös tukea työnantajille mahdollisten haasteiden ilmentyessä.  

Projektinvetäjän oma tausta lisää luottamusta asiakkaiden kesken. Asiakkaat tietävät, että projektinvetäjä 

pystyy samaistumaan heidän tilanteeseen ja yhteinen kieli helpottaa asioiden hoitamista. Projektinvetäjä 

tietää minkälaisia haasteita maahanmuuttaja joutuu kohtaamaan työllistymisprosessissa, joten hän pys-

tyy ennakoimaan konfliktitilanteet. 

Asiakasmäärän kasvun myötä, Isomäki kokee tarvitsevansa lisäapua; toinen projektityöntekijä helpottai-

si projektinvetäjän taakkaa. Tähän asti Isomäki on saanut apua eri oppilaitosten opiskelijoilta, mutta toi-

sen työntekijän palkkaaminen olisi välttämätöntä. Opiskelijoiden vaihtuvuus ja jatkuva perehdytys vie 

voimavaroja ja on erittäin aikaa vievää.  

 

KYTin mietteitä projektista 

Haastattelin hallinnollisesta näkökulmasta myös Keski-Suomen Yhteisöjen tuen toiminnanjohtajaa An-

tero Mikonrantaa. Projekti sai alkunsa projektinvetäjän omasta aktiivisuudesta ja yhteydenotosta. Vas-



taavanlaista projektia maahanmuuttajien työllistämisestä oli kokeiltu aikaisemmin Helsingissä, hyvin 

tuloksin. KYTillä on useita työllistymistä edistäviä ja maahanmuuttaja hankkeita, joten Työkompassi 

projekti sopi hyvin KYTin toimintaan ja periaatteisiin. KYTin toiminta perustuu vahvasti kehittämis-

hankkeisiin, vaikka KYT ei itse järjestä erillistä toimintaa tai työllistä ketään. Työkompassi projektit 

poikkeavat hieman muista KYTin hankkeista. 

Maahanmuuttajataustainen projektinvetäjä on saanut paljon kiitosta niin asiakkailta, yhteistyökumppa-

neilta ja KYTiltä. Projektinvetäjällä on omakohtaisia kokemuksia maahanmuuttajien työllistymisestä ja 

kototutumisprosessista Suomessa, joten projektinvetäjä pystyy samaistumaan helposti asiakkaidensa 

tilanteeseen. Yhteinen kieli, kulttuuri ja omakohtainen kokemus työnhakuprosessista ja sen haasteista 

maahanmuuttajana, lisää luottamusta asiakkaiden keskuudessa. 

Projektinvetäjän äidinkieli ei ole suomi, joten ongelmallisia tilanteita joudutaan kohtaamaan muun mu-

assa virallisia asiakirjoja tehdessä. Suuri asiakasmäärä vie projektinvetäjän aikaa lähes kokopäiväisesti, 

joten tarve toiselle projektityöntekijälle on suuri. Toinen työntekijä pystyisi paneutumaan paperitöihin 

projektinvetäjää enemmän, kun taas projektinvetäjälle jäisi enemmän aikaa asiakastapaamisiin.  

Uuden rahoituskauden alkaessa, olisi toimintaa hyvä kehittää ja laajentaa. Yhteistyötä monikulttuurikes-

kus Glorian kanssa voisi lisätä. Asiakas määrä kasvaa vuosittain, joten uusien yritysten mukaan saami-

nen ja työpaikkojen lisääminen olisi tällä hetkellä suurin kehittämiskohde. Maahanmuuttajaverkostot 

ovat tällä hetkellä melko suppeat, joten lisää toimijoita kasvavalle kentälle tarvittaisiin. 

Työkompassi projekteille on kysyntää Keski-Suomen alueella runsaasti. Projektia on syytä jatkaa, koska 

vastaavanlaista tuetun työllistämisen mallia noudattavia hankkeita ei Jyväskylän alueella ole. Työkom-

passi projektien avulla kymmenet maahanmuuttajat ovat työllistyneet tai saaneet opiskelupaikan, joita he 

eivät olisi saaneet ilman projektin apua ja tukea. Oikeiden verkostoiden ja kanavien löytäminen on erit-

täin haastavaa henkilölle, joka ei tunne suomalaista työelämää ja sen sääntöjä. 

Työkompassi projektit ovat kuusivuotisellaan toiminnallaan todistaneet olevansa erittäin hyödyllisiä, ja 

kasvua asiakasmäärissä on esiintynyt runsaasti vuosien saatossa. Projektin päättyminen jättäisi puutteita 

maahanmuuttajatyöhön, ja haasteet onnistuneesta kototutumisprosessissa lisääntyisivät.  

 

Yhteistyökumppaneiden ajatuksia 

Yhtenä selvitykseen osallistuneista ryhmistä ovat yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppaneina ovat työ- 

ja elinkeinotoimisto sekä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut. Molempien yhteistyökumppaneiden 

kanssa yhteistyö on jatkunut vuosia ja tulosta tehty kiitettävästi. 

Yhteistyö projektinvetäjän kanssa on alkanut jo ennen ensimmäistä Työkompassi projektia, aikaisempi-

en projektien ja hankkeiden kautta. Molemmat yhteistyökumppanit kokevat yhteistyön erittäin antoisana 

ja arkea helpottavana asiana. ”Työkompassi projektit toimivat kädenjatkeena työvoimatoimistolle.” 

Kaupungilla ja TE-toimistolla ei ole resursseja niin sanotusti jalkauttaa toimintaansa, joten Työkompassi 

2-projekti pystyy antamaan oman panoksensa tällä saralla. Työkompassi projektit nähdään myös erään-

laisena linkkinä byrokratian ja asiakkaiden välillä. Projektin avulla maahanmuuttajat saavat äänensä pa-

remmin kuuluviin myös hallinnolliselle tasolle.  

Työkompassi projektien projektinvetäjä saa paljon kiitosta omasta aktiivisuudestaan ja tiiviistä yhtey-

denpidosta. Nämä seikat korostuvat myös vahvasti asiakastyössä, jonka seurauksena suuri osa projektin 

asiakkaista on löytänyt itselleen mielekästä toimintaa projektin avulla. Projekti on auttanut työllistämään 

henkilöitä, joiden työttömyys olisi saattanut jatkua pitkäänkin, mikäli työvoimatoimisto ei olisi saanut 

ulkopuolista apua. ”Projekti tekee tavoitteellista työtä ja sen toimintaa pitäisi ehdottomasti jatkaa!” 

Työkompassi projektien kohderyhmänä ovat kaikenikäiset maahanmuuttajat. Alkuvuodesta projekti laa-

jensi toimintaansa panostamalla nuorten kesätyönhakuun. Keväällä järjestetty kesätyöinfo maahanmuut-

tajanuorille, saa paljon kiitosta yhteistyökumppaneilta. Ilman Työkompassi 2-projektia, vastaavanlaista 

toimintaa ei olisi järjestetty. Kesätyöinfo keräsi paljon osallistujia ja kesätyönhakuprosessi työllisti alku-

vuodesta projektinvetäjää. ”Kesätyöinfo oli huippu juttu! Lisää vastaavanlaista toimintaa ja tapahtumia 

tulevaisuudessa.”  

Molemmat yhteistyökumppanit painottavat yritysyhteistyön olevan kullanarvoista. Asiakkaiden lisään-

tyessä, tulisi myös uusien työpaikkojen lisääntyä. Yhteistyökumppanit tietävät yhteistyön eri yritysten 

kanssa olevan haastavaa. Uusia yrityksiä on vaikea saada lähtemään mukaan tämän hetkisen työttömyys-

tilanteen takia. Työnantajien mukaan saaminen ja tällä tavoin toiminnan laajentaminen Työkompassi 2-

projektissa, nähdään kuitenkin tämänhetkisenä kehittämiskohteena. 

 

 



Projektin asiakkaita työllistäneiden yritysten mielipiteitä 

Haastattelin kolmea projektin asiakkaita työllistänyttä työnantajaa. Yhteistyö työnantajiin on alkanut 

projektinvetäjän omasta aktiivisuudesta ja yhteydenotoista. Työkompassi 2-projektin kautta työllistettyjä 

henkilöitä kolmeen eri yritykseen on yhteensä viisi.  

Kaikki kolme työnantajaa ovat olleet erittäin tyytyväisiä Työkompassin tarjoamiin työntekijöihin. Työ-

paikkojen ilmapiiri on erittäin avoin ja tämän takia eri kulttuureista tulevien henkilöiden on helppoa 

päästä sisälle työyhteisöön. Monikulttuurisuus koetaan myös rikkautena kaikissa kolmessa työpaikassa.  

Yhteistyö Työkompassi 2-projektin ja työnantajan välillä on ollut moitteetonta. Projektinvetäjä on ollut 

aktiivisesti yhteydessä työnantajiin myös työsuhteen alkamisen jälkeen, eikä ongelmia ole ilmennyt.  

Työkompassi 2-projekti tukee erittäin hyvin sekä työnantajaa, että työntekijää, ja luo tällä tavalla tuki-

verkoston uusien työsuhteiden ympärille ongelmatilanteiden varalle. ”Työkompassi 2-projekti on erittäin 

hyvä toimintatapa maahanmuuttajien työllistämisessä.”  

Projektin tarjoamaan tukeen perehdytysjaksolla ollaan myös yksimielisesti tyytyväisiä. Kaikki työnanta-

jat kertoivat saaneensa tukea silloin kun sitä on tarvittu, muun muassa työturvallisuusasioita läpikäytäes-

sä. Kokonaisuudessaan Työkompassi 2-projektilta saatu apu ja tuki on ollut erittäin hyvää työntekijästä 

riippumatta.  

Työnantajat kokevat saaneensa tarpeeksi tukea projektilta. Suurin osa käytännönasioista selviää työso-

pimusta tehdessä ja mahdolliset kieliongelmat ratkotaan heti alkuvaiheessa. Yksi haastatelluista työnan-

tajista haluaisi saada aikaisempaa enemmän taustatietoja uudesta työntekijästä. Myös yritykseen tutus-

tuminen etukäteen, ennen sopimuksen tekoa olisi suotavaa, mikäli ala ja työpaikka eivät ole työntekijälle 

entuudestaan tuttuja. 

Kaikki kolme työnantajaa ovat olleet erittäin tyytyväisiä Työkompassi 2-projektiin ja sen kautta tullei-

siin työntekijöihin. He ovat myös todella kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä Työkompassi 2-projektin 

kanssa ja toivovat projektille jatkoa. 

”Hyvä että projekti on ottanut itse yhteyttä meihin! Meillä on ollut tosi hyvä ja motivoitunut työntekijä. 

Onnistunut kokeilu!” (Ensimmäinen työntekijä projektin kautta) 

 

Projektin asiakkaiden ajatuksia 

Projektin asiakkaiden näkökulmia Työkompassi 2-projektista kysyin kolmelta henkilöltä. Yksityisyyden 

suojelemiseksi, olen käyttänyt haastateltavista nimityksiä henkilö A, henkilö B ja henkilö C. Kaikki 

kolme henkilöä ovat joutuneet olemaan työttömänä, ennen Työkompassi 2-projektin asiakkuutta.  

Kaksi haastateltavista on tullut Suomeen Iranista, yksi Afrikasta. Kaikki haastateltavat ovat saapuneet 

vuosien 1998–2005 välillä Suomeen. Ennen projektin asiakkuutta, henkilöt ovat suorittaneet useita suo-

menkielen kursseja aikuisopiston ja kansalaisopiston kautta. Haastateltavat B ja C painottavat kuitenkin 

sitä, että suomenkielen oppiminen on erittäin vaikeaa, kursseista huolimatta. Työllistyminen vajaalla 

kielitaidolla ilman oikeita kontakteja on lähestulkoon mahdotonta. Työllistymisellä on kaikkien haasta-

teltavien mielestä eritäin suuri rooli kotoutumisprosessissa. Onnistuneen kotoutumisen yhtenä päämää-

ränä on päästä kiinni työelämään.  

Kaikki kolme haastateltavaa ovat kuulleet eri tavalla Työkompassi 2-projektista. Henkilö A sai tietää 

projektista kaverin kautta, noin kolme vuotta sitten. Henkilö B kuuli projektista yhteistyökumppaneiden 

ja lehti mainosten avulla ja henkilö C tutustui projektiin Työkompassista järjestetyssä info-tilaisuudessa. 

Projektin asiakkaaksi liittymistä edisti projektinvetäjän kanssa löytynyt yhteinen kieli ja kulttuuri. ”Oli 

helppoa lähestyä projektia, koska projektinvetäjän kanssa pystyi puhumaan omalla äidinkielellä.” (Hen-

kilö C) 

Työllistymien ennen projektia oli käytännössä katsoen mahdotonta. Kaikki haastateltavat ovat olleet 

ennen projektia ainoastaan lyhytaikaisissa työharjoittelupaikoissa. Työkompassi 2-projektin jälkeen, 

työharjoittelut ovat pidentyneet ja niin sanottuja ”oikeita töitä” on löytynyt. Henkilöt B ja C ovat työllis-

tyneet vuodeksi ja henkilön A:n tämän hetkistä työtä voi tehdä ainoastaan kesäkuukausina, hän työsken-

telee tietyömaalla. Haastateltavat ovat saaneet työn kautta lisää suomalaiskontakteja sekä tietenkin työ-

kokemusta Suomessa.  Kaikki haastateltavat painottavat Työkompassi 2-projektin tärkeyttä työnhaku-

prosessissa ja kokevat projektin toiminnan ainoastaan positiivisena asiana. ”Olin työttömänä 1,5 vuotta 

ennen kuin kuulin Työkompassi 2-projektista. Projektin avulla sain nopeasti töitä useammasta eri pai-

kasta.” (Henkilö B) 

Työkompassi 2-projektin jatkosta kysyttäessä haastateltavat toivovat projektille jatkoa. ”Toivottavasti 

jatkuu, erittäin hyvä palvelu maahanmuuttajille.” (Henkilö B) ”Projektinvetäjä auttaa työllistymisessä ja 

hänen kanssaan on helppoa työskennellä. Projektin palvelu on erittäin hyvää!” (Henkilö A) 



Liite 2 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta Anastassia Milokov 
 

Väliraportti maahanmuuttajien työllistämistä tukevista palveluista Jyväskylässä 
Opiskelen viimeistä vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja teen opinnäytetyöni ai-

heenani Maahanmuuttajien työllistämistä tukevat projektit Jyväskylän alueella. Opinnäytetyöni rinnalla 

teen väliraportin, jossa kartoitan maahanmuuttajien työllistymistä tukevia palveluita Jyväskylän alueella 

sekä selvitän onko Työkompassi2- projektin toiminnalla päällekkäisyyksiä muiden projektien palvelujen 

tarjonnassa. Selvitys sekä opinnäytetyö tukevat toisiaan ja antavat käsityksen Jyväskylän nykyisestä ti-

lanteesta työllistämistä tukevien projektien osalta.  

Työkompassi2- projekti on käynnistynyt vuonna 2008, heti Työkompassi- projektin jälkeen, joka toteu-

tettiin vuosina 2005- 2008. Työkompassi2- projekti päättyy syyskuussa 2013. Projektin vetäjä, Mikael 

Isomäki, haluaa kehittää projektitoimintaa, jotta projektien välillä ei olisi päällekkäisyyksiä. Isomäki 

pyysi minua kartoittamaan Jyväskylän alueen maahanmuuttajien työllistymistä tukevia palveluita ja sel-

vittämään, onko projektien välillä päällekkäisyyksiä ja millä tavoin niitä voitaisiin välttää. Haastattelin 

väliraporttia varten alueen maahanmuuttajien työllistämistä tukevien projektien vetäjiä, TE- toimiston 

maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden työvoimaohjaajaa, ELY- keskuksen maahanmuuttoasiantunti-

jaa sekä Jyväskylän kaupungin Työllisyyspalvelujen henkilöstöjohtajaa. 

Lähestyin haastateltavia sähköpostitse. Suurin osa heistä antoi haastattelun henkilökohtaisessa tapaami-

sessa ja osa antoi vastauksensa sähköpostitse. Haastatteluissa käytin äänityslaitetta. Litteroin jokaisen 

haastattelun ja analysoin litteroidun materiaalin käyttämällä selvityksen kannalta olennaisia kysymyksiä. 

Selvityskysymykseni olivat:  

Mitä maahanmuuttajien työllistymistä tukevia palveluita on olemassa Jyväskylän alueella? Mitä palve-

luita tarjotaan? Mitä palveluista puuttuu? Mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia palveluiden välillä 

on? Miten Työkompassi2- projekti voisi toimia, ettei olisi päällekkäisyyksiä? Miten Työkompassi2- pro-

jektin voisi kehittyä? 

Haastattelukysymykset ovat liitteenä. 

Projektien esittely 

Työkompassi2- projekti tukee maahanmuuttajia työllistymisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Useat 

asiakkaista ovat olleet työharjoittelussa, mutta heidän on ollut vaikea päästä työelämään työharjoittelun 

jälkeen, joten he ovat ottaneet yhteyttä projektiin. Työkompassi- projekti jatkui vuosina 2005- 2008, 

minkä jälkeen projekti sai jatkoa Työkompassi2- projektina, jonka rahoitus jatkuu 2013 syksyyn asti. 

Työkompassi2- projekti pyrkii rakentamaan suhteita asiakkaiden ja työntekijöiden välille; asiakas tutus-

tuu eri työnantajiin ja sitä kautta hänen on mahdollista työllistyä paremmin.   

Olen haastatellut seuraavia henkilöitä, koska he toimivat maahanmuuttajien työllistymistä tukevien pro-

jektien vetäjinä ja ovat työllistymisen asiantuntijoita. Olen haastatellut kaikkia Jyväskylän alueella toi-

mivien projektien vetäjiä/ päälliköitä. Projektien lisäksi olen haastatellut TE- toimiston, ELY- keskuksen 

ja Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen maahanmuuttaja- asioiden edustajia, koska olen pyrkinyt 

saamaan mahdollisimman laajan kuvan tämänhetkisestä maahanmuuttajien työllistymisen tilanteesta.  

 

Seuraavaksi esittelen projektit sekä niiden vetäjät, joita haastattelin: 

Jyvässeudun 4H- yhdistys, Tulevaisuuden Uudet Tekijät- hanke  (TUT- hanke), Paajanen Paula, hanke-

työntekijä ja työelämävalmentaja, Matarakatu 4 

- Auttaa etsimään ensimmäisiä kesätyöpaikkoja tai keikkatyötä 

- Asiakaskunta 17–28- vuotiaat maahanmuuttajanuoret 

- Tukee asiakkaita ammatinvalinnassa 

- Järjestää 4h- lyhytkursseja 

- Tarjoaa ryhmävalmennusta 

- Auttaa TET- paikkojen etsimisessä 

- Tarjoaa yksilövalmennusta (työhaastatteluihin, ansioluettelon tekemiseen, ym.) 

- Mahdollisuus saada työvalmentaja mukaan työhaastatteluun 

 

Oiva2- projekti, Suuronen Kaija, projektin vetäjä, Matarakatu 4 
- Auttaa työttömiä työllistymisessä luonnonvara- alalle ja ympäristörakentamisen alalle 

- Ohjaa pääasiallisesti metsätalous- alalle 



- Kohderyhmänä työttömät työikäiset 

- Käytössä olevia työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat työelämävalmennus/työharjoittelu ja palkkatuki 

- Tarjoaa työpaikkoja 

 

Opas2- projekti, Turunen Erja, toiminnanjohtaja, Nevakatu 1 

 

- Työvoimapoliittisia toimenpiteitä ovat palkkatukityö, työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu ja 

kuntouttava työtoiminta 

- Toiminta-ajatuksena on asiakkaan työllistäminen ja aktivoiminen 

- Painottaa suomenkielen osaamisen taitoa > opiskellaan työvoimapoliittisessa toimenpiteessä suomenkie-

len työkäytäntöjä 

- Työllistyä voi Opas2- projektin tarjoamiin työpaikkoihin > nämä ovat kuitenkin välityömarkkinoita 

- Auttavat työnhakuprosessissa (käytännön menetelmät; papereiden täyttäminen yms.) 

- Psykologisen tuen näkökulma- pyrkii auttamaan asiakasta itsenäiseen työnhakuun ja sisäiseen kasvuun  

- Asiakkaina ovat usean eri kansallisuuden edustajia - etnisten ryhmien vuorokeskustelu auttaa paremmin 

ymmärtämään erilaisuutta 

 

 

Palapeli2- projekti, Pyyhtinen Anu, työnsuunnittelija, Väinönkatu 1 B 

 

 

- Ohjaaminen ja neuvonta niissä asioissa, mitkä liittyvät Suomessa asumiseen ja kouluttautumiseen 

- (Ensimmäiseen) työharjoitteluun ohjaaminen 

- Projektin kautta asiakas saa ensikosketuksen työelämään 

- Tukihenkilönä toimiminen asiakkaalle 

- Jatkopoluttamisessa neuvominen 

 

Töihin!- palvelun MaMuPlus- projekti, Laasanen Anu, projektipäällikkö, Matarakatu 4 

 

 

- Tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työvoimavalmennuksen 

toteuttaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen 

- Toiminta- ajatuksena on uusien työpaikkojen synnyttäminen valmennuksen kautta  

- Asiakkaat voivat olla työkokeilussa, työharjoittelussa, työelämänvalmennuksessa, palkkatuki-

työssä ja oppisopimuskoulutuksessa 

- TE- toimiston asiakkaille 

- Yhteistyössä TYPin kanssa 

- Yksilövalmennus tärkeänä osana työskentelyä 

 

TE- toimisto, Kiesiläinen Saara, maahanmuuttajien kotoutumispalveluiden työvoimaohjaajaa, Vapau-

denkatu 58 A 

 

- Asiakkaina aikuiset, työikäiset maahanmuuttajat, jotka ovat ilman työtä ja joiden on tarkoitus 

siirtyä työmarkkinoille 

- Tarjoaa kotoutumispalveluita, koulutuspalveluja (kielikoulutus), työharjoitteluja sekä erityispal-

veluja kuntoutuksen tai ammatinvalinnan ohjauksen puolella 

- Hyvä yhteistyö projektien kanssa > projektit voivat keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja TE- 

toimisto omaansa 

- (Työvoimapoliittiset toimenpiteet) 

 

ELY- keskus, Jokinen Sari, maahanmuuttoasiantuntija 

 



- ELY- keskuksesta hankintaan kotoutumiskoulutukset ja ammatilliset työvoimapoliittiset koulu-

tukset sekä muita työvoimapalveluita, joita on mahdollista käyttää myös maahanmuuttajien työl-

listämiseen 

- ELY- keskuksen kautta rahoitetaan ESR-hankkeita sekä työllisyyspoliittisia avustushankkeita, 

joilla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä.  

 

Jyväskylän työllisyyspalvelut, Niemelä Anssi, henkilöstöjohtaja, Cygnaeuksenkatu 8 

 

- Palapeli- projektin ylläpitäminen, rakentaminen, eli maahanmuuttajien kielenoppimisen tukemi-

nen 

- Auttaa ihmisiä, joilla on esteitä tai hankaluuksia työn saamisessa 

 

Projektien kehittämisehdotuksia 

 

Haastatteluista nousi esiin useita kehittämisehdotuksia. Haastateltavat halusivat tuoda esille maahan-

muuttajan aseman suhteessa kantaväestön. Maahanmuuttajan tarpeet ovat yhtäläiset kantaväestön 

kanssa. Maahanmuuttajalle, kuten kantasuomalaisellekin on tärkeää, että hänellä on olemassa paikka, 

jossa hän voi näyttää oman osaamisensa ja kokea itsensä tärkeäksi. Ei riitä, että maahanmuuttajalle jär-

jestetään tila, jossa hän voi viettää aikaa, mutta missä hänellä ei ole mahdollisuutta toimia hyödylliseksi 

katsomallaan tavalla. 

Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien moninkertaistamiseksi on luotava uusia työpaikkoja. 

Uusien työpaikkojen synnyttäminen voisi olla vielä useamman projektin tehtävänä. Lisäksi työn etsin-

tään keskittyviä hankkeita tulisi olla enemmän, jotta toiminta olisi asiakkaiden kannalta tehokkaampaa. 

Työpaikkoja pitäisi luoda lisää yrityksiin, jotta niitä voisi tarjota asiakkaille.  

Esiin nostettiin myös ajatus siitä, että työllistämispalvelut, eli projektit, voisivat olla Jyväskylän kaupun-

gin tukemia. Jyväskylän kaupungin tuella tarkoitettiin sitä, että kaupunki voisi maksaa osan palkasta ja 

työnantaja osan ja projekti olisi siinä välissä hoitamassa käytännön järjestelyjä. Tällä tavoin työnantaja 

saattaisi tulla suopeammin vastaan.   

Usea haastateltava koki, että projekteja pitäisi vakinaistaa ja saada yhden organisaation, kuten TE- toi-

miston alle, sillä projektien pitäisi kehittyä ja jalkautua organisaatioon. 

Projektin vetäjät toivoivat nykyistä tiiviimpää verkkoa projektien välillä ja projektien yhtenäistämistä. 

Projektien välistä yhteistyötä nostettiin myös esille. Yhtenä ratkaisuna siihen pidettiin maahanmuuttaja-

koordinaattoria, joka sitoisi yhteen näitä palveluita, jolloin yhdellekään projektien vetäjistä, ei tulisi liian 

suurena vastuualueena toimia projektien kokoajana. Yksi haastateltavista ehdotti palvelujen sirpaleisuu-

den ratkaisuksi Asiakaslähtöistä yhteiskuntakeskusta, jonne sijoitettaisiin kaikki maahanmuuttajien työl-

listymistä tukevat projektit ja palvelut.  

Maahanmuuttajan työllistymiskentän sirpaleisuudesta oli tullut palautetta projektin vetäjien mukaan asi-

akkailta ja nyt haastatteluissa työntekijät sanoivat olevansa samaa mieltä asiasta. Haastateltavat ilmaisi-

vat huolensa asiakkaiden puolesta, koska asiakkaiden on vaikea löytää omiin tarpeisiin vastaavaa projek-

tia. Asiakas saattaa olla useammassa projektissa mukana, jopa tietämättään. Asiakkaat eivät myöskään 

aina olleet varmoja siitä, mille taholle heidän tietonsa päätyvät, koska projektien välisestä yhteistyöstä ei 

ole tietoa. Asia selviää ainoastaan kysymällä suoraan. 

   

Työnantajien varovaisuus palkata maahanmuuttaja nostettiin yhdeksi huolenaiheeksi. Moni asia saattaa 

herättää pelkoa palkata maahanmuuttaja, sillä jo vierasmaalainen nimi saattaa olla työnantajan mielestä 

epäilyttävä. Lisäksi työnantajien tiedettiin olevat epäluuloisia maahanmuuttajan rekrytoinnissa, koska ei 

tiedetä tunteeko maahanmuuttaja suomalaisen kulttuurin ja työpaikkojen toimintasäännöt. Toivottiin, 

että olisi sellaisia hankkeita, joissa työnantajia osataan tukea maahanmuuttajat palkkaamisessa. Työpai-

koille toivottiin työvalmennusta, mikä saattaisi vähentää ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan.  

Riittävä kielitaito nostettiin yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, mikä vaikuttaa maahanmuuttajan palkkaa-

miseen. Kielitaidon kehittäminen, ammattikielen hallinta sekä suomalaisen kulttuurin tuntemus nostet-

tiin merkittävinä tekijöinä maahanmuuttajan palkkaamisessa.  

Monet haastateltavat toivoivat, ettei olisi vain maahanmuuttajille suunnattuja, keskitettyjä palveluita, 

vaan että maahanmuuttajat olisivat yhtälailla kansalaisia ja palvelun tarvitsijoita kuten kantaväestökin.  

 



Projektien tarjoamat palvelut ovat välityömarkkinoita, joiden tulee kestää vain suhteellisen lyhyen ajan. 

Täten tulisi välttää niin sanottuja akvaariohankkeita, jotta hankkeet eivät kääntyisi sisäänpäin, vaan asi-

akkaat pääsisivät toimimaan normaalissa yhteiskunta- ja työelämässä.   

Erityisryhmien, kuten kehitysvammaisten ja sairauden vaikutuksen alaisena olevien, mahdollisuuksista 

työskentelyyn tulisi huolehtia samalla tavoin kuin kantaväestöstäkin huolehditaan. 

Esiin nostettiin myös, että asiakkaiden motivaatioon käyttää työllistymistä tukevia palveluja voi toisi-
naan vaikuttaa käytännön hidasteet, kuten esimerkiksi kallis bussilippu. Tällaiset seikat saatta-
vat olla varsin merkittäviä, kun kyse on vähävaraisesta maahanmuuttaja-asiakkaasta.  
 

Työkompassi2- projektin kehittämisehdotuksia  

 

Esitin haastateltaville kysymyksiä Työkompassi2:n toiminnasta. Esiin nostettiin useimmiten projektin 

henkilöstöresurssit. Moni haastateltava oli sitä mieltä, että projektissa tulisi olla useampia työntekijöitä, 

jotta toiminta ei olisi raskasta, kuten se nyt joidenkin haastateltavien mielestä on. Ehdotuksena toimin-

nan kehittämiselle oli se, että Työkompassi2- projekti jalkautuisi osaksi suurempaa organisaatiota, jol-

loin sen toiminta ei olisi liian raskasta yhden henkilön tehtäväksi.  

 

Pohdinta 

 

Suoritin Työkompassi2- projektissa valinnaisen asiakastyön harjoittelun (2.4.–4.5.2012) osana opintoja-

ni ja seurasin sekä Työkompassi2- projektin itsenäistä, maahanmuuttajien työllisyyttä tukevien projekti-

en itsenäistä sekä projektien keskinäistä työskentelyä. Harjoitteluni aikana sain todeta Työkompassi2- 

projektin pitävän yllä suhteita muihin maahanmuuttajaprojekteihin esimerkiksi sijoittamalla asiakkaita 

toiseen projektiin, jos uudelleensijoittaminen ajaa paremmin asiakkaan tilannetta eteenpäin. Työkompas-

si2- projektin työvalmentaja on toiminut maahanmuuttajien työllisyyttä tukevien projektien yhteistyötä 

kehittävän toiminnan vetäjänä, mutta toiminnan vetäminen kävi liian raskaaksi yhdelle henkilölle. Yh-

teistyötä kehittävä toiminta ei ole enää aktiivisessa toiminnassa, sillä vapaaehtoisia vetäjiä ei ole ilmoit-

tautunut. Mielestäni projektien välillä ei ole vahvaa verkostoa, mutta on vaikea sanoa, johtuuko tämä 

siitä, että projektit haluavat toimia itsenäisesti, vai siitä, että puuttuu palveluja yhdistävä koordinaattori. 

Asiakkaita ajatellen, projektien välisen yhteistyön tulisi mielestäni olla tiiviimpää, jotta kontakteja syn-

tyisi työnantajiin useamman tahon kautta ja täten asiakkaiden työllistymismahdollisuudet kasvaisivat.  

Harjoitteluni saatossa Työkompassi2- projektissa arvioin projektin toimintamallia sekä projektissa työs-

kentelevää työvalmentajaa. Projektissa on poikkeuksellista se, että työvalmentajalla on yhteneväinen 

kulttuuritausta ja kieliosaaminen lähes kaikkien projektin asiakkaiden kanssa. Projektin työvalmentajalla 

on erinomaiset edellytykset toimia projektissa ei vain ammattitaitoisuutensa vaan myös kulttuurisen 

taustansa vuoksi. Työvalmentajan etuina ovat kulttuurisen taustansa lisäksi erinomainen suomenkielen 

taito ja projektiosaaminen, jolloin hänen on vaivatonta kommunikoida asiakkaiden kanssa ja hoitaa hei-

dän asiaa. Työvalmentaja suhtautuu jokaiseen asiakkaaseen kunnioituksella ja ystävällisyydellä; jokai-

nen asiakas on hänelle yksilö, jonka tilanteeseen hän suhtautuu vilpittömällä kiinnostuksella ja hoitaa 

asiakkaan asiaa ammattitaitoisesti ja viivyttelemättä.     

Haastattelujen perusteella moni alan toimijoista on sitä mieltä, että Työkompassi2- projekti toimii liian 

pienillä resursseilla. Haastateltavat sanoivat, että olisi suotavaa, jos projektissa työskentelisi useampi 

kuin yksi työntekijä. Resurssivajeesta huolimatta työvalmentajalla on vuosittain noin kuusikymmentä 

asiakasta. Asiakasmäärä on erittäin suuri yhdelle työvalmentajalle, mutta resurssipulasta huolimatta työ-

valmentaja hoitaa työtehtävänsä hyvin ja hän on saanut positiivista palautetta asiakkailta. Työkompas-

si2- projektissa sovelletaan työvalmennuksen toimintamallia, josta on saatu hyviä tuloksia, sillä kysei-

sessä projektissa on vuosittain noin kuusikymmentä asiakasta, joiden jatkotoimenpiteet ovat olleet roh-

kaisevia. 

Työkompassi2- projektin työvalmentajan työskennellessä itsenäisestä hänen vastuullaan on hoitaa sekä 

asiakastyö, projektinvetäminen, projektin jatkumisen - että talousasioiden hoitaminen.  

Harjoitteluni sekä haastattelujeni perusteella minulle on muodostunut kokonaiskuva maahanmuuttajien 

työllisyyttä tukevista projekteista; mielestäni jokaisella projektilla on oma kohderyhmänsä ja tällä tavoin 

jokaisella projektilla on paikkansa maahanmuuttajien työllistymispalveluissa. Haastattelujen perusteella, 

että suurin osa projektien vetäjistä on sitä mieltä, että projektien välistä yhteistyötä olisi hyvä tiivistää. 

Mielestäni projektien välinen yhteistyö on osittain toimivaa, sillä projektien vetäjillä on totuudenmukai-



nen kuva muiden projektien toiminnankuvasta ja asiakkaita uudelleen sijoitetaan, jos asiakas ei kuulu 

projektin kohderyhmään. Projektien välinen kehittämiskeskustelutoiminta näyttää kuitenkin puuttuvan ja 

sitä useat projektinvetäjät sanoivat kaipaavan.  

Projekteilla ja hankkeilla on merkittävä rooli maahanmuuttajia työllistävissä palveluissa ja on vaikea 

kuvitella aikaa ennen projektien perustamista. Projekteissa asiakkaille tarjotaan henkilökohtaista tukea ja 

asiantuntijuutta työnhaun eri vaiheissa ja heillä on mahdollisuus valita eri projektien välillä saadakseen 

tilanteeseensa sopivaa palvelua.  

 

Haastattelykysymykset 

 

ELY- keskus ja Työllisyyspalvelut 

1. Mikä on Jyväskylän työttömyyspalvelujen rooli maahanmuuttajien työllistymisessä? 

2. Mitä haasteita maahanmuuttajien työllistymisessä on? 

3. Miten näihin haasteisiin voisi vastata? 

4. Millaisia palveluja Jyväskylän seudulla tarvitaan maahanmuuttajien työllistymisen kannalta? 

5. Miten näitä nykyisiä palveluja voitaisiin kehittää? 

6. Työkompassi2-projekti päättyy vuoden 2013 syyskuussa. Viime vuonna Humakin opiskelijan te-

kemän selvityksen mukaan Työkompassi2-projekti on tärkeä toimija Jyväskylän seudun maa-

hanmuuttajille. Mitä mieltä olette, missä muodossa ja millä tavalla projektin kannattaisi jatkua? 

7. Onko teillä itsellänne ajatuksia tai ideoita Työkompassi2-projektin kehittämisen suhteen? 

 

TE- toimisto 
1. Mikä on TE- toimiston rooli maahanmuuttajatyössä? 

2. Miten teille tullaan asiakkaaksi? 

3. Kuinka monta työtöntä maahanmuuttajataustaista työnhakijaa teillä on asiakkaana? 

4. Miten maahanmuuttajataustaiset asiakkaat työllistyvät? 

5. No, vähän jo sivuttiin noita haasteita, mitä työllistymisen haasteita asiakkailla mielestänne on? 

6. Miten maahanmuuttajien työllistymistä tukevat palvelut, esim. nämä projektit, ovat vaikuttaneet maahan-

muuttajien työllistymiseen? Tarkoitan siis Työkompassi, SOVATEK, Opas2,.. 

7. Millaisia palveluita Jyväskylän alueella tarvitaan tukemaan maahanmuuttajien työllistymistä jo olemassa 

olevien palveluiden lisäksi? 

8. Työllistyykö maahanmuuttaja helposti Jyväskylässä?              

9. Miten nämä nykyiset palvelut, mitkä on jo, eli nämä projektit, niin pitäisikö niitä kehittää vielä jotenkin?      

10. Vastaako nämä nykyiset maahanmuuttajia tukevat palvelut asiakkaiden tarpeisiin? 

11. Mitä yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia palveluiden välillä on? 

12. Miten se vaikuttaisi, jos työllistymistä tukevat palvelut loppuisivat?   

13. Miten Työkompassi2-projekti on tukenut teidän palveluita? 

14. Voiko Työkompassi kehittää palveluitaan, jotta se palvelisi teidän toimintaanne entistä paremmin? 

15. Miten maahanmuuttajien työllistyminen on muuttunut työskentelynne aikana? 

16. Onko vielä kommentteja? 

 

Projektit: 

1. Mikä on palvelunne toiminta-ajatus?  

2. Mitä työllistymistä tukevia palveluja teillä on tarjota maahanmuuttajille? 

3. Miten konkreettisesti tuette maahanmuuttajia työllistymisessä? 

4. Kuinka teille tullaan asiakkaaksi? 



5. Mikä on teidän asiakaskuntanne? 

6. Paljonko teillä on asiakkaita vuodessa? Kuinka paljon asiakkaita teillä työllistyy vuosittain? 

7. Kuka rahoittaa toimintaanne ja montako työntekijää teillä on? 

8. Milloin projektinne on käynnistynyt ja mihin saakka se jatkuu? 

9. Millaista yhteistyötä teillä on muiden projektien kanssa?  

10. Millaista yhteistyötä Työkompassi2-projektin kanssa? Jos ette ole tehneet yhteistyötä, millainen 

käsitys teillä on Työkompassi2-projektissa tehtävästä työstä? 

11. Jos projektinne päättyy ja palvelunne lakkaavat olemasta, miten teidän asiakkaiden käy? Miten 

teidän käy? 

12. Millaisia palveluita mielestänne tarvitaan Jyväskylän alueelle tukemaan maahanmuuttajien työl-

listymistä?  

13. Mitä sellaista nykyisistä projekteista puuttuu, mikä voisi parantaa maahanmuuttajia työllistymi-

sessä nykyistä paremmin? 

14. Miten muuttaisitte nykyisiä maahanmuuttajien työllistymistä tukevia palveluita Jyväskylän alu-

eella? 

15. Onko teillä vielä jotain lisättävää? 
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MILLOIN KANNATTAA ALOITTAA KESÄTYÖNHAKU? 

 
Kesätyönhaku kannattaa aloittaa jo heti tammikuussa. Osaan kesätyöpaikoista haku päät-

tyy jo helmikuussa. Mitä aikaisemmin aloitat työnhaun, sitä suuremmalla varmuudella löy-

dät töitä kesäksi. Kesätyöpaikkoja tulisi alkaa etsiä kuitenkin viimeistään helmikuussa. Ke-

sätyönhakuprosessi on pitkä, joten siihen tulee varata riittävästi aikaa. 

KESÄTYÖNHAKUOPAS 
MAAHANMUUTTAJANUORILLE 



 

MISTÄ KESÄTÖITÄ LÖYTYY? 

 
Missä kaikki kesätyöt piileskelevät talven jäljiltä? Avoimia kesätyöpaikkoja kannattaa läh-

teä etsimään ainakin seuraavilta nettisivustoilta: 

 Työvoimatoimisto: 

http://mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/kesatyonhaku/index.jsp    

 Jyväskylän kaupungin kesätyöpaikat: http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/kesatyo  

 Monsteri: http://hae.monster.fi/Jyväskylä_2 

 Kesätyöpaikat 2011: http://www.kesatyo.fi/kesatyopaikat/?aid=6#id490  

 CareerJet:http://www.careerjet.fi/avoimet-tyopaikat-kesatyo/jyvaskyla-

252243.html   

 Citymarket: http://www.k-citymarket.fi/Tyopaikat/Kesatyopaikat-2011/  

 Keskimaa (esim. Prisma): http://www.s-kanava.fi/keskimaa/tyopaikat/   

 Mc Donald’s: http://www.mcdonalds.fi/fi/tyoepaikat/mcdonald_s_on_hyvae.html  

 Nuortenlaturi: http://www.nuortenlaturi.fi/tietoaarkeen/tyolelama/kesatyo  

 Jyvässeudun 4H-yhdistys: http://jyvaskyla.4h.fi/nuoret/toihin-4h-lle/kesatyot/ 

 

Internetin lisäksi avoimia kesätyöpaikkoja mainostetaan sanomalehdissä, kauppakeskuksi-

en ilmoitustauluilla sekä oppilaitoksissa. Keväällä kannattaa olla valppaana kesätyön suh-

teen ja pitää silmät ja korvat auki. Oma aktiivisuus ja avoin mieli kantavat myös kesätyön-

haussa pitkälle, joten mene reippaasti kyselemään sinua kiinnostavista kesätyöpaikoista 

työhakemuksen ja cv:n kanssa suoraan yrityksiin ja liikkeisiin. Saatat saada kesätyöpaikan, 

vaikka avointa hakua kyseiseen yritykseen ei olisikaan. 

Nuorille suunnattuihin kesätyöpaikkoihin ei yleensä vaadita alan koulutusta. Tällaisia paik-

koja ovat mm. Citymarket, Prisma, Mc Donald’s sekä rakennus- ja teollisuusalat.   

 

 

 
AVOIN TYÖHAKEMUS JA CV 

 
Osaan kesätyöpaikoista on valmis lomake, jo-

ka täytetään ja lähetetään internetissä. Osa 

työnantajista vaatii avointa työhakemusta ja 

cv:tä. Muistathan kirjoittaa avoimen työha-

kemuksen ja cv:n selkeästi ja tarkistaa kir-

joitusvirheet. Ensimmäistä avointa työhake-

musta ja cv:tä tehdessäsi, sinun kannattaa 

tarkistuttaa ja luetuttaa se ystävälläsi. 

    

AVOIN TYÖHAKEMUS: 

Avoimen työhakemuksen tarkoitus on kertoa 

vapaamuotoisesti itsestä työnantajalle. Avoi-

http://mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/03_nuoret/kesatyonhaku/index.jsp
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/kesatyo
http://hae.monster.fi/Jyväskylä_2
http://www.kesatyo.fi/kesatyopaikat/?aid=6#id490
http://www.careerjet.fi/avoimet-tyopaikat-kesatyo/jyvaskyla-252243.html
http://www.careerjet.fi/avoimet-tyopaikat-kesatyo/jyvaskyla-252243.html
http://www.k-citymarket.fi/Tyopaikat/Kesatyopaikat-2011/
http://www.s-kanava.fi/keskimaa/tyopaikat/
http://www.mcdonalds.fi/fi/tyoepaikat/mcdonald_s_on_hyvae.html
http://www.nuortenlaturi.fi/tietoaarkeen/tyolelama/kesatyo
http://jyvaskyla.4h.fi/nuoret/toihin-4h-lle/kesatyot/


messa työhakemuksessa on kuitenkin tietyt vaatimukset asioista, joita siinä tulee olla. 

 työhakemus koostuu hakemuskirjeestä ja ansioluettelosta eli cv:stä 

 sen täytyy vastata työpaikkailmoituksen vaatimuksia ja toiveita 

 laita siihen kaikki tiedot, joista voi olla hyötyä sinulle työpaikkaa haettaessa 

 kerro miksi juuri sinut tulee palkata tehtävään 

 muista helppolukuisuus 

 lähetä hakemus ajoissa, niin annat itsestäsi hyvän kuvan työnantajalle 

CV: 

 cv:hen eli ansioluetteloon kootaan aikaisempi koulutus ja työkokemus 

 cv antaa työhakemuksen ohella ensivaikutelman sinusta työnantajalle 

 cv:ssä ei tarvitse olla valokuvaa sinusta, mutta se on suuri plussa 

 

Oppaan lopusta löydät mallikappaleet avoimesta työhakemuksesta ja cv:stä. Molemmat 

mallipohjat, erityisesti työhakemus kannattaa muokata jokaiseen työpaikkaan sopivaksi. 

Älä siis aina käytä samaa työhakemusta kesätöitä hakiessasi. 

 

 

 

 

 

TYÖHAASTATTELU 

 
Työhaastattelutilannetta ei kannata jännittää etukäteen, MUTTA siihen täytyy valmistau-

tua. Voit aloittaa valmistautumisen jo hyvissä ajoin ennen haastattelua ja harjoitella sisa-

rusten tai kaverin kanssa. Työhaastattelussa saattaa olla sinun lisäksesi muitakin hakijoita 

samaan aikaan. Myös haastattelijoina saattaa toimia useampi henkilö. Haastattelutilanne 

on yleensä keskustelua haastateltavan ja haastattelijan välillä, josta selviää haastatelta-

van soveltuvuus työhön. Työhaastattelutilanteeseen voit ottaa mukaasi aikaisempia työto-

distuksia ja todistuksen suomenkielen taidostasi. Mikäli sinulla ei ole todistusta suomen-

kielen taidosta, voit pyytää sen suomenkielen opettajaltasi. 

HAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN: 

Ennen haastattelua, sinun kannattaa tutustua etukäteen yritykseen ja työpaikkaan. Haas-

tattelutilanteessa osaat vastata myös yritykseen liittyviin kysymyksiin. Voit miettiä koto-

na minkälaisia kysymyksiä haastattelija saattaa kysyä. Myös vastausten miettiminen etu-

käteen on hyvää valmistautumista työhaastattelutilanteeseen. Yleisimpiä työhaastattelu-

kysymyksiä ovat mm.  

 Miksi haet tätä työtä?  

 Miksi meidän yrityksemme tulisi palkata juuri sinut tähän työhön?  

 Luettele omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi. Yritä kääntää heikkoudet vahvuudeksi. 



Lisää työhaastattelutilanteessa yleisimmin esiintyviä kysymyksiä löydät Monsterista 

osoitteesta: http://artikkelit.monster.fi/17550_fi_p1.asp    

TYÖHAASTATTELU: 

Hyvä valmistautuminen etukäteen antaa 

sinulle itsevarmuutta haastatteluun. 

Haastattelussa sinulta kysytään kysymyk-

siä mm. harrastuksista, mielenkiinnon 

kohteistasi ja tulevaisuuden suunnitelmis-

tasi. Työhaastattelu kestää noin 15–30 

minuuttia, haastattelijasta riippuen. 

Muista seuraavat asiat työhaastatteluti-

lanteessa: 

 Muista esittäytyä kohteliaasti! 

Kättele kaikkia haastattelijoita, katso heitä silmiin ja sano kuuluvasti oma nimesi, 

ensivaikutelman voi antaa vain kerran 

 Vastaa rehellisesti, totuudenmukaisesti ja lyhyesti kysyttyihin kysymyksiin 

 Jos et ymmärrä kysymystä, kysy uudestaan että ymmärrät varmasti ennen kuin vas-

taat 

 Ole iloinen ja positiivinen 

 Ja ennen kaikkea, ole oma itsesi!   

Haastattelun päätteeksi voit kysyä milloin tieto valituista hakijoista tulee ja kuinka se il-

moitetaan. 

 

KUN SAAT TYÖPAIKAN, MUISTA NÄMÄ: 

 
TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET: 

Työsuhteen alkamisen jälkeen sinulla on työntekijänä oikeuksia ja velvollisuuksia. Nämä 

koskevat myös kesätyöntekijää. 

Oikeus: 

 työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja mui-

hin työehtoihin 

 lakien ja sopimusten antamaan suojaan, kuten 

syrjimättömään kohteluun  

 ammatilliseen järjestäytymiseen  

 terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön                  

Velvollisuus: 

 suorittaa työ huolellisesti 

 noudattaa työnjohdon ohjeita ja määräyksiä  

 kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toi-

minnasta  

 olla ilmaisematta liike- ja ammattisalaisuutta  

 ottaa huomioon työnantajan etu    

http://artikkelit.monster.fi/17550_fi_p1.asp


VEROKORTTI: 

Suomessa jokaiselta työntekijältä vaaditaan verokorttia. Työskentelet sitten ruokakau-

passa tai kirjastossa, sinun tulee toimittaa verokorttisi työnantajalle heti työn aloittami-

sen jälkeen. Muista tarkistaa veroprosenttisi ennen työn aloittamista, uuden verokortin 

tilaaminen on maksutonta. Verokortin voit tilata alla olevasta nettiosoitteesta, jos sinulla 

ei sitä vielä ole. 

http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7788&culture=fi-FI&contentlan=1 

Internetpalvelu edellyttää sinulta verkkopankkitunnuksia ja jos sinulla ei niitä ole, voit vie-

railla Keski-Suomen verotoimistossa osoitteessa: Vapaudenkatu 58 A tai soittaa sinne nu-

meroon: 014-4135 301 Verotoimisto on avoinna arkipäivisin kello 9-16.15. 

TYÖSOPIMUS: 

Työsopimus on kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti tehty sopimus työntekijän ja työnan-

tajan välillä, jossa työntekijä sitoutuu tekemään töitä työnantajalle korvausta (palkkaa) 

vastaan. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena ongelmien välttämiseksi. Sopimuksesta 

tulee olla kaksi samanlaista kappaletta: toinen työntekijälle ja toinen työnantajalle. 

 
Matti Malli      TYÖHAKEMUS 
Kotikatu 10 A 1 
10000 KAUPUNKI 
Puh. 123-234567     12.12.2011 
matti.malli@email.fi 
 
Vastaanottajan titteli ja nimi 
Yrityksen nimi 
Lähiosoite 
12345 POSTITOIMIPAIKKA 
 
 
HAETTAVAN TEHTÄVÄN NIMI 
 
Kerro ensimmäisessä kappaleessa, miksi haet kyseistä paikkaa, mikä motivoi sinua, ja mistä 
olet kiinnostunut työssä. 
 
Kerro toisessa kappaleessa, mitä osaat, ja kuinka hyvin täytät työhön vaadittavat vaatimukset. 
Tuo ilmi, mitä vahvuuksia sinulla on tehtävää koskien. 
 
Kerro itsestäsi, ja minkälainen olet ihmisenä sekä työntekijänä, toimitko mieluummin yksin vai 
tiimissä. 
 
Kerro palkkatoiveesi. 
 
Ansioluettelo on liitteenä. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Etunimi Sukunimi 

 

 

 

 

 

http://portal.vero.fi/public/default.aspx?nodeid=7788&culture=fi-FI&contentlan=1


Matti Malli 
 

Kotikatu 10 A 1 

Puh. 123-234567 

matti.malli@email.fi 

 

Synt. 1.12.1973 

CV 

 
 

 
LISÄÄ 

 
KUVA 

 
TÄHÄN 

 

KOULUTUS 

 

 Tutkinto 

Koulun virallinen nimi, koulutusohjelma, valmistumisvuosi 

 

 Tutkinto 

Koulun virallinen nimi, koulutusohjelma, valmistumisvuosi 

 

 

TYÖKOKEMUS 

 

kuukausi.vuosi – nykyinen  Nykyisen työnantajan nimi 

   Rooli tai tehtävänimike 

 

Kerro, tehtävistäsi ja vastuualueista.   

 

kuukausi.vuosi – kuukausi.vuosi  Edellisen työnantajan nimi 

   Rooli tai tehtävänimike 

 

Kerro, tehtävistäsi ja vastuualueista.   

 

kuukausi.vuosi – kuukausi.vuosi  Edellisen työnantajan nimi 

   Rooli tai tehtävänimike 

 

Kerro, tehtävistäsi ja vastuualueista. 

  

 

KIELITAITO 

 

Kieli            Taso 

Kieli            Taso 

 

 

ATK-TAIDOT 

 
Word Taso 

Excel Taso 

Power Point Taso 

 

 

HARRASTUKSET JA KIINNOSTUKSET 

 

Kerro, mitä harrastat, ja mistä olet kiinnostunut. 



 

 

 
 

 

 

 

TYÖKOMPASSI 2 PROJEKTI 

 

 
Työkompassi 2 projekti toimii Jyväskylässä maahanmuuttajataustaisten, Suomessa pysy-

västi asuvien työllistämisen tukena. Ongelmatilanteiden ilmaantuessa kesätyönhakuproses-

sin aikana, voit kääntyä huoletta Työkompassi 2 projektin puoleen. Projektinvetäjänä toimii 

Mikael Isomäki. Työkompassi 2 projektin toimipiste sijaitsee Tourulassa Jyväskylässä.  

 

YHTEYSTIEDOT:  

  

Käyntiosoite: Matarankatu 4, 3 kerros.  

Projektinvetäjän / työvalmentajan puhelinnumero: 040 728 9013 

email: etunimi.sukunimi@kyt.fi 

www-sivu: http://www.kyt.fi/tyokompassi/index.html  

 

 

 

 

 

   
       

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:etunimi.sukunimi@kyt.fi
http://www.kyt.fi/tyokompassi/index.html

