
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 EU-RAKENNERAHASTO OHJELMA   JA 

KANSALAISTOIMIJALÄHTÖINEN PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN  KUOPION 

KAUPUNKIALUEELLA vuosina 2014 – 2017, KAKE-hanke  

 

Kummin kanssa työkokeiluun - KAKE 

maahanmuuttajahanke  

1.10.2017 – 30.9.2018  -

 toimintamallikuvaus  

( Tuotos 2.)  
THM Seija Eskelinen ja YTM Kristiina Kivilohkare  

 



Hankkeen suunnitteluvaihe 

Maahanmuuttajien tukemisen tarve oli noussut esiin Kuopion Eelim 

helluntaiseurakunnan missioryhmässä, johon kuuluu 

maahanmuuttajataustaisia ja kantaväestöön kuuluvia 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ihmisiä.  

Hankesuunnitteluun osallistui useiden kristillisten seurakuntien 

edustajia yli puolen vuoden ajan. Osallisuuden edistämisessä 

nähtiin tärkeänä, että hankkeen aikana maahanmuuttajataustainen 

työnhakija saisi otettua pieniä askeleita kohti vahvempaa ja 

aktiivisempaa toimijuutta.  



1. Maahanmuuttajien tuentarve – 

tausta ja hankkeen lähtöoletukset 

 Maahanmuuttajien työllistymisprosentit ovat kantaväestöä 

alhaisempia 

 Tunnetusti joutilaisuus lisää syrjäytymistä, sen sijaan työtä 

tekemällä voidaan edistää osallisuutta omaan elämään ja 

yhteiskuntaan  

 Kotouttaminen: ”Viranomaistoimenpiteet, joilla yksilön 

kotoutumista edistetään hyvinvoinnin, terveyden, koulutuksen ja 

työllisyyden lisäämisen keinoin.” 

 Kehittämällä kolmannen sektorin toimintaa ja yhteistyötä julkisten 

työllisyyspalveluiden kanssa voidaan tukea maahanmuuttajia 

pääsemään työpolun alkuun 



2. Maahanmuuttajien tuentarve – 

tausta ja hankkeen lähtöoletukset 

Maahanmuuttajia voidaan tukea työpolulle 

pääsemisessä kehittämällä kolmannen sektorin 

(yhdistykset ja järjestöt) roolia yhteistyössä 

maahanmuuttajien sekä Työ- ja elinkeinotoimiston 

asiantuntijoiden (TE-toimisto), työkokeilupaikkojen 

ohjaajien (yritykset, julkinen sektori ja kolmas 

sektori) ja  kantasuomalaisten vapaaehtoisten kanssa 

(sektorirajat ylittävä yhteistyö). 

 



BUDJETTI 

 

ESR: ja valtion rahoitus yhteensä  

 

41 100 € 

 

Kuopion kaupungin (KAKE-) rahoitus 

 

7706 € 

 

ViaDia Pohjois-Savo ry omarahoitus 

 

2569 € 

 

Kokonaisbudjetti 

 

51 375 € 



PÄÄMÄÄRÄ 

Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön  

konkreettinen paraneminen maahanmuuttajien ja 

kantaväestön keskuudessa 

TOIMINTA-AJATUS 

Kehittää maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden 

työkokeiluja ”Työkummi”-toiminnan avulla 



I TAVOITTEET 

Tavoitteet EU-rakennerahaston toimintalinja 5:n 

mukaisesti kuvattuna:  

Syrjäytymisen ehkäisy 

   Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden 

 kotoutumisen edistäminen työhönvalmennuksen 

 avulla ja vapaaehtoisten työkummien tuella 

   Oleskeluluvan saaneiden työllistymisvalmiuksien 

 paraneminen työkokeilujen kautta 

 



II TAVOITTEET 
 

1. Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön 

edistäminen maahanmuuttajataustaisten 

työnhakijoiden ja työssäkäyvien sekä kantaväestön 

kesken.  

2. Työkummien vapaaehtoistuen toimintatapojen ja 

sisällön kehittäminen. 

3. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden 

kotoutumisen edistäminen valmennuksen avulla ja 

työkummien tuella. 

.  



III TAVOITTEET 
 

4. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden 

tutustuminen suomalaiseen työelämään. 

5. Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden 

urasuunnitelmien selkiintyminen. 

6. Ymmärryksen lisääntyminen kolmannen sektorin 

vapaaehtoisten (työkummit) roolista 

maahanmuuttajataustaisten työkokeiluprosessissa 

osana julkisia työllisyyspalveluita (sektorirajat 

ylittävä yhteistyö)  



IV. TAVOITTEET 
 

Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli myös 

tunnistaa kohderyhmään kuuluvien 

maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden (19 

henkilöä) ohjautumisen prosessia (työpolkua) 

Pohjois-Savon Työ- ja Elinkeinotoimisto, 

Kotoutumisen yksikkö (TE-toimisto) lähtien, jotta 

löydettäisiin solmukohdat (katvealueet), joissa 

vapaaehtoinen voisi olla heidän tukenaan.  



PÄÄTOIMENPITEET 
1. Työhönvalmennus ja työkummien tuki: Hankkeen 

koordinaattori ja työkummit tukivat 

maahanmuuttajataustaisia asiakkaita kokonaisvaltaisesti 

arjessa ja työelämään tutustumisessa  

2. Työkokeilut: TE-toimiston myöntämien työkokeilujen 

avulla maahanmuuttajataustaiset työnhakijat perehtyivät 

työpaikoilla suomalaiseen työelämään ja/tai selkiyttivät 

omaa urasuunnitelmaansa 

3. Yhteiskehittäminen: Työkummitoimintaa kehitettiin 

yhteisissä kehittämispajoissa, joihin osallistui: 

maahanmuuttajia, työkummeja, työpaikkojen edustajia, 

asiantuntijoita ja muita asiasta kiinnostuneita 



I Tulokset:”Työkummin opasaineisto” 

 - hanketuotos 1. 
Hankkeen tulokset on rahoituspäätöksessä sovittu esitettäväksi 

tuotoksina 

1. Tuotos valmistui 30.3.2018, Sisältönä oli:  

 ”Työpajojen tiedotuskanavat, kohderyhmät ja tiedotusaineisto” – 

kuvaus  

 ”Työpajaohjelmat ja –menetelmät” - kuvaus 

 ”Osallistujalistat” 

 ”Työkummin huoneentaulu” eli työkummina toimimisen opas 

pähkinänkuoressa http://www.viadia.fi/pohjois-savo/ 

 

http://www.viadia.fi/pohjois-savo/
http://www.viadia.fi/pohjois-savo/
http://www.viadia.fi/pohjois-savo/


 II Tulokset ”Kummin kanssa työkokeiluun 

– hankkeen toimintamallikuvaus” 

 - hanketuotos 2. sisältö  
 ”Maahanmuuttajataustaisten työkokeiluun osallistujien 

ohjautumisen prosessi”  

 ”Maahanmuuttajataustaisten työkokeilijoiden 

tukemisen ja tukitahojen roolien kuvaus”,  

 Hankkeen kokemuksia 

 ”Johtopäätösyhteenveto” -  koottu yhteistyössä 

hankeverkoston kanssa 



Suunniteltu ohjautumisen prosessi 
Sektorirajat ylittävän verkoston luominen ja ohjautumisen 

prosessin kuvaaminen (alkutilanne 1.10.2017) 
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TE-palvelut lähettää 
työkokeilijoita 
ViaDia Pohjois-
Savolle  

- Hankkeeseen 
osallistumispalaverit 
yhteistyössä 
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ViaDia Pohjois-Savo 
valmentaa 
työkokeiluun 
menijöitä ja vastaa 
kummitoiminnan 
kehittämisestä 
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Työpaikat ohjaavat 
ja arvioivat 
työkokeilijoiden 
osaamista  

TOIMIJAVERKOSTO KEHITTÄÄ PALVELUITA YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA 



I Ohjautumisen prosessi käytännössä  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa asiakkaan palveluissa 

ohjautumisen prosessi nähtiin melko suoraviivaisena 

jatkumona. Hankkeen aikana, useiden asiakkaiden 

urasuunnitelmien täsmentyessä, päästiin 

työkokeilujaksoja nivomaan mm. reitiksi 

tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Siten 

oppilaitosyhteistyö ja asiakkaan siihen tarvitsema tuki 

toi uuden ulottuvuuden palvelusta toiseen 

ohjautumisessa. 



II Ohjautumisen prosessi käytännössä  
 Asiakkaiden palveluista toiseen siirtymistarvetta 

tarkastelemalla, mm. auttaminen tutkintotavoitteiseen 

koulutukseen hakemisessa ja neuvominen työttömyysetuuden 

hakemisessa, käsitys ohjautumisen prosessista muuttui 

ennakoitua monitahoisemmaksi, ja useiden asiakkaiden 

hämmennyksestä päätellen, monimutkaisemmaksi. Tämä 

puolestaan toi esille maamme palvelujärjestelmään liittyviä 

katvealueita, joissa asiakas ei olisi saanut riittävästi 

tarvitsemaansa palveluohjausta palveluista toiseen 

siirtymiseen ilman hankkeen koordinaattorin ja työkummien 

tukea.   

 



III Ohjautumisen prosessi kuviona  

Kummin kanssa –hanke, ViaDia Pohjois-Savo ry 

- Työhönvalmennusta asiakkaille     

- Ryhmätyönohjausta kummeille  

- Yhteistyötä työkokeilupaikkojen kanssa 

- kehittämispajat  koko verkostolle 

TE-TOIMISTO TYÖKUMMI 

TYÖKOKEILUPAIKKA 

ASIAKAS 



Tukitahojen roolit ja tehtävät 1. 

Yhteistyö TE-toimiston 
kanssa 

1) Hankkeen palvelut  

maahanmuuttaja-taustaisille 
asiakkaille. 

Alkuhaastattelut  

21 henkilölle yhdessä 
TE-toimiston 
asiantuntijan kanssa,  
5 henk. jäi pois,  
Muuta kautta tuli 3. 
Tavoite oli 20, 
toteuma 19 henkilöä. 

Työkokeilusopimukset  

Palvelutarpeen mukaan: 
Elämäntilanne, osaaminen, 
kiinnostukset ja työkyky. 
Työkokeilupaikat, -sopimukset ja  
-loppuarvioinnit työpaikkojen 
kanssa, opiskelumahdollisuudet ja 
hakuneuvonta, sote-palveluohjaus. 



Hankkeen palvelut 2): 
Työkummien  

rekrytointi ja ohjaaminen  

 

Hankkeen palvelut 3) työkokeilun 
järjestäjät ja kumppanit: yritykset, 

kunnalliset liikelaitokset, järjestöt ja 
julkinen sektori. 

 
Työkummeja rekrytoitiin 
16.11.2017– 30.4.2018   
- 7:ssä tilaisuudessa  
  yht. 15 työkummia 
- sopivan työkokeilija- 
  työkummi -parin löytäminen  
  ja yhteinen aloituspalveri 
- ryhmätyönohjaus ja  
  henkilökohtainen neuvonta 

 

 

TE- työkokeilun esitteleminen työpakoilla ja 
yhteistyö 

- Työkokeilusopimusten laatiminen 
- Työkokeilupalaute  ja arviointi  
- Tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen   
   työnsuorittamisessa 
Yhteiset kehittämispajat maahan-
muuttajille, työkummeille ja 
yhteistyöverkostolle 

 

 

 Tukitahojen roolit ja tehtävät 2.  



Työelämään tutustuttamiskumppanit 

 EinesMarjatta Oy 

 ISS Oy, Länsi-Puijon ja Pohjantien koulu 

 Servica Oy, Kallaveden lukio ja 

Palvelukeskus Mäntylän ravintola 

 Pinnoitus Pekka Oy 

 Laatupesu Oy 

 Pyykkisatama Oy 

 ViaDia P-S ry 

 UEF/Aivi  

 Päiväkoti Touhula Oy, Hiltulanlahti 

 S-Market Petonen  

 Puijonlaakson Asukastupa 

 Kuopion kristillinen koulu ja 

päiväkoti 

 Toivalan Metalli Oy 

 3D-Talo Oy  

 Toivekeittiöt Oy 

 Nahkavintti Oy 

 Eurokangas Oy 

 Center Asu Oy 

 Savonia AMK 

 S-Market Sokos 

 K-Market Petonen 



 ELY, Kuopion kaupunki ja 

 TE-toimisto P-S 

 Tukikohta Diakonia ry 

 Tukipilari, Kuopion seudun Invalidit ry  

 Portaanpään kristillinen opisto 

 UEF, henkilöstöhallinto 

 KNNKY 

 SAKKY, Elintarvikealan koulutus 

 SAKKY, Metallialankoulutus 

 Kansan Raamattuseura 

 

 

 SAKKY,  Koulunkäynnin ja aamu- ja 

iltapäivätoiminnan koulutus  

 Kuopion seudun uusyrityskeskus 

 Cimson Oy, Yrittäjäkoulutus 

 Eelim seurakunta, Kuopio 

 Metodistiseurakunta, Kuopio 

 Kuopion Vapaaseurakunta 

 SOK 

Muut yhteistyöorganisaatiot 



 

 

 

Odotukset työkummille (1/2): Uraseikkailun työkummirastilla 16.11.2017    

maahanmuuttajien ja kantaväestön esittämät näkemykset 

Jäsentely: tutkijat Seija Eskelinen ja Kristiina Kivilohkare 
 

Taulukko: Odotuksia työkummille, että hän auttaa… (Sosiaalinen tuki -jaottelu,  House & Kahn 1985, Thoits 

2011) 

Emotionaalinen tuki                                                      Aktiivinen sosiaalinen tuki 

Konkreettinen tuki                     Informatiivinen tuki (neuvonta, tiedon 

jakaminen) 

ystävyyssuhteiden ja 

kontaktien saamisessa 

työpaikkailmoitusten ja työpaikkojen 

löytämisessä 

työntekijän ”oikeuksien” selvittämisessä: 

lomat, ylityö- ja sunnuntailisät 

kannustamalla mm. 

suomenkielen 

opiskelussa ja 

tiedonhaussa 

verkostojen luomisessa työnantajiin sosiaalisissa ja kulttuurisissa säännöissä, 

tulkkina kulttuurien välillä 

toiveena voi olla myös 

ystävystyminen 

työkummin kanssa, 

lomakkeiden täyttämisessä 

veroilmoitukset, asumistuki, 

työttömyyskorvaus 

palkattoman työpaikan etsimisessä 

(sopimisessa?) /työkokeilupaikan 

löytämisessä, yhteydenotoissa 

työkokeilupaikkoihin  

auttaa pärjäämään itse tiedon etsinnässä (mm. kieliongelmien 

ja suomalaisen palvelujärjestelmän 

takia) 

sopivan koulutuksen löytämisessä ja 

hakemuksen tekemisessä 



 ja ystävystymisen 

jälkeen toivotaan  

myös apua 

jokapäiväiseen 

elämään 

tiedon etsinnässä (mm. 

kieliongelmien ja 

suomalaisen 

palvelujärjestelmän takia) 

sopivan koulutuksen 

löytämisessä ja hakemuksen 

tekemisessä 

työterveyshuolto- ja 

työsuojeluasioissa 

 Tukea  kodin 

sisustamiseen sekä 

huonekalujen ja 

auton ostoon 

tietokoneen ja somen 

käyttämisessä 

työhaastatteluun 

valmistautumisessa ja 

harjoittelemisessa 

suomenkielen kirjoittamisessa 

yrityksen perustamisessa  

päivähoitopaikan etsimisessä 

 

etäkummi voi auttaa löytämään 

työtä myös muilta paikkakunnilta  

 

 Toiveena voi olla myös 

ystävystyminen 

työkummin kanssa 

 lomakkeiden 

täyttämisessä 

veroilmoitukset, 

asumistuki, 

työttömyyskorvaus 

palkattoman työpaikan 

etsimisessä /työkokeilu-

paikan löytämisessä, 

yhteydenotoissa 

työkokeilupaikkoihin  

 

ammattiliittoon liittymisessä 

Jatkuu , odotukset työkummeille 2/2  



Yhteenveto odotuksista 

työkummille 

 

Työkummin (tutorin) toivotaan 

auttavan ja neuvovan 

maahanmuuttajaa: 

1) yhteisöön pääsemisessä ja 

niihin kuulumisessa 

2) jokapäiväiseen elämään 

kuuluvassa asioinnissa 

3) työllistymisessä 

4) työpaikalla toimimisessa 

 



 

Taulukko:  Toteutunut työkummin antama sosiaalinen tuki  

Emotionaalinen tuki Aktiivinen sosiaalinen tuki 

Konkreettinen tuki 

  

Tiedollinen tuki 

kannustaminen ja rohkaiseminen 

mm. suomen kielen opettelussa ja 

opiskelussa 

auttaminen lomakkeiden 

täyttämisessä: työttömyysajan 

ilmoitus, opiskeluhakemus 

suomalaisen työelämän pelisäännöistä kertominen 

jutteluseurana toimiminen toiminen välikätenä 

viranomaisasioissa 

opiskeluun hakeutumisessa neuvominen 

kuunteleminen ja myötäeläminen 

vaikeissa elämäntilanteissa 

työpaikkaohjaajana toimiminen: mm. 

perehdyttämällä työkokeilupaikan 

toimintaan 

työkokeilupaikan esitteleminen ja sen 

käytänteistä kertominen 

uskon ja toivon luominen 

maahanmuuttajan tulevaisuuden 

suhteen 

opiskelussa avustaminen: 

elintarvikehygieniatesti, 

yrittäjäkurssi 

suomalaisesta tapakulttuurista, arvopohjasta ja 

naisten oikeuksista kertominen:  mm. naisen 

oikeus työntekoon ja lapsen mahd. päivähoitoon 

ystävystyminen työkummin kanssa työkokeilupaikan etsiminen 

maahanmuuttajalla 

Suomen paikoista ja palveluista kertominen: mm. 

terveyspalvelut, vapaa-ajanviettomahdollisuudet, 

Taulukko:  Hankkeen aikana toteutunut työkummien ja koordinaattorin  

antama sosiaalinen tuki 

Jäsentely: tutkijat Seija Eskelinen ja Kristiina Kivilohkare 



Yhteenveto  

Työkummi (tutorit) ja 

koordinaattori auttoivat ja 

neuvoivat maahanmuuttajaa: 

1) olemalla henkisenä tukena ja 

ystävänä 

2) jokapäiväiseen elämään 

kuuluvassa asioinnissa 

3) työllistymisen edellytyksissä 

4) suomalaisessa työelämässä ja 

työpaikalla toimimisessa 

 



Maahanmuuttajien kokemuksia ja 

palautteita 

Hankkeeseen osallistuneilta maahanmuuttajilta kerättiin haastatteluilla 

sanallista palautteita työkummitoiminnasta ja näkemyksiä maahanmuuttajien 

tuentarpeista. Haastatteluissa tuli vaikutelma, että sanallisen palautteen 

antamiseen ei olla totuttu.  Palautetta palveluista ei ehkä ollut heiltä 

aiemmin koskaan kysytty?  

Sanallista palautetta:  

• On tosi hyvä juttu! On tärkeätä, että on joku ihminen rinnalla 

• On ollut ystävällinen, auttanut kun kysyy ja kun tarvitsee apua (vaikka 

kaikki suomalaiset eivät ole ystävällisiä, vaikea lähestyä suomalaisia, ei 

ole suomalaisia ystäviä) 

• Suomalainen tietää ja osaa suomalaiset tavat ja lain 

• Puhuttu asioista 

• Auta minua syksyllä etsimään uusi työpaikka.  

 



I Havaintoja maahanmuuttaja-

asiakkaiden tukemisen tarpeista  

Suomenkielen sanojen puuttuessa asiakkaiden tyytyväisyys 

työkummien ja koordinaattoriin apuun näkyi usein iloisesta 

ilmeestä esim. työkokeilupaikan löydyttyä, KELA-lisäselvitysten 

onnistuttua ja työkokeilijan arviointitilaisuudessa saaman hyvän 

palautteen jälkeen.  

Luottamus siihen, että apua saa, tuli mielestämme ilmi siinä, 

että ”meitä” soitettiin pikaisesti auttamaan, jos 

työkokeilupaikalla tuli selviteltäviä asioita tai siellä ei 

ymmärretty toinen toistaan. 



II Havaintoja maahanmuuttaja-

asiakkaiden tukemisen tarpeista  
 

Hankkeen asiakas tarvitsi apua mm : 

työkokeilusopimuksen tekeminen, Kelan asumistuen tarkistus, 

apu KELA- ja TE-toimiston lomakkeiden täyttämisessä, kuten 

työttömyysajan ilmoitukset ja perustelut omaehtoisesta 

opiskelusta työttömyysetuudella. Usein näissä asioissa yhdistyi 

henkinen ja konkreettinen apu: koordinaattori tai työkummi oli 

siinä rinnalla ja toi vaikkapa asiapaperikansion, lajitteli kaverina 

paperit kansioon ja opasti laskujen ja asiapapereiden 

ojennuksessa pitämisessä 



I Työkummi” – roolien muodostaminen 

URASEIKKAILU-tapahtuman (16.11.2017) aineistoja 

analysoitaessa oli havaittu, että tuentarpeet ja annetut 

palvelut olivat jäsenneltävissä sosiaalisen tuen teorian ja 

luokituksien mukaisesti.  

Näiden ”tuentarpeet” –luokitusten perusteella muodostettiin 

työkummimallin ”Työkummi” -roolit.  Esim. ”Henkilökohtaisen 

työkummin” tuentarpeissa korostui henkinen eli emotionaalinen 

tuki, joka on yksi sosiaalisen tuen muoto.  
(House, James & Robert Kahn (1985) Measures and concepts of social support 

Thoits, Peggy (2011) Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. Journal of Health and Social 

Behavior.) 

  



II. Työkummi” – roolien muodostaminen 

Emotionaalinen sosiaalinen tuki, on mm. huolenpitoa, 

välittämistä ja rohkaisemista . Käytännössä työkummit 

olivatkin ystävänä ja ”tsempparina” maahanmuuttajille - he 

kuuntelivat, kannustivat ja rohkaisivat maahanmuuttajia 

esimerkiksi suomen kielen puhumisessa. 

”Henkilökohtaisen työkummin” –kategorian asiakkaat tarvitsivat myös toista 

sosiaalisen tuen päämuotoa - aktiivista tukea. Se jaetaan a) konkreettiseen 

ja b) tiedolliseen tukeen. Konkreettinen tuki voi olla ihan kädestä pitäen 

neuvomista arjen ja työelämään asioissa. Tällaisen avun tarve näkyi tässä 

hankkeessa mm. virastoasioiden hoidossa. 

  



 

1.Työkummien roolit ja tehtävät 

1.) ”Henkilökohtainen työkummi” -rooli (7 työkummia)  

• jokainen oli juttukaverina ja tsempparina tuettavalleen. 

• lisäksi tehtäviin kuului esimerkiksi auttaminen 

löytämään/saamaan sopivan työkokeilupaikan omista 

verkostoistaan, yhdessä osallistuminen kiinnostaviin tapahtumiin, 

tuki opiskeluhakemuksen tekemisessä, tutustutti 

elintarvikehygienia-aineistoon, ohjasi yrittäjäkurssin verkko-

opintoaineistojen tehtävien ymmärtämisessä, auttoi ”paperi-” 

talousasioissa”, työttömyysajan ilmoituksen tekemisessä, neuvoi 

miten suomalaisessa työelämässä toimitaan, tutustutti 

työkokeilupaikkaan. 

  



2.) ”Työpaikkakohtainen työkummi” -rooli (4 henkilöä)  

• a) Akateemisilla englanninkielisillä oli yhteinen työkummi, 

joka etsi organisaation eri yksiköistä työkokeilupaikkoja ja 

esitteli heitä yksiköiden päälliköille (1 kummi) 

• b) Työkummi auttoi ”kummitettavaansa” saamaan 

työkokeilupaikan omalta työpaikaltaan, laati 

työkokeilusopimuksen yhdessä työkokeilijan kanssa sekä 

toimi itse myös työhönperehdyttäjänä ja 

työpaikkaohjaajana (1 kummi) 

• c) Työkummi toimi työkokeilupaikalla ohjaajana (2 kummia)  

  

2. Työkummien roolit ja tehtävät 



3.) ”Työ- ja perhekummi” –rooli (2 henkilöä)  

Tuki painottui koko perheen tukemiseen mm. vierailut ja 

asiointiapu, mutta myös työkokeilupaikalla käyntejä 

4.) ”Alakohtainen työkummi” –rooli (1 henkilö) 

Työkummi opetti 3 asiakasta elintarvikehygienia-aineiston 

opiskelussa ja teki myös testin. Oppimista kummi edisti 

elintarvikekauppakäynnillä, jonka aikana ohjattavat tekivät 

(onnistuneesti) huomioita hygieniamääräysten toteutumisesta, 

kuten ”lihamyyjällä on sormukset sormissa! ”Lämpömittari ei 

ole pakastealtaassa näkyvillä!”. Ja 2 sai kirjallisen testin läpi.  

  

3. Työkummien rooleja ja tehtäviä 



5.) ”Yleiskummi” –rooli (1 henkilö) 

• mm. kyydit, järjestelyt ja tuki tilaisuuksissa  

 

6.) ”Kilauta kaverille- tilannekohtainen kummi” –rooli 

 (x henkilöä) 

• asiakas soitti tapaamisen aikana suomea puhuvalle 

kaverilleen tai otti tapaamisiin mukaan suomenkieltä 

osaavan kaverinsa tai perheenjäsenen 

Työkummien rooleja ja tehtäviä 



Työkummina olon positiiviset 

puolet/motivaatiotekijät  
 työkummina olo oli usein antoisaa ja opettavaista 

 oli mukavaa auttaa ja saada olla hyödyksi maahanmuuttajalle 

 mielenkiintoista tutustua uuteen ihmiseen ja kulttuuriin 

 työkummina olo lisäsi merkityksellisyyden kokemista, koska siinä oli 

mahdollisuus vaikuttaa maahanmuuttajan Suomessa viihtymiseen ja 

pärjäämiseen 

 oli kiva nähdä miten maahanmuuttaja oppi ja kehittyi 

työkokeilussa/koulutuksessa  

 työkummin vaatimukset eivät ole suuret: ”kuka vain” voi tulla mukaan 

 työkummina oli voi tuottaa tulevaisuuden hyötyä itselle (esim 

työhön/koulutukseen liittyen) 

 mahdollisuus saada tukea ja apua koordinaattorilta ja työnohjauksesta  

 

 

 



Haasteellisia asioita työkummiudessa 

 vaikeudet kommunikoinnissa (huono kielitaito/muut syyt) 

 työkummin rooli otetaan liian raskaasti (otetaan liikaa vastuuta) 

 vaikea muodostaa syvempää suhdetta lyhyessä ajassa ”työkummitettavaan” 

(vaaditaan luottamuksen rakentumiseen) 

 vaikea opettaa suomalaista erikoissanastoa (hygieniapassi) 

 epäselvä rooli: mitä kaikkea voin tehdä? mikä on minun ja mikä on 

ammattilaisen tehtävä?  

 vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta kummilta (monet maahanmuuttajat 

      eivät ota itsenäisesti yhteyttä) 

 työkummina olo vaatii aikaa ja sitoutumista 

  teinkö tarpeeksi? riittämättömyyden tunne 

 

 



1. Yhteiskehittäminen 

- tulosten kokoaminen hankeverkostossa 

Menetelmä: Toiminta- ja tapaustutkimuksellinen kehittäminen 

(Yin 2009, Case study research). 

• Aineistona muistiinpanot, havainnot, haastattelut ja 

palautteet: millaisissa asioissa ja miten koordinaattori ja 

työkummit olivat onnistuneet tukemaan hankkeen asiakkaita 

kotoutumisessa (elämäntilanne ja työelämä ja työelämään 

liittyvät palveluissa (palveluohjaus). 

• Havainnot ja muistiinpanot tilanteista, joissa asiakkaan 

auttaminen oli ollut haasteellista tai toimimatonta 



2. Yhteiskehittäminen 

- tulosten kokoaminen hankeverkostossa 

• Palaute maahanmuuttajien tuen tarpeista työpaikoilta, 

joissa hankkeen asiakkaat olivat olleet työkokeiluissa.  

• Maahanmuuttajien työkokeiluista saamat arvioinnit 

työelämäosaamisen, ammatillisen osaamisen ja 

suomenkielen paranemisesta 

• Verkoston kehittämispajoissa esittämät kehittämisideat 

• Loppuhaastattelut: hankkeen asiakkaiden, työkummien, 

työpaikkojen ja verkostokumppaneiden näkemykset ja 

kehittämisehdotukset  

•  sisällön analyysi (laadull. tutkimus) johtopäätökset 

 

 

 

 



I Johtopäätöksiä    
 

Monet maahanmuuttajat olivat motivoituneita osallistumaan 

suomalaiseen yhteiskuntaan töitä tekemällä. He osoittivat 

kiitollisuutta saadessaan henkilökohtaisen ”työkummin” 

tuekseen sekä työelämään kiinnipääsemiseksi että arjen 

asioihin. Hankkeen jälkeen tehdyissä haastatteluissa he 

kertoivat tahtovansa suomalaisen ystävän jatkossakin. 

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävissä tapahtumissa he 

olivat tunteneet yhteenkuuluvuutta. Tilaisuuksissa ja 

haastatteluissa esitettyyn kysymykseen, oletko tuntenut:   

Yksinäisyyttä  1  2  3  4  5        Yhteenkuuluvuutta 

  - vastaukset painottuivat arvosanoihin 4-5 

 

 

 

 



II Johtopäätöksiä  

Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat hyötyvät nopeasti saatavilla olevasta 

yhdenluukun palveluohjauksesta, jota voidaan tehostaa kolmannen sektorin 

vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Tukea ja työhönvalmennusta 

maahanmuuttajat tarvitsevat, koska kotoutumiskoulutuksissa saaduista 

ohjeista ja neuvoista huolimatta työhön ja opintoihin hakeutumisen tietoja 

ei osata myöhemmin soveltaa käytännössä.  

Mm. Hankkeeseen osallistuneet VALMA- koulutuksen käyneetkään, eivät 

tunteneet/muistaneet: työnhakukanavia, omaan tilanteeseensa liittyviä TE-

palveluiden mahdollisuuksia, opintoihin hakeutumisen kanavia ja heillä ei ollut 

ansioluetteloa tallessa. Työkokeilun aloittaneet eivät mm. osanneet täyttää 

työttömyysajan ilmoitusta,  eivätkä tienneet, miten toimia, kun esim. perheen 

lapselle tulee kutsu terveydenhuoltopalveluihin. Helposti saatavilla olevaa 

tukea tarvitaan siis paljon, jottei jäisi kotiin tukien varaan.   

  



III Johtopäätöksiä  

Maahanmuuttajien tuentarpeet lisääntyvät ja 

monimuotoistuvat työpolun edetessä. Tarkastelemalla Kummin 

kanssa työkokeiluun - maahanmuuttajahankkeemme 

maahanmuuttaja-asiakkaiden kotoutumis- ja ammattikoulutus- 

sekä työkokeilu- ja työhistoriaa, on havaittavissa, että useat 

heistä ovat ”tipahtaneet” lupaavan näköiseltä työpolulta. Mikä 

osuus on esim. tunnistamattomista työkykyrajoitteista? 

Jatkossa on tarpeen edelleen selvittää ja testata, miten 

työelämän polku etenisi sujuvasti ja tipahtamisia voitaisiin 

estää sekä rakenteita että palveluita kehittämällä. 

 

  



Johtopäätöksiä 4 

Hankkeen asiakkaista erityisesti maahanmuuttajataustaiset 

äidit tarvitsivat paljon tukea  he tarvitsevat tukea 

jatkossakin 

 Erityisesti äidit halusivat kodin ulkopuolista sisältöä elämäänsä, monet 

ilmaisivat asian näin: ”En halua istua kotona kädet sylissä”. 

 Useat hankkeeseen osallistuneet äidit olivat yksinhuoltajia. Ilman kielitaitoa 

ja sähköisten palveluiden osaamista he tarvitsivat tukea arkeen, kuten 

tavallisten päiväaskareiden tekeminen, ruokaostokset, 

päivähoidonjärjestäminen, kouluyhteistyö, sosiaalitukien hakeminen 

tarkistuspyyntöineen ja pankkiasiat. Ilman vapaaehtoistukea heille oli tullut 

mm. muistutusmaksuja maksamattomista laskuista, puhelinliittymä oli 

mennyt kiinni, ruokaa oli jouduttu hakemaan omankielisistä kaupoista, 

jotka ovat usein bussimatkan päässä, kotoutumiskoulutuspaikka oli jäänyt 

ottamatta vastaan jne. 



Johtopäätöksiä 5 

Hankkeessa kehitettyä ”Työkummi”-toimintamallin rooli- ja 

tehtäväkuvauksia voidaan soveltaa  maahanmuuttajan tuentarpeiden 

jäsentämiseen. Mallia voi myös hyödyntää löytämään sellainen 

vapaaehtoinen, joka kokee mahdollisuudekseen tukea juuri kyseessä 

olevissa avuntarpeissa.  

Maahanmuuttajan tullessa kotoutumisen työllistymisvaiheeseen hänellä on 

usein haave, että pääsisi edes ”johonkin” työhön. Lupautuessaan 

maahanmuuttajan tueksi, kannattaa työkummin varautua siihen, että 

ajanoloon tuettava itsenäistyy. Hänelle näyttää vähin erin selviävän, että 

hänellä itsellään on oikeus omaan mielipiteeseen siitä, mille alalle 

opiskelisi ja millaiseen työhön hakisi. Sen myötä hän alkaa tarvita entistä 

enemmän neuvoja (palveluohjausta) mm. maamme sosiaali- ja 

koulutuspalvelujärjestelmästä.  



Johtopäätöksiä 6 

Työkummin toimintamalliin ei pystynyt hankkeen alussa 

tuotteistamaan työkummien koulutusta, koska hankkeen 

alussa ei tiedetty millaisia tuentarpeita 

maahanmuuttajilla on. Hankkeen aikana on esille tullut 

sellaisia tuentarpeita, joissa auttamiseen työkummi 

tarvitsee erityistä osaamista. Jatkossa olisi tarpeen 

tuotteistaa ja testata po. koulutus, koska 

työkummitoiminta on osittain "erikoisala" verrattuna 

muihin vapaaehtoistyönmuotoihin. 
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