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Maahanmuuttajatyön hyvät käytännöt MONIVERKKO-hankkeessa 
 

MONIVERKKO-hanke toteutettiin vuosina 2008-2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenian ja Diversa Consultingin yhteistyönä. Hanketta rahoitti Euroopan 
sosiaalirahasto, ESR. Hankkeessa oli kaksi kohderyhmää: maahanmuuttajat ja työnantajat, 
joiden osaamisen kehittämiseen hankkeen toiminnot kohdistettiin. Hankkeeseen 
osallistuneita maahanmuuttajia koulutettiin työelämä- ja työnhakutaitojen osalta erilaisin 
ohjausmenetelmin ja ryhmäkokoonpanoin. Tässä oppaassa esitellään hankkeessa 
syntyneitä hyviä käytäntöjä koskien maahanmuuttajille tuotettuja palveluita ja 
työllistymisen edistämistä.  

Maahanmuuttajat hankkeessa 
Hankkeeseen osallistui 126 maahanmuuttajaa kymmenistä eri maista. Enemmistö 
osallistujista oli hankkeen piiriin tullessaan työttömiä, mutta suuri osa työllistyi tai pääsi joko 
työvoimapoliittiseen tai tutkintoon johtavaan koulutukseen hankkeen aikana. 
Maahanmuuttajat rekrytoitiin hankkeeseen mm. pääkaupunkiseudun TE-toimistojen, 
maahanmuuttajayhdistysten sekä hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien 
verkostojen kautta. 

Osallistujajoukon sukupuolijakauma oli lähes tasainen, naisia osallistui 59, miehiä 67. 
Aktiiviosallistujista (osallistui useaan toimenpiteeseen) enemmistö oli kuitenkin naisia, mikä 
oli linjassa ESR-rahoitteisen hankkeen tasa-arvoa edistävän (maahanmuuttajanaisten 
osallisuus ja työllisyys) tavoitteen kanssa. Koulutukseltaan osallistujista enemmistö oli 
korkeakoulutettuja (56,8 %), toiseksi eniten keskiasteen koulutuksen saaneita (23 %) ja 
kolmanneksi eniten sekä perus-, että muun, kuin keskiasteen jälkeisen koulutuksen saaneita 
(10,2 %). Iältään suurin osa osallistujista oli 25-44-vuotiaita. Mitään mainituista muuttujista 
ei ollut asetettu hankkeeseen osallistumisen edellytykseksi vaan hankkeeseen olivat 
tervetulleita kaikki hankkeen toiminta-alueella (pääkaupunkiseudun ympäristö) elävät 
maahanmuuttajat.  

Tavoitteet ja toimenpiteet 
Hankkeen tavoitteena maahanmuuttajakohderyhmän osalta oli kehittää työnhaku- ja 
työelämätaitoja sekä välillisesti edistää maahanmuuttajien työllistymistä.  Tavoitteisiin 
vastattiin ja työllistymistä kehitettiin ja tuettiin hankkeessa usealla eri osa-alueella, joita 
olivat mm. suomen kielen osaaminen, verkottumistaidot, työnhakutaidot ja työelämätaidot. 
Maahanmuuttajien osaamista ja verkostoitumista kehitettiin mm. järjestämällä työpajoja, 
työnantajakäyntejä, rekrytointitapahtumia sekä yhteisiä tapaamisia.  

Suomen kielen-kerhot kielitaidon ja työelämätaitojen kehittäjänä 
Hankkeen aikana toteutettiin kaksi eri kohderyhmille tarkoitettua suomen kielen kerhoa 
viikoittain. Toinen kerhoista oli suunnattu suomen kielen edistyneemmille osaajille, toinen 
vasta-alkajille. Erityisesti hankkeen edistyneille kielen osaajille järjestetyn ns. SUOMI-kerhon 
voidaan sanoa olleen hankkeen maahanmuuttajatoiminnan ”sydän”, jonka aktiivisen 
osallistujajoukon ympärille suurin osa hankkeen merkittävistä maahanmuuttajia koskevista 
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aikaansaannoksista kietoutui ja sitä esitellään tässä dokumentissa sen vuoksi varsin 
seikkaperäisesti.  

Suomen kielen alkeiskerho 
Toinen suomen kielen kerho oli tarkoitettu suomea vähän tai ei lainkaan osaaville 
maahanmuuttajille. Kerhossa opiskeltiin suomen kielen alkeita oppikirjan ja täydentävien 
harjoitusten avulla. Kerhossa ohjauksen ja opetuksen apukielenä käytettiin englantia, joka 
oli lähes kaikille osallistujille avuksi kansallisuudesta riippumatta.  

Kerhossa kehitettiin sekä suullista että kirjallista kielitaitoa, sekä huomioitiin 
mahdollisuuksien mukaan osallistujien omat toiveet esimerkiksi tietyn kielioppiteeman 
opiskelemisesta tai kertaamisesta. Opiskelijoita rohkaistiin myös itseopiskeluun ja osa 
hyödynsikin opiskelussaan aktiivisesti verkosta löytyviä suomen kielen 
itseopiskelumateriaaleja. Kuullunymmärtämistä harjoiteltiin kuuntelemalla viikoittain yksi 
kerholaisten valitsema ajankohtainen uutinen Ylen ”Selkouutiset”-sivuilta.  

Kerho oli merkittävässä asemassa tukemassa itsenäistä opiskelua sekä osalla osallistujista 
täydentämässä muita suomen kielen kursseja. Kerhon ohjaaja ja avustajat eivät olleet 
ammatiltaan kielenopettajia, vaikka ohjaajalla oli kokemusta myös kielten opettamisesta. 
Alkeisoppikirjaan, vertaistukeen ja verkkopohjaisiin lähteisiin nojautuva opetus/ohjaus toimi 
kuitenkin hyvin ja vastaavanlaista toimintatapaa voidaan suositella maahanmuuttajien 
kielen opiskelun tueksi kielikurssien ohelle. 

Suomen kielen kerho edistyneille kielen osaajille (SUOMI-kerho) 
Edistyneiden kielenosaajien kerhossa käytettiin vuorovaikutuksessa tarkoituksellisesti 
ainoastaan suomen kieltä. Kerhon osallistujat olivat suomen kielen tasoltaan Yleisen 
kielitutkinnon arvosteluasteikolla mitattuna keskitasolla tai korkeammalla, vaikka se ei ollut 
edellytys kerhoon pääsemiselle. Kerho-osallistujia, kuten muihinkin hankkeen 
toimenpiteisiin osallistujia rekrytoitaessa tavoiteltiin taustoiltaan mahdollisimman 
monimuotoisen ryhmän kokoonsaamista, joten rekrytoinnissa noudatettiin niin sanottua 
matalan osallistumiskynnyksen periaatetta eikä kielitaitotaso- tai muita vaatimuksia 
kerhoon pyrkiville asetettu.  

Ryhmän kokoonpano vaihteli hankkeen aikana osallistujamäärän, osallistujien kulttuuri- ja 
koulutustaustan, ammatin sekä iän suhteen osan osallistujista ollessa mukana koko 
hankkeen ajan. Kerhossa oli hankkeen aikana osallistujia mm. seuraavista maista: Venäjä, 
Viro, Japani, Turkki, Yhdysvallat, Meksiko, Filippiinit, Vietnam, Saksa, Syyria, Italia, Espanja, 
Portugali ja Bangladesh osallistujien kotimaiden kirjon heijastellessa hankkeeseen 
osallistuneiden maahanmuuttajien kansallisuuksien moninaisuutta. 

Kielen osaamista kehitettiin/ tuettiin myös pelaamalla kielitaitoa kehittäviä 
sananselityspelejä. Lisäksi kerholaisille oli tarjolla kantasuomalaisilta saatavaa apua kielen 
kehittymiseen mm. siten, että ryhmän ohjaaja/ ohjaajat korjasivat pyynnöstä osallistujien 
virheellisiä suomen kielen ilmaisuja, mutta muutoin vuorovaikutus oli ilmaisun 
rohkaisemiseen perustuvaa, ei niinkään kielelliseen oikeaoppisuuteen nojaavaa. 

Suomen kielen keskustelukerhossa tapahtunutta, non-formaalia kielen oppimista ja 
viikoittaisen tapaamisen kielitaitoa ylläpitävää ja kehittävää vaikutusta ei voi vähätellä, sillä 
suurimmalla osalla kerhoihin osallistuvista maahanmuuttajista ei ollut juurikaan 
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mahdollisuuksia käyttää suomea arkielämässään. Esimerkiksi vain muutamalla osallistujalla 
oli suomalainen perheenjäsen tai suomalaisia tuttavia, ja hekin, joilla suomalaisia kontakteja 
oli, käyttivät usein yhteisenä kielenä englantia. Täten mahdollisuus puhua ja kuulla suomea 
kerran viikossa oli merkittävässä asemassa ylläpitämässä ja kehittämässä myös työelämässä 
ja työnhaussa tarvittavaa suomen kielen osaamista. 

Työelämätaitojen kehittäminen haastattelukokemusten vertailulla ja 
haastattelusimulaatioilla 
Hankkeen tavoitteena oltua maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen, oli suomen kielen 
edistyneille osaajille tarkoitettu kerho teemoitettu usein työelämään liittyviä aiheita 
käsitteleväksi tai sivuavaksi. Osallistujat jakoivat kerhossa myös säännöllisesti kokemuksiaan 
työhaastatteluistaan sekä työstä, harjoitteluista tai uraohjauskursseilta. 

Kerhossa järjestettiin myös työhaastattelusimulaatioita jonkun ryhmän jäsenistä saatua 
kutsun työhaastatteluun. Jäsenille oli lähetetty etukäteen kyseisen työpaikan hakuilmoitus, 
ja heitä oli pyydetty valmistelemaan haastattelukysymyksiä ”hakijalle”. Osallistujat 
muodostivat kerhossa rekrytoijien ryhmän, joka esitti hakijalle kysymyksiä ja muut 
ryhmäläiset toimivat tilanteen tarkkailijoina ja antoivat palautetta sekä rekrytoijan että 
työnhakijan rooleissa olleille.  

Yhteiskunta- ja kulttuuritietouden kartuttaminen 
Muita keskustelukerhon teemoja olivat mm. suomalainen kulttuuri, arki ja juhla, 
suomalaiset ajanviettotavat ja ajankohtaiset tapahtumat/uutiset Suomessa ja ulkomailla. 
Tapaamisissa suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä teemoja peilattiin ja vertailtiin 
osallistujien omiin kulttuureihin.  

Maahanmuuttajien työviihtyvyyttä ja menestymistä suomalaisissa työyhteisöissä 
tutkittaessa on huomattu, että merkittävä maahanmuuttajataustaisen työviihtyvyyttä 
ennustava/edistävä tekijä on se, kuinka hyvin hän tuntee suomalaista yhteiskuntaa 
tapoineen ja kulttuurisine erityispiirteineen. Edellytys työyhteisössä toteutuvalle sujuvalle 
vuorovaikutukselle (esim. kahvipöytäkeskustelut) on tietty tietovaranto, josta keskusteluun 
osallistuva voi ammentaa kulloiseenkin vuorovaikutustilanteeseen tarvittavaa tietoa. 
Keskustelukerhoon osallistuneilta saatiin palautetta, jonka perusteella hankkeessa 
toteutetusta kerhosta saatu yhteiskunta- ja kulttuuritieto oli lisännyt heidän 
itseluottamustaan ja rohkeuttaan olla kontaktissa suomalaisten työtoverien kanssa ja tätä 
kautta tukenut osaltaan myös integroitumista suomalaiseen työelämään.  

Vertaistuen merkitys 
SUOMI-kerhon osallistujilta kerätyn palautteen mukaan ryhmästä saatu vertaistuki omalle 
työnhaulle oli merkittävässä osassa työnhakumotivaation ylläpitämisessä. Erityisesti kerhon 
tapaamisiin säännöllisesti osallistuneet jäsenet kokivat saaneensa tukea ja kannustusta 
työnhakuprosessinsa jatkamiseen ja osa sai myös konkreettista apua työnhakuunsa 
kanssatoverien toimiessa aktiivisesti toistensa työllistymisen edistäjänä mm. lähettämällä 
tietoja avoimista työpaikoista, joista osa oli ns. piilotyöpaikkoja, eivätkä välttämättä olisi 
tavoittaneet kyseistä henkilöä ilman vertaisista kerhossa syntynyttä verkostoa.  

Toiminnan jatkuvuus ja sitoutuminen 
Suomen kielen kerhoissa olennainen osallistujia sitouttava tekijä oli myös jatkuvuus. 
Toistuvuus loi palautteiden mukaan luotettavuuden ja turvallisuuden tunteen ja moni kertoi 
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odottavansa koko viikon, että pääsisi perjantaina ”SUOMI-kerhoon”. Kerhot kokoontuivat 
kerran  viikossa  ja  ryhmästä  muodostui  pienryhmiä,  jotka  olivat  toisiinsa  yhteydessä  myös  
hankkeen tapaamisten ulkopuolella. Myös ne, jotka olivat kerhossa aloittaessaan työttömiä 
ja työllistyivät myöhemmin, kävivät kerhossa mahdollisuuksien mukaan edelleen 
sovittamalla työvuoronsa niin, että pääsivät osallistumaan kerhoon.  

Usein hankkeita kritisoidaan siitä, että niissä toteutettu toiminta lakkaa välittömästi tai pian 
hankkeen päättymisen jälkeen. MONIVERKKO-hankkeeseen osallistuneista 
maahanmuuttajista suurin osa ei tuntenut toisiaan ennalta vaan he tutustuivat hankkeen 
järjestämissä tapaamisissa ja muodostivat ryhmiä, jotka vaikuttavat vahvasti tulevan 
toimimaan myös hankkeen jälkeen vertaistuen ja työelämään liittyvän tiedon 
välittäjäyksikköinä. Maahanmuuttajien ohjaamista hankkeessa ei toteutettu missään 
vaiheessa työvoimapoliittisena koulutuksena tai vastaavalla koulutusmuodolla vaan 
osallistuminen kaikkiin toimenpiteisiin oli vapaaehtoista. Koska ulkoista ”pakkoa” 
osallistumiselle ei missään vaiheessa asetettu, voidaan ryhmien jäsenten aktiivista 
osallistumista ja ryhmien aktiivista toimintaa pitää hyvänä saavutuksena. 

Tulokset työllistymisessä ja työnhakutaidoissa 
Hankkeen ja SUOMI-kerhon toiminnan aikana aiemmin haastatteluun pääsemättömät 
maahanmuuttajat pääsivät useisiin haastatteluihin, osa lukuisan (jopa 300) hakijan joukosta. 
Haastattelukutsuja saatiin sekä suorittavan- että korkeamman vaatimus/koulutustason 
tehtäviin (mm. siivooja, työluotsi, vientiassistentti, suomen kielen opettaja, laborantti).  

Ryhmässä osallistujien ja ohjaajan tarjoama tuki työnhakuun ja yhteinen iloitseminen 
jokaisesta haastattelukutsusta piti yllä ja kasvatti ryhmän jäsenten motivaatiota jatkaa 
työnhakua. Maahanmuuttajia myös työllistyi hankkeen aikana, osa hankkeesta saatujen 
kontaktien, suositusten ja vinkkien avulla, osa täysin itsenäisesti.  

Elämyksellinen oppiminen 
Uuteen kulttuuriin sopeutumisessa myös elämysten kokemisella on todettu olevan suuri 
merkitys. SUOMI-kerhossa elämyksiä koettiin ja tuotettiin monella tasolla. Kerhon kanssa 
käytiin varsinaisten tapaamisten lisäksi mm. taidenäyttelyissä ja eri ammattialojen messuilla.  
Kesäisin kerho pääsi myös nauttimaan suomalaisesta luonnosta kerhon kokoontuessa 
helsinkiläisessä puistossa. Myös ruoasta saatavat elämykset on useiden tutkimusten mukaan 
olennainen osa uuteen kulttuuriin perehtymistä. Osallistujat saivat mahdollisuuden tuoda 
esiin omaa kulttuuriaan ruoan muodossa mm. SUOMI-kerhon juhlakulttuurin teemapäivänä. 
Tutustuimme mm. venäläisiin, turkkilaisiin, amerikkalaisiin ja virolaisiin ruokiin sekä 
suomalaisiin perinneleivonnaisiin.  

Suosituksista vetoapua työnhakuprosessiin 
Hankkeen aikana aktiiviosallistujien oli mahdollista saada ohjaajalta kirjallinen suositus 
täydentämään omia työnhakuasiakirjojaan työnhakuprosessissa. Suositukset koettiin 
hyväksi keinoksi edistää maahanmuuttajien työnhakua ja lähes poikkeuksetta hankkeesta 
saadun suosituksen lähettänyt maahanmuuttaja sai haastattelukutsun. Haastattelukutsuja 
saatiin mm. yksityiseen koulutuskeskukseen suomen kielen opettajan tehtävään, 
korkeakoulun maahanmuuttajahankkeen työluotsin tehtävään, TE-toimiston harjoittelijan 
tehtävään, eduskunnan vahtimestarin tehtävään, vuokratyönantajan toimistosihteerin 
tehtävään ja kemian alan työvoimapoliittiseen rekrykoulutukseen.  
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Maahanmuuttajilla oli mahdollisuus mainita kerhon ohjaaja suosittelijanaan CV:ssään. 
Suullisesti kerholaisia suositeltiin mm. kahteen henkilöstönvuokrausyritykseen, suureen 
logistiikka-alan yritykseen sekä yksityiseen koulutusorganisaatioon. Suomalaisen antamalla 
suosituksella lienee myös psykologinen merkitys kauan työtä hakeneelle maahanmuuttajalle 
työnhakumotivaation ylläpitämisessä ja niistä saatiin myös myönteistä palautetta 
työnantajilta.  

Yksilöllinen tuki ja ”coaching” 
Maahanmuuttajat saivat hankkeen suunnittelijalta/SUOMI-kerhon ohjaajalta yksilöllistä 
tukea lähetettyjen työpaikkailmoitusten, työnhakuasiakirjojen kommentoinnin sekä 
suosituskirjeiden muodossa. Yksilöllinen tuki ja tunne, että tulee otetuksi huomioon omana 
itsenään on tärkeää maahanmuuttajille, jonka sosiaaliseen verkostoon ei välttämättä sisälly 
ainoatakaan suomalaiskontaktia. Työpaikkailmoituksia lähetettiin räätälöidysti kullekin 
osallistujalle tämän CV:stä ja yhteisistä keskusteluista saatujen tietojen pohjalta, jotka 
koskivat hänen osaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan.   

”Each one – teach one” 
Hankkeen sivutuotteena syntyi myös muiden kielten, lähinnä englannin kielen osaamista. 
Hankkeen alkeiskerhossa käytettiin opetuksen apukielenä englantia, jolloin sekä sen 
osallistujien, että venäläistaustaisen, apuohjaajana toimineen harjoittelijan englannin kielen 
taito kehittyi. Kerhoissa syntyi myös kielenopetuspareja, jolloin osapuolet opettivat vapaa-
ajallaan toinen toiselleen sitä kieltä, jonka taisi hyvin.   

Video-CV tehokkaan työnhaun vauhdittajana 
Hankkeen aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön niin sanottu sosiaalinen innovaatio 
maahanmuuttajien työllistymisen tueksi, audiovisuaalinen työkalu tehokkaaseen 
työnhakuun Video-CV. Video-CV on 1-3 minuutin pituinen esittely itsestä painottuen 
perinteistä CV:tä täydentävään tietoon omasta osaamisesta ja vahvuuksista.  

Kaikki hankkeessa kuvatut Video-CV:t tehtiin suomen kielellä, vaikka osalla tekijöistä 
suomen kielen taso oli vielä varsin matala. Videon tekoprosessissa maahanmuuttajia 
ohjeistettiin esiintymään luontevasti ja motivoituneesti huolimatta mahdollisista puheessa 
esiintyvistä kielivirheistä.  

Videon erityinen hyöty maahanmuuttajille on se, että mikäli se tehdään suomen kiellä, sillä 
voidaan todentaa Suomessa tehtävissä rekrytoinnissa usein hyvin merkittävä tärkeä tekijä, 
suomen kielen (suullinen) taito ajantasaisemmin kuin pelkillä kielitaitotodistuksilla, jotka 
ovat työnantajilta saadun palautteen mukaan joskus myös vaikeasti tulkittavia.  Videon 
tekeminen lataaminen nettiin on yksinkertaista ja sen vuoksi sen sisältö on myös helppo 
pitää ajan tasalla esim. kielitaidon tai työhistorian muutosten mukaan.   

Videon tekemisestä on laadittu ohje, joka on ladattavissa MONIVERKKO-hankkeen www-
sivuilta: www.palmenia.helsinki.fi/moniverkko. Yksinkertainen prosessikuvaus Video-CV:n 
käyttöön on seuraavanlainen: tekijä laatii itsestään lyhyen tekstin, jossa korostaa itselleen 
työnhaussa merkittäviä asioita kirjallista CV:tä täydentäen. Tekijä kuvaa/kuvauttaa itsensä 
videokameralla, jonka jälkeen kuvatiedosto ladataan johonkin Internetin ilmaisista 

http://www.palmenia.helsinki.fi/moniverkko
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videopalveluista. (Hankkeessa käytettiin Vimeo-palvelua, jossa tekijä voi suojata videonsa 
salasanalla.) Lataamisen jälkeen tekijä lähettää videonsa linkin ja mahdollisen salasanan 
työnantajalle työhakemuksensa lähettämisen yhteydessä sähköpostilla.  

Kaikille hankkeen osallistujille tiedotettiin mahdollisuudesta tulla tekemään ohjatusti 
itselleen Video-CV ja noin kymmenesosa hyödynsi tarjottua palvelua hankkeen aikana. 
Lisäksi työvälineestä laadittua ohjetta on lähetetty sähköisesti kaikkiin Suomen TE-
toimistoihin, joissa se on tarkoitettu tehokkaan työnhaun välineeksi kaikille työnhakija-
asiakkaille. Sosiaalisen median eri sovellutusten alati kasvattaessa suosiotaan Video-CV 
valtakunnallisesti levitettynä hankkeen sosiaalisena innovaationa ja aikaresursseja 
molemmilta rekrytoinnin osapuolilta säästävänä tuotteena saanee entistä enemmän 
jalansijaa tulevaisuuden rekrytoinneissa. 

Video-CV:n käyttäminen työnhaussa on Suomessa vielä hyvin harvinaista, joten mikäli 
maahanmuuttajat ottavat työkalun laajemmaltikin käyttönsä oman työnhakunsa 
tehostajana, lisää tämä ryhmän tasa-arvoa kantasuomalaisiin työnhakijoihin nähden ja 
ehkäisee maahanmuuttajien syrjäytymistä työmarkkinoilta.  

Yhteistyö työhallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa 
Hankkeen työpajojen ja rekrytointitapahtumien mainonnassa hyödynnettiin työhallinnon 
mol.fi-sivuja, joiden avulla saatiin myös valtakunnallista näkyvyyttä hankkeen toiminnoille. 
Myös suomen kielen kerhoihin rekrytoitiin osallistujia TE-toimistojen ja oppilaitosten kautta.  

Hankkeessa kehitettyä uutta työnhaun välinettä Video-CV:tä on levitetty valtakunnallisesti 
sähköisesti kaikkiin Suomen TE-toimistoihin. Toimistojen virkailijoita on ohjeistettu 
lisäämään työkalusta kertova esite osaksi toimistojen työnhakukeskusten työnhaun 
asiakirjamalleja. Vaikka Video-CV on kehitetty maahanmuuttajatyönhakijoille suunnatussa 
hankkeessa, soveltuu kyseinen työkalu kaikille työnhakijoille, niin maahanmuuttajille kuin 
kantasuomalaisillekin.  

Työpajat 
Hankkeen aikana järjestettiin kaikkiaan kuusi koulutuspäivän mittaista työpajaa. Työpajojen 
aiheina olivat mm. työnhaut uudet tavat, suomalainen työkulttuuri, vuorovaikutustaidot, 
suomen kielen merkitys ja yrittäjyys uravaihtoehtona. Osassa työpajoja oli maahanmuuttajia 
kertomassa urapolustaan, kokemuksistaan vuorovaikutuksesta suomalaisessa työyhteisössä 
ja omasta yrittäjäurastaan Suomessa ja kotimaassa. Työpajoissa käytettiin paljolti 
osallistavia menetelmiä maahanmuuttajaosallistujien saadessa oppia toinen toisiltaan, mitä 
pidettiin hyvin antoisana tapana oppia. Luennoitsijan alustuksissa/esityksissä esiintuoneita 
asioita käytiin läpi ryhmissä tehden mm. erilaisia tehtäviä kuten oman CV:n työstäminen ns. 
piiloisia vahvuuksia korostavaksi, haastatteluharjoitukset, kulttuurisidonnaisen 
käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tiedostaminen jne.  
 

Rekrytointitapahtumat 
Hankkeen aikana toteutettiin kaksi rekrytointitapahtumaa, jotka molemmat keräsivät noin 
400 maahanmuuttajaosallistujaa. Tapahtumissa näytteilleasettajina olivat hankkeen 11 
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kumppaniorganisaatiota. Tapahtumat toimivat hyvänä siltana työnantajien ja 
maahanmuuttajatyönhakijoiden välillä. Ensimmäisessä rekrytointitapahtumassa kuultiin 
Suomessa työurallaan menestyksekkäästi edenneiden maahanmuuttajien puheenvuoroja. 
Ohjelmassa oli myös monikulttuurisia musiikkiesityksiä. Toisena vuonna tapahtumassa 
esiintyi kunkin kumppaniyrityksen/organisaation edustaja pitäen esityksen organisaation 
rekrytointikäytännöistä ja monikulttuurisuudesta työyhteisössä.  

Huolimatta hankeen ajoittumisesta pahimpaan taloudellisen taantuman aikaan, 
rekrytointeja tehtiin ja tietoa saatiin ja jaettiin onnistuneesti tulevia rekrytointeja 
silmälläpitäen.  

Yritysvierailut 
Hankkeessa toteutettiin kuusi yritysvierailua, viisi hankkeen kumppanuusorganisaatioihin ja 
yksi ulkopuoliseen yritykseen. Vierailut saivat hyvää palautetta sekä järjestäjiltä että 
osallistujilta ja olivat monelle yritykselle ensimmäinen kerta, kun vastaavanlainen 
mahdollisuus vierailuun järjestettiin ryhmälle työnhakijoita.  

Loppusanat 
MONIVERKKO-hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä on testattu hankkeen aikana, sekä 
levitetty valtakunnallisesti. Hankkeessa maahanmuuttajille toimenpiteitä suunnitellut ja 
toteuttanut taho on ollut Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 
Hankkeessa maahanmuuttajat kohderyhmänä olivat alusta loppuun saakka olennainen osa 
yhteistä kehittämistyötä ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamista monikulttuuristen 
työkäytäntöjen ja maahanmuuttajien työllistymisen ja uralla etenemisen saralla. Suuri kiitos 
hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden ja innovaatioiden, kuten non-formaalin 
oppimisryhmän (SUOMI-kerho), Video-CV-työkalun ja työnhakua tehostaneiden 
menetelmien (haastattelusimulaatiot, työnhakuryhmät) jatkuvasta laadun arvioinnista ja 
hyvistä kehittämisideoista kuuluu hankkeeseen osallistuneille maahanmuuttajille ja 
erityisesti hankkeen SUOMI-kerhoon osallistuneille aktiivijäsenille.  

 

Helsingissä, 13.12.2010 

Suunnittelija Heli Niemelä   Projektipäällikkö Tuula Meres-Wuori 
Helsingin yliopisto   Helsingin yliopisto 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia  Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
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