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”Eniten asiakkaat tarvitsevat rohkaisua, motivointia ja 

tunteen siitä, että joku uskoo heidän osaamiseensa ja 

kykyihinsä”

Näkökulmia maahan muuttaneiden ohjaukseen TE-toimistossa



Voimavaroja, työkaluja ja osaamista

✓ asiakkaille

✓ ohjaajille

Minkä avulla tai tukemana?

Miten tehdään näkyväksi?
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Mahdollisuuksia ja näkymiä

✓ asiakkaille

✓ ohjaajille

Mihin voi edetä tai siirtyä?

Miten mahdollisuudet tunnistetaan 

lähikehityksen vyöhykkeellä?

Esteet ja pakot

✓ sisäiset esteet

✓ ennakko-olettamukset

✓ lainsäädännön pakot

✓ teknologian esteet

Miten puretaan esteet tai opetellaan 

etenemään niistä huolimatta/niiden 

kanssa?

HANKKEEN TAVOITE

Pakolaistaustaisten sujuvat koulutus- ja työsiirtymät 

Mitä se edellyttää?

Mikä sitä haastaa?

Mitä siitä seuraa?

Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien osallistuminen koulutukseen ja 

työmarkkinoilla paranee
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Miksi tämä on tärkeää?
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https://www.d

ailymail.co.uk/

sciencetech/a

rticle-

2908213/How

-country-

cope-climate-

change-Map-

reveals-best-

worst-places-

live-planet-

warms-

up.html

Ilmastonmuutos heikentää eniten köyhimpien alueiden olosuhteita
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Miten rakennamme vastaanottojärjestelmän sellaiseksi

että myös heikoimmassa asemassa olevat

kokisivat osallisuutta yhteiskunnassa,

pääsisivät työhön

ja heillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää 
osaamistaan?
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Mikä on työ- ja elinkeinohallinnon rooli?
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Siirtymät ja työelämäsuhde työvoimapalveluiden  keskiössä

Jokaisessa siirtymässä yksilö ottaa askeleen, joka ohjaa hänen 

työelämäsuhdettaan kohti työtä tai kauemmas siitä

Ohjauksen ja tuen avulla voi yksilön työelämäsuhteen suunta pysyä 

siirtymissä ja työttömyydenkin aikana kohti työtä ja hänelle voi avautua 

piilossa olevia näkymiä työllistymiseen esimerkiksi koulutuksen kautta

Ohjausta tapahtuu jokaisessa yksilön ja työvoimapalvelun kohtaamisessa
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TE -toimistoja

- valtakunnallisesti yhteensä 15

- toimipaikkoja 120

- Asiantuntijoita vuonna 2019 noin 3200

- Asiantuntijoiden koulutustausta vaihtelee

- 42 % ylempi korkeakoulututkinto

- 35 % alempi korkeakoulututkinto tai AMK tasoinen tutkinto

- 19 % opistoasteen koulutus
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Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Luku 4 § 1 ja § 3

Julkisina […] välittävät tietoa ja antavat neuvontaa mm. työpaikoista ja 

työnhausta, koulutusmahdollisuuksista ja muista osaamisen 

kehittämismahdollisuuksista

Työ- ja elinkeinoviranomainen voi tarjota ammatinvalinta- ja uraohjausta 

henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa 

kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa. 
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Laki kotoutumisen edistämisestä, luku 1 §

[…] viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista 

ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja 

palveluista sekä työelämästä.

Työ- ja elinkeinotoimisto sopii kotoutumissuunnitelmassa 

maahanmuuttajan kanssa koulutuksesta, työnhausta ja sen tavoitteista 

sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja 

palveluista.
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Mitä on ohjaus työ- ja elinkeinohallinnon kontekstissa?

Riittävätkö tiedon antaminen ja neuvonta maahan muuttaneelle 

asiakkaalle? 
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Asiakkaan voimavarat, mahdollisuudet ja etenemisen esteet 

tunnistetaan paremmin, kun pysähdytään asiakkaan asian 

äärelle ja kuullaan aidosti asiakasta. 

Asiakkaan kanssa yhdessä löydetään hänen tarpeisiinsa 

parhaiten vastaavaa palvelua, joka vahvistaa hänen 

toimijuuttaan ja auttaa häntä etenemään omalla koulutus- ja 

työllistymispolullaan.
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Kohtaava asiakastyö

tukee asiakkaan

toimijuutta, halua ja kykyä ottaa ohjat elämästään omiin

käsiinsä

osallisuutta, mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihin ja

oman elämän ratkaisuihin.



Kohtaavan asiakastyön toteutuminen edellyttää yksittäiseltä 

asiantuntijalta

osaamista ja kyvykkyyksiä

• valmiutta pysähtyä asiakkaan asian äärelle

• kykyä asettaa yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisiä, asiakkaan lähtötilanteen ja voimavarat 

huomioivia tavoitteita ja konkreettisia etenemisen askelia 

• malttia välttää tarpeettomien palvelujen tarjoamista ja turhaa kontrollia; ei kaikkea kaikille 

• kykyä sietää epävarmuutta ja keskeneräisyyttä



Kohtaavan asiakastyön toteutuminen edellyttää 

organisaatiolta

tavoitteita tukevaa tulosjohtamista

• oikeat tulosindikaattorit, jotka mittaavat tulosta ja vaikutusta 

• tarkoituksenmukaista resurssien kohdentamista ja toiminnan organisoimista

• vahvaa panostusta asiakkuuden alkuvaiheeseen



Kohtaavan asiakastyön toteutuminen edellyttää organisaatiolta

tuloksellisen toiminnan mahdollistavaa esimiestyötä ja 

toimintakulttuuria

• asiantuntijoiden osaamisen ja työn arvostamista, turvallista ja kannustava johtamista

• ammatillisen kehittymisen tuen, koulutusta ja aikaa kouluttautumiseen

• asiantuntijoiden oman osallisuuden vahvistamista ja heidän osaamisensa hyödyntämistä

• maltin ja ajan ottamisen hyväksymistä osaksi asiantuntija työtä
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Mitä erityisesti täytyy huomioida maahan 

muuttaneen asiakkaan osalta?
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Asiakkaan toimijuutta tukevaa, kohtaavaa asiakastyötä voidaan 

jäsentää kolmen toisiinsa liittyvän ulottuvuuden kautta. 

• tiedon tarjoaminen

• taitojen hankkiminen ja vahvistaminen

• asiakkaan toimijuuden ja toimijuuden tunteen tukeminen 
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Maahan muuttaneella ei ole sitä hiljaista tietoa yhteiskunnan rakenteista ja 

toiminnasta, joka Suomessa syntyneelle ja kasvaneelle asiakkaalle 

muodostuu vuosien ja sosiaalisten verkostojen myötä luonnostaan. 

Tietoa tarjottaessa tulee huolehtia siitä, että tieto on asiakkaan 

ymmärtämällä kielellä ja muodossa. Tämä mahdollistaa tiedon 

ankkuroitumisen aiempaan tietoon ja kokemukseen. 

Tiedon tarjoaminen edellyttää usein laajempaa tiedon avaamista, aikaa ja 

kannustamista kysymysten tekoon ja useimmiten tulkin käyttöä. 



9.10.2020

Taitojen hankkiminen ja vahvistaminen voi tarkoittaa esimerkiksi 

suomen tai ruotsin kielen taitoa kielitaitoa tai työnhakuvalmiuksia. 

Näiden taitojen hankkimiseen vaikuttaa esimerkiksi koulutustausta, 

oppimisvalmiudet tai oleskeluluvan saamista edeltävät kokemukset

Maahan muuttanut tarvitsee useimmiten tukea myös arkea ja 

työllistymistä tukevien verkostojen luomisessa
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Toimijuuden tukeminen edellyttää asiakkaan tukemista hänen oman 

tilanteensa havainnoinnissa: 

- mitä maailma tarjoaa

- mikä on minun suhteeni siihen

- mitkä ovat omat vahvuuteni ja mahdollisuuteni tässä ja nyt

- mikä on seuraava askeleeni, jonka ottaminen on minulle juuri nyt 

mahdollista. 

Maahan muuttanut tarvitsee usein tukea oman osaamisen 

tunnistamisessa ja osaamisen sekä tavoitteiden sanoittamisessa
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Mitä kohtaava asiakastyö on käytännössä?
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Portaat jäsentävät kohtaavaa asiakastilannetta
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Empatiavaihe

Asiakas saa hetken aikaa orientoituakseen tilanteeseen ja kertoakseen 

päällimmäiset kuulumisensa.

Asiantuntija luo pohjaa luottamukselliselle vuorovaikutukselle. 
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”Eräs asiantuntijamme raportoi toisinaan miettivänsä, millainen asiakkaan 

kokemus Suomessa ylipäätään on: onko hän nukkunut, voiko hän kävellä 

rauhassa kadulla, onko hänellä huolta poissaolevasta perheestään. 

Empatiavaiheessa on asiantuntijoidemme merkintöjen mukaan kyse juuri 

siitä, että asetutaan hetkeksi toisen asemaan ja löydetään sinne, missä 

asiakas on, jotta voidaan opastaa häntä eteenpäin”

Laitinen-Saunio, Sivuääniä  2020
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Ohjauksellinen vaihe

Asiantuntija pyrkii selvittämään, mitkä asiat tai kysymykset asiakkaalla ovat juuri sillä 

hetkellä akuutteina tai ratkaisua vaativina mielessä. Tuetaan asiakkaan omia 

aloitteita.

Ohjauksellisessa vaiheessa asiantuntijalla on mahdollisuus saada olennaista, 

palveluprosessin tuloksellisuuteen vaikuttavaa tietoa asiakkaan tilanteesta sekä 

asiakasta motivoivista ja eteenpäin vievistä tavoitteista.
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Ohjauksellinen vaihe

”Esitin kysymyksen, mikä on sinun unelmatyösi, jolloin asiakkaan silmissä syttyi ja pää 

nousi korkeammalle. Hän kertoi unelmatyöstään, se oli sama työ, jota isä oli aikanaan 

yrittäjänä tehnyt. Lähdettiin miettimään erilaisia koulutusvaihtoehtoja unelmatyön 

saavuttamiseksi. Siinä rinnalla kulki toissijainen vaihtoehto ammatista, johon työllistyisi 

nopeasti, mutta ei ehkä olisi se unelmatyö”

Lainaus asiantuntijan päiväkirjasta, Laitinen-Saunio, Sivuääniä  2020
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Neuvonnallinen vaihe

Asiantuntija antaa asiantuntijuutensa asiakkaan käyttöön.

Neuvonnallisessa vaiheessa voidaan apuna esimerkiksi piirtämistä ja

aikajanoja.
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Neuvonnallinen vaihe

”Hakijan kielitaito on riittämätön asian hoitamiseen ja hän yrittänyt selvittää 

asioita monessa paikkaa kaverin tulkkaamana, eikä on ole ymmärtänyt 

asioita kunnolla. Kun hänen kanssaan pääsee keskustelemaan rauhassa 

ilman kieliongelmia, hän ymmärtää tilanteen, vaikka onkin turhautunut 

ongelmiin.  Jos hakijaa ei olisi tavattu ajan kanssa, hän olisi turhautunut 

entisestään. Nyt saatiin hyvä keskusteluyhteys ja […] saan myöhemmin 

toiselta […] taholta positiivista palautetta, miten hakija oli kokenut, että 

häntä kuunneltiin ja yritettiin auttaa, vaikka lopputulos ei ollutkaan 

toivotunlainen.” 
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Hyvästelyvaihe 

Kootaan yhteen kaikki se, mitä on käsitelty ja varmistetaan, että asiakas 

tietää, mitä hänen tulee seuraavaksi tehdä. Asiakas suuntautuu kohti 

omaa toimintaa.

Asiakas työstää saamaansa neuvontaa ja ohjausta kotona. 
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Hankkeen loppuraportti 
Siivuääniä. Asiakkaiden, asiakastyöt 
tekevien ja verkostotoimijoiden 
näkemyksiä pakolaistaustaisten 
ohjauksesta julkaistaan lähipäivinä.



9.10.2020

Kiitos 

Eija Asikainen 
Hankepäällikkö eija.asikainen@ely-keskus.fi
p. 0442464609

mailto:eija.asikainen@ely-keskus.fi

