Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri
Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen
pilotti
Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari
13.1.2016
Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri

Pilottiprojekti testaa alueellisesti,
rajatulla ajalla ja joukolla mallia
turvapaikanhakijoiden nopeampaan
työllistymiseen
1. Osaamisen kartoittaminen ja selvittäminen
lomakehaastatteluiden avulla
2. Matalan kynnyksen työllistymis-/kouluttautumismahdollisuuksien kartoittaminen ja TET-jaksojen toteutus
3. Osaamisen tunnistaminen ja mallintaminen
osaamismerkkijärjestelmän avulla

Pilottiprojekti 3 1/2 kuukautta
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Tammikuu 2016
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Osaamis- ja
motivaatiokartoitushaastatteluissa on
käytössä vakiomuotoinen haastattelupohja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perustietoja: nimi, sukupuoli, ikä, kansalaisuus, äidinkieli (luku- ja kirjoitustaito),
matkustusasiakirja, Suomeen tulo
Kielitaito: latinalaisten aakkosten osaaminen, vieraan kielen taito, suomen kielen
opiskelu
Koulutus: perus-, ammatillinen-, korkeakoulutus, ammattialat, joita opiskellut,
formaalit koulutodistukset
Työkokemus: työhistoria, tyypillisen työpäivän kuvaaminen
IT-taidot
Kiinnostukset kohteet: toiveala, missä olen hyvä, harrastukset, mitä haluaisin
oppia
Millainen olen: itse kuvaten ja miten ystäväni kuvailevat minua
Valmius työhön: haluan päästä työhön vaikka työ ei vastaisi koulutustaustaani,
kiinnostus vapaaehtoistyöhön
Yhteenveto: haastattelija ja haastateltava yhteistyössä
Lupa tiedon tallentamiseen

Osaamispohjan ja motivaation
kartoittaminen: yhteenveto haastatteluista

Kotimaa (n 33)

•
•
•

•

•
•

Haastateltu yhteensä 33
turvapaikanhakijaa, kaikki miehiä
Ikä 19–45 -vuotiaita
Valintaperusteena auttava englannin
kielen taito ja oma halu ilmoittautua
mukaan haastatteluihin
Haastatteluja tehty sekä paperilomaketta
että elektronista lomaketta
hyväksikäyttäen
käytimme käännösapuna myös arabian
kielen tulkkia
Vastaanottokeskuksen henkilöstön
ammattitaito mahdollisti haastatteluiden
toteutumisen rajatussa aikataulussa
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Useampia kieliä taitavien
TPH:iden määrä (n 33)
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Epäselvä Viittä
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Kolmea
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kieltä (2) kieltä (3) kieltä (7)

Kahta
kieltä
(20)

•

Korkeakoulututkinto yli 50% vastaajista

•

Ammattien kirjo laaja: mm. kaupallinen
koulutus, kelloseppä, leipuri, toimittaja,
lääkäri, autonkuljettaja, opettaja,
mikroyrittäjä, insinööri, IT-osaaja,
mekaanikko jne.

• Suuri halu osallistua ja tehdä
 Sisältöä päivään ja taloudellisen tuen
vastikkeellisuus

Turvapaikanhakijoiden työkokemus
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Halu tehdä vapaaehtoistyötä (n 33)
Kyllä, Mikä tahansa työ
kelpaa (29)
Kyllä, Mikäli liittyy edes
jotenkin omaan osaamiseen
(4)
En halua tehdä
vapaaehtoistyötä (0)
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Suomalaiseen työelämään tutustuminen:
Yhteenveto TET-jaksoista
• Yhteensä 18 työelämään tutustumisjaksoa (9 toteutettu ja 9
alkamassa tammikuun aikana).
• Mukana tähän mennessä yhteensä 10 työelämäyhteistyökumppania.
• Osa turvapaikanhakijoista on osallistunut työhaastatteluihin yritysten
toimesta.
• TET-jaksoja mm. seuraavilla aloilla:
•
•
•

Asiantuntijatehtävät, mm. projektinhallinta, hanketyöskentely, valokuvaus ja
opetustehtävät
Remonttiala, purkutyöt ja pienmekaniikka
Kansainvälisyyskasvatus ja vapaaehtoistyö

• TET-jaksojen kesto on vaihdellut viikosta kahteen viikkoon

Tähänastinen palaute TET-jaksoista on
ollut myönteistä ja rakentavaa
“I felt positive about my On-TheJob Learning experience.”

“The On-The-Job Learning experience

TET-jaksoon osallistunut turvapaikanhakija

helped me to better understand the
Finnish work life.”
TET-jaksoon osallistunut turvapaikanhakija

” I would be ready to participate in a
similar type of activity again in the
future.”

TET-jaksoon osallistunut turvapaikanhakija

”Olemme valmiita harkitsemaan
yhteistyötä turvapaikanhakijoiden
kanssa myös tulevaisuudessa.”
Työelämäyhteistyökumppani

“TET-jaksolle osallistuneen
turvapaikanhakijan valmiudet ovat
vastanneet odotuksiamme.”
Työelämäyhteistyökumppani

Näitä esteitä ja haasteita olemme
kohdanneet
•

•
•
•
•
•

•
•

3/6 kk –sääntö: turvapaikanhakija ei voi aloittaa työntekoa ilman oleskelulupaa ennen
kuin on ollut maassa 3 kk (henkilöt, joilla rajanylitykseen oikeuttava asiakirja) tai 6 kk
(paperittomat maahantulijat)
Vakuuttaminen: vakuutuksen hankkiminen turvapaikanhakijalle henkilökohtaisesti,
työnantajan tai kolmannen osapuolen toimesta haastavaa. Ei olemassa olevia tuotteita
Näyttötutkintovaatimukset / lupapassit / tms.
Suomen kielen kielitaitovaatimukset monilla ”yllättävilläkin” toimialoilla
(puhtaanapito, tiskari, jne.)
Ennakkoluuloista ja yleisestä asenteesta johtuvat epäröinnit ja viime hetken
vetäytymiset työelämäyhteistyökumppaneiden puolelta
Turvapaikanhakijat erilaisissa asemissa asuinpaikkansa ja/tai etujensa osalta, mikä
voi vaikuttaa mahdollisuuksiin osallistua vapaaehtoistöihin tai
työelämääntutustumisjaksoihin (matkat, ruokailut, jne.)
Turvapaikanhankijan oma tilanne: haluttomuus osallistua, vaikea elämäntilanne, tms.
Liikkuvuus, erityisesti transit-VOK:ien tapauksessa

KIITOS!

