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Mistä on kyse?

Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa 

kartoitetaan turvapaikanhakijoiden osaamista sekä 

nopeutetaan työllistymistä ja kotoutumista TET-

jakson avulla.

Mukaan etsitään yrityksiä, organisaatioita ja 

yhdistyksiä, jotka pystyvät tarjoamaan 

turvapaikanhakijoille mahdollisuuden päästä 

tutustumaan työelämään.

Tieto osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista 

edistää kotoutumisprosessin suunnittelua.

Kartoitetut tiedot osaamisesta, työkokemuksesta ja 

kiinnostuksen kohteista olisivat hyödynnettävissä 

myöhemmin kuntien, ELY-keskuksien ja TE-

toimistojen kotoutumistyössä.

Tavoitteena on kuulla turvapaikanhakijoiden osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista ja edistää 

turvapaikanhakijoiden integroitumista yhteiskuntaan, mahdollistaa suomen kielen ja kulttuurin oppiminen sekä 

luoda matalan kynnyksen polkuja suomalaiseen työelämään
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Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen 

osaamiskeskus on palkinnut mallin 

”Kotouttamisen hyvä käytäntö 2016” –

diplomilla



Osaamisen kartoitus, mentorointiohjelma ja TET-

jaksot 

• Sähköisen Lyyti-

osaamiskartoitus-

lomakkeen täyttäminen 

VOK:n työntekijän 

avustamana, josta syntyy 

henkilölle cv

• Verkostoituminen ja yhteistyö 

paikallisten 

työelämäkumppaneiden 

kanssa 

• TET-jaksojen koordinointi 

yhteistyössä 

työelämäkumppaneiden 

kanssa

• TET-sopimuslomakkeet ja 

palautejärjestelmä kehitetty

• Työelämämentorointi 

tarjoaa uuden 

vapaaehtoistoiminnan-

tehtävän

• Osaamismerkkijärjes-

telmän konseptointi ja

pilotointi

• Osaamismerkit sähköisiä ja 

luettavissa verkossa

Vastaanottokeskusten 

asiakkaiden osaamisen 

kartoitus 

Mentorointiohjelma ja

digitaaliset

osaamismerkit 

Työelämään tutustumisen

toteutus paikallisten yritysten,

yhdistysten ja organisaatioiden

kanssa

2. Matalan 
kynnyksen TET-
jakson toteutus

3. Mentorointiohjelman 
rakentaminen ja osaamisen 

tunnistaminen ja mallintaminen 
osaamismerkkijärjestelmän 

avulla.

1. Osaamisen ja 
kiinnostuksen

kohteiden 
kartoittaminen 
haastatteluiden 

avulla
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Osaamiskartoitushaastattelussa on käytössä 

vakiomuotoinen haastattelupohja

Haastattelulomake täytetään yhdessä vastaanottokeskuksen työntekijän kanssa ja 

siinä käydään läpi mm. seuraavia asioita

• Perustietoja: nimi, sukupuoli, ikä, kansalaisuus, äidinkieli (luku- ja kirjoitustaito)

• 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, kiinnostus 

vapaaehtoistoimintaan

• Millainen olen: itse kuvaten ja miten ystäväni kuvailevat minua

• Yhteenveto: haastattelija ja haastateltava yhteistyössä

• Tietosuojakysymykset
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Mitä TET-jakson tarjoaminen antaa 

työelämäkumppanille?

• Kokemusta maahanmuuttajien ja eri kulttuurista tulevien 
kanssa työskentelemisestä ja heidän työllistämisestään. 
Tulevaisuuden kasvu työmarkkinoilla nojaa voimakkaasti 
maahanmuuttajiin

Kokemuksia 
maahanmuuttajista

• Mahdollisuuden yhteiskuntavastuun toteuttamiseen ja 
positiivisen asenneilmaston edistämiseen

Yhteiskuntavastuun 
toteuttaminen

• Mahdollisuuden verkostoitua potentiaalisten 
työvoimaresurssien kanssa Punaisen Ristin välityksellä

Verkostoituminen osaajien 
kanssa

• Uutta osaamista ja uusia mahdollisuuksiaOsaamista ja mahdollisuuksia
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Mitä työelämäkumppanilta odotetaan?

• TET-jakson pituus sovitaan yhdessä ja on 1-3 viikkoa 
pitkä, max. 6h päivä

• TET-jakso on palkatonta

• Turvapaikanhakijoilla on tapaturmavakuutus Punaisen 
Ristin puolelta

TET-paikan tarjoamista 
yhdelle tai useammalle 

turvapaikanhakijalle ennalta 
määrättyyn tehtävään

• Toimii työelämäkumppanin yhteyshenkilönä Punaisen 
Ristin suuntaan

• Sopii TET-jaksoon liittyvistä käytännön asioista

• Antaa palautetta TET-jakson jälkeen

Yhteyshenkilön nimeämistä 
yhteistyön ajaksi

• Ohjaaja vastaa turvapaikanhakijan perehdyttämisestä, 
tutustumisen valvonnasta sekä ohjauksesta TET-jakson 
aikana

• Perehdyttämisestä tehdään kirjallinen vahvistus

TET-jaksolle osallistuvan 
perehdyttämistä sekä 

ohjausta TET-jakson aikana
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Työelämäkoordinaattori 

Marja Juonala

Marja.juonala@redcross.fi

040 7031915

Haluatko mukaan?

Ota yhteyttä!

Hankkeen Internet-sivut:

http://punainenristi.fi/tet
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Työelämäkoordinaattori 

Jenni Moilanen

jenni.moilanen@redcross.fi

040 1407848

Projektipäällikkö

Miska Keskinen

Miska.keskinen@redcross.fi

040 5466440
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