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@monikanaiset
perustettu 1998

sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö 

11 jäsenjärjestöä

toimipisteet Helsingissä ja Vantaalla

tarjoaa jäsenjärjestöille tukea tiedotukseen ja toimintansa kehittämiseen

kehittää ja tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille 
naisille ja heidän lapsilleen 

Voimavarakeskus Monika ja Turvakoti Mona

kehittää ja tarjoaa kotouttavaa ja työllistävää toimintaa 

MoniNaisten Tila- ja Osaavat naiset–projektit



@osaavatnaiset 2011-2016

ydintavoite: auttaa vaikeasti työllistyviä maahanmuuttajataustaisia 
naisia työelämään ja ammatilliseen koulutukseen

työntekijät: projektivastaava ja työvoimaohjaaja 

tulokset:

yli 100 ammatilliseen koulutukseen ja työelämään / vuosi 

aktivoituminen, voimaantuminen, verkostoituminen 

toiminta-alueet: Helsinki, Espoo, Vantaa 

rahoittaja: Uudenmaan TE-toimisto 



#tyonhakijat

lähtömaa: Somalia, Venäjä, Viro, Afganistan, Unkari, Bangladesh, Irak..

koulutustausta: peruskoulu – yliopistotutkinto

työkokemus: lähtömaa – Suomi

suomen kielen taitotaso: 0-taso – sujuva suomi

digitaidot: 0-taso – diginatiivi

muita taustatekijöitä:
◦ osalla luku- ja kirjoitustaidottomuutta

◦ Suomeen muuttovuosi ja –syy

◦ parisuhdetilanne

◦ perhetilanne

◦ hoivavastuu: omat lapset, sisaruksen lapset, isovanhemmat?



#haasteita
-sosiaalisten ja ammatillisten verkostojen puute

-ei tietoa suomalaisen työelämän / työnhaun pelisäännöistä

-ei tietoa piilotyöpaikoista

-tutkintojen rinnastamisen hankaluus

- ei riittävästi suomen kielen kursseja edistyneille

-muun osaamisen tunnistamisen vaikeus

-oman osaamisen markkinointi haastavaa

-työnantajien asenteellisuus vaikeuttaa työpaikan löytämistä

-työpaikkoihin korkeat suomen kielen taidon vaatimukset

-Suomessa pienet englanninkieliset työmarkkinat 



#projekti #tyomuodot
•henkilökohtainen neuvonta eri kielillä

•vertaistuellinen ja osallistava työpajatoiminta 

•ohjausta: CV, koulutushakemus, työhakemus

•tukea palvelu- ja koulutusverkostossa navigointiin

•mentorointiohjelma

•yritysyhteistyömalli

•työpaikkavierailut, työhaastattelut

•verkostoituminen eri sektoreilla

•asiantuntija- ja ohjausryhmäjäsenyydet

•viranomaisten kouluttaminen 



#osallisenaverkossa
1. asiantuntijayhteistyö

2. asiakaskoordinointi

3. osallistava pienryhmäohjaus vain naisille tarkoitetussa 
toimintaympäristössä

työnhakijoiden kysymyksiä
• miksi minun pitää käyttää tietokonetta?
• miten käynnistän tabletin?
• mikä ohjelma olisi hyvä suomen kielen opiskeluun?
• miten ilmoittaudun koulutukseen verkossa?
• miten käytän verkkopankkitunnuksia?
• miten käytän Wilma-sovellusta?
• miten luon Facebook-tilin?
• miten saan lisättyä ansioluettelon MOL.fi-sivustolle?
• miten täydennän Linkedin-profiiliani?



#mentorointiohjelma 
pohjana Väestöliiton Monikulttuurisuusyksikön kehittämä Womento

pilotti 2016 keväällä, toinen ryhmä 2016 syksyllä

kesto 8 kuukautta 

työskentelykieli suomi 

pääpaino kahdenvälisessä työskentelyssä 

jokaisen aktorin tavoite on yksilöllinen 

lisäksi kolme  ryhmätapaamiskertaa ja teemailtoja 

CV-klinikka

yrittäjyyden ABC

sosiaalinen media työnhaun tukena 



#työnhakijan profiili
lähtötilanne

työssä oleva, työtön, Suomessa 
syntynyt, maahan muuttanut, 
sukupuoli, koulutustausta, työhistoria ..

digitaidot

käytetyt sovellukset, monikanavaisuus, 
aktiivisuus, rohkeus, visuaalisuus

mistä työpaikkoja etsitään

TE-palvelut > MOL.FI

työpaikkailmoitukset lehdissä, 
internetissä, somessa

piilotyöpaikat

kulttuuritausta

työnhakutaidot, oman osaamisen 
markkinointi verkostoissa ja verkossa

kuka työnhausta tietää?

kenelle kerrottu, missä ja miten

ovatko kaikki keinot käytössä ?

kurssit, opinnot, vapaaehtoistoiminta, 
harrastustoiminta, naapurit..

Pssst. Osaavat naiset-projekti etsii 
työmahdollisuuksia asiakkailleen, 
vinkkaathan meistä verkostoissasi!



#somesta
historia lyhyt: noin 10 vuotta (web 2.0, uusmedia)

ydin: yhteisöllinen media

verkkoviestintäympäristöjä: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube, 
Periscope…

käyttäjä/t yksityishenkilö, yhteisö vai yritys?

ominaista sisällön luominen ja välittäminen

vuorovaikutteisuus

monikanavaisuus

jatkuva muutos

matala julkaisukynnys

medialuku- ja käyttötaitoa tarvitaan



#Linkedin
mikä: verkostoitumisväline 

kenelle: työnhakijalle, työantajalle, työntekijälle

mahdollisuus vahvistaa osaamisprofiilia

oppia uutta, saada tietoa

markkinoida omaa asiantuntijuutta

tarjoaa verkostoja ja yhteisöjä

tietoa työpaikoista

vinkkejä työnhakuun



#viisi askelta eteenpäin
1. aluksi: perinteinen CV kuntoon

2. analyyysivaihe: oma sosiaalisen median strategia

sovelluksen valitseminen

3. rohkaisuvaihe: some on vain työväline 

4. sisällön tuottaminen: oman osaamisen paketointi

5. lopuksi: tekniikka haltuun – tekemällä oppii!

 aktiivisuus: tykkää, jaa, kommentoi



#miksi somettaa?

tehokasta, ilmaista, helppoa

toimintakieli englanti (esim. Linkedin)

kansainvälinen

mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta

aktiivisuus lisää osallisuutta 

kieltäytyminen lisää tiedon ulkopuolelle jäämistä

passiivisuus lisää syrjäytymistä

”Media on väline ja ihmiset ovat sosiaalisia.”



Kiitos!

www.monikanaiset.fi 
heidi.hirvonen@monikanaiset.fi 
fb.com/monikanaiset 
@monikanaiset
@osaavatnaiset
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