VINKKEJÄ
MAAHANMUUTTAJANAISTEN
TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI
Etsivä maahanmuuttajatyö
•

Etsivän nuorisotyön tavoin voisi etsiä kotona olevia maahanmuuttajanaisia, jotka eivät osallistu kielikursseille,
eivätkä tiedä kursseista, joihin voi ottaa lapset mukaan.
Esimerkiksi neuvoloihin olisi hyvä saada tieto maahanmuuttajanaisille suunnatuista kursseista (esimerkiksi
ilmoitustauluille ja vähintään englanniksi, mielellään myös
muilla kielillä).

•

Työelämään
•
•
•
•
•
•

Esikuvamainontaan myös (huivipäisiä) naisia ja monilapsisten perheiden äitejä.
Töissä olevia maahanmuuttajanaisia mukaan koulutuksiin
kertomaan työurastaan.
Konkreettista tietoa eri ammateista (työn sisältö, palkka,
työajat, työllisyystilanne jne.) neuvonnoissa ja
koulutuksissa.
Maahanmuuttajanaisia olisi tärkeää rohkaista kaikille
aloille - ei vain hoito-, ravitsemus- ja siivousaloille!
Ammattibarometrit neuvonnoissa ja koulutuksissa
käyttöön. (www.ammattibarometri.fi)
Kotimaassa kouluttautuneille tietoa muuntokoulutuksista
ja tutkintojen tunnistamisesta.

Yrittäjyys
•
•
•
•
•

Esikuvamainontaan maahanmuuttaja(naisia), jotka ovat
yrittäjiä.
Esimerkkejä siitä, mitä voisi tehdä vähäiselläkin työkokemuksella ja alkupääomalla (esim. perhepäivähoitaja).
Tietoa siitä, mitä konkreettista apua ja tukea yrittäjä voi
saada (moni pelkää, että yrittäjyys on liian vaikeaa).
Laskutusosuuskunta tai jäsenyys osuuskunnassa voisi
olla monelle hyvä ratkaisu.
Kannattaa selvittää niitä syitä, jotka estävät naisia
ryhtymästä yrittäjäksi.

Tavoittaminen
•
•

Voisiko kokeilla pop-up neuvontaa eri puolilla
kaupunkia?
Mainostuksessa on tärkeää ottaa erityisesti puskaradio käyttöön.

Yhteistyö koulutusten kanssa

•
•
•

Tehkää tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajanaisille
suunnattujen koulutusten tarjoajien kanssa.
Tarjotkaa kurssien loppupuolella esim. pop-up
työnhakuneuvontaa ja ohjeistakaa opettajia
viemään ryhmiä alueenne työnvälityspisteisiin.
Kurssien loppupuolella on hyvä pohtia yhdessä
seuraavia askeleita eteenpäin ja auttaa asiakkaita
löytämään harjoittelupaikka tms.

Yhteistyö yritysten kanssa
•
•

Ehdottakaa maahanmuuttajayhdistyksille yhteistyötä
Kartoittakaa yhdistysten
- tuen tarve työllisyysneuvonnassa
- asenne naisten työllistymiseen
- kokemukset haasteista, joita he kokevat
suomalaisessa työkulttuurissa.
Tarjotkaa sitten erilaisia koulutuksia heille
tarpeen mukaan.

Työnhakuoppaita ja muuta materiaalia

!

Erilaisuus sallittu - Työelämätietoa maahanmuuttajalle
www.tyoelamanverkko-opisto.fi/materials/petmo/index.htm

Opiskelutaidot ja työelämäviestintä - opetusmateriaalia maahanmuuttajille
www.edu.fi/ammattikoulutus/maahanmuuttajien_koulutus/verkkomateriaaleja_
opetukseen/ammatinvalinta_ja_oppaat_tyoelamaan

Tips for Job Seeking www.aarresaari.net/download/7/tips_for_job_seeking/pdf
Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

www.mastohjaus.fi/pdf/Tyohon_selkomateriaali.pdf

Työelämän ABC maahanmuuttajille – selkokielinen opas työllistymiseen Porin seudulla
http://monikulttuuriyhdistys.fi/fi/materiaalit/tyoelaman-abc/

Työelämä tutuksi - Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

http://turunkristillinenopisto.fi/application/files/5314/5372/5295/tyoelama_tutuksi.pdf

