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JOHDANTO 

 

See me-hankeen loppuraportissa on tarkoitus kuvata hankkeen toimintaa, tuloksia, haasteita, nuorten 

maahanmuuttajien osaamista sekä hankkeessa mukana olevien työntekijöiden omia oivalluksia ja 

menetelmiä. Tarkoituksena on myös levittää hyviä käytäntöjä ja avata hankearkea.  

See me-hanke on maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistamisen hanke, jonka erityistavoite 

on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hanke edistää 

työllistymistä ja vahvistaa sosiaalista osallisuutta. Tunnistaminen tapahtuu hankkeessa menetelmien kautta, 

joita ovat muun muassa oman tarinan kerronta, e-portfolion luominen. Tunnistamisen tavoitteena on 

osallistujien poluttaminen heidän osaamistasoaan vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista ja työllistymistä 

edistäviin toimenpiteisiin.  

Hankkeessa tunnistetaan osallistujien osaamista, etsitään oikea-aikaista opintopolkua tai ohjataan suoraan 

työelämään kunkin tilanteen mukaan. Hanke pohjautuu dialogisuuteen, narratiivisuuteen, toiminnallisuuteen 

ja elinikäisen oppimisen avaintaitoihin.  

Hankkeessa pyritään selvittämään, mikä olisi oikeanlainen tuki ja apu kyseiselle asiakkaalle, jotta 

hän pääsisi koulutukseen tai työelämään. Karttahaastattelun ja oman tarinan kirjoittamisen avulla 

päästään nopeasti esteiden ja odotusten ytimeen. Konkreettisuus auttaa asiakasta hahmottamaan ja 

ymmärtämään elämänsä kokonaiskuvan sekä näkemään, mihin tulee seuraavaksi kiinnittää 

huomiota. Hankkeessa työntekijät ohjaavat asiakasta, mutta häntä kannustetaan päättämään 

itsenäisesti. Asiakkaat ovat mukana ryhmässä viikosta kolmeen kuukauteen oman tarpeen mukaisesti. 

Lisäksi osa asiakkaista on yksilöohjauksessa. 

Hanke alkoi 1.8.2015 eikä hanketta hakeneilla ollut aavistusta, kuinka oikea ajoitus hankkeella tulisi 

olemaan. Koko kesän ihmisjoukot liikkuivat kohti pohjoista ja Euroopassa kiisteltiin mitä pitäisi tehdä. 

Heinäkuussa Suomeen tulvi pakolaisia. Kun hanke alkoi, maahanmuuttajien mahdollisuudet päästä 

koulutukseen olivat niukat ja rajatut. Nyt asiat ovat muuttuneet. Edelleen jäljellä on marginaaliin jääviä 

ryhmiä. Tämä hankejulkaisu kertoo myös tästä muutoksesta. 

 

Helsingissä 1.9.2017 

projektipäällikkö Vesa Silander 
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HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET 

 

Hankkeen kohderyhmänä oli alle 30-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, TE-tukikelpoiset henkilöt, 

joilla on alhainen muodollinen osaaminen, jotka ovat aliedustettuna koulutuksessa ja joiden 

työllistyminen on pitkittynyt. Asiakkaiksi valittiin näillä perusteilla. Hankkeen kuluessa huomattiin, että 

valikointi on turhaa ja siihen kuluu aikaa, jonka voi käyttää varsinaiseen työhön. Hankkeen toiminnasta 

hyötyivät myös kohderyhmän ulkopuoliset ja samalla hankkeessa resurssit käytettiin tehokkaasti ja 

markkinointi helpottui. 

Yksilöillä on erilaiset elämäntilanteet, tarpeet ja taustat. Tiettyjä yhteisiä piirteitä nousee kuitenkin. Heikko 

kielitaito korreloi usein kouluvuosien määrään omassa maassa. Näin ei onneksi aina ole. Suhtautuminen 

suomalaisen yhteiskunnan järjestelmäbyrokratiaan vaihtelee lähtömaan ja henkilökohtaisten kokemusten 

perusteella. Käsitys siitä, mikä on mahdollista ja miten toimia suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan, 

perustuu ensimmäisien kotoutumisvuosien kokemuksiin. Millaiseen toimintakulttuuriin maahanmuuttaja 

tottuu neuvolan, koulun, poliisin, terveydenhuollon tai TE-toimiston kanssa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa nuorten maahanmuuttajien non- ja informaalista osaamista. 

Huomio kiinnitettiin yksilön omaan historiaan eikä ammattitaitovaatimuksiin. Lähtökohtana oli 

hankkeen ensimmäisen projektipäällikön Nanna Wilhelmssonin ”narratiiviset kertomukset” menetelmä 

(Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen, 37). Hankkeessa menetelmä nimettiin ”oma tarina”-

menetelmäksi. Lisäksi hankkeessa käytettiin Vesa Silanderin ”karttahaastattelu”-menetelmää. Näiden 

menetelmien avulla asiakkaalle muodostui käsitys omasta osaamisesta. Oman osaamisen markkinointia 
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varten käytettiin video CV’n tekemistä. Nämä menetelmät on kuvattu myöhemmin tässä kirjassa. Menetelmä 

vahvisti myös käsitystä kielitaidosta ja harjoitutti asiakkaita haastattelutilanteisiin.  

 

Hankkeen tavoitteena oli opinnollistaa ja tunnustaa nuorten maahanmuuttajien tunnistettua osaamista. 

Tähän tavoitteeseen ei pystytty vastaamaan esitetyllä tavalla. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä VALMA- 

koulutuksen ja kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto-koulutuksen kanssa. Hankkeen työntekijät 

ottivat yhteyttä niihin hakijoihin, jotka eivät olleet päässeet VALMAan kielitaitovaatimusten vuoksi. Heidän 

kanssaan työskentely hankkeen menetelmillä tuotti tulosta. Heille hankittiin mahdollisuus päästä testaamaan 

omaa osaamistaan ko. koulutuksiin. Heidän osaaminen ja motivaatio tunnistettiin ja he onnistuivat 

pääsemään hakumenettelyn kautta koulutukseen. Erityisesti kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto-

opiskelijoissa on runsaasti entisiä hankkeen asiakkaita. Kielitaitotestaus ei mittaa ammattiosaamista, 

ahkeruutta ja motivaatiota, jotka ovat kuitenkin merkityksellisiä opintojen onnistumisessa. Hankkeen 

asiakkaita osallistui ”Ihmisen kehitys”-lähihoitajaopintoihin, jotta osaaminen tulisi tunnustetuksi. Muutama 

asiakas onnistui saamaan suorituksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen tavoitteena oli luoda osaamisen tunnistamisen validointia tukeva ePortfolio. Tähän käytetty 

menetelmä on kuvattu menetelmät-luvussa. ePortfolioita tehtiin noin 40 ja osan kanssa myös konkreettinen 

portfolio-kansio. Menetelmää levitettiin ”arjen arkki”-sivustolla, arviointitilaisuudessa Stadin 

ammattiopistossa, työpajoissa, vierailijoille, opiston sisällä ja ”muistikirja”-julkaisulla hankkeen päätteeksi. 

Hankkeen alussa selvitettiin erilaisia ePortfolio-järjestelmiä. Päädyttiin avoimen pilvipalvelun käyttöön eikä 

erilliseen järjestelmään, koska sitä ei tarvitse oppilaitoksen ylläpitää, kansio liittyy asiakkaan omaan 

sähköpostitiliin ja siten sen käyttö on yksinkertaisempaa ja vaivattomampaa. Kansio säilyy, vaikka oppilaitos 

ei enää sitä ylläpitäisi ja sitä voi käyttää helposti myös mobiililaitteella. Menetelmän avulla tiedostot säilyvät 

tallessa, tiedostot ovat helposti lähetettävissä, osaaminen ja polku todentuu asiakkaalle. Menetelmällä 
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hakeminen helpottuu ja asiakkaan tekniset taidot kohentuvat. Asiakkaan kokemus on lisäksi positiivinen ja 

henkilökohtainen.  

 

Hankkeen tavoitteena oli poluttaa nuoria maahanmuuttajia heidän osaamistasoaan vastaaviin 

koulutuksiin sekä oppimista ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Oikea-aikaisen koulutuksen 

löytäminen ja siihen motivointi oli yksi hankkeen keskeisimpiä tavoitteita. Hankkeessa mukana olleista 

asiakkaista noin 43% on koulutuksessa. Pitkään Suomessa olleiden heikkokielitaitoisten asiakkaiden on 

ollut vaikea löytää heille sopivaa koulutusta. Syyt heikkoon kielitaitoon ovat usein oppimisen haasteet, 

kulttuuri- ja perhesyyt. Osalla hankkeessa mukana olleista oli terveydellisiä haasteita tai perhesyitä, joiden 

vuoksi he eivät voineet osallistua koulutuksiin. Osalla oli haasteita toimintamalleissa liittyen koulutukseen 

hakeutumiseen ja osallistumiseen, jotka olivat osin kulttuurisia. Vaikka koulutusten määrä on lisääntynyt, niin 

koulutukseen pääsyä rajoittaa hankaluudet hakukäytännöissä ja – järjestelmissä sekä tietysti 

kielitaitorajoitukset. Tähän oppilaitosten tulisi kiinnittää huomiota. Osa maahanmuuttajista tarvitsee 

matalan kynnyksen koulutuksia. Lisäksi koulutustarjonnan informaatio on pirstaloitunut. 

Opintopolku.fi on hyvä portaali, mutta ei kata kaikkia maahanmuuttajien mahdollisuuksia.  

 

Hankkeen tuloksena 80 maahanmuuttajaa on osallistunut osaamisen tunnistamisprosessiin ja 38 

asiakkaan osaaminen on dokumentoitu e-portfolioon. Lisäksi 12 Suomen Diakoniaopiston työntekijää 

osallistui menetelmätyöpajoihin. Yhteensä 63 työntekijää on osallistunut neljän TE-toimiston aamuinfoihin. 

Haaga-Helian OSTU-koulutuksessa 29 opiskelijaa sai tietoa hankkeesta ja sen menetelmistä. Turussa 

järjestetyssä ”Osaava maahanmuuttaja-ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen”-

tilaisuudessa hankkeen ensimmäinen projektipäällikkö veti työpajatyöskentelyä. Hankkeen ePortfolio-

menetelmää esiteltiin myös Zoomi-hankkeen koulutuspäivässä Stadin ammattiopistolla. Vierailijoita 

hankkeessa on käynyt yhdeksästä oppilaitoksesta tai hankkeesta. 

Hankkeessa on luotu maahanmuuttajataustaisten osaamisen tunnistamisen ja polutuksen malli, joka 

on integroitu osaksi Suomen Diakoniaopiston tutkintoja edeltävien koulutusten ja kodinhuoltajakoulutuksen 

oppimisen avoimen tukipisteen eli Jelpin toimintaa. Jelppi mahdollisti matalan kynnyksen, jonne asiakas 

käveli sisään ja alkoi saamaan ohjeistusta ja neuvontaa miten voi saada opiskelupaikan ja miten 

kohentaa opiskeluun tarvittavia taitoja. 
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HANKKEEN TOIMINTA JA HAASTEET 

 

Hankkeessa toimi projektipäällikkö 80-100% työajalla. Hän vastasi yhteistyössä Helsingin Diakoniaopiston 

johtoryhmän kanssa sovituista hankkeen koordinointi- ja hallinnointitehtävistä. Projektipäällikkö rakensi 

verkostoja muihin organisaatioihin ja osallistui nuorten osaamisen tunnistamiseen sekä pedagogisen 

toimintaan ja opiskelijarekrytoinnin kehittämiseen yhteistyössä hankehenkilöstön ja työelämän kanssa. 

Asiakastyötä varten hankkeessa oli ohjaajia yhteensä 50-100% työajalla. He toteuttivat nuorten osaamisen 

tunnistamista, loivat edellytyksiä opinnollistamiselle ja jatkopolutukselle opiskelijaohjauksen 

toimintarakenteissa. 

Lisäksi hankkeessa oli mukana erilaisissa tehtävissä toimivia osa-aikaisia projektityöntekijöitä, joiden 

toimenkuviin kuului seuraavia tehtäviä: hankkeen opintopalveluprosessien kehittäminen, sujuvien siirtymien 

integroiminen Valma-koulutukseen, aikuisten perusopetukseen ja ammatillisiin opintoihin, asiakkaiden 

ohjauspalvelujen toiminnan koordinoiminen, ohjaaminen ja neuvominen koulutus-, oppilaitos-, työelämä - ja 

oppisopimusasioissa sekä osallistuminen hankkeen markkinointiin, asiakkaiden haastatteluihin ja 

verkostoyhteistyöhön. 

 

Hanke alkoi 1.8.2015. TE-toimisto etsi kesän aikana soveltuvia nuoria, joita haastateltiin elokuun lopussa. 

Osa nuorista eivät saapunut, osa oli jo muissa toimenpiteissä tai koulutuksissa ja syksyn aikana kaikkiaan 12 

valittiin. Erilaisten pääosin henkilökohtaisten syiden vuoksi vain 7 asiakasta jatkoi ryhmätoiminnassa. 

Ryhmälle järjestettiin opetusta suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutusjärjestelmästä, 

ammattitaitovaatimuksista. He työskentelivät oman tarinansa parissa sekä tekivät video CV’n ja 

jatkosuunnitelman. Lisäksi ryhmä osallistui myyntitapahtumaan omalla pöydällä ja hankkeen 
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esittelytapahtumaan opiston henkilökunnalle. Lisäksi he tuottivat materiaalia kulttuurikirjaan, jota jaettiin 

hankkeen tilaisuuksissa. Jokaiselle luotiin e-portfolio ja tallennettiin syksyn aikana tuotettu materiaali sekä 

todistukset. Ryhmä osallistui myös ”Illallinen turvapaikan hakijoille”-tapahtuman järjestelyihin syyskuussa. 

Hanketiimi pyrki tapahtumien avulla kehittämään työelämävaltaisia opiskelumuotoja. Hankkeen 

käyttöön hankittiin iPadit ja niillä tuotettiin materiaali kulttuurikirjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 ennen uuden ryhmän aloittamista teetettiin esite ja pidettiin hanketta esillä Helsingin Diakoniaopiston 

avointen ovien tapahtumassa. Osallistujamäärät olivat tavoitteisiin nähden liian pienet syksyn osalta ja 

osallistujien hankkimiseksi tammi-helmikuussa markkinoitiin hanketta kaikissa kolmessa Helsingin TE-

toimiston aamuinfoissa sekä Espoossa. Asiakashankintaan panostettiin verkottumalla Monik ry:n ja 

Monika-naisten kanssa. Asiakashankintaa edistettiin myös kartoittamalla Helsingin Diakoniaopiston 

koulutushauissa kielteisen päätöksen saaneita. Valmaan ohjautuminen ei kuitenkaan toiminut. 

Helmikuussa 2016 osa uudesta ryhmästä aloitti Valman valinnaisen kurssin suorittamisen (kolme 

viikkotuntia) Valmaan ja ammatillisiin opintoihin ohjautumisen kartoittamiseksi. Lisäksi tammikuussa 2016 

aloittanutta kaksi osallistujaa pääsi opiskelemaan ammatillisten opintojen kahta kurssia (Ihmisen kehitys, 2 

osaamispistettä). Kuitenkin huhtikuussa asiakashankinta asetti edelleen haasteita ja aloitettiin 

avoimet tiistaisin klo 10 tapahtuvat infotilaisuudet. Haastattelu siirtyi TE-toimiston tiloista opiston tiloihin 

ja haastattelijana toimi projektipäällikkö. Asiakashankinta tehostui, mutta asetti edelleen haasteita. Keväällä 

See Me-hanke osallistui Maailma kylässä-tapahtumaan. Hankkeessa oli myös DIAK’n englanninkielisen 

ohjelman opiskelija harjoittelussa. 

Keväällä 2016 vakiinnutettiin osaamisen tunnistamisen työkalut: oman tarinan kirjoittaminen, ePortfolio, 

videoesittely, tapahtumien järjestäminen, taidon vaiheistaminen, karttahaastattelu, kulttuurikirja, työn 

simulointi ja keskusteluharjoitukset. Näistä myöhemmin karsiutui taidon vaiheistaminen ja työn simulointi 

muuttui itsenäisen työskentelyn harjoitteluksi. Painopistealueet keväällä olivat verkostotyö, räätälöity 
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osallistuminen ja itsenäisen työskentelyn harjoittelu. Itsenäisen työn harjoittelu on sovellus ns. 

viikkotyöstä. Viikkotyö tarkoittaa opiskelijoille annettuja tehtäviä kyseessä olevaa viikkoa varten (urakkatyö), 

jota hankkeen projektipäällikkö on käyttänyt esimerkiksi Duuniluokalla Hämeessä. 

Keväällä kehitettiin osallistujien itsearviointia ja itsenäisen työskentelyn harjoittelua. Tätä toimivaa 

yhdistelmää käytettiin hankkeen loppuun. Osallistujilta kysyttiin mikä heitä auttaa parhaiten kyseisenä 

päivänä. Viikoittain tai vaihdellen päivittäin osallistujilta kysyttiin suullisesti kuinka tyytyväisiä he ovat 

tekemäänsä työhön. Annetuissa etätehtävissä viimeinen kysymys oli arviointi siitä kuinka hyvin tehtävän 

suorittaja on itse onnistunut ko. tehtävässä.  

Kesäkuussa toiminta keskittyi jälkiohjaukseen, verkostojen luomiseen markkinointiin ja hankkeen 

hallinnointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun. Heinäkuu oli lomakuukausi hankkeen työntekijöille. 

Syksyllä 2016 hanke muutti uusiin tiloihin. 

 

Yhteistyötä Jelpin kanssa suunniteltiin kesäkuussa ja yhteistoiminta käynnistyi elokuussa. Jelppi on 

tutkintoja edeltävien koulutusten oppimisen avoin tukipiste, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus 

saada tukea. Tuki voi olla pedagogista tai esimerkiksi kuratiivista. Palaute yhteistyöstä oli hyvää ja 

toiminnot täydensivät toisiaan. Lisäksi oppilaitokseen hakeutuminen sai kiinteän ajan (tiistai klo 10) ja paikan. 

Matalan kynnyksen idea toimi. Asiakkaita tuli sekä matalalla kynnyksellä opiskelupaikkaa etsien että 

hylätyistä hakijoista. Yhteistyö Jelpin kanssa antoi mahdollisuuden jakaa hankkeen toimintamalleja ja 

pedagogiikkaa. Ryhmätoimintaa järjestettiin aamupäivisin ja iltapäivisin asiakkaat työskentelivät itsenäisesti 

ohjaajien tukemana Jelpissä. Yhteistyötä asiakastasolla tehtiin Työpiiri-hankkeen kanssa ja Hoiva Oy’n 

vanhainkodin kanssa, jossa asiakas oli kokeilemassa siivoustyön tekemistä. 

Puolet hankkeessa elokuussa 2016 aloittaneista löysi muutaman viikon osaamisen tunnistamisen, 

osaamisen vahvistamisen ja ohjauksen kautta oikean koulutuksen (mm. Valmaan ja ammatilliseen 

koulutukseen). 

Hankkeeseen oli osallistunut 18.10.2016 mennessä 46 osallistujaa (57,5% tavoitteesta). Heistä syksyllä 

2016 osallistui 19 (kaikista hankkeen osallistujista 41%). Syksyllä 2016 matalan kynnyksen vuoksi otimme 

yli-ikäisiä mukaan hankkeeseen kuitenkin pitäen pääpainon kohderyhmässä. Asiakkaat ohjautuivat TE-

toimistosta, kielteisen koulutuspäätöksen saaneista ja kohderyhmän edustajien kautta. Yhteistyö Jelpin 

kanssa toimi hyvin. Matala kynnys paransi asiakasohjautuvuutta. Uudet ohjaajat toimivat osa-aikaisina 

työntekijöinä liittyen Jelpin kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Projektipäällikkö teki yhteistyötä neljän sosionomi-opiskelijan (DIAK) kanssa. Syksyllä 2016 yksi heistä tuli 

työharjoittelujaksolle hankkeeseen.  

 



11 
 

maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistamishanke   see me – taidot esille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeessa luotiin viikkorakenne, jossa aamupäivä oli ryhmätoimintaa ja iltapäivä oli itsenäistä 

ohjaajien tukemaa opiskelua ja toimintaa. Yhteistyö Jelpin kanssa mahdollisti tämän rakenteen. Eri 

viikonpäivinä oli mahdollisuus iltapäivisin lisäksi erilaisiin teemoihin (mm. videoesittely, IT, retket, vierailut, 

kädentaidot). Osallistujat sisäistivät erinomaisesti työskentelytavan. He löysivät omaa osaamistaan, 

kehittävät teknistä osaamista ja ammattisanastoa sekä valmistautuivat tuleviin opintoihin. Hankkeessa 

jatkettiin ePortfolion, videoesittelyn, karttahaastattelun ja oman tarinan kirjoittamisen käyttämistä 

keskeisinä menetelminä. Syksyllä 2016 koulutuspaikan saamiseen aloituspäivästä kului noin 2-3 viikkoa. 

Toiminta vakiintui tutkintoja edeltävien koulutusten avoimen oppimisen tuen kanssa. Painopisteenä 

hankkeessa oli nopea ja oikea-aikainen polutus. Hankkeen menetelmiä levitettiin sekä opiston omille 

työntekijöille sekä vierailijoille. Yhteistyötä tehtiin erityisesti kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkintoon 

tähtäävien koulutusten kanssa. 

 

Kierto oli nopeaa ja osallistuminen rikkonaisempaa. Vaikka osallistujia oli syksyllä 2016 melkein yhtä 

paljon kuin koko edellisen lukuvuoden aikana, niin se ei näkynyt osallistujien palautteessa. Kyseisenä 

ajanjaksona keskimääräinen palaute sai toiseksi parhaan arvosanan koko toiminnan aikaan verrattuna. 

Palautteen keskiarvo oli 4,09 asteikolla yhdestä viiteen. Erityisesti tuen saaminen sai hyvän palautteen 

(4,62). 

 

1.1.2017 hankkeen tausta organisaatioksi vaihtui Suomen Diakoniaopisto. Uuden oppilaitoksen myötä 

nykyiset Helsingin Diakoniaopisto, Lahden diakonian instituutti ja Oulun Diakoniaopisto erillisinä 

oppilaitoksina lopettivat ja toiminnot siirtyivät Suomen Diakoniaopistoon (SDO). Suomen Diakoniaopistolla 

on toimintaa Helsingin (Alppikatu, Roihupelto), Lahden, Oulun ja Ylitornion kampuksilla.  
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Tammikuun loppuun mennessä hankkeeseen oli osallistunut 55 asiakasta. Puolet heistä oli mukana syksyllä. 

Keskimäärin osallistuja on ollut mukana hankkeessa 50 päivää. Hankkeeseen osallistujista noin puolet sai 

opiskelupaikan. Lisäksi toukokuun 2016 osallistuja työllistyi oppisopimuksella opistollemme. Tammikuussa 

kaikki kuusi mukana ollutta saivat opiskelupaikan ja jälkiohjauksesta kolme. 

 

Vuonna 2017 hankkeessa oli mukana 28 osallistujaa. Luonteenomaista oli hankkeen kohderyhmän 

katoaminen. Stadin osaamiskeskuksen työ, Ohjaamoiden toiminta, NAO- ja MAO-koulutusten alkaminen 

vähensi tarvetta hankkeen kohderyhmän osaamisen tunnistamiseen, tuki- ja ohjauspalveluihin. Hankkeen 

kohderyhmä pääsi edellä mainitun toiminnan avulla tuettuihin ammatillisiin opintoihin. Hankkeelle se merkitsi 

muutosta. Hankkeeseen ohjautui entistä heikompi kielitaitoisia asiakkaita. Tämä haastoi 

menetelmiämme, joita käytettiin soveltuvin osin. Hankkeessa pystyttiin joustavasti tarjoamaan 

ohjausapua koulutuksesta muutoin syrjäytyville. Haasteena oli hakemisen hahmottamisprosessi, 

toiminta- ja aikakäsityksen kulttuuriero ja luki-taidot. 

 

Toisaalta hyvä koulutustarjonta mahdollisti asiakkaidemme pääsyn erilaisiin koulutuksiin. Tilannetta 

hyödynnettiin jälkiohjauksessa ja monet entiset asiakkaat hakivat jälkiohjauksessa erilaisiin tarjolla olleisiin 

tutkintoon johtaviin koulutuksiin/kartoituksiin. Pääasiassa asiakkaat pääsivät kodinhuoltaja- ja 

toimitilakoulutuksiin. Lisäksi on asiakkaita ohjautunut erityisesti perusopetukseen valmistavaan ja aikuisten 

perusopetukseen.  

 

Hankkeen asiakkaasta tehtiin helmikuussa ESR60-juhlan vuoksi haastatteluvideo Terveyden- ja 

hyvinvointilaitoksen SOKRA-hankkeessa.  
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Kuukausittaiset asiakkaiden hankkeeseen tulomäärät
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Facebook-julkaisu rakennerahaston sivuilla 

video (3:48):ESR 60 video 

 

Toukokuusta heinäkuuhun 2017 hankkeen käytäntöjä jalkautettiin kiinteästi opiston toimintaan. 

Hankkeen juurruttamiseksi opistoon hanketyöntekijäpohjaa laajennettiin avainhenkilöillä: maahanmuuttajien 

koulutusten opintoneuvoja, etsivän työn ja ohjauksen pitkän linjan ammattilainen ja opiskelijapalvelupäällikkö 

varmistivat hankkeen siirtymisen opiston rakenteisiin. Hanketta alusta asti toteuttaneet keskittyivät hankkeen 

analysointiin, menetelmien siirtämiseen opiston arkeen ja hankeraportointiin. Samalla taattiin 

mahdollisimman kattava jälkiohjaus ja tuki kesän aikana. Keskeistä maksatusjaksolla oli toiminnan 

kannalta ohjauksen tehostaminen, juurruttamisen ja jälkiohjauksen varmistaminen.  

 

1.1.2016 alkaen hankkeessa tarjottiin yksilöohjausta. Hankkeen lopussa painopiste siirtyi enemmän yksilö- ja 

jälkiohjaukseen. Viimeinen ryhmä lopetti toukokuun lopussa. Luontokeskus Haltiaan järjestettiin kuitenkin 

vielä retki. Mukaan kutsuttiin hankkeessa mukana olleita asiakkaita. Lisäksi järjestettiin kevään ryhmälle 

chilin kasvatus- ja ruoanlaittotilaisuus.  

 

Hankkeen menetelmiä levitettiin opiston sisällä henkilökohtaisella tasolla sekä uusien hanketyöntekijöiden 

perehdyttämisellä. Hankkeen menetelmien jatkolevittämistä varten painatettiin muistikirja, johon on 

koottu keskeisiä hankkeessa käytettyjä menetelmiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen tavoite (80 asiakasta) saavutettiin viimeisen maksatusjakson loppuun mennessä. 

Ryhmäosallistumisen kesto keskimäärin 50 päivää. Ryhmään osallistuneille järjestettiin yhteinen 

jälkiohjaus kokoontuminen.  

https://www.facebook.com/rakennerahastot/photos/pb.501289683303435.-2207520000.1493030609./1132609933504737/?type=3&theater
https://youtu.be/NTOn6ZCLMYs
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Hanketta on esitelty ”Osaava maahanmuuttaja-ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen”-

tilaisuudessa, Diakonia-ammattikorkeakoulun Osaamisen kehittämisen torilla, Maailma kylässä-

tapahtumassa, Trapesassa, Ohjaamo Helsingissä ja Espoossa, Suomen Diakoniaopiston avoimissa ovissa 

ja muissa tilaisuuksissa.  

Yhteistyötä on tehty TYPin, TE-toimiston, Monik ry’n, Monika-naisten, Stadin ammattiopiston, HDLn työpiiri-

hankkeen, Edupolin Osaamoprojektin, Rinnekodin BOOST-hankkeen, opiston perusopetuksen, 

kodinhuoltajakoulutusten ja VALMA-koulutuksen kanssa. 

Hankkeen hyvää käytäntöä (ePortfolio) esiteltiin ja arvioitiin Saku ry’n ja Zoomi- sujuvat siirtymät-hankkeen 

järjestämässä arviointitilaisuudessa. Hankkeen esittely ja menetelmiä on tallennettu Arjen arkki-sivustolle. 

 

Vierailijoita on ollut Harjulan setlementistä, Amiedusta, Omniasta, Haaga-Heliasta (erityisopiskelijat), 

Edupolin Osaamoprojektista, Vamoksen Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille-hankkeesta (ESR), 

Kiipulan ammattiopistosta, Monet polut työelämään-hankkeesta, Taidoista työpoluiksi – projektista 

Rinnekodista, Kotomaatti-hankkeesta Etelä-Savon ammattiopistosta ja DIAKista (opiskelijat). 
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MENETELMÄT 

 

Hankkeen alussa Nanna Wilhelmsson korosti, että vastuu on yksilöllä ja tieto tulee opiskelulla. Taito on 

kyky käyttää tätä tietoa. Harkinnan avulla osaamme käyttää tietoa ja taitoa. Nannan ajattelu tiivistyy 

kysymykseen: ”Miten lapsi oppii?” ja vastaukseen: ”Kysymällä: Mitä? Miten? Miksi?”. Hän korosti myös 

elinikäisen oppimisen avain taitoja:  

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu,  

 vuorovaikutus ja yhteistyö,  

 ammattietiikka,  

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky,  

 aloitekyky ja yrittäjyys,  

 kestävä kehitys,  

 estetiikka,  

 viestintä- ja mediaosaaminen,  

 matematiikka ja luonnontieteet,  

 teknologia ja tietotekniikka,  

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tieto

harkintataito
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Tämän jälkeen hankkeessa korostui kohtaaminen, dialogi ja vahvistaminen sekä arvostava työote. 

Hankkeen tukijaloiksi muotoutui pedagogiikka, tekniikka, osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskeiseksi pedagogiseksi periaatteeksi muodostui omatoimisuuden korostaminen. Jokainen omistaa 

oman prosessinsa. Tavoitteena on, että työ jatkuu itsenäisesti hankkeeseen osallistumisen jälkeen. 

Räätälöityjä ratkaisuja tehdään osallistujien tarpeiden mukaan.  

 

Hanketiimi on kehittänyt osaamisen tunnistamisprosessin, joka alkaa omalla tarinalla ja haastattelulla. 

Käyttöön on otettu Vesa Silanderin tutkintoja edeltäviä koulutuksia varten luoma karttahaastattelu. Se on 

erityisesti luotu maahanmuuttajien tarpeita varten, mutta on toiminut myös päihdekuntoutujien, 

erityisaikuisten ja -nuorten kohderyhmissä.  

Osallistujien palaute ePortfolion käytöstä välineenä on erittäin positiivinen. Siihen tallennetaan myös 

videoesittely, joka on vahvistanut osallistujien itseluottamusta, harjoituttanut haastatteluosaamista, 

vähentänyt jännitystä ja ujoutta. Lisäksi sinne on tallennettu oma tarina ja todistuksia. Työssä on käytetty 

iPadeja. 

 

http://herringbarrel.blogspot.fi/2017/03/karttahaastattelu.html
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Keskusteluharjoituksia tehtiin ryhmätoiminnassa. Aiheena oli yleensä joku ajankohtainen tai ryhmää 

koskettava aihe.  

Tapahtumien järjestäminen lisää prosessin hallintaa ja paljastaa osanottajan vahvuuksia ja haasteita. 

Lisäksi prosessi auttaa ymmärtämään, että vain toimimalla voi päästä eteenpäin.  

Videoesittelyiden tarkoitus on vahvistaa luottamusta omaan osaamiseen ja dokumentoida sitä, kehittää 

työkokeilijan ymmärrystä tekniikasta ja sen mahdollisuuksista. Lisäksi se helpottaa haastattelustressiä.  

Taidon vaiheistus tarkoittaa käytännössä prosessin kuvausta videolla tai kuvilla taidon osaamisen eri 

vaiheissa. Tämän kanssa työskenteli muutama hankeen aikana.  
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Oma tarina 

(Leeni Kiikka) 

 

Oman tarinan kirjoittaminen oli yksi See Me hankkeen keskeisistä menetelmistä. Se edellytti asiakkaalta 

auttavaa suomen kielen kirjoitustaitoa. Omaa tarinaa alettiin työstämään heti jakson alkuvaiheessa. Se sekä 

auttoi asiakasta itseään löytämään, jäsentämään ja tunnistamaan omaa osaamista että antoi myös ohjaajalle 

tärkeää tietoa asiakkaasta. Oman tarinan menetelmässä asiakas purki kykyjensä mukaan osaamisalueitaan 

mitä, miten ja miksi kysymysten avulla ohjaajan kanssa dialogissa. 

Pääperiaate oli, että asiakas kirjoitti omaa tarinaa, jonka ohjaaja luki ja auttoi sopivin välein dialogilla 

laajentamaan, jäsentämään ja syventämään. Liikkeelle lähdettiin muutamasta ranskalaisesta viivasta, ja 

lopputuloksena oli parhaimmillaan monipuolinen ja syvällinen kuvaus omasta osaamisesta. Lopuksi oma 

tarina kirjoitettiin puhtaaksi sähköiseen muotoon ja liitettiin asiakkaan ePortfolioon. 

Aluksi asiakasta pyydettiin paperille kirjoittamaan lista asioista, joita osaa tehdä.  ”Mitä kaikkea osaat tehdä 

ja olet elämäsi aikana tehnyt?” Moni koki omasta elämästä ja osaamisesta kirjoittamisen vieraaksi ja 

vaikeaksi. Myös kirjoitusvirheistä tekemistä pelättiin. 

Etenkin jos asiakas ei ollut tehnyt mitään varsinaista palkallista työtä, niin kuin usein oli tilanne, eikä hän ollut 

käynyt kouluja, oma tarinan aloitus oli haastavaa. Tässä vaiheessa moni asiakas tarvitsi paljon kannustusta 

ja dialogia. Asiakas oli saattanut olla kotiäitinä pitkää, tai lapsesta lähtien huolehtia perheensä ruokkimisesta, 

kodin siivouksesta, kasvimaan hoidosta ja nuorempien sisarusten hoitamisesta, mutta ei mieltänyt näitä 

asioita omiksi taidoikseen. 

Monet myös aloittivat varsinaisen elämäntarinansa siitä kohtaa kun olivat tulleet Suomeen, ja jättivät 

esimerkiksi ensimmäiset 25 vuotta elämästään kokonaan huomioimatta. Piti ottaa myös huomioon, että 

useilla oli lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä traumaattisia kokemuksia, joita ei ollut tarkoitus avata. Ohjaaja 

ohjasi tällöin asiakasta kertomaan siitä, mitä olivat lähtömaassa tai matkan varrella tehneet. ”Oletko käynyt 

koulua tai tehnyt työtä?” Kirjoittamisen keskiössä oli osaaminen ja tekeminen.  

Seuraavassa vaiheessa kirjatut asiat laitettiin aikajärjestykseen. Joku halusi kirjoittaa kaiken uudelleen 

puhtaaksi, ja hän sai niin halutessaan tehdä. Sitten listan asioita alettiin dialogin avulla kuvaamaan 

tarkemmin, miten tämä asia kuvastaa osaamistasi. Tämä prosessi saattoi viedä monta päivää. 

Eräs asiakas kirjoitti aluksi, että hän oli ollut kampaamossa töissä. Sitten dialogissa paljastui, että se oli 

hänen oma yrityksensä, johon kuului myös esim. juhlameikkien tekemistä, päähierontaa, hierontaa sekä 

juhlapukujen vuokrausta. Hänellä oli myös ollut kaksi työntekijää työssä. Seuraavaksi asiakkaan kanssa 

mietittiin, millaisia taitoja yrityksen pyörittäminen, alaisten ohjaaminen, kampaajan ja meikkaajan työ 

edellyttivät. Tässä prosessissa asiakas myös itse tiedosti, mitä kaikkia taitoja ja osaamista hänellä oli. Useat 

taidot ja esim. ”yksinkertainen” kotityö edellyttävät vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, luovuutta, 

joustavuutta, tarkkuutta jne.  
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Toinen asiakas oli tehnyt siivoustyötä, jonka hän pilkkoi ensin osa-alueisiin (esim. kiillotuskoneen käyttö tai 

vessan pesu). Seuraavaksi hän kuvasi yksityiskohtaisesti jokaista osa-aluetta ja omaa toimintaansa. 

Vähitellen kehittyi tarkka kuvaus siitä, miten juuri kyseinen asiakas oli tehnyt siivoustyötä, ja mitä se oli 

häneltä vaatinut (esim. tarkkuus, oman työn organisointi, hygienia). 

Tällainen tarkempi osaamisen kuvaaminen edellytti jo melko hyvää suomen kielen taitoa. Jos asiakkaan 

suomen kielen taso oli heikko, jäi oma tarina melko pitkälle asioiden kronologiseksi listaukseksi. Onneksi 

sekin auttoi asiakasta jäsentämään ja näkemään omaa osaamistaan. Hän huomasi, että moni arkitoiminta 

esim. ruuanlaitto tai lastenhoito vaativat onnistuakseen myös osaamista ja tietoja. 

Lopuksi asiakas kirjoitti oman tarinansa puhtaaksi. Kieliasu tarkistettiin ymmärrettävään muotoon. 

Tietokoneella kirjoittaminen oli monelle uutta ja työlästä. Joidenkin kohdalla omasta tarinasta muokattiin 

kaksi versiota, toinen versio sisälsi myös omaan elämään liittyviä henkilökohtaisia asioita, ja toinen versio oli 

sellainen, jonka voisi lähettää esim. opiskelu- tai työpaikkahaussa liitteenä.  Lopuksi oma tarina liitettiin 

asiakkaan ePortfolioon.   

Asiakkaan oma tarina kasvoi matkan varrella. ”Kerronnassa on kyse tapahtumasta, jossa tarina muotoutuu, 

reflektoituu ja jäsentyy sosiaalisen prosessin välityksellä.” (Hänninen, 55)  
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Kulttuurikirja 

 

Kulttuurikirja tekee näkyväksi kulttuuriosaamisen. Lisäksi reseptin kirjoittaminen kertoo hahmottamiskyvystä 

ja harjoituttaa loogista ajattelua. 

Menetelmässä aloitetaan reseptin kirjoittamisella. Valitaan jokin itselle tuttu resepti. Kirjoitetaan raaka-aineet 

ja niiden määrät. Sitten kirjoitetaan auki valmistusprosessi. Se on usein yllättävän työläs ja toiminnan 

avaaminen paperille monimutkaista.  

Mikä on työjärjestys?  

Mitä tehdään?  

Mitä niksejä on?  

Miten jokin asia tehdään ja miksi? 

 

Lisäksi kerrotaan omasta kulttuurista ja mahdollisesti tuodaan kuvia esimerkiksi kulttuurin tavoista. Kirjaan 

lisätään oman maan lippu ja perusfaktoja omasta maasta. 

 

 

Tässä esimerkkejä resepteistä: 

 

Dolma (irakilainen) 

 

paprikaa  

sipuli  

munakoiso  

viinirypäleen lehtiä  

kesäkurpitsa  

tomaatti  

jauhelihariisi 

irakilaisia maustetta 

 

Laitetaan sipuli kuoret pois ja erotetaan sipulin päitä toisistaan. Otetaan paprikan yläosa pois ja otetaan 

siemenet pois. Otetaan munakoison yläosa pois ja laitetaan munakoison sisällöt pois ja tehdään samalla 

perunalle. Rypäleen lehdet laitetaan lämpimään veteen noin kymmenen minuuttia. Laitetaan tomaatin yläosa 

pois ja laitetaan sisällöt pois ja sama tehdään kurpitsalle ja niiden kaikkein sisälle laitetaan suola.  
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Sekoitetaan jauhelihat, sipulipalat, tomaattikeitot, mausteet ja riisit keskenään ja laitetaan niitä vihanneksiin. 

Laitetaan vihannekset kattilaan, sitten kaadetaan öljyä vihanneksien päälle. Keitetään vettä ja laitetaan 

keitettyyn veteen tomaattimehua ja suola. Kaadetaan seos vihanneksiin päälle, painetaan niitä painavalla 

lautasella ja sitten laitetaan kansi. Laitetaan sitä liedellä korkeilla asteelle noin 10 minuuttia sitten 

pienennetään sitä. Jätetään se noin kaksi tuntia, kun se on kypsynyt. Sitten käännetään isolla ja tilavalla 

lautasella. 

 

Domoda (gambialainen) 

 

Leikkaa ensin kana tai liha ja paista kattilassa, jossa on vähän öljyä. Lisää suolaa ja odota, että vesi haihtuu. 

Ota pois kattilasta. Leikkaa sipuli pieneksi. Paista sipuli, valkosipuli, mustapippuri, chili, tomaatti, liemikuutio 

ja tomaattipyre kattilassa. Odota 10 minuuttia. Sekoita pähkinävoi veden kanssa pehmeäksi. Sen jälkeen 

laita kattilaan ja sekoita. Anna kiehua. Kun vesi haihtuu, niin öljy nousee pintaan. Silloin lisää vettä. Lisää 

kana/liha ja tarjoa riisin kanssa. 

 

 

See me-hankkeessa koko prosessi sisälsi seuraavat vaiheet: 

1) reseptin kirjoittaminen 

2) kappalehinnan ja katteen laskeminen 

2) omasta kulttuurista kirjoittaminen 

3) tuotteiden valmistaminen 

4) kirjoitusten kokoaminen vihoksi 

5) tuotteiden myynti ja voiton laskeminen 

 

See me-hankkeessa tuotteet tehtiin joko kotona tai yhdessä ryhmän kanssa. Yhdessä tekeminen antaa 

hyvän kuvan organisointitaidoista ja muusta osaamisesta. Hintojen laskeminen ja myynti ohjaa 

pienyrittäjyyteen, jota monet hankkeessa mukana olleet olivat harjoittaneet jo kotimaassaan. 

Kirjoitusten kokoaminen jäi hankkeen työntekijöille. Valmiin kirjasen näkeminen ja saaminen itselle lisäsi 

arvostusta omaan kulttuuriin ja osaamiseen. 
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Karttahaastattelu 

 

Tämä menetelmä syntyi käytännön työssä 2012. Vesa Silander opetti nuoria ammattistartilla, joustavassa 

perusopetuksessa ja erityisopetuksessa eri oppilaitoksissa, hän alkoi käyttämään kannustavaa 

haastattelulomaketta ohjaustyöhön. Menetelmä perustui kokemukseen siitä mikä toimii. 

Tämä ei kuitenkaan toiminut maahanmuuttajien erityisopetuksessa. Sanallinen muoto oli liian vaativa. Asia 

ratkesi piirtämällä. Tätä on käytetty viisi vuotta maahanmuuttajien, päihdekuntoutujien ja nuorten parissa 

tehdyssä henkilökohtaistamis- ja ohjaustyössä. Tärkeintä on ollut kohtaaminen ja aito läsnäolo. 

 

Haastattelu jakaantuu neljään osaan: 

I Vahvuuksien löytäminen – kuka sä oot? 

II Taaksepäin katsominen – mistä sä tuut? 

III Tavoitteiden etsiminen – mihin sä meet? 

IV Keinojen löytäminen – miten sä sen teet? 

 

I vaiheessa kysytään ensin opiskelijalta, sitten mahdollisesti läsnäolevalta huoltajalta/kollegalta ja vielä 

haastattelija itse kertoo positiivisia näkemyksiään. 

II vaiheessa on hyvä kysyä verkostoja, tärkeitä ihmisiä ja tärkeitä oppimiskokemuksia. Tätä voi varioida. 

Esimerkiksi päihdekuntoutujien päihdehistoria auttaa pohtimaan yhdessä syy ja seuraussuhteita. 

Keskustelemalla näistä pyritään löytää keinoja mikä toimii ja onnistumisia, joiden näkeminen ei aina ole 

helppoa. Oppimishistoriaa ei voi irrottaa ihmisen historiasta. 

III vaiheessa kerätään tulevaisuuden näkymiä ja tavoitteita. 

IV vaiheessa puretaan osiin tavoitteiden saavuttamista aina vain pienemmiksi ja nykyhetkeä lähemmäksi. 

Pohditaan ja piirretään yhdessä erilaisia teitä, mahdollisia esteitä ja varasuunnitelmia. Painopiste on 

lähitulevaisuudessa.  

 

 

  

http://herringbarrel.blogspot.fi/2017/03/karttahaastattelu.html
http://herringbarrel.blogspot.fi/2017/02/kaivoin-laatikkoani-ja-loysin-sielta.html
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ePortfolio 

 

Menetelmässä tallennetaan tärkeät taitoja osoittavat dokumentit samaan kansioon pilveen (esim. Onedrive, 

iCloud tai Googledrive). Niitä voi olla mm. todistukset, CV, video CV, kaikki tehdyt hakemukset, arvioinnit. 

Asiakas opetetaan käyttämään oma mobiililaitetta, avaamaan ko. ePortfolio/dokumentti laitteella, opetetaan 

tallentamaan ja lähettämään dokumentti mobiililaitteesta. 

 

Ensimmäiseksi asiakkaalta kysytään mitä sähköpostia hän käyttää. Jos käyttää hotmailia, niin luontevaa on, 

että valitaan onedrive ja jos gmailia, niin valitaan googledrive. Maahanmuuttajilla on usein yahoo-sähköposti 

eikä yahoossa ole vastaavanlaista pilvipalvelua. Kuitenkin, kun kysyy, niin paljastuu, että useimmilla on joko 

hotmail (live, outlook) tai gmail. Jos asiakkaalla on android-puhelin, niin heillä usein on gmail. Jos he kertovat 

unohtaneensa salasanan, tilin voi palauttaa. Tilinpalauttamiseen menee paljon aikaa, mutta 

tilinpalauttaminen on tärkeää asiakkaalle sekä se luo mallin, että asiat ovat ratkaistavissa ja että hoitamalla 

asiat loppuun oppii sinnikkyyttä. 

 

Kun tilille on päästy, niin luodaan pilvipalveluun kansio nimeltään ”ePortfolio”. Sitten kerrotaan, että sinne 

tallennetaan kaikki tärkeät dokumentit. Suositeltavia tiedostomuotoja ovat pdf, jpg ja mp4 riippuen 

dokumenttityypistä. Tietysti on järkevää tallentaa esimerkiksi CV myös word-tiedostona, että se on 

helpommin muokattavissa.  

 

Todistukset, työharjoittelun arvioinnit ja työtodistukset skannataan ja niille annetaan sellainen nimi, että 

tarvittava dokumentti on hyvin löydettävissä. Jos tiedostoja on paljon, niin kannattaa käyttää hyvin nimettyjä 

ja jäsenneltyjä alakansioita. Todistukset voi myös kuvata kännykällä. 

 

CV siis tallennetaan wordina ja pdf-tiedostona. Tiedostoa jakaessa on hyvä käyttää pdf-muotoa. 

 

Video CV tallennetaan myös kansioon. Video CV tekeminen alkaa viiden itsestä kertovan itsevalitseman 

lauseen kirjoittamisesta. Usein asiakkaat pyytävät ohjausta ja voi kertoa hyviä vinkkejä, mitä itsestä 

kannattaa kertoa. Kun lauseet on hiottu, niin ne kirjoitetaan joko avainsanoin tai kokonaan isoin kirjaimin 

luettavaksi paperilta joka kiinnitetään kameraan sopivalle lukuetäisyydelle. Jos käytetään iPadia tai iPhonea 

tallennukseen, niin silloin editointiin voi käyttää iMovieta. Nimitieto kannattaa laittaa alkuteksteiksi. 

Tiedostokoko voi olla turhan suuri ja silloin voi käyttää esimerkiksi handbrake-ohjelmaa pakkaamiseen. 

Editointiin voi käyttää esimerkiksi Windows Live-elokuvatyökalua ja pakata sen handbrakella. Suositeltavaa, 

jos tiedosto on tarkoitus lähettää, on pakata se 2-4 Mt-kokoiseksi. Tällöin sitä voi säilyttää helposti 
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vanhemmallakin kännykällä eikä se lataudu liian kauan heikommallakaan yhteydellä. Video CVn 

tekemisessä yhtä tärkeää on prosessi, uskaltaminen ja voimaantuminen kuin itse tuotos.  

 

Kaikki hakemukset, joita asiakas tekee, kannattaa tallentaa pdfna. Se on onnistuu ainakin Googlen chrome-

selaimella. Hakemuksista on hyötyä uusia hakemuksia kirjoitettaessa. Lisäksi ne ovat hyvä muistin tuki, 

minne tulikaan haettu. 

 

See me-hankkeessa on tallennettu oma tarina. Oma tarina on Nanna Wilhelmssonin menetelmä, jolla 

puretaan kirjoitettuun muotoon millaista nonformaalia osaamista asiakkaalla on. Kirjoitusprosessi on pitkä. 

Ohjaajan avainkysymyksiä on ”mitä olet tehnyt?”, ”miten olet tehnyt?” ja ”miksi olet tehnyt?” Kun asiakas 

kuvaa omaa osaamistaan, siitä paljastuu sekä ohjaajalle että asiakkaalle itselleen kuinka paljon ja kuinka 

syvää nonformaalia osaamista asiakkaalla on. Tässä osaamisen tunnistamista lähestytään asiakkaan 

näkökulmasta eikä ammattitaitovaatimuksista käsin. Tästä kirjoituksesta saadaan paljon hyödyllistä 

materiaalia hakemuksiin. 

 

Tämän jälkeen opetetaan kännykällä tietojen katsominen ja lähettäminen. Siinä voi käyttää apuna selfien 

ottamista ja sen lähettämistä ePortfolio-kansioon. Monesti tässä vaiheessa tulee ahaa-elämyksiä. Omien 

hyvien omakuvien tallentaminen ePortfolioon on myös tärkeää ja ne ovat sieltä helposti valittavissa 

hakemuksiin.  

 

Lisäksi voi tallentaa kuvia omista tuotoksista ja harrastuksista. Hyvä kokoelma kuvia itse tehdyistä 

kakuista tai lapasista kertoo enemmän kuin vakuuttelu omista kädentaidoista. 

 

 

Hankkeessa käytettyjä menetelmiä on julkaistu arjen arkki –sivustolla ja blogissa (herringbarrel.blogspot.fi). 
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ASIAKKAAT 

 

Asiakkaita hankkeeseen osallistui tavoitteen verran eli 80. Keskimääräinen ikä oli 32 vuotta. Naisia oli 

71%. Tavoite oli 62,5%. Naisten keskimääräinen ikä oli yli 33 vuotta ja miesten alle 29 vuotta. 

Kohderyhmänä oli alle 30-vuotiaat. Keskimääräistä ikää nosti kevään 2017 somalitaustaiset pitkään 

Suomessa olleet kotiäidit, jotka eivät olleet löytäneet koulutuksiin. Varsinaista kohderyhmää oli 59%. Monet 

hankkeen asiakkaista olivat juuri päälle 30 vuotta. Tässä näkyy alle 30-vuotiaille suunnattujen toimenpiteiden 

määrä. Tiedossa on, että 43% hankkeeseen osallistuneista on päässyt johonkin koulutukseen. 

Yksilöohjattuja oli 42,5 % ja säännöllisissä ryhmissä asiakkaita kävi 57,5 %.  

 

Yli kaksi viidesosaa on lähtöisin Somaliasta. Somaliasta tulevat asiakkaat ovat myös hankkeen 

vanhimpia. Heissä on paljon kotiäitejä, joista osa on tullut 10-20 vuotta sitten ja ovat hoitaneet perheitään. 

Nyt lapset ovat aikuistumassa ja he hakeutuvat koulutuksiin. Seuraavaksi eniten asiakkaita on Irakista. He 

ovat yleensä olleet parikolmekymppisiä miehiä, joilla on vaikea löytää paikkaa suomalaisesta 

yhteiskunnasta. Tyypillisesti he haluaisivat yrittäjiksi, mutta yrittämisen aloittaminen vaatisi tukitoimia. 
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Asiakkaiden lähtömaissa on vahvasta Somalia-painotteisuudesta huolimatta laaja kirjo ja hankkeessa on 

pystytty tavoittamaan hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia asiakkaita. 
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PALAUTE 

 

Hankkeesta antoi palautetta ryhmiin osallistuneet (57,5%) google forms-kyselyllä (vastausprosentti 

76%). Linjana oli, että yksilöohjatuille (42,5%) ei teetetty tätä kyselyä. Yksilöohjausten kestot ovat vaihdelleet 

koko hankkeen aikana tunnista muutamaan päivään. Useimpien kontaktointi on kestänyt viikoista 

kuukausiin. 

Koko hankkeen kestolta ja jokaisen hanketta arvioivan kysymyksen keskiarvo on 4,03. Hankkeen 

asiakkaat kokevat hyötyneensä hankkeesta. Neljässä kysymyksessä kysytään nimenomaan hankkeen 

hyödyllisyyttä yleensä ja eri menetelmien kohdalta. Tämä koskee siis ryhmäohjattuja, mutta yksilöohjatuilta 

saatu suullinen palaute on ollut samansuuntaista. 
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Asiakkaat kertoivat palautteessaan saaneensa varmuutta ja itseluottamusta, oppineet heräämään 

aamuisin, päivärytmin arkeensa, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, mielekkyyttä elämään, 

sosiaalisia suhteita, ystäviä, hakuosaamista, suomen kieltä, matemaattisia taitoja ja käytännön 

teknistä osaamista. Heistä hankkeessa tehtiin heille hyödyllisiä asioita ja he kokivat tulleensa autetuiksi. He 

kertoivat kehittyneensä. Heistä hankkeessa tehtiin heille hyödyllisiä asioita. Hankkeen henkilökunta sai 

positiivista palautetta ja hanketta pidettiin hyvänä. 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Onko sinulle ollut SeeMe'stä hyötyä?

Oletko saanut tukea ohjaajilta?

Onko ePortfolion tekeminen ollut
hyödyllistä?

Onko oman osaamisen kirjoittamisesta
hyötyä?

Oletko oppinut tietotekniikkaa?

Onko ryhmästä ollut tukea?

Oletko saanut tukea ammatinvalinnassa?

Oletko oppinut Suomen
koulutusjärjestelmästä?

Oletko löytänyt itsestäsi uutta osaamista?

Oletko saanut itsevarmuutta?

Onko videoiden tekeminen ollut
hyödyllistä?

Hankkeen osallistujapalaute maksatusjaksoittain
(1=ei yhtään 5= erittäin paljon)

Maksatusjakso I Maksatusjakso II Maksatusjakso III Maksatusjakso IV Maksatusjakso VI
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Kohderyhmän edustaja kertoi ohjausryhmässä, miten Seeme auttoi näkemään omat vahvuudet, 

tunnistamaan oman osaamisen, auttoi siinä minne hakea. Hän piti ePortfolion vaikutusta merkittävänä. 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Onko sinulle ollut SeeMe'stä hyötyä?

Oletko saanut tukea ohjaajilta?

Onko ePortfolion tekeminen ollut hyödyllistä?

Onko oman osaamisen kirjoittamisesta hyötyä?

Oletko oppinut tietotekniikkaa?

Onko ryhmästä ollut tukea?

Oletko saanut tukea ammatinvalinnassa?

Oletko oppinut Suomen koulutusjärjestelmästä?

Oliko työkokeilun kesto sopiva?

Oletko löytänyt itsestäsi uutta osaamista?

Oletko saanut itsevarmuutta?

Onko videoiden tekeminen ollut hyödyllistä?

Hankkeen osallistujapalautteen kokonaiskeskiarvot
(1=ei yhtään 5= erittäin paljon)
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Hankkeessa myös pyydettiin palautetta sanallisesti: 

”Aloitin tammikuussa See Me hankeessa. Siellä me joka aamu keskustelimme mikä on meidän päivän 

tehtävät. Alussa kaikki kirjoittivat oman tarina. Vielä opettajan kanssa me laittoisimme kaikki oman 

todistukset ePortfolio. Sitten oli meillä vielä haastatteluun missä katsoisimme yhdessä tulevaisuutta. Tämä oli 

hyvä, koska sitten miettisimme yhdessä mikä oli minulle hyvä työpaikka tai koulupaikka. Myös mikä on minun 

hyvät puolet. Tosi iso apua oli kun teimme koulu- ja työhakemuksia. Joskus voi olla tosi vaikeaa tehdä 

hakemuksia, silloin olisi hyvä, kun joku auttaa. Työntekijät ovat tosi mukavat ja ystäväliset. Aina kun 

tarvitsemme apua, he auttavat. Tämä hanke on tosi hyvä koska auta elämässä eteenpäin. Kun minä en olisi 

ollut See Me hangessa. Luulen, että minulla ei olisi koulupaikka mikä minulla on nyt. Tai minä olisin hakenut 

tosi väärin koulun. See Me autas löydä minulle koulu ja ammatti mikä olisi minulle hyvä.”  

(osallistuja) 

 

”Haluan kertoa että See Mesta. See Me on pieni projekti maahanmuuttajalle, jossa voi opiskelijan  erilainen 

asia. Aloitin viime tammikuussa ja loppuu huhtikuussa (22.4.2016). Tässä opetetaan erilaista ja uusia asia. 

Olen tehnyt monta ja uusia asia. esim. Cv, oma tarina, video, hakemus, koulu hakemus, matematiikka, e 

portfolio, kulttuuri, excel. 

Tästä ryhmässä on 7 opiskelija. kaikki ovat kivoja, ystävälisia, ja meillä on kaksi opettaja. Opettaja ovat tosi 

kiva ja ystävälisiä. He auttaa meitä ja aina tukea meille. Miten voi edetä eteenpäin. Aamulla keskustelaan 

opettaja kanssa tärkeä asiastä, ja kysytetaan omia uusia asia he selvitetään meille selvästi. Päivällä tehdään 

omia juttua. Yritän edetä eteenpäin ja yritän kehittää suomen keli taitoa. Olen tyytyväinen tästä kurssista.” 

(osallistuja) 

”Ihastuin erityisesti Suomeen. Suomessa on kuitenkin aika vaikea ottaa kontaktia ihmisten kanssa ja suomen 

kieli on myös vaikea. Olen opettellut tietokoneen, sähköpostin käyttöä ja työhakemuksen täyttöä. Aiemmasta 

koulutuksesta ja seemestä on ollut minulle hyötyä. Seemestä sain tietää työkkäristä. On vaikea löytää 

1,00

3,00

5,00

1 2 3 4 5

Oliko kesto sopiva? 
(1=liian lyhyt, 5=liian pitkä)
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työpaikka. Seemen avulla löysin työpaikan ja kykenin menestymään elämässä. Opin ePortfolion tekemisen. 

Opin myös kertomaan itsestäni ja sain itsevarmuutta.  

(osallistuja) 

 

”Ensimmäinen kokemus Suomessa sain, kun tulin Suomeen töihin. Työskentelin siivoojana firmassa L&T. Se 

oli ensimmäinen kokemukseni siivoojana, koska kotimaassa työskentelin tehtaalla kirjanpitajana. 

Ensimmäinen vuosi Suomessa oli minulle vaikeaa, koska en tiennut kieltä, ei ollut lähellä sukulaisia ja 

ystäviä, siksi oli ensimmäinen asia oppia kieltä. Olin töissä ja kävin kielikurssilla. Sitten löysin ystäviä ja oli 

helpompi, koska voinut kysyä tietoja omalla kielellä. 

Olin äitiyslomalla. Kun olin äitiyslomalla jatkoin oppia suomea itse kotona, ja vähän myöhemmin kävin 

kielikurssilla lasten kanssa. Se on hyvä idea, koska äiti voi opiskella rauhassa ja lapsi on lastenhoitajan 

kanssa. Äitiysloman jälkeen, olin TE-toimistossa, siellä oli helppo ja mukava. TE-toimisto tarjoisi minulle 

osallistua "See Me"hankkeessa. 

Osalistuin "See Me "-ssä syksyllä vuonna. 2016. Siellä oli tosi mukava ja kiinnostavaa Olin saanut paljon 

hyödyllistä tietoa. Hankkeessa tein oma tarinaa, CV, kieliharjoituksia ja paljon muita. Opettajat oli kiva ja 

kohtelias ja aina auttanut oppialle. 

Mielestani tämä "See Me" hanke on erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen maahanmuuttajalle. Tämä hanke 

antaa osallistujalle suuri mahdollisuus. 

Itse haluan sanoa kiitos kovasti opettajalle ja järjestäjälle hankkeen. Kiitos avusta! Toivotan kaikille rauhaa ja 

hyvää!”  

(osallistuja) 

 

”Olen oppinut paljon ja olen hyötynyt paljon.” 

(osallistuja) 

 

”Kiitos paljon voitte auttaa meitä, toivottavasti teille jatkuvuuden hankkeen.” 

(osallistuja) 

 

”Tämä see me hanke autoin minulle tosi paljon koska ennen minä pelkaan Kirjoittamisesta  mutta nyt on 

paljon paremmin ja  edea mitä tehdään koulussa.” 

(osallistuja) 
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”Videoiden tekeminen oli hyvää.” 

(osallistuja) 

 

”Opettajat oli paras ja oli ystävällistä ” 

(osallistuja) 

 

”Kaikki mitä teime tarvitsesimme. Turhaa ei ollut mitään.” 

(osallistuja) 

”Minun mielästä SeeMe hanke on tosi hyvää ja auta paljon. Tykkäisin tosi paljon.” 

(osallistuja) 

 

”Oppin montta uusia asioita. Miten edetä eteenpain ja miten voi hakea koulu ja töitä, Oppin lähettä oma 

toditukset, hakemus, video ,cv.koneltä.” 

(osallistuja) 

 

"Kiitos teille. Te olette tosi kiva  opettajat. Oppin teistä niin paljon hyviä asioita. Te aina tukea minua miten 

edetä eteen pain.” 

(osallistuja) 

 

”keskusteleminen oli parasta minulle.” 

(osallistuja) 

 

”haluaisin kertoa See Me hanke ohjaajille, että he eivät kyllästy maahanmuuttajille auttamista, joilla ei ole työ 

tai opiskelu paikat.” 

(osallistuja) 

”On auttanut minua löytää työtä ” 

(osallistuja) 

 

”minä opinut enemmän asioita miten lyödä paikka koulu miten voin mennä hastetelun” 
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(osallistuja) 

”Opettajat olivat hyvin kohteliaita. He olivat erittäin hyödyllisiä kaikessa. Kiitos Teille avusta! ” 

(osallistuja) 

”Olen oppinut e_portfolio ja opinnut kertoa itsestäni” 

(osallistuja) 
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SEE ME – HANKKEEN TOTEUTUS JA MENETELMÄT - VERTAILUA OSAAMO-HANKKEESEEN 

(Leeni Kiikka syksyllä 2016) 

 

 

Kehittämishankkeen taustaa 

 

Suomesta löytyy suuri joukko alle 30-vuotiaita henkilöitä, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa. 

Tilanne alkaa olla sekä taloudellisesti että sosiaalisesti yhteiskunnalle kestämätön. Euroopan Unioni 

rahoittaa tälläkin hetkellä useita erilaisia hankkeita ja projekteja, joilla pyritään muuttamaan tilannetta.  

Yksi tällaisista ESR hankkeista käynnistyi Helsingin Diakoniaopistolla elokuussa 2015. Hanke on suunnattu 

työvoimatoimiston maahanmuuttajataustaisille asiakkaille, joiden tilanne on selkeästi kantaväestöä heikompi. 

See Me, viralliselta nimeltään: Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistamishanke, sai 

alkunsa Nanna Wilhelmsson ideoista, ajatuksista ja työkokemuksesta maahanmuuttajien parissa. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat nousseet keskiöön etenkin ammatillisessa koulutuksessa. 

Myös poluttaminen on kymmenien erilaisten hankkeiden ja kurssien tavoitteena. Mikä siis tekee See Me-

hankkeesta erilaisen tai uudenlaisen? Tätä kysymystä halusin lähteä selvittämään, ja vertaamaan hanketta 

toiseen samankaltaiseen ESR-hankkeeseen.  

Vertailukohteena on Edupolin toteuttama Osaamo-hanke, joka käynnistyi samoihin aikoihin See Me’n 

kanssa. Kokonsa puolesta Osaamo on reippaasti yli kaksinkertainen, ja siinä voi olla asiakkaina myös 

kantasuomalaisia. Osaamossa on myös käytössä enemmän resursseja; hankkeessa työskentelee neljä 

puolipäiväistä valmentajaa ja hankkeen johtamisesta ja koordinoinnista vastaa kaksi työntekijää. See Me’ssä 

työskentelee projektipäällikkö kokopäiväisesti sekä ohjaaja puolipäiväisesti.  

Kummankin hankkeen tavoite on samankaltainen; Osaamon tavoitteena on työllistyminen, opiskelupaikka tai 

työkokeilu. See Me-hankkeessa halutaan lisätä osallistujien mahdollisuuksia päästä koulutukseen tai 

työelämään. See Me’n hankehakemuksessa mainitut tavoitteet ovat: 

- tunnistaa non- ja informaalista osaamista 

- opinnollistaa ja tunnustaa tunnistettua osaamista 

- luoda osaamisen tunnistamisen validointia tukeva e-portfolio 

- poluttaa osaamistasoa vastaaviin koulutuksiin sekä oppimista edistäviin toimenpiteisiin ja työllistymiseen 

Hankkeiden sisällölliset erot liittyvät käytännön toteutukseen ja käytettyihin menetelmiin, ja ne ovat tässä 

kehittämishankkeessa mielenkiinnon kohteina. 
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Kehittämishankkeen tavoitteet ja toteutus 

 

See Me’n toteutus, käytettävät menetelmät ja toimintamallit ovat myös edellisen vuoden aikana osittain 

muuttuneet ja kehittyneet. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on entisestään selkiyttää See Me’n 

profiilia ja toimintamalleja. Parhaiten tämä tapahtuu vertailemalla toiseen samankaltaiseen hankkeeseen. 

Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti hankkeiden käytännön toteutus ja menetelmät.   

See Me-hanke on nyt kaksivuotisen kautensa puolessa välissä. Ensimmäisen vuoden aikana hanke on 

elänyt, löytänyt uusia toimintatapoja, menetelmiä ja painotuksia sekä kohdannut yllättäviä haasteita. 

Kehittämishankkeen tavoitteena on myös tehdä tilannekartoitus, missä mennään nyt. 

Käytännössä keräsin tietoja Osaamosta haastattelemalla kahta ohjaajaa sekä hankkeen materiaaliin 

tutustumalla. Vertasin näitä tietoja sitten See Meen tietoihin, joita on kertynyt omasta runsaan vuoden 

ohjaajan työkokemuksesta hankkeessa, keskusteluista projektipäällikön Vesa Silanderin kanssa sekä 

tutustumalla See Meehin liittyviin kirjallisiin materiaaleihin.  

 

 

Rekrytointi ja asiakkaat 

 

Alun perin oli tarkoitus, että Kampin TE-toimiston yhdyshenkilö seuloo potentiaaliset See Meen asiakkaat, 

joita sitten kutsuu sovittuna päivänä haastatteluun. Näin toimittiin syksyllä 2015, jolloin meillä oli useita 

haastattelupäiviä TE-toimistossa. Haastattelussa oli aina mukana TE-toimiston yhdyshenkilö sekä See 

Me’stä 1-3 työntekijää. Tämä osoittautui paljon aikaa vieväksi, työlääksi ja tehottomaksi vaihtoehdoksi. 

Keväällä 2016 kävimme myös pitämässä infon yhdessä Monika naisten ja Monik ry´n kanssa Kampin, 

Pasilan ja Itäkeskuksen Te toimistojen asiantuntijoille.   

Ensimmäisen vuoden asiakasmäärät jäivät oletettua pienimmiksi. Tänä syksynä työvoimatoimiston kautta on 

saapunut vain muutama. Asiakkaiden löytämisen vaikeus tuli yllättävänä haasteena. Työvoimatoimiston 

mukaan tällä hetkellä olisi suorastaan ylitarjontaa maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille. Syyt ovat 

varmasti kuitenkin moninaiset. 

Tänä syksynä 2016 olemme edelleen laskeneet kynnystä See Me’hen tulijoille. Monet See Me’n asiakkaat 

ovat löytyneet johonkin Helsingin Diakoniaopiston ammatilliseen tai valmentavaan koulutukseen hakeneiden 

ja hylätyn päätöksen saaneiden joukosta. Myös puskaradion kautta on selkeästi alkanut tulla yhä enemmän 

asiakkaita.  

Osaamolla on laajat yhteistyöverkostot, joita he ovat hyödyntäneet hyvin asiakkaiden hankinnassa. 

Osaamon asiakkaat tulevat Ohjaamo-hankkeesta, Respasta, Työvoimapalvelukeskuksesta, te- toimistoista 

sekä suoraan netti-ilmoittautumisen kautta. Osaamon uusista asiakkaista kootaan kerran kuussa aloittava 

selkeä ryhmä kerran kuussa. See Me’hin ei ole ohjautunut Ohjaamosta, vaikka yhteistyötä on tehty. 
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Yhteenvetona voisi siis todeta, että See Me hankkeen asiakkaiden rekrytointi ei ole sujunut alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesti. Olemme joutuneet muuttamaan rekrytointia radikaalisti, ja käytännössä 

aloittamaan puhtaalta pöydältä. Positiivisena seurauksena on ollut kynnyksen madaltuminen ja asiakkaaksi 

tulon helpottuminen. Asiakkaiden tipoittain tuleminen itse asiassa helpottaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden 

huomioon ottamista. 

Uutena haasteena on taasen rekrytoida sellaisia asiakkaita, jonka kanssa voidaan tunnistaa osaamista 

käyttämillämme menetelmillä. Erittäin heikon suomenkielen taidon omaavan asiakkaan näkökulmasta See 

Me’llä on kuitenkin voinut olla merkittävä rooli oikean paikan löytymisessä. 

 

Kummassakin hankkeessa asiakkuuden pituus voi vaihdella. See Me’ssä ollaan asiakkaana usein selkeästi 

lyhyemmän ajan kuin Osaamossa. Myös koulujen hakuajat vaikuttavat asiakkuuden pituuteen; alkusyksyllä 

hakujen ollessa auki, osa See Me’n asiakkaista on päässyt nopeasti ammatilliseen koulutukseen.  

Syksyllä 2015 See Me’ssä aloitti kaksi koottua ryhmää, mutta asiakasmäärät jäivät pieniksi. Tänä syksynä 

2016 varsinaisesta pysyvästä ryhmästä ei voida enää puhua, enemmänkin kyseessä on muuntuva 

pienryhmä. Keväällä 2016 TE-toimiston oli tarkoitus lähettää asiakkaita joka toinen tiistai. Tätäkin käytäntöä 

muutettiin, niin, että syksystä 2016 See Me’n asiakkaaksi pystyy käytännössä tulla milloin vain.  

Kuluvan syksyn aikana olemme ohjanneet monet asiakkaista nopeasti eteenpäin. Tällöin asiakkailla on usein 

ollut puutteellinen suomenkielen taito tai hän on ollut luku- ja kirjoitustaidoton, jolloin hän ei ole voinut hyötyä 

See Meen tarjoamista menetelmistä. Osa on ohjautunut VALMAan tai ammatilliseen koulutukseen. 

Hankkeeseen mukaan tulleille on pyritty takaamaan sellaisia keskeisiä taitoja, jotka mahdollistavat itsenäisen 

opiskelun ja selviytymisen. 

Yhteenvetona voisi todeta, että See Me’ssä asiakkuudet ovat lyhyempiä kuin Osaamossa. See Me’n 

asiakkaat ovat keskimäärin seitsemän viikkoa. Olemme myös jonkin verran joustaneet ikärajasta. Vaikuttaa 

siltä, että Suomesta löytyy paljon maahanmuuttajataustaisia yli kolmikymppisiä, jotka ovat jääneet monien 

hankkeiden ja työvoimapoliittisten koulutusten ja toimenpiteiden ulkopuolelle.  

 

 

Toteutus ja sisällöt  

 

Molemmat hankkeet ovat hallinnollisesti työkokeiluita. See Me’ssä solmitaan asiakkaan kanssa heti kolmen 

kuukauden työkokeilusopimus, jolloin työpaikkana on Helsingin Diakoniaopisto. Sopimus voidaan purkaa heti 

kun asiakkaalle on löytynyt seuraava askel eteenpäin, esim. opiskelupaikka. Hankkeen aikana asiakas tekee 

yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tehtäviä käytössä olevien menetelmien ja työkalujen avulla. Työpäivä 

kestää klo 9 – 15.   
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Ensimmäisen toimintavuoden tavata See Me’n asiakkaat olivat pääsääntöisesti omassa tilassa omana 

ryhmänään. Syksystä 2016 rakennetta on muutettu siten, että aamupäivät klo 9- 11 olemme omassa tilassa 

oman ohjaajan kanssa. Iltapäivisin olemme Helsingin Diakoniaopiston tutkintoja edeltävien koulutusten 

avoimen tukipisteen, Jelpin kanssa Jelpin tiloissa. Paikalla on tällöin myös Jelpin työntekijöitä ja tutkintoja 

edeltävien koulutusten opiskelijoita.  

Osaamon prosessi jakaantuu kolmeen osaan: orientaatioon, työvalmennukseen ja jatkosuunnitelmaan. 

Asiakkaat taas käyvät ensin Edupolissa kymmenen päivän pituisen sitouttavan orientaatiojakson, jonka 

aikana vielä kartoitetaan motivaatiota. Tämän jälkeen suurin osa solmii työkokeilusopimuksen sopivan 

työpaikan kanssa yleensä kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Työvalmennusta voidaan halutessa jatkaa 

pidemmäksikin aikaa. Nimetty ohjaaja käy tapaamassa asiakkaita noin kahden viikon välein. 

Työvalmennusjakson jälkeen asiakkaalle tehdään jatkosuunnitelma, jossa hän saa henkilökohtaista 

ohjausta. Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua pajapäivään joka toinen viikko. Päiväpäivässä 

jatketaan työn- tai koulupaikan hakua. 

Yhteenvetona voi todeta, että See Me:n toteutus on erilainen Osaamoon verrattuna. Osaamon toiminnassa 

painottuu työelämässä toimiminen ja oikean alan löytyminen. Siellä edetään tietyt asiasisällöt määrätyssä 

järjestyksessä. Tavoitteena on oman mahdollisen alan työelämätaitojen vahvistamisen kautta päästä 

eteenpäin.  

See Me’ssä kaiken lähtökohtana on osallistujan osaamisen tunnistaminen ja asiakkaan voimaantuminen. 

Asiakkaan oma aktiivisuutta ja vastuullisuutta pyritään tukemaan monin keinoin. See Me ei ole perinteinen 

kurssi, jossa käydään tekemässä joukko erilaisia tehtäviä. Asiakkaille See Meetä kuvataan työpaikaksi, 

jonne tullaan sovitusti ja jossa tehdään itselle mielekästä, tärkeää ja eteenpäin vievää työtä. ”Tule tekemään 

töitä oman työllistymisen tai opiskelupaikan löytymisen eteen.” 

See Me on avautunut yhä enemmän ulospäin, ja alkanut tehdä yhä enemmän konkreettista yhteistyötä 

Helsingin Diakoniaopiston tutkintoja edeltävien koulutusten tukipisteen Jelpin kanssa. Olemme esimerkiksi 

jakaneet tiloja, yhdistäneet työntekijäresursseja, sekä tehneet yhteisiä tutustumiskäyntejä. See Me on myös 

pystynyt yhä paremmin hyödyntämään koko Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön osaamista esim. 

tekemällä yhteistyötä Diadome’n ja Sovinnon kanssa.   

 

Osaamon orientaatiojakson alussa täytetään henkilötietolomake ja mahdollinen työkokeilupaperi, laaditaan 

henkilökohtainen palvelusuunnitelma sekä tarkistetaan ja täydennetään työnhakuasiakirjat. Orientaatiojakso 

toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti luokassa ryhmänä 1-2 valmentajan voimin. Tämän lisäksi on 

yritysvierailu koulun ulkopuolelle sekä tutustutaan työnhakutaitoihin pajoissa. Muita sisältöjä ovat: 

vuorovaikutustaidot, koulutusvaihtoehdot, ammatit, työtehtävät, työelämätaidot sekä työnhakuasiakirjat. 

See Me’ssä on paljon samankaltaisia sisältöjä. Tutustumme yleensä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, 

koulutusaloihin ja ammatteihin, työkulttuuriin jne. Teemme myös asiakkaiden tarpeiden mukaisia hakuja 

koulutuksiin ja työpaikkoihin. See Me’n aikana on myös mahdollisuus tutustua työelämään, tähän mennessä 

kaksi asiakasta on ollut eripituisen jakson työpaikoilla. Osallistujilla on ollut mahdollisuus myös suorittaa 
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kaksi lähihoitajan ammatillisiin opintoihin kuuluvaa kurssia. Keväällä kolme lähihoitajan ammatista 

haaveilevaa asiakasta osallistui ammatillisiin opintoihin 

Osaamosta poiketen See Me’ssä on nostettu esille elinikäisen oppimisen avaintaidot. Näitä ovat: elinikäinen 

oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka, terveys, turvallisuus ja 

toimintakyky, aloitekyky ja yrittäjyys, kestävä kehitys, estetiikka, viestintä- ja mediaosaaminen, matematiikka 

ja luonnontieteet sekä aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Tarpeen mukaan asiakkaat ovat voineet 

esimerkiksi harjoitella matematiikkaa tai parantaa suomen kieltään. 

Yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja tunnustaa asiakkaiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja niin, että he 

saavat myös todistukseensa merkinnän osaamisestaan. Näin ollaan tehtykin, mutta sen merkitys on nykyisin 

vähentynyt elinikäisten oppimisen avaintaitojen sulauduttua ammatillisiin opintoihin.  

Yhteenvetona voi todeta, että yhteneviä sisältöjä liittyen koulutusaloihin, ammatteihin ja hakuprosesseihin 

löytyi paljon. See Me’ssä tuodaan esille lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitoja sekä siinä on mahdollisuus 

suorittaa muutama kurssi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.  

 

 

Menetelmät 

 

Osaamossa keskeisenä menetelmänä on työvalmennus, ja sitä kautta asiakkaan mahdollisuuksien 

parantaminen. Voidaan puhua työelämälähtöisestä opiskelusta. Osaamo tähtää selkeästi työelämään ja 

työpaikan löytymiseen. Laajojen verkostojen myötä yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä ja laajaa-alaista 

(kaupan ala, sosiaali - ja terveysala, kiinteistöpalvelut, puhdistuspalvelut sekä varastoala). 

See Me’n pedagoginen ajattelu pohjautuu narratiivisuuteen ja dialogisuuteen, jotka tulevat parhaiten näkyviin 

oman tarinan kirjoittamisessa. Hankkeen alussa käytimme seuraavia menetelmiä: oma tarinan kirjoittaminen, 

tapahtumien järjestäminen, keskusteluharjoitukset sekä ePortfolio. Matkan varrella See Me’hin on tullut lisää 

menetelmiä. Seuraavaksi esittelen lyhyesti See Me’ssä käytettyjä menetelmiä.  

Oman tarinan kirjoittaminen on pitkä prosessi, jossa asiakas kirjoittaa paperille, mitä hän on elämänsä 

aikana tehnyt. Kirjoitusta aina tarkennetaan ja tarkennetaan dialogissa yhdessä ohjaajan kanssa, niin että 

lopulta esimerkiksi kotitöiden tekeminen on kuvattu monipuolisesti työtehtäväkohtaisesti. Asiakas kirjaa vielä 

lopullisen version digitaalisesti ePortfolioon. 

Keskusteluharjoituksia käydään yleensä aamulla läsnäolijoiden kanssa. Aiheena voi olla 

viikonloppukuulumiset tai jokin päivän polttava aihe.  

Tapahtumien järjestäminen sisältää koko prosessin: suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.  

ePortfolio on osaamisen kehittämisen työkalu, johon asiakas kerää työ- tai opiskeluhaun kannalta tärkeät 

paperit digitaaliseen muotoon itsensä saataville verkkoon. 
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Videohaastattelussa asiakas esittelee itseään ja omaa osaamistaan. Ideana on, että hän voi liittää sen 

helposti erilaisiin hakuihin. 

Kulttuurikirja sai alkunsa asiakkaiden reseptikirjasta, johon asiakkaat keräsivät oman kulttuurinsa reseptejä. 

Tämä sitten laajeni siten, että reseptin rinnalle tuli myös kulttuurin esittelyä kuvin ja sanoin. 

Karttahaastattelussa hahmotetaan isolle paperille keskustellen asiakkaan nykytilanne (millainen olen, mitä 

osaan), historia sekä tulevaisuuden tavoitteet ja haaveet.  

Taidon vaiheistamisessa tietty ammatillinen taito puretaan vaiheisiin ja kuvataan kirjallisesti. 

Työn simuloinnissa keskeistä on itseohjautuva ja vastuullinen toiminta. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että käytännön toteutus ja menetelmät poikkeavat näissä hankkeissa. See Me’ssä 

lähdetään asiakkaan kanssa liikkeelle puhtaalta pöydältä, ja tehdään niitä asioita, jotka ovat hänen 

etenemisen kannalta tärkeitä. Käytössä ovat tietyt menetelmät, joista valitaan sopivimmat. 

Vuoden aikana on noussut käyttöön uusia menetelmiä samalla kuin toiset menetelmät ovat jääneet vähälle 

käytölle. Uuden asiakkaan kanssa aloitamme aina karttahaastattelulla, jossa on mukana molemmat ohjaajat. 

Siinä saadaan tunnissa asiakkaasta monipuolinen kuva menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuuden 

haavaista, ja siihen on helppo palata.  

Oman tarinan kirjoittaminen on edelleen keskeinen menetelmä, mutta haastetta on aiheuttanut puutteellinen 

kielitaito. Kaikille tehdään ePortfolio, ja tähän mennessä myös melkein kaikki ovat tehneet videoesittelyn, 

vaikka se alussa usein herättääkin suurta vastustusta. Keskusteluharjoituksia käydään viikottain, ja työn 

simulointi on keskeistä kaikessa See Me’n toiminnassa. Sitä vastoin tapahtumien järjestäminen, 

kulttuurikirjan tekeminen ja taidon vaiheistaminen ovat jääneet viime keväänä ja tänä syksynä 2016 

vähemmälle käytölle, sillä ne vaativat pidemmän ajan.  

 

 

Lopuksi 

 

Päällisin puolin Osaamo ja See Me vaikuttavat samankaltaisilta hankkeilta, mutta toteutustavoiltaan ja 

menetelmiltään ne poikkeavat suuresti. Tämä työ selkiytti ainakin itselleni See Me’n erilaisuutta ja 

ainutlaatuisuutta. 

Mitä laajemmat verkostot hankkeella on jo heti alussa, sitä helpommin päästään itse työskentelyyn. 

Osaamolla oli tässä selvästi etulyöntiasemassa, mutta See Me on tässä asiassa kirinyt. Työelämälähtöisyys 

on ollut Osaamolla alusta alkaen vahvaa, See Me’llä se on hyvällä alulla. 

Oli hämmästyttävää, miten See Me’n taustalla oleva pedagoginen lähtökohta tulee oikeasti näkyviin 

käytännön toiminnassa. See Me’ssä korostetaan jokaisen jo olemassa olevaa osaamista ja taitoja, sekä 
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yksilön omaa aktiivisuutta ja vastuuta elämässään. See Me’ssä käytetyt menetelmät selvästi 

voimaannuttavat asiakasta, mahdollistavat monipuolisen osaamisen tunnistamisen sekä auttavat seuraavan 

askeleen ottamista.  

See Me’n hankehakemuksen lupaus osaamisen tunnistamisesta todella toteutuu. ”Osaamisen tunnustamista 

ei eroteta erilliseksi jaksoksi, vaan osaamisen tunnistamisen prosessi etenee esimerkiksi käsitteellistämällä 

ja sanoittamalla omaa osaamista. Tunnistettu osaaminen ei muodosta valintakriteeriä jollekin tietylle 

yksittäiselle jatkopolulle, vaan asiakkaalle rakennetaan henkilökohtainen polku. Kyse on todellisesta 

henkilökohtaistamisprosessista.” 

Olisi mielenkiintoista seurata, mikä vaikutus hankkeilla on asiakkaiden elämässä pidemmällä, useamman 

vuoden, aikavälillä.  
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YHTEENVETO 

 

Suomen Diakoniaopistolla (ent. Helsingin Diakoniaopistolla) on vahvat perinteet maahanmuuttajien 

koulutuksessa. Maahanmuuttajien tarpeet haastavat koulutusjärjestelmää ja hakuprosesseja. Kohderyhmä ei 

löydä oikeisiin heille sopiviin koulutuksiin eikä aina ole tarjolla sitä mihin olisi tarve. Tietoisuus 

mahdollisuuksista on heikkoa ja tapahtuu enemmän kuulopuheiden kuin tiedon etsinnän perusteella. 

Kyvykkäimmät selviytyvät ja muille jää osaksi hakea kurssille, joka valmentaa koulutuksiin. Usein haasteena 

ovat myös epärealistiset tavoitteet. Kognitiivinen painottuminen toteutuksessa estää pääsyn tai pärjäämisen 

koulutuksissa.  

Näihin haasteisiin hankkeessa on pyritty vastaamaan. Osaamisen tunnistamisessa ei ole aina kyse 

opinnollistamisesta, vaan mahdollisuuksien kartoittamisesta ja omien kykyjen tiedostamisesta ja 

sovittamisesta koulutusmahdollisuuksiin. Tässä hankkeen menetelmillä ja menettelytavoilla oli erityisen 

ratkaiseva osa. 

 

See me-hanke oli oikea-aikainen, mutta tämä julkaisu kertoo myös sen, että järjestelmät eivät olleet valmiita 

käsittelemään vuoden 2015 maahanmuuton aiheuttamaa tilannetta. Kestää vieläkin liian kauan, että kaikki 

osapuolet voittavat. Me tarvitsemme työvoimaa ja maahanmuuttaja tarvitsee työtä. Meidän on luotava 

mahdollisuuksia myös sellaiseen työhön, josta olemme viime vuosikymmenet hankkiutuneet eroon.  

Suomalainen yhteiskunta ylläpitää tehokasta kulttuuria ”vähemmän työntekijöitä on tehokkaampaa”. Hyvä 

palvelukulttuuri edellyttää kuitenkin ihmisiä. Se lisää kustannuksia. Haluammeko, että ihmiset ovat työssä 

vai pitelemmekö ihmisiä mahdollisena resurssina kotona? Jos ei voi elättää itseään, menettää muutakin 

kuin rahaa. Luottamus omaan kyvykkyyteen ja ylpeys omin käsin ansaitusta ovat yksilölle 

arvokkaampia kuin palkka. Se luo uutta kyvykkyyttä ja yritteliäisyyttä. Ongelmia voi aiheuttaa 

työpainotteisesti oppivan hyväksikäyttö, mutta huonot käytännöt eivät saa pilata hyviä ideoita.  

Digitalisaatio tekee asiat sujuviksi, mutta järjestelmät on kehitettävä selkeiksi, helppokäyttöisiksi ja 

käyttäjäystävällisiksi. Vaikka digitalisaatio vähentää työpaikkoja, seuraus siitä ei ole katoavat työpaikat, 

vaan uusi palvelukulttuuri – osin vanhan palvelukulttuurin palaaminen. Historiallisesta näkökulmasta koneet 

ovat vähentäneet aina työtä, mutta luoneet samalla uutta. Yhä useampi ostaa kotisiivousta, 

lastenhoitopalveluita, tilaa ostokset nettikaupasta ja palveluiden saatavuus paranee eri vuorokauden aikoina. 

Työllistyminen on kuitenkin haastavaa erityisesti niille, jotka eivät kotoudu nopeasti ja kenellä koulutustausta 

on heikko. Ihanne olisi, että kyvyt tulisi käytettyä mahdollisimman hyvin – sekä yhteiskunnalle että yksilölle. 

Valitettavasti se ei aina ole realismia. Välillä on myönnettävä, että emme voi paikata maahan tulleen 

menetettyjä vuosia, kulttuurieroja ja koulutuseroja. Kuitenkin koulutus on yhteiskunnan kannalta 

kannattavaa, vaikka hän ei työllistyisi, koska sillä on vaikutusta seuraavaan sukupolveen.  

Ihmetystä herättää miten on mahdollista asua maassa asua liki 20 vuotta saavuttamatta kotoutumisen 

tavoitteita. Opetuksella tuettu työnteko, tekemällä oppiminen ja nopea palkkatyöhön pääseminen 
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takaavat paremman tuloksen kuin kognitiivisiin tavoitteisiin keskittyminen. Suomen kielen opetuksen 

ja työn yhdistämisellä on ollut pitkään selkeä tarve. Onneksi tarpeeseen on alettu vastaamaan. Työ opettaa. 

 

Teknologia vie työpaikkoja, mutta ihmisillä on taipumus tehdä jotain ja hankkia jostain elanto. Tätä ohjaa 

politiikka. On vastuutonta, jos politiikkaa ohjaa vain kannatusluvut. Jos meillä on paljon työttömiä, jotka 

elävät vailla suuntaa, se tulee aiheuttamaan ongelmia yhteiskunnalle kehdosta hautaan ja ennen 

kaikkea heille itselleen ja lapsilleen. On hyvä muistaa kuinka perustava asia on yhteiskuntarauha ja 

kuinka merkittävän osan ihmisen hyvinvoinnista muodostaa itseluottamus. Sen vaikutus ei ulotu vain 

mieleen, vaan myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja talouteen. 

 

Työn väheneminen haastaa tukijärjestelmät ja kansalaisen hyvinvoinnin. Tuen pitää kohdistua 

aktiivisuuteen ja yritteliäisyyteen. Tukien varassa eläville olisi hyvä tarjota mahdollisuutta saada tiettyyn 

rajaan asti jokaista itse ansaittua euroa kohden lisäbonus yhteiskunnalta. Bonus voisi vähentyä 

kuukaudessa ansaitun perusteella. Jos raha menee työnantajalle, se ei kannusta työntekijää eikä hän aina 

tiedosta rahanlähdettä. Tukimallilla hän työllistyy helpommin ja pysyy kiinni työelämässä. Sillä on vaikutus 

mahdolliseen perheeseen. Kaikki voivat paremmin. Lisäksi se tekee pimeästä työstä vähemmän 

kannattavaa. Ihmisen aktiivisuuden kanavoiminen yhteiskunnalle hyödylliseen toimintaa on 

kannattavaa. Aktiviisuus voi näyttäytyä yhteiskunnalle valitettavasti myös haitallisesti. 

 

Hankkeen keskeisin haaste oli asiakashankinta. Tässä menettelytavat muuttuivat koko hankeen ajan. 

Asiakasprofiiliin keskittyminen hukkaa resursseja. Toiminnan on hyvä keskittyä asiakkaan 

haasteiden ratkomiseen ja tukemiseen sekä käytännöllisyyteen ja hyödyllisyyteen yhteiskunnan 

näkökulmasta. 

 

Maahanmuuttajille voisi perustaa yrittämisen start up-keskuksen, jossa on välineet ja ohjausta 

esimerkiksi tekstiilityöhön tai viljelyyn. Vaatteiden kulutus on kasvussa ja pienyrittäminen monipuolistaisi 

tarjontaa. Maahanmuuttaneilla on paljon osaamista ja sen muuntaminen meidän kaikkien voimavaraksi vaatii 

pientä panostusta. Kaikki maahanmuuttajat eivät voi olla taksikuskeja, siivoojia tai ravintolayrittäjiä. 

 

Matala kynnys-ajattelu loi kiinteän ajan ja paikan opintoja edeltävälle valmennukselle. Se tarkoitti 

sitä, että Suomen Diakoniaopistoon asiakas käveli sisään ja alkoi saamaan ohjeistusta ja neuvontaa 

miten voi saada opiskelupaikan ja miten kohentaa tarvittavia taitoja. Opintoneuvonta tekee loistavaa 

työtä, mutta heillä ei ole aikaa sellaiseen profilointiin, että oikeat ihmiset hakevat oikea-aikaisesti heille 

sopiviin koulutuksiin. Hakija on itse joutunut arvioimaan tai selvittämään oikeaa koulutusta. Valitettavasti 

kielitaito tai taidot eivät ole siihen aina riittäneet. Oikea koulutus oikeaan aikaan tarkoittaa vähemmän 

keskeytyksiä, sitoutuneempia opiskelijoita ja tyhjät opiskelupaikat pysyvät täysinä. Opintoja edeltävä 
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valmennus käynnistää henkilökohtaistamisen ja osaamisen tunnistamisen ennen opintojen alkua. Seeme-

hankkeen käytäntö oli, että kaksi tuntia henkilökohtaista ohjausta aamupäivällä ryhmässä ja ruokatunnin 

jälkeen itsenäistä työtä oppimisen avoimessa tukipisteessä. Hankkeessa tarjottiin myös yksilöohjausta. 

Asiakkaat tulivat osin sovitusti ja osin tarpeiden mukaan hakemaan neuvontaa. Toimintamalli korostaa 

omatoimisuuden merkitystä säilyttäen oman asian omistajuuden ja uran suunnittelun asiakkaalla 

itsellään. Hankkeessa korostettiin, että kotona voi omatoimisesti edistää kotoutumista ja 

koulutukseen pääsemistä. 

 

Osattomuus syntyy kokemuksista, jolloin jää ulkopuolelle. Jos täytät KELAn kaavaketta etkä ymmärrä 

mitä kysytään, niin se vahvistaa ulkopuolisuutta. Osallisuus syntyy siitä, että voi vaikuttaa itselle tapahtuviin 

asioihin. Jos et ymmärrä liikennesääntöjä, niin siitä on lyhyt askel siihen, että pidät joko itseäsi tyhmänä tai 

ettet välitä. Molemmat vaihtoehdot ovat yhteiskunnan näkökulmasta kalliita tai yksilön kannalta haitallisia. 
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Extraction in English 

 

The project started by teaching participants basics of the Finnish Society, education system and vocational 

studies. They worked with their own narrative and made a video presentation and plan for their studies and 

future. 

They produced material for The Book of Cultures. Participants saved their CVs, presentations, certificates, 

evaluations, work experience documents, courses and diplomas, etc. to ePortfolio 

(http://herringbarrel.blogspot.fi/2017/03/how-to-use-cloud-for-eportfolio.html). 

The project utilized self-valuation and independent work was practiced. In the morning they were conducted 

as a class and in the afternoons they did independent work. Every day or every week participants were 

asked what will they do on that day and do they think about their day – and if they are satisfied with their 

work and results. 

One of our participants was interviewed for the celebration of ESR 60 years. 

video (3:48): ESR 60 video 

As a result of the project there have been 80 immigrants that have taken part in the process. It is 100 % of 

our target. On average, people that participated in the group were in it for 50 days. 

71% of the participants were female. This was little over the target (62,5%). The average age was 32 years. 

Average age for females was over 33 and for males under 29. About 43% of participants are now studying. 

41% of the participants had a Somalian background. 

 

 

  

https://youtu.be/NTOn6ZCLMYs
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How to use cloud for ePortfolio 

 

Your student may have a lot of files and documents about his skills. How does he save all those important 

files and documents to Onedrive, iCloud or Google Drive? How can he use his mobile phone and ePortfolio? 

This guide will show you. 

 

First ask him which mail service he uses. If it’s Hotmail, best cloud-service for this is Onedrive, and if he uses 

gmail, best one is Google Drive. Immigrants often have Yahoo and it doesn't have a cloud service. But if you 

ask, it might reveal that most of students have either Hotmail (Live, Outlook) or Gmail. If he has an Android 

phone, they often have Gmail. If he tells you that he doesn’t remember his password, he can get it 

recovered. It takes time but it’s worth it. If you solve a problem, it’s not just that. Then you also know that 

problems can be solved. 

 

When he has signed in to the account, go to drive. Search for little boxes, if you don’t find the drive. Tell him 

to make a folder and name it ”ePortfolio”. Then he just saves or moves all the important documents there. I 

prefer pdf, jpg ja mp4 depending on file type. Of course it is good to save CV also as word file, so you can 

edit it online. 

 

Then he scans certificates, evaluations, work experience documents, courses and diplomas. Consult him to 

give them the kind of a name that it'll be found easily. He can even use subfolders. If he doesn’t have 

scanner, he can use his phone (either take a photo, or download an app dedicated to making a clean scan of 

documents, for example "Tiny Scanner" (can be found in the google play store, for free). 

 

So the CV is saved as a word- and pdf -file. Word file is for editing, and when he sends it, tell him to rather 

send it as a pdf-file. 

 

He can make a Video CV easily. First write five verses about himself. Help him to find key words and write 

them down, so you can tape them. Then he can read them while speaking to camera. If you use an iPad or 

iPhone, you can edit files with iMovie. If you edit it in Windows, you can use (for example) Windows Live 

Movie. File might be too big, so, for example, use "Handbrake" to make it smaller. 

If you want send the file, it should be 2-4 Mb. If it is small, he can see it with an older phone, and download it 

with a weak connection so it won’t take too much time. Making all this helps him learn about the process and 

how to perform, and empowers the student. 
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All the different applications he makes must be saved as pdf. He can do it for example in Google Chrome. It 

is very useful when he makes new applications. Sometimes people forget where they applied to, so it’s good 

for remembering. 

In the See me -project we have also saved ”Your Own Story”. It is a method by Nanna Wilhelmsson. You find 

out nonformal skills by writing. It is a long process. When you conduct writing, your key questions are: “What 

have you done?”, How you have done it?” and Why you have done it?” This process gives good material for 

applications. 

 

Then you teach how the student can find files from mobile and how to send them. First download Onedrive 

or Google Drive to your phone and sign in. I have noticed that taking a selfie is best way show how it works. 

Just tell him to take a (formal) selfie (they know how) and send it to his ePortfolio. You might hear a lot of 

wows. If student has good selfies and photos about his personal skills (Birthday cakes, selfmade socks etc) - 

save them too. 


