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Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja 
maahanmuuttajien työllistymisen 
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(1.6.2022 – 31.10.2023)



Hankkeen taustaa  1 (2) 
• Merkittävästä työvoimapulasta kärsivät kainuulaiset työnantajat voivat hankkeen kautta saada 

tarvitsemiaan osaajia eri tehtäviin. 
• Hankkeen toiminnalla edistetään työllisyyttä, kotoutumista, työmarkkinoiden kansainvälistymistä ja 

löydetään uusia ratkaisuja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan. 
• Hanke tuottaa lisäarvoa ajankohtaiseen kriisiin edistämällä kohderyhmän nopeaa työllistymistä, 

kotoutumista ja suomen kielen oppimista työllistymisen avulla. Toimeentulon hankkiminen itse sekä 
työssäkäyntiin liittyvät arjen rutiinit tukevat henkilöiden hyvinvointia. 

• Pitkällä aikavälillä työpaikan saanti on keskeinen henkilön kotoutumista edistävä asia, jolla on 
kauaskantoisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia henkilön lähipiiriin ja yhteisöön laajemminkin.

• Hankkeen aikana toteutettavat kehittämistoimet parantavat TE-toimiston ja kuntien työvoimapalveluiden 
osaamista kohderyhmän työllistämisessä. Useissa kainuulaisissa yrityksissä, yhdistyksissä ja julkisen 
sektorin työpaikoilla valmiudet ja osaaminen kansainvälistaustaisen työvoiman rekrytoinnissa kehittyvät.



Hankkeen taustaa 2 (2)

”On tärkeää, että yhä useampi kainuulainen työantaja löytää työvoimaa maahanmuuttajien ja tilapäisen suojelun 
piirissä olevien joukosta. Kansainväliset työntekijät ovat edelleen varsin harvinaisia kainuulaisissa työyhteisöissä”, 
sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja Mikko Keränen.

“Työpaikka on erittäin tärkeää henkilöiden kotoutumisessa. Työn kautta kontaktit paikallisiin lisääntyvät ja 
työllistyneiden parantunut taloustilanne avaa mahdollisuuksia harrastuksiin ja monenlaiseen osallistumiseen. On 
kaikkien etu, että osaaminen saadaan käyttöön”, Keränen jatkaa.

Hankkeen ideoinnissa ja yksityisrahoituksessa keskeinen rooli on ollut LähiTapiola Kainuu-Koillismaalla. 
”Asiakkaidensa omistamana keskinäisenä elämänturvayhtiönä LähiTapiola Kainuu-Koillismaa haluaa kantaa 
kortensa kekoon hädässä olevien auttamiseksi. Tuellamme autamme maahanmuuttajia ja tilapäisen suojelun 
piirissä olevia voimaan paremmin ja olemaan turvassa. Samalla haluamme auttaa alueemme yrityksiä löytämään 
helpotusta työvoimapulaan sekä tukea alueemme elinvoimaisuutta”, LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallituksen 
puheenjohtaja Arto Okkonen kertoo. (Lähde: artikkeli Haluamme tukea maahanmuuttajien ja tilapäisen suojelun 
piirissä olevien työllistymistä Kainuun yrityksiin - Ajankohtaista - Kajaanin ammattikorkeakoulu (kamk.fi)

https://www.kamk.fi/news/Haluamme-tukea-maahanmuuttajien-ja-tilapaisen-suojelun-piirissa-olevien-tyollistymista-Kainuun-yrityksiin/17926/ee1e534e-d931-44a0-8ffa-42fa251571e3


Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

• Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tilapäisen suojelun piirissä olevat ja muut 
ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Toisena kohderyhmänä ovat yritykset, yhdistykset ja julkiset 
työnantajat, jotka tarvitsevat työntekijöitä. Näin edistetään Kainuun työmarkkinoiden 
kehittymistä. Vaikuttavuuden ja sujuvuuden takaamiseksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä 
TE-palvelujen, kuntien työvoimapalveluiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa.

• Hanke auttaa ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita ja kainuulaisia yrityksiä työpaikan 
hakuprosessissa, työn aloittamisessa ja ammatillisen kielikoulutuksen järjestämisessä. 
Työnhakijoita avustetaan löytämään avoimia työpaikkoja ja käymään keskusteluja työnantajien 
kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen, mutta tarvittaessa henkilöitä avustetaan myös 
koulutuksen ja opintojen suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan työllistymistä helpottavaa 
lyhytkestoista täsmäkoulutusta, kuten korttikoulutuksia hankkeen osallistujille. 



Faktatietoa hankkeesta
• Kustannusarvio: 318 228 euroa

• Rahoittajat: 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / kansallinen osuus  (254 581 euroa)
LähiTapiola (50 108 euroa)
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (13 539 euroa)

• Keskeistä kaikissa hankkeen toiminnoissa on yhteistyö muiden 
maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palveluiden kanssa: 
TE-toimisto, Kainuun kuntien työllisyyden kuntakokeilu, Kajaanin 
kaupungin kansainväliset palvelut ja vastaanottokeskus. 

• Hankeindikaattorit: 
positiivinen jatkopolku työelämään 250 (hlöä), opintopolulle 50 (hlöä), 
osallistuneet työnantajat: 75 yritystä.  



Tukea vieraskielisille työnhakijoille 

• Oman työllistymispolun suunnittelussa 
• Tarvittavien hakemusten ja asiakirjojen laatimisessa 
• Työnantajan tavoittamisessa 
• Työpaikkahaastatteluun valmistautumisessa ja tarvittaessa mukana haastattelussa 
• Työtehtävään perehtymisessä uudessa työpaikassa 
• Lyhyiden pätevöitymiskoulutusten järjestämisessä 
(korttikoulutukset, ammatillinen kielikoulutus) 

• Opiskelupaikan etsimisessä



Tukea työnantajille 

• Työpaikkailmoitusten välittämisessä ja kääntämisessä tarvittaessa kohderyhmälle 
• Mahdollisten työntekijöiden esittely
• Tarvittaessa työhaastattelussa mukana 
• Työntekijän perehdyttämisessä, tarvittaessa tulkkipalvelujen järjestäminen

Työnantaja voi kertoa meille, mitä konkreettista apua tarvitsee, katsotaan tapauskohtaisesti kuinka 
voimme olla avuksi ja tueksi.

Teemme jalkautuvaa työtä, voimme tulla työnhakijoiden kanssa työpaikalle tutustumaan.



Ota rohkeasti yhteyttä! 
Natalia Alava 
projektipäällikkö 
Kajaanin ammattikorkeakoulu
p. 040 4804775
natalia.alava@kamk.fi

Eveliina Tervaniemi
työpaikkavalmentaja
Kajaanin ammattikorkeakoulu
p. 040 557 2038
eveliina.tervaniemi@kamk.fi

mailto:natalia.alava@kamk.fi
mailto:eveliina.tervaniemi@kamk.fi


Lämmin kiitos!
Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Lisätietoa hankkeesta: RR-tietopalvelu -hankekuvaus 
S22827, Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja 
maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen 

Kainuussa - TILMA (eura2014.fi)

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eura2014.fi%2Frrtiepa%2Fprojekti.php%3Fprojektikoodi%3DS22827&data=05%7C01%7Ceveliina.tervaniemi%40kamk.fi%7C9c7dcba63bf94ad60e8808da8a867c05%7C5b59d99410324fbc870536544c6e0edb%7C0%7C0%7C637974607455690590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bZBAf8Mw2KrsT%2FJBVTixNmsMA1zT%2FSPjF9U0%2B4przw%3D&reserved=0
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