
Kotoutumisvaiheessa olevan maahanmuuttajan  

alkukartoitusprosessi kaupungilla 

 

 

 

  ASIAKAS on työtön,            ASIAKAS on työvoiman 
tavoitteena on koulutus          ulkopuolella (työkyvytön,  
        ja/tai työ             eläkkeellä, kotona hoitamassa  
                             lapsia, opiskelija)  tai työssä.  
 
    
       
   TE-TOIMISTO 
 
                      

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON  
MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ 

 
          Alkukartoitus ja alkuhaastattelu tarvittaessa tulkin  
       kanssa- Ohjaus tarvittaessa Testipisteeseen suomen 
      kielen testaukseen. Testipisteen tuloksen tultua ohjaus  
     testipisteen antaman suosituksen mukaiseen koulutukseen  
        TAI ohjaus suoraan sopivaan suomen/ruotsin kielen   
       koulutukseen www.finnishcourses.fi -sivustoa apuna  
      käyttäen. Yksilöllisen kotoutumissuunnitelman laadinta 
          Ohjaus kaupungin tms. palveluihin tarpeen mukaan 
 
  
 
 TESTIPISTE 

 

        

                  
                  
                MUU KOTOUTUMISTOIMINTA  
                  kaupungilla ja järjestöissä 
 

            

 kotivanhempien ja   ikääntyvien    Maahan-   Luku ja kirjoi- 
  lasten kotouttava   toimintaa      muuttajien  tustaidon koulu- 
    toiminta mm.    palvelutaloissa ammatilli-    tus 
   leikkipuistoissa                 seen koulu- 
                                  tukseen valmis- 

                                  tava koulutus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maahanmuuttoyksikkö, Sosiaali- ja  

terveysvirasto, Helsinki 

  Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki,  

  PL 8610, 00099 Helsingin kaupunki 

  09 3103 7577, ma-pe klo 8.15-16 

  Sähköposti mayk@hel.fi 

 

 
 
 
 
 
      ______________________________________________ 

           

        MAAHANMUUTTAJIEN  
         ALKUKARTOITUS 
     HELSINGIN KAUPUNGILLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Maahanmuuttoyksikkö, Sosiaali- ja 

terveysvirasto, Helsinki 

 

 

http://www.finnishcourses.fi/
mailto:mayk@hel.fi


Alkukartoitus auttaa uutta helsinkiläistä 

löytämään oman polkunsa  

 

Elämäntilanteesi alkukartoitus voidaan tehdä,  

kun muutat Helsinkiin ulkomailta, tai olet 

maahanmuuttaja, ja muutat muualta Suomesta 

Helsinkiin. 

 

Alkukartoituksessa kanssasi keskustellaan (tulkin 

kanssa, jos on tarvetta) ja selvitetään koulutuksesi, 

työkokemuksesi, kielitaitosi ja muut asiat, jotka 

liittyvät elämään Suomessa. Saat tietoa ja ohjausta 

Helsingin palveluista. 

 

• Helsingin kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston maahanmuuttoyksikkö 

palvelee uusia maahanmuuttajia esimerkiksi 

kun olet töissä, hoidat 

kotona lasta, olet 

opiskelija tai muusta         

syystä olet työvoiman 

ulkopuolella. Sinua 

haastatellaan ja sinut 

ohjataan 

kielitaitotasosi 

testaukseen Testipisteeseen. Kun tulos 

kielitasostasi on saapunut  

maahanmuuttoyksikköön, sinut ohjataan 

parhaiten sinulle sopivaan koulutukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysvirasto, Maahanmuuttoyksikkö   

Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki 

PL 8610, 00099 Helsingin kaupunki 

Puh. +3589 3104 011 

Sähköposti mayk@hel.fi 

Sosiaalityön neuvontapuhelin  

+358 9 3103 7577 

ma – pe klo 8.15 – 16.00 

 

• TE -toimisto (työ- ja elinkeinotoimisto) tekee 

sinulle alkukartoituksen, jos olet työtön ja 

rekisteröidyt työnhakijaksi.  

Kysy alkukartoituksesta TE -toimistostasi. 

Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto, 

Maahanmuuttajapalvelut 

 

Toimisto avoinna: ma – pe klo 9.00 – 15.45 

Käyntiosoite: Haapaniemenkatu 4 A,  

2. kerros, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 172, 00531 Helsinki 

+358 10 194434 ja +358 10 607 0490 

 

Alkukartoituksen pohjalta sinulla on mahdollisuus 

laatia yksilöllinen kotoutumissuunnitelma, jossa 

ammattilaisen avulla sovitaan seuraavista 

askeleista uudessa ympäristössäsi. 

Helsingissä ja Helsingin seudulla on paljon 

toimintaa, joka auttaa sinua uutena asukkaana 

löytämään oman polkusi:  

 

• toiminta leikkipuistoissa kotona lapsia hoitaville 

vanhemmille ja lapsille  

• ikääntyvien toiminta palvelutaloissa 

• maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 

valmistavat koulutukset 

• luku- ja kirjoitustaitojen koulutus 

maahanmuuttajille  

• muu järjestöjen ja hankkeiden toiminta 

 

 

Lisätietoa: 

www.virka.fi  

www.infopankki.fi  

www.finnishcourses.fi   

 

 

mailto:mayk@hel.fi
http://www.virka.fi/
http://www.infopankki.fi/
http://www.finnishcourses.fi/

