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Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen
maahanmuuttajalle, joka on TE-toimiston työnhakija-asiakkaana. TE-
toimisto voi tehdä alkukartoituksen itse tai hankkia sen ostopalveluna.
Osaamisen tunnistaminen nopeuttaa työmarkkinoille pääsyä.

Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa
toimeentulotukea. Usein nämä henkilöt ovat kotona lapsia hoitavia
vanhempia tai ikääntyneitä maahanmuuttajia.

Alkukartoitukset voivat olla alkuhaastattelutyyppisiä keskusteluja, joissa
kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, tai ne voivat olla laaja-alaisia
osaamiskartoituksia, jotka vaativat erityistä asiantuntemusta.

Yleensä alkukartoituksessa selvitetään ainakin asiakkaan perhetilanne,
terveys, aikaisempi koulutus ja työkokemus, luku- ja kirjoitustaito,
suomen tai ruotsin kielen taito, opiskelutaidot ja -valmiudet, työuraa ja
muuta elämää koskevat toiveet ja suunnitelmat.

Selkeä tiedotus alkukartoituksen tavoitteista auttaa hälventämään
mahdollisia epäluuloja. Erikieliset videot ja esitteet kertovat, mitä TE-
toimiston asiakkuus tarkoittaa ja miten kotoutujan prosessi etenee.

Joitakin alkukartoituksen lomakemalleja löytyy kotouttaminen.fi-
sivustolta.
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Kotoutumisen alkuvaiheen palveluprosessi



Kielelliset vaikeudet eivät saa olla kartoituksen
esteenä. Tulkkaus on suositeltavaa, jos on

aihetta epäillä kielitaitotestin epäonnistumista
ymmärtämisongelmien vuoksi.

Kielitaidon lähtötason testimenettely
edesauttaa yhdenvertaista kohtelua.

Testeissä tarkoituksena ei ole laittaa henkilöitä
paremmuusjärjestykseen, vaan löytää
jokaiselle sopiva kotoutumiskoulutus.

Arviointi ei saa jäädä irralliseksi toimenpiteeksi:
erityisen tärkeää on yhteistyö ja tiedonvaihto
testaajan ja TE-toimiston tai kunnan välillä.

Lähikuntien voi olla hyödyllistä sopia
yhteistyöstä esimerkiksi kielitaidon testauksen

järjestämisessä.

Neljä pääkaupunkiseudun aikuisoppilaitosta tarjoaa yhteistyönä kielitaidon
lähtötason arviointipalveluja Testipisteessä. Kielitaidon lähtötason arviointi
toteutetaan yhtenäisellä toimintamallilla. Testipiste on myös yhtenäistänyt
arviointia tarjoamalla kotoutumiskoulutukseen kielitaidon lopputestin sekä
arviointikoulutusta S2-opettajille.

Koulutusportti on sähköinen järjestelmä, joka ohjaa ja varaa paikan TE-
toimiston asiakkaille kartoituksiin, kotoutumista edistäviin
työvoimakoulutuksiin sekä kotoutumislain perusteella tuettavaan
omaehtoiseen opiskeluun. Koulutusportissa voidaan toimittaa TE-toimiston
asiakkaalle ajanvarauksia, kutsuja ja tiedotteita eri kielillä sekä välittää
kartoitusten ja koulutusten tulos- ja arviointitiedot TE-toimistoon.

• Maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen -kehittämisprojekti
Uudenmaan TE-toimistossa 2014–2015. TE-palvelut &
Opetus- ja kulttuuriministeriö.

• Maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi – virikkeitä
ammatillisen osaamisen kartoittamiseen
kotoutumisohjauksessa. Sisäasiainministeriön julkaisut
6/2011.

• Osama – maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen
alkuvaiheessa.

Alkukartoituksen
menetelmiä ammatillisen
osaamisen arviointiin

Lähde: Alkukartoituksen avuksi. Esimerkkejä kotoutumislain mukaisen
alkukartoituksen hyvistä käytännöistä. Työ- ja elinkeinoministeriön
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 11/2012.


