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Selkeää suomea työpaikalla
• Mitä kielellisiä asioita on hyvä ottaa huomioon  
  maahanmuuttaneen työkaverin kanssa?
• Miten perehdytät, ohjaat ja opastat työturvallisuuteen selkeästi?

Työkaverina maahanmuuttanut 
• Miten voimme auttaa erilaisia osaajia ymmärtämään toisiaan  
   paremmin työpaikalla?
• Mitä kulttuuriin liittyviä asioita on hyvä ottaa huomioon  
   maahanmuuttaneen työkaverin kanssa?
• Miten kulttuurierot voivat näkyä työpaikalla?
• Miten kulttuurieroja kannattaa käsitellä?

» Koulutuksiimme voivat osallistua kaikki työyhteisönne jäsenet –  
   myös esihenkilöt, työpaikkaohjaajat ja mentorit.
» Räätälöimme koulutukset työyhteisöllenne sopiviksi.
» Toteutamme koulutukset toiveidenne mukaan joko etä- tai  
   lähikoulutuksina.
» Tarjoamme koulutukset työyhteisöllenne maksuttomina vuoden  
   2022 loppuun saakka.

TYÖYHTEISÖKOULUTUKSEMME – UUTTA OSAAMISTA 

KOULUTUKSET TARPEIDEN MUKAAN

Ammattiosaajat maailmalta (AMOS) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR)  
tukema kehittämishanke (2020-2022). Kehitämme ammatillista koulutusta  

huomioiden sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden että yritysten tarpeet. 

Oma nimi

Työpaikka

Osoite

Työpaikkaohjaajan nimi

Työpaikkaohjaajan puhelinnumero

Opettajan nimi 

Opettajan puhelinnumero 

Tutkinnon osa 

Näyttö          Kyllä    Ei 

Ajankohta 

Työaika

Ensimmäinen työpäivä, missä                             mihin aikaan 

Ruokatauko, mihin aikaan?

Kahvitauot, mihin aikaan?

Ruokailu

Työvaatteet 

Puhelimen käyttö 

Työtehtävät
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Kirjoita nämä 
asiat muistiin 
ennen kuin 
aloitat työ-
elämässä oppimisen. 



Mitä on hyvä tietää ennen kuin aloitan työelämässä oppimisen?
 Tiedän, missä työpaikka on.
 Tiedän, missä minun täytyy olla ensimmäisenä työpäivänä.
 Tiedän, mitä minun täytyy oppia.

Mitkä ovat työajat?
 Tulen työpaikalle ajoissa.
 Olen paikalla noin 10 minuuttia ennen kuin työ alkaa.
 Puen työvaatteet ennen kuin työaika alkaa.
 Jos olen poissa, ilmoitan työpaikalle ja opettajalle mahdollisimman aikaisin. 

Miten teen työtä?
 Olen aktiivinen ja teen kaikkia työpaikan työtehtäviä. 
 Pyydän apua, kun en tiedä – olen oppimassa, en osaa vielä kaikkea.
 Otan heti yhteyttä työpaikkaohjaajaan tai opettajaan, jos on ongelmia.

Miten kommunikoin?
 Puhun rohkeasti, vaikka en osaa vielä kaikkea.
 Kysyn aina, kun en ymmärrä. 
 Puhun työkavereiden kanssa ruokailun ja kahvin aikana.
 Pyydän opettajalta tulkin avuksi, kun tarvitsen.

Mitä sääntöjä työpaikalla on?
 Tiedän, mitkä työturvallisuusasiat ovat tärkeitä.
 Huolehdin, että työvaatteet ovat puhtaat.
 Sovin työpaikkaohjaajan kanssa, milloin voin käyttää puhelinta.

Mitä teen työn lisäksi?
 Kirjoitan työstäni niin kuin olen sopinut opettajan kanssa. 
 Arvioin, miten osaan tehdä työtehtäviä.
 Suunnittelen yhdessä opettajan kanssa, 

 miten annan näytön.

Muista nämä asiat 
työelämässä 
oppimisen 
aikana.


