Kysely korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Lähtömaa ____________________
Äidinkieli _____________________
 Mies
 Nainen
Suomeen muuton peruste







Suomalainen puoliso
Kiintiöpakolaisuus
Turvapaikanhakija
Työlupa
Opiskelijastatus
Muu syy, mikä: _________________________

Suomessa oleskelun kesto





alle 1 vuosi
1-3 vuotta
4 -7 vuotta
yli 7 vuotta ________

Koulutus kotimaassa
 Ylempi korkeakoulu- tai yliopistotutkinto, ala: _____________________
 Alempi korkeakoulu- tai yliopistotutkinto, ala: _____________________
 Korkeakoulu- tai yliopisto-opintoja ______ vuotta, ala: ______________
Työkokemus kotimaassa
______________________________, kesto: _______
______________________________, kesto: _______
______________________________, kesto: _______

Lähtömaassa suoritetun tutkinnon rinnastaminen / tunnistaminen
/tunnustaminen
 tehty
 ei tehty
Suomessa suoritetut koulutukset ja tutkinnot





Ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto ________________
Korkeakoulututkinto ________________
Muu: _____________________________
__________________________________

Suomen kielen opinnot





Ei kieliopintoja
alle 1v
1-3 vuotta
yli 3 vuotta

Suomen kielen taito tällä hetkellä





Oma arvio __________________
YKI-tutkinto, taso 3
YKI-tutkinto, taso 4
YKI-tutkinto, taso 5 - 6

Nykytilanne









Opiskelen kotoutumiskoulutuksessa tai suomen kielen kurssilla
Opiskelen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
Opiskelen korkeakoulussa / yliopistossa
Olen palkkatyössä, työtehtävät: __________________
Minulla on oma yritys, toimiala: __________________
Olen työkokeilussa, työtehtävät: __________________
Olen työtön
Muu tilanne: ___________________________________

Millainen tulevaisuuden koulutus- ja/tai työllistymissuunnitelma sinulla on?
 Työllistyminen suoraan muuhun kuin oman alan työhön.
Ala: __________________
 Kouluttautuminen muuhun kuin oman alan ammattiin.
Ala: _______________________
 Työllistyminen suoraan omalle alalle: ___________________
 Oman alan jatko- tai täydennyskoulutus _________________
 Oman yrityksen perustaminen, toimiala: _________________
 Muu suunnitelma, mikä: ______________________________
Tiedot, taidot ja osaaminen
Mitä vahvuuksia sinulla on esittää, kun haet työtä?



















Oman kieli- ja kulttuurialueen tuntemus
Monen vieraan kielen taito
Laadukas koulutus kotimaasta
Oman alan erityisosaaminen
Monipuolinen työkokemus
Kokemus tiimityöskentelystä
Kokemus projektityöskentelystä
Kokemus kansainvälisestä työskentelystä
Esimiestaidot
Yrittäjäkokemus
Hyvät digitaidot
Hyvät vuorovaikutustaidot
Suomalaisen työelämän / yhteiskunnan tuntemus
Toimivat verkostot
Valmius oppia uutta ja kehittää omaa osaamista
Asenne ja motivaatio
_____________________
_____________________

Mitkä asiat voivat mielestäsi estää koulutus- tai työuralla etenemisesi?
 Puutteellinen suomen kielen taito
 Vanhentunut tai suomalaiseen työelämään soveltumaton tutkinto
kotimaasta
 Puuttuvat tai vähäiset verkostot
 Tiedon ja tuen puute työnhakuvaiheessa
 Tietämättömyys suomalaisen työelämän käytänteistä
 Työnantajien ennakkoluulot maahanmuuttajia kohtaan
 Asuinpaikkakunnalla vallitseva työllisyystilanne
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________

Muuta
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

