
CV TYÖELÄMÄÄN
SPARRAUSTA MAAHANMUUT-
TAJATAUSTAISILLE NUORILLE
Sparraus tarjoaa oman alansa ammattilaiselle mielekkään tavan edistää nuor-

ten pääsyä työelämään. Työnantajalle sparraus antaa mahdollisuuden toteuttaa 

yhteiskuntavastuuta lahjoittamalla henkilöstön työpanosta tärkeään asiaan ja 

kannustamalla henkilöstöä vapaaehtoistyöhön. 

Etsimme eri alojen ammattilaisia 
kertomaan maahanmuuttajataustaisille 
nuorille omista opinto- ja urapoluistaan 
sekä opastamaan nuoria omassa 
osaamisalueessaan. 

”Minulle tuli yritysideoita.” nuori

”Mä sain niin paljon 

tietoa, mitä tarvitsen 

työelämässä.” Nuori

@planmaahanmuuttajatyoplan.fiTutustu ja seuraa toimintaamme:

”Uskon, että työsopimuksen ja työto-

distuksen tärkeys jäi nuorille mieleen ja 

jatkossa he tarkistavat, että nämä asiat 

ovat aina kunnossa. Tulen mielelläni 

mukaan uudestaan!” sparraaja



KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Koordinaattori Emilia Heikkilä,  

 

tyoelamaan

CV työelämään -hanketta rahoittaa STEA 

MITÄ?
Sparraus on yksi toimintamuoto Planin CV 

työelämään -hankkeessa, joka vahvistaa 

-

tajataustaisten nuorten työelämätaitoja 

ja verkostoja. Nuoret ovat muuttaneet 

vain vähän tai ei lainkaan työkokemusta 

Suomessa.

MITEN?
Sparrausta järjestetään oppilaitoksista 

kootuille nuorten ryhmille. Sparrauksen 

tarkoituksena on tarjota nuorille konkreetti-

sia välineitä, tietoja ja taitoja tulevaisuuden 

työelämään. Sparraaja voi tehdä tunnista 

muutamaan tuntiin kestävän vierailun nuor-

ten ryhmään tai vetää työpajan. Yhteistyö 

on vaivatonta, sillä Plan huolehtii käytän-

nön järjestelyistä. Aikataulusta ja toteu-

tuksesta sovitaan tarkemmin sparraajan 

kanssa. Sparraus on mahdollista toteuttaa 

myös etänä. 

KENELLE?
Toivottuja teemoja ja vierailijoita ovat 

esimerkiksi:

• yrittäjyys (yrittäjä tai yrittäjyyskoulut-

taja) 

• oikeudet ja velvollisuudet työelämäs-

sä (juristi tai HR-työntekijä)

• esiintyminen ja vuorovaikutustaidot 

(näyttelijä tai esiintymiskouluttaja)

• hyvinvointi opinnoissa ja työelämässä 

(sotealan ammattilainen) 

• IT-taidot: sähköpostin lähettäminen, 

tiedostojen eri muodot ja tallentami-

nen, kuvien liittäminen hakemuksiin, 

videohakemuksen tekeminen sekä 

liittäminen hakemukseen (IT-alan 

ammattilainen) 

• hygieniapassi tai turvallisuuskortti 

(ravintola-alan tai turvallisuusalan am-

mattilainen tai Ohjaamon työntekijä). 

HYÖDYT SPARRAAJALLE
• moninaisista taustoista tuleviin nuoriin 

tutustuminen

• oman osaamisen näkeminen uusin 

silmin

• vapaaehtoistyö, jolla on merkitystä 

ja joka voi muuttaa nuoren elämän 

suunnan

MISSÄ?
Toteutamme CV työelämään -hanketta 

pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

MIKSI?
Työ on yksi keskeisimmistä tavoista kokea 

merkityksellisyyttä ja osallisuutta yhteis-

kunnassa. Maahanmuuttajataustaisten 

nuorten on tärkeää saada niin tietoa 

työelämästä kuin kannustavia työelämä-

kokemuksia mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, jotta kiinnittyminen työelämään 

pääsee alkuun. Tämä on tehokas tapa 

kitkeä eriarvoisuutta.

HYÖDYT ORGANISAATIOLLE
• yhteiskuntavastuun toteuttaminen 

vaivattomasti ja vaikuttavasti

• työnantajamielikuvan vahvistaminen

• tulevaisuuden tekijöihin panostaminen 


