
KOTO–
PORTFOLIO

Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan 
kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee 

maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä auttaa 
tulevaisuuden opiskelu- ja työllistymissuunnitelmien tekemisessä.
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Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja 
ohjaajille.

Kotoportfolion on tehnyt opettaja Selene Jokisaari Huippu-hankkeen kv-
kumppaneilta Englannista (Prince´s Trust Team-valmennus ja Asdanin Work 
Award) saatujen mallien ja materiaalien pohjalta. Materiaali on käytössä 
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavissa 
koulutuksissa ja kotokoulutuksissa.
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KOTOPORTFOLIO

 • Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksissa (=KOTO) opiskelevat 
laativat oman KOTO-portfolion, johon kerätään kotoutumista edistävää 
materiaalia.

 • KOTO-koulutus kestää noin 10 kk-1,5 vuotta ja porfoliota kootaan koko 
opiskeluaika.

 • Erityisesti kerätään työllistymistä ja työelämään tutustumista tukevaa 
aineistoa ja tehtäviä.

 • Portfolio on henkilökohtainen ja kootaan yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti.

 • Opiskelijat saavat portfolion mukaansa ja voivat siirtää sen avulla tietonsa 
esim. toiseen oppilaitokseen.
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PORTFOLION TEEMAT

Portfolioon kootaan aineistoa ja tehtäviä seuraavien teemojen mukaisesti

Minä: osaaminen, tiedot ja taidot: 
Omaa osaamista reflektoivia tehtäviä
 • Mind Mapit
 • Ydinosaamispuu
 • Sukupuu
 • Aarrekartta
 • Elämänlanka-tehtävät
 • Elämäni aakkoset (voi tehdä myös omalla 

kielellä --> selitys suomeksi)
 • Tulevaisuuden suunnittelu -tehtävä
 • SWOT
 • Kotoutumisen prosessi ja -kehä tehtävät 
 • Kirje tulevalle minulle (esim. kirje 1 tai 5 

vuoden päähän itselle)

Tavoitteet Suomessa 
 • HOPS
 • Ammattisukupuu
 • Unelma-ammatti – tehtävät
 • Tavoitekartat: koulutus-, ammatilliset- ja 

työtavoitteet Suomessa (2-3 tavoitetta 
polkuineen)

Työelämä ja ammatit
 • Ammatteihin tutustumistehtäviä
 • Ammattikortit
 • Ammattinetistä ammattitietoa 

(käännöstehtävät kiinnostavista 
ammateista)

 • Tietoa ja kuvia kiinnostavista ammateista
 • Osallistuvaa havainnointia työpaikoilla 
 • Ammattilaisten haastatteluja
 • Työpaikkavierailujen materiaalia ja 

reflektoivia tehtäviä
 • Oman ammatin esittely ja vertailu 

suomalaiseen ammattiin – posteri (?)
 • Ammattiesittelyt (posterit ja 

powerpointesitykset)
 • Ammattibarometritehtävät
 • Alueen työllisyystietoa 
 • Alueen työnantajatietoa
 • Suomalainen työkulttuuri –tehtävät
 • Tasa-arvo työelämässä: miesten ja 

naisten työt (lista ammateista)  
--> miehelle, naiselle vai molemmille? 
Miksi? Tärkeät ominaisuudet?

 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Työttömän oikeudet ja velvollisuudet
 • Ammattiliitot 

Oppiminen ja koulutus
 • Oppiminen (tietoa) 
 • Minä oppijana 
 • Oppimistyylitestejä 
 • Oppimistaitojen kehittämistehtäviä
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä (tietoa)
 • Aikuisopiskelu (tietoa)

 – Oppisopimuskoulutus
 – Näyttötutkintojärjestelmä
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 • Tietoa kiinnostavista koulutuksista 
ja oppilaitosvierailuista (reflektoivia 
tehtäviä)

Suomalainen yhteiskunta
 • YTO -oppituntien materiaalit 
 • YTO -aiheita reflektoivia tehtäviä
 • Suomalainen  perhe
 • Päivähoitojärjestelmä
 • KELA
 • Verotus
 • Suomessa asuvan oikeudet ja 

velvollisuudet 
 • Suomalainen politiikka
 • Tasa-arvo 
 • Turvallisuus + ensiapu
 • Kierrätys ( + vierailu ekotorille)
 • Ym.

Kulttuuri (suomalainen ja oman maan 
kulttuuri)
 • Kulttuurikuvat (hyvät ja huonot kuvat 

Suomesta)
 • Oman maan esittelyt  (ruoka, tavat, 

uskonto, pukeutuminen ym.)
 • Kulttuuritarinat (tarinat omasta maasta ja 

Suomesta)
 • Suomikuvat
 • Suomen väestö

 • Suomalaiset brändit
 • Luonto –tehtävät (reflektoivia tehtäviä 

luonnosta ja luontokäsityksistä: oma 
maa ja Suomi)

Vierailut
 • Vierailujen materiaaleja ja kuvia (Infotori, 

Turun NMKY, Triangeli, Sondip, Varissuon 
työttömät, Daisy Ladies ym.)

 • Vierailuja reflektoivia tehtäviä

Projektit
 • Työpaikoilla toteutettavat projektit
 • Vanhainkodit, somistaminen, 

keittiöprojektit

Työssäopppiminen
 • Työssäoppimisjakson materiaalit
 • TO -suunnitelmat
 • Oppimispäiväkirjat
 • Arvioinnit 
 • Työhön tutustumisjaksojen materiaalit

Työnhaun asiakirjat 
 • CV
 • Työhakemukset
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Muistiinpanoja:
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Lataa materiaalit ja muokkaa tarpeidesi mukaan: 
www.koulutustakuu.fi/tuotetori

Hanke pähkinänkuoressa:
Huippumallit haussa Huippu-hanke lähti liikkeelle halusta kohdata kansainvälisen 
yhteistyön ”ihan hyviä juttujahan siellä oli, mutta ei niitä voida meillä hyödyntää, 
koska koko toimintaympäristömme on niin erilainen” -haasteen. Hankkeen tavoitteena 
oli löytää keinoja siirtää muissa EU-maissa kehitettyjä nuorten työelämään siirtymistä 
helpottavia malleja suomalaisten toimijoiden käyttöön. 

Nuorten työelämään siirtymistä helpottavia malleja haettiin kansainvälisiltä kumppaneilta 
Saksasta, Englannista ja Hollannista. Suurin osa työstä tapahtui silti Suomessa, missä 
hanketoimijat testasivat siirrettäviä malleja ja työmateriaaleja sekä työstivät niitä 
saadun palautteen perusteella paikallisiin tarpeisiin sopiviksi. 

Keväällä 2011 toimintansa aloittanut Huippu-hanke jatkuu 31.7.2014 saakka. Osin 
Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen hallinnoivana organisaationa toimii 
Turun kaupungin sivistystoimiala.

Lisätietoja: www.koulutustakuu.fi/huippu


