
Vapaaehtoinen työkummi 
työnhakijan tukena 
Duunikummi-toimintamalli 



Duunikummi-malli yhdistää tukea 
tarvitsevat ja vapaaehtoiset 
Kuntoutussäätiön kehittämän Duunikummi-mallin tärkeä perusajatus on yhdistää 
syrjään jääneiden nuorten ja aikuisten tarpeita, vapaaehtoisten kansalaisten autta-
mishalua sekä työnantajien toiveita saada työhön motivoituneita työntekijöitä, 
joiden perehdytykseen saa apua. Toive mallille on lähtenyt työelämästä, mutta 
myös Ohjaamojen nuoret ovat kertoneet toivovansa lisää ylisukupolvisia 
kohtaamisia. Toimintaa varten kehitettiin uudenlainen yksinkertainen tapa 
valmentaa työhön, mikä vastaa sekä työnantajien että nuorten tarpeisiin. 

Työnhakija saa tuekseen vapaaehtoisen ohjaajan eli työkummin, joka auttaa ja 
tukee häntä työllistymisessä oman kokemuksensa ja osaamisensa avulla. 
Työkummi tukee työnhaun jokaisessa vaiheessa: 

• auttaa työnhakijaa työhön valmentautumisessa, 
• on mukana työnhaussa, 
• auttaa työpaikalla perehdytysvaiheessa uuden työn alussa. 

Sopiva kesto työkummin ja työnhakijan yhteistyölle on noin neljä kuukautta, ja sen 
aikana työnhakijalla on Duunikummin tuki koko työnhakuprosessin ajan. 
Duunikummi-malli on tarkoitettu etenkin niille henkilöille, joiden on hankala 
työllistyä tai joiden mielestä työelämä tuntuu vaikealta ja mutkikkaalta. Päämäärä 
saattaa myös muuttua ohjauksen aikana. Työsuhteen sijaan työnhakijan polku 
saattaa johtaa opiskelupaikkaan tai muuhun työllisyyttä edistävään toimintaan. 

Valmenteutuminen töihin Työsuhteen alku Työn etsintä 
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• Tutustutaan yhdessä 
◦ työllistyjän oppaaseen 
◦ työnantajan toiveisiin 
◦ työelämän pelisääntöi-
hin 
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• Työhakemuksiin mukaan 
uusia opittuja asioita 

• Kysytään töitä työpaikoil-
ta 

• Oma valmentautuminen 
◦ päivärytmi ja 
viikkorytmi 
◦ ulos lähteminen 

• Työkummi on mukana 
työpaikalla perehtymi-
sen tukena työsuhteen 
alussa 

• Dokumentoidaan työtä 
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Mistä työkummi? 
Työkummi ohjaa, auttaa ja 

rohkaisee 
Työkummi perehdyttää 

• Naapurista? • Valmennustapaamisia ja • Yhdessä perehdytään 
• Lähipiiristä? puheluita noin tunti 1–3 krt työhön, opitaan ja har-

viikossa joitellaan tehtäviä 
• Työhakemus, kummi • Työkummi opettaa omia 
mukaan haastatteluun työtaitojaan työllistyjälle 



Duunikummin valmentautumismalli on suunniteltu siten, että kaikki osapuolet 
hyötyvät toiminnasta: työnhakija työllistyy, kummi pääsee jakamaan omaa 
osaamista eteenpäin itselleen antoisalla tavalla ja saa arvokasta mentorointikoke-
musta, ja työnantajan on helpompi rekrytoida työntekijä, kun kummi on tukena 
rekrytointiprosessissa. Kummi ei tee asioita työnhakijan puolesta, mutta häneltä voi 
kysyä neuvoa ja hän tukee myös uuden työn aloittamisessa ja perehdytysvaiheessa. 

Kummin ja työnhakijan yhteistyö 

Työnhakija ja kummi voivat hyödyntää Duunikummi-mallia itsenäisesti tai 
toimintaa voi koordinoida organisaatio. Työnhakija ja kummi voivat tuntea toisensa 
ennestään tai koordinoiva taho voi yhdistää tukea tarvitsevan henkilön toiminnasta 
kiinnostuneeseen vapaaehtoiseen. Kummi voi olla esimerkiksi vuorotteluvapaalla 
oleva naapuri tai työnantajan yrityksestä eläkkeelle jäänyt työntekijä, jolla on aikaa 
perehdytykseen. Työkummilta vaaditaan vuosien kokemus työelämästä. 

Työnhakija voi olla kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö, joka 
on kokenut työnhaun tai työllistymisen hankalaksi. Ohjattavan työnhakijan ei 
tarvitse olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa eikä hänellä 
tarvitse olla entuudestaan koulutusta tai työkokemusta. 

Duunikummi-mallin työnhakijan opas tarjoaa rungon ohjaukselle. Aluksi kummi ja 
työnhakija tutustuvat yhdessä työhön motivoiviin asioihin, tarinoihin työstä sekä 
siihen, mitä työnantajat toivovat yleisesti työntekijöiltään. Työelämän odotusten 
parempi ymmärtäminen osaltaan madaltaa kynnystä työnhakuun. 

Kummin tuella työnhakija ottaa yhteyttä työnantajiin. Samalla voidaan kehittää 
käytännön asioita, esimerkiksi arjenhallintaa, omien vahvuuksien tunnistamista ja 
tavoitteenasettamista. Työkummin kanssa voi keskittyä siihen missä työnhakija 
kokee tarvitsevansa eniten tukea, olipa se sitten työhakemuksen kirjoittaminen, 
oman arjen aikatauluttaminen tai kielitaidon parantaminen. Työkummin tuki jatkuu 
työsuhteen alkuvaiheeseen ja perehdytykseen saakka ja kummi voi myös opettaa 
omia työtaitojaan työllistyvälle. 

Malli vastaa työelämän tarpeisiin 

Toive mallille on lähtenyt nimenomaan työelämästä, mutta se pyrkii vastaamaan 
kaikkien osapuolten tarpeisiin. Moni yritys haluaa auttaa paikallisia ihmisiä mukaan 
työelämään ja kokee toimintansa eettisyyden tärkeäksi asiaksi. Monille työnantajille 
tärkeintä ei ole henkilön tausta, vaan motivaatio tehdä työtä ja sitoutua työhön. 
Rekrytoinnin haasteet ja riskit sekä perehdytyksen vaatima panostus saavat monen 
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yrityksen sietämään mieluummin työvoimapulaa kuin rekrytoimaan uuden 
henkilön. Tätä haastetta Duunikummi-malli pyrkii poistamaan tarjoamalla 
työkummin tukea rekrytointiprosessiin. Yksilöllinen tuki on laajempaa kuin muissa 
palveluissa, mikä madaltaa kynnystä esimerkiksi sellaisen henkilön palkkaamiseen, 
jossa ei ole aikaisempaa työkokemusta taustalla. 

Työllistyminen saattaa olla hankalaa etenkin, jos työnhakukäytännöt eivät ole 
ennestään tuttuja, oma ansioluettelo ei ole ajan tasalla tai kielitaito asettaa 
haasteita vuorovaikutukseen. Monissa tehtävissä vaaditaan hakijalta riittävää 
suomen kielen taitoa ja ymmärrystä. Työnhakumahdollisuudet avartuvat, kun 
kielitaito kohenee. Työkummin kanssa voi harjoitella käyttämään kieltä yhdessä ja 
tutustua työelämässä tarvittavaan sanastoon. Samalla kummi voi auttaa 
työnhakijaa ymmärtämään suomalaisen yrityskulttuurin ja työelämän käytäntöjä. 

Vaikka palveluja, tukea ja erilaista tekemistä on paljon tarjolla, niiden löytäminen ei 
aina ole helppoa. Monen työnhakijan päällimmäisenä kokemuksena on, etteivät he 
tiedä riittävästi omista mahdollisuuksistaan hyödyntää palvelujärjestelmää. Lisäksi 
moni pitkäaikaistyötön saattaa kokea työelämän etäiseksi. Taustalla saattaa olla 
jonkinlaista työkokemusta, mutta työelämä on silti monin tavoin kaukainen ja saa-
vuttamaton. Avoimet työmarkkinat koetaan toisinaan hankalina löytää oikeaa ja 
järkevää työtä. Ilman koulutusta on myös lähes mahdoton saada sellaista työtä, 
jossa olisi mielekäs palkkataso, ja osaan koulutuksista on vaikeaa hakeutua. Joskus 
myös kielitaito asettaa esteitä työllistyä sellaiseen tehtävään, johon työnhakija itse 
haluaisi päästä ja olisi jo muulta osin pätevä. Näitä kysymyksiä voi pohtia yhdessä 
työkummin kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisuja haasteisiin. 

Duunikummi-malli tarjoaa yhteistyön tueksi työnhakijan oppaan ja ohjauksen 
aikana hyödynnettävät yhteistyön, työnhaun ja perehdytyksen dokumenttipohjat. 

Kummina Duunikummissa 

paaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyö tarjoaa merkityksellistä 

Sinun ei tarvitse sitoutua jatkuvaan mentorointiin, 
ohjaat vain yhtä työnhakijaa yhdessä ennakkoon 

sopimanne ajan. Yhteistyö työnhakijan kanssa 

taitojasi eteenpäin työelämässä vasta aloittaville. 
aikana. Siirrät oman urasi aikana harjaantuneita 
oppia ja parhaassa tapauksessa työllistyy ohjauksen 
tuottaa konkreettisia tuloksia eli ohjattavasi saa sinulta 

tekemistä ja vaihtelua arkeen. Näet miten toimintasi 

Kummina toimiessasi saat osallistua yhteiskuntavastuulliseen va-
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https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2022/02/Perehdytyksen-dokumentointi-tulostettava.docx


on ammatillista, et siis ole hänen esihenkilönsä tai kuntouttajansa. Työnhakijan ja 
työkummin yhteistyö perustuu kummankin osapuolen vapaaehtoisuudelle. 

Kummi auttaa ensisijaisesti työllistymisen haasteissa. Sovitte yhdessä teille 
teemojen ja aikataulujen rajat, jotta yhteistyö on teille molemmille mukavaa. Missä 
määrin haluatte keskustella esimerkiksi työllistymiseen liittyvistä terveyden tai ta-
lousvaikeuksien pulmista? Työnhakija voidaan tarvittaessa ohjata muiden 
palvelujen piiriin. 

Työnhakija saattaa tarvita apua työllistymisen palvelujärjestelmässä toimimiseen. 
Juuri itselle sopivat palvelut tai työllistymiseen liittyvien kustannusten korvaus ovat 
saattaneet jäädä huomaamatta. Moni työnantaja katsoo eduksi, jos työttömäksi 
työnhakijaksi ilmoittautunut työnhakija on tiedustellut ennakkoon mahdollisuu-
destaan TE-palveluiden maksamaan palkkatukeen. Jos työnhakija on osatyökykyi-
nen ja tarvitsee työn muokkausta, voivat kummi ja työnhakija pohtia ennakkoon 
hänen tarpeisiinsa sopivia työolosuhteiden järjestelytukeen soveltuvia ehdotuksia. 

Maahan muuttaneen työnhakijan ohjaaminen 

Ihmisen ulkonäöstä tai nimestä ei voi päätellä hänen kielitaidon tasoaan tai 
taustojaan, jolloin on hyvä aloittaa yhteistyö kuten kenen tahansa ohjattavan 
kanssa. 

Jos työnhakijan suomen tai englannin kielen taito ei vielä ole kovin vahva, voitte 
täydentää ohjausta teidän molempien osaamalla tukikielellä. Tukikielen käyttö 
vähentää ohjattavan kognitiivista taakkaa, koska uusien asioiden oppiminen itselle 
vieraammalla kielellä on raskasta. On tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa 
suomea opetteleva saa käyttää kieltä ja uutta sanastoa rohkeasti keskustelun 
lomassa ja kehittää taitojaan omaan tahtiin. 

Jos työnhakijan kotoutumisprosessi on 

5 

vielä kesken, on hyvä avata 
suomalaisen työkulttuurin tapoja ja 
yleisiä 



käytäntöjä. Nämä saattavat olla vielä vieraita, vaikka työkokemusta olisi jo kertynyt. 
On hyvä kerrata työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia, esimerkiksi työehdot, 
työajat, lomat ja palkkaus niiltä osin kuin suomalaiset käytännöt ovat työnhakijalle 
vielä vieraita. 

Selittämällä asiat aikaa säästämättä ja mahdollisesti asiayhteyttä avaten voidaan 
varmistaa, että asiakas tietää kuinka hänen tulisi toimia. Toimintaan motivoitumi-
nen on aina helpompaa, jos ymmärtää miksi jokin asia pitäisi tehdä tietyllä tavalla 
ja mihin sen on tarkoitus johtaa. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla selviää jo pitkälle. 
Kannattaa kysyä suoraan omien tulkintojen tai arvausten sijaan, jottei välillänne 
tapahdu väärinkäsityksiä. Antakaa itsellenne lupa kysyä toisiltanne tarkennuksia ja 
varmistaa, että puhutte samoista asioista. 

Kielitaidon ja suomalaisen työkulttuurin tuntemuksen kehittyminen tukee 
työnhakijan mahdollisuuksia luoda verkostoja ennen ja jälkeen työllistymisen. 
Verkostojen luomisella on suuri merkitys työelämässä. 

Työnhakijan opas on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Vaikka kävisitte oppaan 
sisältöä läpi yhdessä suomeksi, saattaa englanninkielinen versio hyödyttää 
työnhakijaa, jos englannin taito on vahvempi. 

Työnhakijana Duunikummissa 

Oletko jäänyt vaille työtä? Et oikein tiedä mistä työtä kannattaisi lähteä hakemaan, 
ja koet, että tarvitsisit tukea työnhakuun ja asioiden sujumiseen? Silloin Kuntoutus-
säätiön kehittämä Duunikummi-malli saattaa olla sinua varten. 

Kummin kanssa käytte läpi työnhaun eri 
vaiheita, ja hänen kanssaan voit pohtia 
työnhakuun liittyviä haasteita. Jos taustalta 

Duunikummi-mallissa teet yhteistyötä työkummin kanssa. Hän on 

työsuhteen aloittamisessa. 
naapuri, jolla on aikaa tukea työnhaussa ja 

tuntematon henkilö tai vaikka tuttava, sukulainen tai 
keskustelut ovat luottamuksellisia. Kummi voi ennestään 

turvallinen ja luotettava aikuinen, jonka kanssa käytävät 

löytyy esimerkiksi oppimisen haasteita, tarvit-
taessa kummi ohjaa sinua tarvitsemaasi 
palveluun. Työkummin tuella saat itseluotta-
musta ja kokemusta työnhakuun, opit tärkeitä 
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työelämätaitoja ja löydät itsellesi polun, josta pääset eteenpäin oman tulevaisuu-
den rakentamisessa. 

Monet työnantajat asettavat etusijalle hakijat, joilla on suosittelija. Suosittelija on 
henkilö, joka pystyy kertomaan hakijan osaamisesta ja aiemmista suorituksista työ-
nantajalle, joka harkitsee kyseisen työnhakijan palkkaamista. Sinulle on hyötyä 
siitä, että työkummi voi puhua puolestasi suosittelijana. Kummi saattaa myös 
auttaa sinua verkostoitumaan. Hän pystyy myös antamaan sinulle uutta 
näkökulmaa omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja niistä kertomiseen. 

Työkummi ei kuitenkaan ole TE-toimiston, Kelan tai minkään viraston työntekijä. 
Hän ei siis voi vaikuttaa viranomaisten päätöksiin tai velvoittaa sinua mihinkään. 
Toiminta perustuu sille, että osapuolet tekevät yhteistyötä omasta tahdostaan va-
paaehtoisesti. 

Kummi asettaa sinun toiveesi ja tavoitteesi etusijalle. Kysy tarvittaessa tarkennuksia 
tai kerratkaa jo opittua. 

Maahan muuttaneena Duunikummissa 

Työhön pääseminen voi olla hankalaa, jos työnhaku ei ole ennestään tuttua tai jos 
oma ansioluettelo eli CV ei ole ajan tasalla. Duunikummi-mallissa vapaaehtoinen 
työkummi auttaa näissä tilanteissa. Hän auttaa sinua hakemaan töihin. 

Työkummi tuntee työelämän jo ennestään, joten hän osaa kertoa kokemuksiaan 
työelämästä Suomessa. Hän opastaa siinä, miten työnhakuprosessi etenee. 
Duunikummin kanssa voi myös harjoitella työelämän sanastoa ja työhaastattelu- tai 
muita keskustelutilanteita suomen kielellä. 

Voitte tehdä yhteistyötä suomeksi, englanniksi tai 
muulla teidän molempien puhumalla kielellä. 
Työnhakijan opas on saatavilla suomeksi ja 
englanniksi. 

Kummin kanssa harjoitellessa suomen kielen taito ja uusi työhön liittyvä sanasto 
kehittyy huomaamatta turvallisessa ympäristössä. Kun kielitaito vahvistuu, kasvaa 
oma itsevarmuus ja Puutteet kielitaidossa voivat 
vaikeuttaa työntekoa, vaikka työkokemusta tai 

paitsi työn hakemisen ja tekemisen kannalta, myös 
Kielitaito on tärkeää koulutusta olisikin jo kertynyt. 

omien verkostojen kasvattamiseen. 
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