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Kansainvälisellä 
osaajalla on monta 
profiilia

• maahanmuuttaneet

• rekrytoinnit ulkomailta

• osaajia ulkomailta liikkuvuuksilla

• liikkuvuudet ulkomaille – kansainvälisty 
kanssamme

• perustutkinnon

• ammattitutkinnon tai

• erikoisammattitutkinnon aikana
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Salpauksen apu ja tuki 
työllistämisessä ja 
perehdyttämisessä
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Salpaus – opiskelijan ja työelämän kohtauspaikka

• Tiitus työnhakupalvelu: 654 uutta 
opiskelijaprofiilia ja 85 uutta yritusprofiilia

• https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/rekryt
oi-uusia-tekijoita/nain-rekrytoit-opiskelijan

• Kohtaa osaaja ajoissa -viestintäkampanja

• YritysHunter: Mila Andersén, Ritva Koskinen 
ja Hanna Salminen

• etunimi.sukunimi@salpaus.fi

• Rekrytointitapahtumat: 5 tapahtumaa, 261 
osallistujaa, 21 yritystä

• 29.10.21 kone- ja 
metallialan sekä prosessiteollisuuden 
työnantajia

• Yritysten kontaktointi: 108 yritystä, joista 62 
uusia 

• Aamukahvit Kauppakamarin kanssa

• Tiistai-rekryt Ohjaamon ja Kuntakokeilun 
kanssa
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Salpaus – opiskelijan ja työelämän kohtauspaikka

• Rekrytoi uusia tekijöitä

• https://www.salpaus.fi/yritysasiakas/rekryt
oi-uusia-tekijoita/

• Salpauksen yritys- ja työelämäpalvelut

• Kumppanuusvastaavat

• Airi Aikio ja Jari Pöyhönen

• etunimi.sukunimi@salpaus.fi

• Työpaikkaohjaajan koulutus

• sisältää kieli- ja kulttuuritietoisen 
ohjauksen

• Rekrytointikoulutukset yhdessä TE-
toimiston kanssa
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Työpaikkasuomi

• toteutus räätälöidään yrityksen 
ja koulutettavien tarpeiden 
mukaan:

• lähiopetuksena, 
etäopetuksena,  
monimuoto-opetuksena

• työaikana tai työajan 
ulkopuolella

• työnantajan tai 
Salpauksen tiloissa

• Esimerkki: Kolme tuntia 
viikossa 4-9 henkilön 
ryhmä noin viiden 
kuukauden ajan, yhteensä 
70 tuntia hinta 2562 -
4270€

• kehittää ulkomaalaistaustaisten 
työntekijöiden työssä 
tarvittavaa suomen kieltä sekä 
suullisia ja/tai 
kirjallisia viestintätaitoja

• Salpauksella on yli 30 vuoden
kokemus suomen kielen
opettamisesta
maahanmuuttaneille

• Salpauksessa on 
yhdeksän kokenutta suomi
toisena kielenä opettajaa, jotka
ovat erikoistuneet
eri alojen sanastoihin
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• Palvelu on harkinnanvarainen ja 
maksullinen.

• Työpaikkasuomen koulutuksen 
rahoittavat työnantaja sekä työ-
ja elinkeinohallinto yhdessä.

• Työnantajan maksuosuus 
kokonaishinnasta vaihtelee

• täsmäkoulutuksessa 30 -
50%

• rekrykoulutuksessa 30%

• muutoskoulutuksessa 20% 
kokonaishinnasta.



Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 20 osp

• Toteutus

• Monimuotokoulutus verkossa 
oppisopimuskoulutuksena, henkilökoht
aisen suunnitelman mukaan, 
suositeltava jakso n. 5-6 kk

• Koulutuksessa kehitetään työyhteisön 
asiantuntijuutta mm. monikulttuuristen 
kohtaamisten kysymyksissä

• Lyhytkoulutuspäivä 28.2.2022 klo 9-15 
Lahdessa Salpauksen 
keskustakampuksella. Koulutuksen 
hinta on 170 €

Ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

• varmistaa työskentelyolosuhteet 
monimuotoiselle ja yhdenvertaiselle 
työyhteisölle

• perehdyttää ja ohjata työssä

Sisältö

✓monimuotoisuus 
työyhteisössä ja lainsäädäntö

✓viestintä ja vuorovaikutus, kielitietoisuus

✓perehdytyksen ja ohjauksen onnistuminen

✓yhdenvertainen työyhteisö, työilmapiiri
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Miten löydät ja rekrytoit
kansainvälisen osaajan
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Maahanmuuttanut
työntekijäksi

• Työelämäjakso kotoutumiskoulutuksen 
aikana 2-4 viikkoa

• opiskelijoita kouluttamattomasta 
kemian tohtoriin ja markkinoinnin 
ammattilaisen 

• koulutussopimus tutkintokoulutuksessa 
kaikilla aloilla ja ammatilliseen 
koulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa (VALMA)

• oppisopimus ammatillisessa 
tutkintotkoulutuksessa

”rekrypolku”
9



Yritysyhteistyö (työllisyyden kuntakokeilu)
• Ohjaava opettaja Outi Mäkimattila puh. 044 708 0688

- toimii yhteistyössä vastuuopettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa.
- tarjoaa räätälöityä tukea ammattialan, opiskelijan ja työpaikan tilanteen mukaan.
- rakentaa siltaa koulutuksen ja työelämän välillä monikulttuurisen osaamisen 
näkökulmasta yhteistyössä Salpauksen muiden työelämätoimijoiden kanssa
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Opiskelijan 
valmentaminen

• Työelämävalmiuksien 
varmistaminen

• Työnhakutaitojen 
sparraus

• Sopivan työpaikan 
etsiminen

Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen

• Perehdytyksessä 
tukeminen

• Ongelmatilanteisiin 
puuttuminen

• Näyttöihin liittyvän 
ohjeistuksen 
ymmärryksen 
varmentaminen

Yritysyhteistyön 
kehittäminen

• Työantajan tarpeiden 
kartoitus

• Tarpeiden välittäminen 
Salpauksen toimijoille

• Salpauksen 
koulutuksista 
tiedottaminen 
(työpaikkasuomi, 
monikultt. ohjaus jne.)



Kansainvälisyyttä liikkuvuuksilla

Henkilöstön liikkuvuudet:

• Salpauksesta lähtee vuosittain noin sata 
henkilökuntaan kuuluvaa  (pääasiassa 
opettajia) 1-2 viikon työmatkalle 
tutustumaan partnerioppilaitoksen 
opetukseen, alan yrityselämään ja 
kehittämään koulutuksen laatua

Yritysten edustajille liikkuvuuksia:

• EU:n Erasmus+- liikkuvuusohjelma tarjoaa 
apurahoja oppilaitoksissa opettamiseen ja 
alan yrityselämään tutustumiseen

• toteutetaan yleensä yhteismatkalla 
Salpauksen opettajien kanssa

Opiskelijaliikkuvuudet:

• Salpauksen kautta tulee Lahden alueelle 
vuosittain  lähes sata opiskelijaa kansainvälistä 
partnerioppilaitoksista harjoitteluun

• Salpauksesta yritykset saavat opiskelijan 
ohjauksen ja käytännön järjestelyt 
(saapuminen, majoitus ym.)

• Euroopasta tulevia harjoittelijoita tukee EU:n 
Erasmus+- apurahajärjestelmä

• Opiskelijat suorittavat 4-12 viikon 
harjoittelujaksoja

• Liikkuvuus koskee perustutkinnon, 
ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon 
opiskelijoita
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Viisi syytä ottaa ulkomaalainen harjoittelija 
yritykseen:

1) Henkilökunnan jäsenet tottuvat puhumaan englantia, kun heidän kanssaan työskentelee 
päivittäin  ulkomaalainen harjoittelija

2) Vähentää ennakkoluuloja eri kulttuurista tulevia ihmisiä ja työntekijöitä kohtaan

3) Uusia näkökulmia omalle alalle ja vinkkejä ulkomailta

4) Mahdollisuus luoda suhteita harjoittelijan kotimaahan

5) Uuden kulttuurin vaikutteita ja vaihtelua työyhteisön arkeen

➢Hyvä harjoittelukokemus voi johtaa rekrytointiin tai siihen, että yritys saa 
opiskelijasta hyödyllisen kontaktin ulkomaille
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MALVA-hanke  
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MALVA - maahanmuuttajat valmentaen työelämään

• Luodaan kieli- ja 
kulttuuritietoisen, voimavaralähtöisen 
työhönvalmennuksen malli ja viedään tätä 
osaamista yrityksiin ja oppilaitoksiin

• Etsitään keinoja tehdä 
maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja 
keinoja vähentää työllistymisen esteitä.

• Luodaan uusia mobiileja tuki- ja 
ohjauskäytänteitä (mm. botteja) työelämän 
ja oppilaitosten käyttöön.

• ESR-hanke (2.3.2020-28.2.2022), jossa 
tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien 
työllistymistä.

• Kohderyhmänä sekä 
maahanmuuttajataustaiset työttömät 
(nuoret ja yli 54-vuotiaat) että yritykset / 
organisaatiot / työpaikkaohjaajat (sekä 
opetus-, ohjaus- ja viranomaistahot)

• Mukana Koulutuskeskus Salpaus, Haaga-
Helia AOKK ja LAB-ammattikorkeakoulu
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Hankkeen tarjoamat palvelut yritykselle

• Rekrytoinnin tuki, sopivien työntekijöiden 
etsiminen yhteistyössä kuntakokeilun kanssa

• Perehdytyksen tuki, koulutukset ja 
konsultointi

• Osaamisen kehittämisen tuki, apu sopivan 
koulutuksen räätälöintiin

• Kieli- ja kulttuuritietoisen 
työpaikkaohjauksen koulutus

• Hyödyllistä materiaalia ja vinkkejä koottu 
yhteen sivustoon
https://osaamisenpaikka.fi/tyonantajalle/
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Esimerkiksi

• Maija-Leena Pusa, projektipäällikkö

• maija-leena.pusa2@salpaus.fi

• Puhelin 044 708 0862

• Suvi Vainionpää, projektisihteeri

• suvi.vainionpaa@salpaus.fi

• Puhelin 044 708 1971

• Marja Ahola, asiantuntija, LAB

• Marja.ahola@lab.fi

• Leena Nuutila, asiantuntija, Haaga-Helia AOKK (Uusimaa)

• Leena.nuutila@haaga-helia.fi
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Tehdään yhdessä!

Seija Katajisto

Vararehtori

seija.katajisto@salpaus.fi

Puhelin +358 50 589 7083

Elisa Hassinen

Kehittämiskoordinaattori, 
kansainväliset asiat

elisa.hassinen@salpaus.fi

puhelin +358 44 708 0023

Kyllike Ladva

Opetusalapäällikkö, 
Maahanmuuttajakoulutus

kyllike.ladva@salpaus.fi

puhelin +358 44 708 0288
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