
Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen toteuttajat

Helsinki Marketing

Helsinki Marketing on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa Helsingin operatiivisesta

kaupunkimarkkinoinnista ja yritysyhteistyöstä. Hankkeessa Helsinki Marketing ohjaa osaajien houkuttelun

kattobrändin rakentamisesta. Kattobrändillä vahvistetaan Helsingin ja pääkaupunkiseudun tunnettuutta ja

vetovoimaa kansainvälisten osaajien mahdollisena uutena asuin- ja työpaikkana. Hankkeessa toteutetaan laaja

kansainvälinen markkinointiviestinnän kokonaisuus, jossa kerrotaan aitoja tarinoita Helsingistä hyvän elämän

kaupunkina.

Lisätietoja: My Helsinki -verkkosivusto

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Anu Koski-Rickmann, anu.koski-rickmann(at)hel.fi, 040 505 0891

Helsinki Business Hub

Helsinki Business Hub tekee tiivistä yhteistyötä muiden Talent Boost -toimijoiden kanssa edistääkseen Helsingin

alueen tunnettuutta vetovoimaisena työ- ja asuinpaikkana. Helsinki Business Hub osallistuu rekrytointitapahtumiin

ulkomailla ja tukee Helsingin alueen yrityksiä luomaan yhteyksiä kansainvälisiin osaajiin.

Lisätietoja: Work in Helsinki, Job openings

Yhteyshenkilö: Talent Advisor Tiia Kuokka, tiia.kuokka(at)hbh.fi, 040 194 3281

Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin Chamber Talent Boost -projekti tukee yritysten valmiuksia tunnistaa ja rekrytoida

kansainvälisiä osaajia. Chamber Talent Boost keskittyy yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksien

vahvistamiseen koordinoimalla poikkikulttuurista EntryPoint-mentorointiohjelmaa ja järjestämällä erilaisia

verkostoitumistoimenpiteitä, kuten matching-tilaisuuksia. Osahankkeessa tuetaan myös yritysten

kansainvälistymisvalmiuksia Talent Boost -mittarin ja Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan avulla.

Lisäksi osana projektia kauppakamari tuottaa työnantajille suunnattua maksutonta neuvonta- ja palveluohjausta

kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä osana International House Helsinki -palvelua.

Lisätietoja: Helsingin seudun kauppakamarin osahanke

Yhteyshenkilö: Talent manager Satu Salonen, satu.salonen(at)helsinki.chamber.fi, 050 381 7176

https://www.myhelsinki.fi/en
mailto:anu.koski-rickmann@hel.fi
https://www.helsinkibusinesshub.fi/work-in-helsinki/
https://www.helsinkibusinesshub.fi/work-in-helsinki/job-openings/
https://helsinki.chamber.fi/kansainvalistyminen/kansainvaliset-projektit-ja-yhteistyo/chamber-talent-boost/


Kaupungit

Kaupunkien tehtävänä hankkeessa on tukea kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja alueella

pitämistä koskevia toimia. Kaupungit vastaavat yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä kansainvälisen työvoiman

kysynnän paikantamiseksi, kasvattamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi. Hankkeessa mukana olevat kaupungit ja

korkeakoulut tekevät yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja kehittävät väyliä kansainvälisten osaajien ja

työelämän kohtaamiseksi sekä levittävät tietoa osaajille ja työnantajille suunnatuista palveluista.

Helsingin kaupunki

Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi Helsingin kaupunki pilotoi kansainvälisten osaajien puolisoille

suunnatun ohjelman. Puoliso-ohjelmassa on kaksi vaihtoehtoista osallistumispolkua, joiden avulla osallistujan on

mahdollista luoda sosiaalisia kontakteja ja verkostoitua sekä saada konkreettista apua työllistymiseen.

Työllistymispolku toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa. Lisäksi Helsingin kaupunki vahvistaa

ja monipuolistaa International House Helsingin (IHH) englanninkielistä markkinointiviestintää.

Puoliso-ohjelma, spouseprogram.fi

International House Helsinki, ihhelsinki.fi

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Tanja Malo, tanja.malo(at)hel.fi, 040 624 7713

Espoon kaupunki

Hankkeessa Espoon kaupungille määritellään selkeä rooli sekä vastuualueet osana pääkaupunkiseudullista

kansainvälisen osaajatoiminnan yhteistyöverkostoa. Yhteistyön tuloksena alueen veto- ja pitovoimaisuus vahvistuu

kansainvälisten osaajien keskuudessa. Espoossa panostetaan yritysten osaamis- ja palvelutarpeiden tunnistamiseen,

jotta korkeakouluille avautuu uusia työelämäyhteyksiä kansainvälisille tutkinto-opiskelijoilleen. Lisäksi tietoa

yritysten tarpeista jaetaan ulkomailla toteutettavan osaajien houkuttelutyön tueksi. Espoon kaupunki panostusta

työnantajille suunnattuun viestintään ja myyntityöhön, jotta ymmärrys kansainvälisten osaajien rekrytoimisen

hyödyistä liiketoiminnalle vahvistuu. Samalla työnantajat saavat tietoa tarjolla olevista palveluista ja

mahdollisuuksista niiden kehittämiseen.

Lisätietoja: Espoon kaupungin Kasvua kansainvälisistä osaajista -verkkosivu

Yhteyshenkilö: Johtava asiantuntija Melissa Arni-Hardén, melissa.arni-harden(at)espoo.fi, 040 508 2234

http://www.spouseprogram.fi/
http://www.ihhelsinki.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Elinkeino_ja_kaupunkikehitys/Kasvua_kansainvalisista_osaajista


Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungin osahankkeessa luodaan työnantajakontakteja, jotka tähtäävät kansainvälistä osaamista

hyödyntäviin toimenpiteisiin yrityksissä. Kansainvälisen työvoiman kysynnän paikantamiseksi Vantaalla

tarkastellaan kaupungin yritysrakennetta sekä toteutetaan yrityskysely osaamis- ja rekrytointitarpeista. Hankkeen

alkuvaiheessa on perustettu jobsinvantaa.com -sivusto, laadittu Welcome to Vantaa -infolehtinen kansainvälisille

tutkinto-opiskelijoille sekä tarjottu International House Helsingin työnantajaneuvontaa.

Tutustu Vantaan kaupungin osatoteutukseen: Hanke-esittely, Ajankohtaisia uutisia

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö, lotta.bjorn(at)vantaa.fi, 043 825 2898

Yliopistot

Svenska Handelhögskolan (Hanken)

Hankenin tehtävä hankkeessa on edistää kehittämäänsä Hanken International Talent™ -toimintamallin leviämistä ja

juurruttamista muiden hankeyliopistojen kanssa. Hankkeen aikana toimintamalli konseptoidaan ja pilotoidaan

muissa hankeyliopistoissa. Hanken International Talent™ -toimintamallissa kansainvälinen tutkinto-opiskelija saa

jo opinnot aloittaessaan henkilökohtaisen yrityssponsorin, jolta hän saa paitsi tukea ja opastusta, myös erilaisia

opintoihin kytkeytyviä toimeksiantoja. Hanken tukee opiskelijoiden ja työnantajien välisen yhteistyön

rakentumista, luo yhteyksiä yrityksiin Helsingin alueella ja Vaasassa sekä jakaa hyviä käytäntöjä.

Lisätietoja: Hanken HIT -toimintamalli

Hanken HIT -videotarinoita: Hanken International Talent™ in Fazer ja Hanken International Talent™ in Wärtsilä

Yhteyshenkilö: Corporate Relations Manager Nikoline Stenman-Möller, corporaterelations(at)hanken.fi, 040 352

1380

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa pilotoidaan lukuvuonna 2019-2020 Aalto International Talent -ohjelmaa. Ohjelma tukee

kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä ja urasuunnittelua. Mukana pilotissa on yli 60 ICT-alan

maisteriopiskelijaa ja kahdeksan kumppaniyritystä. Opiskelijat tapaavat mentoriyrityksensä rekrytoijia ja

asiantuntijoita pienryhmissä. Tapaamisissa on mukana myös mentoriyrityksissä työskenteleviä Aalto-yliopiston

alumneja. Ohjelma auttaa opiskelijoita verkostoitumaan sekä saamaan tietoa omasta alastaan ja suomalaisesta

työelämästä.

Lisätietoja: Aalto International Talent -ohjelma

Uutinen 12.12.2019: ”Aalto International Talent -ohjelma saattaa kansainväliset opiskelijat ja yritykset yhteen”

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Kaisa Paasivirta, kaisa.paasivirta(at)aalto.fi, 050 359 3620

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/elinkeinokehittaminen/kasvua_kansainvalisista_osaajista
https://www.businessvantaa.fi/tag/talent-boost/
http://www.hanken.fi/hankenhit
https://www.youtube.com/watch?v=HQo7eXLG7LI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=c8cVP4BByEk&t=15s
https://www.aalto.fi/en/collaboration/aalto-international-talent-programme
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/aalto-international-talent-ohjelma-saattaa-kansainvaliset-opiskelijat-ja-yritykset-yhteen


Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston tavoitteet ja toimenpiteet keskittyvät kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työmarkkinoille

siirtymisen helpottamiseen sekä kansainvälisen osaamistarjonnan saatavuuden parantamiseen. Helsingin yliopisto

tekee aktiivista yritysyhteistyötä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämäkontaktien lisäämiseksi.

Päätoimenpiteenä kehitetään HelsinkiUNI International Talent Programme -ryhmämentorointiohjelma, joka tuo

yhteen paikalliset työnantajat ja kansainväliset opiskelijat. Lisäksi Helsingin yliopiston tavoitteena on kehittää ja

juurruttaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä tukevia toimintamalleja yhdessä

pääkaupunkiseudun yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: HelsinkiUNI International Talent -ohjelma

Yhteyshenkilö: Projektiasiantuntija Anna Storgårds, anna.storgards(at)helsinki.fi, 050 415 4595

Ammattikorkeakoulut

Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut vastaavat yhteistyössä yliopistojen kanssa kansainvälisten

opiskelijoiden osaajapoolin käyttöönotosta. Osaajapooli tarjoaa yrityksille helpon tavan löytää omaan tarpeeseensa

sopivia osaajia. Järjestelmän avulla työnantajat voivat ilmoittaa harjoittelu-, projekti, opinnäytetyö- ja

työpaikoistaan keskitetysti kansainvälisille opiskelijoille, ja opiskelijat voivat nostaa osaamisprofiileitaan esiin

työnantajille. Opiskelijoiden osaajaprofiilit luodaan ohjatusti heti opintojen alussa, jolloin opiskelijat saavat

samanaikaisesti myös opastusta ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä työnhaun käytänteisiin

Suomessa. Lisäksi ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä muiden hanketoimijoiden kanssa jakamalla tietoa

uraohjauksen parhaista käytännöistä ja kansainvälisten opiskelijoiden työelämään kiinnittymisestä sekä

markkinoimalla rekrytointitapahtumia ja mentorointiohjelmia opiskelijoilleen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Haaga Helian osahanke

Yhteyshenkilö: Projektiasiantuntija Jukka Väyrynen, jukka.vayrynen(at)haaga-helia.fi, 040 579 0100

Laurea-ammattikorkeakoulu

Hankkeen aikana osaajapooli sisällytetään osaksi kaikille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille suunnattua

urasuunnittelumoduulia.

Lisätietoja: Laurea-ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Sebastian King, sebastian.king(at)laurea.fi, 09 8868 7970

https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/helsinkiuni-international-talent
https://www.haaga-helia.fi/fi/Kansainv%C3%A4liset%20osaajat%20yritysten%20kasvun%20vauhdittajina?userLang=fi
http://www.laurea.fi/


Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osaajapoolin lisäksi Metropolia osallistuu hankkeen muuhun työelämäyhteistyön rakentamiseen 13

englanninkielisessä tutkinnossaan.

Lisätietoja: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Marika Antikainen, marika.antikainen(at)metropolia.fi, 040 681 1244

https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/koulutustarjonta?sort_by=title&degree%5b22%5d=22&degree%5b23%5d=23&format%5b26%5d=26&format%5b27%5d=27&lang%5b29%5d=29
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/koulutustarjonta?sort_by=title&degree%5b22%5d=22&degree%5b23%5d=23&format%5b26%5d=26&format%5b27%5d=27&lang%5b29%5d=29
https://www.metropolia.fi/

