
Yhteistyötä ja kumppanuutta.
Yrityksen kumppanuus Koulutuskeskus Salpauksen kanssa on tavoitteellista,  
suunnitelmallista ja molempien osapuolten menestyksen osatekijä.

Mitä hyötyä työpaikoille on kumppanuudesta Salpauksen kanssa?
• Henkilöstön osaaminen kasvaa ja liiketoiminta kehittyy.
• Panostus tulevaisuuden työntekijöihin turvaa osaavan työvoiman saatavuuden.
• Tarjoaa tilaisuuden päästä kehittämään koulutuksen laatua ja sisältöä työelämän näkökulmasta.
• Mahdollisuus saada opiskelijoita oppimaan ja näyttämään osaamistaan aidoissa työtehtävissä.

Kumppanuussopimukseen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

salpaus.fi

Yhteistyöllä osaamista  
Työpaikoilla, oikeissa töissä, opiskelijamme oppivat 
käytännön työtehtäviä. Koulutamme yritykseenne 
työpaikkaohjaajia ja henkilöstön työelämäjaksot työ
paikalla varmistavat opettajien osaamisen työ elämän 
vaatimuksia vastaaviksi. Järjestämme myös opiskelija
ryhmien vierailuja ja yrityksen edustajien luentoja 
opiskelijoillemme.
  

Rekrytointiyhteistyö
Rekrytoi parhaat opiskelijat yritykseesi! Yrityksenne 
voi esitellä toimintaansa opiskelijoillemme ja Salpaus  
järjestää työpaikka tai ammattialakohtaisia teema
päiviä mahdollistaen yritysten ja opiskelijoiden 
kohtaamisia. 

Ammattien ja koulutuksen 
kehittäminen
Opiskelijoiden toteuttamat kehitys, käyttöönotto, 
testaus ym. hankkeet toimivat yrityksen toiminnan 
kehittämisen apuna. Ammatillisen koulutuksen opetus 
ja toteutussuunnitelmien kehittämis ja testaustyö pitää 
opetuksemme alan vaatimusten kärjessä.

Oppimisen arviointi ja osaamisen 
näyttäminen
Koulutuskeskus Salpaus varmistaa työpaikalla toimi vien 
työpaikkakouluttajien, arvioijien ja ohjaajien osaamisen 
ja kehitämme yhdessä opiskelijatyönä toteutettavien 
näyttöjen ja kehittämistöiden suunnittelua ja arviointia.

Osaamisen varmistaminen ja 
koulutuksen laadun kehittäminen
Yhteistyönä tehtävä tulevaisuuden osaamistarpeiden 
ennakointi, työpaikoilla tapahtuvan opiskelijoidemme 
oppimisen arviointi sekä oppilaitoksessa opittavien 
valmiuksien määrittely takaavat osaavan työvoiman  
yritykseenne. Huolehdimme myös henkilöstönne 
osaamis kartoituksista ja täydennyskoulutuksesta.

Markkinointiyhteistyö
Voimme markkinoida yhdessä opiskelijoiden ja osaavan 
työvoiman rekrytoimiseksi ja alueen kilpailu kyvyn 
edistämiseksi sekä ammattialan arvostuksen kohotta
miseksi.



Miten käytännössä?   
Salpauksen edustaja sopii yhteyshenkilönne kanssa 
yhteistyön tavoitteista ja käytänteistä sekä seuraa 
niiden toteutumista. Kumppanuuden muodoista ja 
aikatauluista sovitaan riittävän tarkasti ja ajoissa,  
jotta työpaikan työtilanne, henkilöstön ajankäyttö sekä 
opetuksen suunnittelu voidaan huomioida.

Kysy meiltä lisää 
kumppanuusopimuksesta ja 
koulutussopimuksesta!

Asiakkuuspäällikkö Jyrki Pyykkönen 
puh. 044 708 0453
jyrki.pyykkonen@salpaus.fi

Asiakkuuspäällikkö Hely Korpela 
puh. 050 380 8300
hely.korpela@salpaus.fi

salpaus.fi/yritysasiakas

Tuloksellinen toiminta edellyttää jatkuvaa 
osaamisen, työskentelytapojen ja tuotteiden 
kehittämistä.  

Oikeilla valinnoilla voit pitää henkilöstösi 
osaamisen ajan tasalla, rekrytoida alasi parhaat 
kyvyt ja löytää tarvitsemasi kumppanuudet. 

Rantalaisen työntekijöille  
lisää osaamista 
Taloushallinnon palveluita tarjoava Rantalainen Oy:lle 
työntekijöiden koulutus on keskeinen asia talous
hallinnon alalla, koska digitalisaation myötä ala on 
isossa murroksessa.

– Yhteistyö Salpauksen kanssa sai alkunsa rekry
tointi koulutuksesta 2012. Halusimme nuoria ja vasta
valmistuneita töihin, Rantalaisen integraatio ja 
muutos johtaja Kimmo Martikainen kertoo.

Rantalaiselta on osallistunut yli 120 henkilöä 
Salpauksen koulutuksiin. He ovat osallistuneet 
johtamisen koulutuksiin, rekrytointikoulutuksiin, 
lähiesimiehen ammattitutkintoihin ja tuotekehitys
työn erikoisammattitutkintoihin. 

–Lähiesimiehen ammattitutkinnon ja tuote kehitys
työn erikoisammattitutkinnon ohjelmat sekä muut 
täydennys koulutus ohjelmat ovat olleet räätälöityjä 
meille ja meidän henkilöstölle. Siinä Salpaus on ollut 
erinomainen ja loistava, hän kehuu. 

Martikaisen mukaan koulutuksissa Salpauksen kanssa 
on mietitty eri näkö kulmista, mikä olisi paras ratkaisu.

– Koulutus on aina ollut tarpeittemme mukaan 
räätälöityä. Se ei ole ollut hyllytuote, mikä sattuu 
olemaan valmis.

Yhteistyö Rantalaisen ja Salpauksen välillä on ollut 
molemminpuolista kumppanuuteen perustuvaa. 
Martikainen on käynyt kouluttamassa taloushallinnon 
asiantuntijoiden KLTvalmennusohjelmassa. Hän on  
käynyt myös pitämässä Salpauksessa suosittuja työn
hakuinfoja, joissa on tuonut yrityksen näkö kulmaa 
työnhakutilanteissa ja antanut vinkkejä opiskelijoille.

“Koulutuksen avulla saamme 
meidän ihmiset pysymään 
mukana muutoksessa.”
Integraatio- ja muutosjohtaja    
Kimmo Martikainen, Rantalainen Oy

www.rantalainen.fi


