
Osaajia työntekijöiksi 
– MAAHANMUUTTANEET AMMATTIHOMMIIN! 

HYÖDYNNÄ 

MAKSUTON 

YHTEISTYÖ-

TARJONTAMME!

Tarjoamme käyttöönne 

maksuttomat puhelin-

tulkkaukset ja koulu-

tukset vuoden 2022 

loppuun saakka.

Työpaikat tarvitsevat osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. 
Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja 

Ingmanedu kulttuurialan ammattiopisto kouluttavat osaavia 
ja motivoituneita maahanmuuttaneita eri ammatteihin. 

Haluamme kehittää työpaikkoja monikulttuurisiksi 
yhdessä yritysten kanssa.

AMOSPISTE.FI



KOULUTUKSET YRITYKSEN TOIVEIDEN MUKAAN
Räätälöimme koulutukset työyhteisöllenne sopiviksi. 
Toteutamme toiveidenne mukaan joko etäyhteydellä tai lähikoulutuksena. 
Koulutuksiimme voivat osallistua kaikki työyhteisönne jäsenet - myös 
esihenkilöt, työpaikkaohjaajat ja mentorit. 

www.amospiste.fi
Ota yhteyttä!
Sakky Yrityspalvelut
yrityspalvelut@sakky.fi | 044 785 3700

Selkeää suomea työpaikalla
• Mitä kielellisiä asioita on hyvä ottaa huomioon  
  maahanmuuttaneen työkaverin kanssa?
• Miten perehdytät, ohjaat ja opastat työturvallisuuteen selkeästi?

Työkaverina maahanmuuttanut 
• Miten voimme auttaa erilaisia osaajia ymmärtämään toisiaan  
   paremmin työpaikalla?
• Mitä kulttuuriin liittyviä asioita on hyvä ottaa huomioon  
   maahanmuuttaneen työkaverin kanssa?
• Miten kulttuurierot voivat näkyä työpaikalla?
• Miten kulttuurieroja kannattaa käsitellä?

» Koulutuksiimme voivat osallistua kaikki työyhteisönne jäsenet –  
   myös esihenkilöt, työpaikkaohjaajat ja mentorit.
» Räätälöimme koulutukset työyhteisöllenne sopiviksi.
» Toteutamme koulutukset toiveidenne mukaan joko etä- tai  
   lähikoulutuksina.
» Tarjoamme koulutukset työyhteisöllenne maksuttomina vuoden  
   2022 loppuun saakka.

TYÖYHTEISÖKOULUTUKSEMME – UUTTA OSAAMISTA 

KOULUTUKSET TARPEIDEN MUKAAN

Ammattiosaajat maailmalta (AMOS) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR)  
tukema kehittämishanke (2020-2022). Kehitämme ammatillista koulutusta  

huomioiden sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden että yritysten tarpeet. 

Ammattiosaajat maailmalta (AMOS) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema 
kehittämishanke (2020–2022). Kehitämme ammatillista koulutusta huomioiden 
sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden että yritysten tarpeet. 

TULKKI HELPOSTI PUHELIMESSA  – PUHELINTULKKAUS YLI 80 KIELELLÄ
Tulkin käyttö säästää aikaa ja rahaa. 
Opastamme työyhteisönne puhelintulkkauksen käyttöön. 

Tulkin avulla varmistat, että
• perehdytys ja ohjaus sujuvat
• tärkeimmät asiat ymmärretään oikein
• työskentely on turvallista.

UUTTA OSAAMISTA – TYÖYHTEISÖKOULUTUKSEMME
1. SELKEÄÄ SUOMEA TYÖPAIKALLA
•  Mitä kielellisiä asioita on hyvä ottaa huomioon maahanmuuttaneen työkaverin kanssa?
•  Miten perehdytät, ohjaat ja opastat työturvallisuuteen selkeästi?
•  Miten keskustelet ymmärrettävästi?

2. TYÖKAVERINA MAAHANMUUTTANUT
•  Miten voimme auttaa erilaisia osaajia ymmärtämään toisiaan paremmin työpaikalla?
•  Mitä kulttuuriin liittyviä asioita on hyvä ottaa huomioon maahanmuuttaneen 
 työkaverin kanssa?
•  Miten kulttuurierot voivat näkyä työpaikalla?
•  Miten kulttuurieroja kannattaa käsitellä?

Tutustu monipuolisiin
TUOTTEISIIMME

A

B

C

Tarjoamme 

käyttöönne 

maksuttomat 

puhelintulkkaukset 

ja koulutukset 

vuoden 2022 

loppuun 

saakka.

Ota yhteyttä: Sakky yrityspalvelut
yrityspalvelut@sakky.fi | 044 785 3700

Katso lisää: AMOSPISTE.FI


