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INTERNATIONAL FOX AGENCY

• PocketRelo kansainvälisen osaajan saapumisen tukipalvelu

• HRocketRelo kansainvälisen rekrytoinnin tukipalvelu

• Kansainvälisen rekrytoinnin ja työskentelyn koulutus ja neuvonta
• Organisaatiokohtaiset koulutukset ja ohjeistukset

• Tapauskohtainen neuvonta

• Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja suomalaisen työkulttuurin 
koulutukset
• Culture Active –tietopankki ja työkalu

• Yhteistyö julkisen sektorin kanssa
• Kansainvälisen rekrytoinnin opas

• Pirkanmaan KV-liiga



http://www.pocketrelo.com/


http://www.hrocketrelo.com/


Koulutus ja konsultointi

• Kansainväliset henkilöstöasiat, ml.
• Osaajien houkuttelu
• Kansainvälinen rekrytointi
• Kansainväliset työskentelytilanteet (ulkomaantyöskentely)
• Tukipalveluiden ja -toimintojen kehittäminen

• Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
• Kieli-, kulttuuri- ja muut työyhteisökohtaiset kysymykset
• Yritysjohdon ja työyhteisön perehdyttäminen ja muutoksessa tukeminen

• Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
• Monimuotoisessa työyhteisössä työskentely
• Vuorovaikutustaitojen kehittäminen
• Suomalainen työkulttuuri
• Culture Active –tietopankki ja työkalu yksilöille ja tiimeille



http://www.cultureactive.com/


Kansainvälisen rekrytoinnin opas

Kokka kohti Suomea-hanke, julkaistu Business Finlandin sivuilla

• Osaavan työvoiman löytyminen yritysten suurimpia haasteita

• Väestön ikääntyminen vähentää työikäisten määrää Suomessa

• Työikäisten määrä Suomessa kasvaa vain ulkomaalaisten 
työllistymisen kautta

• Työnantajien valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa 
nostettava mm. Talent Boost-toimenpiteillä.

https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB
http://www.tem.fi/talent-boost


Kansainvälisen rekrytoinnin opas: aiheet

• Kansainväliset osaajat ja työmarkkinat

• Rekrytointiprosessi

• Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

• Työn aloittaminen Suomessa

• Asettautuminen Suomeen ja muut palvelut

• Perheen muutto Suomeen

• Työskentely ulkomailla



https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB/f/QwR-


EXPLORER-RAHOITUS

• Business Finland myöntää Explorer-rahoitusta 
kansainvälistymisen edistämistä varten

• Market Explorer – uusien markkinoiden selvittämiseen 
ostopalveluna

• Talent Explorer – kohdemarkkinatuntemuksen lisäämiseen 
asiantuntijarekrytoinnilla

• Group Explorer – yritysryhmille liiketoimintamahdollisuuksien 
selvittämiseen

• Exhibition Explorer – kansainvälisille B2B-messuille 
osallistumiseen

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/group-explorer
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/exhibition-explorer


https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB/f/QwR-


TARGETED MOBILITY SCHEMES

• Taloudellinen tuki kansainvälisen osaajan perehdytykseen (EU-
maat, Norja, Islanti)

• Perehdytyksen tulee sisältää koulutusta, esim. teknistä 
koulutusta tai mentorointia

• Perehdytykseen voi sisältyä asiointiin liittyvää tukea, kuten apua 
majoituksen etsimisessä tai pankkitilin avaamisessa

• Lisätietoa saa TE-palveluilta ja EURES-asiantuntijoilta

https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/rekrytoi-ulkomailta/rekrytointi-targeted-mobility-schemes
https://www.te-palvelut.fi/fi/erikoissivut/eures-neuvojat


Kasvua kansainvälisistä osaajista

• Kokka kohti Suomea –hankkeen tarjoama taloudellinen tuki 
kansainvälisen osaajan asettautumispalveluille

• Tukea voi hakea maahantulon alkuvaiheeseen, asunnon 
hankintaan ja puolison uraohjaukseen (pl. oleskeluluvan 
hakeminen)

• 80% hankinnan hinnasta, max. 5 000€/yritys

• 1-2 uuden kansainvälisen työntekijän rekrytointiin

• Kohti Suomea -verkkosivut

https://www.kohtisuomea.fi/


Muita tukipalveluita

• TalentHUB Etelä-Karjala

• Business Finlandin Talent Boost –palvelut

• TE-palvelut

• Talent Boost –mittari

• Talent Boost Cookbook

• PocketRelo saapujan opas

• Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa (TTL)

• Tulossa työelämän monimuotoisuusopas (TEM)

https://www.talenthub.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost
https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/rekrytoi-ulkomailta
https://survey.zef.fi/gqsgmtcs/index.html
https://tem.fi/documents/1410877/0/Talent+Boost+Cookbook+Finland_2.0_FINAL.pdf/137bb163-1029-66ce-ce7d-1e81cf764775/Talent+Boost+Cookbook+Finland_2.0_FINAL.pdf?t=1615875183962
http://www.pocketrelo.com/
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/miten-edistaa-monimuotoisuutta-rekrytoinnissa/
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Yhteystiedot

Kirsi +358 50 5834308
Tanja +358 40 937 0088
etunimi@internationalfoxagency.com

IFAn kotisivut
PocketRelo -asettautumispalvelu

mailto:etunimi@internationalfoxagency.com
http://www.internationalfoxagency.com/
http://www.pocketrelo.com/


Kiitos ajastanne!


