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Miten voimme palvella?
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Koulutuspalvelut yrityksille

KIELI- JA KULTTUURIPALVELUT
 Ammattikielen perusteet 10 ov
 Suomen kieltä metallialan 

ammattilaiselle 5 ov
 Hoiva-alan suomea  5 ov
 Kielitaidon testauspalvelut

MONIMUOTOISTEN TYÖYHTEISÖJEN
KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT
 Konsultointi, ohjaus- ja tukipalvelut 

yrityksille
 Työntekijöiden ohjaus, työhön 

valmennus, perehdyttämisen tuki
 Konsultointi pulmatilanteissa 

(kulttuuritulkkaus)
 Työpaikkaohjaajien valmennus
 Esimiestyö monikulttuurisessa 

työyhteisössä
 Eri henkilöstöryhmien 

monikulttuurisuuskoulutus
 Monikulttuurisen viestinnän ja 

vuorovaikutustaitojen koulutus

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN
TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTIKANAVA
 ”Mamuportaali” on työnantajien ja 

maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden kohtaamispaikka, jossa 
molemmat voivat esittäytyä. Kehitteillä 
vuoden 2009 aikana



Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuskeskus Salpauksen Kieli-, kulttuuri- ja maahanmuuttajakoulutus
Olemme suunnitelleet ja järjestäneet maahanmuuttajien koulutusta vuodesta 1988 lähtien. Suomen 
kielen ja suomalaisen tapa- ja yrityskulttuurin lisäksi koulutus sisältää työelämään valmentautumista ja 
ohjausta esimerkiksi jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelussa. Koulutuksen tärkeitä teemoja ovat 
myös suomalaisen yhteiskunnan ja toimintatapojen tuntemus, työelämävalmennus, työssäoppiminen 
työpaikoilla, eri ammattialojen opintoihin valmentautuminen ja tietotekniikka. 
Koulutusta toteutetaan lukuvuonna 2008-2009 sekä päivä- että iltakoulutuksena. Ilta- ja yrityskoulutus 
on joustava vaihtoehto myös sellaisille, jotka ovat jo työllistyneet Suomessa. 
Toteutamme myös monikulttuurisuuteen ja kulttuurien tuntemukseen liittyvää koulutusta yrityksille, 
yhteisölle ja yksittäisille suomalaisille.

Yhteystiedot 
aikuiskoulutuspäällikkö Hannu Nieminen, 050 526 5985 
opintosihteeri Taru Kontula, (03) 828 3715
kouluttaja Marja Ahola (suomen kieli), 050
kouluttaja Ulla Nieminen (monimuotoiset työyhteisöt), 050 384 3911

Koulutuskeskus Salpaus, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut
Maahanmuuttajakoulutus
Käyntiosoite: Svinhufvudinkatu 13 A, 15110 Lahti / Opintie 2, Heinola
Puhelinvaihde ja sähköposti
Puh. *(03) 828 11, vaihde
etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

Yrittäjyyden haasteet liikkuvilla työmarkkinoilla – Monikulttuuristuva 
työelämä on OPH:n rahoittama työelämän kehittämishanke (TYKE-hanke). 

Hankkeen partnerit: Koulutuskeskus Salpaus, Etelä-Kymeenlaakson ammattiopisto (EKAMI), 
Forssan Aikuiskoulutuskeskus, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus (HRAKK), Kiipulan 
ammattiopisto, Koulutuskeskus Tavastia, Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO)

Hankkeen toteutus Koulutuskeskus Salpauksessa
Kehitämme maahanmuuttajia joko Suomesta tai suoraan ulkomailta rekrytoiville yrityksille sekä 
julkisen hallinnon organisaatioille palvelumallia, jonka sisältämiä tuote/palvelukokonaisuuksia 
yritykset voivat käyttää (eri kieli- ja kulttuuritaustaisten työntekijöiden vastaanotto, perehdytys ja 
ohjaus sekä työntekijöiden kielitaidon, ammattitaidon tai muun osaamisen kehittäminen). Lisäksi 
kehitämme myös palveluja, joilla tuetaan työyhteisöjen ja eri henkilöstöryhmien monikulttuurisia 
yhteistyötaitoja .


