
PARAS TYÖN TEKIJÄ.Trainee Program -ohjelma
Polku työelämään, polku MEille?



Trainee-ohjelman tavoitteet

• TYÖKOKEMUKSEN JA 
TYÖELÄMÄYMMÄRRYKSEN 
LISÄÄMINEN

• TEOREETTISTEN OPINTOJEN 
NÄKÖKULMIEN 
TÄYDENTÄMINEN

• PAKOLLISEN HARJOITTELU-
JAKSON SUJUVA, JOUSTAVA 
JA OHJATTU SUORITTAMINEN

• SILTOJEN RAKENTAMINEN 
TYÖELÄMÄÄN

• TULEVAISUUDEN AVAIN-
OSAAJIEN LÖYTÄMINEN

• UUSIN VUOKRATYÖNTEKIJÖIDEN 
LÖYTÄMINEN OSAAJAPOOLIIN

• OPPILAITOSYHTEISTYÖ

• INNOSTAMINEN HR-ALALLE

• TULEVAISUUDEN AKATEEMISEN 
TYÖMARKKINAN TUNTEMINEN

• TUTUSTUMISEN JA OPPIMISEN 
KAUTTA TUKEA TYÖPROSESSEIHIN

STAFFPOINTILLEOPISKELIJALLE



Trainee-ohjelman toteutus
• Suunnattu korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille

• Jokaisella harjoittelijalla on oma mentori, joka tutustuttaa ja osallistaa

• Harjoittelu alussa StaffPointin sisällä -> myöhemmin mahd. asiakasyrityksissä
• Valmis harjoittelija ->  lisäys Talent Pooliin

• Harjoittelun kesto: Perusharjoittelu/Ammatillinen harjoittelu -> n. 2-3 kk

• 1 trainee-jakso / 2 trainee-jaksoa -> jatkumo opiskelijalle

” Suomen suurimpiin lukeutuvana työnantajana ja eturivin HR-kumppanina 
haluamme innostaa mahdollisimman monet taitavat kyvyt ja tulevaisuuden 
lupaukset alalle. Tarjoamme harjoittelua, joka ei edellytä työkokemusta vaan 
tuo sitä – kattavan tutustumisen kautta.” 
TIINA FORSBOM, HENKILÖSTÖJOHTAJA

• On palkattomana suunniteltu niin, että se tuo työkokemusta niille, joilla ei sitä
vielä ole ja käytännön työelämäymmärrystä teoreettisen tiedon rinnalle

• Haku ohjelmaan ja ohjelman käynnistys on kolmesti vuodessa



Perusharjoittelu Mahdollinen 
päättötyö

Ensimmäinen  
harjoittelujakso, 
esim. perus-
harjoittelu.

Kesto joustava

Mahdollisuus 
tehdä harjoittelun 
ohessa opintoihin 
liittyvä päättötyö/ 
opinnäytetyö.

Kesto joustava

Harjoittelu 
1

Harjoittelu 
2

Toinen   
harjoittelu-
jakso, esim. 
ammatillinen 
harjoittelu. 

Kesto joustava

Ammatillinen 
harjoittelu

Opinnäytetyö/  
päättötyö

Polku: tutustumalla kohti kokemusta



• StaffPointin harjoittelijaohjelma antaa opiskelijoille erinomaisen 
näköalapaikan henkilöstöpalvelu-, koulutus- ja ohjelmistoalan 
työtehtäviin. 

• Toimimme 12 eri toimialalla ja tarjoamme työtä vuosittain noin 
12 000 eri alan osaajalle. Trainee-ohjelmamme kautta pääset 
helposti tutustumaan toimialoihin ja työnantajiin kartuttaen 
tärkeää työkokemusta. 

• Harjoittelun jälkeen sinulle voi tarjoutua mahdollisuus työllistyä 
erilaisiin henkilöstöpalvelualan tehtäviin. 

• Trainee-ohjelman puitteissa voit suorittaa perusharjoittelusi, 
ammatillisen harjoittelusi tai molemmat. 

• Sopiville kandidaateille saattaa löytyä myös toimeksiantona 
opinnäytetyön tai gradun aihe. 

Koulutusalan lisäksi innostunut ja motivoitunut asenne ratkaisee! 

• Paikkakuntakohtaiset toimialat ja toimijat löydät seuraavalta 
dialta. Jokainen toimiala tarjoaa mahdollisuuden kasvaa 
henkilöstöpalvelualan osaajaksi. 

Polku MEille

1) 
Perus-
harjoittelu

2) 
Ammatillinen 
harjoittelu

3) 
Päättötyö

1-3 kk



Toimipaikkakohtaiset harjoittelualat

Fuengirola

Jokainen toimiala 
tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tutustua 
henkilöstöpalvelualan 
ammattilaisen 
toimenkuvaan!

Helsinki
Turku

Jyväskylä

Tampere

Lahti

Ylivieska

Seinäjoki

Vaasa

Mikkeli

Tunturi-Lappi

Rovaniemi

Kuusamo-
Ruka

Oulu

Kuopio

Viro



• Harjoittelujaksolta ei makseta palkkaa. Mitä sen sijaan pystymme 
tarjoamaan? 

Palkattoman harjoittelun Win-Win

Työkokemuksen vielä puuttuessa tarjoamme sen ensimmäisen 
konkreettisen kokemuksen työyhteisössä toimimisesta.

Koska työ ei ole palkallista, työtehtävät ovat työhön tutustuttavia osia 
kokonaisuudesta. Niistä vastaa ja niitä valvoo HR-alan ammattilainen. 
Opit ymmärtämään, millaisista työvaiheista ja tiimipanoksesta työt  ja 
projektit koostuvat, ja miten voit taitojen karttuessa niissä avustaa.

Hallitessamme asiantuntijatyön osaamisvaatimukset olemme myös 
suunnitelleet akateemisen opiskelijan harjoittelujaksot niin, että ne 
rakentaisivat aidosti mahdollisuuksia ja polkuja työllistyä alallamme. 

Olet osa suuren suomalaisen työnantajan arkea ja pääset tutustumaan yli 
kymmenen toimialan asiakasyrityksille tarjottavaan asiantuntijatyöhön.  



Kuvaukset eri toimialojen 
harjoittelun sisällöstä ja 

työympäristöistä



Monipuoliset 
työt vaativat 
monipuolisia 

tekijöitä.

Teollisuus, Rakennus ja Logistiikka

Teollisuus-, rakennus- ja logistiikkatoimialat tarjoavat 
mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä niin 
tuotantotyöntekijöille kuin toimihenkilöillekin. 

Toimialoilla työskentelee huolto- ja kunnossapito-
henkilökuntaa, rakennustyöntekijöitä, insinöörejä, 
varastotyöntekijöitä, muuttomiehiä, 
metallityöntekijöitä, kokoojia ja erilaisten 
tuotantokoneiden käyttäjiä. Asiakasyrityksiämme 
ovat erikokoiset kone-, metalli-, elektroniikka-, 
elintarvike-, puu- ja metsäteollisuuden sekä 
rakennus- ja logistiikka-alan yritykset. Työntekijöille 
tarjoamme monipuolisia työmahdollisuuksia 
aputöistä vaativiin ammattitehtäviin eripituisissa ja -
luonteisissa työsuhteissa. 

Harjoittelijana pääset näköalapaikalle mukaan alan 
rekrytointeihin. Saat kokemusta hyvin erilaisista 
toimeksiannoista, pääset tukemaan henkilöstöä ja 
opit ymmärtämään erilaisia työehtosopimuksia. 



Henkilöstö-
ratkaisuja 

toimiston töihin.

Toimisto

Toimisto-yksikkömme tuottaa rekrytointi-, 
henkilöstövuokraus- ja ulkoistuspalveluita. 
Toimimme asiakaspalvelun, myynnin, 
markkinoinnin, viestinnän, HR:n, taloushallinnon ja 
ICT:n alalla. 

Yksikössä työskentelee parikymmentä alan 
ammattilaista. Asiakkaamme ovat sitoutuneita 
alansa huippuja Suomessa. 

Harjoittelijan roolissa pääset perehtymään 
tukitehtäviin työsuhdeasioiden sekä rekrytoinnin 
parissa. 



Kaupan alan 
ammattilaiset –
palveluksessasi.

Kauppa

Kaupan alalla StaffPoint on vahva ja kokenut toimija 
Suomessa. Kaupan ammattilaisemme tekevät 
vuodessa keskimäärin noin 100 000 työvuoroa. 

Monipuolisen rekrytointiosaamisemme avulla 
pidämme huolen, että asiakkaamme saavat oikeat 
osaajat oikeaan paikkaan nopeasti ja vaivattomasti 
kaikkialla Suomessa. Meille on kunnia-asia, että 
työntekijämme ovat alansa ammattilaisia. 
Osaajiemme ammattinimikkeitä ovat mm. myyjä, 
tax-free myyjä, paistopistetyöntekijä, 
huonekalumyyjä, kosmetiikkakonsulentti, hyllyttäjä, 
myymäläpäällikkö ja apulaismyymäläpäällikkö. 

Harjoittelijana pääset näköalapaikalle Kaupan 
toimialaan, henkilöstöhallintoon sekä rekrytointiin 
seuraten ja tukien asiantuntijoidemme työprosesseja.



Ammattitaitoista 
henkilökuntaa 

oikeaan aikaan.

HoReCa

Hotelli- ja ravintola-ala työllistää vahvasti, ja 
StaffPoint on Suomen suurin HoReCa-toimialan 
henkilöstöpalveluiden tarjoaja. Välitämme noin 50 % 
kaikista alan työvuoroista, ja ravintolatyöntekijämme 
tekevät keskimäärin 277 000 työvuoroa vuodessa. 

Työntekijämme ovat alansa rautaisia ammattilaisia:  
ravintolapäälliköitä, hovimestareita, baarimestareita,
tarjoilijoita ja kokkeja. Heille erinomaisen 
palvelukokemuksen tarjoaminen asiakkaalle on 
sydämen asia – hotelli- ja ravintola-ala kiehtoo 
työntekijöitämme. Lupauksemme onkin, että meiltä 
saat aina ammattitaitoista henkilökuntaa oikeaan 
aikaan. 

Harjoittelijana meillä pääset näkemään laaja-
alaisesti koko HoReCa-alan - sekä henkilöstö-
hallinnon että rekrytoinnin näkökulmasta.



Matkailualan 
ammattilaisia 

Hangosta 
Kilpisjärvelle.

Matkailu ja Sesonki
Matkailu- ja sesonkialan yli  15 vuoden kokemus 
sesonkikohteiden miehittämisestä on pitkäjänteisen työn 
tulosta. StaffPointin ”Työn Siltaa” pitkin kulkee vuosittain 
350 palvelualojen ammattilaista etelästä pohjoiseen ja 
pohjoisesta etelään avainasiakkaidemme 
kysynnänvaihteluiden mukaan. 

Haluamme olla asiakkaidemme luotettu kumppani alati 
kasvavalla toimialalla. Pitkän kokemuksen omaava, 
sesonkikohteissa itsekin työskennellyt 
ammattilaistiimimme palvelee asiakkaitamme 
valtakunnallisesti. Näin pystymme takaamaan, että 
voimme tarjota asiakkaillemme heidän 
liiketoimintaansa syvällisesti ymmärtäviä ja aidosti 
lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. 

Harjoittelussa näet koko matkailualan kirjon ja pääset 
osallistumaan asiakashoitoon ja rekrytointiin sen 
jokaisessa vaiheessa oman mielenkiintosi ja 
erikoistumisalasi mukaan.



Kehitystä, 
tukea ja 

koulutusta.

Saima Soft

Saima Soft tuottaa ICT-palveluita sekä suoraan 
asiakkaidemme että StaffPoint-konsernin muiden 
yksiköiden käyttöön. 

Tarjoamme mm.

• henkilöstöpalvelualan 
toiminnanohjausjärjestelmien kehitys-, tuki- ja 
koulutuspalveluita

• valmisjärjestelmien valinta-, käyttöönotto-, 
pääkäyttäjä- ja tukipalveluita

• ICT-laitteiden infrastruktuurin hallintaa
• kehittämistä ja ylläpitoa
• ICT-tukipalveluita

Harjoittelijan roolissa voit päästä perehtymään 
esimerkiksi ohjelmistokehittäjän, -ylläpitäjän, -konsultin 
tai ICT-tukihenkilön työtehtäviin. 



Aurinkoista 
asiakaspalvelua.

Espanjan liiketoimintayksikkö

StaffPoint S.L.U. tarjoaa resursseja ja osaamista paitsi 
konsernimme tukitoimintoihin myös asiakkaidemme 
ulkoistamisratkaisuihin. 

Ulkoistettuja Back Office -palveluitamme ovat mm. 
myynnin tukipalvelut, ajanvarauspalvelu, myynnin 
bookkauspalvelut, tiedonkeräys puhelinhaastatteluin, 
tallennuspalvelu ja virtuaaliassistenttipalvelut. 
Henkilöstöä meillä on noin 60. 

Harjoittelijana pääset tukemaan monipuolisesti yleisiä 
toimistossa tehtäviä työkokonaisuuksia, 
asiakaspalvelua sekä mahdollisesti tutustumaan 
taloushallinnon ja HR:n avustaviin tehtäviä. 



StaffPoint Oü, Viro

StaffPoint Oü tarjoaa Virossa johdon ja 
asiantuntijoiden suorahakupalveluita sekä hoitaa 
strategisen kumppanimme Randstadin kautta tulevia 
toimeksiantoja Baltiassa. Lisäksi Viron-tiimi tuottaa 
konsernin Executive-tiimin tarpeisiin mm. 
kandidaattien research-palveluita. 

Executive-rekrytointikonsultin ja researcherin
työtehtäviin kuuluvat mm. kandidaattien haku ja 
profilointi, kandidaattien arviointi ja haastattelut sekä 
rekrytoinnin muut asiantuntijapalvelut.

Harjoittelijana pääset avustamaan researcherin
työssä esim. tiedontaltiointi- ja raportointivaiheessa. 
Rekrytointikonsultin työvaiheista esimerkiksi 
kandidaatin referenssien tarkastaminen on vaihe, 
johon pääset osallistumaan. Myös tiimin työtä tukevat 
toimistotehtävät muodostavat osan harjoitteluasi.

Baltian talentti-
markkinan 

tuntija



Sinulla on yksi 
elämä, tee siitä 

arvokas!

Spring House

Spring House valmentaa kymmeniä tuhansia 
työnhakijoita ja työntekijöitä vuosittain. Meissä 
yhdistyvät halu, kyky ja uskallus muuttavat unelmat 
arjen teoiksi. 

Rakennamme asiakkaidemme menestystä yhdessä 
heidän kanssaan. Haluamme auttaa asiakkaitamme 
onnistumaan!

Harjoittelijanamme pääset tukemaan 
asiakaspalvelutyötä, tutustumaan monipuolisiin 
toimistotehtäviin sekä mahdollisesti myös 
taloushallinnon ja HR:n avustaviin tehtäviin. 



Tervetuloa hakemaan



• Hae ohjelmaan www-sivujemme 
www.staffpoint.fi > Työnhakijalle > Trainee
Program kautta (www.staffpoint.fi/trainee-program)

• Sivulta näet kulloinkin käynnistyvän Trainee
Program –ohjelman haku- ja käynnistysajan.
• Vuodessa käynnistyy tyypillisesti kolme jaksoa: 

alkutalvesta, kevät-kesällä sekä syksyisin

Miten hakea Trainee Program –ohjelmaan?



MEillä on tarjolla urapolkuja.
Myös Sinulle.



www.staffpoint.fi
STAFFPOINT OY I SAIMA SOFT OY I SPRING HOUSE OY

www.staffpoint.fi
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