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Ongelma, jota ratkastaan: 

Kokkeja, tarjoilijoita ja aktiviteettioppaita tarvitaan
talvella Lapissa, kesäsesonkina saaristossa ja järvi-
Suomessa, ympäri vuoden Helsingin alueella.

 

Ideoidaan ratkaisua etsimällä osaavaa ja
motivoitunutta työvoimaa "out of the box"-

menetelmällä. KV-osaajat ratkaisuna. 

I D EO I N T I VA I H E  TOUKOKUU  2 0 1 9

pilotin rakentuminen
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Pilottikohteeksi valikoituu Espanja. Sesongista
sesonkiin ja /tai koko vuodeksi Suomeen - ajatuksella.

Hyödynnetään olemassa olevia yhteistyökumppaneita
ja heidän yhteyksiään: oppilaitokset, matkailun
kehittämisorganisaatio ja EURES-vastaavat Suomessa
ja Espanjassa.

Kontaktoinnit puhelimitse ja sähköpostilla.  

RATKA I SUN  RAKENTUM INEN  ALKAA
TOUKOKUU  2 0 1 9
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Ongelma, joka ratkaistaan, on kartoitettu
taustatutkimuksin: Matkailualueiden edustajat, MaRa,

TE-toimistot ja Henkilöstöpalveluyritykset. 

Ongelma jota palvelukokeilulla ratkaistaan: työvoiman
riittävyyden ongelma etenkin sesonkikohteissa. 

 Hyödynnetään v.2018 Matkailudiilin tuloksia. 

TAUS TA TU TK IMUS  J A  PA LVE LU TARPEEN
KARTO I T U S

04 Espanjan EURES-vastaava Jose-Luis Gredilla kiitettävän
aktiivinen (Pohjoismaiden vastaava), samoin Jaana
Kupiainen (Lapin TE-toimisto). Virallinen viesti tarvittiin
myös, jonka Laura Perheentupa (TEM) toimitti todella
nopealla aikataululla Espanjaan. Yhteistyökumppanit
löydetty.

KYMMEN I Ä  PUHE LU I T A  J A
SÄHKÖPOS TE JA  TOUKO - KESÄKUU  2 0 1 9



29.6.-6.7.2019
KENTTÄTUTKIMUS JA

VERKOSTON
TAPAAMISET
ESPANJASSA

Yhteistyökumppanit löydetty ja sitoutettu Espanjassa.

Oppilaitokset ja kehittämisorganisaatiot. Henkilökohtaiset
tapaamiset pääosin kesä-heinäkuussa 2019
 

1. Escuela de hosteleria Fores web, Valdpeñas
2. Escuela de hosteleria Torremolinos, Malaga ( toukokuu 19)

3. CDT & Invattur, Costa Blanca, Benidorm, Alicante
4. CETT – Escuela de Turismo y hosteleria, Barcelona
5. EURES -edustaja, Barcelona (Pohjoismaiden yhteyshenkilö:

José-Luis Gredilla)

6. IES Vega de Mijas, Mijas Costa, Malaga (marraskuu 2019,

kontakti Aija Sievänen, Hämeen TE-toimisto, EURES)
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Espanjasta ehdotettu malliksi seuraavaa: 

Tarragonan alue Barcelonan kupeessa nostetaan
pilottikohteeksi. Tarragonassa vahva kesäsesonki ja
paljon ammattilaisia työttöminä talvikaudella.

Tarragonan/ Barcelonan EURES-vastaavat tekevät
esikarsinnan. Sovitaan, että työpaikkailmoitukset ja
työntekijöiden hakemukset laitetaan keskitetysti
EURES-aluestalle. 

V I HREÄÄ  VA LOA  HE I NÄKUU  2 0 1 9

pilotin rakentuminen
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Fores web, Valdepeñas: haastateltu 10
täydennyskoulutuksessa olevaa kokkiopiskelijaa.

Englanninkielitaito heikkoa. Lähettivät CV:t kirjallisina
ja videoina elokuu 2019. Laitettu jakoon Smile ja
Staffpoint, Lapland Hotels, Santas Hotels, Santapark.

CETT, Barcelona: kiinnostuneita harjoittelupaikoista
CDT, Alicante: kiinnostuneita jatkamaan neuvotteluja
keväällä 2020, kun avaavat uuden yksikön työttömien
täydennyskoulutukseen. 

 

E SPAN JA LA I S T EN  OPP I L A I TO S T EN
TERVE I S E T  HE I NÄ - E LOKUU  2 0 1 9
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Vierailuista tehty yhteenvedot ja toimitettu
vierailukohteille Espanjaan 22.7.2019..Tulokset jaettu
Suomessa TE-toimistot, Henkilöstöpalveluyritykset,

SoMe:ssa Matkailun parhaaksi ja Matkailudiili, Twitter
ja Instagram. Yhteydenottoja suoraan yrityksiin, Visit
Naantali ja Visit Turku, Lapissa ja Helsingin alueella.

 Kartoitetaan osaamisvaatimuksia ja työvoiman
tarvetta. Suomessa heinäkuussa lähes mahdotonta
saada asioita eteenpäin (lomakuukausi)

MATKAN  TU LOS T EN  ANALY SO I N T I  J A
JA TKOTO IME T  HE I NÄKUU  2 0 1 9

09 Toivotaan selkeää mallia, joka pitää sisällään myös
kotiuttamisen. Toivovat, että prosessi hoidetaan
EURES-vastaavan kautta.

E SPAN JAN  T ERVE I S E T  2 1 . 8 . 2 0 1 9  ( JO SE -

L U I S  GRED I L L A ,  EURES  E SPAÑA )



palapeli ja
vaihtuvat
tilanteet

Kesän ja syksyn aikana
on saavutettu hyviä
tuloksia ja tahtotilaa
löytyy, mutta kun
Espanja olisi ollut
valmis aloittamaan
rekryn, ei ollutkaan

työpaikkailmoituksia ja
sitten taas Espanjan
aikataulu muuttui. 
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case smile henkilöstöpalvelut
Syyskuussa saadun tiedon mukaan ainakin 10 kokkia
olisi työllistetty Helsinkiin sekä 10 kokkia ja useita
tarjoilijoita Lappiin tulevalle kaudelle. Lopulta ei

yksikään asiakasyritys ollut valmis ottamaan
englanninkielisiä (ei suome puhuvia) työntekijöitä

töihin. Tieto lokakuu 2019.
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In order to continue with this project, it’s essential to
have registered the job offers: we need a detailed
definition of the required profiles as well as the
detailed working conditions for each position.

 

The most urgent thing is to have the job offers
registered in Finland so that we can disseminate them
in Catalonia. For this, you should agree with
Jaana (Kupiainen, EURES Finland) how to proceed.

From Catalonia, we’ll not be able to publish and
disseminate the job offers until we get the registered
offers in Finnish PES (Public Employment Office). 

 

On the other hand, we should agree on which dates are
more convenient to carry out the selection process, do
you think that middle of November will be OK?

 

Please, find attached to this message a Job offer
template, is the one we use in Catalonia to register job
offers, as you’ll see, we need the Reference Number of
the job offer (the one you get from the Finnish PES
once is published) and other detailed information.

OHJE I S TUKSE T  E SPAN JAS TA  LOKAKUU
20 1 9

pilotin rakentuminen
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Hakijoita oli ohjattu osallistumaan 3.9.19 EOJD-

verkkotapahtumaan ja Mood of Finland oli
kirjautunut mukaan yrityksenä. 

Muutama hakija kertoi olleensa verkossa, mutta
eivät olleet oikein löytäneet potentiaalisia
työnantajia. 

EUROPEAN  ONL I N E  JOB  DAY  -  EO JD
3 . 9 . 1 9



how to support
the employees

financially 
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työtarjoukset ja yllätyksiä
espanjasta

Yllätykseksemme hyvin harvalla matkailuyrityksellä
on englanninkielisiä työtarjouksia, joita lähettää kv-

markkinoille. 

 

 

About the possibility of getting financing for
professionals moving to work in Finland,

there are the programmes Your First EURES
Job (people under 35) and Reactivate (older
than 35), as long as the contracts last for
more than 6 months.

 
Reactive.eu (the link opens here)

 

http://www.reactivatejob.eu/en/home
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pilotin rakentuminen

 Skills required:

 Basic English language skill is required so that the
applicant do understand the instructions given by
the supervisor (and clients)

 

Professional skills: there are open vacancies for cooks
and waiters. We think we could start with cooks as
the language skills are not so important while not 

 being in contact with clients. Most of the vacancies
for a la carte – level cooks
 

 Procedure to follow (EURES-officers abroad): 

 

Finnish Eures officer will send job offer in EURES
format to destination´s Eures-officer (it will be
entered in that country´s national EURES platform, in
this case in Madrid) 

 

EURES-officer abroad can send it to possible
applicants.Applicants can send application to the
private recruitment office as explained in job offer
(by email or by the platform)                                           

      

Detailed instructions can be found
in job offer form
 

Applicant gets email and a link with instructions to
follow.

                                   

There is a platform where one can
directly make a video answering the questions in
English, so no skype is needed.                                       

    

Applicant can make the video as many
times as needed and send the best version
       

E SPAN JAAN  L ÄHE T E T T Y  OSAAM I S PROF I I L I
J A  OHJE I S TUKSE T  2 5 . 1 0 . 1 9

Applications 



to be
continued...

pilotin rakentuminen

application
procedure

Contract
signed

Transport 

 

Reference persons contact info is
needed ( Eures contact persons can be the ones in
case they have met the applicants)

 

Recruitment officer (Staffpoint) then sends material
to their clients ( employers) and they get
back to applicant in couple of days
 

Recruitment officer can also ask for permission to
send the applications to several companies
 

From the moment application has been sent the
whole procedure takes about one
week. 

 

The private recruitment office takes care of
contracts, accommodation etc
together with employer
 

If the contract will be signed the person coming to
Finland should take care of transport by him/herself
(please see the point 13 and financial support)

 

Open vacancies are mostly in Lapland (winter season)

which probably is attractive place to work as it is the
most lively winter destination with plenty of outdoor
activities like snowboarding and skiing.

 

Flights can be found quite easily from main
European cities to Helsinki o to Luleå ( Sweden,

very close to Finnish Lapland) and there are
connection by plane, train or bus to the destinations

E SPAN JAAN  L ÄHE T E T T Y  OSAAM I S PROF I I L I
J A  OHJE I S TUKSE T  2 5 . 1 0 . 1 9



kaikki valmiina!
lokakuu 2019  

Lopulta Espanjassa oltiin
valmiita ottamaan vastaan

työpaikkailmoituksia
lokakuun lopussa ja

Staffpointin muutama
avoin työpaikkailmoitus
lähetettiin Espanjaan. 

Samalla pyydettiin
huomioimaan, että vaikka
tarjolla oli vain yksi paikka

ja hakuaika
umpeutumassa, voi
hakemuksia laittaa

rajoitteista huolimatta. 
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kielitaito jälleen esillä
 Viesti Espanjasta:  

Employers should take into account that some
profiles, like cooks, maybe don’t have enough

language skills to do a Skype interview in
English. 
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Espanjassa tärkeää on luoda yhteistyökontakteja

kasvotusten, jotta asioiden hoito sen jälkeen sujuu

myös sähköisten viestimien kautta. Espanjassa

yhteyshenkilöt vaihtuivat useamman kerran pitkien

lomien vuoksi ja alkuun suunniteltu syyskuun rekry-

prosessi venyi lokakuun loppuun.

Espanjassa avainroolissa: 

José-Luis Gredilla| EURES Barecelona

Esther Raluy Schneider| Servei EURES,Barcelona

Eva Octavio| Eures Zaragoza

PROSES S I N  ANALYY S I A ,  MARRASKUU
20 1 9 .  AVA I NHENK I LÖ T  E SPAN JA

pilotin rakentuminen
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Matkailualan opiskelijoille ei ole löytynyt

harjoittelupaikkoja. He olisivat kuitenkin

potentiaalinen ryhmä; täydennyskoulutuksen 1kk

harjoittelun jälkeen voivat jäädä Suomeen töihin. Ovat

harjoitelleet suomalaisten ruokien tekemistä ovat

motivoituneita (Fores web, Valdepeñas)

 

Barcelonan yliopistosta olisi tulossa huipputason

kokkeja ja keittiömestareita oppimaan arktista

gastronomiaa, mutta paikkoja ei ole löytynyt (CETT

Barcelona

 

Kaikille oppilaitoksille laitetaan viestiä ja kehotetaan

olemaan yhteydessä suomalaisiin oppilaitoksiin ja

luomaan sitä kautta harjoitteluyhteistyötä.

OPP I L A I TO SYHTE I S T YÖ  T I L ANNE
JOU LUKUU  2 0 1 9
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Prosessi saatiin toimimaan, kun roolit saatiin

selvitettyä. Ehdoton edellytys onnistumiselle oli

ihmisten sitoutuminen ja halu etsiä ratkaisuja.

Suomessa avainroolissa:

Jaana Kupiainen, Lapin TE-toimisto, EURES-

asiantuntija

Kirsi Vestenius, Staffpoint henkilöstöpalvelut,

asiakkuusvastaava

 

PROSES S I N  ANALYY S I A  MARRASKUU
20 1 9 .  AVA I NHENK I LÖ T  SUOM I



19

Oikeiden yhteyshenkilöiden löytyminen on

ensimmäinen tärkeä kohta prosessin onnistumisessa.

 

Nyt löydetty yhteistyömalli Suomen ja Espanjan EURES-

toimijoiden välillä kannattaa hyödyntää. Uutta alustaa

työntekijöiden ja työnantajien kv-kohtaantumiselle ei

EU:n sisällä kannata luoda, vaan tehdä nykyistä

tunnetummaksi.

 

Aikaa prosessin kehittämiseen etenkin uusien

mahdollisten rekrymallien kehittämiseen tarvitaan

enemmän kuin käytössä olleet 6kk. 

 

Oppilaitoksissa on potentiaalia, mutta vaatii yhteyksien

luomiseen ja ylläpitämiseen oman tahon. Ehdotan

Suomen korkeakouluverkostoa (Mara-ryhmä)

M I TÄ  OLEMME  OPP I N EE T ,  M I T EN
P I LO T T I A  VO I S I  KEH I T TÄÄ

pilotin rakentuminen
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Yllätävää on ollut se, että vaikka paikkoja on paljon

avoinna, ei työpaikkailmoituksia saada

englanninkielisinä ulkomaille lähetettäviksi.

 

 

Y L LÄ T YKS I Ä
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Mood of Finlandille tulleen tiedon mukaan tämän

prosessin kautta on työllistynyt 2-4 tekijää.

Rekrytointiprosessi on vasta alkanut ja mahdollisesti

työllistyviä on enemmän. 

.

 

T YÖ L L I S T YNEE T  JOU LUKUU  2 0 1 9
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Nykyisillä toimijoilla ja prosesseilla saadaan

rakennettua hyvä malli. Aktiivisuutta tarvitaan

harjoittelijoden vastaanottamisessa, koska he ovat

hyviä tekijöitä jäämään Suomeen ja alussa on

molemminpuolinen "koeaika".

Henkilöstöpalveluyritykset eivät luonnollisesti ole

potentiaalinen harjoittelijoiden koordinoija.

Lisäksi tarvitaan "mentorimalli" ja hyvä perehdytys.

M IKÄ  OL I S I  PUUT TUVA  PA LAPE L I N
PA LANEN



ajatuksia jatkosta
Suomen matkailu kasvaa.

Matkailustrategiassa korostuu

matkailuteollisuuden kasvun

varmistaminen kestävällä tavalla.

Vastuullinen rekrytointimalli on syytä pitää

esillä. Työntekijät odottavat työn lisäksi

mukavia asuinolosuhteita, hyvää

perehdytystä, kiinnostavaa tekemistä

vapaa-ajalla, sosiaalisia verkostoja ja

mahdollisuuksia sitoutua yrityksiin, joiden

arvot kohtaavat työntekijöiden arvot

.

Suomi ei ole kovin tunnettu maa kv-

osaajien keskuudessa.     

perehdytysmateriaalia
 Matkailudiilin aikana tuotettu materiaali

www.moodoflearning-sivustolla on vapaasti kaikkien

käytössä! 

 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin

Anu Nylund, anu.nylund@moodoffinland.fi

 

The
end


