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Kasve: Top Expert RekryKoulutus



• Kasve Oy on kansallisesti tunnettu ja arvostettu yritys, joka tarjoaa 
asiantuntija-, koulutus, regulaatio- ja liiketoiminnan kehittämiseen 
liittyviä palveluita. 

• Koulutuspalveluiden tuottajana olemme kokenut 
asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona on kehittää asiakkaidemme 
liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti valmentamalla ja tukemalla. 

• Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä kansallisesti tarjoamalla 
koulutus- ja valmennuspalveluita aina start-up yrityksistä 
suuryrityksiin. 

• Meidän koulutuksemme perustuvat liike-elämän tietotaitoon, 
yritysten aitoihin tarpeisiin ja pedagogiseen ymmärrykseen. 

• Työllistämisprosentti 83 /100 % (RekryKoulutukset)

• OPAL-palaute ka. 4.3 / 5 (TE-palveluiden palautejärjestelmä)

Kasven osaaminen

Kasve & rekrytoivat koulutukset
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Top Expert

• Teema valitaan osallistuvien yritysten mukaan: Health Tech, Photonics tai 
Solutions - Top Expert RekryKoulutus

• Tunnistetaan ja autetaan yrityksiä löytämään ja rekrytoimaan sopiva 
henkilö osaamistarpeeseen.

• Etsitään sopivia hakijoita, tehdään esivalintatyö ja esihaastattelut 
osaajille. Osaajat ovat korkeakoulutettuja, sopivan työkokemuksen 
omaavia henkilöitä.

• Koulutuksen tarkempi sisältö määräytyy yritysten ja osaajien tarpeen 
mukaisesti. Koulutus keskittyy toimialaymmärrykseen, projekti- ja 
tuotekehitykseen, liiketoiminta- ja myyntiosaamiseen, sekä laatu- ja 
riskiosaamiseen. 

• Kehittämistehtävä sitouttaa osaajan siirtämään tietoa ja osaamista 
yritykseen hänelle määrätyssä työtehtävässä. 

• Kasve tarjoaa opiskelijoille henkilökohtaista tukea, ohjausta ja 
valmennusta. 

• Kasve tarjoaa lisäksi yrityksille tukea uuden henkilön osaamisen 
parhaimpaan mahdolliseen hyödyntämiseen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.

Mitä tarjoamme?

Kasve & rekrytoiva koulutusmalli



Hakijat

• Osaajan vaatimukset: korkeakoulututkinto ja soveltuva 
työkokemus (+ yrityksen antamat hakuvaatimukset).

• Henkilö, joka on motivoitunut kehittämään omia taitojaan 
liiketoimintalähtöisesti ja haluaa työllistyä korkean teknologian, 
terveysteknologian tai fotoniikan alan yrityksiin. 

• Työtä hakevat henkilöt, joiden osaamispotentiaali on 
kehitettävissä koulutuksen puitteissa.

Yritykset

• Pienet, keskisuuret ja suuret yritykset, jotka toimivat 
teknologian parissa. Yritykset voivat etsiä osaamista esim. 
liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin, tuotekehitykseen, 
tuotantoon tai laadunhallintaan. 

• Rekrytoiva koulutus sopii myös ohjelmointi, biotekniikka, 
laboratorio, ympäristö ja konsultaatioyrityksille. Yritys 
valmistautuu tarjoamaan rekrytointia onnistuneen 
koulutustoteutuksen päätteeksi (arvioidaan opiskelijan 
suoritusta ja sopivuutta yritykseen).

Kohderyhmä ja osaaminen

Kasve & rekrytoiva koulutusmalli



- Koko rekrykoulutusjakso: 80 opiskelijatyöpäivää
- Työssäoppiminen: 50 opiskelijatyöpäivää
- Ryhmäkoulutus: 8 opiskelijatyöpäivää (live tai online 56h) 
- Kehittämistehtävä: 15 opiskelijatyöpäivää
- Sparraus:  2 opiskelijatyöpäivää (6h trainee, 2h  company + trainee)
- Itseopiskelu: 5 opiskelijatyöpäivää

Työssäoppiminen suoritetaan yrityksessä ja ohjauksesta vastaa yritys (n. 50 
opiskelijatyöpäivää)

Ryhmäkoulutus on pienryhmäopetusta 3.5-7h sessiot (=56h) opiskelijoille. Koulutuspäivät 
sisältävät asiantuntijaluentoja, tehtäviä ja keskusteluita. Kaikki koulutus järjestetään etänä 
Zoomin ja Howspacen avulla (8 opiskelijatyöpäivää ).

Kehittämistehtävä määritellään jokaiselle työssäoppijalle räätälöity henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin liittyvä sekä työtehtävän ja työnantajakumppanin tarpeet huomioiva 
kehittämistehtävä, jonka avulla kukin työssäoppija perehtyy hieman syvemmin hänelle 
räätälöityyn kokonaisuuteen. Projekti työtehtävien ohessa. (15 opiskelijatyöpäivää ).

Henkilökohtainen sparraus on työssäoppijalle tarjottavaa henkilökohtaista sparrausta, 
luottamuksellista ja tarvelähtöistä keskustelua. Sparrauksessa tuetaan esim. 
kehittämistehtävän edistämistä, työllistymistä ja uravaihtoehtoja, sekä keskustellaan 
toimialaan ja työtehtäviin liittyvistä kysymyksistä. Kesto useimmiten n. 6 x 1 h (Kasven
asiantuntija + työssäoppija). 

Yrityssparraus on yritykselle tarjottavaa sparrausta, jossa Kasve tarjoaa 
asiantuntemustaan kumppaniyritykselle rajatussa aiheessa. Sparrauksessa voidaan 
käsitellä esim. kehittämistehtävään liittyviä kysymyksiä ja/tai Kasven erityisosaamiseen ja 
palveluihin liittyviä teemoja. Kesto useimmiten n. 2 x 1 h, (Kasve + kumppaniyritys)  

Metodit

Koulutusohjelman metodit ja käsitteet



Huom! Koulutus räätälöidän tarpeisiin sopivaksi. Seuraavat aiheet ehdotelmia:

• Liiketoimintaosaaminen ja myynti: markkinoiden 
tunnistaminen ja pääsy, kansainvälinen kauppa, liiketoiminnan 
kehittäminen ja myynti, markkinointi ja viestintä, 
jakelijaverkostot, ansaintalogiikka, hinnan määräytyminen, 
rahoitusmahdollisuudet ja sopimusasiat.

• Tuotekehitys ja projektiosaaminen: innovaatiot, tuotekehitys, 
tuotteistaminen, tuotepäällikön tehtävät, tuotteiden elinkaari, 
myynnin ja markkinoinnin tuki, tuotekehityksen ja tuotannon 
prosessit, ohjelmistokehitys, resursointi ja projektinhallinta.

• Laadun- ja riskienhallinta: laadunhallinta ja regulaatiot, 
laatujärjestelmät, riskienhallinta, liiketoimintastrategia, 
ympäristö, työturvallisuus, vastuullisuus ja kilpailuedun 
tunnistaminen.

• Toimialaosaaminen ja työelämä: terveys- ja teknologiatoimialan 
vaatimukset, trendit ja tulevaisuus, työelämätaidot, osaamisen 
kehittäminen ja asiantuntijaviestintä.

Sisällöt

Koulutussisällöt



Kasve
• hakukuvauksen laatiminen ja markkinointi
• hakijoiden rekrytointiprosessi
• hakijoiden esisoveltuvuusarviointi
• esivalinta ja -haastatteluprosessi
• valitulle hakijalle tarvelähtöinen ja räätälöity 

koulutus
• koulutettavan henkilökohtainen seuranta ja coaching
• tarvelähtöistä yrityssparrausta ja perehdytyksen tuki

Kustannukset
• Yritysosuusmaksu 3000 € + alv. / positio
• ELY-keskus 7000€ + alv. / positio

Palvelu ja kustannukset

Palvelu ja kustannukset



”Mahdollistitte avullanne tämän toteutuksen. Alussa oli 
niin paljon selvitettäviä asioita, että oli hienoa saada 

tukea - ei olisi välttämättä itse jaksanut selvittää kaikkea.
Tämä oli myös hyvä keino selvittää puolin ja toisin 

sopiiko ihminen meille yritykseen ja mitä hakija itse 
tuumaa (hieman poikkeavasta) työympäristöstä. 

4 kk:n testijaksolla näkee, millainen työntekijä ihminen 
on ja sopiiko tiimiin. Mukavaa myös, että koulutuksen ja 

sparrausten kautta tuli ulkopuolista näkemystä 
yritykselle. Hyvät matchit!”

Yrityksen kokemus

Yrityksen kokemus



“Kasven avulla olemme saaneet puuttuvaa osaamista 
taloon, minkä lisäksi he ovat auttaneet meitä 
merkittävästi uusien työntekijöiden 
perehdyttämisessä. 
Kaiken kaikkiaan yhteistyö Kasven kanssa on ollut 
todella helppoa. Meille oli alusta asti selvää, mitä 
etsimme, ja Kasve on ottanut hyvin huomioon 
yksilölliset tarpeemme. Olemme löytäneet taloon niin 
teknisempää kuin myös pehmeämpää osaamista.”

Petri Stenberg, tuotantojohtaja Dispelix Oy

Videoreferenssin linkki: https://youtu.be/5XtUSL3tYcs

Referenssi

Referenssi, Dispelix

https://youtu.be/5XtUSL3tYcs


Palveluksessanne!

Kirsi Marin
Training Services Manager
050 321 4884
kirsi.marin@kasve.com

Mikko Juuti
CEO
040 485 8826
mikko. juuti@kasve.com

Henna Heiskanen
Education Ambassador
050 566 9405
henna.heiskanen@kasve.com


