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•Tampereen korkeakouluyhteisössä toiminta kansainvälisille
puolisoille käynnistyi syksyllä 2018 hankerahalla
ESR-hanke 03/2018-02/2020 | Talent Boost (AIKO) -hanke 05/2019-07/2021

•Koordinaatio Tampereen yliopiston HR-palveluilla,
tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa
Tampereen kaupunki | International House Tampere | Osaamiskeskus |
TE-palvelut | yhdistykset ja järjestöt

•Yrityspuolisot tuovat lisäarvoa

•Ei osallistumismaksua
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•Työnantajan tarjoama palvelu kv. tutkijan perheelle,
panostus kv. tutkijaan ja hänen perheensä kotoutumiseen

•Työnantajamielikuva, hakijakokemus, työntekijäkokemus,
globaali kilpailu osaajista, alueen veto- ja pitovoima

•Viestitään rekrytointiprosessin aikana sekä yliopiston ulkoisilla
ja sisäisillä sivuilla, sähköpostikutsu uusille kv. tutkijoille

•Hyvä palaute ja kokemukset
ryhmätoiminnasta

•Valtti rekrytoinnissa
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•Tähän mennessä mukana ollut noin 125 kv. puolisoa, miehiä ja
naisia, 105 puolisoa korkeakouluyhteisöstä, 20 yrityksistä

•Keskiössä verkostoituminen, mentorointi, ammatillinen
kehittyminen, englannin ja suomen kielen opettelu

•Olemme pilotoineet eri ryhmätoimintamalleja, nyt
vertaisryhmämalli yhdessä International House Tampereen
kanssa

•Työpajoja, verkostoitumistilaisuuksia, infoja, suomen kielen
kursseja, mentorointia, tapaamisia, henkilökohtainen
valmentava tuki, alumniyhteisö, sosiaalisen median ryhmät,
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• Tervetulleeksi toivottava
yhteisö

• Keskinäinen ystävystyminen,
kiinnittyminen

• Safe place, mentori/coach ja
vertaiset, jolta kysyä

• Kansainvälisyystaidot,
kulttuuriin sopeutumisen
prosessi, moninaisuus ja
yhdenvertaisuus

• Kielitaito: englannin kielen
taito, suomen kielen taito



• Perheen asiat,
viranomaisasiat

• Elämänpiirin laajentaminen:
vapaa-aika, harrastaminen

• Suomalainen yhteiskunta ja
kulttuuri

•Suomalainen työelämä,
työnhaku

• Ammatillinen
verkostoituminen
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• Puolisopalvelut sijoittuvat
Tampere International
Housen ”Newcomers and
Settlement Services”
-palvelulinjalle

• Syksyllä 2022 käynnistyy
uusi Hidden Gems
-vertaisryhmä kv. puolisoille

• Ryhmän jäseniä
kannustetaan jatkamaan
IHT:n ja muiden
organisaatioiden
järjestämässä toiminnassa



• Kannustamme omaan
aktiivisuuteen, proaktiiviseen tiedon
hakemiseen, myönteisen hengen
vaalimiseen

•Toiminnan käynnistyessä osa
osallistujista ollut jo jonkin aikaa
Suomessa, nykyään toimintaan
tullaan heti Suomeen saapuessa,
mahdollisuuksien kartoitus ja
eteenpäin ohjaaminen

• Tampereella tarjolla monia uusia
erilaisia toimintamuotoja kv.
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Hidden Gems

hiddengems@tuni.fi

projects.tuni.fi/hiddengems

HR-palvelut, Tampereen yliopisto





•Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoitus + omarahoitus,
1.9.2020–31.12.2022

•Tavoitteena kehittää ja käynnistää pysyviä palvelumalleja
korkeakoulujen kv. henkilöstön kotoutumisen tueksi,
tulokset käyttöön kansallisesti

•Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto
sekä alueelliset ammattikorkeakoulut, projektikoordinaatio
Helsingin yliopisto

•Yhteistyö EURAXESS ja FAMO (Finnish Academic Mobility
Network) verkostojen kanssa
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Osahankkeet
1. Ulkomaalaiselle korkeakoulu- ja  tutkimushenkilökunnalle

sekä tutkijoille tarkoitetun kansallisen tervetulopaketin
tuottaminen,  Tampereen yliopisto

2. Ulkomaalaisten tutkijoiden ja kv. henkilöstön verkostojen
integroiminen suomalaiseen työelämään ja innovaatio-
ympäristöön,  Turun yliopisto

3. Kv. henkilöstön kumppanien ja perheiden integraatiotoimet
suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä kaupunkien,
elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa,
Helsingin yliopisto
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DIVERSE WORK TEAMS WORKSHOPS

NETWORK FOR ACADEMICS AND STAFF

OSAHANKE 1 TAMPEREEN YLIOPISTO
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© HEI LIFE, projektipäällikkö Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto

HEI LIFE -loppuseminaari 31.8.2022, lisätietoa hankesivulta >>

OSAHANKE 3 HELSINGIN YLIOPISTO


