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• Vuonna 1999 perustettu Barona on monialainen palveluyhtiö. 
Olemme Suomen suurin henkilöstöpalvelualan yritys.

• Työllistämme vuosittain yli 30 000 työntekijää asiakkaille ja 
omiin yhtiöihin.

• Uudistamme työelämää laaja -alaisilla henkilöstön ja yritysten 
kasvua tukevilla palveluratkaisuilla, joissa yhdistyy teknologia, 
data ja ihmiset. 

• Palveluihimme kuuluvat mm. ulkoistusratkaisut, rekrytointi, 
henkilöstöratkaisut, työkykypalvelut sekä työelämäkoulutukset ja 
- valmennukset.

• Toimimme Suomessa yli 30 paikkakunnalla ja kansainvälisesti 
yhdeksässä maassa.

• Toimintaamme ohjaavat arvomme: rohkeus, vastuullisuus, vapaus 
ja yhdessä tekeminen.

OLEMME RATKAISU.
MILLAISIA OLEMME?



BARONA
ON RATKAISU.

Rekrytointiosaamisemme kautta 
löydämme asiakasyrityksillemme 
yli 30 000 he nkilöä  avoimiin 
työpa ikkoihin

30 000

Koulutuks is ta  va lmis tune e t 
ova t työllis tyne e t p itkiin 
työs uhte is iin yli 200
as iakas yrityks e e n

200

Ke hitämme  uutta  
työe lämäte knologiaa  
38 000 tuntia  vuos itta in

38 000

Koulutamme  vuos itta in 
noin 3 500 he nkilöä  
uute e n ammattiin

3 500

Ohjaamme  vuos itta in 1 100 
työkyvyttömyys uhan a lla  
ole vaa  he nkilöä  uus ille  urille

1 100
Toimimme  yli 
30 pa ikkakunna lla  
Suome s s a

30

Toimimme  10 maas s a , 
jos ta  pa lve luke s kuks e t 
Puolas s a  ja  Es panja s s a

10

Pa lve le mme  noin 700
as iantuntijan ja  HR-
ammattila is e n voimin

700



• Työpaikat ja 
työelämän 
tarpeet

• Sitoutuminen 
pitkällä aikavälillä 

• Jatkuva 
oppiminen

• Työpaikkaohjaus 
oppisopimuk -
sessa

• Räätälöi 
koulutukset 
palvelemaan 
työelämän ja 
yritysten tarpeita 
joustavasti

• Osaaminen, 
kielikoulutus ja 
tarvittaessa 
kulttuurikoulutus

• Projektin 
koordinointi

• Löytää oikeat 
hakijat yritysten 
ja oppisopimuk -
sen soveltuviin 
raameihin

• Hakijamarkki -
nointi - ja 
rekrytointi -
osaaminen

YRITYKSET OPPILAITOS BARONA

KUMPPANUUDESSAKAIKKIVOITTAV



MISTÄHAKIJAT? 
HAKIJAPROFIILIT
• Työpaikan vaihtajat
• Maahanmuuttajat
• Suomessa asuvat ei suomea 

puhuvat

MIKÄ HOUKUTTELEE?
• Työ ja tutkinto

MITEN TAVOITAMME?
• Monikanavainen digimarkkinointi
• Hakijamarkkinoinnin asiantuntemus
• Kohdentaminen potentiaalisille 

hakijoille
• Alueellinen kattava näkyvyys

MITEN INNOSTAMME?
• Monimutkaisesta yksinkertainen
• Hyödyt työnhakijan kannalta



IKÄJAKAUMA BARONAN OPPISOPIMUKSISSA

• Ammattitutkintoon hakee 
kokeneempaa väkeä ja 
sitoutuminen on hyvää

• Suomalaista koulutusta 
arvostetaan laajasti, mikä on hyvä 
vetovoimatekijä maahanmuuttajille

• Ammattitutkintoon hakeutuu alalla 
jo olevat tekijät mutta myös sinne 
paluuta suunnittelevat



MILLAINEN ON 
TULEVAISUUS? 
• Isot ikäryhmät eläköitymässä
• Maahanmuuttajat kasvava potentiaalinen 

kohderyhmä
• Kansainvälistä rekrytointia lisättävä

45 % 
ALLE 40-VUOTIAIS  
TYÖSSÄKÄYV

SUUNNITTE  -
PAIKAN VAI



TERVETULOA
KANSAINVÄLIS

Yritysten valmiudet kasvussa
– entä oppilaitosten ja 
koulutusjärjestelmän?



• Räätälöinti mahdollisuuksien mukaan
• Lähipäivien toteutus joustavasti
• Kielikoulutustuki
• Kulttuurivalmennukset

OPPILAITOS
AVAINTEKIJÄNÄ



CASE 1: JÄRJESTELMÄ
EI KOHTAA YRITYSTEN
TARPEITA

LÄHTÖTILANNE JA TARVE

HAASTEET• Asiakastarve: 12 henkilöä
• Valmius ottaa kv- työntekijöitä 100 %
• Hakijoita 380

• 230 ei suomea äidinkielenään puhuvia
• 38 hakijaa esiteltiin 
 3  a loittaa , 9  pa ikkaa  täyttämä ttä

• Hakijamääräs s ä  pa ljon pote ntiaa lia , mutta  kv-
työnhakijoita  e i voitu kouluttaa

• Oppila itos  e i pys tynyt jä rje s tämään koulutus ta

• Tutkinnon jä rje s tämis lupa  e nglanniks i puuttuu

• Koulutta jan kie lita ito riit tämä tön

• Hakijoita  3 80 , jois ta  23 0  e i s uome a  
ä id inkie le nään puhuvia

• 3 8  hakijaa  e s ite ltiin 
 3  a loittaa , 9  pa ikkaa  jä i täyttämä ttä

TULOKSET



CASE 2: OPPISOPIMUS (AT)
SÄHKÖAUTOMAATIO -
ASENTAJA

Satakunnasta

Aiempi tutkinto alla

Työelämässä

28 –35 -
vuotiaita

94% 

93% 

95% 

45% 
Mukana 3 yritystä
Alue : Satakunta
346 hakemusta



KATSOTAAN YHD
TULEVAISUUTEE

Työväestö kansainvälistyy
Tutkinnon järjestämisluvat englanniksi
Työelämän kehitys edellyttää jatkuvaa 
oppimista
Koulutusten kyky palvella yritysten 
tarpeita



TEHDÄÄNYHDESS
Ari Lähteenmäki
Johtaja, koulutuspalvelut, Barona

040 5813253
ari.lahteenmaki@barona.fi
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