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JYU. Since 1863.

Talent Boost -toimenpideohjelma
• Talent Boost on poikkihallinnollinen maahanmuuton ohjelma, 

jonka painopisteitä ovat yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja 
kasvualojen kannalta olennaiset osaajat ja työvoimapulasta 
kärsivät alat

• Tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja 
heidän perheilleen uudelle tasolle. Ohjelma tukee hallituksen 
75 %:n työllissyysastetavoitetta

• Yliopistojen rahoitusmalli: 24 % Koulutus- ja tiedepolitiikan 
tavoitteet > 15% Strategiaperusteinen rahoitus:

Osio A. Yliopiston strategiaa tukevat toimenpiteet ml. 
profiilinmukainen kansainvälisyys
Osio B. Hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston tavoitteista lähtevät 
korkeakoulu- ja tiedepoliittiset tavoitteet = TalentBoost (ja 
globaalit verkosto)

• Talent Boost - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)
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https://tem.fi/talent-boost
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Talent Boost @ JYU
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Talent Boost @ Movi

22.2.2023

• ACRES-toiminta välillisesti mukana 
projektiryhmän työskentelyssä, mm. 
valintahaastattelukoulutus

Osaprojekti 1 
Tutkinto-

opiskelijoiden 
rekrytointiprosessin 

kehittäminen

• Movin edustajat osana tätä 
projektiryhmää ja osallistuminen 
mm. Jyväskylä for You –
tapahtumaan, alueelliset/kansalliset 
selvitystyöt ja yhteinen ideointi

Osaprojekti 5 
Alueellisen Talent

Hub -toimintamallin 
luominen 
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Talent Boost @ Movi
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Osaprojekti 2 Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 
työelämäosaamisen, asiantuntijuuden ja 

työelämäyhteyksien kehittäminen 

TEP: JYU Internship 
Voucher kv-tutkinto-

opiskelijoille
Hoksautus ESR-

projekti yhdessä JYU, 
Jamk, Business 

Jyväskylä, 
Kauppakamari ja TE-

toimisto
EduFutura-yhteistyö

Työelämäosaamisen 
ja -palveluiden opinto-

ja ohjaustarjonnan 
kokonaiskuvan 

selkiyttäminen –
suunnitteilla www-sivu 

ohjaukseen ja kv-
opiskelijoille          

(Movi &TEP > Koupa, 
kv-ohjelmat)

Työelämäviestinnän 
kehittäminen -
Monikielinen ja 
monitieteellinen 

työelämäviestintä ja -
verkostot
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Movi: Monikielinen ja monitieteellinen 
työelämäviestintä ja -verkostot

• S2-opintojaksoja tutkinto-ohjelmiin oman jo saavutetun tason mukaan (esim. 
aiemmat S2-opinnot huomioiden)

• Yhteisiä tieteellisen kirjoittaminen opintojaksoja tiedekunta- / ohjelmakohtaisten 
XENX009 Integrated research communication opintojaksojen sijaan

• Yhteisiä EN ja S2 työelämäviestinnän opintojaksoja 

22.2.2023
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Talent Boost @ Movi
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Osaprojekti 3 Korkeakoulutettujen ja 
korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien 

koulutus- ja urapolkujen kehittäminen 

Kehitetään työllistymisen 
moduulia > kehitystyö 
jalkautuu ja jalostuu 

osaprojektiin 2:  Movin kv-
maisterikursseille sopivin 

osin sekä Movin S2-
opetukseen

Työelämään ja omaan 
alaan tutustuminen 

Suomen ja englannin 
kielen integroinnin 

kehittäminen 

Uudet Integra-ryhmät 
tammi-joulukuu19 

osallistujaa (60 hakijaa)
Osallistujien hyvinvoinnin 
tuki erilaisin osallistavin 

keinoin
Tuleva rekrytointi vuoden 

määräaika: 
Pre.INTEGRAn
kehittäminen -

ukrainalaisille, ei aiempaa 
suomen kielen taitoa, 

englannin tuki (rahoitus 
OKM Koupan kautta) 

Uusi rekrytointi vuoden 
määräaika: 

ukrainalaisten ja 
yksittäisten 

opiskelijoiden suomen 
kielen tuki, 

saavutettavauus sekä 
SIMHEn digitaalisten 

alustojen kehittäminen    
(rahoitus OKM Koupan

kautta)

Tiivis yhteistyö 
Kielibuusti, TE-

palvelut ja OSKE. 
Lakimuutos tuo 

yliopistoihin 
valmentavaa 

koulutusta (vrt. 
AMK), yhteistyö 

OKM
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Talent Boost @ Movi
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Osaprojekti 4 Kansainvälisen 
henkilökunnan palveluiden kehittäminen 

Suomen opiskelulle 
tilaa ja kannustusta 
uusiin alkaviin kv-

työsuhteisiin ja 
työsuunnitelmiin    

(JYU, tdk)

Perehdytysprosessin 
ja -materiaalin kehitys, 

yhteistyö kaupungin 
Welcome officen

kanssa, kv-tapahtumia 
henkilökunnalle (ja 
perheenjäsenille) 
(Yhdessä ISS/HR, 

Movi ja Toimo (Michael 
Ormshaw)

Movin ja Matlun S2-
henkilöstökoulutuspilotti
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Movin ja Matlun S2-henkilöstökoulutuspilotti

• 40 hakijaa keväällä 2022 > haastattelut ja jako tasoryhmiin 
(A1-ryhmä ja B1-ryhmä) tai ohjaus eteenpäin: 
• Suomea tiiviissä tahdissa -intensiiviviikko elokuussa, sitten 

tapaamisen kerran kaksi kertaa viikossa syyslukukauden 
• Suomea yhdessä - henkilöstökoulutus ja informaalit tapahtumat 

yhdessä laitoksen väen kanssa 
• Uudenlaisista kieliopinnoista tukea kansainvälisen henkilöstön 

kotiutumiseen — Intranet Uno (jyu.fi)

• Kevään 2023 opiskelijoiden ja Matlun toivoma jatko
• Suomea monella tapaa: viikoittainen tapaaminen, kieliklinikkaa tai 

vierailu/tapahtuma 
• Uudestaan – intensiivikurssi pilottiin osallistuneille loppukeväästä 

• Matlun 2. koulutus syksy 2023 (kevät 2024?), uusien 
kiinnostuneiden tiedekuntien/laitosten kartoitus

22.2.2023

https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/01/uudenlaisista-kieliopinnoista-tukea-kansainvalisen-henkiloston-kotiutumiseen
https://uno.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/01/uudenlaisista-kieliopinnoista-tukea-kansainvalisen-henkiloston-kotiutumiseen
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Keskustelua ja kysymyksiä…
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