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EURES-asiantuntijat palvelevat jos et 
löydä työntekijää kotimaasta

EURES (European Employment Services) on laaja 
eurooppalainen työnvälitysverkosto, johon kuuluvat 
eri maiden julkisissa työnvälityksissä työskentelevät
Euroopan komission kouluttamat EURES-asiantuntijat,
joita on yhteensä yli 1000.

EURES:n peruspalvelut ovat maksuttomia.

www.eures.europa.eu

http://www.eures.europa.eu/


Miten rekrytointi tapahtuu? Mitä työnantajan pitää 
tehdä? EURES –asiantuntija auttaa
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• EURES käynnistää rekrytoinnin toisessa EU/ETA-maassa

• paikka www.te-palvelut.fi –sivulle, EURES-portaaliin  
www.eures.europa.eu ja valitun kohdemaan työpaikkasivuille

• esivalinta – jos halutaan

• rekrytointihaastattelujen järjestäminen – jos tarpeen

• ulkomaisten työntekijöiden neuvonta suomalaiseen työelämään liittyvissä 
kysymyksissä ja työnantajien neuvonta ulkomaisen työntekijän 
palkkaamisessa ja rekisteröimisessä.  

• hakemukset suoraan työnantajalle tai kohdemaan EURES-neuvojalle tai 
Suomen EURES-asiantuntijalle     

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.eures.europa.eu/


Rekrytointitapahtumat: European Job Day, EJD –
myös verkossa: European Online Job Day, EOJD 

• European Job Day (EJD) rekrytointimessut työnantajille. 

• Suosittuja ovat myös EOJD, online-messut. Online/Onsite-tapahtumat 
voidaan myös järjestää samanaikaisesti.  

• Työnantaja voi joko lähteä itse messuille ja haastatella työnhakijoita 
paikan päällä, tai jättää työpaikkailmoituksensa EURES-asiantuntijalle. 
Online-messuilla työnantaja voi haastatella sopivia työnhakijoita ympäri 
maailmaa

• EURES-asiantuntija voi järjestää yritykselle oman rekrytointitilaisuuden 
yhteistyössä paikallisen EURES-verkoston kanssa
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https://www.europeanjobdays.eu/en

Work in Lapland, Finland 27.9.2017, ja 6.9.2018. EOJD 

Industry 12.4.018 sekä 4.4.2019 ja 9.10.2019 Finland 

Works.

2020 useita EOJD –tapahtumia eri maiden järjestäminä

https://www.europeanjobdays.eu/en


EURES-rekrytointi ja koulutuspalvelut 
yrityksille, maksullisia

Työnantaja maksaa 30 – 50 % kokonaiskustannuksista TE-hallinnon yhteishankintakoulutusmallin 

mukaisesti. Tuki ollut tärkeä hankintapäätöksissä
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• Lähtömaakoulutus = kieli- ja kulttuurikoulutus rekrytoitavien henkilöiden 

lähtömaassa – kaksi koulutusta valmisteilla

• Työpaikkasuomi ja –ruotsi - kielikoulutus Suomessa. Suosituin

• Kansainvälinen työyhteisö - valmennus – työyhteisölle. Muutama 

järjestetty Varsinais-Suomessa, työnantajat tyytyväisiä

• Ammattitaidon testaus, kilpailutetaan tarvelähtöisesti

• Rekryseteli – kiinnostava avaus

Palvelut tukevat työnantajia osaavan työvoiman rekrytoinnissa ulkomailta          

sekä lisäävät työyhteisöjen ja yritysten kansainvälistymisvalmiuksia.



Työpaikkasuomi -koulutuksen 
kouluttajat ja hinnat Lounais-Suomessa
Lounais-Suomi 

(Satakunta ja Varsinais-

Suomi)

kouluttajat

Sataedu Oy Better Business

international

Communication

Finland Oy

Länsirannikon 

koulutus Oy 

WinNova

Galimatias Concept

Oy
Arffman

Consulting Oy

Tuntihinta

yksilövalmennukselle

arkena (á 45 min)

58 € 63,66 € 75 € 75 € 73,65 €

Tuntihinta

yksilövalmennukselle

viikonloppu (á 45 min)

75 € 63,66 € 75 € 79 € 73,65 €

Tuntihinta

ryhmäopetukselle

arkena (á 45 min)

60 € 77,20 € 75 € 82 € 103,65 €

Tuntihinta

ryhmäopetukselle

viikonloppuna (á 45 

min)

77 € 77,20 € 75 € 85 € 103,65 €
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Kansainvälisen rekrytoinnin palveluprosessi

Rekrytointi- ja koulutusprosessi kokonaisuudessaan n. 6-12 kk

Rekrytoinnin käynnistäminen 
ja valinnat n. 2 kk

* Hakuilmoitusten laadinta

* Markkinointi

* Haastattelut ja valinnat

Lähtömaan koulutusvaihe n. 4 kk

* Suomen kielen koulutus 
lähtömaassa

* Valvira-prosessin

käynnistäminen (jos 
tarpeen, SOTE)

* Ammattitaidon testaus

* Yhteydenpito koulutettaviin

* Mahdollinen    
kansainvälinen 
työyhteisösvalmennus

Maahantulo, työn aloitus ja asettautuminen

* Viranomaisasiat

* Mahdolliset puolison ja      

perheen asiat

* Vapaa-ajan kotoutuminen

Perehdytys ja koulutus työpaikalla n. 6 kk

* Uuden työntekijän

perehdytys ja mentorointi

* Mahdollinen kielikoulutus

työpaikalla, 
Työpaikkasuomi



Palkkaa nuori EkaEURES –
työpaikkatuella

EkaEURES tuki auttaa työnantajia löytämään nuoria työntekijöitä toisesta EU-maasta, jos työnantajalla on 
vaikeuksia löytää työntekijöitä Suomesta

Työnantaja: yhteys EURES - asiantuntijaan – ennen kuin työ alkaa!

Palkattavan työntekijän tulee olla 18–35-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen

Tuen suuruus vaihtelee tarjotun paketin laajuuden ja palkattavien henkilöiden määrän mukaan: Max. 2000 € 
työntekijää kohden

Tukea pitää hakea viimeistään päivää ennen työn alkamista

• Tukea saava työnantaja on:
- henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä (ns. PK -yritys)
- laillisesti sijoittautunut Suomeen

• 6 kk työsuhde vähintään - vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

• Palkkaus TES:in mukainen

Perehdyttämisohjelman tulee alkaa kolmen ensimmäisen työssäoloviikon aikana

Ohjelma voi koostua esim. kielikoulutuksesta, teknisestä koulutuksesta, yritysvierailuista ja mentorointituesta. 

Lisätietoja: EURES-asiantuntijat tai yfej@te-toimisto.fi
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Reactivate 35+ - tuki työnantajille

• Italia ja Ruotsi hallinnoivat hankkeita, jotka tällä kaudella sopivat suomalaisille 
työnantajille

• Tuen saaminen edellyttää hakijoiden (työnhakija  ja työnantajat) rekisteröitymistä Italian 
hankkeessa

• Työnantaja antaa työpaikat julkaistavaksi Italian hankkeen tietokannassa ja hanke etsii 
siihen sopivat hakijat – helppoa työnantajalle, mutta ei ehkä voi itse vaikuttaa asiaan 
kovin paljon. Ruotsin hanke ottaa vastaan hakemukset, kun työsuhde on syntynyt

• Pääpaino Italian hankkeessa on turismiin liittyvissä tehtävissä sekä logistiikka-, 
insinööri- ja terveydenhuoltoaloilla, Ruotsin hanke hyväksyy työnantajat kaikilta aloilta

• Yhteys TE-toimisto/EURES-asiantuntijat
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Reactivate 35+ - tuen ehdot yritykselle

• Työnantajan tulee tarjota vähintään
- työhön perehdytystä, kielikoulutusta, apua asettautumiseen  

• Tukea saava työnantaja on:
- enintään 250 henkilöä työllistävä (PK-yritys)
- laillisesti sijoittautunut Suomeen 

• 6 kuukauden työsopimus vähintään 

• Koko- tai osa-aikatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % työajasta
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Linkkejä:
• EURES A4 -yleisesite https://bit.ly/2lSWwUN

• Sujuvaa rekrytointia Euroopasta –esite pdf https://bit.ly/2kOBCFV

• Työpaikkasuomi ja -ruotsi –kielikoulutus A4-esite https://bit.ly/2BvTn25 ja 
laajemmin TLE-hankkeen sivuilla https://www.ely-
keskus.fi/fi_FI/web/tyovoimanliikkuvuus/tyopaikkasuomi-ja-ruotsi

• Kansainvälinen työyhteisö –valmennus A4-esite https://bit.ly/2kOA5j9 ja 
laajemmin TLE-hankkeen sivuilla https://www.ely-
keskus.fi/fi_FI/web/tyovoimanliikkuvuus/kansainvalinen-tyoyhteiso-
valmennus

• Eka EURES-työpaikkatuki työnantajille https://bit.ly/2mdrh6O

• Reactivate 35+ -tuki työnantajille https://bit.ly/2koxjkE
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https://bit.ly/2lSWwUN
https://bit.ly/2kOBCFV
https://bit.ly/2BvTn25
https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/tyovoimanliikkuvuus/tyopaikkasuomi-ja-ruotsi
https://bit.ly/2kOA5j9
https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/tyovoimanliikkuvuus/kansainvalinen-tyoyhteiso-valmennus
https://bit.ly/2mdrh6O
https://bit.ly/2koxjkE


Tuula Matikainen

tuula.matikainen@te-toimisto.fi

Tomi Puranen

Maritta Mikkola

Katja Henriksson

27.1.2020

mailto:tuula.matikainen@te-toimisto.fi

