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Palveluja

rekrytoinnista 

koulutuksiin!



Mikä on EURES* 
Suomi?

EURES SUOMI on kansainvälinen 
rekrytointipalvelu, jonka avulla työnantaja
voi etsiä työvoimaa Euroopasta

EURES-verkoston tavoitteena on löytää 
oikeat osaajat ja edistää työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta EU/ETA-alueella.
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EURES-portaali
www.eures.europa.eu:

*European Employment Services

1 000 rekrytoinnin ammattilaisen 
verkosto

5 000 rekisteröitynyttä työnantajaa

800 000 ansioluetteloa

3 000 000 työpaikkaa

+ lukematon määrä 
rekrytointi-
tapahtumia ja -messuja



EURES-verkoston maat

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti,

Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia,

Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja,

Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa,

Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, 

Unkari ja Viro
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EURES-portaali

• EURES-portaali on eurooppalainen
ammatillisen liikkuvuuden portaali

• Portaaliin rekisteröitynyt yritys voi etsiä
tarpeisiinsa sopivien työntekijöiden
ansioluetteloita

• Rekrytoinnin helpottamiseksi yritys
voi esimerkiksi tallentaa portaalissa
ansioluetteloita uutta rekrytointia tai
jatkokäsittelyä varten

eures.europa.eu
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euresfinland.fi

euresfinland.fi on ovi kaikkiin EURES Suomen 
verkoston palveluihin. Tästä osoitteesta löytyvät 
kootusti kattavat palvelumme ja runsaasti 
hyödyllistä tietoa kansainväliseen rekrytointiin 
liittyen.
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EURES-verkoston tarjoamat palvelut

EURES-palvelut sujuvoittavat rekrytointia koko prosessin ajan. EURES-
verkosto tarjoaa monipuolisia rekrytointipalveluja, joista osa on maksuttomia 
ja osa maksullisia. Maksullisiin palveluihin voit saada tukea jopa 70 %
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Neuvonta ja opastus

Autamme kaikissa kysymyksissä ja 
rekrytoinnin käynnistämisessä. 
Ohjaamme yrityksesi
sopiviin palveluihin.

Koulutus

Tarjoamme kaikille työntekijöillesi 
monipuolista koulutusta. 

.

Rekrytointi

Etsimme yritykseesi sopivat osaajat ja 
hoidamme rekrytointiprosessin alusta 
loppuun.

Asettautuminen

Palvelumme kattavat myös uuden 
työntekijän tarvitseman opastuksen 
asuntoasioista lupien hankkimiseen.



EURES Suomi verkoston kokoonpano

Euroopan koordinointitoimisto ECO
komission ja ELAn yhteydessä
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Kansallinen koordinointitoimisto,
TEM

TE-toimistot, Bbi, Osuvakoulutus Oy, Seasons HR Management,
Allianssin Nuorisovaihto, Balata Henkilöstöpalvelut,                                                     

Finland Relocation Services, Talent Center Oy, Econia Oy, 
Springhouse Oy, EduYA Ab, Target Vision Oy



Kansainvälisen rekrytoinnin palveluprosessi

Rekrytointi- ja koulutusprosessi kokonaisuudessaan n. 6–12 kk
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n. 2 kk

Rekrytoinnin 
käynnistäminen
ja valinnat

• Työpaikkailmoi-
tusten laadinta

• Markkinointi

• Haastattelut ja 
valinnat

n. 4 kk

Lähtömaan koulutusvaihe
• Suomen tai ruotsin kielen koulutus 

lähtömaassa
• Tutkinnon tunnustamis- ja/tai

rinnastamisprosessin 
käynnistäminen

• Yhteydenpito koulutettaviin
• Mahdollinen kansainvälinen 

työyhteisövalmennus

n. 6 kk

Maahantulo, työn aloitus ja asettautuminen
• Viranomaisasiat
• Puolison ja perheenjäsenten kotoutuminen
• Vapaa-ajan harrastuksiin ohjaaminen

Perehdytys ja koulutus työpaikalla
• Uuden työntekijän perehdytys ja mentorointi
• Mahdollinen kielikoulutus työpaikalla, työpaikkasuomi/ruotsi



EJD ja EOJD*

EJD/EOJD-rekrytointitapahtumat kokoavat eri toimialojen
yritykset ja osaajat joko paikan päällä tai virtuaalisesti.

• Työnantajat sekä työnhakijat voivat osallistua
ympäri Eurooppaa järjestettäviin rekrytointitapahtumiin

• Messuille osallistuminen on maksutonta

• Työnantaja tai EURES-asiantuntija voi haastatella messuilla
työnhakijoita

• Rekrytointimessuja voidaan järjestää kaikkien alojen tapahtumina,
toimiala- tai työnantajakohtaisesti

• Rekisteröintiohje tapahtumiin

*EUROPEAN JOB DAY (EJD), EUROPEAN ONLINE JOB DAY (EOJD)
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https://www.te-palvelut.fi/erikoissivut/european-job-day
https://www.youtube.com/watch?v=0_7QZsC_e_4


Taloudellinen tuki osaajien
rekrytointiin Euroopasta

Tukea voi saada pieni tai keskisuuri¹ työnantaja/yritys, joka

• on laillisesti sijoittautunut (rekisteröitynyt) johonkin EU-maahan

• tarvitsee sellaisia osaajia, joita ei löydy omasta maasta

• on valmis tekemään vähintään 6 kuukauden työsopimuksen²,
jonka palkka- ja työehdot ovat TES:n mukaiset

Koulutus- ja asettautumiskuluihin³ voi saada taloudellista tukea,
kun tarjoaa aloittavalle työntekijälle

• työhön perehdytystä

• kielikoulutusta

• apua asettautumiseen

¹ enintään 250 työntekijää, ² työaika vähintään 50 % alan normaalista työajasta, ³ Tuen suuruus määräytyy perehdytysohjelman laajuuden mukaisesti
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Kiitos!

euresfinland.fi
eures.europa.eu


