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Sisältö

• Löydä työntekijä

• Tukea rekrytointiin

• RekryKoulutukset

• Palkkatuki

• Kansainvälinen rekrytointi; EURES

• Alueelliset palvelut
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Löydä työntekijä

• Ilmoita avoin työpaikka 

• TE-toimiston Avoimet paikat -palvelu on maan laajin maksuton 
rekrytointikanava.

• Verkkosivuilla tehdään 14–18 miljoonaa paikkahakua 
kuukaudessa. Työnhakijoille lähetetään Paikkavahti-palvelusta 
kuukausittain 3–4 miljoonaa sähköpostiviestiä avoimista 
työpaikoista.

• Työpaikkoihin teemme työtarjouksia ja esittelyitä, toimintatapa 
sovitaan työnantajan kanssa toimeksiantokohtaisesti.

• Yhteydenotot 0259 046 510
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• RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin

• Räätälöidään yrityksen tarpeisiin

• Kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta –
vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää

• Antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai 
työtehtävään

• Voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman 
työnantajan kanssa.

• Työelämälähtöistä. Sisältyy sekä tietopuolista opetusta 
että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.

• Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat 
koulutuksen yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 
30%.

• Tällä hetkellä useita Rekrykoulutuksia Etelä-
Pohjanmaan alueella meneillään.
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• Osaajia yrityksiin -rekrykoulutus

• Tilanteisiin, joissa rekrytointitarve on 1 – 4 henkilöä

• Valmiiksi kilpailutettua työvoimakoulutusta

• Orientaatiojakso väh.10 päivää

• Ammatillinen koulutus yksilöllisesti max.110 pv

• Työelämälähtöistä. Sisältyy sekä tietopuolista opetusta 
että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.

• Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat 
koulutuksen yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30 
%.

• Esite/video
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http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/osaajia-yrityksiin


Tukea rekrytointiin (henkilöasiakkaan 
tarpeesta lähtien)

• Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän 
työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä

• Palkkatuki on aina harkinnanvarainen ja se perustuu 
työttömän työnhakijan tarpeisiin

• Työllistymistä voi vaikeuttaa mm. pitkä työttömyys, 
ammatillisen osaamisen puute, vamma tai sairaus

• Palkkatuki 30-50 % palkkakustannuksista

• Rekrytointikokeilu

• Työhönvalmennus

• Työolosuhteiden järjestelytuki
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Rekrytoi ulkomailta

• Jos Suomesta ei ole saatavilla työvoimaa kohtuullisessa 
ajassa edes koulutuksen avulla, ratkaisu voi olla rekrytointi 
EU- tai ETA-maasta.

• Rekrytoinnissa auttavat koulutetut ja eurooppalaiseen 
työnvälitykseen erikoistuneet EURES-neuvojat kaikissa 
EU- ja ETA-maissa. EURES välittää vuosittain 50 000 
työntekijää maasta toiseen.

• Rekrytointitapahtumat verkossa (europeanjobdays.eu) 

• Eka Eures –tuki nuorille + Reactivate –tuki (yli 35-v.)

• www.eures.europa.eu
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https://www.europeanjobdays.eu/en
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage


EURES kouluttaa ja testaa

• Työpaikkasuomi –kielikoulutukset

• työnantaja maksaa osan ja TLE (Työvoiman liikkuvuus 
Euroopassa) osan. 

• Työpaikkakohtaisesti ja työelämälähtöisesti 
toteutettavaa suomen kielen koulutusta

• Nopeuttaa ulkomaalaisen työntekijän ammatillisen 
kielitaidon kehittymistä ja parantaa hänen suullisia ja 
kirjallisia viestintätaitojaan

• Video ja case
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https://www.youtube.com/watch?v=HRSI5zOLk4I
https://www.youtube.com/watch?v=2bal_m1XktA


EURES kouluttaa ja testaa

• Kansainvälinen työyhteisövalmennus

• Parantaa vuorovaikutusta ja viestintää kansainvälisessä 
työyhteisössä

• Uusia valmiuksia perehdyttämiseen

• Uusia työkäytäntöjä ja työkaluja johtamiseen

• Kokeneet valmentajat: Valmentajilla kokemusta 
työyhteisöjen valmentamisesta haastavissakin 
tilanteissa

• Lähtömaakoulutus ja ammattitaidon testaus
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Yritysneuvojat

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yhteyshenkilöt

• Ismo Kuhalampi Alajärvi p. 0295 046 641

• Johanna Olsson Alavus/Sjk p. 0295 046 605

• Kari Hakkola Kauhajoki p. 0295 046 541

• Eija Hahtokari Kauhava p. 0295 046 642

• Marja-Elina Kivisaari Seinäjoki p. 0295 046 653

• Seppo Lätti Seinäjoki p. 0295 046 586

• Anu Havuluoto Seinäjoki p. 0295 027 620

• Elina Nurmela Seinäjoki p. 0295 046 601

(muutosturva)

• Sanna Davidsson Seinäjoki p. 0295 046 627

(Eures)
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Kiitos!

Sanna Davidsson p. 0295 046 627

sanna.davidsson@te-toimisto.fi


