
Lokakuu 2022 
 

Palveluita yrityksille  
 

Kansainvälisen työvoiman rekrytointi 

Work in Finland – kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta 
• Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonnasta yritykset ja työnantajat saavat 

tietoa ja ohjausta kansainvälisten osaajien rekrytointiin, palkkaus- ja lupaprosesseihin sekä 

Suomeen asettautumiseen liittyviin kysymyksiin.  

• Palveluajat arkisin klo: 9–12, puh. 0295 016 770 

• Sähköpostiosoite: tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi  

• Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2022/work-in-finland--

kansainvalisen-rekrytoinnin-tyonantajaneuvontapalvelu-on-kaynnistynyt  

 

Kansainvälinen rekrytointi ja työntekijän asettautuminen Suomeen 
• EURES palvelut, työntekijän rekrytointi Euroopasta. Lisätietoja täältä 

(https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/rekrytointi/tyontekijan-loytaminen-ulkomailta)  

• EOJD – Finland Works -rekrytointitapahtuma tulossa helmikuussa 2023 - 

https://europeanjobdays.eu/en      

        

Työlupa-asiat  
• Lupa- ja kansalaisuusasiat: www.migri.fi  

• Työnantajalle: www.migri.fi/tyonantajalle  

• Palveluajat arkisin klo: 9-11, puh. 0295 040 019 

• Sähköpostiosoite tyoluvat@te-toimisto.fi    

• Työlupapalvelut verkossa: 

• ELY-keskus - Työvoiman maahanmuutto (https://www.ely-keskus.fi/tyovoiman-maahanmuutto/-

/categories/14401?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=14401) 

• Työlupapalvelut (https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/rekrytointi/tyontekijan-loytaminen-

ulkomailta/tyolupapalvelut ) 

• Ohjeita ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen (https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-

yrittajat/rekrytointi/tyontekijan-loytaminen-ulkomailta/ohjeita-ulkomaalaisen-tyontekijan-

palkkaamiseen ) 

 

Pirkanmaan työnantajien ja yritysasiakkaiden puhelinpalvelu 
• Pirkanmaan työnantajille suunnattu rekrytointipalveluiden puhelinpalvelu vastaa etenkin 

rekrytointeihin liittyviin kysymyksiin.  

• Palveluajat arkisin klo 9–16.15, puh. 0295 045 503  

• (https://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/tyonantaja) 

 

IMAGO - Haluatko olla alasi tavoitelluin työpaikka?  
• Työnantajamielikuva vaikuttaa suoraan siihen, miten kiinnostavana työpaikka koetaan. Mielikuvan 

kirkastamiseen voidaan panostaa.   

• Lisätietoa https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago 

• Voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen imago@te-toimisto.fi    
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TE-Live  
• TE-live on TE-toimiston palvelu, joka tuottaa livelähetyksiä verkossa. Lähetykset muistuttavat paljon 

tv-ohjelmaa ja niiden tarkoitus on esitellä työpaikkoja ja RekryKoulutuksia mahdollisimman 
monipuolisesti ja kiinnostavasti. 

• Lisätietoa https://te-live.fi/lahetykset  
• Työllistä Taidolla -palvelusta on tulossa valtakunnallinen                                                                      

TE-live -lähetys torstaina 24.11.2022 kello 12.00 

 

Työllistä taidolla -palvelu ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 
• Maksuton valtakunnallinen palvelu, jossa yrittäjä saa neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja 

työnantajuudesta.  

• Lisätietoa https://toimistot.te-palvelut.fi/tyollista-taidolla 

• Ville-Antti Laurila, projektipäällikkö  

tyollista.taidolla@te-toimisto.fi  

p. 0295 041 107 

 

 Työmarkkinatori  
• Kirjaudu sisään ja selaa työnhakijoita tai luo työpaikkailmoitus, jolloin saat ehdotuksia sopivimmista 

työnhakijoista (tarvitset valtuudet yrityksen puolesta asiointiin).                                                                                                                             

• Tietoa kootusti Työmarkkinatori https://tyomarkkinatori.fi/ 

 

Yritys-Suomi 
• Puhelinpalvelu arkisin klo 9 – 16, puh. 0295 020 500  

• Suomi.fi palvelu (https://www.suomi.fi/etusivu) 

• Suomi.fi palvelu - Valtuudet 

• Oikotiesi tietoon ja palveluihin sekä yrityksille ja yrityksen perustajille 

(https://www.suomi.fi/yritykselle) 

 

YrittäjyysBuusti  
• Onko yrityksesi vasta ideavaiheessa vai oletko jo aloittanut toiminnan?  

• Oli ajatuksenasi sitten maailmanvalloitus tai kivijalkakahvila, Yrittäjyysbuustista saat taitoja, tietoa ja 

tukea yrittäjyystaipaleen ensimetreille. 

• Yrittäjyysbuustissa eri alojen ammattilaiset tarjoavat käyttöösi kokonaisuuksia, joista voi valita juuri 

sen, joka antaa sinun yrityksellesi parhaan buustin. 

• Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti  (https://www.palvelualusta.fi/SelectGroup/4) 

 

Yhteishankintakoulutus  
• Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa niin sanottuna 

yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat TE-hallinto sekä yritys yhdessä. 

Yhteishankintakoulutuksena ei voida toteuttaa työnantajan maksettavaksi kuuluvaa perehdytys- ja 

henkilöstökoulutusta (esim. lyhytkoulutukset, työyhteisön kehittämispäivät) 

• Yhteishankintakoulutukset  (https://www.ely-keskus.fi/yhteishankintakoulutus) 

• RekryKoulutus - uutta osaavaa työvoimaa 

• TäsmäKoulutus - työssä olevan henkilöstön kouluttamiseen   

• MuutosKoulutus - tukea irtisanotuille 

 

TE-palvelujen lisätiedot: 
TE-palvelut Pirkanmaa 

https://tyomarkkinatori.fi/ 

tyomarkkinatori.
fi 
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