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Sisältö

 Mikä on Eures?

 Tärkeimmät tietolähteet

– TE-palvelut-sivut

– Eures-portaali

 Mahdollisuuksia ja tukia nuorille

– Drop'pin@EURES

– Digital Opportunity Traineeship

– Eka Eures

– European (Online) Job Days (EOJD)

– Työnhakumatkojen korvaus

– Liikkuvuusavustus
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 Minne suomalaiset muuttavat?

 Mitä paikkoja missäkin maassa on 

haussa
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Mikä on Eures?

 European Employment Services eli Eurooppalainen työnvälitysverkosto

 Vajaat 1000 neuvojaa 32:ssa maassa (EU28 maat, Norja, Islanti, 

Liechtenstein, Sveitsi)

 Mukana julkiset työnvälitykset ja tästä vuodesta alkaen voivat myös yksityiset 

yritykset hakeutua mukaan

– https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/519/0/76e0b9fd159d7e8762d63b4

446a0c68e

https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/519/0/76e0b9fd159d7e8762d63b4446a0c68e


TE-palvelut-sivut

• Kattavasti tietoa työnhausta ulkomailla

• ulkomaisia työpaikkasivustoja listattuna 

• maastamuuttajan muistilista

• työnhaku työttömyysturvalla (U2-menettely)

• Eka EURES työpaikka -tuki

• Reactivate ja Relocation -tuki

• kysymyksiä ja vastauksia -osio 
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Eures-portaali

• työpaikkahakemisto (n. 1-2 miljoona 

avointa työpaikkaa)

• CV-pankki ( n. 400 000 kpl)

• tietoa asumisesta ja työskentelystä sekä 

työmarkkinoista

• Drop’pin@Eures - mahdollisuuksia nuorille

• Euroopan solidaarisuusjoukot

• EURES -asiantuntijoiden yhteystiedot

• rekrytointitapahtumia Euroopassa ja 

virtuaalisesti www.europeanjobdays.eu

• sosiaalisen median kanavat mm. 

Facebook, LinkedIn
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Euresin ja Eures-portaalin esittely:

https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBA

A

http://www.europeanjobdays.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBAA


Drop'pin@EURES

 Euroopan komission hanke, joka auttaa 

nuoria ottamaan ensiaskeleita 

työmarkkinoilla

 Sivustolle on koottu tietoa 

oppisopimuskoulutuksesta, 

harjoittelujaksoista, koulutusohjelmista, 

verkkokursseista, kielikoulutuksesta, 

liikkuvuuden tukemisesta, valmennuksesta ja 

mentoroinnista 

 Esittely:https://www.youtube.com/watch?v=r2

hvcTR6dyQ
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https://www.youtube.com/watch?v=r2hvcTR6dyQ
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Digital Opportunity Traineeships

 Digital Opportunity on pilottihanke ajalla 2018-2020

 tarjoaa harjoittelujaksoja ulkomailla jopa 6 000 opiskelijalle ja 

vastavalmistuneelle

 tavoitteena vahvistaa harjoittelijoiden digitaalisia taitoja mm. seuraavilla 

aloilla: kyberturvallisuus, massadata, kvanttiteknologia, koneoppiminen, 

digitaalinen markkinointi ja ohjelmistojen kehittäminen.

 ensimmäiset harjoittelukaudet alkaneet kesäkuussa 2018

 avustus/stipendi 500 euron per kuukausi. 

 rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta ja toteutetaan Erasmus+-ohjelman 

kautta.

 Hakuohjeet löytävät nettisivuilta
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European job Days

 European (Online) Job Days on EURESin ja Euroopan komission

kehittämä alusta rekrytointimessujen järjestämiseen.

 32 Euroopan maata mukana

 Messuja voidaan järjestää niin, että messut ovat sekä online että

onsite.

 Ilmainen sekä työnhakijoille että työnantajille!

 Ensisijassa tarkoitettu eurooppalaisille työnhakijoille, ei kolmansien

maiden työnhakijoille

 Suomi järjestänyt 7 tapahtumaa: tukee myös osaavien ammattilaisten 

ja vastavalmistuneiden Suomen sisäistä liikkuvuutta.

www.europeanjobdays.eu/



10

Miten EOJD toimii?

 Työnhakijana voi käydä katsomassa EOJD sivustolla tulevia

rekrytointimessuja ja rekisteröityä haluamaansa tapahtumaan

 Kun hakija on rekisteröityy, tekee hän samalla oman CV:nsa palveluun

 Rekisteröitynyt hakija voi hakea profiilillaan tapahtumassa avoimena olevia

tehtäviä.

 Järjestelmä tekee automaattista mätsäystä tai ehdotusta hakijalle

 Rekisteröityessä hakija voi määritellä haluaako, että häntä tiedotetaan

tulevista tapahtumista sähköpostilla

 Chat: yleinen chat ja kahdenkeskinen chat (vaatii kirjautumisen)

 Työnhakija voi myös sopia työnantajan kanssa työhaastattelusta
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Youtubessa EOJD-opasvideot

 Kuinka työnhakija rekisteröityy? 

https://www.youtube.com/watch?v=dSNpGC1Zzew

 Työpaikan hakeminen ja haastattelun sopiminen

https://www.youtube.com/watch?v=iRxu6bK5im4

https://www.youtube.com/watch?v=dSNpGC1Zzew
https://www.youtube.com/watch?v=iRxu6bK5im4
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Eka EURES työpaikka-tuki

 kohderyhmänä 18-35 –vuotiaat nuoret

 tukea voivat saada niin työssä olevat, työttömät, opiskelijat tai yrittäjät

 ovat jonkin EU:n jäsenvaltion kansalaisia + Norja ja Islanti (ei Sveitsi 

eikä Liechtenstein)

 asuvat laillisesti jossakin edellä mainituista maista 

 työpaikka sijaitsee muussa EU-maassa kuin nuoren asuinmaassa

 työehtosopimuksen mukainen palkka

 työsuhteen vähimmäiskesto 6 kuukautta, työaika vähintään 50% 

 +35-vuotiaille Reactivate-hanke
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Eka Eures työpaikka -tuki

 HUOM! Eka EURES tuki haettava ennen matkaa! 

 haastattelumatkaan 

 uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työpaikan varmistuttua

 kielikoulutukseen

 pätevyyksien tunnustamiseen 

 täydentävänä muuttoavustuksena (eritystarpeisille nuorille)

 lisätietoa suomeksi www.te-palvelut.fi

 Kysyttävää? yfej@te-toimisto.fi

http://www.te-palvelut.fi/
mailto:yfej@te-toimisto.fi
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Työnhakumatkojen korvaus

 TE-toimisto voi korvata työttömälle työnhakuun liittyviä matka- ja 

yöpymiskustannuksia

 tukea voi saada työhaastattelumatkaan Suomessa tai toisessa EU-

/ETA-maassa

 enintään 200 euroa

 työn kesto väh. 2 vkoa ja työaika väh. 18 h/vko

 haettava kuukauden kuluessa työhaastattelusta

 tarveharkintaista!
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Liikkuvuusavustus

 työnhakija voi saada avustusta työn vastaanottamisesta johtuviin 

kustannuksiin

 haetaan Kelalta tai kassalta

 työn tulee kestää vähintään kaksi kuukautta ja säännöllinen työaika on 

vähintään 18 tuntia viikossa

 työmatkan kesto keskimäärin yli 3 tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli 

2 tuntia päivässä

 voidaan myöntää myös muuttoon

 haettava 3 kk kuluessa työn alkamisesta

 http://www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/liikkuvuusavustus/

 https://www.kela.fi/liikkuvuusavustus

http://www.tyj.fi/fin/ansiopaivaraha/liikkuvuusavustus/
https://www.kela.fi/liikkuvuusavustus
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Minne suomalaiset muuttavat?

 TE-hallinto ei tilastoi, mihin maihin työnhakijat työllistyvät

 Asiaa voidaan tarkastella eri lähteiden valossa

– Tilastokeskus

– Eläketurvakeskus

– Etuuden maksajat (Kela ja kassat)
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Tilastokeskus

 Tilastokeskuksen tilastoista ei käy ilmi muuton syy

 Ennakkotieto koskien vuotta 2017

– Maasta muutti 13 231 henkilöä, joista 9 694 EU-maihin (EU28). 

Pohjoismaihin muutti 3 682 

– Ei vielä maakohtaista tietoa selvillä

 Vuoden 2016 tilastot

– Maasta muutti 18 082 henkilöä, joista 13 475 Euroopan maihin (11 

806 EU-maihin) ja Pohjoismaihin 4575 henkilöä

– Suosituimmat maat: Ruotsi (3410), Viro (1875), Iso-Britannia 

(1548), USA (1265), Saksa (1129), Espanja 715, Tanska 590, 

Venäjä 553, Norja 510
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Suomalaiset maailmalla

 Jouni Korkiasaari Siirtolaisuusinstituutista on tehnyt hyvän esitelmän 

aiheesta Suomalaiset maailmalla Tilastokeskuksen tilastoihin 

perustuen: 

– Ruotsin osuus pienentynyt, kiinnostus muita Euroopan maita 

kohtaan lisääntynyt

– Yhä useampi muuttaa Keski-Euroopan maihin

– http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/presentation/Suomalaiset-

maailmalla-Jouni-Korkiasaaari-Siirtolaisuusinstituutti-2018.pdfn

http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/presentation/Suomalaiset-maailmalla-Jouni-Korkiasaaari-Siirtolaisuusinstituutti-2018.pdfn
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Eläketurvakeskus

 Suomalaiset yritykset lähettävät yhä enemmän työntekijöitään

ulkomaan komennukselle

 Eläketurvakeskus myöntää lähetetyille työntekijöille A1-lomakkeen

 Lähetettyjen työntekijöiden määrä on kasvanut viime vuosina ja v. 

2017 myönnettiin jo yli 10 000 A1-todistusta
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Eläketurvakeskus

 Lähde: https://www.etk.fi/uutinen/ulkomaille-lahtevien-tyontekijoiden-

maarat-edelleen-nousussa/ (Lainattu 3.9.2018)

https://www.etk.fi/uutinen/ulkomaille-lahtevien-tyontekijoiden-maarat-edelleen-nousussa/
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Työnhaku EU-maissa

 Työtön voi siirtää työttömyysetuuden 3kk toiseen EU/ETA-maahan

 TE-palveluiden tilastojen mukaan 529 ihmistä on ollut työnhaussa 

toisessa EU-maassa v. 2017

 Työttömyyskassojen yhteisjärjestön mukaan kassoista kirjoitettiin 190 

U2-lomaketta vuonna 2017

 Kelan mukaan vuonna 2017 maksettiin 80 ihmiselle peruspäivärahaa

ulkomaille (U2-lomakkeiden määrästä ei saada tietoa)

– Jakauma maittain: Espanja 15, Britannia 14, Saksa 10, Ruotsi 8, 

Ranska/Irlanti 4, muut maat 1-2



Mitä paikkoja missäkin maassa on haussa

 Ruotsi

– opetusala, terveydenhuoltoala, sosiaaliala, rakennusala, 

kaivosteollisuus, IT, ilmailuala

 Viro

– IT-ala (Career hunt 2018), puhelinmyynti/asiakasneuvonta, 

pankkiala, 

 Norja

– matkailuala, ravintola-ala, rakennusala, LVI

 Saksa

– terveydenhuolto, kuljetusala, matkailuala, IT
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Mitä paikkoja missäkin maassa on haussa

 Malta 

– suomenkielisiä asiakaspalvelijoita esim. online-kasinoihin 

 Espanja

– Suomenkielisiä myyntineuvottelijoita/asiakaspalvelijoita (varsinkin 

Aurinkorannikolle)

 Ranska

– huvipuistotyöntekijät (Disneyland Paris), ravintola-ala
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Ammattibarometrit

 Ruotsi https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-

yrke/Yrkeskompassen.html#/sok/category

 Viro https://www.tootukassa.ee/eng/baromeeter, 

https://www.tootukassa.ee/eng/baromeeter/poster?period=61&countyC

ode=all

 Norja 

https://www.nho.no/contentassets/109e1aaade814182b80f562e1b0f0a

53/nifurapport2018-23.pdf

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Yrkeskompassen.html#/sok/category
https://www.tootukassa.ee/eng/baromeeter
https://www.tootukassa.ee/eng/baromeeter/poster?period=61&countyCode=all
https://www.nho.no/contentassets/109e1aaade814182b80f562e1b0f0a53/nifurapport2018-23.pdf


25

Sosiaalinen media

 Eures channel Youtubessa: https://www.youtube.com/user/EURESjob

 Eures-portaalissa chat: https://ec.europa.eu/eures/public/fi/chat-with-

eures-advisers

 Eures Suomi

– Twitter @Euresfin

– Facebook @EURESSuomi

– Instagram euressuomi

https://www.youtube.com/user/EURESjob
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/chat-with-eures-advisers
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Kysyttävää? Ota yhteyttä!

eures@te-toimisto.fi

mailto:eures@te-toimisto.fi

