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Suomalaiset töihin ulkomaille  

mihin lähtevät? 

EURES apuna kansainvälistymisessä
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Tina Sundqvist
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Sisältö

 Mikä on Eures?

 Mistä aloitan?

– TE-palvelut-sivut

– Eures-portaali

 Mahdollisuuksia ja tukia nuorille

– Drop'pin@EURES

– Digital Opportunity Traineeship

– Eka Eures

– European (Online) Job Days (EOJD)

– Liikkuvuusavustus

 Minne suomalaiset muuttavat?

 Mitä paikkoja missäkin maassa on haussa

Kansainväliset palvelut/Eures/TS
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European Employment Services

EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU

neuvoo työnhakijoita, jotka
haluavat työskennellä ulkomailla ja

työnantajia, jotka haluavat
rekrytoida ulkomaisen työntekijän

Kansainväliset palvelut/Eures/TS11.10.2018



EU/ETA-maat + 
Sveitsi 
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Alankomaat

Belgia

Bulgaria

Espanja

Irlanti

Islanti *

Iso-Britannia

Italia

Itävalta

Kreikka

Kypros

Kroatia

Latvia

Liechtenstein *

Liettua

Luxemburg

Malta

Norja *

Portugali

Puola

Ranska

Romania

Ruotsi

Saksa

Slovakia

Slovenia

Suomi

Tanska

Tšekki

Unkari

Viro

+Sveitsi
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• Julkiset työnvälitykset 

• 2018 vuodesta alkaen 

voivat myös yksityiset 

yritykset hakeutua mukaan
https://temkirjeet.sst.fi/messa

ges/view/519/0/76e0b9fd159

d7e8762d63b4446a0c68e

n. 1000 

Eures-neuvojan 

verkosto

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


TE-palvelut –sivut
www.te-palvelut.fi/ulkomaille

• Kattavasti tietoa työnhausta ulkomailla

• Ulkomaisia työpaikkasivustoja listattuna 

• Maastamuuttajan muistilista

• Työnhaku työttömyysturvalla (U2-lomake)

• Eka EURES työpaikka -tuki

• Reactivate ja Relocation -tuki

• Kysymyksiä ja vastauksia -osio (FAQ)
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Eures-portaali

eures.europa.eu

• 32 maasta avoimia työpaikkoja (n. 1-2 miljoonaa 

työpaikkaa)

• CV-pankki ( n. 400 000 hakijaa)

• tietoa asumisesta ja työskentelystä sekä 

työmarkkinoista

• Drop’pin@Eures - mahdollisuuksia nuorille

• EURES -asiantuntijoiden yhteystiedot

• rekrytointitapahtumia Euroopassa ja virtuaaliset 

messut www.europeanjobdays.eu

• sosiaalisen median kanavat mm. Facebook, 

LinkedIn jne
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Euresin ja Eures-portaalin esittely:

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

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


eures.europa.eu

Siirtyminen opiskelusta työelämään ulkomaille

Oletko kielitaitoinen, joustava ja sisukas ja jos pystyt 

sopeutumaan uuteen työpaikkaan, uuteen maahan ja 

kulttuuriin, profiilisi soveltuu kansainväliseen uraan!

KUUSI ASKELTA KOHTI URAA ULKOMAILLA

Neuvoja ja vinkkejä... I. Tietoa työpaikoista ulkomailla

II. Liikkuvuuden käytännön ja oikeudelliset 
näkökohdat

III. Työn hakeminen ulkomailta

IV. Valintakokeet ja haastattelu

V. Muuttaminen ulkomaille

VI. Asettautuminen uuteen maahan
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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=r2hvcT

R6dyQ
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eures.europa.eu

https://www.youtube.com/watch?v=r2hvcTR6dyQ
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eures.europa.eu

• Digital opportunity traineeships -

pilottihanke ajalla 2018-2020

• tarjoaa harjoittelujaksoja 

ulkomailla jopa 6 000 

opiskelijalle/vastavalmistuneelle

• ensimmäiset harjoittelukaudet 

alkaneet kesäkuussa 2018

• avustus/stipendi 500 euron per 

kuukausi. 

• rahoitetaan Horisontti 2020 -

ohjelmasta ja toteutetaan 

Erasmus+-ohjelman kautta.



www.europeanjobdays.eu
European (Online) Job Days

 EURESin ja Euroopan komission kehittämä

alusta rekrytointimessujen järjestämiseen.

 32 Euroopan maata mukana

 Rekrymessu voi olla 

o online (virtuaali) tai 

o sekä online että onsite

 Ilmainen sekä työnhakijoille että työnantajille!

 Ainutlaatuinen tapa saada 32 maan hakijat

kerralla samalle messulle

 Suomi järjestänyt 7 tapahtumaa: tukee myös 

osaavien ammattilaisten ja vastavalmistuneiden 

Suomen sisäistä liikkuvuutta.

o Suomi järjestänyt mm. Nordic Perspectives, 
Work in Lapland, Jobs without Borders, Industry 
Finland, Work in Lapland II…
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Miten EOJD toimii?

 Työnhakijana voi käydä katsomassa EOJD 

sivustolla tulevia rekrytointimessuja ja 

rekisteröityä haluamaansa tapahtumaan.

 Rekisteröityessä hakija voi määritellä

haluaako, tulevista tapahtumista

sähköpostiin tietoa

 Rekisteröityessään hakija liittää oman

CV:nsa palveluun tai tuo sen eures-

portaalin cv-onlinesta.

 Rekisteröityneen hakijan profiiliin alusta

ehdottaa (matching) työpaikkoja hakijalle ja 

hän voi hakea sopivia töitä.
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 Chat: yleinen chat ja kahdenkeskinen chat 

(vaatii kirjautumisen), hakija voi keskustella

työnantajan kanssa tai eures-neuvojien

 Työnhakija voi myös sopia työnantajan

kanssa työhaastattelusta

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


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 + 

Norjan tai Islannin (ei Sveitsi eikä 

Liechtenstein)

 asuvat laillisesti jossakin edellä mainituista 

maista 

 työpaikka sijaitsee muussa EU-maassa 

kuin nuoren asuinmaassa

 työehtosopimuksen mukainen palkka

 työsuhteen min 6 kk, työaika min 50% 
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• 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

+35-vuotiaille Reactivate-hanke

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

 max 200 euroa

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

 haettava kuukauden kuluessa työhaastattelusta

 tarveharkintaista!

 Lisätietoa: 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kustannukset_ja_avustus/index.html

Kansainväliset palvelut/Eures/TS
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Minne suomalaiset muuttavat?

 TE-hallinto ei tilastoi, mihin maihin työnhakijat työllistyvät

 Asiaa voidaan tarkastella eri lähteiden valossa

– Tilastokeskus

– Eläketurvakeskus (lähetetyt työntekijät)

– Etuuden maksajat (Kela ja kassat)

Kansainväliset palvelut/Eures/TS



Tilastokeskus

• Tilastokeskuksen tilastoissa muuton syytä ei ole

• Ennakkotieto koskien vuotta 2017

• Maasta muutti 13 231 henkilöä, joista 

• 9 694 EU-maihin. 

• Pohjoismaihin muutti 3 682 

• maakohtaista tietoa ei vielä saatavilla

• Vuoden 2016 tilastot

• Maasta muutti 18 082 henkilöä, joista

• 13 475 Euroopan maihin (11 806 EU-maihin) 

• Pohjoismaihin 4575 henkilöä

• Suosituimmat maat: Ruotsi (3410), Viro (1875), Iso-Britannia (1548), USA (1265), 

Saksa (1129), Espanja 715, Tanska 590, Venäjä 553, Norja 510

11.10.2018 Kansainväliset palvelut/Eures/TS15
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Eläketurvakeskus

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

maarat-edelleen-nousussa/ (Lainattu 3.9.2018)

Kansainväliset palvelut/Eures/TS

https://www.etk.fi/uutinen/ulkomaille-lahtevien-tyontekijoiden-maarat-edelleen-nousussa/
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Työnhaku työttömyysturvalla EU/ETA-maat +Sveitsi

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

tietyin ehdoin

 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

Kansainväliset palvelut/Eures/TS



Mitä paikkoja missäkin maassa on 

haussa esimerkkejä

Espanja

Suomenkielisiä 
myyntineuvottelijoita/asiakaspalvelijoita (varsinkin 
Aurinkorannikolle), Entertainers
(turistiemäntiä/isäntiä)

Italia

Huvipuistotyöntekijät, matkailuala

Ranska

huvipuistotyöntekijät  (Disneyland)

Ruotsi

opetusala, terveydenhuoltoala, sosiaaliala, 
rakennusala, kaivosteollisuus, IT

Viro

IT-ala, puhelinmyynti/asiakasneuvonta, 
pankkiala 

Norja

matkailuala, ravintola-ala, rakennusala, LVI, 
tekniset

Saksa

terveydenhuolto, kuljetusala, matkailuala

Malta 

suomenkielisiä asiakaspalvelijoita esim. 
online-kasinoihin, 

Kansainväliset palvelut/Eures/TS18
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Ammattibarometrit

 Eri mailla on ammattibarometreja joista käy ilmi työmarkkinoiden trendi

 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&cou
ntyCode=all

 Norja

– https://www.nho.no/contentassets/109e1aaade814182b80f562e1b
0f0a53/nifurapport2018-23.pdf
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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
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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 (osalla maista on tiettyyn päivän ja kellonaikaan 

tarjolla mahdollisuus chattailla eures-neuvojien kanssa)

 Eures Suomi

– Twitter @Euresfin

– Facebook @EURESSuomi

– Instagram euressuomi

Kansainväliset palvelut/Eures/TS
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Valtakunnallinen EURES neuvonta

eures@te-toimisto.fi

EURES- palvelut Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

eures.oulu@te-toimisto.fi
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Kiitos!
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