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Eures

Tukimuodot
Euroopan unionin ammatillisen liikkuvuuden ohjelmat

Eures workshop

28.9.2018

Eures-palvelut
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Sisältö

 Yleisesti Eka Eureksesta (Yfej)

– Eri projektit

• Ruotsi

• Ranska

• Italia

• Saksa

 Reactivate/Relocate

– Ruotsi

– Ranska ja Italia



Your first eures job eli Eka Eures -hankkeet

• Hankkeita koordinoi neljä maata: 

• Ruotsi

• Ranska

• Italia

• Saksa 

• Eures-portaalista löytyy jokaisen hankkeen 

esittelyt: https://ec.europa.eu/eures/public/fi/your-

first-eures-job-

js?pageCode=your_first_eures_job_js&lang=fi?p

ageCode=your_first_eures_job_js&lang=fi

• Hankkeet päättymässä piakkoin, mutta jatkoa on 

haettu

https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-

job-js
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https://ec.europa.eu/eures/public/fi/your-first-eures-job-js?pageCode=your_first_eures_job_js&lang=fi?pageCode=your_first_eures_job_js&lang=fi
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js


Kenelle?

• Kaikille hankkeille yhteiset 

peruskriteerit:

 Hakijan tulee olla 18–35-vuotias ja

 EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin 

kansalainen ja hänen laillinen 

asuinpaikka tulee olla yhdessä näistä 

maista ja

 hänen tulee olla halukas muuttamaan 

toiseen EU-maahan, Norjaan tai 

Islantiin saadakseen työpaikan 

(harjoittelu- tai oppisopimuspaikan)

 Yfej -tukea voi hakea koulutustaustasta 

tai työkokemuksesta riippumatta 

 Voi hakea vaikka olisi ollut töissä 

ulkomailla aiemmin

 Tukea voi hakea myös toistamiseen
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• Ei voida yhdistää 

• muihin tukiin, tai 

• työnantajan maksamiin tukiin

• työnhakumatkaan U2-lomakkeella 
(lomakkeella siirretään työttömyystuki tietyin 

edellytyksin toiseen EU/ETA-maahan max

3kk) 

• EI voida myöntää, jos 

• työpaikka on EU:n toimielimissä ja elimissä ja 

muissa kansainvälisissä poliittisissa, 

taloudellisissa, sosiaalisissa ja tieteellisissä 

organisaatioissa (esim. YK, OECD, Euroopan 

neuvosto) sekä ylikansallisissa 

sääntelyelimissä ja virastoissa. 

• Koskee myös EU:n rahoittamia verkostoja, 

foorumeita ja muita vastaavia organisaatioita.
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Ruotsin Yfej -hankkeen hakuehdot

 Hakijan tulee olla 18-35-vuotias

 Ei tarvitse olla työtön, voi olla työnvaihtaja, opiskelija jne.

 Hakija EU:n jäsenvaltion, Norjan tai Islannin kansalainen jonka laillinen 

asuinpaikka tulee olla yhdessä näistä maista 

 Haastattelu/työ tulee olla toisessa EU-maassa tai Norjassa/ Islannissa

 Työsopimus min. 6 kk

 Työaika min. 50% kohdemaan kokoaikatyön määrästä

 Hakija ei saa muita tukia toisilta hankkeilta tai työnantajalta
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Tukea voidaan myöntää

– Työhaastattelumatkaan

– Asettautumiseen toiseen maahan työpaikan löytymisen jälkeen

– Kielikurssiin/kursseihin

– Tutkinnon tunnustamiseen

– (Täydentävänä matka-avustuksena hakijoille joilla on erityistarpeita 
esim. liikuntarajoitteisuus jne)
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Muuta huomioitavaa

 Hakulomakkeet: www.yourfirsteuresjob.se

 Tuen saaminen edellyttää, että asiakas saa EURES-neuvojalta/TE-

toimiston virkailijalta apua ja neuvontaa työpaikan hakemisessa ulkomailta, 

ulkomaille muuttamisessa ja hanketuissa

– Asiakas tarvitsee virkailijan nimen hakemukseen

 Tukea pitää hakea etukäteen (huom.! kielikurssihakemus lähetettävä väh. 

4 vkoa ennen kurssin alkua)

 Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu (käsin)

 Hanke päättyy 1/2019

http://www.yourfirsteuresjob.se/
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Haastattelutuen määrä

YOUNG PEOPLE’S ALLOWANCE FOR INTERVIEW(S)

Place or country

of destination

Distance

(Km)

Amount (EUR)

Travel and 

accomodation

Daily Subsistence

Allowance (DSA) *

Any

EU28 Member State

+ Norway and

Iceland

0 – 50 0

50 /day

25 /½ day

Note: Max 5 days

>50-250 100

>250-500 250

>500 350
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Muiden tukien määrät

 Asettautumistuki määräytyy maan mukaan

– Esim. 

• Muutto Norjaan/ Tanskaan 1400 € 

• Bulgariaan 700 €

 Kielikurssin kustannukset korvataan todellisten kustannusten

mukaan, kuitenkin max. 2000 €

 Tutkinnon tunnustamiseen myönnetään 400 € (kiinteä)

 Täydentävä matka-avustus max 500 € (esim. hakijalla

liikkumisvaikeus kuten pyörätuoli)



Eka Eures tuen edellytykset työnantajalle

• PK-yritys max. 250 henkilöä 

• laillisesti sijoittautunut johonkin EU-

maahan, Norjaan tai Islantiin

• min. 6 kk työsopimuksen

• palkka- ja työehdot ovat kansallisen 

työlainsäädännön mukaiset

• työsopimus min. 50 % kokopäiväisestä 

työajasta

• perehdytysohjelman tulee alkaa 3 

ensimmäisen työviikon aikana

Tuen edellytykset

• Palkattavan työntekijän tulee olla 18–35-

vuotias 
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• EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka 

on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, 

Norjaan tai Islantiin

• Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus 

määräytyy työhön tulevalle tarjotun 

tukipaketin perusteella. 

• Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 

euroa/työntekijä.

• Verotusasiat tulee tarkistaa verottajalta

• Työnantajan tulee tarjota vähintään

• työhön perehdytystä

• kielikoulutusta

• apua paikkakunnalle asettautumiseen

• Lisätietoa ja hakulomake:

• www.yourfirsteuresjob.se

http://www.yourfirsteuresjob.se/


Ranskan -hanke

Toimii vastaavaan tapaan kuin Ruotsin

hanke

Kotisivut: 

https://www.pole-

emploi.fr/informations/yfej-the-job-

interview-@/article.jspz?id=522120

Hakemukset osoitteeseen:

gestionyfej.00137@pole-emploi.fr
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https://www.pole-emploi.fr/informations/yfej-the-job-interview-@/article.jspz?id=522120
mailto:gestionyfej.00137@pole-emploi.fr


Italian -hanke

• Perusehdot ovat samat kuin muissakin

Eka Eures –hankkeissa, MUTTA 

asiakkaan tulee rekisteröityä ja ladata

CV EUJOB4EU-tietokantaan. 

• Hanke kerää työpaikka- ja 

harjoittelupaikkailmoituksia ympäri

Eurooppaa ja hanke ottaa yhteyttä

asiakkaaseen, kun he ovat löytäneet

asiakkaan profiiliin sopivan työpaikan. 
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• Asiakas voi myös itse katsoa hankkeen

sivuilta paikkoja ja hakea niitä, kun on 

ensin rekisteröitynyt tietokantaan.

• Painotus on terveydenhoito-, IT-, 

turismi-, logistiikka- ja myynnin alojen

työpaikoissa.

Lisätietoa ja ajankohtaista asiaa:

http://yourfirsteuresjob.eu/en/home

http://yourfirsteuresjob.eu/en/home


Saksan -hanke

• Ajalla 15.09.2016 -14.09.2018

• Tavoite 300 hakijaa

• Keskittyy harjoitteluihin

• IPS eli International Placement 

Services hallinnoi hanketta

• Suomi tekee yhteistyötä Saksan 

kanssa painottaen hakemukset 

insinööri- ja tekniikan alan hakijoihin.

• Hankkeen verkkosivut: 
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/s

ervice/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAu

slandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeiteninDeut

schland/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-

CONTENT475321
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https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/WeitereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/Arbeit/ArbeiteninDeutschland/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT475321


Saksan -hanke

• EURES Saksa myöntää Eka EURES -tukea 

18–35-vuotiaille hakijoille työharjoitteluun

Saksassa. 

• Harjoittelun kesto 6 viikosta 3 

kuukauteen

• Työnantajan tulee maksaa Saksan 

työlainsäädännön mukaista 

minimipalkkaa

• Työnantajalta konkreettinen työtarjous 

asiakkaalle työharjoittelun jälkeiselle 

ajalle -> tarkoitus työllistyä samaan 

yritykseen harjoittelun jälkeen. 

• Ei tukea työnantajalle (No SME support)
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Kuinka hankkeeseen pääsee mukaan?

• Hankkeeseen pääsee mukaan niin, että

henkilö, joka on kiinnostunut Saksan

työmarkkinoista, voi lähettää CV:nsä

yfej@te-toimisto.fi –osoitteeseen otsikolla

Eka Eures Saksa

• Suomalainen Eures-neuvoja toimittaa CV:n

Saksan Eurekseen, jossa tarkistetaan

henkilön sopivuus

• Saksan Eures mätsää hakijan ja yrityksen

mailto:suoraanyfej@te-toimisto.fi


Saksan -hanke

Tukien määrät

• Lähtömaassa tapahtuvaan valmistavaan 

kielikoulutukseen voidaan myöntää tukea.

• Valmistava kielikoulutus on tarkoitettu niille 

esivalituille tai rekrytoiduille nuorille, joilla 

on tunnistettu Saksan kielen kehittämisen 

tarve ennen harjoittelun aloittamista. 

• Tuki maksetaan kurssin suorittamisen 

jälkeen todellisten kustannusten mukaan 

(enintään 1270 €).

• Haastattelumatkaan enintään 500 € matkan 

pituudesta riippuen sekä päivärahaa 

enintään 3 päivän ajalta.
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• Saksaan asettautumiseen tai muuttoon 

harjoittelupaikan varmistuttua 940 € 

(kiinteä)

• Pätevyyksien tunnustamiseen todellisten 

kustannusten mukaan enintään 1000 €.

• Kielikoulutukseen Saksassa työharjoittelun 

ohessa (6 viikosta 3 kuukauteen).
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Reactivate and Relocate 35+
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Yleistä

 Reactivate –hankkeita on kolmella EU-maalla: 

– Ruotsi

– Ranska

– Italia

 Hankkeet alkaneet vuoden 2017 alkupuolella

 Eures-portaalista löytyy jokaisen hankeen esittelyt: 

https://ec.europa.eu/eures/public/fi/reactivate-js

 Suomi on ensisijaissti yhteystyössä Ruotsin projektin

 Hankkeiden sivuilta tarkimmat tiedot

https://ec.europa.eu/eures/public/fi/reactivate-js


Reactivate and Relocate 35+

Kenelle?

• vähintään 35-vuotias

• EU-kansalainen, joka asuu virallisesti 

jossakin EU-maassa

• työtön työnhakija, osa-aikatyötä tekevä 

työnhakija, alanvaihtaja tai työnvaihtaja

• haastattelu/työ tulee olla toisessa EU-

maassa (ei ETA-maat ei Sveitsi)

• työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kk

• työajan tulee olla vähintään 50% 

kohdemaan kokoaikatyön määrästä

• hakija ei saa muita tukia toisilta hankkeilta 

tai työnantajalta
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Tukimuodot

• Henkilöasiakas voi hakea tukea:

• Työhaastattelumatkaa

• asettautumiseen toiseen maahan

• Kielikoulutukseen

• tutkinnon tunnustamiseen.

• Lisäksi mahdollista hakea myös 

perhetukea (1000e), jos perhe muuttaa 

mukana.

• Pk-yritys voi hakea tukea 

perehdyttämisohjelmaan.



Ruotsin R&R 35+

• Asiakkaan tulee olla yhteydessä 

paikalliseen TE-toimistoon (joko Eures-

neuvoja tai omaan vastuuasiantuntija) 

ja saada sieltä apua työnhakuun, 

lomakkeeseen tarvitaan virkailijan nimi

• Lomakkeet hankkeen verkkosivuilta

• Hankkeen kotisivut: 

www.jobreactivate.se
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• Hakija lähettää hakemuksen 

paikalliseen TE-toimistoon, josta se 

lähetetään hankkeelle

• Hanke päättyy lokakuussa 2018, 

viimeinen hakupäivä 15.9.

• Jatkosta tietoa arbetsförmedlingenin

R&R 35+ hankkeen sivuilta

http://www.jobreactivate.se/


Italian ja Ranskan R&R 35+

• Italian-hanke

• Toimii samaan tapaan kuin Eka Eures –

hanke eli asiakkaan on rekisteröidyttävä

cv-tietopankkiin.

• http://www.reactivatejob.eu/en/home

• Päättyminen kts hankkeen sivut
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• Ranskan-hanke

• Tarvittavat tiedot ja lomakkeet löytyvät

hankkeen kotisivuilta: https://www.pole-

emploi.fr/informations/reactivate-boost-

your-mobility-en--

@/article.jspz?id=440705

• Päättyy 1.1.2019

http://www.reactivatejob.eu/en/home
https://www.pole-emploi.fr/informations/reactivate-boost-your-mobility-en--@/article.jspz?id=440705


Kiitos!
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kysyttävää/lisätietoja/neuvoja:

yfej@te-toimisto.fi

eures@te-toimisto.fi

mailto:yfej@te-toimisto.fi
mailto:eures@te-toimisto.fi

