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Kansainvälisten osaajien työllistymistä, yrittäjyyttä ja kotoutumista edistävien 
palvelupolkujen selkeyttäminen, ja työnantajapalveluiden kehittäminen.
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Palvelua kansainvälisille asiakkaille asettautumiseen, 
työhön, opiskeluun ja työnantajien kohtaamiseen.
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Kokoaa yhteen Pirkanmaan:

1. Koulutus- ja työperäisen 
maahanmuuton

2. Monikielisen neuvonnan

3. Osaamisen kehittämisen

4. Rekrytoinnin 
kansainväliset palvelut

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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Palvelua kansainvälisille 
asiakkaille asettautumiseen, työhön, 
opiskeluun ja työnantajien kohtaamiseen.

Neuvontapalvelut yhteistyössä:





• Tarjoamme kansainvälisen osaamisen ja 
rekrytoinnin neuvontapalvelua 
pirkanmaalaisille työnantajille.

• Autamme sinua löytämään sopivia 
työntekijöitä sekä Suomesta että ulkomailta.

• Neuvomme kansainvälisissä rekrytoinneissa 
ja autamme taloudellisten tukien 
hakemisessa ja byrokratiassa.

• Saat meiltä myös tietoa ajankohtaisista 
rekrytointitapahtumista ja kampanjoista.



1. Suomessa asuvan kansainvälisen 
työntekijän tavoittaminen
• Yhteys alueen työnhakijoihin ja sopivien 

ehdokkaiden esittely
• Yhteys kansainvälisiin opiskelijoihin ja 

harjoittelijoihin
• Paikalliset rekrytointitapahtumat
• Rekrytointisivu Talent CV Galleria

2. Kansainväliseen rekrytointiin 
valmistautuminen
• Kansainvälisen rekrytoinnin valmiuksien lisääminen
• Taloudelliset tuet
• Apua byrokratiaan
• Työntekijöiden kouluttaminen suoraan työnantajan 

tarpeisiin
• Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen

https://talent-cv-gallery.com/


3. Rekrytointi ulkomailta
• Osaajan löytäminen ulkomailta
• Valmiit rekrytoinnin kanavat Eurooppaan
• Ulkomaille suunnatut rekrytointitapahtumat ja 

kampanjat

4. Tukea työntekijän asettautumiseen
• Neuvoja kotoutumiseen monikielisesti
• Perheen asettautumisen palvelut
• Suomen kielen koulutus kansainvälisille 

työntekijöille
• Verkostoituminen
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• Rekrytointilisää voidaan myöntää Tampereen kaupungin 
työllisyyspalveluiden asiakkaan työllistävälle 
työnantajalle, mikäli työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, 
jonka suomen kielen taito on puutteellinen.

• Tuet on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-
, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin

• Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle lisä myönnetään 
de minimis –tukena

• Rekrytointilisää maksetaan työnantajalle 600 €/kk/työllistettävä 
enintään kuuden (6) kuukauden ajan.

• Rekrytointilisän lisäksi yrityksillä on mahdollisuus hakea 
kertasuorituksena maksettavaa 1800 euron 
rekrytointipalkkiota, jos työsuhde jatkuu yrityksessä vähintään 
vuoden ja vähintään 85 %:n työajalla.



Löydä osaaja - opiskelijayhteistyö ja urapalvelut

Tampereen korkeakouluyhteisö kouluttaa monipuolisia osaajia 
työelämän tarpeisiin. Tampereen yliopistossa ja Tampereen 
ammattikorkeakoulussa on yhteensä 30 000 opiskelijaa.

Jo opiskeluaikanaan he ovat hyviä yhteistyökumppaneita 
rajatuissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, esimerkiksi 
opinnäyte-, harjoitus-, tai projektitöiden tekijöinä. Moneen 
tutkintoon sisältyy myös harjoittelu- tai siihen rinnastettava 
työelämäjakso.

JobTeaser -työpaikkaportaali

• tyoelamapalvelut.tamk@tuni.fi

• urapalvelut.tau@tuni.fi
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Lähetä meille sähköpostia 
osoitteeseen 

yrityspalvelut@tuni.fi tai soita 
numeroon 029 452 4500.

mailto:tyoelamapalvelut.tamk@tuni.fi
mailto:urapalvelut.tau@tuni.fi
mailto:yrityspalvelut@tuni.fi
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• Talent CV Galleria on ilmainen 
rekrytointisivu, joka tuo yhteen 
pirkanmaalaiset työnantajat ja 
Suomessa oleskelevat kansainväliset 
osaajat. 

• Voit julkaista yrityksesi avoimen 
työpaikkailmoituksen ja selata eri 
alojen osaajia Talent CV Galleriassa.

• Sivusto on englanninkielinen.

• Talent CV Galleria on ilmainen 
rekrytointisivu, joka tuo yhteen 
pirkanmaalaiset työnantajat ja 
Suomessa oleskelevat kansainväliset 
osaajat. 

• Voit julkaista yrityksesi avoimen 
työpaikkailmoituksen ja selata eri 
alojen osaajia Talent CV Galleriassa.

• Sivusto on englanninkielinen.

Kuva: Mirella Mellonmaa / Business Tampere
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EURES SUOMI

TE-toimiston maksuton kansainvälinen rekrytointipalvelu, jonka 
avulla työnantaja voi etsiä työvoimaa Euroopasta.

Pirkanmaan EURES-asiantuntijat tavoitat 

suoraan: kvrekry.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Puh. 0295 045928

Neuvontaa ja 
opastusta palveluiden 

käyttöön, sekä 
rekrytointiin

EOJD –
rekrytointitapahtumat

www.europeanjobdays.eu
(seuraava 5.10.2022)

EURES Portaali
www.eures.europa.eu

Palvelut löydät kootusti osoitteessa: www.euresfinland.fi

mailto:kvrekry.pirkanmaa@te-toimisto.fi


1. Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata 
kansainvälisen osaajan.

2. Hyödynnä Jobs in Finland -verkkosivuja 
rekrytoinnissa ilmoittamalla englanninkielisistä 
työpaikoista.

3. Tutustu valtakunnalliseen Kansainvälisen 
rekrytoinnin oppaaseen.

4. IMAGO on valmennuspalvelu yrityksille, jotka 
haluavat kehittää työnantajakuvaansa, 
rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta 
tukevia johtamistaitoja.

5. Työnantajan monimuotoisuusopas tarjoaa 
näkökulmaa ja vinkkejä työelämän 
monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton 
ja kotoutumisen näkökulmasta.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/talent-explorer
https://jobsinfinland.fi/
https://mediabank.businessfinland.fi/l/JQWn2SGF98rB/f/QwR-
https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago/etusivu
https://www.flipsnack.com/ilmio/ty-nantajan-monimuotoisuusopas-tem.html
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost
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Oletko tekemässä rekrytointia ulkomailta? Mietityttääkö käytännön asioiden
sujuminen Suomessa? Suomeen saapuvan työntekijän asettautumiseen voi nyt
saada tukea. Pk-yrityksille mahdollisuus hankkia maahantuloa helpottavia
palveluita 1–2 henkilölle ja heidän perheilleen.

• Palvelun tavoitteena antaa pk yrityksille tukea relokaatiopalveluiden hankintaan tilanteessa, 
jossa yritys rekrytoi kansainvälisen osaajan Suomen ulkopuolelta.

• Palvelussa on tarjolla 3 palvelupakettia, joista pk-yritys voi valita sopivat paketit 1–2 henkilölle 
perheineen. Palvelupaketit kokoavat yhteen konkreettisia asioita, joissa autetaan aina 
viranomaisasioinnista työntekijän perheen tukemiseen.

• Jopa 80 % palveluiden kustannuksista katetaan EU-rahoituksella (ESR) Kokka kohti Suomea -
hankkeen kautta. Palvelu on käytettävissä kaikkialla Suomessa 15.2.2022 - 31.5.2023 (tai niin 
kauan kuin määrärahaa on käytettävissä.)

• Asettautumispalvelupilotin toteuttajana on Kokka kohti Suomea hanke. Palveluntuottajana 
Finland Relocation Services Oy.

www.kohtisuomea.fi



Entergr8 loppuseminaari, to 8.9. klo 13-15:30, 

etänä

• Tilaisuudessa kuulet hankkeen tuloksista sekä viranomaistahojen 

(DVV, Migri, Kela, Vero) ajatuksia viranomaispalveluiden 

kehittämisestä International House Tampereessa. Lisäksi 

puheenvuoron saavat hankkeen henkilöasiakas sekä työpaikkaohjaaja, 

jotka kertovat mm. kokemuksia ammatillisesta kartoituksesta ja 

osaamisen sanoittamisesta sekä kielituesta työssä ja opinnoissa.

• Ilmoittautuminen: Entergr8-hankkeen loppuseminaari - International 

House Tampere

Welcome to Tampere Event, 15.9. klo 15-17, 

International House Tampere

• This face-to-face event is organised by International House Tampere 

for newcomers who have recently moved to Tampere and company’s

HR who handles international recruitment.

• Ilmoittautuminen: Welcome to Tampere Event - International House 

Tampere
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https://internationalhousetampere.fi/fi/entergr8-loppuseminaari/
https://internationalhousetampere.fi/welcome-to-tampere/


European Online Job Days – Finland Works 5.10.2022

• Finland Works -rekrytointitapahtuma tarjoaa yrityksille loistavan 

mahdollisuuden markkinoida ja avata työpaikkoja Euroopassa ja löytää 

uusi työntekijä vaivattomasti.

• Helmikuussa 2022 järjestetyssä tapahtumassa oli avoinna yli 400 

Suomessa olevaa työpaikkaa. Rekisteröityneitä työnhakijoita oli mukana 

yli 2000 ja tapahtumapäivään mennessä työnhakijat olivat lähettäneet 

lähes 1700 työhakemusta.

• Tapahtuma on maksuton, englanninkielinen, järjestäjänä EURES-

työnvälitysverkosto, Suomen TE-toimistojen kansainväliset palvelut

• Lisätietoja tapahtumasta: eojd@te-toimisto.fi tai kvrekry.pirkanmaa@te-

toimisto.fi

• Lue lisää, rekisteröidy, ilmoita työpaikka ja aloita 

rekrytointi: europeanjobdays.eu/en/events/finland-works-2

19.8.2022 18



Seuraa meitä somessa:
@internationaltampere

Tilaa Kansainvälinen Tampere 
–uutiskirje osoitteessa 
international.tampere.fi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

www.internationalhousetampere.fi
Sähköposti: international@tampere.fi
Puh. +358 41 730 2769
Rautatienkatu 10, 33100 Tampere
Aukioloajat: Arkipäivisin klo 9.00 – 16.00.

www.internationalhousetampere.fi
Sähköposti: international@tampere.fi
Puh. +358 41 730 2769
Rautatienkatu 10, 33100 Tampere
Aukioloajat: Arkipäivisin klo 9.00 – 16.00.

http://www.internationalhousetampere.fi/
mailto:international@tampere.fi
http://www.internationalhousetampere.fi/
mailto:international@tampere.fi

