Pohjanmaan TE-toimiston palvelut
maahanmuuttajille & kv-rekrytoinneista
kiinnostuneille yrityksille
Kansainvälisten osaajien puolisot Webinaari 3.5.2022 klo 9-11
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Maahanmuuttaja TE-toimiston asiakkaana –
Oikeus palveluihin ja TE-toimistoon rekisteröityminen

• TE-toimiston asiakkaaksi (työhakijaksi) voi rekisteröityä
•
•

EU/ETA-kansalainen
Kolmannen maan kansalainen, jolla on oleskeluluvan perusteella oikeus
tehdä töitä Suomessa (A, B, P, P-EY), pl. rajoitettu työnteko-oikeus tietyllä
työantajalla

• Oikeus työttömyysetuuteen selvitetään tapauskohtaisesti
•
•

työssäoloehdon täyttyminen, opiskelu, yrittäjyys, jne.
työnhakija on työmarkkinoiden käytettävissä ja voi ottaa vastaan tarjottua
työtä, valmennusta tai koulutusta
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TE-palvelut rekisteröityneille maahanmuuttajille
•

Lähes kaikki TE- toimiston palvelut ovat työhakijaksi rekisteröityneen maahanmuuttaja-asiakkaan käytössä
(huom! suurin osa palveluista suomen tai ruotsin kielellä)

•

Kohderyhmälle sopivia TE-palveluja ovat erityisesti:
•

Kotoutumispalvelut kotoutumislain piirissä oleville asiakkaille (ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisestä alle 3 v).
Muut kuin kotoutettavat maahan muuttaneet asioivat TE-palveluissa palvelutarpeensa mukaisesti.
•

•

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomea, tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä työelämään (kesto
~180-240 päivää).

Työvoimakoulutukset
•

•

korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnattu englanninkielinen koulutus (~5 kk) tulossa syksyllä 2022

Uravalmennukset

•
•

Online Career Coaching (20 päivää)

Työnhakuvalmennukset
•

•

Focus on Job Hunting (5 päivää), Job Search Workshop (3 päivää)

Työhönvalmennus

•

Job training, yksilövalmennus (30-50 tuntia)
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EURES-palvelut sujuvoittavat rekrytointia koko prosessin ajan
1. Neuvonta ja opastus
•

Auttaa kaikissa kysymyksissä ja rekrytoinnin käynnistämisessä. Ohjaa yritykset heille sopiviin palveluihin.

2. Rekrytoinnit
•

Etsii yritykseen sopivat työntekijät ja hoitaa rekrytointiprosessin alusta loppuun.

3. Koulutus
•

4.

Tarjoaa monipuolisia koulutuksia sekä kansainvälisille työntekijöille että yrityksesi työntekijöille.

Asettautuminen
•

Palvelut kattavat myös uuden työntekijän tarvitsemat perehdytykset asuntoasioista lupien hankkimiseen.
•

prosessin käytännön hoito: luvat, koronatestit, karanteenit

•

asunnon hankinnat, muutot

•

apua veroilmoitusten tekoon

•

muu käytännön tuki työntekijälle ja hänen perheelleen

Lisätietoja täällä!
Pohjanmaan TE-toimiston EURES-asiantuntija Marko Laukas marko.laukas@te-toimisto.fi, 0295 056 247
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Räätälöity kielikoulutus työpaikalla –
Työpaikkasuomi ja -ruotsi koulutukset
•

Koulutusten tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön
valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään joko suomen tai ruotsin kielellä

•

Koulutukset räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan

•

Soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkiselle
sektorille (valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat).

•

Työpaikkasuomen vähimmäiskesto on 70 oppituntia (á 45 min), vähimmäiskestosta
voidaan kuitenkin joustaa yrityksen erityistarpeiden mukaan.

•

Koulutukset ovat yhteishankintakoulutuksia
•

Yrityksen maksuosuus on TäsmäKoulutuksessa 30-50% kokonaishinnasta

•

Yrityksen maksuosuus RekryKoulutuksessa 30 % kokonaishinnasta.

•

Lisätietoja täällä.

•

Yhteyshenkilö Pohjanmaan TE-toimistossa: Johanna Leponiemi-Sandvik,
johanna.leponiemi-sandvik@te-toimisto.fi, 0295 056 205
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IMAGO-valmennukset pk-yrityksille:
Haluatko olla alasi tavoitelluin työpaikka?
•

IMAGO on maksuton valmennuspalvelu Suomessa toimiville pk-yrityksille

•

Valmennukset tarjoavat tukea ja käytännönläheisiä työkaluja työnantajakuvan kehittämiseksi, mutta
myös verkostoitumismahdollisuuksia ja vertaistukea samassa tilanteessa oleville yrityksille.

•

Valmennusten läpileikkaavia teemoja ovat muun muassa johtaminen ja toimiva yrityskulttuuri,
työntekijöiden sitouttaminen ja monimuotoisuuden huomioiva rekrytointiosaaminen.

•

Valmennukset toteuttaa Aava&Bang.

•

Lisätietoja ja ryhmien aikataulut löytyy täältä.
•

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yrityksille varattu ryhmä on TÄYNNÄ. Vapaita paikkoja voi kysyä
muiden alueiden ryhmistä.

•

Ruotsinkielinen ryhmä toteutetaan syyskuussa. Ilmoittautuminen avataan kesään mennessä.

IMAGO on Pirkanmaan TE-toimiston koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoittaa Työelämän monimuotoisuusohjelma, ja se
toteuttaa osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa.
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Talent Coastline Channel – ajankohtaiskanava
työnantajille ja organisaatioille
•

Talent Coastline Channel on Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston ylläpitämä
vuorovaikutteinen ajankohtaiskanava

•

Kanavalla kommunikoidaan kansainvälisen työvoiman rekrytointeihin liittyvistä
ajankohtaisista teemoista, palveluista ja tapahtumista.
•

Uutisia tuottavat ELY, TE-toimisto ja muut keskeiset toimijat

•

Talent Coastline Channelia täydennetään ajankohtaisilla uutisilla jatkuvasti ja sen sisältö on
luettavissa juuri sinulle sopivana ajankohtana.

•

Kannattaa myös tilata sisällöstä koostettava uutiskirje, joka lähetetään sähköpostitse aina
kun tarve niin vaatii (ei kuitenkaan joka viikko!).

•

Kanava on vuorovaikutteinen. Voit esittää toiveita ja ehdotuksia esiin nostettavista asioista,
joita voidaan ottaa tarkempaan käsittelyyn suotuisalla tavalla ja kanavalla

•

Tervetuloa mukaan ajankohtaiskanavaamme!

•

Yhteyshenkilö Tomas Ede, 0295 056 039, tomas.ede@te-toimisto.fi
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