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TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

 Palveluja henkilöstön rekrytointiin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, 
yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä yritysten 
muutostilanteisiin 

 Yrityksille ja muille työnantajille kaikilla toimialoilla myös aloittavalle 
yrittäjälle 

 Työnantaja saa omiin tarpeisiinsa räätälöityjä työ- ja elinkeinopalveluja 
helposti ja maksutta. Tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä 
ja tukea niiden kasvua
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Palkkatuki

 Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu 
harkinnanvarainen tuki. 

 Työttömälle palkkatuki on mahdollisuus saada työtä, johon ammatillinen 
osaaminen ei ihan riitä tai hänellä on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava 
vamma tai sairaus. 

 Tuki on enintään 30, 40 tai 50 % palkkauskustannuksista. Palkkatukea voidaan 
myöntää myös oppisopimuskoulutukseen. Palkkatukea voivat saada yritykset, 
muut yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat), 
kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet.
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Työnvälitys ja sähköiset palvelut

 Suomen suosituin työnvälityskanava Työmarkkinatori

 Lapin TE-toimisto Työnantaja- ja yrityspalvelut
 0295 039 502 (arkisin klo 9.00-16.15)

 tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi

 Etsimme työnantajan pyynnöstä ehdokkaita avoimiin työpaikkoihin, teemme 
työtarjouksia työnhakijoille

 Yritys-Suomi, puhelinpalvelu – yleisneuvonta ja ohjaus palveluihin
 Puhelinpalvelu arkisin klo 9.00–16.15

 0295 020 500 (pvm/mpm)

 Yhteydenottolomake

 Oma Yritys-Suomi -palvelu
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https://tyomarkkinatori.fi/
https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/tyonantajalle#Yrityspalvelut
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-yritys-suomi-puhelinpalvelusta
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/05dc2d69-a59e-427b-9a46-411146541c67?displayId=Fin2091939
https://oma.yrityssuomi.fi/


Työmarkkinatori
 Suomen suosituin työnvälityskanava Työmarkkinatori

 Kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Voit muokata kätevästi omia ilmoituksia ja katsoa 
työnhakijoita heti, kun olet julkaissut ilmoituksen.

 Luodaksesi työpaikkailmoituksen sinun tulee vaihtaa roolisi yrityksen edustajaksi. 
Tämä onnistuu sivun yläreunan violetista painikkeesta, jossa lukee oma nimesi tai 
edustamasi yrityksen nimi. Jos haluamasi yritys ei näy roolien valintalistalla, tarkista, 
onko sinulla tarvittavat valtuudet edustaa yritystä. Lisää tietoa valtuuksista löydät 
sivulta "Työmarkkinatori ja valtuudet".
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https://tyomarkkinatori.fi/


Hyödyllisiä linkkejä
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Oma asiointi –palvelu, kirjautuminen Suomi.fi -tunnistautuminen 
pankkitunnuksilla tai sopimusasiakkuus, valtuutus esim. 
kirjanpitäjälle

Oma asioinnin ohje

Oma asioinnissa voit mm.

Ilmoittaa avoimista työpaikoista, muokata- tai poistaa ilmoituksen

Tehdä yhteydenottopyynnön TE-toimistolle

Ilmoittaa palkkatukipaikasta
Tehdä palkkatuen maksatushakemuksen

Ilmoittaa työkokeilumahdollisuudesta - työkokeilu

https://asiointi.mol.fi/tomas/aloitussivu.jsf?kieli=fi
https://ohje.te-palvelut.fi/taohje/fi/yrityksenjatyonantajanomaasiointi
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki/palkkatuki-hakeminen
https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki/palkkatuki-hakeminen
https://www.te-palvelut.fi/fi/erikoissivut/kaytannot-ja-saannokset
https://www.te-palvelut.fi/palvelut-tyonantajalle-ja-yrittajalle/-/asset_publisher/Z5fGahQkVxBR/ptv/id/43615026


Työnantajapalvelut
 RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin

 räätälöidään yrityksen tarpeisiin

 kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää

 antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan

 voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa

 Te-toimisto kilpailuttaa koulutuksen järjestäjän ja työnantaja saa olla mukana valintaprosessissa

 Työnantaja maksaa 30% koulutuksesta ja valtio loput 

 Oppisopimuskoulutus, sopimus tehdään koulutuksen järjestäjän kanssa – työnantaja 
voi hakea palkkatukea TE-toimistolta, jos työllistettävän tietyt ehdot täyttyvät, 
tapauskohtainen harkinta
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https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/etsi-tyontekijaa/rekrykoulutus


TE-live ja some
 TE-livelähetykset muistuttavat tv-ohjelmaa ja tarkoitus on esitellä 

työpaikkoja

 TE-live tarjoaa rekrytoinnillesi näkyvyyttä, säästää aikaa ja tarjoaa 
mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan

 Katsojat voivat lähettää suorassa lähetyksessä kysymyksiä

 TE-live lähetysiä voi seurata TE-live.fi –sivuilla ja YouTubessa ja katsoa niitä 
myös jälki käteen. Lähetykset on tekstitetty.

 Instagramissa RekryLappi
 TE-Live //te-live.fi/lahetykset/lappi tai Youtubessa @lapintepalvelut 

 Facebookissa RekryLappi 

 Näistä sovitaan aina Lapin TE-toimiston markkinointitiimin kanssa erikseen
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https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/etsi-tyontekijaa/rekrykoulutus
https://www.instagram.com/rekrylappi/
https://te-live.fi/
https://www.facebook.com/search/top?q=rekrylappi


Työnantajapalvelut
 Neuvonta muutostilanteissa

 TE-palvelut toimii yrityksen ja työnantajan tukena erilaisissa muutostilanteissa, esim. henkilöstön 
vähentämisessä. 

 Tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. 

 Käytössä oleva muutosturvan toimintamalli korostaa työntekijöiden, työnantajien ja TE-palvelujen 
välistä yhteistyötä ja ottaa huomioon työntekijöiden ja työnantajien tarpeet.

 Henkilöstön kehittäminen 
 Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen 

kanssa. TE-palvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä 
työnantajien kanssa – yhteishankintakoulutus

• Henkilöstön osaaminen (tyomarkkinatori.fi)

• Työsuhteen muutostilanteet (tyomarkkinatori.fi)
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https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/tyoyhteiso/henkiloston-osaaminen
https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/tyosuhteen-muutostilanteet


Työnantajapalvelu - valmennukset
 BPT – Business Personal Trainer

 Lapin TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun järjestämä maksuton asiantuntijapalvelu

 Yrittäjyyttä suunnitteleville

 Uusille alkaville yrittäjille

 Starttirahayrittäjille sekä kahden vuoden sisällä päätoimisen yrittäjyyden aloittaneille yrittäjille 

 Osallistuja saa valita yhden valmentajan 

 Työllistä taidolla - TE-palvelut (hlök. neuvontaa 2-5 h) alkaa 1.8.2022

 Työllistä taidolla on maksuton palvelu, jossa yrittäjä saa neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja 
työnantajuudesta, pienet yritykset ja yksinyrittäjät 

 Rekrytointi, työn ostaminen, työn vuokraaminen, työsopimukset tai sopimukset työn 
hankkimisesta, työnantajan velvoitteet ja oikeudet, työvoiman löytäminen, 
työpaikkailmoitukset ja työnantajakuvatyöllistämiseen liittyvät taloudelliset tuet, julkiset ja 
yksityiset työllistämiseen liittyvät palvelut
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https://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/43659202/BPT_yhteisesite_muokattu.pdf/eb9a3623-906a-a115-e6fc-2c9f408a27c4?t=1646053586012
https://toimistot.te-palvelut.fi/tyollista-taidolla


Työnantajapalvelut - valmennukset
 IMAGO on maksuton valmennuspalvelu Suomessa toimiville yrityksille, jotka haluavat kehittää 

työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja.

 IMAGO-valmennukset vahvistavat osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, 
yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä 
auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana. 

 Kokonaisuus koostuu kahden kuukauden aikana toteutettavista kolmesta erillisestä 
valmennusiltapäivästä (klo 11–16), joissa pureudutaan vahvan työnantajamielikuvan ja 
yrityskulttuurin perusteisiin, osaajien löytämiseen ja houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin 
keinoin sekä onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin. Valmennukset ovat ryhmämuotoisia 
verkostovalmennuksia, joihin voi osallistua 10–20 yritystä. Valmennukset toteutetaan 
etäyhteydellä.
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https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago


Työnantajapalvelut - Kehittämispalvelut
 Asiantuntijapalvelujen tavoitteena on edistää pk-yritysten kasvua ja laajentamista niin 

kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Ulkopuolisen asiantuntijan johdolla 
toteutettavien yritysten kehittämispalveluiden periaatteena on, että yritys saa tarvitsemaansa 
ohjausta ja tukea toimintansa eri vaiheissa.

 Saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman

 Voit kehittää liiketoimintaasi Suomen eturivin asiantuntijoiden avulla kustannustehokkaasti.

 Kun haluat keskustella yrityksesi tarpeista ja tulevaisuudesta, ota yhteyttä ELY-keskuksen 
asiantuntijaan.

 Kehityspalveluiden tyytytäväisyysprosentti on yli 

 Yritysten kehittämispalvelut - Yritysten kehittämispalvelut - ELY-keskus
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https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut


Työnantajapalvelut - Eures
 Mikäli työnantaja ei löydä sopivaa työntekijää kotimaasta, hakua voidaan laajentaa Eurooppaan 

(EU-maat, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein). TE-palvelujen kansainvälisen työnvälityksen EURES-
asiantuntijat kuuluvat laajaan eurooppalaiseen julkisten työhallintojen yhteistyöverkostoon.

 Eures-asiantuntijoilta saat apua
• rekrytoinnin suunnitteluun ja käynnistämiseen

• soveltuvan kohdemaan valintaan ja yhteydenpitoon

• tiedusteluihin vastaamiseen, hakemusten vastaanottoon ja esivalintaan

• Työyhteisön monikulttuurisuusperehdytykseen

• Rekrytoiva työnantaja voi halutessaan osallistua EURES-verkoston järjestämiin rekrytointitilaisuuksiin 
Euroopassa tai sitten virtuaalisesti. EURES-asiantuntijat auttavat yritystä järjestämään tarvittaessa 
myös yksittäisiä rekrytointitilaisuuksia kohdemaassa yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa. 
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Työnantajapalvelut - rekrytilaisuus
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 Erilaiset tapahtumat, esim. Mätsis-
rekrytointitapahtuma Tavata-alustalla 
verkossa (yleensä aina alku vuodesta)

 Kansanvälinen työnvälitystapahtuma: 
Work in Lapland 1.9.2022 

https://toimistot.te-palvelut.fi/tapahtumat
https://toimistot.te-palvelut.fi/kaikki-tapahtumat/-/ely-calendar/DWQ5DHFbCAMS/event/44204171#List
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