
Töihin Eurooppaan 
EURES



Työskentely ulkomailla

 Työskentely ulkomailla houkuttelee yhä useampaa 
suomalaista työnhakijaa. Erityisesti nuoret ja 
korkeakoulutetut ovat halukkaita muuttamaan ulkomaille 
töihin.

 Jopa 68 % työnhakijoista Suomessa haluaisi työskennellä 
ulkomailla Suomesta ulkomaille haluavat erityisesti alle 30-
vuotiaat vastaajat, joista 77 prosenttia on halukkaita 
muuttamaan ulkomaille töihin.

 Suomesta muutettaisiin työn perässä mieluiten Britanniaan, 
Saksaan, Ruotsiin ja Espanjaan.

Lähde: kansainvälinen Decoding Global Talent 2018 –raportti
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EURES (European Employment Services) on laaja 
eurooppalainen työnvälitysverkosto, johon 
kuuluvat eri maiden julkisissa työnvälityksissä 
työskentelevät Euroopan komission kouluttamat 
EURES-asiantuntijat,joita on yhteensä yli 1000.
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Alankomaat 
Belgia

Bulgaria 
Espanja
Irlanti
Islanti

Iso-Britannia 
Italia

Itävalta 
Kreikka
Kroatia
Kypros
Latvia

Liechtenstein
Liettua

Luxemburg 
Malta
Norja

Portugali
Puola 

Ranska
Romania

Ruotsi
Saksa

Slovakia
Sveitsi

Slovenia
Suomi
Tanska
Tsekki

Unkari 
Viro

EU / ETA -maat



EU/ETA-maassa työskentely

 Työvoiman vapaa liikkuvuus

 Oikeus hakea työtä ja työskennellä toisessa EU/ETA-
maassa (myös Sveitsi) 

 ETA-työntekijä ei tarvitse erillistä lupaa työskentelyyn

 Työntekijä ja Työnantaja neuvottelevat ja sopivat
keskenään työsuhteesta ja työn alkamisesta kuten
Suomessakin
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Työhön ETA-maan ulkopuolelle

• ETA-maiden ulkopuolelle tarvitaan
työskentelyyn/oleskeluun oikeuttava
lupa: työlupa-oleskelulupa-viisumi

• Haettava ennen lähtöä, lupa yleensä
alakohtainen

• Lupa-asioita hoitaa maiden Suomessa
olevat edustustot
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Valmistautuminen

 Helpota hakemista: rajaa hakuasi maan tai alan
mukaan

 Hae tietoa kohdemaasta
 Arvioi kielitaitosi
 Miten rahoitus?
 Työsuhteeseen liittyvät asiat
 Hakeminen
 Asumis- ja muut järjestelyt
 Kela
 Verot
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Mistä työpaikat ja tietoa? 

 EURES – Eurooppalaisen ammatillisen liikkuvuuden portaali
www.eures.europa.eu

• EU:n alueen avoimet työpaikat, maakohtaista tietoa
asumisesta, elämisesta, opiskelusta ja 
työmarkkinatilanteest jne. 

 EOJD – European Online Job Days
https://www.europeanjobdays.eu/en

 Eka EURES tuki, 18-35v, www.yourfirsteuresjob.se
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Mistä työpaikkoja ja tietoa?

 Opetushallituksen Maailmalle.net-palvelu
www.maailmalle.net

 https://www.nuortenelama.fi/elavaa-elamaa/ulkomaille

 Työpaikkoja myös: Yksityiset henkilöstöpalvelu yritykset
esim. Manpower, Opteam ja Adecco sekä työpaikkasivustot
netissä esim. www.stepstone.com ja www.monster.com

 Miltei kaikilla EU/ETA-mailla myös oma työnhakuun
kohdennettu sivusto esim. https://www.workindenmark.dk/
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Mistä vielä työpaikkoja ja tietoa

 Suorat kontaktit työnantajiin, Suomalaiset yritykset
ulkomailla

 Järjestöjen valmiit ohjelmat:
• Nordjobb kesätyöohjelma Pohjoismaissa (maksuton) 
• Allianssi (maksullinen) 

 Vapaaehtoistyö ja työleirit tietoa vaihtoehdoista
Allianssin kautta - www.nuorisovaihto.fi’
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Seuraa sosiaalisessa mediassa:

EURES Suomi: 
Facebookissa www.facebook.com/EURESSuomi

EURES: 
Fb, LinkedIn, Twitter, Youtube
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Lisätietoa:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ 
nuoret/toihin/ulkomaille/index.html

eures@te-toimisto.fi

Kiitos!

Toni Vesanen
Eures Adviser
0295 042 144
toni.vesanen@te-toimisto.fi
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Työllisyyskatsaus
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Työllisyyskatsaus

• Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli 
helmikuun lopussa yhteensä 15 958 työtöntä työnhakijaa, 
joka on 2 670 henkilöä (-14,3 %) vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. 

• Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 6 % 
edellisvuoteen verrattuna. 

• Eniten työttömien työnhakijoiden määrä laski Etelä-
Karjalassa: Lappeenrannassa 18% (-895) henkilöä) ja 
Imatralla 17% (-452 henkilöä). Kotkan-Haminan seudulla 
työttömiä oli 13% vähemmän (-680 henkilöä) kuin vuosi 
sitten. Kouvolassa työttömien määrä pieneni 12% (-643 
henkilöä).
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Työllisyyskatsaus

• Pitkäaikaistyöttömyyden vahva laskusuuntaus jatkuu 
edelleen. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli 
Kaakkois-Suomen TE-toimistossa 35 % vähemmän kuin 
edellisvuonna. 

• Koko maassa oli helmikuun lopussa työttömänä 
työnhakijana 245 840 henkilöä, joka on 11,0 % vähemmän 
kuin vuotta aiemmin. Aktivointiasteeseen laskettaviin 
palveluihin osallistuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta, 
aktivointiaste oli Kaakkois-Suomen alueella 32,7 % (koko 
maa 33,9%).
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Työllisyyskatsaus

• Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli helmikuun aikana 
avoinna 3 013 uutta työpaikkaa, joka on -9 % (-312 kpl 
uutta työpaikkaa) vähemmän edellisvuoteen verrattuna. 

• Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 38 %:ssa uusista 
työpaikoista ja samalla niistä 74 % oli tarjolla yrityksissä. 
Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 13 % 
enemmän.
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Ammattibarometri Kaakkois-Suomi
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