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TYÖNANTAJAN ESITYS YHTEISRAHOITTEISESTA PALVELUHANKINNASTA 

Kansainvälisen rekrytoinnin palvelut 

ELY-keskukset tarjoavat työnantajille mahdollisuuden hankkia yhdessä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa 
yhteisesti rahoitettuna ulkomaisten osaajien rekrytointiin tarkoitettuja palveluita. 

Työnantaja, jolla on tarpeita osaajien rekrytointiin ulkomailta, voi tämän lomakkeen täyttämällä ja 
toimittamalla oman alueensa ELY-keskukseen, ilmaista kiinnostuksensa kansainvälisen rekrytoinnin 
palveluihin.  

Maksuosuus 

Työnantajan maksuosuus ELY-keskusten tukemassa palvelussa on pääsääntöisesti 50% kokonais-
kustannuksista. Tarkka kustannus selviää palvelusta sovittaessa. Loppuosuudesta vastaa työ- ja 
elinkeinohallinto. 

Yhteydenotto ELY-keskukseen 

Työnantajan suositellaan ottavan yhteyttä oman alueensa ELY-keskukseen jo varhaisessa vaiheessa 
miettiessään palvelun käyttöä. ELY-keskus voi antaa tarkempaa tietoa ja ohjeita palvelun käyttöön liittyen. 
HUOM. Yhteystiedot eri ELY-keskusten yhteyshenkilöille palvelua varten löytyvät tämän lomakkeen lopusta. 

Saatavilla olevat palvelut 

Rekrytoivalla lähtömaakoulutuksella sotealalla tuetaan sotealan osaajien (mm. hoiva-avustajien, 
lähihoitajien, sairaanhoitajien, lääkäreiden ja erikoislääkäreiden) rekrytointia EU-/ETA-alueelta Suomeen. 
Palvelu sisältää kieli-, yhteiskunta- ja kulttuurikoulutusta rekrytoitaville osaajille sekä tukipalveluita osaajien 
puolisoille ja heidät rekrytoiville työnantajille. ELY-keskus kilpailuttaa palvelun työnantajan tarpeiden 
perusteella dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisenä kilpailutuksena siihen hyväksyttyjen 
palveluntuottajien kesken. ELY-keskus tekee sisäisen kilpailutuksen perusteella hankinnasta 
hankintapäätöksen. Hankintasopimus solmitaan työnantajan, ELY-keskuksen ja palveluntuottajan kesken.  

Teknologiateollisuuden ammattitaidon testauksella tuetaan teknologiateollisuuden toimialojen 
(elektroniikka ja sähkö; kone- ja metallituote; metallien jalostus; suunnittelu ja konsultointi sekä 
tietotekniikka) ammattiosaajien rekrytointia EU-/ETA-alueelta Suomeen. Palvelu sisältää ammatillisen 
osaamisen tunnistamiseen liittyvät palvelut, jotka auttavat työnantajaa valitsemaan sopivimmat osaajat 
hakijoiden joukosta. Lisäksi palveluun on mahdollista sisällyttää kieli-, yhteiskunta- ja kulttuurikoulutusta 
rekrytoitaville osaajille sekä tukipalveluita osaajien puolisoille ja heidät rekrytoiville työnantajille. Palvelu 
hankitaan puitejärjestelyn mukaisessa etusijajärjestyksessä siltä palveluntuottajalta, joka pystyy 
toteuttamaan palvelun työnantajan tarpeisiin. Puolisoiden tukipalvelut ovat työnantajalle maksuttomia, 
niiden kustannuksista vastaa yksin työ- ja elinkeinohallinto. 

Molemmissa palveluissa valituksi tuleva palveluntuottaja on sitoutunut tukemaan työnantajaa 
kartoittamalla työnantajan tarpeet tarkemmin ennen palvelun lopullista suunnittelua ja toteutusta. 
Palveluntuottajalla on myös asiantuntemusta ja kokemusta neuvoa työnantajaa tarkemmin muun muassa 
rekrytoitaville asetettavien osaamisvaatimusten, lähtömaakoulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen 
määrittelyssä sekä tarkemman palvelun keston asettamisessa. 

Palveluun ja sen tuotekohtaisiin osioihin voi tutustua osoitteessa www.ely-keskus.fi/ 

http://www.ely-keskus.fi/
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1. Työnantajaa koskevat tiedot:
Työnantajan nimi:

Y-tunnus:

Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: 

Yhteyshenkilön nimi: Yhteyshenkilön asema organisaatiossa: 

Yhteyshenkilön sähköposti: Yhteyshenkilön puhelinnumero: 

Työnantajan www-sivut: 

Yrityksen henkilöstömäärä konsernitasolla: 

Oletteko esityksen jättämistä edeltäneiden 12 kk aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut 
tai lomauttanut työntekijöitä tai lyhentänyt heidän työaikaansa? 
☐Kyllä  ☐Ei
Mistä tehtävistä?

Onko yrityksellenne asetettu komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, 
jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi (EU) n:o 651/2014, 1 art 
4 a)? 
☐Kyllä ☐Ei

2. Työvoimantarve
Kuvatkaa tässä lyhyesti, millaisia osaajia olette rekrytoimassa ulkomailta (esim. ammattinimikkeet, osaajien
määrä, mahdolliset jo mietityt osaamisvaatimukset).

Miten pitkään työsuhteeseen olette rekrytoimassa osaajia (vuosina, kuukausina tai toistaiseksi)? 

Toive palvelun alkamisajankohdasta ja/tai toivotusta työn aloitusajankohdasta Suomessa: 

Mahdolliset toiveet lähtömaasta/-maista (EU-/ETA-alueella) ja perustelut kyseisten maiden valinnalle: 
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3. Alustava palvelusisältö

Valitkaa alta ne palvelut, jotka mielestänne sopivat tilanteeseenne. Tarvittavista palveluista käydään 
tarkemmin keskustelua neuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa eivätkä valintanne sido tässä vaiheessa teitä: 

☐palvelut sopivien ammattiosaajien löytämiseksi ja rekrytoimiseksi lähtömaassa
☐ammatillisen osaamisen tunnistamisen palvelut
☐lähtömaakoulutus suomen kielellä
☐lähtömaakoulutus ruotsin kielellä
☐vastaanottavan työyhteisön valmennus (esim. työpaikkamentoreiden valmentaminen, esihenkilöiden
valmentaminen, työyhteisön moninaisuuskoulutus tms.)

 valmennus toivotaan järjestettävän:
☐suomen kielellä ☐ruotsin kielellä ☐englannin kielellä

4. Allekirjoitus
Vakuutamme edellä ilmoitetut tiedot oikeiksi ja valtuutamme työ- ja elinkeinoviranomaisen hankkimaan
kaikki esityksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Vakuutamme myös, ettei yritys ole
komission asetuksen ((EU) n:o 651/2014, 1 art 4 c) mukaisesti vaikeuksissa oleva (2 art 18).

Paikka ja aika 

Allekirjoitus   _______________________________________ 
Nimenselvennys 
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5. Alueelliset ELY-keskus yhteyshenkilöt palvelun hankintaan

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Eliisa Rissanen 
Puhelin +358 295 027 603 
Sähköpostiosoite eliisa.rissanen@ely-keskus.fi 

Etelä-Savon ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Mari Roikonen 
Puhelin +358 0295 024 085 
Sähköpostiosoite mari.roikonen@ely-keskus.fi 

Hämeen ELY-keskus 
Yhteyshenkilöt Tuula Kinnunen 
Puhelin +358 295 025 163 
Sähköpostiosoite tuula.kinnunen@ely-keskus.fi ja 
Jussi Pousi, puhelin +358 295 041 743 
Sähköpostiosoite jussi.pousi@ely-keskus.fi  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Ira Ronkainen 
Puhelin +358 295 029 064 
Sähköpostiosoite ira.ronkainen@ely-keskus.fi 

Kainuun ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Kristi Loukusa 
Puhelin +358 295 023 553 
Sähköpostiosoite kristi.loukusa@ely-keskus.fi 

Lapin ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Jaana Tapalinen 
Puhelin +358 295 037 078 
Sähköpostiosoite jaana.tapalinen@ely-keskus.fi 

Keski-Suomen ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Taneli Minkkinen 
Puhelin +358 295 024 727 
Sähköpostiosoite taneli.minkkinen@ely-keskus.fi 

Pirkanmaan ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Iiris Ranta 
Puhelin +358 295 028 017 
Sähköpostiosoite iiris.ranta@ely-keskus.fi 

Pohjanmaan ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Leena Konstari 
Puhelin +358 295 028 678 
Sähköpostiosoite leena.konstari@ely-keskus.fi 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Ulla Kuronen 
Puhelin +358 295 026 115 
Sähköpostiosoite ulla.kuronen@ely-keskus.fi 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus       
Yhteyshenkilö Päivi Jämsä 
Puhelin +358 295 038 054 
Sähköpostiosoite paivi.jamsa@ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Päivi Moilanen 
Puhelin +359 295 026 059 
Sähköpostiosoite paivi.moilanen@ely-keskus.fi 

Satakunnan ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Juha-Pekka Kallioniemi 
Puhelin +358 295 022 121 
Sähköposti juha-pekka.kallioniemi@ely-keskus.fi 

Uudenmaan ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Kirsi Piispanen 
Puhelin +358 295 020 912 
Sähköpostiosoite kirsi.piispanen@ely-keskus.fi 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Yhteyshenkilö Vilppu Palmberg 
Puhelin +358 295 023 063 
Sähköpostiosoite vilppu.palmberg@ely-keskus.fi 
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