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Uudenmaan TE-toimisto 2018



Uudenmaan TE-toimisto

▶Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston 
yrityspalveluiden asiantuntijat auttavat yrityksiä 
henkilöstön hankintaan, kehittämiseen ja 
vähentämiseen liittyvissä asioissa

▶Uudellamaalla noin 70 yritysasiantuntijaa

▶Henkilökohtainen asiointi, yrityskäynnit,  
puhelinneuvonta, verkkoasiointi

▶Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut arkisin 
numerossa 0295 040 002 (klo 9–16:15). Voit 
jättää myös yhteydenottopyynnön www.te-
palvelut.fi -sivuston kohdassa Oma asiointi.
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Starttiraha

▶ Starttiraha on TE-palvelu, jolla tuetaan 
yrittäjyyttä. 

▶ Tukea voi hakea ryhdyttäessä päätoimiseen 
yritystoimintaan, myös laajennettaessa sivutoimisesta 
päätoimiseksi

▶ Haetaan ennen yritystoiminnan aloittamista

▶ Kaikki yritysmuodot ja toimialat kelpoisia

▶ Myönnetään 6-12 kk, tuen määrä n. 700 e/kk
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Yrittäjänä 
toimiminen



Palvelut uudelle yrittäjälle ja toimivalle yritykselle

1. Startti Plus –palvelu

2. Rekrytointipalvelut, Eures-portaali

3. Yhteishankintakoulutus

4. Palkkatuki

5. Muutosturva

6. Kehittämispalvelut

7. Suomi.fi
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Startti Plus

▶ Uudet starttirahayrittäjät saavat palvelun kautta 

sparrausta myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen

▶ Startti Plus -palvelussa laaditaan asiantuntijan kanssa 

konkreettinen suunnitelma myynnin kehittämisestä

▶ Palvelun tuottavat kahdeksan sopimuskumppaniamme

Uudellamaalla

▶Lisätietoja yrittäjyys- ja starttirahaesitteestä

toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/starttiraha
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Rekrytointipalvelut

Maksutonta apua rekrytointiin

▶ Työpaikasta ilmoittaminen 
www.te-palvelut.fi

▶ Ehdokkaiden haku 

• Kerro työtehtävästä ja vaatimuksistasi puh. 
0295 040 002 (klo 9.00–16.15) tai 
rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

• www.te.palvelut.fi CV-nettihaku-palvelu 

(työnhakijoiden esittelyjä) ja CV-vahti

• Rekrytointitilaisuudet ja -kampanjat
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EURES

▶ EURES-portaali − työnantajien ja työnhakijoiden 
yhteiseurooppalainen kohtauspaikka

▶ Avoin työpaikka voidaan ilmoittaa te-palvelut.fi –
verkkopalvelun kautta kansainväliseen hakuun –Eures-
neuvojat auttavat haun suunnittelussa, käynnistämisessä 
ja yhteydenpidossa

▶ Portaalissa olevasta CV-pankista voi etsiä myös aloittain 
eurooppalaisia työnhakijaehdokkaita.

▶ Euroopassa järjestettävät rekrytointitilaisuudet 

▶ Uudenmaan TE-toimiston kansainvälinen työnvälitys- ja 
työlupayksikkö

▶ eures@te-toimisto.fi.
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Yhteishankintakoulutus
Rekry- ja Täsmäkoulutus

▶ Työnantaja ja TE- hallinto rahoittavat yhdessä 
työntekijöiden koulutuksen

▶ Rekrykoulutus >räätälöity yrityksen tarpeeseen, 
opiskelijoille tietty pätevyys johonkin ammattiin tai työhön 
>työllistyminen yritykseen,työnantajan maksuosuus 30% 
koulutuksen hankintahinnasta

▶ Täsmäkoulutus >nykyiselle henkilöstölle suunnattua 
räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen 
käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää 
osaamisen uusien vaatimusten tasalle> työnantajan mo
30-50%
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Palkkatuki

Palkkatuki työttömän työllistämiseksi

▶ Työnantajalle taloudellista tukea 30-50% 
työllistettävän palkkauskustannuksista 

▶ Palkkatuen kesto 6 -12 kk, oppisopimus koko 
koulutusaika

▶ Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, 
määräaikainen, oppisopimus

▶ Kokoaikaiseen ja osa-aikaiseen työsuhteeseen

▶ Haetaan ennen työsuhteen alkamista  

www.te-palvelut.fi/oma asiointi (Katso-tunniste)

▶ Help Desk: Yritys Suomi, puh. 0295 020 500

▶ Tutustu: www.te-palvelut.fi/palkkatuki
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Muutosturva

▶
neuvoo työnantajia henkilöstön irtisanomiseen tai 
lomautukseen liittyvissä tilanteissa 

▶ Työnantajalle ja vähennettävälle tai 
lomautettavalle henkilöstölle tietoa 
muutosturvasta, työttömyysturvasta, työnhausta, 
menettelystä TE-hallinnon kanssa sekä muista 
tilanteeseen liittyvistä asioista

▶ Tapaamiset, materiaali, asiointineuvonta, infot ja 
tiedotustilaisuudet henkilöstölle

▶ muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi.
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Lisätietoja: www.te-palvelut.fi/muutosturva

mailto:muutosturva.uusimaa@te-toimisto.fi
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Kehittämiskartoitus

▶

• Nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet

• Henkilöstömäärän kehitys

• Liiketoiminnan osa-alueet, jotka vaativat kehittämistä.

▶

▶ Kartoita yrityksesi kehittämistarpeet

https://oma.yrityssuomi.fi/yrityksen-kehittamiskartoitus
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Kehittämispalvelut

▶

▶ Kesto 1-2 päivää, 220 € + alv/pvä. 

▶ Kesto 2-15 päivää (3 vuoden aikana), 300 € + alv/pvä.

▶ Kasvuun johtaminen 14+3 pv, 2130 € + alv.
▶ Talouden ja tuottavuuden johtaminen 10+2 pv, 1470 € + alv.
▶ Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen 10+2 pv, 1470 € + alv.

Hakeminen: www.yritystenkehittamispalvelut.fi
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Tietoa, palveluja ja työkaluja

▶ Yrityksenä toimiminen

▶ Kehittyminen, kansainvälistyminen

▶ Työnantajana toimiminen

▶ Lupa- ja ympäristötietoa

▶ Yrityksen lopettaminen

Maksuton verkko- ja puhelinpalvelu

▶ www.suomi.fi/yritykselle
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Kiitos!
www.te-palvelut.fi

/Oma asiointi

Uudenmaan TE-toimiston Yrityspalvelut
puh. 0295 040 002 (klo 9-16.15)

http://www.te-palvelut.fi/

