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Ajankohtaista TE-toimistosta

YRITYS- ja
KOULUTUSPALVELUT
KASVUYRITYSPALVELUT

YRITYSTEN
MUUTOKSEN
HALLINNAN
TUKEMINEN
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PIRKANMAAN TE-PALVELUT

Kehittämispalvelut
Yrityskäynnit
Laaja palvelutarve arvio
Rekrytointipalvelut, rekrytointien suunnittelu
Kansainvälinen rekrytointi
TeamFinland-yhteistyö
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Yritysten yt-neuvonta
Muutosturvainfot
Osaamiskartoitukset, koulutussuunnittelu
Uraohjaus
Kehittämispalvelut
Työstä-työhön- hankkeet

1.,2.,3.kauden starttiraha
Yrittäjyysneuvonta
Yrittäjyysinfot
Yrittäjyysbuusti
Alkaneen yrittäjän jatkopalvelut

o
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TYÖVOIMAKOULUTUSPALVELUT
Koulutusta, joka varmistaa yritysten osaavan
työvoiman saannin

o
o
o
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.YHTEISHANKINTAKOULUTUKSET
RekryKoulutus
TäsmäKoulutus
MuutosKoulutus

VERKOSTOJEN
TUKEMINEN
YRITYKSILLE
SUUNNATUT
TAPAHTUMAT JA
TILAISUUDET
TE-LIVE

Yrityspalvelukeskus TF-yhteistyössä
Technopolis, Kalevantie 2 Tampere, 4. & 5. krs

 Pirkanmaan TE-toimisto / ELY-keskus
 Finnvera
 Business Finland
 Pirkanmaan Yrityskummit

 Yrityksen palvelutarpeiden
tunnistaminen kokonaisvaltaisesti ja
palveluohjaus; palveluiden
tuottaminen ja liidit

 Kauppakamari

 Yhteistyö asiakkaan parhaaksi

 Ensimetri

 Jokaisella oma perustehtävä
yrityspalvelun kentässä

Yritysasiakkaan palvelutarvearviot ja TF-liidit
TF
liidit
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TE-toimiston palvelut työvoimapula-aloille
• TE-live
• Rekrytointipalvelut
-digitaalinen työpaikka-alusta (TE-palvelut)
-rekrytointi- ja
-työtarjoukset
rekrykoulutuslähetykset
-esittelyt
-palkkatuki
• Kansainväliset rekrytointipalvelut

• Rekrytointitilaisuudet ja –kampanjat
-virtuaali ja live-tapahtumat

-Eures-palvelut
-työperäinen maahanmuutto 3. maista
• Rekrykoulutukset
-ryhmäkoulutukset
-yksilöllinen rekrykoulututus
• Työvoimakoulutus
-rekrytoivat työvoimakoulutukset
-tutkintokoulutukset
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Esimerkkejä isonen rekrycasen ratkaisusta
Akkuteknologiayritys Celltech
• Yritys rakentaa Tampereelle teollisuusajoneuvojen akkujärjestelmiin keskittyvän tehtaan.
Ensimmäisten kahden vuoden aikana tehdas tulee työllistämään 50–80 henkilöä.
•

Laaja yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa.

•

Tuotekehitykseen 11 paikkaa auki keväällä 2021, haettu osaajia TE-toimiston rekrypalveluiden ja Tampereen
kaupungin kasvupalveluiden yhteistyöllä.

•

Tuotannon rekrytointeihin suunnitteilla rekrykoulutuksia, aloitus keväällä 2022

•

Markkinoidaan somekanavien ja TE-live palveluiden kautta

UROS LIVE –areena
• Rekrytoidaan useita satoja tapahtuma-, ravintola-, ja turvallisuustyöntekijöitä.
•

Rekrytoivia yrityksiä kymmeniä.

•

Rekrytointeja tehdään laajalla yhteistyöllä TE-toimiston, Tampereen kaupungin ja henkilöstövuokrausyritysten
kanssa. Käytössä kaikki rekrytointipalvelujen palvelut´.

•

Myös rekrykoulutuksia on suunnitteilla.

•

Markkinoidaan somekanavien ja TE-live palveluiden kautta.

Tulossa palvelu yrityksille työnantajakuvan ja rekrytointiosaamisen
kehittämiseksi
• Monet alat kärsivät osaajapulasta, joka estää yrityksiä kasvamasta ja johtaa
kilpailutilanteeseen yritysten kesken Suomessa ja globaalisti.
• Tässä kilpailuasetelmassa työnantajilta edellytetään vahvaa osaamista
työntekijöiden houkuttelemiseksi.
• Myös rekrytoinnin muodot ja tavat ovat muuttuneet, työnantajilta vaaditaan entistä
enemmän osaamista
• Digitaalinen rekrytointi, monikanavaisuus hakijamarkkinoinnissa,
sisältömarkkinoinnin eri muodot, hakijakokemus, kansainvälisten osaajien
rekrytointi ja strategisten rekrytointien merkitys
• Vuonna 2022 tulossa sarja maksuttomia valmennuksia ja työpajoja, joissa yritykset
saavat konkreettiset työkalut ja käytännön vinkit oman yrityksen työnantajakuvan
sekä rekrytointiosaamisen kehittämiseen.
• Yrityspalveluiden asiantuntijat varmistavat yrityksen tarpeisiin pohjaavan jatkopolun
valmennuksen jälkeen, rinnalla kulkee myös kotimaisen ja kv. työnvälityksen
asiantuntijoiden tiimi konkreettisia rekrytointitarpeita varten
• Kohderyhmänä erityisesti työvoimapulasta kärsivät PK-sektorin yritykset.
• Palvelu on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Pirkanmaan TE-toimisto
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Utriainen Marjo-Riikka

Tuella työhön, TE-palvelupilotti
▶
▶
▶

▶
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
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Tammi Niina

Ilmiöpohjaisuus :
Koronatukea saaneiden yritysten palvelutarpeiden perkaus
ELYn ja Business Finlandin koronatukia saaneiden yritysten perkaus, yli 800 yritystä
-selvitetään ko. yritysten laajempia palvelutarpeita, esim. rekrytointi ja kehittämistarpeita
-painopisteenä uusasiakkaat, jotka eivät ole olleet aikaisemmin TEM-konsernin yrityspalvelujen piirissä
Työttömyysturvaa saaneiden yksinyrittäjien palvelutarpeiden perkaus ja tuki
- yritysten kehittäminen, hallitut omistajanvaihdostilanteet ja yrittäjien osaamisen hyödyntäminen
uusin keinoin.
MuutosturvaBotti
Digitaalinen yhteydenottolomake, joka toimii 24/7 ja helpottaa mikro- ja pienten yritysten mahdollisuuksia saada
TE-palveluita erilaisissa muutostilanteessa
-pienet yritykset eivät ota TE-toimistoon yhteyttä muutosturvatilanteissa koska lainsäädäntö ei sitä
vaadi.
-TE-toimisto ei pääse kiinni pienen yritysten muutosturvatilanteisiin ja näin pk-yritykset ja niiden
henkilöstö jäävät vaille muutosturvaneuvontaa ja ohjeistusta.
Työvoimapulaan vastaaminen
Metallialan työvoimatarpeiden ja alan hakijoiden perkaus, rekrytoinnit ja osaamisen kehittäminen.
Sotealan hakijoiden perkaus, rekrytoinnit sekä osaamisen kehittäminen.
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