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Uudenmaan TE- toimiston yrityspalvelut lukujen 
valossa v. 2018

▶ Alueen yritysten yhteydenottoja TE- toimistoon:

- kaikki yhteydenotot yhteensä 74 661 kappaletta 

- yleisimmät yhteydenottosyyt: rekrytointi ja sen tukeminen 

(yhteensä 39 830)

- avoimia työpaikkoja 255 473 kpl

- rekrytointitapahtumia 107

- starttirahapäätöksiä uusia 1938, 4 kk työttömyysturvalla aloittaneita 

1 699 eli yhteensä 3 637

- startti plus 961 kpl

- yrityskäyntejä/-kontakteja 5 630 kappaletta

- muutosturvacaseja 964, joista yli 10 hengen vajaa 225

- työlupapäätöksiä 6 252 kappaletta (3320 v.2017)

- asiakaspalaute 4,00 
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Työllistä taidolla

▶ Tieto- ja neuvontapalvelu, jossa yrittäjä saa neuvontaa

• rekrytoinnista ja erilaisista sopimusmahdollisuuksista

• työn ostamisesta, vuokraamisesta ja alihankinnasta ja niihin liittyvistä 
sopimuksista

• työnantajana toimimisesta

▶ Tavoitteena tukea yritysten kasvua ja työmahdollisuuksien syntymistä

• Auttamalla yrittäjää löytämään yrityksen tilanteeseen sopivin tapa 
hankkia työtä vertailemalla eri mahdollisuuksia

• Helpottamalla työn hankkimisen prosessia ja nopeuttamalla sitä 
antamalla osaamista rekrytoinnista ja työn 
ostamisesta/vuokraamisesta ja ohjaamalla saatavilla olevien 
palveluiden käyttämisessä

• Tukemalla työsuhteiden ja sopimussuhteiden alkua antamalla tietoa 
työnantajuudesta, jotta kasvu mahdollistuu

• Helpottamalla vaikeammassa työmarkkinatilanteessa olevien 
työllistymistä kertomalla mm. palkkatuesta ja muista TE-toimiston 
palveluista6



Uudenmaan yrityspalveluiden palvelukanavat

1. Yritys-Suomen puhelinpalvelu p. 0295 020 500

2. Yhteydenottopyynnöt www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi

3. Uudet palvelukohtaiset sähköpostilaatikot:

• rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

• starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi

• vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

• tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi

• eures.uusimaa@te-toimisto.fi

4. Uudenmaan puhelinpalvelu yrityksille ja työnantajille 

p. 02950 40002 (klo 9-16:15)
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KIITOS!


