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TILL LÄSAREN
Välkommen till att bekanta dig med internationell rekry
tering. I den här broschyren har vi samlat viktiga saker
som är bra att beakta i samband med internationell re
krytering, dvs. rekrytering av utländska arbetstagare el
ler arbetstagare som tidigare bott utomlands. Som stöd
vid internationell rekrytering kan man utöver denna bro
schyr använda handboken för internationell rekrytering
där ämnet behandlas mer ingående, samt det stora anta
let offentliga och privata tjänster som erbjuds. Mer infor
mation och kontaktuppgifter finns i slutet av broschyren.
I Finland har problem med tillgången på kompetent ar
betskraft blivit vanligare inom nästan alla branscher och
geografiska områden, särskilt i tillväxtcentra. Finlands
eget befolkningsbestånd kan för närvarande inte svara
mot arbetskraftsbehoven. När arbetsgivaren överväger in
ternationell rekrytering blir möjligheterna att hitta den

bästa arbetstagarkandidaten avsevärt större. När nya ar
betstagare rekryteras ska man beakta både de som nu bor
i Finland och medborgare i andra länder som är färdiga
att flytta hit samt återflyttare. Arbetsgivare kan ta hjälp
av de offentliga tjänsterna för att höja sina egna färdighe
ter att rekrytera också andra personer än finska medborg
are och personer som talar finska eller svenska flytande.
Genom att internationalisera rekryteringen säkerställer
organisationen att den hittar kunnig arbetskraft, men det
främjar också utvecklingen av affärsverksamheten och
tillväxten. Undersökningar visar att en mångsidig arbets
gemenskap är mer ideologisk och produktiv än en arbets
gemenskap som består av människor av samma typ. En
mångsidig arbetsgemenskap lockar också en mer mångsi
dig kundkrets till organisationens tjänster och produkter.

REKRYTERINGSPROCESSEN
Det är viktigt att börja planera den internationella re
kryteringshelheten i god tid innan den egentliga rekry
teringsannonsen publiceras. En arbetssökande som
flyttar från utlandet har inte nödvändigtvis någon för
handsuppfattning eller erfarenhet av det finländska ar
betslivet och därför kan det uppstå många frågor redan
i rekryteringsskedet. Det är bra om arbetsgivaren förbe
reder sig på att svara på dessa frågor i rekryteringspro
cessens olika skeden. Att förbereda sig bra har en direkt
effekt på den sökandes upplevelse och därmed också på
arbetsgivarbilden.
Arbetsgivarbilden är mycket viktig i synnerhet inom bran
scher där det råder brist på kunniga arbetstagare. På en
arbetsmarknad som ständigt internationaliseras kan hög

klassiga experter välja sin arbetsplats, och då är det av
största vikt att arbetsgivaren och arbetsgemenskapen
är attraktiv och att själva arbetet är meningsfullt och
gynnsamt. Dessutom fäster allt fler arbetssökande upp
märksamhet vid verksamhetskulturen, organisationens
värderingar, möjligheten att påverka det egna arbetet och
flexibiliteten i arbetet.
Vid internationella rekryteringar rekommenderas det att
arbetsgivaren noggrant funderar över detaljer kring bland
annat arbetsbeskrivning, lön och förmåner, kommunika
tionen med de sökande och helhetstidtabellen för rekryte
ringen. Med hjälp av omsorgsfull budgetering säkerställer
man dessutom att rekryteringen inte blir dyrare än vän
tat. Arbetsgivaren kan med sina förmånspaket stödja

a rbetstagaren vid ankomsten till Finland och på så sätt
för sin del säkerställa att arbetstagaren har en positiv er
farenhet av att bosätta sig i Finland och av arbetsgivaren.
Vid internationell rekrytering kan man ersätta till exem
pel flyttkostnader och kostnader för språk- och kulturut
bildning eller dagvårdsavgifter för barn. Det är viktigt att
redan i rekryteringsskedet informera om etableringsstö
det som arbetsgivaren erbjuder.
För att säkerställa bästa möjliga rekryteringsresultat an
vänder många arbetsgivare tilläggstjänster för sina re
kryteringsbehov. Allmänna tilläggstjänster erbjuds bland
annat av rekryteringsföretag, företag som erbjuder till
fällig arbetskraft samt företag som utför psykologiska
test och lämplighetstest. Rekryteringsföretagen erbjud
er tjänster för rekryteringsprocessens olika skeden, allt
från platsannonser till att hitta lämpliga sökande och skö
ta intervjuerna.
Organisationen kan om den så önskar överlåta hela rekry
teringsprocessen till experter inom området. Tjänster som
tillhandahålls av privata företag är i regel avgiftsbelagda.
Flera offentliga aktörer och samserviceställen stöder or
ganisationerna i den internationella rekryteringen och
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internationaliseringen. Det lönar sig att kartlägga aktö
rerna i den egna regionen och serviceutbudet redan
i rekryteringsprocessens planeringsskede. Offentliga
tjänster är i allmänhet helt eller delvis avgiftsfria. Vikti
ga tjänster vid rekrytering av utländska arbetstagare är
bland annat arbets- och näringstjänsterna, EURES-tjäns
terna samt Skatteförvaltningens och Migrationsverkets
tjänster. Arbets- och näringstjänsterna kan hjälpa till med
att hitta en arbetstagare utomlands, ordna utbildning i
utreselandet och erbjuda utbildning som stöd för den in
ternationella arbetsgemenskapen. Det europeiska EU
RES-nätverket och dess experter kan bland annat hjälpa
arbetsgivaren med att bli bekant med arbetsmarknaden
i olika länder, hitta samarbetspartner och ge råd till ut
ländska arbetstagare som kommer till Finland. EURES-ex
perterna kan till och med sköta en del av rekryteringen på
arbetsgivarens vägnar. Mer information om arbets- och
näringstjänsterna och EURES-tjänsterna finns på arbetsoch näringstjänsternas webbplats.
Detaljerad information om rekryteringsprocessen finns
i den separata handboken för internationell rekrytering.
Handboken har publicerats våren 2021 på Business Fin
lands webbplats.
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Sisällysluetteloon

ANSTÄLLNING AV
EN UTLÄNDSK
ARBETSTAGARE
Medan arbetsgivaren i allmänhet har erfarenhet av den
finländska arbetslagstiftningen samt av socialskydds- och
beskattningssystemet är en utländsk arbetstagare inte
nödvändigtvis förtrogen med Finlands praxis, lagar och
författningar. Redan när man kommer överens om ett an
ställningsförhållande med en ny utländsk arbetstagare
är det bra att gå igenom praxisen som i Finland baserar
sig på lag eller som i övrigt är typisk, såsom avtalstyp,
prövotid, lönebetalningsperiod, löneavdrag och uppsäg
ningsgrunder. Lagstiftningen är i många andra länder
annorlunda bland annat i fråga om de rättigheter och
skyldigheter som ett anställningsförhållande medför. Till
exempel i Finland garanterar lagen avlönad semester och
sjukledighet samt företagshälsovård åt arbetstagarna. Li
kaså är det bra att gå igenom den utländska arbetstaga
rens rätt att arbeta och grunderna för den. Arbetstagaren
kan dessutom planera sitt eget liv och arbete bättre när
han eller hon känner till dessa grundläggande saker.
I internationella rekryteringssituationer ska arbetsavta
let ingås på ett språk som båda parterna förstår. I prak
tiken innebär detta i allmänhet att man ingår avtalet på
engelska. De centrala anställningsvillkoren ska också
antecknas i arbetsavtalet eller i en annan utredning. En
exakt förteckning finns i 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen.
Arbetsavtalet kan ingås genast efter rekryteringsbeslutet.
I internationella rekryteringssituationer är arbetsavtalet
viktigt också för att arbetstagaren kan behöva ett intyg
över anställningsförhållandet för att ansöka om invand
ringsdokument, för att anlända till Finland eller uträtta
andra myndighetsärenden.

Anställningsförhållandet kan inledas när arbetstagaren
har rätt att arbeta, dvs. Ett uppehållstillstånd som be
rättigar till arbetet i fråga, EU-registrering eller visum
eller visumfrihet som lämpar sig för kortvarigt arbete.
Arbetsgivaren ska under hela anställningsförhållandets
längd kunna försäkra sig om att den utländska arbets
tagarens rätt att arbeta är i kraft. Rätten att arbeta sä
kerställs genom att be den utländska arbetstagaren visa
upp ett officiellt identitetsbevis samt det ursprungliga
uppehållstillståndskortet eller EU-registreringsbeviset.
Att spara en bild eller kopia av uppehållstillståndskortet
eller EU-registreringsbeviset som intygar arbetstagarens
rätt att arbeta i arbetsgivarens databas är ett bra sätt att
säkerställa att arbetsgivarens skyldighet uppfylls. Mer de
taljerad information om rätt att arbeta eller uppehållstill
stånd finns i Handboken för internationell rekrytering och
på Migrationsverkets webbplats.

FÖR ARBETSGIVAREN ATT FUNDERA PÅ:
•Hur sköter organisationen specialfrågorna och
arbetsgivarskyldigheterna i anslutning till
internationell rekrytering?
• Har personalen som sköter rekryteringen de
kunskaper och färdigheter som behövs för en
smidig internationell rekrytering?
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STÖD FÖR
ANSTÄLLNING
Flera städer och kommuner i Finland erbjuder ekono
miskt stöd och rådgivning i rekryteringssituationer. Eko
nomiskt stöd kan beviljas till exempel för kostnader för
handledning, introduktion, arbetsredskap, arbetskläder
och arbetslokaler, utförande av arbete av engångsnatur
eller projekt eller lönekostnader. Stöd för lönekostnader
kan till exempel vara stöd för sommarjobbssedlar, läroav
talstillägg och kommuntillägg.

ARBETSTAGARENS OCH
ARBETSGEMENSKAPENS
INTRODUKTION

Arbets- och näringstjänsternas europeiska arbetsförmed
lingsnätverk EURES erbjuder också ekonomiskt stöd och
rådgivning för rekrytering av utlänningar och utländska
arbetstagare. Dessutom kan man hos arbets- och nä
ringstjänsterna ansöka om lönesubvention för arbetsta
garens lönekostnader. Det lönar sig för arbetsgivaren att
kontakta arbets- och näringstjänsterna och EURES-rådgi
varna redan i rekryteringens planeringsskede.

Efter rekryteringsbeslutet är det bra förutom att ingå ar
betsavtalet också planera introduktionen. I fråga om en
internationell arbetstagare framhävs introduktionens be
tydelse ytterligare, eftersom personen inte nödvändigt
vis har tidigare kunskaper eller erfarenhet av arbete i en
finländsk organisation eller arbetsgemenskap. Även om
organisationens verksamhet är internationell kan till ex
empel många verksamhetssätt basera sig på finländsk
lagstiftning eller praxis, vardagsspråket kan i många si
tuationer vara finska eller svenska, och organisationens
samarbetspartner och kunder är kanske i regel finlända
re. Språket och kulturen påverkar arbetet och verksam
heten i vardagen på många sätt, och därför är det viktigt
att inte bara introducera arbetstagaren i uppgifterna utan
även i sådana praktiska frågor som kan kännas självklara.

Även Business Finland erbjuder stöd för till exempel in
ternationaliseringsprojekt och lönekostnader. Mer infor
mation om lämpliga stödformer fås av Business Finlands
finansieringsexperter.

Introduktionen sker bäst vid sidan av arbetet. De praktis
ka arbetsredskapen ska vara i skick redan innan den nya
arbetstagaren anländer. Det är bra att ha ett välkomst
paket samt att utse stödpersoner både för att hjälpa den

nya arbetstagaren att lära sig arbetsuppgifterna och för
allmänna frågor. Det rekommenderas att utöver chefen
också de övriga medlemmarna arbetsgemenskapen del
tar i introduktionen, bland annat genom att berätta för
den nya arbetstagaren om sitt eget arbete och om hur
det står i samband med den nya arbetstagarens arbets
uppgifter. Det är bra att komma överens med teamet om
behandlingen av frågor som gäller introduktionen redan
innan den nya medarbetaren börjar. Att beakta den nya
kollegan bland annat genom att bjuda in honom eller hen
ne till gemensamma luncher, evenemang och möten ger
också alla en möjlighet att bekanta sig med varandra och
lära sig om varandras arbete.
I arbetsgemenskapen kan man också fundera på intro
duktionen och gemenskapens aktiviteter till exempel
genom att komma överens om gemensamma sätt att
fungera och husets sätt vad gäller arbetsspråk, kommu
nikationsmedel, pauspraxis osv. Arbetsspråken kan vara
till exempel finska och engelska, och organisationens of
ficiella språk kan dessutom vara svenska. Det är bra att
komma ihåg att allt internt kommunikationsmaterial inte
genast behöver översättas till det språk som den interna
tionella arbetstagaren förstår. Det väsentliga är att alla
kan utföra sitt arbete bra, få information om frågor som
berör dem och delta i arbetsgemenskapens verksamhet
på ett språk som de förstår och kan producera.
Internationaliseringen av det vardagliga arbetet och
den så kallade inhemska internationaliseringen medför
många slags möjligheter att utveckla bland annat arbets
gemenskaps-, kommunikations- och sociala färdigheter
na. Medlemmarna i arbetsgemenskapen kan förbättra
sina språkkunskaper, lära sig mer om olika kulturer och
förbereda sig på att till exempel förstå och ta kontroll över
ett nytt marknadsområde. Det lönar sig att stödja den in
ternationella arbetstagarens språk- och kulturutbildning.
Kunskaper i landets officiella språk och kulturkännedom
är också en väsentlig del av en lyckad integration och
främjar ett gott liv som helhet.
Arbetsgivaren kan stödja den inhemska internationalise
ringen genom att erbjuda utbildning och olika funktionel
la stödformer, såsom presentation av mångkulturalism
via arbetet eller vardagliga saker, information och verktyg
som ökar kulturkunskapen samt besök eller annat sam

arbete med andra internationella samfund. Som stöd för
ett mångsidigt och mångkulturellt samfund finns många
slags utbildningar på webben och hos olika tjänsteleve
rantörer. Arbets- och näringstjänsterna beviljar arbetsgi
varen ekonomiskt stöd för kostnaderna för introduktionen
och NTM-centralerna hjälper till att ordna organisations
specifikt skräddarsydd språkutbildning i finska och
svenska samt utbildning för den internationella arbets
gemenskapen. Flera utbildningsinstitutioner, såsom öpp
na universitet och arbetarinstitut, erbjuder språkkurser
på olika nivåer runtom i Finland. Utbildning i interkultu
rell kommunikation och internationell arbetsgemenskap
m.m. fås också av utbildningsföretag som erbjuder kul
turutbildningar. Också utbudet av webbkurser ökar he
la tiden. Mer information om kursutbudet får du bland
annat på webben och hos arbets- och näringstjänsterna,
NTM-centralen och läroanstalterna i din region.

FÖR ARBETSGIVAREN ATT FUNDERA PÅ:
• Hur stöder man en ny arbetstagares framgång
i arbetet på bästa sätt?
• Hur kan man stödja den nya arbetstagarens
anpassning så att han eller hon blir en del av
arbetsgemenskapen?
• Har organisationen ett introduktionsprogram?
Om inte, skulle ett sådant kunna utvecklas?
• Vem stöder arbetstagaren å ena sidan med
arbetsuppgifterna och å andra sidan med att
fungera i arbetsgemenskapen?
• Vilket är organisationens huvudspråk i det
vardagliga arbetet samt i den interna och
externa kommunikationen?
• Vilka är verksamhetens huvuddrag? Hur
skulle man beskriva arbetsgemenskapens sätt
att arbeta, samarbeta, leda team och sköta
kundrelationerna?
• Hur säkerställer man att arbetsgemenskapen
hälsar den nya arbetstagaren välkommen till
att bli en del av arbetsgemenskapen?

ETABLERING
Efter rekryteringen har den nya arbetstagaren mycket att
sköta i samband med flytten till Finland. Alla som flyt
tar från utlandet bör under de första månaderna i Finland
sköta de saker som anknyter till vardagen, exempelvis
myndighetsärenden, hitta bostad, öppna bankkonto och
annat nödvändigt. Det rekommenderas att dessa ärenden
åtgärdas så snart som möjligt innan anställningsförhål
landet inleds eller genast därefter.
Ärenden i anslutning till etableringen som bör skötas
strax efter att personen anlänt till Finland:
• ansökan om uppehållstillstånd och säkerställande av
rätten att arbeta
• lokal registrering vid Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata
• ansökan om skattekort
• ifyllande av FPA:s förmånsansökningar

• ansökan om identitetskort för utlänning
• öppna bankkonto
• söka tillfällig och permanent bostad
• hitta daghems- och skolplatser
• frågor som gäller makens/makans sysselsättning och
att bekanta sig med tjänsterna
• kartläggning av hobbymöjligheter
I många fall hinner en personalexpert eller chef som del
tar i rekryteringen dock inte stödja den nya arbetstagaren
lika intensivt som det skulle finnas behov av. I synnerhet
arbetstagare med familj kan redan före flytten till Finland
ha många frågor om barnens möjligheter till daghem och
skolor samt makens/makans sysselsättning. I sådana fall
kan man säkerställa att de får ett tillräckligt stöd genom
att utnyttja etableringstjänster.
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Det finns flera företag som erbjuder etableringstjänster i
Finland och det lönar sig för arbetsgivaren att kartlägga
de tjänsteleverantörer som ligger i närheten av det egna
verksamhetsstället. Till exempel kan andra företag ge bra
tips om lämpliga tjänsteleverantörer. Om arbetsgivaren
inte har möjlighet att erbjuda arbetstagaren etablerings
tjänster direkt, är det också möjligt att ersätta en del av
kostnaderna som en förmån eller åtminstone ge infor
mation om tillgängliga etableringstjänster så att arbets
tagaren själv kan köpa tjänsterna om han eller hon vill.  

FÖR ARBETSGIVAREN ATT FUNDERA PÅ:
• Kan någon i organisationen hjälpa den
nya arbetstagaren i frågorna som gäller
etablering?
• Skulle det vara kostnadseffektivt att köpa
tjänsterna av en utomstående expert?

En internationell arbetstagare kan flytta till Finland till
sammans med sin make eller maka och familj. I allt hö
gre grad är också maken/makan utbildad eller erfaren
yrkesutbildad och vill skapa egna nätverk och få sys
selsättning i Finland. Det är fint om arbetsgivaren kan
stödja maken/makan till exempel genom att skapa kon
takter med eventuella arbetsgivare i sitt eget nätverk, er

bjuda språk- och/eller kulturutbildning och göra maken/
makan och familjen delaktiga i sociala evenemang i ar
betsgemenskapen. På samma sätt som arbetstagaren har
maken/makan inte nödvändigtvis egna sociala nätverk i
Finland sedan tidigare.
Att stödja maken/makan och familjen är inte bara för
enligt med god sed, utan också av största vikt för att
rekryteringen ska lyckas. Enligt undersökningar har en
betydande del av de planerade eller genomförda flyttar
na till utlandet avbrutits av orsaker som gäller familje
medlemmarna.  Makarna/makorna önskar också att de
beaktas redan under rekryteringsprocessen. Rekrytering
är dyrt. Den tar mycket resurser, både pengar och tid, och
varje kortvarigt anställningsförhållande blir kostsamt för
arbetsgivaren. Med tanke på affärsverksamheten är det
alltså mycket förnuftigt att satsa på att introducera den
internationella arbetstagaren, men också på makens/ma
kans och familjens trivsel och etablering. Det lönar sig att
beakta maken/makan och familjen redan under rekryte
ringsprocessen genom att erbjuda stöd och svar på even
tuella frågor, både i samband med ankomsten till Finland
och etableringen.
Detaljerad information om etablering sig finns i handbo
ken för internationell rekrytering.
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SLUTORD
Denna broschyr strävar efter att ge komprimerad infor
mation om de viktiga frågorna som ska beaktas när man
överväger att rekrytera en internationell arbetstagare.
Förhoppningsvis har den gett svar på frågorna och ny,
nyttig information. Utöver denna broschyr finns det ock
så mycket annan information och stöd för arbetsgivare
och personer som flyttar till Finland från utlandet, samt
för utlänningar och andra internationella experter som
redan bor i Finland. Utöver de nämnda aktörerna främjar
och stöder bland annat åtgärdsprogrammet Talent Boost,
som koordineras av arbets- och näringsministeriet, samt
flera regionala projekt organisationernas internationali
sering och rekryteringen av internationella experter samt
integrationen. På nästa sida finns ännu en sammanfatt
ning av olika instanser och webbplatser som ger mer in
formation om ämnet. Lycka till med den internationella
rekryteringen!
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NYTTIGA LÄNKAR
Business Finland - För kunder i Finland
NTM-centralen - Arbetskraftens rörlighet i Europa
EURES - European Job Days
Infofinland - Arbete i Finland
FPA - Rätt till social trygghet för personer som flyttar till Finland
Kokka kohti Suomea / Rikta kursen mot Finland - Handbok för internationell rekrytering
Migrationsverket - För arbetsgivare
Arbets- och näringstjänster - Rekrytering från utlandet
Arbets- och näringsministeriet - Talent Boost
Arbetsavtalslagen
Arbetshälsoinstitutet - Ett mångkulturellt arbetsliv
Arbetarskyddscentralen - Grunderna för arbetarskydd
Suomi.fi - Arbetstagare från utlandet
Skatteförvaltningen - Beskattning av arbetstagare som kommer från utlandet till Finland
Befolkningsförbundet - Identifiera en internationell expert

Utgivare: NTM-centralen i Egentliga Finland /
projektet Rikta kursen mot Finland /
Kokka kohti Suomea 2021

