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Sisältö

Asiointi TE-toimiston
kanssa

Työttömyysetuus

Työnhaku

TE-toimiston palvelut

Yhteystiedot

Apua työnhakuun ja eväitä
uudelle uralle
TE-toimistosta saat apua, neuvontaa ja ohjausta muun muassa:
Työnhaussa onnistumiseen
Erilaisten työllistymismahdollisuuksien kartoittamiseen
Ammatillisen osaamisesi kehittämiseen
Urasuunnittelun tai uuden ammatin valinnan tueksi
Yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.
Tutustu palveluihimme »

Asiakkuus TE-toimistossa & työttömyysetuus

Näin ilmoittaudut työnhakijaksi
Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston
Ilmoita
pyydetyt
Tämä
Oma tarkasti
asiointi kaikki
–palvelussa
» tiedot.
viimeistään
ensimmäisenä
nopeuttaa
asiasi työttömyyspäivänäsi
käsittelyä. Liitteitä ei tarvita.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen
ilmoittautumiseen tai olet muun kuin EU/ETAmaan kansalainen, tarkista asiointiohjeet
omasta TE-toimistostasi.

Ilmoita tarkasti kaikki pyydetyt tiedot. Tämä
nopeuttaa asiasi käsittelyä. Liitteitä ei tarvita.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen
ilmoittautumiseen tai olet muun kuin EU/ETAmaan kansalainen, tarkista asiointiohjeet
omasta TE-toimistostasi ».
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Tehtävänjako

Maksaa
työttömyysetuuden

Ilmoittautuu
työnhakijaksi
Hakee
työttömyysetuutta

Antaa lausunnon oikeudesta
työttömyysetuuteen
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Selvitämme oikeutesi
työttömyysetuuteen
Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi, TE-toimisto selvittää
oikeutesi työttömyysetuuteen ja antaa asiasta lausunnon
työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassa/Kela).

Lausunnon antamista varten sinun tulee ilmoittaa TE-toimistolle:
Keskeneräisistä opinnoistasi*
Yritystoiminnasta*
Freelancer-työstä, omaishoitajana toimimisesta,
apurahoista jne.
Lausuntoa varten tarkistamme myös työnhakusi voimassaolon,
työsuhteesi päättymisen syyn sekä valmiutesi ottaa vastaan
kokoaikatyötä.
Lisätietoa »

*Ei koske 16.03.2020 jälkeen lomautettuja 31.12.2020 saakka.
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Tietoa työttömyysetuudesta
Hae työttömyysetuutta omasta
työttömyyskassastasi tai Kelasta (mikäli et
ole työttömyyskassan jäsen).

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto*:
300 päivää – työhistoriaa enintään
3 vuotta
400 päivää – työhistoriaa yli 3 vuotta

Työttömyysetuuden määrä:

Ansiopäiväraha (työttömyyskassat)
Päivärahalaskuri » (TYJ)
Peruspäiväraha / työmarkkinatuki (Kela)

500 päivää – työhistoriaa vähintään
5 vuotta 20 vuoden aikana ja ikä
58 vuotta
Soviteltu työttömyysetuus:

33,66 €/päivä

Omavastuuaika 5 arkipäivää*.
Etuus voidaan maksaa korotettuna
enintään 200 päivältä työllistymistä
edistävien palvelujen » ajalta.

Alle 300 euron palkka- tai yritystulo
kuukaudessa ei vaikuta työttömyysetuuteen. 300 euron ylittävältä tulon
osalta puolet vähentää ansiopäivärahaa*.

*Määräaikaisia muutoksia, lisätietoa dia 11.

Lisätietoa: oma työttömyyskassasi, TYJ » ja Kela »
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Tilapäisiä lakimuutoksia
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä
työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta
omavastuuaikaa.

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. 31.12.2020.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden
työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on
oltava kassan jäsen.

Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei
muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu
yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden
ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään
31.12.2020.

Ansiopäivärahan 300 - 500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu
(missään tilanteessa).

Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7. - 31.12.2020.

Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa
kuukaudessa.

Koskee 1.6. - 31.10.2020 alkavia hakujaksoja.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin
edestakaisen työmatkan perusteella.

Koskee 12.6. - 31.10.2020 alkavia työsuhteita.

Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin.

Voimassa 16.3. - 31.12.2020.

Lähde: https://www.tyj.fi/news/koonti-tyottomyysturvan-valiaikaisista-lakimuutoksista-ja-muutosten-voimassaolosta »
Tarkista työttömyysetuuteen liittyvät tiedot aina oman työttömyyskassasi, Kelan www.kela.fi/tyottomat » tai
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön www.tyj.fi » verkkosivuilta!
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Lisäpäiväoikeus
Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan
jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:
Olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät
61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.
Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään
5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja oikeus
ansiopäivärahaan on saatu palkansaajana.
Lisäpäivillä olevalla on samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin muillakin työttömillä työnhakijoilla.
Lisätietoa: TYJ » ja Kela »
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Yhteistyö
TE-toimiston kanssa
TE-toimisto pitää sinuun yhteyttä säännöllisesti.
Huolehdi, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja
olet TE-toimiston tavoitettavissa.

Hae aktiivisesti töitä.
Hyödynnä TE-toimiston laajaa palvelutarjontaa.
Toimi TE-toimiston ohjeiden mukaan ja noudata
työllistymissuunnitelmaasi.
Ilmoita muutoksista tilanteessasi.
Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet »
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Oma asiointi -verkkopalvelu
Asiointipalvelumme on käytössäsi 24/7.
Klikkaa osoitteeseen te-palvelut.fi » ja kirjaudu palveluun
verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
Oma asiointi -palvelussa hoidat kätevästi muun muassa seuraavat asiat:
Työnhakijaksi ilmoittautuminen
Työnhakuun liittyvien muutosten ilmoittaminen
Avoimien asioiden ja tehtävien tarkastelu
Omien yhteystietojen päivittäminen
Omien työttömyysturvatietojen tarkastelu
Työ- ja koulutustarjoukset
Yhteydenottopyyntö yhteyshenkilöllesi.

Työnhaku

Aloita työnhaku hyvissä ajoin
Työnhaussa oma aktiivisuus, sinnikkyys ja suunnitelmallisuus
on tärkeää.

Mitä aiemmin aloitat työnhaun, sitä paremmat mahdollisuudet
sinulla on löytää uusi työpaikka nopeasti.
Työnhakuprosessissa onnistuminen vaatii huolellista pohjatyötä.
Kun tunnistat omat vahvuutesi työmarkkinoilla, työnhaku
helpottuu.
Muista päivittää hakemuksesi, CV:si ja someprofiilisi (esim.
LinkedIn). Somea kannattaa hyödyntää työnhaussa muutenkin.
Vinkkejä työnhakuun »

Työnhaku

Onnistuneen työnhaun avaimet
Selkeä suunta
Sitkeys

Luottamus omiin
kykyihin

Hyvät työnhakutaidot

Realistiset tavoitteet

Motivaatio ja oikea
asenne

Ajantasainen
osaaminen

Työnhaku

Tartu mahdollisuuksiin
Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi on monia muitakin
tapoja tehdä työtä.
Erilaiset laskutuspalvelut mahdollistavat keikkatöiden laskuttamisen
tai yrittäjämäisen toiminnan ilman omaa yritystä.
Digitaaliset työnvälitysalustat tarjoavat työn teettäjille ja tekijöille
kohtauspaikan, jossa välitetään lyhytaikaisia työtehtäviä tai
projektityötä.
Työosuuskunnat voivat välittää toimeksiantoja, tarjota verkoston
sekä koulutuksia osuuskunnan jäsenten tueksi. Lisäksi jäsenet
voivat markkinoida palvelujaan osuuskunnan kautta.
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Tukea työnhakuun
Verkkopalvelut apuna työnhaussasi 24/7
Avoimet työpaikat Suomessa » ja Euroopassa »
Työmarkkinatori » – työnhakuportaali sekä tietoa
työllistymismahdollisuuksista, koulutuksesta ja yrittäjyydestä

Rekrytapahtumia, työnantajatreffejä, yrittäjäinfoja,
työnhakuvalmennusta, teemaluentoja, webinaareja...
Tutustu Tapahtumakalenteriimme >>
Jos haet työtä kauempaa, lue lisää työnhakumatkojen
korvaamisesta ja liikkuvuusavustuksesta »
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Työvoimakoulutus
Ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille tarkoitettua
työelämälähtöistä koulutusta. Voit siis hakea koulutukseen jo
irtisanomisajalla.
Koulutus voi olla:
Ammatillista perus- ja jatkokoulutusta

Täydennyskoulutusta asiantuntijatehtävissä toimiville
Yrittäjäkoulutusta
Rekrytoivaa koulutusta.
Koulutus on osallistujalle maksutonta ja sisältää työssäoppimista.
Opiskelijavalinnan yleiset edellytykset ovat soveltuvuus ja
koulutustarve. Perustele hakemuksesi hyvin!
Haussa olevat koulutukset »
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Työttömyysetuudella
tuettu omaehtoinen opiskelu
Edellytykset:
Olet työnhakijana TE-toimistossa ja opintojen tukemisen
alkaessa vähintään 25-vuotias.
Sinulla on TE-toimiston arvion mukaan koulutustarve ja
opintojen katsotaan parantavan työllistymismahdollisuuksiasi.
Opiskelu on päätoimista ja opintosi täyttävät myös muut
tuettaville opinnoille asetetut edellytykset.
Opiskelun tukemisesta on sovittu etukäteen
työllistymissuunnitelmassa.

Opintoja tuetaan enintään 24 kuukauden ajan*.
Lue lisää työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta »

*Enimmäistukiaikaa voidaan jatkaa 31.12.2020 saakka, mikäli COVID-19 on viivästyttänyt opintoja.
Koskee 1.7. – 31.12.2020 päättyviksi merkittyjä jaksoja.
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Lyhytkestoinen opiskelu
työttömyysetuudella
Sinulla on oikeus suorittaa opintojen laajuudesta riippumatta yksi
enintään 6 kuukautta* kestävä opintokokonaisuus ilman että sillä
on vaikutusta työttömyysetuuden saamiseen, mikäli:
Olet vähintään 25-vuotias opintojen alkaessa
Opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai
tukevat yritystoimintaasi.

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintojen aloittamista.
Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus
hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä
edistäviin palveluihin.
Lue lisää lyhytkestoisesta opiskelusta työttömyysetuudella »

*Työnhakijalla oikeus työttömyysetuuteen, vaikka enimmäisaika ylittyisi.
Määräaikainen lakimuutos voimassa 1.5. – 31.12.2020.
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Uraohjaus
Uraohjauksessa saat yksilöllistä, maksutonta ja luottamuksellista
psykologipalvelua työuran eri muutostilanteissa. Lähtökohtana
ovat omat toiveesi, tavoitteesi, edellytyksesi sekä eri alojen
tarjoamat mahdollisuudet.
Ohjaus puhelimitse ilman ajanvarausta:
Puh. 0295 020 720 (ma, ja to klo 12–16)

Ajanvaraus puhelin- tai video-ohjaukseen: uraohjaus.te-palvelut.fi »
Paikallisissa TE-toimistoissa on tarjolla myös kasvokkain tapahtuvaa
uraohjausta. Katso ajanvarausohjeet oman TE-toimistosi » sivuilta.
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Valmennukset ja kokeilut
Työnhakuvalmennuksessa » saat tukea ja ohjausta työn
hakemiseen.
Uravalmennuksessa » saat tukea ja ohjausta ammatinvalinta- ja
uravaihtoehtojen selkeyttämiseen, ammatilliseen koulutukseen
hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.
Työkokeilu » työpaikalla selkiyttää tai varmistaa käytännön
työtehtävissä käsityksiäsi sinulle sopivista töistä.
Koulutuskokeilussa » tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin
vaatimuksiin seuraamalla oppitunteja ja tutustumalla
oppilaitokseen.
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Aloittavan yrittäjän palvelut
Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai suunnittelet yritystoiminnan
aloittamista, ota mahdollisimman aikaisin yhteyttä TE-toimistoon.

Aloittavana yrittäjänä sinulla voi olla mahdollisuus saada
starttirahaa tai työttömyysetuutta.
Voit osallistua yrittäjän uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen
ja saada neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

Suomi.fi-sivustolta » löydät tietoa ja palveluja yritystoiminnan
ja sen suunnittelun eri vaiheisiin.
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Starttiraha
Starttiraha » turvaa yrittäjän toimeentulon
siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys
ja vakiinnuttaminen arviolta kestää –
kuitenkin enintään 12 kuukauden* ajan.

Et voi saada starttirahaa, jos:

Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen
(33,66 €/pv eli n. 700 €/kk) ja sitä
maksetaan enintään viideltä päivältä
viikossa.
Voit saada starttirahaa, jos:
Sinulla on riittävät valmiudet
päätoimiseksi yrittäjäksi ja
valitsemallesi alalle.
Liiketoimintasuunnitelmasi on arvioitu
kannattavaksi.

*Enimmäisaika jatkettavissa 18 kuukauteen niiden starttirahakausien osalta, jotka ovat käynnissä
1.5. – 31.12.2020 välisenä aikana. Starttirahan jatkoa haettava erikseen.

Yritystoiminta on aloitettu ennen kuin
tuen myöntämisestä on päätetty.
Saat muuta tuloa, kuten palkkaa.

Sinulla on vero- tai ulosottovelkaa.
Saat yritystoiminnasta heti
kohtuullisen toimeentulon.
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Työttömyysetuudella
aloitettu yritystoiminta
Voit myös aloittaa yritystoiminnan työttömyysetuudella », jota voit
saada yritystoiminnan aloituspäivästä alkaen enintään neljän
kuukauden ajan.
Jos saat yritystoiminnasta tuloa tänä aikana, sinulle maksetaan
soviteltua työttömyysetuutta.

Sinulla on yritystoiminnasta huolimatta edelleen velvollisuus hakea
ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin
palveluihin.
Ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta TE-toimistolle.
Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto arvioi, onko
yritystoimintasi pää- vai sivutoimista. Jos yritystoimintaasi
pidetään päätoimisena, et voi jatkossa saada
työttömyysetuutta.

Hämmennyitkö?
Ei hätää, olemme apunasi!
Valtakunnalliset puhelinpalvelut ja Yritys-Suomi -puhelinpalvelu
antavat yleisneuvontaa palveluistamme ja työttömyysturvasta
sekä tarvittaessa opastavat verkkopalvelujen käytössä.
Neuvonta on maksutonta. Puhelun hinta on oman
operaattorisopimuksesi mukainen.
Henkilöasiakkaiden yleisneuvonta
Suomeksi
0295 025 500
På svenska
0295 025 510
In English
0295 020 713
Venäjäksi
0295 020 715
Työttömyysturvaneuvonta
Koulutusneuvonta
Yritys-Suomi

0295 020 701
0295 020 702
0295 020 500

