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Työnhakijaksi ilmoittautuminen
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/ > paikalliset TE-palvelut

• Työnhaku aloitetaan verkossa. Oma asiointi -verkkopalvelussa 
mahdollisuus hoitaa monia muitakin asioita, mm 

• Tarkastella omia työnhakutietojaan, työllistymissuunnitelmaansa, 
työttömyysturvatietojaan, työ- ja koulutustarjouksia, julkaista 
avoin työhakemus (CV-netti), hakea työvoimakoulutukseen, 
mahdollisuus lähettää yhteydenottopyyntö

• Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä 
henkilökortilla

• Aluksi tulee palvelutarvetta koskevia kysymyksiä ja niihin 
vastaamisen jälkeen ohjelma ohjaa laatimaan 
työllistymissuunnitelman määräajassa. Jos suunnitelmaa ei siinä 
ajassa laadi, katkeaa työnhaku.

• Palvelutarvearviointikysymysten yhteydessä on terveydentilaan 
liittyvä kysymys, johon kannattaa vastata realistisesti saadakseen 
palvelutarpeen mukaista palvelua

• Oma asiointi –palvelussa on kirjautumisen jälkeen käytettävissä 
chat-palvelu!

• Valtakunnallinen Työlinja 0295 020 700

• Mikäli ei ole mahdollisuutta kirjautumiseen vahvalla 
tunnistautumisella, voi ilmoittautua TE-toimistossa 
paperilomakkeella.
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Jos olisi vastannut 

Kyllä, työnhakuuni 

vaikuttavat syyt eivät 

tulisi näkyviin



Jos olisi vastannut En, 

osaamiseni lisäksi vaihtoehdot 

eivät tulisi näkyviin

Jos olisi vastannut En, 

yrittäjyyteeni liittyen 

vaihtoehdot eivät tulisi 

näkyviin



Terveydentilan huomioiminen TE-toimistossa

• Lääkärin asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus vähentää 
asiakkaan mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä 
työssä

• TE-toimiston on palvelutarpeen arvioinnissa tunnistettava, 
aiheuttaako asiakkaan vamma tai sairaus erityisen 
palvelutarpeen

• Arvioinnin lähtökohtana riittävän ajantasainen lääkärinlausunto 
tai muu lääketieteellinen selvitys, josta vamman tai sairauden 
diagnoosi tulee esille

• TE-toimiston palvelun tarkoituksena on määrittää henkilölle 
hakuammatti, johon hänellä on valmiudet sijoittua.

• TE-toimisto arvioi aina myös sitä, onko asiakkaan tilanteessa tarvetta 
ammatillisen kuntoutuksen palveluun. Mikäli on, ohjataan asiakas 
hakemaan ammatillista kuntoutusta.
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Työkokeilu
http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyokokeilu_tyonantajal
le/index.html

• Työkokeilusta sovitaan työnhakijan kanssa 
työllistymissuunnitelmassa

• Työkokeilu ei ole työsuhde. 

• Kesto on enintään 6 kk, yleensä lyhempi.

• Työkokeilun aikana kokeilija saa samaa etuutta kuin 
työttömänä. 

• Tutustut työkokeilijaan, josta voit myöhemmin rekrytoida 
talon tavat tuntevan työntekijän.

• Kokeilun avulla voidaan selvittää esim. työtehtävien 
soveltuvuutta ja osaamisen laajuutta.

• Henkilön palkkaamiseen voit hakea palkkatukea.
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Palkkatuki
http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html

• Taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle 
määrärahojensa puitteissa työttömän työnhakijan 
palkkauskustannuksiin kun työnantaja ja työsuhteesi täyttävät 
palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset 

• Palkkatuettu työ on normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. 
Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja 
kokoaikainen tai osa-aikainen.

• Voi käyttää esim. omatoimisen työnhaun tukena kun siitä on sovittu 
työllistymissuunnitelmassasi.

• Palkkatuen määrä on enintään 50 prosenttia 
palkkauskustannuksista, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus 
olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta 
tarjolla olevassa työtehtävässä. 

• Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistosta mielellään sähköisesti.

• Työsuhde ei saa alkaa, ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen 
palkkatuesta.
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Työolosuhteiden järjestelytuki
http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/tyoolosuhteiden_jarjes
telytuki/index.html

• Harkinnanvarainen etuus: työvälineet ja muutostyöt (max
4000 €, työssä jo olevan kohdalla työnantajan omavastuu)

• Apu toiselta työntekijältä (max 20h/kk, 18 kk).

• Työhön palkattava tai työssä jo oleva

• Rajankäynti yhdenvertaisuuslaki ja työturvallisuuslaki

• ”Tuki ei ole tarkoitettu työpaikan tavanomaisiin ergonomiaratkaisuihin.”

• Rajankäynti tapaturmavakuutuslaki, liikennevakuutuslaki ja 
Kelan ammatillinen kuntoutus.
• ”Jos et selviydy sairauden tai vamman vuoksi työssäsi tai opinnoissasi ilman 

vaativia apuvälineitä, voit hakea niitä ammatillisena kuntoutuksena Kelasta.” 
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PALVELUTARJOTIN

Muista myös:

 Avoimet työpaikat kaikilla laitteilla (https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/) ja työpaikkavahti (tee työpaikkahaku ensin ja tilaa sitten kohdasta Vahti)

 CV-netti: Oma asiointi (https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/) 

 Pirkanmaan TE-toimiston kotisivut (mm. tapahtumakalenteri, http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa) Päivitetty 5.4.2018/PIR TET JS

Työvoimakoulutukset

Lupakortit

Työnhaku
Määräaikaishaastattelut ja infot

Rekrytointi- ja teematapahtumat

Työnhaun verkko-ohjaus

Työnhakuvalmennukset

Valmennukset

Kohti työtä

Yhdessä kohti työtä

VALMENNUS

Omaehtoinen koulutus 

työttömyysetuudella

Työnhakijana

Vähintään 25 vuotias

Opinnot edistävät 

työllistymistä
KOULUTUS

LUPAKORTIT

Palkkatuki

Harkinnanvarainen

– perustuu työttömän 

työnhakijan palvelutarpeisiin.

PALKKATUKI

Työkokeilu

Rekrytointikokeilu

Koulutuskokeilu

KOKEILUT

Ajanvarauksella:

Työ- ja toimintakyvyn asiantuntijat

Uraohjauksen asiantuntijat

Ammatinvalintapsykologit

Paikalliset hankkeet
Tarjoavat työmahdollisuuksia 

(palkkatuella), työkokeilupaikkoja ja 

valmennusta pidempään työttömänä 

olleille työnhakijoille.

Loistouralle

Kysy:

Terveystarkastukset 

työttömille

TERVEYS

Minustako yrittäjä -infot

Starttirahan hakeminen

YRITTÄJYYS

Töihin ulkomaille 

työttömyysetuudella

U2-lomake tilataan Kelasta

(0206340200 ma-pe 9-16 ) tai 

omasta kassasta, jos saa 

ansiosidonnaista

ULKOMAAT

Kysy myös:

Työkyvyn arviointi

Kelan ja työeläkeyhtiöiden 

työelämään suuntaavat 

palvelut

Eläkemahdollisuuksien 

selvittely

TYÖKYKY

ELÄKE
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Kiitos!

Palvelumme
Verkossa 24/7 osoitteessa http://www.te-palvelut.fi
Henkilöasiakkaat p. 0295 025 500 | Yritys- ja työnantaja asiakkaat 
p. 0295 045 503
te-palvelut.fi/pirkanmaa | twitter | LinkedIn |Instagram | facebook

http://www.te-palvelut.fi/
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/pirkanmaa
https://twitter.com/TEpalvelutPIR
https://www.linkedin.com/company/pirkanmaan-te-toimisto?trk=tyah&trkInfo=idx:1-1-1,tarId:1424689210803,tas:pirkanmaan+te
https://instagram.com/tepalvelutpir
https://www.facebook.com/tepalvelutpir.fi

