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10. TE-palveluihin ilmoittautuminen

TE-toimistoon työnhakijaksi tai työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen
järjestelmän eli nettisivun kautta. Se voidaan tehdä myös TE-toimiston tietokoneella verkkoneuvojan
avulla. Verkkopankkitunnukset tai sähköinen ID tarvitaan tunnistautumiseen. Ilmoittautumisen tekeminen
tuetusti on tärkeää, koska jatkossakin yhteydenpito TE-toimistoon ja työttömyydestä ilmoittaminen
työttömyysetuuksien laskemista varten tapahtuu saman sähköisen järjestelmän kautta. On myös tärkeää,
että ilmoittautuessa täytetään kaikki kohdat oikein, jotta saadaan oikeus työttömyysturvaan ja tarvittu
palvelu TE-toimistosta. Esimerkiksi täysaikaisen työn hakeminen on edellytys työttömyysetuuden
maksamiselle.
TE-palveluihin työnhakijaksi voi ilmoittautua kuka tahansa, niin opiskelija kuin eläkeläinenkin. Kaksi viikkoa
ennen ammattiin valmistumista voi jo ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jos työtä ei ole tiedossa heti
valmistumisen jälkeen. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen heti työttömyyden alkaessa on
edellytys työttömyysetuuden saamiselle. TE-palveluissa on käytössä kolme palvelulinjaa, joista
ensimmäiselle (Työnvälitys- ja yrityspalvelut) ohjautuvat uudet työnhakijat. Jos kurssilaisella on kuitenkin
tiedossa erityisiä haasteita työn saamiseen liittyen ja palkkatuen mahdollisuutta halutaan selvittää, on
netti-ilmoittautumista tehdessä hyvä mainita näistä asioista ”Lisätietoja” -kohdassa ja toivoa pääsyä
kolmannelle palvelulinjalle (Tuetun työllistymisen palvelulinja). (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 3-23.)
Työttömälle työnhakijalle voi tulla TE-toimistosta viestejä sähköiseen järjestelmään, joten järjestelmää olisi
hyvä käyttää työttömänä ollessa viikoittain. Pääsääntöisesti TE-toimiston viestit vaativat työnhakijalta
jonkinlaista toimintaa, esim. käyntiä TE-toimistossa, osoitetun työpaikan hakemista, työnhakukurssille
osallistumista tai CV-netin täyttöä. TE-toimiston asiantuntijat ottavat työnhakijoihin yhteyttä myös
puhelimitse, varsinaisia tapaamisia TE-toimistossa on nykyään harvakseltaan.
Nuorisotakuun piiriin kuuluvien (mm. alle 29-vuotiaat ammattiin valmistuneet työttömät) tulisi saada TEtoimistosta jokin toimenpide-ehdotus viimeistään, kun työttömäksi jäämisestä on kulunut kolme kuukautta.
Nuorisotakuun myötä ammattiin valmistuvat saavat käyttöönsä Sanssi-kortin, jolla työnantaja voi saada
nuoren palkkaamiseen taloudellista tukea 10 kuukauden ajan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015a ja 2015b.)

Tarvikkeet: Tietokone, kurssilaisen nettipankkitunnukset tai sähköinen ID sekä työ- ja
koulutushistoriatiedot. TE-palveluiden nettijärjestelmään kirjautumisen sivu: Työ- ja elinkeinoministeriö:
Oma asiointi. Haettu 19.1.2015. https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö 2015a: Nuorisotakuu. Haettu 19.1.2015. http://www.tepalvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/nuorisotakuu/index.html
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