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Työnhakijan
TE-palvelut
verkossa
Juuri silloin, kun sinulle
parhaiten sopii

OMA
ASIOINTI

te-palvelut.fi

Oma asiointi -palvelu
Asioi TE-toimiston kanssa
verkossa henkilöasiakkaan
Oma asiointi -palvelussa.
Palvelu on käytettävissäsi
24 tuntia vuorokaudessa.
Palvelun etusivulle on koottu tietoa tilanteestasi.
Ajankohtaiset asiasi näkyvät kalenterissa ja tehtävälistana. Niistä pääset jatkamaan suoraan asiointiasi. Oma asiointi -palvelussa käytössäsi on monta
mahdollisuutta hoitaa asiasi sujuvasti verkossa.

Oma työnhaku
Aloita työnhakusi ja ilmoita tilanteesi muutoksista.
Työnhakijana voit tarkistaa TE-toimiston kanssa
sopimasi asiointipäivän ja -tavan. Voit katsella
TE-toimiston tietojärjestelmään tallentamia tietojasi.
Näitä ovat muun muassa viimeisimmät yhteydenotot,
työ- ja koulutustietosi ja työtoiveesi.

CV-netti
Kirjoita ja julkaise esittely omasta osaamisestasi.
Voit liittää esittelyyn oman ansioluettelosi.
CV-netissä julkaistuja esittelyjä voivat katsella
vain työntekijää hakevat työnantajat.

Oma suunnitelma
Laadit yhdessä TE-toimiston kanssa oman työllistymissuunnitelmasi. Siinä sovitaan, miten saavutat
tavoitteesi työnhaussa ja mitä palveluja tarvitset.
Verkossa voit hyväksyä laaditun suunnitelmaluonnoksen, tarkastella suunnitelmassa sovittuja tehtäviä
ja kertoa miten suunnitelmasi on toteutunut.
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Työ- ja koulutustarjoukset
Etsimme sinulle sopivia työpaikkoja ja lähetämme
niistä sinulle tarjouksia. Kerro, saitko tarjotun työn.
Aloittaessasi työnhakuasi olet myös kertonut, mitä
osaamista sinulta kenties puuttuu. Tarkista, milloin
ja mihin koulutukseen sinun on haettava.

Omat työttömyysturvatiedot
TE-toimisto antaa työttömyysetuuden maksajalle
(Kela tai työttömyyskassa) työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. Katsele
annettuja lausuntoja, vastaa selvityspyyntöihin ja
seuraa, miten selvityksesi käsittely etenee.

Starttiraha ja starttirahan
maksatushakemus
Hae starttirahaa yritystoiminnan alkuvaiheeseen ja
seuraa, miten hakemuksesi käsittely etenee. Tai hae
myönnetty tuki maksatushakemuksella.

Työvoimakoulutus
Etsi sopivia työvoimakoulutuksia, hae koulutukseen
ja seuraa, miten valinta etenee.

Avoimet työpaikat
ja Paikkavahti
Palvelun avulla voit
etsiä ja selata tuhansia
työpaikkailmoituksia.
Avoimet työpaikat myös mobiilina
Mobiilisovellus tuo avoimet työpaikat myös
puhelimeesi. Lataa Työpaikkahaku puhelimeesi
Marketplace:sta, Play-kaupasta tai App Storesta.
Paikkavahdilla saat sähköpostiin tiedon työpaikoista, joista olet kiinnostunut.
www.te-palvelut.fi/tyopaikat

Muut verkkopalvelut
käytettävissä 24/7
ffAmmattinetti ja Opintopolku
Ammattinetti tarjoaa tietoa eri ammateista ja
ammattialoista. www.ammattinetti.fi
Opintopolku tarjoaa tietoa koulutuksista
Suomessa. www.opintopolku.fi

ffAVO-ohjelma
AVO-ohjelma on ammatinvalintaohjelma. Sen
avulla voit arvioida omia kiinnostuksiasi ja kykyjäsi sekä pohtia mitä toivot tulevalta ammatiltasi.
www.te-palvelut.fi/avo

ffAmmattia tai koulutusta valitsemassa
TE-palvelut auttavat sinua, kun etsit omaan
elämäntilanteeseesi sopivaa ratkaisua koulutukseen, ammatinvalintaan tai työuralle.
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/ammattia_koulutusta_valitsemassa

ffYrityksen ja työnantajan oma asiointi
Olethan julkaissut CV:si? Uusi palvelu työnantajille etsiä työnhakijoiden CV:itä ja jättää työpaikkailmoituksia. Palvelu kokoaa yhteen kaikki
yrityksille ja työnantajille suunnatut TE-palvelut.
www.te-palvelut.fi

ffEURES
Saat tietoa avoimista työpaikoista, asumisesta
ja työoloista useimmissa Euroopan maissa.
www.ec.europa.eu/eures

ffYritys-Suomi
Hakitsetko yrittäjyyttä? Yritys-Suomi-portaalista
saavat tietoa sekä toiminnassa olevat yritykset
että yritystoimintaa suunnittelevat.
www.yrityssuomi.fi

ffSuomi.fi
Suomi.fi-portaali on julkishallinnon yhteinen
palvelu kansalaisille. Sivustolta löytyvät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, sekä
palvelukartan julkishallinnon toimipisteistä.
Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi
Suomi.fitä. www.suomi.fi
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Verkkopalvelu on aina ulottuvillasi
TE-palvelut ovat aina saatavillasi riippumatta siitä,
missä itse olet. Oma asiointi -painikkeen takaa saat
haluamasi tiedon ja avun, ja voit säästää paljon
aikaa ja vaivaa. Osoite on www.te-palvelut.fi.

Palvelua 24/7
Lähes kaikki verkkopalvelut ovat käytettävissäsi
ympäri vuorokauden, seitsemänä päivänä viikossa.
Voit itse päättää, missä ja milloin haluat hoitaa
asioitasi. Sinulle helppo palvelu on nyt yhtä lähellä
kuin lähin verkkoyhteys.

Netti nopeuttaa ja vapauttaa
Asiointi verkossa on nopeaa. Pääset suoraan,
turvallisesti ja jonottamatta palveluun. Verkosta voit
hankkia lisätietoa ja pitää tietojasi ajan tasalla. Saat
palvelun suoraan kotiisi, työpaikalle tai minne vain
haluat.

Yleensä asiointi verkkopalvelussa riittää
Verkkopalvelussa voit hoitaa monta sellaista asiaa,
jotka ennen edellyttivät käyntiä TE-toimistossa tai
keskustelua asiantuntijan kanssa. Verkon kautta
voit esimerkiksi aloittaa työnhaun tai päivittää
tietojasi suoraan kotoasi.

Käytössäsi useita verkkopalveluita
Jo nyt käytettävissäsi on yli kymmenen TE-palvelua
verkossa. Valikoimassa on niin työnhakupalveluita
kuin koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyviä
palveluita. Tutustu TE-palveluihin verkossa. Saat
heti tietoa ja palvelua. Säästät myös aikaa ja vaivaa.

Verkkoneuvontaa puhelimitse
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu 0295 025 500
ma–pe klo 9–16.15. Saat yleisneuvontaa sekä
opastusta verkkopalvelujen käyttöön.

