Selkoesite

Työnhakijan
työttömyysturva

te-palvelut.fi

Työttömyysturva
Tämä esite kertoo,
mitä palveluja ja tukia työtön saa.
Esite kertoo myös,
mitä oikeuksia ja velvollisuuksia
työttömällä työnhakijalla on.
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Ilmoittaudu työnhakijaksi
TE-palveluihin
Jos joudut työttömäksi, ilmoittaudu
työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin
(= TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto).
Silloin sinulla on mahdollisuus
saada apua työnhaussa
sekä rahaa elämiseen.
Teet TE-toimiston asiantuntijan kanssa
suunnitelman, miten saat
uuden työpaikan tai koulutuspaikan.
Jos olet maahanmuuttaja,
TE-toimisto tekee kotoutumissuunnitelman.
Mitä velvollisuuksia
työnhakijalla on?
Työttömällä työnhakijalla
on joitakin velvollisuuksia,
joita hänen täytyy noudattaa.
Sinun pitää hakea kokoaikatyötä
ja olla valmis tekemään työtä.
Jos sinulle tarjotaan työtä tai koulutusta,
sinun pitää ottaa se vastaan.
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Sinun pitää noudattaa suunnitelmaa,
jonka olet tehnyt yhdessä
TE-toimiston asiantuntijan kanssa.
TE-toimisto kutsuu sinut
kolmen kuukauden välein haastatteluun,
jossa suunnitelmaa käsitellään.
Sinun täytyy pitää huolta siitä,
että TE-toimisto tavoittaa sinut.
Mitä työtön saa tehdä?
Kun saat työttömyysrahaa,
voit silti opiskella sivutoimisesti.
Voit myös tehdä vapaaehtoistyötä
sekä osa-aikatyötä.
Työstä täytyy tehdä selvitys TE-toimistolle.
Voit myös perustaa yrityksen
ja työskennellä siinä sivutoimisesti.
Työttömyysturvan palvelunumero
0295 020 701
Lisätietoja saat TE-toimistost
tai osoitteesta www.te-palvelut.fi
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Työttömyysturva on tukea
työttömyyden aikana
Työttömänä voit saada rahaa elämiseen,
kun etsit uutta työtä tai koulutusta.
Voit saada ansiopäivärahaa,
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
Päivärahaa tai tukea maksaa
Kela tai työttömyyskassa.
TE-toimisto tutkii,
voitko saada rahaa työttömyyden ajalta.
Se antaa asiasta lausunnon
Kelalle tai työttömyyskassalle.
Kela tai työttömyyskassa tekee päätöksen,
mitä tukea voit saada ja kuinka paljon.
Työttömyysetuutta maksetaan
17–64-vuotiaalle työttömälle.
Joissain tapauksissa sitä voidaan
maksaa myös 65 vuotta täyttäneelle.
Työttömyysetuutta saa
viideltä päivältä viikossa.
Mikä on ansiopäiväraha?
Ansiopäivärahaa saat,
jos olet työttömyyskassan jäsen
ja olet ollut tarpeeksi kauan töissä.
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Rahan maksaa työttömyyskassa,
jonka jäsenenä olet.
Ansiopäiväraha lasketaan
aiemman palkkasi perusteella.
Mikä on peruspäiväraha?
Peruspäivärahaa maksetaan,
jos olet ollut töissä,
mutta et ole työttömyyskassan jäsen.
Peruspäivärahan maksaa Kela.
Mikä on työmarkkinatuki?
Työmarkkinatukea saat,
vaikka et ole ollut töissä
etkä kuulu työttömyyskassaan
Tuen maksaa Kela.
Työmarkkinatukea saa tarpeen mukaan.
Sitä maksetaan vähemmän,
jos on omia tuloja.
Myös vanhempien tulot
alentavat tuen määrää,
jos asut vielä kotona.
Lisätietoja
www.te-palvelut.fi
www.kela.fi
www.tyj.fi
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Työtä täytyy hakea
Voit saada työttömyysetuutta vain,
kun ilmoittaudut TE-palveluihin
kokoaikatyön hakijaksi.
Voit ilmoittautua työnhakijaksi
TE-palvelujen verkkopalvelussa www.te-palvelut.fi
Ilmoittaudu työnhakijaksi
verkkopalvelussa.
Jos kieltäydyt työstä
tai koulutuksesta ilman syytä,
sinulle ei makseta työttömyysetuutta.
Maksaminen voidaan lopettaa
30, 60 tai 90 päiväksi
tai keskeyttää toistaiseksi.
		 Hae aktiivisesti työtä tai koulutusta.

Työn hakemista suunnitellaan yhdessä
Teet yhdessä TE-toimiston kanssa
suunnitelman siitä, miten saat työtä.
Suunnitelmassa sovitaan valmennuksesta,
työkokeilusta ja muista toimista,
jotka auttavat sinua saamaan työtä.
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Jos et osallistu suunnitelman tekoon,
työttömyysetuus jää saamatta 15 päivältä.
Jos et tee suunnitelmaa tai et noudata sitä,
voit menettää työttömyysetuuden määräajaksi.
Jos et pääse sovittuna aikana TE-toimistoon,
ilmoita esteestä aina etukäteen.
Työn saamista tukevat toimet
Työn saamisessa sinua auttavat seuraavat asiat:
fftyövoimakoulutus
ffopiskelu
fftyönhaun

valmennus

fftyökokeilu
ffkuntouttava

työtoiminta.

Jos suunnitelmassasi on sovittu
näistä toimista, voit saada
korotettua työttömyysetuutta.
Alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta
Jos olet alle 25-vuotias,
eikä sinulla ole ammatillista koulutusta,
sinun täytyy hakea keväisin johonkin
tutkintoon johtavaan koulutukseen.
Sinun täytyy hakea ainakin
kahta opiskelupaikkaa.
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Jos et hae koulutukseen,
kieltäydyt koulutuksesta
tai eroat koulusta, menetät
oikeuden saada työttömyysetuutta.
Jos osallistut työn saamista
edistävään palveluun, kuten työkokeiluun,
sinulle maksetaan työttömyysetuutta,
vaikka et saisi sitä muuten.
Työmarkkinatuen odotusaika
Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta,
voit saada työmarkkinatukea
5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen.
Odotusajalta rahaa ei makseta.
Raha kuitenkin maksetaan,
jos osallistut valmennukseen tai työkokeiluun.
Maksamisen ratkaisee Kela.

Yrittäjän työttömyysturva
Yrittäjä ei saa työttömyysrahaa,
jos työ yrityksessä on päätoimista.
Asian ratkaisee TE-palvelut.
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Ratkaisuun vaikuttaa esimerkiksi
ffonko

henkilöllä yrittäjän eläkevakuutus

fftyöskenteleekö

henkilö yrityksessä
vai yksityisenä elinkeinonharjoittajana

ffmikä

on oma tai perheenjäsen
omistusosuus yrityksessä

ffmikä

on henkilön asema yrityksessä.

Jos aloitat yritystoiminnan
työttömyyden aikana, TE-palvelut ei arvioi
ensimmäisen 4 kuukauden aikana,
onko toiminta päätoimista vai sivutoimista.
Tällöin voit saada myös työttömyysetuutta.
Lue lisää:
www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Jos jäät
työttömäksi > Työttömyysturva > Yrittäjä
ja työttömyysturva
Ilmoita aina TE-palveluille,
jos yritystoiminta kestää
yli 2 viikkoa.
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Opiskelijan työttömyysturva
Jos olet päätoiminen opiskelija,
et yleensä saa työttömyysetuutta.
TE-palvelut tutkii ja ratkaisee,
onko opiskelu päätoimista.
Opiskelua voidaan kuitenkin tukea,
jos se parantaa työn saamista.
Silloin et menetä työttömyysrahaa.
Tällöin työnhakijan pitää kuitenkin
olla 25-vuotias tai vanhempi.
Lisätietoja opiskelun tukemisesta
saa osoitteesta www.te-palvelut.fi

Työkyvytön tai sairas työnhakijana
Työkyvytön henkilö voi olla
työnhakijana TE-palveluissa.
Jos henkilö saa korvausta sairauden
tai työkyvyttömyyden perusteella,
hän ei saa työttömyysetuutta.
Korvauksesta täytyy aina ilmoittaa
Kelaan tai työttömyyskassaan.
Samoin sairauslomasta
tai sairaalahoidosta täytyy ilmoittaa
Kelalle tai työttömyyskassaan.
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Ulkomaille voi matkustaa
Voit matkustaa ulkomaille,
vaikka olet työnhakijana
ja saat työttömyysetuutta.
Sinun täytyy kuitenkin pitää huolta
siitä, että TE-toimisto tavoittaa sinut.
Sinun täytyy myös ottaa vastaan
työpaikka, jos sitä tarjotaan.
Työttömyysetuuden saaminen voi
edellyttää, että asut Suomessa.
Tämän tutkii Kela tai työttömyyskassa.

Työnhaku EU-alueella
Voit myös hakea työtä toisesta EU-maasta
kolmen kuukauden ajan ilman,
että menetät suomalaisen päivärahan.
Ennen lähtöä sinun pitää kuitenkin olla
työttömänä vähintään neljä viikkoa.
Lähtemisestä pitää ilmoittaa
TE-palveluille sekä Kelaan
tai työttömyyskassaan.
Kohdemaassa sinun täytyy
ilmoittautua työnhakijaksi
paikalliseen työvoimatoimistoon.
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Valittaminen työttömyysturvasta
TE-palvelut antaa lausunnon
Kelalle tai työttömyyskassalle
työttömyysetuuden myöntämistä varten.
TE-palveluiden lausunnosta ei voi valittaa.
Sen sijaan valituksen voi tehdä
Kelan tai työttömyyskassan päätöksestä.
Päätös annetaan, kun haet työttömyysrahaa.
Päätöksistä voi valittaa sosiaaliturva-asioiden
muutoksenhakulautakuntaan.
Sen päätöksistä voi valittaa
edelleen vakuutusoikeuteen.
Jos tarvitset neuvoja ja
lisätietoa, voit kysyä neuvoa
TE-toimistosta tai palvelunumeroista.

www.ely-keskus.fi
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TE-puhelinpalvelut
Työttömyysturvaneuvonta
Telefonservice på svenska
Telephone Service in English
Telephone Service in Russian
Русскоязычная
консультационная служба

0295 020 701
0295 025 510
0295 020 713

0295 020 715

Puhelun hinta on asiakkaan
oman operaattorisopimuksen mukainen.
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TE-puhelinpalvelut
Työttömyysturvaneuvonta
Telefonservice på svenska
Telephone Service in English
Telephone Service in Russian
Русскоязычная
консультационная служба
Puhelun hinta on asiakkaan
oman operaattorisopimuksen
mukainen.
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