Usein kysytyt kysymykset TE-toimiston työtarjouksista
Työtarjouskäytäntö: Työ- ja elinkeinotoimisto lähettää sinulle työtarjouksia, kun on arvioitu, että työtehtävät
vastaavat ammattitaitoasi tai muita antamiasi työnhakutietoja. Tällöin sinun tulee ottaa yhteyttä
työnantajaan ja hakea paikkaa työtarjouksessa ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Kun olet hakenut
paikkaa, ilmoita siitä TE-toimistoon Oma asiointi -palvelun kautta työtarjouksessa mainittuun päivään
mennessä, ilmoita myös lopullinen tulos verkkopalvelun kautta. Työnhaun ohjaajamme auttavat sinua
tarvittaessa sähköisen asiointipalvelun käytössä.
Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ilmoita yllämainitut asiat puhelimitse TE-puhelinpalveluun,
puh. 0295 025 500 klo ma-pe klo 9–16.15.
1. Sain työtarjouksen. Paikka ei ole minua kiinnostava, joten pitääkö minun hakea ko. työpaikkaa?
Työtarjous on velvoittava. Mikäli et hae kyseistä työpaikkaa, sinun tulee ilmoittaa asiasta TE-toimistoon.
2. Sain työtarjouksen, mutta en täytä työpaikan vaatimuksia. Täytyykö minun hakea paikkaa?
Työtarjous on velvoittava. Työnantaja arvioi hakijan pätevyyden/sopivuuden työpaikkaa täytettäessä.
Mikäli et hae kyseistä työpaikkaa, sinun tulee ilmoittaa asiasta TE-toimistoon.
3. Mitä tapahtuu, jos jätän hakematta tarjottuun työpaikkaan?
Sinun tulee ilmoittaa asiasta TE-toimistoon, jonka jälkeen sinulle tehdään selvityspyyntö, johon sinun
täytyy antaa oma selvityksesi. Työttömyysturvalain perusteella arvioidaan, onko sinulla ollut pätevä syy
kieltäytyä tarjotusta työstä. Selvityksen ajaksi työttömyysetuuden maksaja harkitsee keskeytetäänkö
työttömyysetuuden maksaminen käsittelyn ajaksi. Mikäli sinulla ei ole ollut pätevää syytä kieltäytyä
tarjotusta työstä, voi seurauksena olla 60 päivän korvaukseton määräaika eli ns. karenssi tai 3 kuukauden
työssäolovelvoite (TTL 2 a, 4 §, 14 §).
4. Onko minulla mahdollisuus keskustella työtarjouksen tehneen virkailijan kanssa?
Työtarjouksen tehnyt virkailija ei vastaa yksittäisiin työtarjousta koskeviin kysymyksiin. TE-toimisto on
katsonut, että tarjottu työpaikka vastaa osaamistasi ja hakutoiveitasi. Työpaikasta lisätietoa antaa
työnantaja. Mikäli työnantaja ilmoittaa, ettei voi vastata puhelintiedusteluihin, kunnioita työnantajan
toivetta.
5. Haen aktiivisesti itse työpaikkoja, joten miksi TE-toimisto lähettää minulle työtarjouksia?
TE-toimiston tehtävänä on etsiä ja tarjota sopivia työpaikkoja työnhakija-asiakkaille. Työtarjouksilla on
tarkoitus edistää työnsaantia.
6. Mikä on ammattitaitosuoja?
Kts. www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Jos jäät työttömäksi > Työttömyysturva > Mitä karenssi tarkoittaa?
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7. Minulle tarjottu työpaikka on mielestäni liian kaukana ja työmatkoihin kuluisi liian paljon aikaa.
Pitääkö minun hakea työpaikkaa?
Kts. www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Jos jäät työttömäksi > Työttömyysturva > Mitä karenssi tarkoittaa?
8. Sain työtarjouksen, joka ei sovi minulle terveydellisten syiden vuoksi. Miten minun tulee
menetellä?
Sinun tulee ilmoittaa asiasta TE-toimistoon, jonka jälkeen sinulle tehdään selvityspyyntö hakematta
jättämisestä. Terveydelle sopimatonta työtä ei tarvitse vastaanottaa. Näissä tilanteissa edellytetään, että
sinulla on ajankohtainen kantaaottava lääkärinlausunto, jossa todetaan, että kyseinen työ ei ole
terveydentilaasi nähden sopivaa (yleensä B-lausunto). Lyhyt sairausloma (A-todistus) ei pääsääntöisesti
ole pätevä syy jättää työtä hakematta tai vastaanottamatta.
9. Sain työtarjouksen, mutta lapsellani ei ole sopivaa hoitopaikkaa. Miten minun tulee menetellä?
Sinun tulee kohtuullisessa ajassa (n. 2 viikkoa) järjestää lastenhoito. Ole yhteydessä oman kuntasi
päivähoitovastaavaan.
10. Olen aloittamassa työt, mutta minulle tuli työtarjous. Pitääkö minun hakea työpaikkaa?
Työtarjous on velvoittava siinä tapauksessa, mikäli et ole jo allekirjoittanut työsopimusta pian alkavasta
kokoaikatyöstä.
11. Minulla on jo osa-aikatyö. Täytyykö minun siitä huolimatta hakea työtä?
Työttömyysturvaa saadaksesi sinun tulee olla kokoaikatyöhön käytettävissä ja hakea kokoaikatyötä. TEtoimiston tehtävä on etsiä ja tarjota sopivia kokoaikatyöpaikkoja myös osa-aikatyössä oleville
työnhakijoille.
12. Olen työkokeilussa ja minulle tuli työtarjous. Täytyykö minun hakea työpaikkaa?
Työtarjous on velvoittava. Sopiva työpaikka menee aina työkokeilun edelle. Työllistyessäsi
kokoaikatyöhön, voit keskeyttää työkokeilun. Mikäli et hae kyseistä työpaikkaa, sinun tulee ilmoittaa
asiasta TE-toimistoon.

Tutustu työttömän työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin: www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Jos jäät
työttömäksi > Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, työ- ja
elinkeinotoimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja. Koska
työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.
HUOM! Huolehdi siitä, että työnhakutietosi ovat ajan tasalla. Muistathan aina ilmoittaa
työnhakutilanteessasi tapahtuvista muutoksista joko sähköisesti www.te-palvelut.fi -sivuilla tai soittamalla
TE-puhelinpalveluun puh. 0295 025 500.

