Lomautusohjeita 1.3.2014 alkaen
Työnantajalle:



YT-lain piiriin kuuluvan työnantajan on aina ilmoitettava TE-toimistoon YT-neuvotteluiden käynnistymisestä, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä.
Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta TE-toimistoon, jos lomautus kohdistuu arviolta vähintään
kymmeneen työntekijään. Ilmoitus on ennakkotieto, jossa on arvio lomautettavien määrästä sekä lomautusten kestosta ja alkamisajankohdasta. Lomake löytyy täältä.

Työnhakijalle:


Te-toimisto ei pyydä enää lomautusilmoituksia tai työsopimuksia. Jos tarvitsemme lausuntoa varten lisäselvitystä, olemme hakijaan yhteydessä. Todistuksia tarvitsevat jatkossa työttömyysturvan maksajat eli
työttömyyskassat ja Kela.



Lomautettu/lyhennetyllä työviikolla oleva henkilö rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä
lomautuspäivänä osoitteessa http://www.te-palvelut.fi –> asioi verkossa ja määrittelee itse työnhakunsa
voimaan tiedossa olevan määräaikaisen tai toistaiseksi voimassaolevan lomautuksen ajaksi.
Suosittelemme, että määräaikaisissa lomautuksissa työnhakuja ei jätettäisi voimaan toistaiseksi.
Esimerkkejä;
o yksittäisiä lomautusviikkoja on viisi vuoden 2014 aikana, työnhakijaksi rekisteröidytään aina yksittäisen lomautusviikon ajaksi. Näin menetellen työttömyysturvan käsittely nopeutuu, koska henkilöiden ei tarvitse enää lähettää lomautustodistuksia ja osa heistä voi saada jopa välittömästi automaattisen työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvan maksajalle.
o lyhennetty työviikko, töissä 3-4 päivää/viikko ajalla 1.3.-31.8.2014 – henkilö laittaa työnhakunsa
voimaan 31.8.2014 saakka.



Lomautetun tulee kirjata tietonsa järjestelmäämme tarkasti; työnantajan nimi ja lomautuksen/lyhennetyn työviikon kesto, esim. määräaika 22.3. -22.5.2014. Joudumme edelleenkin pyytämään
lomautusilmoituksia tilanteissa, joissa henkilö ei ole antanut tarkkoja tietoja lomautusjaksoistaan. Lausunnon antaminen työttömyysturvasta hidastuu näissä tilanteissa postin kulun vuoksi.



Alle 3 kk:n määräaikaisissa lomautuksissa/lyhennetyissä työviikoissa emme ole yhteydessä työnhakijaan.
Yli 3 kk:n lomautuksissa soitamme työnhakijalle ja sovimme hänen palvelutarpeesta ja jatkoasioinnista.



On tärkeää, että henkilön työnhaku on voimassa sinä aikana, kun hän hakee työttömyysturvaa. Henkilön
tulee olla myös valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä saadakseen oikeuden työttömyysturvaan.



Työnhakijat saavat lisätietoa rekisteröitymiseen liittyvissä asioissa valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme Työlinjalta p. 0295 020 700.



Lisätietoa myös http://www.te-palvelut.fi – Paikalliset TE-palvelut – Keski-Suomi. Oma asiointi – verkkopalvelusta voi tarkistaa mm. omaan työnhakuun ja työttömyysturvaan liittyviä asioita.



Mahdollisesti pyydetyt lisäselvitykset toimitetaan merkinnällä ”lomautus” osoitteeseen Keski-Suomen
TE-toimisto, Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä tai sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi

