Nuorten
työnhakuinfo
Pohjois-Karjalan TE-toimisto

Asiointi TE-toimistossa
•

Oma asiointi
-palvelu

•

Työllistymissuunnitelma

•

Työnhaun
jatko

Oma asiointi -palvelussa voit ilmoittautua työnhakijaksi, tarkastella ja tarvittaessa
muuttaa omia työnhakutietojasi, ilmoittaa työtarjouksen tuloksen, jättää
yhteydenottopyynnön jne.
Tutustu työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin verkkosivuillamme – esim.
velvollisuus ottaa vastaan soveltuvaa työtä tai koulutusta.

•

•

Tee työllistymissuunnitelmastasi työn- ja opintohakujasi kuvaava. Mitkä ovat tavoitteesi työn
ja opintojen suhteen; miten aiot tavoitteeseesi päästä? Mitä tukea suunnitelman toteuttamiseen
tarvitset? Onko elämässäsi haasteita, jotka on otettava huomioon? Hyvä suunnitelma ryhdittää
osaltaan tulevan rakentumista.

•

Huolehdi, että sinulla on voimassaoleva työnhakusuunnitelma.

Seuraa työ- ja koulutustarjontaa. Muista merkitä tehdyiksi työllistymissuunnitelman
tehtävät määräaikaan mennessä.
Pidä työnhakutietosi ajan tasalla.

Tukea työllistymiseen
Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennus

Palkkatuki

Vahvista työnhakutaitojasi kohti työtä, koulutusta tai yrittäjyyttä
osallistumalla valmennukseen.
Tutustu myös muihin paikallisiin TE-palveluihin.

Työnantaja voi saa tukea työttömän työnhakijan työllistämiseen
perusteena joko ettei työnhakija ole tehtäviinsä ammattilainen
(= osaamisvaje) tai osatyökykyisyys. Tutustu ja kysy lisää
TE -palveluista.

Tarkista myös asuinkuntasi työllisyyspalveluista, tukeeko kuntasi työllistymistä kuntalisällä.

Matka- ja
yöpymiskorvaus

Työpaikan haastattelumatkan kuluihin voit saada tukea, kun menet
haastatteluun työhön, jonka kesto on yli kaksi viikkoa ja työaika yli
18 tuntia / viikko. Haku viimeistään 30 päivää matkan jälkeen.
Linkissä myös liikkuvuusavustuksesta.

Tutustu myös miten
kuntasi työllisyyspalvelut
ja mahdolliset hankkeet
voivat olla osana
työnhakuverkostoasi.

Opiskelemaan?
AVO

Ammatinvalinta- ja
uraohjaus tueksi
ammatinvalintaan.

Valmennukset

Työkokeilu

Ei vielä koulutusta tai
ammatinvaihtaja?
Haluatko kirkastaa
uravalintaasi tai pohtia
työllistymistäsi?
Tutustu
uravalmennukseen.

Lisää
tietoa

Työkokeilussa voit
tutustua työnkuviin
työpaikoilla. Ole
yhteydessä, jos
suunnittelet työkokeilua.

Myös
Ohjaamosta
saat
tietoa ja tukea!

Lisätietoa hakuajoista opintopolussa.
Katso myös oppilaitoksien kotisivut. TE
-palvelujen koulutusneuvonnasta
tietoa opiskelusta ja opintojen
rahoituksesta.

Koulutuskokeilu

Työkokeilu

Työvoima
-koulutus

Työvoimakoulutus voi
olla myös vaihtoehto,
pääosin 20v.
täyttäneille.

Voit käydä
tutustumassa
koulutukseen
koulutuskokeilun
avulla, enintään 10
päivän jakson.

Voit varmentaa
koulutussuuntaasi
myös työkokeilun
avulla.

Minustako yrittäjä?
Yrittäjyys on yhä useamman vaihtoehto työelämässä.
Tutustu yrittäjätarinoiden kautta yrittäjyyteen.
TE- toimisto tukee yrittäjyyttä:
• Aloittavan yrittäjien palveluilla
- sivustolla linkkejä mm. alueellisiin palveluihin
• Työvoimakoulutuksen kautta lisäät yrittäjäosaamistasi
Yritys-Suomi -sivustolla tarjolla tietoa ja ohjausta yrittäjyyteen.
Voit tarkastella yrittäjäminääsi myös yrittäjätestissä.

Kiinnostaako
työmahdollisuudet ulkomailla?
Eures on eurooppalainen työnvälitysverkosto.
Eka EURES-työpaikka -liikkuvuuden tuki auttaa nuoria
löytämään työpaikan toisesta EU-maasta.
Käy tutustumassa EURES -sivustoon!
- työpaikkoja
- tietoa elämästä ja työskentelystä
eri Euroopan maissa

Kun haet työttömyysetuutta, toimi näin:
•

TE-toimisto

•

Maksaja?

•

Huom!

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi → tee työttömyysetuushakemus
ensimmäisestä työnhakijana olo päivästäsi alkaen (KELA tai
työttömyyskassa, jos siihen kuulut)
Tutustu KELA:n tai työttömyyskassasi ohjeisiin etuuden hausta.

•

KELA → Työmarkkinatuki tai peruspäiväraha (tee hakemus, KELA
katsoo kumpaan etuuteen kuulut)

•

Työttömyyskassa → Ansiosidonnainen päiväraha

Odotusaika → Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada
työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen.
Maksaja päättää mahdollisen odotusajan eli tee aina
työttömyysetuushakemus saadaksesi päätöksen etuudesta.

Koulutushakuvelvoite
Jos olet alle 25-vuotias vailla ammatillista koulutusta,
muista koulutukseenhakuvelvollisuus
• On työttömyysturvan ehto.
• Tarkastellaan vuosittain 1.9.
• Hae vähintään kahteen, syksyllä alkavaan tutkintoon johtavaan
koulutukseen ja osallistu mahdollisiin pääsykokeisiin.
• Hakuehto täyttyy, kun opintoihin haku ennen 31.8. ja koulutus
alkaa syyskaudella (vaikka pääsykokeet olisivat myöhemmin)
– esim. jatkuvan haun vaihtoehdot
• Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun
→Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille
tarkoitetuista lukioista eli lukio-opetukseen, jonka laajuus on vähintään 75
kurssia.
HUOM! Jos et esim. kielitaidon tai muun henkilökohtaisen, opiskelun
estävän haasteen takia pysty vielä hakemaan opintoihin / opiskelemaan
→ Ota yhteyttä vastuuvirkailijaasi.

Mitä seuraavaksi?
Työnhaku

Muista ilmoittaa, kun jokin
työllistymissuunnitelmasi
tehtävistä toteutuu.

Suunnitelma

Yhteyden
-pito

Tee muutokset
Oma asiointi -palvelussa,
esim. työllistyessäsi.

Muutokset

Työnhakusi on
voimassa toistaiseksi.

Huom! Jos aloitat opiskelua
työnhakijana, ota yhteyttä.
Opintojen mahdollinen
vaikutus työttömyysetuuteen
on selvitettävä.
Aiheesta nettisivuillamme.
Vastuuvirkailijaasi
saat yhteyden
Oma asiointi -palvelun
yhteydenottopyynnöllä.

Oma virkailijasi on yhteydessä sinuun
säännöllisesti.
Ota myös itse yhteyttä TE-toimistoon,
jos tilanteesi muuttuu tai
tulee kysyttävää.

Vinkkejä jatkoon
Tsekkaa Pohjois-Karjalan avoimet työpaikat ja
tapahtumakalenteri.
Työnhakutaitoja voi ja kannattaa kehittää – vinkkejä
työnhakuun ja työhaastatteluun.
Tutustu TE-toimiston paikallisiin palveluihin.
Etsi töitä monia eri kanavia pitkin:
muista henkilöstövuokrausfirmat,
lähesty mielenkiintoista työnantajaa
avoimella hakemuksella ja hyödynnä
sosiaalista mediaa.
TE-live antaa tietoa ja
työmahdollisuuksia.
Rohkeasti vaan suuntaamaan
kohti uutta mahdollisuutta!

