TERVETULOA KOTIKUNTASI
TYÖLLISYYSPALVELUJEN ASIAKKAAKSI!
Kotikuntasi työllisyyspalvelut palvelee sinua maaliskuusta
2021 alkaen työllisyyteen ja työllisyyspalveluihin liittyvissä
asioissa TE-toimiston sijasta. Muutos liittyy työllisyyden
kuntakokeiluun, jonka kesto on 1.3.2021–30.6.2023.
Työttömyysturvaasi ei aiheudu muutoksia.
Muutos koskee Oulun seudulla yli 15 000 työtöntä työnhakijaa. Asiakastietojärjestelmässä tehdään maaliskuussa automaattinen siirto TE-toimistolta kunnan asiakkaaksi. Sinun ei
tarvitse olla itse yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon.

MITÄ SINUN TULEE TEHDÄ?
Kotikuntasi työllisyyspalveluista otetaan sinuun yhteyttä kevään aikana. Voit valmistautua yhteydenottoon etukäteen.
Pohdi esimerkiksi:
•
•
•
•

Millaista tukea tarvitset työnhakuun?
Millaista päivitystä tarvitset osaamiseesi?
Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?
Mitkä muut asiat vaikuttavat työnhakuusi ja työn vastaanottamiseen?

Jos olet aiemmin sopinut Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston
kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai
tehtävistä, muista hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaasi ei tule katkoksia.
Ilmoita kaikista muutoksista tilanteessasi (esim. työllistyminen, opintosuunnitelmat, yhteystiedot). sähköisessä Oma
asiointi -palvelussa osoitteessa
www.oulunseudunkuntakokeilu.fi.

MITÄ PALVELUJA SINULLE ON TARJOLLA?
Kuntien työllisyyspalveluihin kuuluvat tutut työllistymistä edistävät palvelut, kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu
työttömyysetuudella. Työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma laaditaan kanssasi myös kotikuntasi työllisyyspalveluissa.

KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ,
JOS TARVITSET APUA?
Saat kotikunnastasi omavalmentajan, joka auttaa sinua kaikissa työllistymiseesi liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa tilanteesi kanssasi, tukee sinua työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Asiointikanavana säilyy
sähköinen Oma asiointi -palvelu, josta saat muun muassa
yhteyden omavalmentajaasi jättämällä yhteydenottopyynnön.
Oma asiointi -palvelussa voit myös entiseen tapaan tarkastella tietojasi ja päivittää niitä.

MIHIN MUUTOS PERUSTUU?
Muutos liittyy 1.3.2021 käynnistyneeseen työllisyyden
edistämisen kuntakokeiluun. Kokeilun tavoitteena on
nostaa työllisyysastetta Suomessa sekä edistää erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Samalla pyritään hillitsemään työttömyyden
julkiselle taloudelle aiheuttamia kustannuksia. Kokeilu
kestää 30.6.2023 saakka.

Oulun seudun kuntakokeilussa ovat mukana Oulu, Hailuoto,
Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

VALTAKUNNALLISET PUHELINPALVELUT
Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antavat yleistä
neuvontaa ma–pe klo 9–16.15.
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu:
suomeksi
på svenska
in English
на русском языке

0295 025 500
0295 025 510
0295 020 713
0295 020 715

Työttömyysturvaneuvonta 0295 020 701
Koulutusneuvonta

0295 020 702

Uraohjauksen psykologi

0295 020 720 (ma ja to klo 12–16)

TARPEELLISIA LINKKEJÄ
Kela.fi/tyottomat
Tietoa työttömyysturvan hakemisesta ja maksamisesta
Kelan asiakkaille
Tyj.fi
Tietoa työttömyysturvan hakemisesta ja maksamisesta
työttömyyskassojen asiakkaille
Kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut
Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnalliset sivut.

