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Työmarkkinatuesta

 Nuoret ylioppilaat kuuluvat pääosin työmarkkinatuen piiriin:

 Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän 
työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. Se on tarkoitettu 

työttömälle, joka tulee ensikertaa työmarkkinoille tai joka ei ole 

ollut riittävän pitkään töissä

(= ei täytä työssäoloehtoa).

 Työmarkkinatuessa on ns. odotusaika (5 kk), jona aikana ei 
työttömänä työnhakijana ole oikeutettu työmarkkinatukeen. 

Ilmoittaudu työnhakijaksi heti ensimmäisenä arkipäivänä 

lakkiaisten jälkeen.



 Kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tarjoaa sinulle työtä, 
koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja.

 Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 

 olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi (heti valmistuttua!)

 työnhakusi on voimassa

 Alle 25-vuotiaiden työttömyysturvassa poikkeuksia

 Jos olet alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva, sinun on 

haettava vähintään kahteen syksyllä alkavaan, tutkintoon johtavaan 
opiskelupaikkaan.

 Mahdollisessa valintakokeessa on käytävä paikalla!

 Ilman pätevää syytä hakematta jättäminen johtaa työttömänä 
työttömyysetuuden menetykseen.

 TE-toimisto tutkii koulutushaut vuosittain 1.9.

 Työttömyysetuus on vastikkeellista. Se tarkoittaa, että olet valmis

 ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan

 osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi.

 Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, saatat menettää oikeutesi 

työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi (ns. ”karenssi”)
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https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/alle_25vuotiaat/index.html


Työttömäksi työnhakijaksi 
ilmoittautuminen

❖ Ilmoittautuminen verkossa pankkitunnuksia käyttäen sivulla www.te-palvelut.fioma-

asiointi palvelussa

http://www.te-palvelut.fi/


Nuorille tarjottavia palveluja TE-toimistossa

 Työnvälitys
 Ammatinvalinnanohjaus
 Työkokeilu
 Työnhakuvalmennus
 Uravalmennus: Työpaikalla tapahtuva valmennus, 

Oman suunnan löytäminen-valmennus
 Palkkatukityö
 Nuorten työvoimapoliittiset hankkeet
 Liikkuvuusavustukset
 Ohjaamo Varkaus, Iisalmi ja Kuopio (1.4.2020 

alkaen?)
 Työttömyysetuudella opiskelu yli 25-vuotiaille
 Messi-live www.messilive.fi

http://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/24515476/Infoa+abeille+2019.pdf/0b3d46e5-6e78-4ecb-b754-401f66727aaf
http://www.messilive.fi/


Aikatauluja

 Yo-kirjoitusinfot KE 22.1. klo 12.45 tai TO 23.1. klo 14.30 
juhlasalissa

 Penkkarit TO 6.2. klo 10, freskokahvit n. klo 13.30

 Yhteishaku II 18.3. – 1.4.2020 (klo 15)

 Yhteishaun tekeminen ohjatusti TO 19.3. klo 9-11 ja klo 
13-14 ja TI 31.3. klo 9-11 ja 14-15 

 Opokurssin tehtävät tehtynä 3.2. mennessä!

 Yo-kirjoitusoikeudet 1.3. mennessä!!

 Kurssit valmiiksi 6.4. mennessä!!

 Päättötodistus ja yo-tutkinto oltava valmiit 12.5., jos 
haluaa tulla valituksi todistusvalinnassa



Jälkiohjaus

 Valmistuneilla ylioppilailla on oikeus saada 

jälkiohjausta, mikäli syksyllä ei ole 
opiskelupaikkaa

 Ota sähköpostilla tai puhelimitse yhteyttä 

entiseen opoosi

 Saat esitietolomakkeen täytettäväksi 
ennen tapaamista

 Jälkiohjausta tarjotaan noin 45 min / 

opiskelija



Muut ohjauspalvelut

 Työttömille työnhakijoille TE-toimistojen 

palvelut (ammatinvalintapsykologi, 
uraohjaus, uravalmennus)

 Puolustusvoimien kuraattoripalvelut 

asepalvelusta suorittaville

 Korkeakoulujen urapalvelut

 Avoimen yliopiston/amk:n opinto-ohjaajat 
opintoja suorittaville




