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Sovellettavat säännökset

• Työttömyysturvalaki (1290/2002)

• Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

• TEM asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon 
merkittävistä tiedoista (1378/2014)

• TEM ohjeistus: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston 
tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän täytäntöönpanossa 
(31.12.2015 TEM/2435)



Työttömyysturvan toimeenpano ja johto

• Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä 
viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali-
ja terveysministeriö  ja

• työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö



Työttömyysturva-asioissa useita toimijoita

• Alueelliset TE-toimistot : 

• Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Kaakkois-
Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, 
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

TE-toimistossa työnhakijalla on vastuuvirkailija

Työttömyysturvayksikkö 

työvoimapoliittiset lausunnot



…useita toimijoita

• Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

valtakunnallinen puhelinpalvelu

Työlinja

Työttömyysturvan neuvonta

Työvoimapoliittiset lausunnot



• Uudenmaan ELY-keskus 1.1.2016 lähtien ohjaa ja valvoo 
valtakunnallisesti TE-toimistoja



Etuuden myöntäjät ja maksajat

• Työttömyyskassat : ansiosidonnainen työttömyysturva

• Palkansaajien työttömyyskassat (n.20 kpl)

• Yrittäjien työttömyyskassat (2kpl)

• Kela: peruspäiväraha, työmarkkinatuki



Osuuskunnan jäsen hakee työttömyysturvaa
• Osuuskunnan jäsen tekee osa-aikaista työtä ja hakee kokoaikaista 

työtä
• Soviteltu päiväraha

• Työ osuuskunnassa päättyy
Ansiosidonnainen päiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki



Ilmoittautuminen TE-toimistoon kokoaikaisen 
työn hakijaksi
Työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuu 
kokoaikaiseksi työnhakijaksi.

Ilmoittautua voi: 

netissä  henkilöasiakkaan omat sivut

pankkitunnukset, sirullinen henkilökortti

te-toimistossa, jos ei voi ilmoittautua netissä

puhelimitse

Työlinja opastaa 



TE-toimisto selvittää työttömyysetuuden 
saamisen edellytyksiä

• Työnhakutiedot

• Selvityspyyntö työnhakijalle

• Hallintolaki 33 §: Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta 
selvittämisestä  hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset

• Selvityspyynnölle määräaika

• Tiedote etuuden maksajalle  eli työttömyyskassalle tai Kelalle selvityspyynnöstä. Maksaja 
harkitsee, onko syytä keskeyttää etuuden maksatus  (Työttömyysturvalaki 11 luku 6 §)



Selvityspyyntö työnhakijalle

-tietoa osuuskunnan jäsenyydestä

jäsenluettelo (jäsenten määrä)

säännöt (toimiala, hallintoelimet jne.)

- tietoja työnantajasta (LY-tunnus, alvrekisterissä?, työnantajarekisterissä?)

- työsuhteesta (työsopimus, työntekijä tekee työtä työnantajalle tämän johdon ja 
valvonnan alaisena vastiketta vastaan)

- palkanmaksu, palkan sivukulut

- työajasta, tehdyistä työtunneista, kuka johtaa ja valvoo ja miten?

- myös muita työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä: esim. onko työterveyshuoltoa

- työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot

- yritystoiminta? Oma työ?

-yritystoiminnan lopettaminen, 



Työvoimapoliittinen lausunto

• Työttömyysturvalaki 4 § 3 momentti: Työ- ja elinkeinotoimisto tai 
elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus antaa työttömyysetuuden 
saamisen  työvoimapoliittisista edellytyksistä Kansaneläkelaitosta tai 
työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten kuin 11 luvun 4 §:ssä säädetään.

• Te-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon mm.:
• Tarvittaessa etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä ( 2 luku)

• Työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä (2 a luku)

• Matka-avustuksena maksettava työmarkkinatuki (7 luku 3 § ja 12 § 2 mom.)

• Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavasta etuudesta (10 luku)

• Työllistymistä edistävän palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun 
työllisyyssuunnitelmaan tai sitä vastaavaan suunnitelmaan



Työvoimapoliittinen lausunto

• Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaskeskus voi antaa:
• 2 luvun 1 §:ssä säädetyistä etuuden saamisen yleisisä edellytyksistä



Työvoimapoliittinen lausunto

• Kokonaan työtön, osa-aikainen
• Osa-aikainen työ: enintään 80 % sovellettavan tes:in työajasta, tes:in minimipalkka

• Työaikakirjanpito, palkkalaskelma

• Osa-aikainen yrittäjä , ei työaikaseurantaa, 

• Työsuhteen päättyminen 
• Irtisanottu, lomautus, irtisanoutunut itse



Työvoimapoliittinen lausunto

• Sitoo Kelaa ja työttömyyskassaa

• Ei voi erikseen hakea muutosta

valitus Kelan tai kassan päätöksestä työttömyysturva-asiain 
muutoksenhakulautakuntaan 



Työnhaun voimassa pitäminen

• Työllistymissuunnitelma

• Työnhakijan on ilmoitettava työnhakuun vaikuttavat tapahtumat

• Aktiivinen työnhaku



Lopuksi

• Kysy työttömyysturvasta

Valtakunnallinen neuvontapuhelin

TYÖLINJAN TYÖTTÖMYYSTURVANEUVONTA

0295 020 701

KIITOS!


