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Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa monipuolisen valikoiman palveluita. TE-toimiston kautta saat tietoa 
muun muassa avoimista työpaikoista, 
opastusta työnhakuun sekä tukea ammatinvalintaan. TE-toimistoon kannattaa tulla asiakkaaksi, jos 
haet töitä, apua ammatinvalintaan, mietit välivuotta tai jäit ilman työ- tai opiskelupaikkaa. 

Lähde liikkeelle Työmarkkinatorilta. Oma-asiointipalvelussa voit ilmoittautua työnhakijaksi. Lue 
ohjeet tarkkaan ja noudata ohjeita. Kun olet ilmoittautunut asiakkaaksi, sinuun otetaan yhteyttä TE-
toimistosta tai kuntakokeilusta ja sovitaan henkilökohtainen tapaaminen 

Tutustu nuorille suunnattuihin TE-palveluihin, Pohjois-Savon TE-toimiston  ja Kuopion seudun 
kuntakokeilun sivuihin 

• Työmarkkinatori.fi (tyomarkkinatori.fi) 
• Pohjois-Savon TE-palvelut nuorille (toimistot.te-palvelut.fi) 
• Kuopion seudun kuntakokeilu (kuopio.fi) 

Työkokeilu 

Työkokeilua voit käyttää sopivan työ- ja koulutusvaihtoehdon löytymiseksi. Tavoitteena on 
selvittää, kiinnostaako suunnittelemasi ala tai ammatti.  Työnantajalle ei tule kustannuksia, saat 
työmarkkinatukea KELA:sta ja vakuutukset TE-toimistosta. Sovi työkokeilusta työnantajan ja TE-
toimiston/kuntakokeilun kanssa ja toimita sopimus vähintään viikkoa ennen työkokeilun alkua TE-
toimistoon tai kuntakokeiluun. 

Työkokeilu (tyomarkkinatori.fi) 

Uravalmennus 

Uravalmennuksessa saat tukea urasuunnitteluun ryhmässä. Ryhmän aikana teet yksilöllisen 
jatkosuunnitelman, jota alat valmennuksen jälkeen toteuttaa. Saat ryhmästä voimaa ja ideoita, jaat 
kokemuksesi ja osaamisesi toisille, mutta jokainen muotoilee lopulta oman polkunsa. 
Uravalmennukset löytyvät Pohjois-Savon TE-toimiston tapahtumakalenterista. Uravalmennuksen 
aikana saat työmarkkinatukea KELA:sta. 

• Valmennukset tapahtumakalenterissa (toimistot.te-palvelut.fi) 
• Uravalmennus (toimistot.te-palvelut.i) 

Ammatinvalinta ja uraohjaus 

Ammatinvalinta- ja uraohjauksessa psykologin luona voit pysähtyä tarkastelemaan omia toiveitasi, 
mielikuviasi, ajatuksiasi ja toimintatapojasi. Voit pohtia ammatillista polkuasi, siihen liittyviä 
haasteita ja vahvuuksia sekä tarkastella suunnittelun esteitä. 

Pohjois-Savon TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjaus (toimistot.te-palvelut.fi) 

http://tyomarkkinatori.fi/
https://toimistot.te-palvelut.fi/nuori
https://www.kuopio.fi/tyollisyyden-kuntakokeilu
https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/tapahtumat/-/categories/330155?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=330155
https://toimistot.te-palvelut.fi/uravalmennus/pohjois-savo
https://toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-savo/ammatinvalinta-ja-uraohjaus


Nuoret ja työttömyysturva 

Ylioppilaat kuuluvat pääosin työmarkkinatuen piiriin: 

• Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista 
työmarkkinoille. Se on tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole 
ollut riittävän pitkään töissä (= ei täytä työssäoloehtoa). Oikeus työmarkkinatukeen voi tulla 
aikaisintaan kesäkuun alussa, kun et ole enää oppilaitoksen kirjoilla. 

• Työmarkkinatuessa on kuitenkin ns. odotusaika (5 kk), jona aikana et työttömänä työnhakijana 
ole oikeutettu työmarkkinatukeen, ellei täytä työssäoloehtoa. 

• TE-toimisto tai kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysturvaan ja antaa siitä lausunnon 
maksajalle. Työttömyysturvan saamiseksi sinun täytyy olla työnhakijana TE-toimistossa ja 
hakea aktiivisesti kokoaikatyötä. Työttömyysturva haetaan Kelasta tai työttömyyskassalta. 

• Ollessasi aktiivinen esim. työkokeilussa tai uravalmennuksessa työmarkkinatukea maksetaan 
huolimatta ns. odotusajasta. Lisätietoja Kelasta. 

Muista: työttömyysetuus aina henkilökohtainen etuus ja oikeus siihen tulee tarkistaa 
henkilökohtaisesti! 

Jos olet alle 25-vuotias ilman ammatillista koulutusta oleva, sinun on haettava vähintään kahteen 
syksyllä alkavaan, tutkintoon johtavaan opiskelupaikkaan 31.8.2023 mennessä. Ilman pätevää 
syytä hakematta jättäminen johtaa työttömyyden aikaisen työttömyysetuuden menetykseen. TE-
toimisto tutkii koulutushaut vuosittain 1.9. 

• Alle 25-vuotiaan työttömyysturva (työmarkkinatori.fi) 
• Mikä on työssäoloehto (kela.fi) 

Kiinnostaako työskentely tai harjoittelu ulkomailla? 

Tietoa ulkomailla työskentelystä löydät Työmarkkinatorilta. 

Töihin tai harjoitteluun ulkomaille (tyomarkkinatori.fi) 

Ota sosiaalinen media seurantaan 

Seuraa Pohjois-Savon TE-toimiston sosiaalisen median kanavia, näin saat ajankohtaista tietoa eri 
asioista. 

• Facebook (facebook.com) 
• Twitter (twitter.com) 
• Instagram (instagram.com) 
• LinkedIn (linkedIn.com) 
• You Tube (youtube.com) 
• TikTok (tiktok.com) 

TE-liven kanavalta voit seurata  TE-toimiston live lähetyksiä tai katsoa tallenteita lähetyksistä. 

TE-live kanava (te-live.fi) 

 

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tyottomyysturva/alle-25-vuotiaan-tyottomyysturva
https://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto
https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/kansainvalisyys/toihin-tai-harjoitteluun-ulkomaille
https://www.facebook.com/TEpalvelutPohjoisSavo
https://twitter.com/POSTEpalvelu
https://www.instagram.com/pohjoissavon_tepalvelut/?hl=fi
https://fi.linkedin.com/company/pohjois-savon-te-palvelut
https://www.youtube.com/c/PohjoisSavonTEpalvelut/featured
https://www.tiktok.com/@tepalvelutpos
http://te-live.fi/


TE-palveluja saat monesta kanavasta: 

Työmarkkinatorilta lisätietoa koulutusneuvonnasta ja ammativalinta- ja uraohjauspalvelusta 

• Valtakunnalliset neuvontapalvelut (tyomarkkinatori.fi) 
• Koulutusneuvonta (tyomarkkinatori.fi) 
• Uraohjaus (tyomarkkinatori.fi) 
• Ammatinvalinta- ja uraohjaus (tyomarkkinatori.fi) 

 

Päivitetty: 18.01.2023 

 

https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut
https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta
https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/uraohjaus
https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/67384a79-8541-4c1e-b78e-bec4c57a8f6b/ammatinvalinta--ja-uraohjaus

