
Ohjeita työnhakijaksi ilmoittautumiseen 

lomautustilanteessa

Uudenmaan TE-toimisto 2.4.2020
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Lomautus = työn ja palkanmaksun keskeyttäminen työnantajan toimesta tietyin työsopimuslaissa 

säädetyin perustein, vaikka työsuhde säilyy voimassa.

Lomautus voi olla kokoaikainen, osa-aikainen, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa.

Lomautuksen aikana sinulla on mahdollisuus :

• hankkia lisäkoulutusta ja päivittää osaamistasi, mm. TE-palveluita hyödyntäen

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

• tehdä työtä toiselle työnantajalle

• siirtyä pysyvästi uuteen työpaikkaan

Et kuitenkaan saa :

• kertoa työnantajasi liike- ja ammattisalaisuuksia

• perustaa kilpailevaa yritystä

• tuottaa vahinkoa työnantajallesi

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/
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• Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon www.te-palvelut.fi -

sivustolla Oma asiointi -palvelussa. 

• Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. 

• Voit aloittaa työnhaun verkossa, jos sinulla on verkkopankkitunnukset ja olet

• Suomen kansalainen tai

• muun EU-maan tai ETA-maan kansalainen.

• Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ilmoittaudu työnhakijaksi 

täyttämällä työnhakijaksi ilmoittautumislomake ja toimita se TE-toimistoon tai soita 

puhelinpalveluun 0295 025 500. Tarkista ajantasaiset asiointiohjeet omalla 

alueellasi http://toimistot.te-palvelut.fi/. 

• Hae työttömyysetuutta omasta työttömyyskassastasi (tai Kelasta, jos et ole 

työttömyyskassan jäsen) kassan (tai Kelan) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa löydät 

myös työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta https://www.tyj.fi/usein-kysyttya-

lomautuksista-ja-koronasta/. 

http://www.te-palvelut.fi-/
http://toimistot.te-palvelut.fi/
https://www.tyj.fi/usein-kysyttya-lomautuksista-ja-koronasta/
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• Jos sinut lomautetaan määräaikaisesti alle kolmeksi kuukaudeksi, TE-toimistosta ollaan 

sinuun yhteydessä vain tarvittaessa. 

• Jos tarvitset palvelua, voit jättää yhteydenottopyynnön Oma asioinnissa tai soittaa 

puhelinpalveluumme 0295 025 500 ma - pe klo 9.00–16.15.

• Huomioithan, että tällä hetkellä hoidamme ensisijaisesti työnhaun aloitukseen 

ja työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä. Muihin yhteydenottopyyntöihin 

vastaamisessa voi valitettavasti olla viivettä.

• Oma asiointi –palvelu on käytössäsi 24/7.

• Tutustu myös muihin palveluihimme verkkosivuillamme www.te-palvelut.fi.

http://www.te-palvelut.fi/
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Miten ilmoittaudut työnhakijaksi lomautuksen ajaksi? 

Seuraavissa dioissa on ohjeita ilmoittautumiseen. Huomaathan, että jokaisesta välivaiheesta 

ei ole omaa diaa. Seuraa siis myös Oma asiointi –palvelun ohjeita. Aloitetaan! 
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Täytäthän tietosi huolella!

• Antamiesi tietojen perustella arvioimme millaisia 

palveluja tarvitset ja mitä töitä sinulle tarjoamme. 

• Pääsääntöisesti emme tarvitse liitteitä 

ilmoittautumiseesi. Pyydämme sinulta 

lisätietoa, jos sitä tarvitsemme. 

• Kerromme työttömyysetuuden maksajalle 

oikeudestasi työttömyysetuuteen, joten kysymme 

tarkkoja päivämääriä. Tärkeät päivämäärät löydät 

koulutus- ja työtodistuksistasi sekä 

lomautusilmoituksestasi.

Työnhakijaksi 

ilmoittautumisessa on eri 

vaiheita tilanteestasi riippuen. 

Seuraa ohjeita tarkasti.
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Jos sinut on lomautettu 

jaksoissa, ilmoita jaksot tähän. 

Katso myös seuraava dia. 

Onko lomautuksesi voimassa 

toistaiseksi vai määräajan?
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Esimerkkejä:

• ”Lomautus 1.4. - 31.7.2020 välisenä aikana maksimissaan 30 päivää 

eri mittaisina jaksoina”

• Laita työnhakusi voimaan 31.7.2020 saakka. Ilmoita jaksot, jos

tiedät ne tai ilmoita lisätietokentässä tarkennus jaksoista.

• ”Lyhennetty työviikko, työssä 3-4 päivää/viikko ajalla 1.4. - 31.8.2020”

• Laita työnhakusi voimaan 31.8.2020 saakka. Ilmoita

lisätietokentässä tarkennus lyhennetystä työviikosta.

• ”Toistaiseksi lomautus 1.4.2020 alkaen”

• Jätä työnhakusi voimaan toistaiseksi. Ilmoita lomautuksen

aloituspäivä.

• Ilmoita TE-toimistolle koko mahdollinen lomautusaika. Maksajalle 

Ilmoitat toteutuneet lomautuspäivät.

• Muista, että työnhakusi pitää olla voimassa koko lomautusajan. Se 

on edellytys työttömyysetuuden saamiselle.
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Jos lomautuksesi on voimassa toistaiseksi, voit ilmoittaa 

tässä tiedossasi olevasta muutoksesta seuraavan kolmen 

kuukauden aikana. Ilmoita lomautuksen / lyhennetyn 

työviikon päättymisestä tässä vain jos koko lomautusjakso 

päättyy seuraavan kolmen kuukauden aikana. Jos tiedät jo 

työllistyväsi toiselle työnantajalle lomautusjaksosi ja 

seuraavan kolmen kuukauden aikana, voit ilmoittaa 

muutoksen tässä.
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On tärkeää, että ilmoitat työ- tai 

virkasuhteesi sekä yritystoimintasi 

vähintään kahden vuoden ajalta. 

Valitse tarvittaessa ”Lisää uusi 

työsuhde tai yrittäjyys”.
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Huomioi, että päivämäärät ovat 

muodossa pp.kk.vvvv.
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Työttömyysetuuden saaminen 

edellyttää, että olet valmis hakemaan 

ja vastaanottamaan kokoaikatyötä 

lomautuksesi aikana.

Jos  lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen 

jälkeen, kokoaikatyön hakemista ei 

edellytetä. Muutos on voimassa määräajan 

1.4. - 31.7.2020. Välttääksesi järjestelmän 

tekemän automaattisen työttömyysetuuden 

estävän lausunnon suosittelemme 

valitsemaan ”Haen kokoaikatyötä” –

vaihtoehdon. Muutoin lausunto joudutaan 

korjaamaan manuaalisesti ja asiasi 

käsittely voi viivästyä.
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Työttömyysetuuden saaminen 

edellyttää, että olet valmis 

hakemaan ja vastaanottamaan 

kokoaikatyötä lomautuksesi aikana.

Valitse työttömyyskassa, jonka jäsen 

olet tai Kela, jos et kuulu 

työttömyyskassaan. Työttömyysetuutta 

haetaan työttömyyskassasta tai 

Kelasta niiden ohjeiden mukaisesti.

Jos  lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen 

jälkeen, kokoaikatyön hakemista ei 

edellytetä. Muutos on voimassa määräajan 

1.4. - 31.7.2020. Välttääksesi järjestelmän 

tekemän automaattisen työttömyysetuuden 

estävän lausunnon suosittelemme 

valitsemaan ”Haen kokoaikatyötä” –

vaihtoehdon. Muutoin lausunto joudutaan 

korjaamaan manuaalisesti ja asiasi 

käsittely voi viivästyä.
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Jos olet ilmoittanut määräaikaisesta lomautuksesta, voit 

valita tässä kohtaa haluatko jatkaa työnhakua TE-

toimistossa tiedossasi olevan lomautusjakson jälkeen. 

Voit päättää työnhaun tai aloittaa sen uudelleen koska 

vaan uudella ilmoituksella. Turhien yhteydenottojen 

välttämiseksi päätä työnhakusi lomautuksen jälkeen, jos 

et halua palvelua etkä hae työttömyysetuutta 

lomautuksen jälkeen. Varmista kuitenkin, että 

työnhakusi on voimassa koko lomautusjaksosi ajan.
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Miten työnhakusi ja oikeutesi työttömyysetuuteen pysyy voimassa?

• Lue vastaanottoilmoitukset tarkasti ja toimi niiden mukaisesti. Vastaanottoilmoitus 

sisältää jatko-ohjeita juuri sinun tilanteeseesi.  Vastaa palvelutarvettasi 

arvioiviin kysymyksiin ja päivitä työllistymissuunnitelma, jos saat ne tehtäviksesi.

• Tee Oma asiointi –palvelun etusivun Avoimet asiat ja tehtävät määräaikoihin 

mennessä.

• Huolehdi, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja ole TE-toimiston tavoitettavissa.

• Ilmoita muutoksesta tilanteessasi (esim. työllistyminen tai lomautusajan 

muuttuminen tai lomautuksen päättyminen) Oma asiointi –palvelussa. Päätä 

työnhakusi, kun lomautuksesi loppuu etkä tarvitse enää TE-palveluita.
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Kun työnhakusi on voimassa, muista ilmoittaa 

muutoksista tilanteessasi. TE-toimistolle ilmoitetaan 

mm. kaikki yli 2 viikkoa kestävä työ tai yritystoiminta. 

Työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassa tai 

Kela) ilmoitetaan kaikki työpäivät.
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Valitse palaatko työsuhteeseen, josta olet 

lomautettuna vai aloitatko muun työn. Täytä 

seuraavissa kohdissa tiedot työstä, jonka aloitat.
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Voit valita tässä kohtaa haluatko jatkaa työnhakua TE-

toimistossa tiedossasi olevan muutoksen jälkeen. Voit 

päättää työnhaun tai aloittaa sen uudelleen koska vaan 

uudella ilmoituksella. Turhien yhteydenottojen 

välttämiseksi päätä työnhakusi lomautuksen jälkeen, jos 

et lomautuksen jälkeen halua palvelua tai hae 

työttömyysetuutta esimerkiksi osa-aikaisen työn vuoksi. 

Varmista kuitenkin, että työnhakusi on voimassa koko 

lomautusjaksosi ajan.



Tarkista oma tilanteesi
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Tarkista Etusivulta työnhakusi voimassaolo. Työnhakusi 

voi olla voimassa toistaiseksi (ks. kuva vasemmalla) tai 

johonkin päivään saakka (ks. kuva alla). Jatkaaksesi 

työnhakua tee sinulle annetut tehtävät tai ilmoita 

työnhaun muutoksesta.
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Voit tarkistaa työttömyysturvatietosi Kaikki asiointi –

välilehdeltä kohdasta Omat työttömyysturvatiedot. 

Lausunto siirtyy sähköisesti työttömyyskassallesi tai 

Kelaan. Saatat saada automaattisen lausunnon 

ilmoittautumisesi yhteydessä tai joissain tilanteissa 

lausunto tehdään TE-toimistossa manuaalisesti. 

Huomioithan, että poikkeustilanteen vuoksi toimistoissa 

tehtävien lausuntojen antaminen voi ruuhkautua.    


