
Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston palvelupaletti

Tukea 
työllistymiseen

Päivitystä 
työnhakutaitoihin

Päivitystä 
ammattiosaamiseen

Päivitystä 
urasuunnitteluun

Kirjaamon yhteystiedot:
Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kirjaamo: 
Postiosoite: PL 156, 60100 Seinäjoki
Sähköposti: kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi 

• TE-toimiston
tapahtumakalenteri
• Somekanavat:
Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube

• TE-palvelut,  
asumisneuvonta, nuorten 
psykiatrinen 
sairaanhoitaja, 
seksuaaliterapeutti

• Etelä-Pohjanmaan 
Ohjaamot

Matka- ja 
yöpymis-
kustannukset
Haastattelumatkat

• Korvaus 0,21 €/km, omavastuu 12 €

• Max. matka 200 e, yöpyminen 80 e
• Hakemus 1kk:n sisällä TE-toimistoon
• Työhaastattelut, 

koulutushaastattelut, 
osaamiskartoitukset

• Työ- ja toimintakyvyn arviot

Palkkatuki
Tuki työllistämiseen

• 30 % 6kk (työttömyyden kesto 

< 1 v)
• 40 % 12kk (12kk/14 kk)
• 50 % 12kk (24kk/28 kk)
• Poikkeukset esim. yli 60-v, 

oppisopimus ja velvoitetyö

EURES
Töihin Eurooppaan

• Neuvontaa työnhausta
Euroopassa

• eures@te-toimisto.fi

• EU työnhakuun 3kk ansio-
tai peruspäivärahalla

Työmarkkinatori

• Loistava markkinointikeino 
työtä hakevalla. Ellet osaa, 
Hanki ammattitaito
koulutuksella.

• Aulapalvelut Alajärvellä, 
Kauhajoella ja Seinäjoella: 
aukioloajat. 

• Verkkosivuilta vinkkejä 
työnhakuun

Työnhakuvalmennus
Työnhakutaidot kuntoon

Työnhakuneuvonta

• Ryhmämuotoinen 
valmennus,

• Kesto 5 päivää

Työnhakuvalmen-
nus verkossa
Aktiiviselle nettikäyttäjälle

• Jobitti

Työhönvalmennus
Henkilökohtaista ohjausta

• Asiakkaan lähtökohdista 
henkilökohtaista palvelua

• Eero ja täsmäjelppi

Työnhaun 
teemapäivät
Eri teemoja

Koulutusneuvonta-
palvelut
Paikallista neuvontaa

• P. 0295 046 596 /Tapani M.
• Valtakunnallista 

koulutusneuvontaa p. 0295 
020 702, ma-pe klo 9.00–
16.15

Omaehtoinen 
opiskelu 
työttömyysturvalla
Paranna ammattitaitoasi

• Päätoimisesti työttömyysetuudella
• Yli 25-vuotiaille. Enintään 24kk.
• Tuki päiväraha tai 

työmarkkinatuki, ei kulukorvausta
• Lyhytkestoinen opiskelu 

työttömyysetuudella

Työvoimakoulutus
Ammattitaito ajan tasalle

• Täydennyskoulutusta
• Ammattitutkintoja,
tutkinnon osia

Oppisopimus
Kouluttaudu ammattiin 
työpaikalla

• Työsuhteeseen perustuva
koulutus

• Ammatilliset tutkinnot tai
tutkinnon osat

• Lisätietoja: 
oppisopimustoimisto ja 
opintopolku.fi

• Palkkatuki mahdollinen

Maahanmuuttajien 
koulutus

• Suomen kielen ja kotoutumisen 
koulutusta

• Omaehtoinen opiskelu 
kotoutumistuella

• SIB-hanke 

Ammatinvalinta- ja 
uraohjaus
Ammatinvalintapsykologin 
palvelu

Työkokeilu
Uusi ala tai polku 
työelämään

Aloittavan yrittäjän 
palvelut
Puhelinpalvelu

• Yritys-Suomi.fi, 0295 020 
500

• Starttiraha 
• Yrittäjyysinfot joka kuukausi
• Yrittäjyysvalmennukset
• Paikalliset aloittavan 

yrittäjän palvelut

Valtakunnallinen 
puhelinpalvelu
Puhelinpalvelu

• Henkilöasiakkaat suomi puh. 0295 
025 500 ma-pe 9.00-16.15

• Personkundersvenska tel. 0295 
025510 mon-fre 9.00.-16.15

• Työnantaja- ja yritysasiakkaat puh. 
0295 046 510 arkisin klo. 9.00.-16.15

• Työttömyysturvaneuvonta puh. 0295 
020 701 ma-pe 9.00-16.15

• Seinäjokiset tmt saajat
• Aukioloajat ma-pe 9-16
• Keskuskatu 32 (I-rappu)

• Fokus-hanke

• Oma polku-hanke
• Aputiimi
• Majakka-hanke

• Preppaamo
• Tolkkupaja-hanke

Työttömien 
terveystarkastukset
Tarve selvittää työkykyä

Uravalmennus 
Ohjuri
Uraohjausta ryhmässä

• Apua urasuunnitteluun ja 
työllistymiseen, 
ammatinvaihtajat, 
työelämään palaavat

• Yhteispalvelupisteet 
ympäri Etelä-Pohjanmaan 

• Työ- ja toimintakyvyn 
itsearviointimenetelmä 
kaikille työikäisille

• Ohjaus tarkastuksiin 
kuntien ohjeilla ja asiakkaan
suostumuksella 

Muu palvelutarve

• Paikallinen 
ammatinvalinnanohjaus

• Valtakunnallinen uraohjausp. 
0295 020 720 ma ja to klo 12-16

• Tyolinja.uraohjaus@te-
toimisto.fi

• Uravaihtoehtojen selvittämiseksi  
ja työmarkkinoille palaamisen 
tueksi

• Enintään 6 kk samalla työnantajalla

• Yhteensä enintään 12kk, yleensä 1-
3kk

EU

Hankkeet ja projektit

EU
Muutosturva-
palvelut
Erityiskohderyhmille

Kuntouttava
työtoiminta
Kunta järjestää, 
asiakkaalla 
aktivointisuunnitelma

EU
Työllisyyspolittiset
ja ESR-hankkeet
EU:n rakennerahaston 
tuella

Ajankohtaiset 
tapahtumat

Yhteispalvelupisteet

Ohjaamo
Alle 30-vuotiaille nuorille

AIMO Monialainen 
työllisyyspalvelu
Alueellinen pilottihanke

Työpajat
Uraohjausta ja arjen 
hallintaa

• Palvelua työpajatyyppisissä 
ympäristöissä, pituus n. 3-
6kk

• Valmennusta ja 
arjenhallintaa

? Kykyviisari

Koulutuskokeilu
Koulutukseen 
soveltuvuuden arviointiin

• Kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelut, TE-
toimiston ja Kelan palvelut

Etelä-Pohjanmaan 
TYP

Työhaastatteluval-
mennus verkossa

Uravalmennus 
verkossa

• Töiden ja tekijöiden 
kohtamispaikka.

Osaajia yrityksiin
RekryKoulutus

• Muutosturva-asiantuntija Elina 
Nurmela p. 0295 046 601 

Kiinni työelämään
-hanke

• Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen hallinnoima hanke,

• Tavoite tukea asiakkaiden 
työllistymistä avoimille 
työmarkkinoille 

• Kehittää kohderyhmän 
työllistymistä tukevaa 
verkosto- ja yritysyhteistyötä 

http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/tapahtumat
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/tapahtumat
https://www.facebook.com/etelapohjanmaa.tepalvelut/
https://twitter.com/TEpalvelutEPO
https://www.instagram.com/tepalvelutepo/
https://www.youtube.com/channel/UCA9IVy2t9UlJwNAEFdYUNaA
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/ohjaamo
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kustannukset_ja_avustus/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyollisty_palkkatukikortilla/index.html
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
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https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?locations=Turku&announced=0&sort=1
https://www.oppisopimus.fi/
https://kotouttaminen.fi/omaehtoisen-opiskelun-tukeminen-tyottomyysetuudella
https://kotouttaminen.fi/omaehtoisen-opiskelun-tukeminen-tyottomyysetuudella
https://epiqus-urat.jelpp.com/turku_-hae-ohjelmaan-suomeksi-5a1c42cd0f3a0d768826f89d/apply
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/paikalliset-palvelut/yrittajyysvalmennus
http://toimistot.te-palvelut.fi/aloittavalla-yrittajalle
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https://www.plu.fi/hankkeet/oma-polku/
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http://preppaamo.fi/
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