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TE-byrån stöder dig vid omställningar
Permittering
Denna broschyr innehåller information om TE-byråns
tjänster vid permitteringar. Om du söker arbetslöshetsförmån från en arbetslöshetskassa eller från FPA under
din permittering, ska du anmäla sig som arbetssökande
till TE-byrån.
Med permittering avses att arbetsgivaren har rätt att
avbryta arbetet och lönebetalningen om de villkor som
fastställs i arbetsavtalslagen uppfylls. Anställningsförhållandet fortsätter dock att gälla under permitteringen.
Permitteringen kan antingen ske på heltid, vilket innebär
att arbetsplikten slopas helt, eller på deltid, vilket innebär att den dagliga eller veckovisa arbetstiden förkortas.
Permitteringen kan antingen vara för viss tid eller tills
vidare.

Anmälning som arbetssökande och
arbetslöshetsförmån
Anmäl dig som arbetssökande till TE-byrån senast den
första dagen du är permitterad. För att du ska få tillgång
till TE-byråns tjänster kan du dock anmäla dig så fort du
har mottagit anmälan om permittering.
Gör så här:
1. Anmäl dig via Mina e-tjänster på www.te-palvelut.fi.
Du behöver nätbankkoder eller mobilt bank-id.
2. Kontrollera på första sidan i Mina e-tjänster huruvida
du har fått som uppgift att utarbeta en bedömning av
servicebehovet eller en sysselsättningsplan.
I Mina e-tjänster får du ett meddelande om mottagande, där du ser närmare anvisningar och tidsfrister.
Om du inte har möjlighet att göra anmälan elektroniskt,
eller om du inte är finsk eller EU-medborgare, anmäl dig
personligen till närmaste TE-byrå. Du hittar öppettiderna och kontaktuppgifterna till närmaste verksamhetsställe på www.te-palvelut.fi – Lokala TE-tjänster.
Vid behov får du hjälp att anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån, via vår telefontjänst eller i chattfunktionen i Mina e-tjänster. Observera att anmälan inte
kan göras retroaktivt. När du anmäler dig, berätta om

din situation och dina planer så detaljerat som möjligt. I
samband med anmälningen tillfrågas du om din beredskap att söka heltidsjobb. För att du ska kunna få arbetslöshetsförmån, ska du vara beredd att söka och ta emot
heltidsjobb under din permittering. Även andra kriterier
ska uppfyllas. Uppge därför även eventuell företagsverksamhet och icke slutförda studier då du anmäler dig. Du
behöver inte lämna in intyg eller andra bilagor till TE-byrån, om du inte separat uppmanas göra det.
TE-byrån utreder din rätt till arbetslöshetsförmån under
permitteringen och ger ett utlåtande om dina rättigheter
till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen. Utlåtandet
levereras elektroniskt till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen. Du ser utlåtandena i Mina e-tjänster på
fliken Uppgifter om utkomstskyddet.
Arbetslöshetsförmånen betalas av arbetslöshetskassan
eller FPA. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa,
ansök om förmånen från kassan. I annat fall ska du
ansöka om förmånen av FPA. Du får mer information
om att söka och betala arbetslöshetsförmån av din egen
arbetslöshetskassa, FPA(www.kela.fi) eller av Arbetslöshetskassornas samorganisation (www.tyj.fi).

Så här anmäler du permittering till TE-byrån
Om du blir permitterad för viss tid (helt, delvis eller periodvis), håll din jobbsökning i kraft tills din permittering
har tagit slut. Om du blir permitterad tills vidare ska även
din jobbsökning vara i kraft tills vidare. Anmäl den eventuella permitteringstiden i sin helhet till TE-byrån och
anmäl de faktiska permitteringsdagarna till betalaren.
Exempel:
• Högst 30 dagars permittering som olika långa perioder under tiden 1.1.2018 – 31.3.2018 – håll din jobbsökning i kraft fram till 31.3.2018.
• Förkortad arbetsvecka, under vilken du jobbar 3 – 4
dagar/vecka under tiden 1.1. – 31.8.2018 – håll din
jobbsökning i kraft fram till 31.8.2018.
• Permittering tills vidare från och med 1.1.2018 – håll
din jobbsökning i kraft tills vidare.

Anmäl TE-byrån om ändringar i din situation. Anmäl till
exempel om ändringar i permitteringens längd, om permittering på viss tid ändras till permittering tills vidare
eller om permitteringen ändras till uppsägning. Gör så
här:
1. På framsidan i Mina e-tjänster, välj ändra eller titta
på dina jobbsökningsuppgifter och anmäl om ändringen i din situation.
2. Kontrollera på första sidan i Mina e-tjänster huruvida
du har fått som uppgift att utarbeta en bedömning av
servicebehovet eller en sysselsättningsplan.
I Mina e-tjänster får du ett meddelande om mottagande där du ser närmare anvisningar och tidsfrister.
Om du inte har möjlighet att använda nättjänsterna,
anmäl ändringar genom att ringa till TE-telefontjänsten.

Tjänster till stöd för dig
När du anmäler dig som arbetssökande till TE-byrån
kan du utnyttja TE-byråns tjänsteutbud. Vid permittering
erbjuder TE-tjänsterna till exempel
• infotillfällen för anställda
• jobbsökningstjänster och arbetsförmedling
• arbetskraftsutbildning
• råd för företagande och stöd för nya företagare.
Bekanta dig närmare med våra tjänster på
www.te-palvelut.fi.

TE sv 1.2020

Kontaktuppgifter
Mina e-tjänster är tillgängliga 24/7. I tjänsten sköter du
behändigt bl.a. ärenden av anmälningskaraktär. TE-byrån kontaktar sina kunder antingen per telefon (från ett
nummer som börjar på 0295), textmeddelande eller
brevpost. Om du vill kan du även lämna en begäran om
att bli kontaktad i Mina e-tjänster. Då kontaktar vi dig
inom fem vardagar.
Även TE-telefontjänsterna står till ditt förfogande
må – fre kl. 9.00 – 16.15. Samtal debiteras enligt ditt
operatörskontrakt och TE-byrån debiterar ingen separat
avgift för samtalet.
• Personkunder 0295 025 510

