Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet
Anvisningar för arbetssökande

temporär lagändring under perioden 16.3–31.12.2020
Om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts-och
företagsservice och 2a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
och tillämpning av ändringen
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Inledande av jobbsökning och uppgifter i anknytning till det på nätet, vad förändras?
•

Inledandet av jobbsökning består av fyra steg: lämnande av kontaktuppgifter och uppgifter om jobbsökningen,
besvarande av frågor kring servicebehovet samt uppdatering av sysselsättningsplanen.
•

Lämnandet av kontaktuppgifter och uppgifter om jobbsökningen (steg 1–2) startar personens jobbsökning i ifrågavarande
nättjänst.

•

Om den arbetssökande inte känner till någon förändring under de kommande tre månaderna hänvisas han eller hon till att
även göra en bedömning av servicebehovet via nätet och uppdatera sysselsättningsplanen (steg 3–4). Om den arbetssökande
fått i uppgift att utföra dessa saker har de varit förpliktande för den arbetssökande under hot om avslutande av
jobbsökningen: om bedömningen av servicebehovet eller uppdateringen av planen inte gjorts inom den utsatta tidsfristen
har personens jobbsökning och rätt till arbetslöshetsförmån upphört det utsatta datumet.

•

1.5.2020 trädde en lagändring i kraft, enligt vilken jobbsökningens giltighet inte upphör på grund av att den
arbetssökande inte har besvarat frågorna om sitt servicebehov via nättjänsten eller uppdaterat
sysselsättningsplanen eller utkastet till den.

•

Lagändringen gäller till och med 31.12.2020. Den ändrade lagen tillämpas dock retroaktivt vid jobbsökning som
inleds via nättjänsten 16.3.2020 och därefter.
•

Om jobbsökningen avslutats på grund av underlåtenhet att göra en bedömning av servicebehovet eller
uppdatera planen kan arbets- och näringsbyrån sätta jobbsökningen i kraft igen retroaktivt och ge utbetalaren
av arbetslöshetsförmån ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande.

•

Retroaktiv korrigering av jobbsökningens giltighet och rätten till arbetslöshetsförmån måste
begäras av personen själv.
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Inledande av jobbsökning och uppgifter i anknytning till det på nätet, vad förändras?
Anvisningar för arbetssökande
•

Om du inte gjort en bedömning av servicebehovet eller uppdaterat planen mellan 16.3–30.4.2020 och din jobbsökning
därför har avslutats ska du kontakta arbets- och näringsbyrån och be dem korrigera avslutandet av jobbsökningen och det
arbetskraftspolitiska utlåtande som lämnats om det. På din begäran sätter arbets- och näringsbyrån jobbsökningen i kraft
igen retroaktivt och lämnar ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande till utbetalaren av arbetslöshetsförmån.

Kontakta arbets- och näringsbyrån genom att ringa det landsomfattande numret för personkunder.
Kontaktuppgifterna finns på TE-palvelut.fi.
Om det är kö till telefonservicen kan du be att bli uppringd, ifall du erbjuds den möjligheten.
•

Observera att din jobbsökning måste vara i kraft hela den tid för vilken du tänker ansöka om och för vilken du har
möjlighet att få arbetslöshetsförmån.

•

Mellan 1.5–31.12.2020 följer arbets- och näringstjänsternas kundinformationsystem automatiskt upp huruvida
uppgifterna som den arbetssökande fått (bedömning av servicebehovet och uppdatering av planen via nätet) utförs. Om
den aktuella uppgiften inte utförs avbryts inte jobbsökningen, utan systemet omvandlar automatiskt jobbsökningen till
tillsvidaregällande. Underlåtenhet att utföra uppgifterna under denna period (1.5–31.12.2020) medför alltså inga särskilda
åtgärder för dig.

•

OBS! Du kan kontrollera statusen för din jobbsökning genom att logga in i arbets- och näringstjänsternas
tjänst Mina e-tjänster. Där kan du också anmäla ändringar i din jobbsökning, som t.ex. att du ska arbeta.
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Uppgifter som ska utföras i nättjänsten vid inledande av jobbsökning
•

Anmäl dig som arbetssökande i nättjänsten Mina e-tjänster hos arbets- och näringsbyråns arbets- och
näringstjänster http://www.te-tjanster.fi/te/sv/ .

•

När du anmäler dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån består inledandet av jobbsökning av fyra steg:
lämnande av kontaktuppgifter och uppgifter om jobbsökningen, besvarande av frågor kring servicebehovet samt
uppdatering av sysselsättningsplanen.

•

Kontakt- och jobbsökningsuppgifter
(steg 1 och 2) ska lämnas samtidigt
som jobbsökningen inleds i tjänsten.

•

Observera dessutom särskilda, mer detaljerade
ifyllningsanvisningar för permitterade eller
företagare. Länk till dem finns till höger på
arbets- och näringstjänsternas sida
Mina e-tjänster.

•

När du utfört dessa två första steg
och skickat in uppgifterna får du ett mottagningsmeddelande om att din jobbsökning
inletts och anvisningar om hur du fortsätter uträtta ärenden.
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Uppgifter som ska utföras i nättjänsten vid inledande av jobbsökning, utkomstskydd
Handläggning av utkomstskydd på arbets- och näringsbyrån
När din jobbsökning inletts kontrollerar arbets- och näringsbyrån dina arbetskraftspolitiska förutsättningar att få
arbetslöshetsförmån och lämnar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till förmån. I en del fall kan du även få
ett arbetskraftspolitiskt
utlåtande automatiskt när din jobbsökning börjar. Arbets- och näringsbyrån tar kontakt med dig per telefon eller brev
om de behöver ytterligare klargöranden i handläggningen av utkomstskyddet. När ditt utkomstskyddsärende har
behandlats skickar arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande direkt till förmånsbetalaren. Arbets- och
näringsbyrån kan efter eget övervägande också skicka utlåtandet till dig per post för kännedom.
Observera att det för närvarande är kö i behandlingen av utkomstskyddsärenden.
Du kan följa behandlingen av ditt ärende och se alla utlåtanden från arbets- och näringsbyrån på nätet i tjänsten Mina
e-tjänster (Alla tjänster – Uppgifter om utkomstskyddet).
OBS!
Vänta inte på arbets- och näringsbyråns handläggning och utlåtande, utan ta direkt kontakt med din utbetalare av
arbetslöshetsförmån och
lämna in en ansökan till dem enligt utbetalarens anvisningar.

5

Uppgifter som ska utföras i nättjänsten vid inledande av jobbsökning, bedömning av
servicebehovet
Om du inte känner till några ändringar under de kommande tre månaderna hänvisar nättjänsten dig härnäst till att
besvara frågor om ditt servicebehov (steg 3). Du kan besvara frågorna direkt eller senast inom två vardagar. Den öppna
uppgiften finns på förstasidan till arbets- och näringstjänsternas tjänst Mina e-tjänster, om den ännu inte utförts och
det fortfarande finns tid kvar att göra det.
Du kan utföra den föreslagna uppgiften inom den angivna
tidsfristen.
• Mellan 16.3.–31.12.2020 är det frivilligt att
utföra uppgiften.
• Från och med 1.1.2021 är det återigen förpliktande,
dvs. din jobbsökning avbryts om den föreslagna
uppgiften inte utförts inom den angivna tidsfristen.
På grund av den snabba beredningen av lagändringen
och den temporära giltigheten har arbets- och
näringstjänsternas nättjänst inte kunnat uppdateras
för att motsvara de ändrade förutsättningarna. Därför
innehåller tjänsten felaktig information om att
jobbsökningen avslutas om du inte utför uppgiften.
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Uppgifter som ska utföras i nättjänsten vid inledande av jobbsökning, uppdatering av
plan
När du har besvarat frågorna om ditt servicebehov hänvisar nättjänsten dig härnäst till att uppdatera
sysselsättningsplanen (steg 4). Du kan uppdatera din plan inom sju vardagar. Den öppna uppgiften finns på förstasidan
till tjänsten Mina e-tjänster, om den ännu inte utförts och det fortfarande finns tid kvar att göra det.
Du kan utföra den föreslagna uppgiften inom den angivna
tidsfristen.
• Mellan 16.3.–31.12.2020 är det frivilligt att
utföra uppgiften.
• Från och med 1.1.2021 är det återigen förpliktande,
dvs. din jobbsökning avbryts om den föreslagna uppgiften
inte utförts inom den angivna tidsfristen.
På grund av den snabba beredningen av lagändringen
och den temporära giltigheten har arbets- och
näringstjänsternas nättjänst inte kunnat uppdateras för
att motsvara de ändrade förutsättningarna. Därför
innehåller tjänsten felaktig information om att
jobbsökningen avslutas om du inte utför uppgiften.
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Bedömning av servicebehovet och uppdatering av sysselsättningsplanen via
nätet
•

Syftet med dessa uppgifter är att kartlägga och få information om vilken typ av service du förväntar dig och
behöver från arbets- och näringsbyrån. Alla som anmält sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån har
rätt till arbets- och näringsbyråns tjänster i enlighet med sitt individuella servicebehov.
Du kan beskriva din individuella situation och din plan, hur du har tänkt dig sysselsättas i fortsättningen.
Beskrivningen kan vara kort eller längre, helt enligt din egen situation och plan.

•

Du kan själv besluta om du vill utföra de föreslagna uppgifterna, dvs. besvara frågorna om ditt servicebehov
och/eller uppdatera din sysselsättningsplan via nätet.
•

•

Medan den temporära lagen är i kraft 16.3–31.12.2020 är det frivilligt att besvara frågor och utarbeta planen.
Om du inte utför dessa uppgifter under denna tid avslutas inte din jobbsökning baserat på att de inte utförts.
Om din jobbsökning ändå har avbrutits av ovan nämnda skäl kan du be arbets- och näringsbyrån korrigera
avslutandet av jobbsökningen och det arbetskraftspolitiska utlåtande som lämnats om det. På din begäran
sätter arbets- och näringsbyrån jobbsökningen i kraft igen retroaktivt och lämnar ett nytt arbetskraftspolitiskt
utlåtande till utbetalaren av arbetslöshetsförmån.
Bedömningen av servicebehovet och uppdateringen av planen är förpliktande igen från och med 1.1.2021,
varvid din jobbsökning avbryts och din rätt till arbetslöshetsförmån upphör om de givna uppgifterna
inte utförs.
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