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URAPOLKU-VALMENNUSPALVELU
OHJE ASIAKKAALLE

Tervetuloa valmennukseen!
Osallistut Uudenmaan TE-toimiston Urapolku-valmennukseen, jonka toteuttaa TE-toimiston yhteistyö-
kumppanina toimiva palveluntuottaja. Tavoitteena on, että valmennuksen avulla saat tukea työnhakuusi ja
löydät itsellesi työpaikan. Urapolku koostuu ryhmämuotoisesta viidentoista (15) päivän mittaisesta uraval-
mennuksesta ja tätä seuraavasta noin kolmen kuukauden mittaisesta jatkopolusta.

Tähän Uudenmaan TE-toimiston esitteeseen on koottu lyhyesti palvelun keskeiset taloudelliseen tukeen,
osallistumiseen ja poissaoloihin liittyvät asiat. Huomaa, että ohjeet ja tuet ovat erilaiset ryhmämuotoisen
uravalmennuksen aikana kuin sen jälkeen toteutuvan jatkopolun aikana.

Valmennuspalveluun tulee osallistua ohjelman mukaisesti
On tärkeää, että sitoudut osallistumaan Urapolku-valmennukseen, sillä työttömyysturvalaki velvoittaa si-
nua siihen. Ryhmämuotoista uravalmennusta ja sitä seuraava jatkopolkua ei voi keskeyttää ilman pätevää
syytä (pätevä syy voi olla esimerkiksi työllistyminen kokoaikatyöhön tai pitkäkestoinen sairaus, josta on esi-
tettävä lääkärintodistus). Kun osallistut valmennukseen, täytät edellä mainitun lain työnhakijalle asettamat
velvoitteet, mutta ennen kaikkea saat itsellesi hyödyllistä tukea ja palvelua. Palvelu on sinulle maksutonta.

RYHMÄMUOTOINEN URAVALMENNUS (KESTO 15 PÄIVÄÄ)

Uravalmennuksen aikana saat tieto, neuvontaa ja ohjausta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkeyttä-
miseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Ryhmävalmennukseen kuu-
luu myös henkilökohtaista ohjausta. Palvelu toteutetaan ryhmämuotoisena viidentoista (15) päivän aikana.

VALMENNUSPALVELUN JATKOPOLKU (KESTO NOIN KOLME KUUKAUTTA)

Jatkopolku-palvelu alkaa välittömästi uravalmennuksen jälkeen. Uravalmennuksen lopussa teet valmenta-
jan kanssa yhdessä jatkosuunnitelman, jossa sovitte toimista jatkopolulle. Tämä suunnitelma myös päivite-
tään päättäessäsi valmennuksen, mikäli et ole työllistynyt. Suunnitelmaan kirjataan työ- ja opiskelutavoit-
teet ja muut valmennuksen jälkeiset toimet. Suunnitelmat toimitetaan myös TE-toimistolle.

Uudenmaan TE-toimisto
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TALOUDELLINEN TUKI VALMENNUKSEN AIKANA

Valmennuksen aikana on mahdollista saada työttömyysetuutta. Valmennus koostuu kahdesta osuudesta:
ryhmävalmennuksesta ja sitä seuraavasta kolmen kuukauden jatkopolusta. Huomaathan, että etuudet ovat
erilaiset ryhmävalmennuksen ja jatkopolun aikana.

Yleistä taloudellisesta tuesta valmennuksen aikana
Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että olet rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistoon, työnhakusi
on voimassa ja haet kokoaikatyötä. Myös valmennuspalvelun aikana sinun tulee hakea TE-toimiston vel-
voittaviin työ- ja koulutustarjouksiin sekä reagoida TE-toimiston yhteydenottoihin (esim. työllistymissuun-
nitelman päivitys). Lisäksi:

• Jos sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ennen valmennusta esimerkiksi korvauksetto-
man määräajan, työssäolovelvoitteen tai odotusajan vuoksi, nämä maksuesteet väistyvät ja työttö-
myysetuutta voidaan maksaa ryhmävalmennuksen ajalta. Ryhmävalmennukseen osallistuminen
myös täyttää työssäolovelvoitetta.
• Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinulla on velvollisuus hakea
koulutukseen huolimatta valmennukseen osallistumisesta. Velvollisuuden laiminlyöminen voi vai-
kuttaa työttömyysturvaoikeuteen. Katso lisää alle 25-vuotiaiden työttömyysturvasta TE-palvelui-
den sivuilta, www.te-palvelut.fi.
• Valmennuksen ajalta maksetut työttömyyspäivärahat lasketaan mukaan työttömyyspäivärahan
enimmäisaikaan. Jos enimmäisaika täyttyy valmennuksen aikana, asiasta tulee ilmoittaa TE-toimis-
toon. Tällöin etuus maksetaan työmarkkinatukena valmennuksen loppuun saakka.
• Palkka tai muu työtulo vähentää etuuden määrää. Täydestä etuudesta vähennetään puolet siitä
työtulosta, joka ylittää 300 euroa kuukaudessa (väliaikainen muutos 31.3.2021 asti 500 euroa kuu-
kaudessa). Yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta etuutta.
• Jos saat valmennuksen aikana työttömyysetuuden maksamisen estävän lausunnon työvoima-
poliittisesti moitittavan menettelyn takia, et saa etuutta palvelun loppuajalta.
• Mikäli olet palvelun päätyttyä edelleen työtön, TE-toimisto selvittää työttömyysturvaoikeutesi
tarvittaessa uudelleen.
· Tarkemmat tiedot etuuksista ja esim. koronapandemian aikana tehdyistä muutoksista saat

etuuden maksajalta eli työttömyyskassasta tai Kelasta.

Taloudellinen tuki ryhmämuotoisen valmennuksen ajalla
Ryhmämuotoinen valmennus on työttömyysturvalain mukaista työllistymistä edistävää palvelua, jonka pe-
rusteella sinulle voidaan maksaa seuraavia etuuksia.

Työttömyysetuus
Ryhmämuotoisen valmennuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa,
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon sinulla työttömänä ollessa on oikeus.
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Työttömyysetuus haetaan Kelasta tai työttömyyskassasta samalla lomakkeella kuin työttömänä ollessa. Val-
mennuksen aikana lomakkeeseen kirjataan tieto palvelusta (urapolku-uravalmennus) kunkin osallistumis-
päivän kohdalle.

Työttömyysetuuden korotus
Jos valmennukseen osallistumisesta on sovittu TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa, sinulle voi-
daan ryhmämuotoisen valmennuksen ajalta maksaa suurempaa työttömyysetuutta kuin mitä saat työttö-
mänä olleessasi. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja.

Kulukorvaus
Lisäksi valmennuksen ajalta voidaan maksaa läsnäolopäiviltä kulukorvausta 9 €/pv (veroton). Etuuden mak-
saja (Kela tai työttömyyskassa) maksaa kulukorvauksen sinulle ilman erillistä hakemista.

Taloudellinen tuki jatkopolun ajalla

Ryhmävalmennusta seuraava jatkopolku on lain julkisista työvoima- ja yrityspalveluista mukaan työllisty-
mistä edistävään palveluun rinnastettavaa palvelua. Jatkopolun ajalta voidaan maksaa samaa työttö-
myysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), johon sinulla työttömänä ollessasi olisi
oikeus. Jatkopolun ajalta ei makseta kulukorvausta tai korotettua etuutta. Jos sinulle on ennen valmennuk-
sen aloitusta tai sen aikana annettu työttömyysetuuden maksamisen estävä lausunto, maksueste voi olla
voimassa myös jatkopolun aikana.

POISSAOLOT JA VALMENNUSPALVELUN KESKEYTTÄMINEN

Sekä ryhmämuotoinen valmennus että jatkopolku ovat sinulle TE-toimiston työnhakijana velvoittavia ja nii-
hin tulee osallistua palveluntuottajan ohjeiden mukaisesti. Olethan yhteydessä TE-toimistoon, jos joudut
keskeyttämään valmennuksen tai poissaolosi palvelusta pitkittyy.

Poissaolot ryhmämuotoisen valmennuksen aikana
· Poissaolosta on ilmoitettava valmennuksen ohjaajalle ja etuushakemuksessa työttömyysetuu-
den maksajalle. Valmennuspalvelun tuottajalla on oikeus pyytää sairauslomatodistus ensimmäi-
sestä poissaolopäivästä lähtien.
· Valmennuspalvelun tuottajalla on velvollisuus ilmoittaa poissaolopäiväsi kahden viikon välein
työttömyysetuuden maksajalle.
· Jos poissaololle ei ole laissa määriteltyä hyväksyttävää syytä, sinulla ei ole oikeutta työttö-
myysetuuteen ja kulukorvaukseen poissaolopäivältä.
· TE-toimisto voi keskeyttää uravalmennuksen, jos olet ollut ilman lupaa poissa valmennuksesta
yhdenjaksoisesti viisi valmennuspäivää tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät valmen-
nukselle asetetut tavoitteet täyty. TE-toimisto voi keskeyttää valmennuksen myös muusta paina-
vasta syystä.
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Poissaolot valmennuksen jatkopolun aikana
· Poissaolosta on ilmoitettava valmennuksen ohjaajalle.
· Mikäli poissaolo estää palvelun toteuttamisen, palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa asi-
asta TE-toimistolle, joka selvittää asian.

Valmennuspalvelun päättyminen ja keskeyttäminen
· Valmennuspalvelu voi päättyä, kun aloitat työn, koulutuksen, muun palvelun tai se päättyy muun

sovitun hyväksyttävän syyn vuoksi. Muussa tapauksessa palvelu jatkuu aloittamiskuukauden jäl-
keen kolme kalenterikuukautta.

· Valmennuksen keskeyttämisestä on ilmoitettava valmennuksen ohjaajalle tai TE-toimistoon.
· Valmennuksen voi keskeyttää työllistymisen, ammatillisen koulutuksen aloittamisen tai muun hy-

väksyttävän syyn vuoksi.
· Valmennuksen keskeyttäminen ilman hyväksyttävää syytä voi aiheuttaa työttömyysturvan me-

nettämisen määräajaksi.

MUUT OHJEET
· Työnhakua ei tarvitse uusia valmennuksen aikana, sillä työhaku on voimassa aiemmin sovitun
mukaan. Työnhaun voimassaolon voi tarkistaa Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palve-
lut.fi.
· Ilmoita työllistymisestä ja muista olosuhteiden muutoksista (osoite, puh.nro, sairausloma, yms.)
TE-toimistoon Oma asiointi -palvelun kautta, sähköpostilla kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi tai TE-
toimiston puhelinpalveluun 0295 025 500 (ma‒pe 9.00‒16.15). Puhelinpalvelu opastaa myös verkko-
palvelujen käytössä.
· Uravalmennuksen (ryhmämuotoinen valmennus, 15 pv.) aikana sinulla on voimassa Työ- ja elin-
keinoministeriön ottama ryhmävastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus.
· Valmennuspalvelun aikana sinun tulee hakea lähetettyihin työ- ja koulutustarjouksiin sekä
reagoida TE-toimiston yhteydenottoihin.
· Valmennuspalvelun päättyessä annat palautetta valmennuksesta.
· Lisätietoja mm: www.te-palvelut.fi, www.tyj.fi, www.kela.fi
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