Vantaan ja Keravan
työllisyyspalvelut
Vantaan ja Keravan kaupungit yhdistävät voimansa TE-palvelujen
kanssa työllisyyspalvelujen tuottamiseksi 1.3.2021 alkaen.

Vantaan ja Keravan kaupungit yhdistävät voimansa TE-palvelujen kanssa
työllisyyspalvelujen tuottamiseksi 1.3.2021 alkaen. Tavoitteemme on
auttaa sinut työhön tai koulutukseen. Saat henkilökohtaisen valmentajan
tukemaan työllistymistäsi.

Oletko työnhakija? Toimi näin:
1. Ilmoita kaikista muutoksista tilanteessasi (esim. työllistyminen tai
opintosuunnitelmat). Voit ilmoittaa muutoksista Oma asiointi -palvelussa tai
olemalla suoraan yhteydessä omavalmentajaasi.
2. Muista tehdä työllistymissuunnitelmassasi sovitut tehtävät ja merkitä ne
tehdyiksi Oma asiointi -palvelussa (vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi;
te-palvelut.fi).
3. Kun sovit osallistumisesta johonkin palveluun, toimita pyydetyt
lomakkeet ajoissa, mieluiten 10 arkipäivää ennen kuin palvelu alkaa. Voit
palauttaa lomakkeet sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta, postitse
työllisyyspalveluihin tai käymällä asiointipisteessä.

Keneen voin olla yhteydessä, jos tarvitsen apua?
Saat työllisyyspalveluista omavalmentajan, joka auttaa sinua kaikissa työllistymiseesi
liittyvissä asioissa ja neuvoo sinua työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. Voit
jättää yhteydenottopyynnön omavalmentajallesi Oma asiointi -palvelussa.

Mitä palveluita kunta tarjoaa minulle?
Oman kuntasi työllisyyspalveluihin kuuluvat tutut työhön pääsyä edistävät palvelut
kuten palkkatuki, työnhaku- ja uravalmennukset, työvoimakoulutus, työkokeilu
ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kunta tarjoaa myös lainmukaisia
kotoutumispalveluita. Lisäksi Vantaalla ja Keravalla on omia palveluja.

Tehdäänkö minulle työllistymissuunnitelma?
Kyllä, työllistymissuunnitelma tehdään entiseen tapaan. Aiemmin luotu suunnitelma
ja siinä sovitut tehtävät ovat velvoittavia, kunnes suunnitelma päivitetään kanssasi.

Palvelunumerot ja palveluajat
Henkilöasiakkaiden palvelut
09 8395 0120
aukioloaika ma–pe 9–16
Työnantajapalvelut
09 8395 0130
aukioloaika ma–pe 9–16
Monikieliset palvelut
09 8395 0140
aukioloaika ma–pe 9–16
vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden
verkkosivut, joilta löytyvät mm. eri kuntien yhteystiedot.
kuntaliitto.fi/tyollisyyskokeilut Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnalliset sivut.
te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu. Mm. yhteydenottopyynnöt, ilmoitukset muutoksista
ja työnhakijaksi ilmoittautuminen.
Oma asiointi -palvelu on yhä käytössäsi ja myös valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut
palvelevat sinua edelleen.
kela.fi Maksatukseen liittyvät asiat Kelan asiakkaille.
tyj.fi Maksatukseen liittyvät asiat työttömyyskassojen asiakkaille.
Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antavat yleistä neuvontaa ma–pe 9–16.15.
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu: suomeksi 0295 025 500, på svenska 0295 025 510,
in English 0295 020 713, на русском языке 0295 020 715.
Työttömyysturvaneuvonta 0295 020 701.
Koulutusneuvonta 0295 020 702.
Uraohjaus (uraohjauksen psykologi) 0295 020 720.
Uraohjaus palvelee ma ja to klo 12–16.

Yhteystiedot
Kun jätät yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelussa
(vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi; te-palvelut.fi),
omavalmentajasi ottaa sinuun yhteyttä.
Vantaan kaupunki

Keravan kaupunki

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

PL 8201

PL 123

01030 VANTAA

04201 KERAVA

Vantaan asiointipiste

Keravan asiointipiste

ma–pe klo 9–16

ma–pe klo 9–16

Vernissakatu 1, 1. krs

Aleksis Kiven tie 4, Kauppalantalo

01300 VANTAA

04200 KERAVA

Vantaan Ohjaamo

Keravan Ohjaamo

ma–pe klo 9–16

ma–pe klo 12–16

Nuorten monitoimitila Liito

Kauppakaari 11, katutaso

Lummetie 2b C

04200 KERAVA

01300 VANTAA

vantaanjakeravantyollisyyspalvelut.fi

