Tervetuloa Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi!
Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut palvelevat sinua työllistymiseesi liittyvissä
asioissa TE-toimiston sijaan. Muutos liittyy työllisyyden kuntakokeiluun, joka
käynnistyi 1.3.2021 ja kestää vähintään 30.6.2023 saakka. Työttömyysturvaasi ei
aiheudu muutoksia. Kokeilun asiakkaaksi siirtyminen on tehty automaattisesti, eikä
sinun tarvitse olla yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon erikseen sen vuoksi.
Ilmoitathan kaikista muutoksista tilanteessasi (esim. työllistyminen, opiskelu,
yhteystiedot) edelleenkin Oma asiointi-palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Saat oman työntekijän työllistymisesi tueksi

Työllisyyspalveluissa sinulle on nimetty asiakasvastaava, joka auttaa sinua kaikissa
työllistymiseesi liittyvissä asioissa ja neuvoo sinua työttömyyteen liittyvissä
viranomaisasioissa. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön asiakasvastaavallesi Oma
asiointi-palvelussa.

Mitä palveluja kunta tarjoaa minulle?

Oman kuntasi työllisyyspalveluihin kuuluvat edelleen tutut työhön pääsyä edistävät
palvelut
kuten
palkkatuki,
starttiraha,
työnhakuja
uravalmennukset,
työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Kunta
tarjoaa myös lakisääteisiä kotoutumispalveluita.
Työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma laaditaan kanssasi myös
kotikuntasi työllisyyspalveluissa. Aiemmin laadittu suunnitelma ja siinä sovitut
tehtävät ovat velvoittavia, kunnes kunta päivittää suunnitelman kanssasi.
Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluihin kuuluu myös Nuorten Ohjaamo sekä
aikuisille suunnattu Osaamo, jotka löytyvät Rinteenkulman kauppakeskuksen
2. kerroksesta.
Ohjaamosta ja Osaamosta saat yksilöllistä ohjausta työllistymiseen ja osaamisesi
kehittämiseen. Yksilöllisesti tarpeisiisi räätälöitävä maksuton palvelu on käytössäsi
arkipäivisin klo 10-16. Voit varata ajan tai tulla käymään silloin kun juuri sinulle sopii.

Mistä löydän palvelut ja tapahtumat?

Kuntakokeilulle on perustettu omat nettisivut, josta löydät perustietoa työllisyyden
edistämisen
kuntakokeilusta.
Sivut
löytyvät
osoitteesta
rovaniemi.fi/tyollisyydenkuntakokeilu.
Jos
haluat
saada
ajantasaista
tietoa
palvelutarjonnastamme,
erilaisista
rekrytointitapahtumista ja muista tapahtumista, ota seurantaan alla olevat kanavat.
Verkkosivut
rovaniemi.fi/tyollisyydenkuntakokeilu
Työllisyyspalvelut
Rovaniemen kaupunki

Ohjaamo Rovaniemi

Kuntakokeilun palvelupiste
Rovaniemen kaupungin
työllisyyspalvelut
Rinteenkulman kauppakeskus, 2.krs
Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi
Avoinna ma-pe klo 10-16

Ohjaamo Rovaniemi
Osaamo Rovaniemi
Osaamo Rovaniemi

Yhteystiedot

Voit jättää yhteydenottopyynnön
Oma asiointi-palvelussa
(www.te-palvelut.fi/omaasiointi)
ja
asiakasvastaavasi
ottaa
sinuun
yhteyttä viiden (5) arkipäivän sisällä.
Myös valtakunnalliset puhelinpalvelut
palvelevat sinua edelleen.
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
Uraohjauksen psykologi 0295 020 720
(ma ja to klo 12–16)

Lisäksi palvelemme sinua
ajanvarauksella TE-toimiston
tiloissa osoitteessa Valtakatu 16,
96200 Rovaniemi.
Kun saat kutsun henkilökohtaiseen
tapaamiseen, tarkistathan kutsusta
missä palvelupisteessä tapaaminen
tapahtuu.
Kuntakokeilun puhelinpalvelu
040 649 2215
avoinna arkisin klo 9-12

