
                        

 

Skyldigheten att söka jobb 

Så här rapporterar du om arbetssökning i E-
tjänster 

 

Du behöver: 

 En fungerande dator eller mobil 

 Internetanslutning 

 Verktyg för stark autentisering, till exempel bankkoder eller mobilcertifikat 

 Information om vilka arbetstillfällen du har sökt: arbetsuppgift, arbetsgivare 

och vilken dag du har sökt jobbet. 

 

 

 

 

 

 

Skriv tyollisyyspalvelut.hel.fi i webbläsarens adressfält. Längst upp till höger hittar du 

en knapp som heter E-tjänster. När du klickar på den, öppnas e-tjänsten. 

På startsidan för TE-palvelut 

Mina e-tjänster klickar du på 

knappen Logga in i tjänsten. 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identifiera dig med bankkoder 

eller mobilcertifikat. 

När du loggar in i tjänsten för 

första gången måste du 

granska och spara dina 

kontaktuppgifter. 

 

 

När du loggat in på E-tjänster 

hittar du sidan Öppna 

ärenden och uppgifter. 

Klicka på triangeln framför 

rubriken Uppgift som 

överenskommits i planen. 

Klicka sedan på Min plan. 

Klicka på Nästa för att visa 

uppgifterna, dvs. 

skyldigheten att söka jobb. 

 

 



                        

 

 

 

 

  

Nu kan du rapportera om det 

jobb du har sökt eller om en 

annan uppgift som uppfyller din 

skyldighet att söka jobb. 

I avsnittet Arbetstillfälle väljer 

du lämpligt alternativ för din 

situation i rullgardinsmenyn.  

 

När du ansöker om lediga jobb 

väljer du det första alternativet 

”Ansökan om jobb längre än två 

veckor, annat än 

jobberbjudande”. 

Därefter kommer det fram en 

möjlighet att fylla i Arbetsuppgift 

och arbetsgivarens information.  

 

Du måste också lägga till en 

Förverkligande dag, dvs. det 

datum då du ansökt om ett jobb. 

Denna information är obligatorisk. 

Bilagor behöver inte bifogas om 

inte din sakkunniga uttryckligen 

begärt det. 

 

 

 



                        

 

 

Du kan rapportera en eller flera uppgifter och spara dessa. När du har rapporterat 

önskat antal jobbmöjligheter klickar du på Fortsätt längst ned på sidan. 

OBS! Lämna kolumnen Utförd tom och kom ihåg att rapportera de återstående 

jobbmöjligheterna innan tidsfristen löper ut. 

 

När du har rapporterat alla dina skyldigheter att söka jobb för denna period, 

klicka på Ja i kolumnen Utförd, innan tidsfristen löper ut. 

Behöver du hjälp med att använda E-tjänster? 

Du kan besöka sysselsättningstjänsternas kontor vardagar kl. 9-16 utan tidsbokning. 

Mer detaljerad information om kontor och avvikande öppettider finns på webbplatsen: 

tyollisyyspalvelut.hel.fi – Så här uträttar du ärenden – Ta kontakt – Besök oss.  

Kontrollera att uppgifterna du gav är korrekta innan du skickar in uppgiften. Om du 

behöver redigera dem, välj Föregående. Om all nödvändig information har matats 

in korrekt klickar du på knappen Skicka. 


