
ALLMÄNNA STÖDTJÄNSTER FÖR UNGA ARBETSMARKNADSSTÖD FÖR UNGA

Navigatorn * Under 17-åringar är inte berättigade till
ca 40 servicepunkter runt om i Finland arbetsmarknadsstöd (får barnbidrag)
Handledning, rådgivning och informationsevenemang * 17-åringar får endast arbersmarknadsstöd då
arbete, studier, boende och välmående de deltar i sysselsättningsfrämjande service
Utan tidsbeställning! * 18-åringar beviljas arbetsmarknadsstöd normalt

då de uppfyller de övriga förutsättningarna för
Ungdomsakademin Luckan stöd
Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt och Åbo
Handledning Om du är under 25 år och saknar examen eller
Informationsevenemang yrkesfärdigheter är du skyldig att söka till
Webbtjänsten Fråga.fi utbildning!
Sluta Panta chatt

Sök alltid till en utbildning som börjar på 

Stora Komet - vägledningsprojektet på hösten och leder till examen

svenska i Nyland
Karriärplanering Du bör alltid söka till minst två studieplatser!
Kamratstöd och mentorering
Portfolio Om du blir erbjuden en studieplats bör du ta

emot den! Om du utan vägande orsak inte tar
Decibel.fi emot en studieplats, eller i fall du avbryter dina studier,
Österbottens egna kan du förlora rätten till arbetsmarknadsunderstöd
informations- och rådgivningstjänst för unga

Frågetjänst, blogg, evenemang! SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE 
TJÄNSTER

Hälsovårdstjänster lokalt
Jobbsökar- och karriärträning

Socialen lokalt Utbildnings- och arbetsprövning
Arbetskraftsutbildning
Frivilliga studier som stöds med 
arbetsmarknadsförmånaer (över 25-åringar)
Arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte

Livet efter - 
när livet inte går 

som på räls 



Steg för steg - när livet inte går som på räls Övriga tjänster när livet inte ler

Steg 1 Anmäl dig som arbetssökande till Steg 4 Sök jobb! Stöd med egen bostad

TE-Byrån! Som ung nyutexaminerad är man Nuorisosäätiö
Anmälan görs via TE-tjänsternas E-tjänst kund på TE-byråns servicelinje 1, tel. 09 7552 4700
på adressen: då ska du söka jobb självständigt! asiakaspalvelu@nuorispsaatio.fi
www.e-tjanst.fi/te/sv/index.html När du anmäler dig som arbetssökande
>Anmäl dig som arbetssökande meddelar webbtjänsten när TE-byrån Ungdomsakademin Luckan erbjuder
Logga in med dina nätbankskoder kommer att kontakta dig information om ungas självständiga

Stöd för arbetssökande kan du även få hos: boende, här:
Steg 2 Skicka in ansökan om arbetslöshetsunderstöd Navigatorn www.ungdomsakademin.fi/kunskapskategori/

till FPA Ungdomsakademin Luckan boende/
TE-byrån meddelar automatiskt om din status Stora Komet - vägledningsprojektet på
som arbetssökande till FPA svenska i Nyland FPA erbjuder
Ansök om pengar via FPA:s E-tjänst Hyresgaranti i form av betalningsförbindelse
på adressen: till hyresvärden (blankett TO2r)
www.kela.fi/web/sv/etjanst Allmänt bostadsbidrag
Logga in med dina nätbankskoder Arbetsprövning Högst 80% av boendekostnaderna
Observera 7 dagars självrisktid, under dessa Ansökan via FPA:s E-tjänster
dagar utbetalas inte arbetsmarknadsunderstöd Ett sätt att reda ut alternativ för yrkes- och karriärval!
Om du är under 25 år och saknar yrkes-
utbildning kan det påverka din rätt att få Är till för personer som saknar yrkesutbildning eller Stöd gällande psykisk hälsa
arbetsmarknadsunderstöd planerar att byta bransch. Depressionsvård lokalt,

kontakta din hälsovårdsstation
Steg 3 Funderar du på att studera mera? Arbetsprövning sker enligt överenskommelse

TE-byråns kurser för arbetssökande kan öka 1-5 dagar i veckan / 4-8 timmar per gång Psykporten för unga
ditt arbetslöshetsunderstöd www.psykportenforunga.fi
Om du inte har en yrkesexamen kan du söka Arbetsprövningen är max 6 månader Information, råd och hjälp
utbildningsplats via gemensam ansökan på
våren och hösten  > Studieinfo.fi UngInfo Appen Samtalsstöd på nätet
Om du har en yrkesexamen och vill söka in till Krisjouren för unga
en annan yrkesutbildning kan du när som helst UngInfo är en mobilapp där du som är ung kan hitta  Sluta Panta chat
under året söka till en läroinrättning som olika svenskspråkiga stödtjänster riktade till unga i Nyland. Ungdomsliv.fi
ordnar vuxenutbildning Genom att ladda ner appen kan du lätt söka stöd och Sekaisin 247
Om du vill inleda högskolestudier hittar du svar på frågor gällande bl.a. studier, arbete och ekonomi
mer information på Studieinfo.fi


