
TE-toimistojen aukiolotilanne 27.8.2021 
Asiointi TE-toimiston kanssa tapahtuu ensisijaisesti verkossa Oma asiointi -palvelun kautta.  
Huom! Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa 
työnhakijana oleville asiakkaille. 
 
Uudenmaan TE-toimisto, 
Helsinki, keskustan toimipaikka 
Osoite: 
Antinkatu 1, 2. kerros, 00100 Helsinki 
Helsingin keskustan toimipaikkamme on suljettu toistaiseksi. 
 
Uudenmaan TE-toimisto, 
Helsinki, Pasilan toimipaikka 
Osoite: 
Ratapihantie 7, 00520 Helsinki (Sisäänkäynti Veturitorin puolelta) 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–16 
 
Uudenmaan TE-toimisto, Espoo 
Osoite: 
Upseerinkatu 3 B, 02600 Espoo 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–16 
 
Uudenmaan TE-toimisto, Hyvinkää 
Osoite: 
Urakankatu 1, 05900 Hyvinkää 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–12 ja 13–16 
Huom! Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa 
työnhakijana oleville asiakkaille. 
 
Uudenmaan TE-toimisto, Järvenpää 
Osoite: 
Mannilantie 28 A, 04400 Järvenpää 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–12 ja 13–16 
Huom! Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa 
työnhakijana oleville asiakkaille.  
 
Uudenmaan TE-toimisto, Lohja 
Osoite: 
Nummentie 12–14, 08100 Lohja 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–12 ja 13–16. 
Huom! Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa 
työnhakijana oleville asiakkaille. 



 
Uudenmaan TE-toimisto, Porvoo 
Osoite: 
Mannerheiminkatu 20 D, 06100 Porvoo 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–12 ja 13–16 
Huom! Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa 
työnhakijana oleville asiakkaille. 
 
Uudenmaan TE-toimisto, 
Raasepori, Tammisaari 
Osoite: 
Ystadinkatu 3, 10600, Tammisaari, Raasepori 
Aukioloajat: 
Maanantaisin ja torstaisin klo 9–12 ja klo 13–16 
Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa työnhakijana 
oleville asiakkaille. 
 
Uudenmaan TE-toimisto, Vantaa   
Osoite: 
Vernissakatu 1, 01300 Vantaa, 5. kerros 
Aukioloajat: 
Arkisin klo 9–16 
Huom! Henkilökohtaiset tapaamisajat vain ajanvarauksella Uudenmaan TE-toimistossa 
työnhakijana oleville asiakkaille. 
 
Loimaa 
Aukioloajat koronaepidemian aikana 
Koronaepidemiasta johtuen Loimaan toimipaikassa voit toistaiseksi asioida ilman ajanvarausta 
ainostaan ma klo 9.00 - 11.00 
 
Salo 
Aukioloajat koronaepidemian aikana 
Koronaepidemiasta johtuen Salon toimipaikassa voit toistaiseksi asioida ilman ajanvarausta 
ainostaan maanantaisin klo 9.00 - 11.00 
 
Turku 
Aukioloajat 
ma-pe klo 9.00 - 15.45 
Asiakaspalvelu koronavirusepidemian aikana 
Poikkeusjärjestelyt koronavirusepidemian takia jatkuvat edelleen toistaiseksi. Toimipaikassa voit 
ainoastaan jättää työnhakijaksi ilmoittautumislomakkeen ja yhteydenottopyynnön. Muu asiointi 
tapahtuu puhelimitse tai sähköisesti. 
 
Uusikaupunki 



Aukioloajat koronaepidemian aikana 
Koronaepidemiasta johtuen Uudenkaupungin toimipaikassa voit toistaiseksi asioida ilman 
ajanvarausta ainostaan maanantaisin klo 9.00 - 11.00 
Poikkeusjärjestelyt koronavirusepidemian takia jatkuvat edelleen.Toimipaikassa voit ainoastaan 
jättää työnhakijaksi ilmoittautumislomakkeen ja yhteydenottopyynnön. Muu asiointi tapahtuu 
puhelimitse tai sähköisesti. 
 
Pori 
Satakunnan TE-toimiston Porin toimipaikka on avoinna ma - pe klo 9 - 16. 
 
Toimipaikan itsepalvelupäätteet eivät ole toistaiseksi asiakaskäytössä. 
 
Rauma 
Aulapalvelu avoinna ma-to klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00. 
 
Toimipaikan itsepalvelupäätteet eivät ole toistaiseksi asiakaskäytössä. 
 
Kankaanpää 
Toimipaikka avoinna ti - to klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00. 
Toimipaikan itsepalvelupäätteet eivät ole toistaiseksi asiakaskäytössä. 
 
Harjavalta 
Henkilökohtainen aulapalvelu maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 
16.00. Tiistaisin ja perjantaisin toimipaikka on suljettu asiakkailta. Tällöin asiakkaat voivat jättää 
lomakkeita toimiston käytävän 2. kerroksessa olevaan postiluukkuun. 
 
Toimipaikan itsepalvelupäätteet eivät ole toistaiseksi asiakaskäytössä. 
 
Hämeen TE-toimisto 
Asiointi Hämeen TE-toimistossa 
Toimipaikoistamme Lahti ja Hämeenlinna ovat auki asioinnille. Jos tarvitset kasvokkaista apua 
työnhakuun liittyvissä kysymyksissä, niin palveluneuvojamme ovat nyt aulapalveluissamme 
käytettävissä. Pyydämme silti asioimaan jatkossakin ensisijaisesti verkossa tai puhelimitse. 
Aulapalvelut ovat avoinna seuraavasti: 
Lahti ja Hämeenlinna ma-pe klo 9-16 
 
Lahti 
Yhteystiedot 
Kirkkokatu 12, PL 84, 15140 Lahti 
Aulapalvelut avoinna arkisin klo 9-16 
 
Riihimäki 
Yhteystiedot 
Temppelikatu 2, PL 61, 11100 Riihimäki 
Ma-to klo 9-16, poikkeuksena aina klo 12-13 suljettuna. 
Pe suljettu 



Riihimäen toimipiste on avattu vk 33 aikana välttämättömien käyntiasioiden hoitamiseen. 
Välttämättömällä käyntiasioinnilla tarkoitetaan käyntiasiointia tilanteissa, kun palvelu sähköisesti 
ei jostakin syystä onnistu tai ole mahdollista. 
 
Pirkanmaan TE-toimiston asiointi- ja yhteystiedot 
Asiointi kanssamme tapahtuu ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun kautta verkossa. Asiakkaiden 
käyntiasiointi kanssamme keskittyy Tampereen toimipaikkaan, joka on avoinna arkipäivisin klo 9-
16. 
 
Asiointipisteet 
Asiointipisteeksi kutsutaan julkisten organisaatioiden yhdessä ylläpitämää asiakaspalvelupistettä, 
josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. TE-toimiston palvelujen lisäksi 
asiointipisteissä on edustettuna usein muun muassa kuntien, Kelan, poliisin, verohallinnon 
sekä digi- ja väestötietoviraston eli entisen maistraatin palvelut. 
Asiointipisteessä voit asioida viraston aukioloaikoina 
Asiointipisteessä voit 

 asioida TE-palveluiden nettisivuilla ja sähköisessä Oma asiointi -palvelussa, 
 jättää asiapapereita toimitettavaksi TE-toimistoon ja 
 tulostaa ja kopioida asiakirjoja työnhakuun liittyen. 

Joissain asiointipisteissä palveluja on saatavilla myös etäpalveluna videoyhteyksin. 
Tarkemmat tiedot aukioloista ja palveluista löytyvät kuntien verkkosivulta. Esteettömät 
sisäänkäyntireitit on opastettu tarvittaessa asiointipisteiden toimesta. 
TE-palvelut on edustettuna 15 asiointipisteessä 
Pirkanmaan TE-toimisto palvelee seuraavissa asiointipisteissä. Asiointipisteiden yhteys- ja 
aukiolotiedot on ilmoitettu kuntien sivuilla. 

 Hämeenkyrön asiointipiste (hameenkyro.fi) 
 Ikaalisten asiointipiste (ikaalinen.fi) 
 Kangasalan asiointipiste (kangasala.fi) 
 Kuhmoisten asiointipiste (suomi.fi) 
 Lempäälän asiointipiste (lempaala.fi) 
 Mänttä-Vilppulan asiointipiste (manttavilppula.fi) 
 Nokian asiointipiste (nokiankaupunki.fi) 
 Oriveden asiointipiste (orivesi.fi) 
 Parkano-Kihniön asiointipiste (parkano.fi) 
 Pirkkalan asiointipiste (pirkkala.fi) 
 Pälkäneen asiointipiste (pirkkala.fi) 
 Ruoveden asiointipiste (ruovesi.fi) 
 Valkeakosken asiointipiste (valkeakoski.fi) 
 Virtain asiointipiste (virrat.fi) 

Asiointipisteitä ei ole kaikissa Pirkanmaan kunnissa 
Pirkanmaalla ei ole asiointipisteitä Akaassa, Vesilahdella, Ylöjärvellä, Juupajoella, Urjalassa tai 
Sastamalassa.  
 
Kaakkois-Suomen TE-toimisto 
Kaakkois-Suomen TE-toimisto tarjoaa TE-palveluja työnhakijoille, työnantajille, yrityksille ja 
yhteistyökumppaneille Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. TE-toimiston toimipaikat 
sijaitsevat Imatralla, Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa 



Asiointi koronatilanteessa 
Muutokset 16.8. alkaen: Imatran asiointipiste on avoinna ma-pe aamupäivisin klo 9.00 – 12.00. 
Lappeenrannan asiointipiste palvelee Etelä-Karjalassa normaalisti ma-pe klo 9.00–16.00. Kouvolan 
ja Kotkan asiointipisteet ovat suljettu. Haminan Kelan yhteispalvelupiste on edelleen suljettuna. 
 
Mikkeli 
Koronaepidemia-ajan poikkeus toimipaikan aukioloon 
Toimipaikka on avoinna ajanvarauksella tapahtuvaan asiakaspalveluun ja asiakirjojen jättämistä 
varten 

 ma-pe klo 9-16 3 krs, lounastauko klo 12-13 
 arkipyhien aattopäivät klo 9-15 

Asiakirjoja voi jättää 3.kerroksen aulassa olevaan postilaatikkoon, infoon ja katutason 
rappukäytävässä sijaitsevaan postilaatikkoon. 
 
Pieksämäki 
Koronaepidemia-ajan poikkeus toimipaikan aukioloon 
Toimipaikassa on henkilökohtaista asiakaspalvelua vain ajanvarauksella. 
 
Savonlinna 
Koronaepidemia-ajan poikkeus toimipaikan aukioloon 
Toimipaikassa on henkilökohtaista asiakaspalvelua vain ajanvarauksella. 
Yhteydenottopyyntölomakkeita ja paperisia työnhakijaksi ilmoittautumislomakkeita on aulassa 
asiakkaiden käyttöön. 
 
Kuopio 
Palvelemme arkipäivisin klo 9.00 - 16.00 ajanvarauksella. 
Poikkeavat aukioloajat vuonna 2021 
Poikkeukset koskevat arkipyhien aattopäiviä (loppiainen, pitkäperjantai, vappu, helatorstai, 
juhannusaatto, pyhäinpäivä, jouluaatto, uusivuosi). Toimiston toimipaikat  ja puhelinpalvelut 
avoinna klo 9-15 
 
Siilinjärvi 
Palvelemme ma-ke sekä pe klo 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00 
Poikkeavat aukioloajat vuonna 2021 
Poikkeukset koskevat arkipyhien aattopäiviä (loppiainen, pitkäperjantai, vappu, helatorstai, 
juhannusaatto, pyhäinpäivä, jouluaatto, uusivuosi). Toimiston toimipaikat  ja puhelinpalvelut 
avoinna klo 9-15. 
 
Iisalmi 
Palvelemme arkipäivisin klo 9.00 - 16.00 ajanvarauksella. Poikkeavat aukioloajat vuonna 2021 
Poikkeukset koskevat arkipyhien aattopäiviä (loppiainen, pitkäperjantai, vappu, helatorstai, 
juhannusaatto, pyhäinpäivä, jouluaatto, uusivuosi). Toimiston toimipaikat  ja puhelinpalvelut 
avoinna klo 9-15. 
 
Varkaus 
Palvelemme arkipäivisin klo 9.00 - 16.00 ajanvarauksella. 



Poikkeavat aukioloajat vuonna 2021 
Poikkeukset koskevat arkipyhien aattopäiviä (loppiainen, pitkäperjantai, vappu, helatorstai, 
juhannusaatto, pyhäinpäivä, jouluaatto, uusivuosi). Toimiston toimipaikat  ja puhelinpalvelut 
avoinna klo 9-15. 
 
Ilomantsi 
Aukioloajat ja yhteystiedot 
Koronatilanteen vuoksi Ilomantsin toimipaikassa ei toistaiseksi ole lainkaan käyntiasiointia. 
 
Joensuu 
Aukioloajat ja yhteystiedot 
Joensuun toimipaikka on avoinna ma–pe klo 9–16. 
 
Kitee 
Huom! Suljettuna 23.3.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi 
 
Lieksa 
Huom! Suljettuna 23.3.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi. 
 
Nurmes 
Huom! Suljettuna 23.3.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi. 
 
Outokumpu 
Aukioloajat ja yhteystiedot 
Koronatilanteen vuoksi Outokummun toimipaikassa ei toistaiseksi ole lainkaan käyntiasiointia. 
 
Jyväskylä 
Aukioloajat ja asiakastietokoneiden käyttö 
Jyväskylän toimipaikan asiakastietokoneet eli itsepalvelupäätteet ovat käytössä arkisin klo 9-16. 
Tietokoneet on tarkoitettu vain työnhakuun ja koulutusasioiden hoitoon. Asioithan toimipaikassa 
vain terveenä. 
 
Jämsä 
Aukioloajat 
Jämsän toimipaikka on tällä hetkellä kiinni. 
 
Äänekoski 
Aukioloajat ja asiakastietokoneiden käyttö 
Äänekosken toimipaikan asiakastietokoneet eli itsepalvelupäätteet ovat käytössä arkisin klo 12-15. 
Tietokoneet on tarkoitettu vain työnhakuun ja koulutusasioiden hoitoon. Asioithan toimipaikassa 
vain terveenä. 
 
Seinäjoki 
Seinäjoen toimipaikka palvelee ma-ti ja to-pe klo 9.00–16.00. 
Aulapalveluissa on mahdollista asioida välttämättömissä tapauksissa, esim. silloin kun työnhaun 
käynnistäminen verkossa ei ole mahdollista. 
 



Alajärvi 
Alajärven toimipaikka on 2.12.2020 alkaen avoinna keskiviikkoisin klo 9.00–16.00, muutoin 
suljettuna.  
  
Aulapalveluissa on mahdollista asioida välttämättömissä tapauksissa, esim. silloin kun työnhaun 
käynnistäminen verkossa ei ole mahdollista. 
 
Kauhajoki 
Kauhajoen toimipaikka on 2.12.2020 alkaen avoinna keskiviikkoisin klo 9.00–16.00, muutoin 
suljettuna.  
Aulapalveluissa on mahdollista asioida välttämättömissä tapauksissa, esim. silloin kun työnhaun 
käynnistäminen verkossa ei ole mahdollista. 
 
Kaustinen 
Aukioloajat: 
ma 9-12 ja 13-16 ilman ajanvarausta, muina aikoina ajanvarauksella. 
HUOM! Heinäkuussa asiointi vain ajanvarauksella. 
 
Kokkola 
Aukioloajat: ma-ke 9-12 ja 13-16 
 
Kannus 
Palvelemme vain ajanvarauksella 
 
Pietarsaari 
Aukioloajat: 
to–pe klo 9–12 ja 13–16 ilman ajanvarausta, muina aikoina ajanvarauksella. 
 
Vaasa 
Aukioloajat: 
ma-ke klo 9-12 ja 13-16 ilman ajanvarausta, muina aikoina ajanvarauksella. 
HUOM! Viikoilla 27-28 asiointi vain ajanvarauksella. Viikoilla 29-30 toimipaikka palvelee myös 
ilman ajanvarausta ma-pe klo 9-12 ja 13-16. 
 
Oulu 
Henkilöasiakkaiden käyntiosoite 
Uusikatu 52 (1. kerros), 90100 Oulu 
Aukioloaika: arkisin klo 9-16 
 
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 
Hallituskatu 36 B, (2. kerros), 90100 Oulu 
Aukioloaika: ajanvarauksella arkisin klo 9–16 
 
Haapajärvi 
Asiointipaikan aukioloajat 
Asiointi ilman ajanvarausta: suljettu 31.10.2021 saakka 
Asiointi ajanvarauksella: ma-pe klo 9–16 (tapaaminen toteutetaan puhelimitse tai etäyhteydellä) 



 
Kuusamo 
Asiointipaikan aukioloajat 
Asiointi ilman ajanvarausta: suljettu 31.10.2021 saakka 
Asiointi ajanvarauksella: ma-pe klo 9–16 (tapaaminen toteutetaan puhelimitse tai etäyhteydellä) 
 
Pudasjärvi 
Asiointipaikan aukioloajat 
Asiointi ilman ajanvarausta: suljettu 31.10.2021 saakka 
Asiointi ajanvarauksella: ma-pe klo 9–16 (tapaaminen toteutetaan puhelimitse tai etäyhteydellä) 
 
Raahe 
Asiointipaikan aukioloajat 
Asiointi ilman ajanvarausta: suljettu 31.10.2021 asti 
Asiointi ajanvarauksella: ma-pe klo 9–16 (tapaaminen toteutetaan puhelimitse tai etäyhteydellä) 
 
Ylivieska 
Asiointipaikan aukioloajat 
Asiointi ilman ajanvarausta: suljettu 31.10.2021 asti 
Asiointi ajanvarauksella: ma-pe klo 9–16 (tapaaminen toteutetaan puhelimitse tai etäyhteydellä) 
 
Kajaani 
Aukioloajat arkisin: klo 9.00–16.00 
 
Kuhmo 
Aukioloajat arkisin 
1.3.2021 alkaen palvelu Kuhmon toimipisteessä vain ajanvarauksella. 
 
Suomussalmi 
Aukioloajat arkisin 
1.3.2021 alkaen palvelu Suomussalmen toimipisteessä vain ajanvarauksella. 
 
Kittilä 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella.  
 
Lisätiedot 
Asiointitilat ovat käytössä itsenäiseen asiointiin ma-pe klo 8.00-16.00. 
 
Kemi 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
Lisätiedot 
Asiointitilat ovat käytössä itsenäiseen asiointiin ma-pe klo 8.00-16.00. 
 
Lapin virtupisteet 
 
Virtupisteet ovat käytössä itsenäiseen asiointiin, katso aukioloajat: Enontekiö, Inari, Ivalo, 



Kemijärvi, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Rovaniemi, Salla, Sodankylä, Tornio, 
Utsjoki 
 
 
Kemijärvi 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Kolari 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Muonio 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Posio 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Rovaniemi 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Salla 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Savukoski 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
Sodankylä 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
Lisätiedot 
Asiointitilat itsenäiseen asiointiin ovat avoinna ma-to klo 10.00-19.00, pe klo 10.00-17.00, la ja 
aatot klo 10.00-15.00 osoitteessa Sodankylän kirjasto, Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä. 
 
Ylitornio 
Asiakaspalvelu palvelee vain ajanvarauksella. 
 
 


