
Modeli i ri i kërkimit të punës 

Kërkimi i punës do të ndryshojë në maj 2022 kur të hyjë në fuqi modeli nordik i shërbimit të tregut 
të punës. Modeli i ri i shërbimit gjen zbatim për të gjithë punëkërkuesit. Klientët e “Employment 
Espoo”-s, projekti pilot i qeverisjes vendore për punësimin në Espoo, do të kalojnë gradualisht në 
modelin e ri. Kjo faqe përmban informacione se çfarë nënkupton modeli i ri i kërkimit të punës dhe 
çfarë duhet të bëjnë punëkërkuesit. 

Trajnerët personalë do të kontaktojnë punëkërkuesit në muajt e ardhshëm dhe do të shpjegojnë se 
çfarë nënkupton modeli i ri i kërkimit të punës. Deri atëherë, punëkërkuesve nuk u duhet të 
ndryshojnë kërkimin aktual të punës. 

Klikoni mbi titullin për të cilin dëshironi të mësoni më shumë. 

Udhëzime për punëkërkuesit 

Klientët e “Employment Espoo”-s, projekti pilot i qeverisjes vendore për punësimin në Espoo, do të 
kalojnë gradualisht në modelin e ri. 

• Nëse jeni regjistruar si punëkërkues përpara datës 2 maj 2022, për momentin ndryshimi 
nuk kërkon asnjë veprim nga ju. 

• Modeli i ri i kërkimit të punës do të zbatohet për ju vetëm pasi të përditësojmë planin tuaj 
herën tjetër. 

• Trajneri juaj personal do t'ju kontaktojë brenda disa muajsh për të diskutuar se çfarë 
nënkupton modeli i ri i kërkimit të punës në rastin tuaj. 

• Deri atëherë, ju mund të ndiqni planin tuaj aktual dhe të vazhdoni kërkimin e punës si më 
parë. 

Ata që regjistrohen si të papunë më 2 maj 2022 ose më vonë duhet të kërkojnë një punë sipas 
modelit të ri. 

• Modeli i ri i kërkimit të punës për ju do të zbatohet menjëherë. 

• Do t'ju telefonojmë brenda pesë ditësh nga regjistrimi si i papunë. 

• Do të diskutojmë me ju se çfarë nënkupton modeli i ri i kërkimit të punës në rastin tuaj. 

Modeli i ri i kërkimit të punës me pak fjalë 

Modeli nordik i shërbimit të tregut të punës do të hyjë në fuqi në Finlandë më 2 maj 2022. Modelit i 
referohemi gjithashtu si modeli i ri i kërkimit të punës ose modeli i ri i shërbimit të klientit. 

• Punëkërkuesit kërkojnë punë në mënyrë të pavarur. 

• Punëkërkuesit marrin më shumë mbështetje veçanërisht në fillim të papunësisë. 

• Takimet me trajnerin personal do të jenë të rregullta dhe më të shpeshta. 

• Punëkërkuesit duhet të aplikojnë për një numër të caktuar mundësish pune (0–4) në muaj 
për të ruajtur të drejtën e kompensimit të papunësisë. Numri varet nga situata e 
punëkërkuesit dhe aftësisë për punë, dhe për këtë bihet dakord gjithmonë veçmas me 
trajnerin personal. 

• Sanksionet janë zbutur. 

• Në rastin e parë të harresës ose neglizhencës, punëkërkuesve u vjen një përkujtues që nuk 
do të ndikojë në kompensimin e papunësisë. 

• Trajnerët personalë do të kontaktojnë punëkërkuesit kur të jetë koha për të kaluar në 
modelin e ri. Ndryshimi nuk kërkon ndonjë veprim nga punëkërkuesi para këtij momenti. 

Dëshironi të dini më shumë? 

Ministria e Çështjeve Ekonomike dhe Punësimit ka përpiluar në uebsajtin e saj pyetjet më të 
shpeshta dhe përgjigjet për Modelin nordik të shërbimit të tregut të punës. 

https://tem.fi/en/questions-and-answers-on-nordic-labour-market-service-model


Çfarë ndodh gjatë tre muajve të parë? 

Tre muajt e parë të kërkimit të punës janë të rëndësishëm. Do të jemi në kontakt të ngushtë me 
punëkërkuesin e ri gjatë asaj kohe. 

• Do t'ju telefonojmë brenda pesë ditësh nga regjistrimi si i papunë. 

• Do të takohemi ballë për ballë me ju brenda një jave nga telefonata. Janë gjithsej shtatë 
takime, pra mesatarisht çdo dy javë. Disa takime zhvillohen ballë për ballë, të tjerat me 
telefon ose në linjë (online).  

• Do të hartojmë situatën, qëllimet dhe nevojat tuaja për shërbim. 

• Do t’ju këshillojmë se si të përfitoni sigurimin e papunësisë. 

• Do t'ju informojmë për të drejtat dhe përgjegjësitë e punëkërkuesit. 

• Do t'ju orientojmë drejt shërbimeve mbështetëse sipas nevojës suaj. 

• Do të hartojmë një plan punësimi, aktivizimi ose integrimi. 

• Do t'ju caktojmë një trajner personal i cili është një punonjës përgjegjës i caktuar për ju 
personalisht. 

Qëllimi për tre muajt e parë është gjetja e një pune. 

Në fillim të kërkimit të punës, bëhen disa takime me trajnerin personal dhe ekspertë të tjerë. 

Çfarë nënkupton “detyrimi i kërkimit të punës”? 

Në modelin e ri të kërkimit të punës, punëkërkuesi ka detyrimin e kërkimit të punës. Do të thotë që 
punëkërkuesit duhet të aplikojnë për një numër të caktuar mundësish pune çdo muaj për të ruajtur 
të drejtën e kompensimit të papunësisë. Për detyrimin e kërkimit të punës bihet dakord gjithmonë 
me trajnerin personal. 

• Si rregull, nga punëkërkuesit pritet që të aplikojnë për katër vende pune çdo muaj. 
• Në disa situata, kërkesa mund të jetë më e ulët ose të mos zbatohet fare. Do të bihet 

dakord veçmas me trajnerin personal. Prandaj, detyrimi i kërkimit të punës varet nga situata 
e punëkërkuesit dhe aftësia për punë. 

• Punëkërkuesit mund të vendosin vetë se për cilat punë të aplikojnë. 
• Detyrimi i kërkimit të punës regjistrohet në plan. Plani rishikohet çdo tre muaj. 
• Kur punëkërkuesit aplikojnë për numrin e mundësive të punës në muaj të rëna 

dakord dhe respektojnë planin, ata kanë të drejtë për kompensimin e papunësisë. 

Aplikoni për aq mundësi pune në muaj siç përcaktohet në planin tuaj. Duke ndjekur planin, ruani të 
drejtën për të marrë kompensimin e papunësisë. Trajneri juaj personal do t'ju ndihmojë me 
kërkimin e punës. 

Si ndryshojnë sanksionet? 

Në modelin e ri të kërkimit të punës, sanksionet janë më pak të ashpra. Përkujtuesit paraqiten si 
një veçori e re. 

Përkujtuesi 

Nëse neglizhoni kërkimin e punës ose nuk ndiqni planin, do të merrni një përkujtues. 

Përkujtuesi nuk ndikon në kompensimin e papunësisë. 

Qëllimi i tij është që t'u kujtojë punëkërkuesve përgjegjësitë e tyre dhe nevojën për t'i përmbushur 
ato. 

Sanksionet  



Nëse neglizhoni kërkimin e punës pas një përkujtuesi, ndaj jush mund të vendosen sanksione. 
Sanksionet u referohen periudhave gjatë së cilave punëkërkuesi nuk ka të drejtë për kompensimin 
e papunësisë. 

Kohëzgjatja e sanksioneve varion nga 5 deri në 10 ditë. 

Nëse nuk aplikoni për një vend punë në mënyrë të përsëritur, mund të humbisni të drejtën për 
kompensimin e papunësisë deri në një njoftim të dytë. 

Nëse refuzoni një vend pune, ndaj jush mund të vendosen sanksione për një periudhë prej 45 
ditësh. 

Shërbimi i Työmarkkinatori-t zëvendëson uebsajtin te-palvelut.fi 

Maji 2022 do të sjellë ndryshime edhe në kanalet e shërbimit të kërkimit të punës. Shërbimi i 
Työmarkkinatori-t do të zëvendësojë uebsajtin kombëtar te-palvelut.fi. Në Työmarkkinatori, mund 
të 

• kërkoni për punë të përshtatshme 

• krijoni një profil për të marrë oferta për mundësi të përshtatshme pune. 

Shërbimet elektronike të Oma asiointi-t do të mbeten të pandryshuara. 

 
 

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/en/Etusivu
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

