Usein kysytyt kysymykset työttömyysetuudella tuetusta
omaehtoisesta opiskelusta
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja työllistymismahdollisuuksiasi.
TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot työllistymistä edistäviä ja voidaanko niitä tukea työttömyysetuudella.
Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Mahdollisuus on vain 25 vuotta täyttäneillä. Tuetun
opiskelun koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa KELA tai työttömyyskassa.

Seuraavat vastaukset ovat suuntaa antavia. Mahdollisuus omaehtoiseen opiskeluun katsotaan aina
asiakkaan tilanteen ja opintojen perusteella. Lisätietoa te-palveluiden sivuilta.
MAHDOLLISUUDEN SELVITTÄMINEN
1. Olen saanut opiskelupaikan ja haluan selvittää, voidaanko opintoja tukea
työttömyysetuudella?
Voit laittaa yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta. Katso myös Pirkanmaan TE-toimiston
kotisivut.
2. Olen jo aloittanut opinnot ja haluan selvittää, voidaanko opintoja tukea työttömyysetuudella?
Pääsääntöisesti opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, jos ne ovat jo alkaneet. Poikkeuksena ovat
tilanteet, joissa opinnot ovat alkaneet työsuhteen aikana tai työvoimakoulutuksena, joka on keskeytynyt.
Myös peruutuspaikan saaminen varasijalta voi mahdollistaa tuen, vaikka opinnot olisivat alkaneet.
3. Onko mahdollista saada ennakkoratkaisua omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella,
vaikka en ole vielä saanut opiskelupaikkaa?
Ennakkoratkaisua ei voida antaa, mutta voit keskustella koulutusasioista soittamalla TE-puhelinpalveluun
tai varaamalla ajan TE-toimiston asiantuntijalle tai psykologille.
4. Olen työelämässä ja haluan täydentää ammatillista osaamistani. Olen saanut opiskelupaikan.
Mitä vaihtoehtoja minulla on?
Kokoaikaisesti työskentelevä voi hyödyntää erilaisia aikuiskoulutusmahdollisuuksia. Koulutusrahaston
sivuilta löydät hyvää tietoa työelämässä olevan opiskelijan opintovapaista sekä tukimahdollisuuksista. Jos
työ on päättymässä, voit olla yhteydessä TE-toimistoon kohdan 1. kuvatulla tavalla.
5. Aloitan alusta yliopisto-opinnot. Voidaanko niitä tukea työttömyysetuudella?
Todennäköisesti ei voida, koska painopiste on lyhyissä ja nopeaa työmarkkinoille sijoittumista edistävissä
opinnoissa. Yliopistossa on mahdollista suorittaa työttömyysetuudella tuettuna korkeakoulututkintoon
johtavia opintoja pääsääntöisesti vain, jos tarkoituksena on jatkaa vähintään yhden vuoden todisteellisesti
keskeytyneinä olleita opintoja. Jos jatketaan työssä ollessa aloitettuja opintoja, vuoden keskeytystä ei
tarvita. Erityisestä syystä alusta alkavat yliopisto-opinnot voivat olla tuettavissa.
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6. Minulla on useampi ammatti opiskeltuna, mutta haluaisin opiskella vielä uuden. Onko
työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu mahdollista?
Todennäköisesti ei. Jos et ole työllistynyt tutkinnoillasi tai sinulla on terveydellisiä syitä vaihtaa alaa,
omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella voi olla mahdollista. Terveydellisten syiden ollessa kyseessä,
on kuitenkin ensin selvitettävä mahdollisuus Kelan tai vakuutusyhtiön kuntoutus-rahaan.
7. Olen työllistynyt hyvin aiemmalla tutkinnollani, mutta haluaisin vaihtaa alaa. Onko opiskelua
mahdollista tukea työttömyysetuudella?
Ei ole mahdollista, koska omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on tarkoitettu tilanteisiin, jossa
opiskelu parantaisi olennaisesti mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Voit mahdollisesti
hyötyä muista opintojen rahoitusmuodoista, kuten opintotuesta tai muista tukimuodoista, ks. kohta 4.
8. Irtisanouduin työstäni opiskelupaikan saannin vuoksi. Voidaanko opiskelua tukea
työttömyysetuudella?
Ei ole mahdollista, tämä ei ole palvelun tarkoitus. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on tarkoitettu
tilanteisiin, jossa opiskelu parantaisi olennaisesti mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.
9. TE-toimisto teki ratkaisun, jonka mukaan opintojani ei katsota mahdolliseksi tukea
työttömyysetuudella. Mihin voin valittaa?
Ratkaisusta ei voi valittaa (JTYPL 14 luku 1 § 3 momentti 4 kohta). Työnhakijalla ei ole subjektiivista
oikeutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Jos omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella ei ole
puollettu, voit kuitenkin hyötyä monista muista TE-palveluista.
OPINTOJEN ETENEMINEN JA PÄÄTTYMINEN
10. Miten ilmoitan opintojen etenemisestä?
Ilmoita opintojen eteneminen Oma asiointi -palvelussa Oma suunnitelma -kohdassa. Jos sinulla ei ole
verkkopankkitunnuksia, toimita opintosuoritusote TE-toimistoon Pirkanmaan TE-toimisto, PL 587, 33101
TAMPERE. Viimeistään tuetun kauden lopussa sinun tulee toimittaa TE-toimistoon todistus suoritetuista
opinnoista. Jos opinnot eivät etene sovitusti, seurauksena voi olla työttömyysetuuden takaisinperintä.
11. Pitääkö opintojen edetä myös loma-aikoina tai työssä ollessani?
Jos oppilaitos on ilmoittanut loma-ajasta, opintojen ei tarvitse edetä loma-aikana. Tuen enimmäiskesto
kuitenkin kuluu. Jos loma-aikaa ei ole ilmoitettu (esim. monet korkeakoulut), opintojen tulee edetä
opetustauosta huolimatta. Työssäolonkin aikana opintojen tulee edetä. Jos olet ilmoittanut pitkähköstä
etuuden tilapäisestä keskeytyksestä TE-toimistoon, opintojen ei tarvitse edetä keskeytyksen aikana, mutta
et myöskään ole oikeutettu työttömyysetuuteen keskeytysaikana.
12. Miten toimin, jos opinnot eivät etene esimerkiksi sairastumisen vuoksi?
Ole heti yhteydessä TE-toimistoon, TE-toimiston kanssa voit sopia esimerkiksi onko tarvetta etuuden
tilapäiselle keskeytykselle.
13. Onko minulla oikeutta työttömyysetuuteen työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen
opiskelun tukiajan päättymisen jälkeen?
Mikäli opiskelusi jatkuu tukiajan päätyttyä, opiskelusi katsotaan pääsääntöisesti päätoimiseksi.
Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Opiskelun jatkuessa voit selvittää oikeutesi
KELA:n opintotukeen. Opiskelun todisteellisesti päätyttyä ja jäädessäsi työttömäksi, toimita oppilaitoksen
todistus opintojen päättymisestä (tutkintotodistus tms.) TE-toimistoon.
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