ASIAKASOHJE TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUJA OMAEHTOISIA OPINTOJA
HARKITSEVILLE
KENELLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ:
- Hakija on 25 vuotta täyttänyt koulutuksen alkaessa/jatkuessa.
- Hakija on työnhakijana TE-toimistossa koulutuksen alkamis-/jatkamispäivänä.
- Hakijalla on oikeus työttömyysturvaan.
- Hakijalla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan se on
harkinnanvarainen.
HUOM! Toimintasuunnitelma on päivitettävä TE-toimistossa vastuuvirkailijan kanssa ENNEN tuen
hakemista!

MINKÄLAISEEN KOULUTUKSEEN:
- Päätoimiseen, työllistymistä edistävään opiskeluun; laajuus 3 ov tai 5 op tai 4,5 osp/kk tai 25h/vko
Opiskelutavalla ei merkitystä, laajuus ratkaisee.
- Yliopisto-opintoihin, jotka ovat täydentäviä opintoja (mm. maisteriohjelmat, muuntokoulutukset,
opettajan pedagogiset).
- Kesken jääneiden opintojen jatkamiseen, jos:
- opinnot olleet keskeytyneenä vähintään vuoden (lasketaan opintorekisteriotteessa olevasta
viimeisestä opintosuoritusmerkinnästä) tai
- alkuperäiset opinnot on ALOITETTU työsuhteen aikana.
Tukea ei myönnetä lisensiaatti- ja tohtoritutkintoihin (ts. yliopistojen jatkotutkinnot), VALMAkoulutuksiin ja suomen kielen opintoihin.
Tuki voidaan myöntää vain erityisen perustellusta syystä uusiin yliopistotutkintoihin
kandidaattiopinnoista alkaen, avoimen yliopiston tai AMK:n polku- ja väyläopintoihin, yleissivistäviin
ja vapaatavoitteisiin opintoihin (ellei voida katsoa ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi).

TUKIAIKA JA TUEN MÄÄRÄ:
- Tukea voidaan myöntää yhtä opintokokonaisuutta kohden sen verran kuin opiskelun laajuus antaa
myöden (5op tai 3ov tuottavat yhden tukikuukauden). Maksimissaan tuki voi kuitenkin olla 24 kk,
vaikka opinnot kestäisivät pidempään.
- Tukiaika sisältää opiskelun loma-ajat.
- Jos opinnot jatkuvat tukiajan päättymisen jälkeen, opiskelija ei ole oikeutettu työttömyysturvaan,
vaan hänet katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi.
- Tuki on sen työttömyysturvan suuruinen kuin mihin työnhakijalla on muutenkin oikeus. Tuen ja
mahdollisen korotusosan maksaa KELA tai työttömyyskassa.
- Tukiaikana opiskelijan työnhaun oltava voimassa, mutta työtä ei tarvitse ottaa vastaan.

HAKUAJAT:
- UUDET OPINNOT: Tukea pitää hakea TE-toimistolta ENNEN opintojen alkamista – koskee myös
työnantajaltaan erotukipaketin saaneita. Uusilla asiakkailla huomioidaan TE-toimiston
palvelumallista aiheutuvat viiveet (sähköinen ilmoittautuminen, informaation kulku). POIKKEUS:
Varasijan/peruutuspaikan saaneet voivat hakea tukea vielä välittömästi opintojen alettua (1.
päivänä).
- TYÖSUHTEEN AIKANA ALOITETTUJEN OPINTOJEN JATKAMINEN: Tukea haetaan mahdollisuuksien
mukaan jo ennen työsuhteen päättymistä, viimeistään välittömästi työsuhteen päätyttyä. Tuki
myönnetään ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen.
- KESKENJÄÄNEIDEN OPINTOJEN JATKAMINEN TYÖTTÖMYYSETUUDELLA: Työnhakijana oleva voi
hakea tukea opintojen jatkamiseksi, kun opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Tukea
haetaan ENNEN opintojen jatkamista. Vuoden keskeytystä ei vaadita, jos opinnot ovat alkaneet
työssä ollessa tai työvoimakoulutuksena.

MITEN HAETAAN:
Hakupaperit (toimitettaan oman alueen TE-toimistoon):
- Koulutuspalvelun tuottajan selvityslomake TEM621 (löytyy suomi.fi -sivustolta tai linkkinä VarsinaisSuomen TE-toimiston nettisivuilta)
- Perustelut koulutustarpeelle -lomake TEM623 (löytyy suomi.fi -sivustolta tai linkkinä VarsinaisSuomen TE-toimiston nettisivuilta)
- Koulutukseen hyväksymisilmoitus (tai aloittamisilmoitus, mikäli hyväksymisilmoitusta ei ole
saatavilla)
- Mahdolliset muut hakulomakkeessa mainitut liitteet, kuten opintorekisteriote, opintosuunnitelma,
lääkärinlausunto, osa-aikatyösopimus (nollasopimuksen liitteeksi arvio viikoittaisesta
työtuntimäärästä).
- Hakemus katsotaan saapuneeksi, kun joko Koulutuspalvelun tuottajan selvityslomake tai
allekirjoitettu Perustelut koulutustarpeelle -lomake on leimattu vastaanotetuksi TE-toimistossa.
Hakemuksen käsittely alkaa kuitenkin vasta, kun KAIKKI tarvittavat paperit ja liitteet on toimitettu.
- Hakemukset käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä alkamisajan mukaan ja ne pyritään käsittelemään
viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista.
- Hakija saa tiedon ratkaisusta sähköisesti Oma asiointi -palveluun (osoitteessa www.te-palvelut.fi,
Oma asiointi). Lisäksi ratkaisu postitetaan hakijalle.
- RATKAISUSTA EI VOI VALITTAA. Kielteiseen ratkaisuun voi tehdä oikaisupyynnön, jos hakemuksesta
on puuttunut jokin oleellinen ratkaisuun vaikuttava tieto.

Päivitetty 1/2018

