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Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
Käytännön ohjeita ja opintojen etenemisen seuranta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa.
Lue ohjeet huolella ja säilytä ne omaehtoisen opiskelun tukiajan.
Olet sopinut TE-toimiston kanssa työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta. Oma
asiointi -verkkopalvelussa (www.te-palvelut.fi) näet työllistymissuunnitelmasi ja työttömyysetuuden maksajalle lähetetyn työvoimapoliittisen lausunnon. Palvelun aikana työnhakusi TE-toimistossa pidetään voimassa, koska se on edellytyksenä työttömyysetuuden saamiselle. Ollessasi
oppilaitoksen kirjoilla, olet päätoiminen opiskelija.
Työttömyysetuuden hakeminen
Työttömyysetuutta haetaan omalta työttömyyskassalta tai Kelalta. Merkitse etuushakemukseesi
olevasi palvelun ajalla ”koulutuksessa”. Oppilaitoksen loma-ajoilla sekä palkattoman työharjoittelun ajalla merkitset myös ”koulutuksessa”. Tarkemmat ohjeet saat omalta työttömyyskassalta tai
Kelalta.
Työttömyysetuudella opiskellessasi sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle
 osallistua opetukseen ja edetä opinnoissaan keskimäärin 5 op/tuettu opiskelukuukausi.
o seurannassa huomioidaan vain tukiaikana suoritetut opinnot, ei aiempia hyväksilukuja tai opintojen tilapäisen keskeytyksen aikana suoritettuja opintoja.
o korkeakouluissa ei ole virallista loma-aikaa, joten opintojen tulee edetä myös opetuksettomana aikana.
 ilmoittaa opintojen etenemisestä Oma asiointi -palvelun kautta puolivuosittain 31.3. ja 30.9.
mennessä.
Työttömyysetuudella opiskellessasi sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle
 jos opintosi eivät etene suunnitelmien mukaan.
 opintojen tukemisen tilapäisestä keskeytyksestä määräajaksi.
o tilapäisellä keskeytyksellä tulee olla TE-toimiston hyväksymä perusteltu syy (esim.
perhevapaa, sairausloma tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö).
o tilapäisen keskeytyksen aikana et ole oikeutettu työttömyysetuuteen.
o tilapäistä keskeytystä ei huomioida jälkikäteen ilmoitettuna.
 jos opintoihisi tulee muutoksia (esim. opiskeluaika, oppilaitos tai koulutuslinja vaihtuu).
Työttömyysetuus on myönnetty suunnitelmassasi sovittuihin opintoihin.
 jos opintosi päättyvät tai työnhakuusi tulee muita muutoksia.

Kaikki omaehtoisen opiskelun aikana tulevat ilmoitukset ja kysymykset pyydetään lähettämään osoitteeseen seuranta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.
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Opintojen etenemisen seuranta
TE-toimisto ei muistuta erikseen opintojen etenemisen seurannasta, vaan sinun tulee huolehtia
seurannasta itse. Kuittaa Oma asiointi -palvelussa työllistymissuunnitelmassa olevat tehtävät annettuihin seurantapäiviin mennessä. Voit ilmoittaa Lisätietoja-kohtaan tarkemmin opintojesi tilanteesta.
Jos et ilmoita opintojen etenemisestä sovitussa ajassa, tai jos opinnot eivät etene opetussuunnitelman mukaisesti, TE-toimisto voi päättää opintojen tukemisen takautuvasti ja työttömyysturvan
maksaminen päättyy. Mikäli tukeminen päätetään tai tukiaikasi päättyy ja opinnot jatkuvat edelleen, et voi saada työttömyysetuutta ollessasi vielä päätoiminen opiskelija.
Opintojen tai tukiajan päättyessä
Opintojen päättyessä kuittaa työllistymissuunnitelmasi tehtävät ja liitä mukaan todistus opintojen
suorittamisesta tai opintojen etenemisestä tukiajalla. Voit toimittaa todistuksen opintojen päättymisestä myös sähköpostitse.
Jos opinnot jatkuvat tukiajan päätyttyä, voit selvittää mahdollisuutesi Kelan opintotukeen. Jos
eroat opinnoista ennen tukiajan päättymistä, toimita oppilaitoksen erotodistus sekä todistus opintojen etenemisestä TE-toimistoon.
Opintojen päättyessä ilmoita myös työnhaun tilanteesi. Tarkista ensimmäiseksi, että omat yhteystietosi (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ovat ajan tasalla. Jos aloitat kokoaikatyön, voit päättää työnhakusi Oma asiointi -palvelussa.

Ystävällisin terveisin,
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
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