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K: Jos hakee aikuiskoulutustukea kesäkuussa, mutta aloittaa opinnot syyskuussa, 

miten tuki määräytyy?  

V: Tukihakemuksen voi lähettää kesäkuussa, jolloin tuki myönnetään nykylain mukaisesti 
etukäteen. Mikäli hakemus lähetetään 1.8.2020 tai sen jälkeen rahastoon, sovelletaan 

tukihakemukseen uutta lakia aikuiskoulutustuesta. 

K: Onko siis uusi voimaantuleva laki parempi rahallisesti heille, jotka 
työskentelevät opintojen ohella?  

V: Kyllä, aikuiskoulutustuki kannustaa työtekoon opintojen aikana. Voit tarkastaa 

Työllisyysrahaston verkkosivuilta esimerkkejä tuen määrästä.  

K: Entä opintojen laajuus osaamispisteinä (ammatillisessa koulutuksessa)?  

V: Opintojen laajuutta mitataan osaamispisteinä. Tuen myöntäminen edellyttää, että 
opintoja suoritaan 4 osaamispistettä tukikuukaudessa. Jos saat tuloja tukikuukauden 

aikana yli puolet normaalista palkastasi, vaaditaan suorituksia vähintään 2 osaamispistettä. 
Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai tuloja ei ole 
lainkaan, vaaditaan suorituksia vähintään 4 osaamispistettä 

K: Miten opintojen etenemistä seurataan ja hyödynnetäänkö siinä Koski-

tietovarantoa? Ammatillisessa koulutuksessa osaamispisteitä kertyy tutkinnon 
osista enemmän kerralla, esim. 15 osp, eikä välttämättä joka kuukausi.  

V: Osaamispisteitä koskee sama edellytys kuin opintopisteitä, opintoja tulee suorittaa 

tukikuukauden aikana keskimäärin vähintään 2 tai 4 osaamispistettä. Työllisyysrahasto 
seuraa opiskelijan opintosuoritteita jälkikäteen. Opintojen jälkiseurannassa edellytystä 
arvioidaan keskimäärin, joten ei ole väliä, jos suoritukset kirjataan vasta esimerkiksi 

näytön jälkeen. 

K: Miksi Työllisyysrahaston ja TE-toimistojen määritelmä päätoimisesta 
opiskelusta eroavat? Työllisyysrahasto: 3 opintopistettä / 2 opintoviikkoa / 3 

osaamispistettä / 20 tuntia viikossa TE-toimisto: 5 opintopistettä / 3 
opintoviikkoa / 4,5 osaamispistettä / 25 tuntia viikossa.  

V: Opintoja tulisi suorittaa vähintään keskimäärin 2 tai 4 opinto- tai osaamispistettä 

tukikuukaudessa. Vaatimukset opintojen edistymisestä tullaan kirjaamaan 
aikuiskoulutustukea koskevaan lakiin. Eri tukea myöntävillä tahoilla saattaa olla eroja 
opintosuoritusvaatimuksissa. Uusi aikuiskoulutustuki haluaa kannustaa opiskelun ja 

työnteon yhteensovittamiseen. Esimerkiksi henkilöltä joka työskentelee ja suorittaa 
opintoja, edellytetään vähemmän opintosuoritteita kuukaudessa (vähintään 2 osaamis- tai 

opintopistettä) kuin kokonaan palkattomalla opintovapaalla olevalta opiskelijalta (vähintään 
4 osaamis- tai opintopistettä).  
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K: Voiko tukea hakea jo nyt ja saada päätös, vaikka hakee tukea tulevan vuoden 
alkukuukausille. Opinnot ovat jo alkaneet, mutta tuen tarve kolmelle kuukaudelle.  

V: Uuden lain mukaista aikuiskoulutustukea voi hakea vasta 1.8.2020 alkaen. Jos tukea 

hakee nyt, säilyy nykylainpiirissä. 

K: Kelpaako seurantaan kuitenkin, jos opiskelija itse toimittaa linkin Kosken 
opintosuorituksiin? Eli ei vaatisi meiltä oppilaitoksilta opiskelutodistusten tekoa.  

V: Aikuiskoulutusten saajaan tulee aina liittää opiskelutodistus ensihakemuksen liitteeksi. 

Opiskelutodistuksesi kelpaa selkeä todistus, josta käy ilmi opinto-oikeus, opinto-ohjelma ja 
opiskelupaikan saaneen henkilön tiedot. 

K: Mikä on se euromääräraja, joka opiskelijan on ansaittava, jotta hänen täytyy 
suorittaa vain kaksi opintopistettä kuukaudessa lakimuutoksen jälkeen?  

V: Tukipäiviä kuluu kuukaudessa kuukauden tai puolikkaan verran riippuen siitä, kuinka 

paljon työskentelet tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana yli puolet 
normaalista palkastasi, tukea kuluu puoli kuukautta ja sinulta edellytetään 2 osaamis- tai 

opintopistettä. Jos saat tuloja tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai 
tuloja ei ole lainkaan, tukea kuluu 1 kuukausi ja opintosuoritusvaatimus on 4. 

Esimerkki: Normaali kuukausipalkkasi on 3 000 e. Työskentelet yhtenä kuukautena 

vähemmän ja sinulle maksetaan siinä kuussa palkkaa 2 000 euroa. Koska 2000 euroa on 
yli puolet normaalipalkasta, tukea kuluu vain puoli kuukautta. Sinun tulee suorittaa 
opintoja vähintään 2 opintopistettä kyseisessä kuussa. 

Lisäämme myös kevään aikana laskurin verkkosivuille, jonka avulla voi laskea tuen määrää 

ja kuinka paljon opintosuoritteita vaaditaan tukikuukauden ajalta. 

K: Kelpaako oppilaitoksen sähköisesti allekirjoitetut opiskelutodistukset tai 
opintosuoritusotteet hakemuksiin?  

V: Aikuiskoulutustuen ensihakemuksen liitteeksi tulee aina liittää opiskelutodistus. 

Sähköiset opiskelutodistukset kelpaavat. 

F: Jag har tidigare fått vuxenutbildningsstöd i fyra månader. Om jag ansöker på 
nytt om stöd i augusti, hur mycket kan jag få stöd?  

S: Stödtiden för vuxeutbildningsstödet är alltsom allt 15 månader. Du kan ansöka om stöd 

från oss också i augusti enligt den nya lagen. Om du har tidigare använt stöd i fyra 
månader, har du stödtid kvar ännu 11 månader.  

K: Voiko työllisyysrahastosta edelleen tiedustella etukäteen mahdollisuuksista 

saada tukea?  

V: Ennakkohakemus aikuiskoulutustuesta poistuu palkansaajalta. Voit lähettää meille 
1.8.2020 jälkeen ensihakemuksen. Ensihakemuksen yhteydessä tutkimme tukioikeuden 
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edellytykset. Ensihakemuksen jälkeen voi henkilö hakea maksuhakemusta, myönnetylle 
ensihakemuksen ajalle.  

Yrittäjän aikuiskoulutustuen edellytykset säilyvät nykyisellään ja yrittäjä voi hakea edelleen 

1.8.2020 jälkeen myös ennakkopäätöstä. 

K: Jos jatkaa vuosia sitten kesken jääneitä opintoja, johon on tuolloin saanut 
aikuiskoulutustukea, vaikuttaako edelleen ko. vuosien takaiset tulot 
aikuiskoulutustuen kuukausimäärään, vaikka tulot olisivat nousseet selkeästi?  

V: Tuen määrä pysyy samana, jos jatkat samoja opintoja, joihin sinulle on myönnetty 
tukea aikaisemmin. Työllisyysrahasto ei laske tuen määrää uudelleen tällaisissa 
tapauksissa.  

Jos aloitat uudet opinnot, niin tuen perusteena oleva palkka määritellään uudelleen ja tuen 

määrään voi tulla muutoksia.  

K: Pysyykö yrittäjän aikuiskoulutustuki siis ennallaan?  

V: Kyllä, yrittäjän tuen edellytykset säilyvät ennallaan. 

K: Tarkennan vielä tuota aikaisempaa kysymystä eli tarkoitin, että kelpaako 
opintojen suorittamisen seurantaan opiskelijalta linkki Koskeen, eli ei tarvitsisi 

opintosuoritusotetta suoritetuista opinnoista oppilaitokselta.  

V: Linkki, josta löytyvät tarvittavat tiedot kelpaa opiskelutodistukseksi. Ensihakemuksen 
yhteydessä ei tarvitse liittää opintorekisteriotetta. 

K: Voiko aikuiskoulutustukea hakea jälkikäteen opiskelun jo alettua koulutuksen 

aloituspäivästä alkaen?  

V: Aikuiskoulutustukea haetaan ensin ensihakemuksella. Ensihakemuksen voi hakea 
takautuvasti kuudelta kuukaudelta tai etukäteen aikaisintaan neljä kuukautta ennen tuen 

alkamista. 

Maksuhakemus haetaan 1.8.2020 jälkeen aina takautuvasti. Jos maksuhakemuksen haluaa 
hakea syyskuulle 2020, voi hakemuslomakkeen lähettää 1.10 alkaen ja viimeistään 

maaliskuussa 2021, jos haluaa hakea tuen syyskuulta.  

K: Miksi opiskelun laajuus on määriteltävissä myös osaamispisteillä? 
Osaamispisteet mittaavat osaamisen tasoa – ei opiskelun laajuutta. Opiskelu 
suunnitellaan henkilökohtaisesti opiskelijan osaamistarpeen mukaan, jolloin nuo 

tutkinnon sekä tutkinnon osien osaamispisteet eivät millään voi mitata 
suunnitellun opiskelun laajuutta.  

V: Aikuiskoulutustukilaki edellyttää opintojen suorittamista. Lakiin on määritelty 

opintopisteiden ja osaamispisteiden laajuus (2 tai 4 osaamispistettä per tukikuukausi). 



Webinaari oppilaitoksille 22.4.2020 

 

Kysymykset ja vastaukset 

 

 

K: Onko olemassa rajoituksia, milloin voi saada seuraavaan kokonaan uuteen 
tutkintoon?  

V: Aikuiskoulutustuen tukiaika on 15 kuukautta ja se on käytettävissä kerran työuran 

aikana. Tukea voi siis hakea, jos aloitat uuden tutkinnon. Jos olet aikaisemmin käyttänyt 
aikuiskoulutustukea toisiin opintoihin, niin nämä aikaisemmin käytetyt tukikuukaudet 
vähennetään tukikuukausien enimmäismäärästä (15kk). 

K: Mutta periaatteessa voisi tuki kestää 30 kuukautta, jos työskentelee opintojen 

ohella?  

V: Kyllä, jatkossa tukipäiviä kuluu kuukaudessa kuukauden tai puolikkaan verran riippuen 
siitä, kuinka paljon työskentelet tukikuukauden aikana. Jos saat tuloja tukikuukauden 

aikana yli puolet normaalista palkastasi, tukea kuluu puoli kuukautta. Jos saat tuloja 
tukikuukauden aikana alle puolet normaalista palkastasi, tai tuloja ei ole lainkaan, tukea 

kuluu 1 kuukausi. 

Esimerkki: Normaali kuukausipalkkasi on 3 000 e. Työskentelet yhtenä kuukautena 
vähemmän ja sinulle maksetaan siinä kuussa palkkaa 2 000 euroa. Koska 2000 euroa on 
yli puolet normaalipalkasta, tukea kuluu vain puoli kuukautta. Sinun tulee suorittaa 

opintoja vähintään 2 opintopistettä kyseisessä kuussa. 

 


