
 

PALKANSAAJAN AIKUISKOULUTUSTUKIHAKEMUS 
 

Henkilötiedot Henkilötunnus 

 
 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Puhelinnumero 

Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta 

Sähköpostiosoite (käytämme sähköpostiosoitettasi mahdolliseen yhteydenottoon) 

Pankkitilin numero kansainvälisessä IBAN-muodossa 

Nykyinen koulutus tai oppiarvo Nykyinen työtehtävä 

Työnantajan nimi 

Koulutus Haen tukea päätoimisen opiskeluni ajalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti 
 

_____/_____ 20_____ - _____/_____ 20_____ 

Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on keskimäärin 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole 
määritelty edellä mainitusti, oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus pitää olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. 
Oppilaitoksen virallinen nimi (täydellisenä, ei lyhennettynä) 

Toimipisteen osoite (jos oppilaitoksella on useita toimipisteitä, anna sen toimipisteen osoite, jossa opintosi järjestetään) 

Koulutusohjelma, opintokokonaisuus tai kurssi (anna lisätietoja tarvittaessa Lisätietoja-kohdassa) 

Koulutuksen alkamispäivä Koulutuksen päättymispäivä (arvio, jos päättymispäivä ei ole vielä tiedossa) 

Koulutus on 

£ tutkintoon johtavaa: ______________________________________________________________________________________ 

£ tutkinnon osa tai muu laaja opintokokonaisuus (esim. polkuopinnot, perus-, aine- tai syventävät opinnot) 

£ erikoistumiskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa 

£ muu ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus, selvitä opintojen ammatillisuus alla Lisätietoja-kohdassa 

Opintojen ammatillisuutta arvioidaan suhteessa nykyiseen työhösi ja aikaisempaan koulutustaustaasi. Tukea ei voi saada yleissivistävään, 
harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteeseen koulutukseen. 

£ muuta koulutusta: ______________________________________________________________________________________ 

Kesätauko, jolloin et opiskele 

£ kyllä, ajalla ______/______ 20_____ - ______/______ 20_____ 

£ ei vielä tiedossa (voit hakea kesäajalle tukea myöhemmin jatkohakemuksella) 

£ ei kesätaukoa (merkitse Lisätietoja-kohtaan kesäajan opintojen laajuus sekä suoritettavat kurssit/ harjoittelu/ opinnäytetyö) 

Lisätietoja 

- 
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Työhistoria Työllisyysrahasto saa työhistorian laskemista varten tiedot Eläketurvakeskukselta. Tämän kohdan tietoja työntekoon 
rinnastettavista ajoista ei tarvitse täyttää, jos olet varma, että sinulla on varsinaista työssäoloaikaa vähintään kahdeksan 
vuotta. Sinun ei myöskään tarvitse toimittaa hakemuksesi liitteeksi työtodistuksia.  
Jos olet työskennellyt EU/ETA-maissa tai Sveitsissä, liitä hakemukseen selvitys, esim. työtodistus ja palkkatodistus. Mikäli 
todistus on muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä mukaan myös käännös todistuksista. 
Hoitovapaa-aika työ- ja virkasuhteen aikana 
 

____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______ 
Liitä mukaan työnantajan todistus hoitovapaasta. 

Varusmies- tai siviilipalvelusaika 
Joukko-osasto/palvelusyksikkö 
 

_____________________________________________ 

 
Palvelusaika 
 

_____/_____ ______ - _____/_____ ______
 

Muut tulot 
tukiaikana 

Muut etuudet haetun tukijakson aikana 
Merkitse kaikki ne etuudet, joita olet hakenut tai saat haetun tukijakson aikana. 

Kotihoidon tuki £ ei £ haettu £ kyllä  

Osittainen tai joustava hoitoraha £ ei £ haettu £ kyllä _____________________€/kk 

Sairausvakuutuksen päiväraha 
(myös äitiys- ja vanhempainraha) £ ei £ haettu £ kyllä  

Kelan opintoraha £ ei £ haettu £ kyllä  

Vuorottelukorvaus £ ei £ haettu £ kyllä  

Kuntoutusraha £ ei £ haettu £ kyllä  

Työttömyysetuus opiskeluun £ ei £ haettu £ kyllä  

Osatyökyvyttömyyseläke £ ei £ haettu £ kyllä _____________________€/kk 

Muu etuus: £ ei £ haettu £ kyllä  

_________________________ 
   

 

Täysimääräisen aikuiskoulutustuen aikana tulosi voivat olla enintään 250 euroa kuukaudessa. Jos ansaitset tätä enemmän, 
hae soviteltua tukea kuukausittain jälkikäteen. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo huomioidaan 
pääsääntöisesti viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisesti.  
Työnteko/yritystoiminta opintovapaan aikana 
Työskenteletkö tai harjoitatko yritystoimintaa haetun tukijakson aikana?  

£ en  £ kyllä, arvio palkkatuloista ______________€/kuukausi 

Suoritatko palkallista työharjoittelua haetun tukijakson aikana? 

£ en  £ kyllä 

Täytä tiedot, mikäli sinulla on tukiaikana palkallinen työharjoittelu. Työharjoittelusta on hyvä laittaa selvitykset hakemuksesi liitteeksi. 
Lisätietoja Voit tarkentaa työntekoa/yritystoimintaa opintovapaan aikana, tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua. 

Allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan Työllisyysrahastolle opintojen keskeyttämisestä, työ- tai 
virkasuhteen päättymisestä, tulorajan (250e/kk) ylittävistä ansioista ja muista tuen vaikuttavista asioista. Työllisyysrahastolla 
on oikeus saada tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten Tulorekisteristä, Eläketurvakeskukselta, Kelalta, 
Verohallinnolta ja oppilaitokselta. Lisätietoa www.tyollisyysrahasto.fi 
 

 

 
Päiväys _____/_____ 20_____ Allekirjoitus ____________________________________________ 

Hakemus postitetaan osoitteella 

Koulutusetuudet Työllisyysrahasto 
PL 191 
00121 HELSINKI 

Tarkista ennen lähettämistä: 

£ opiskelutodistus on liitteenä 

£ tilinumero on merkitty oikein 

£ mahdollinen todistus hoitovapaa-ajasta 

£ mahdollinen selvitys työharjoittelusta 
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TYÖNANTAJA TÄYTTÄÄ 

Työntekijän 
tiedot 

Hakijan henkilötunnus  

Hakijan sukunimi Hakijan etunimet 

Yrityksen 
tiedot 

Nimi Y-tunnus 

Työsuhteen 
tiedot 

Työsuhteen alkamispäivä Viikkotyöaika ennen opintojen alkua (tuntia/vko) 

Aiemmat työsuhteet 

Työ- tai virkasuhde on  
 

£ toistaiseksi voimassa oleva £ määräaikainen ______/______ 20_____ saakka 

Hakijan eläkejärjestelmä 

£ TyEL  £ MEL  £ JuEL  £ muu 

Opintovapaa-
tiedot

 

Onko hakijalle myönnetty opintovapaata?  
 

£ kyllä, ajalle ______/______ 20_____ £ ei
 

Työntekijä on osa-aikatyössä opintojensa vuoksi ajalla
 

Palkkatiedot Työllisyysrahasto hyödyntää tulorekisteristä saatavia palkkatietoja. Palkkatietojen tilaus tehdään hakemuksen käsittelyvaiheessa. 

Onko työntekijällä ollut viimeisen 12 kuukauden aikana, ennen mahdollisen opintovapaan alkua osapalkallisia 
työskentelyjaksoja perhevapaiden, sairauden, opiskelun, työttömyyden, lomautuksen, vuorotteluvapaan, osa-aikaeläkkeen tai 
osatyökyvyttömyyden vuoksi? 

£ kyllä  £ ei 

Lisätietoja  

Työnantajan 
yhteyshenkilö 

Nimi Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

 

- 
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