
 

     
  

 

 
 

 
 

  

  

   

  

  

  

  

 

  

  

 

  

   

  

   

 

 

 

 

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESLUT OM VUXENUTBILDNINGSSTÖD 
FÖR FÖRETAGARE 

Person-
uppgifter 

Personbeteckning 

-
Efternamn Förnamn 

Gatuadress Telefonnummer 

Postnummer Postkontor Hemkommun 

E-postadress (vi använder din e-postadress för att eventuellt kontakta dig) 

Aktuell utbildning eller examen Nuvarande arbetsuppgift 

Företagets namn 

Utbildning Läroverkets officiella namn (fullständigt, inte förkortning) 

Verksamhetsställets adress (om läroverket har många verksamhetsställen ska du ange adressen för verksamhetsstället där dina studier ordnas) 

Utbildningsprogram, studiehelhet eller kurs (ge efter behov tilläggsuppgifter i fältet Tilläggsuppgifter) 

Datum för påbörjande av utbildning Datum för avslutande av utbildning (en uppskattning, om okänt) 

Utbildningen 

• leder till en examen: ______________________________________________________________________________________ 

• examensdel eller annan omfattande studiehelhet (till exempel ledstudier, grundläggande studier, ämnesstudier eller fördjupade studier) 

• specialiseringsutbildning som avläggs vid universitet eller yrkeshögskola 

• annan yrkesinriktad vidare- eller fortbildning, redogör studiernas yrkesinriktning i fältet Tilläggsuppgifter nedan 

Studiernas yrkesinriktning bedöms i förhållande till ditt nuvarande arbete och din tidigare utbildningsbakgrund. Stöd kan inte beviljas för 
allmänbildande, intressebaserad utbildning eller utbildning med fri inriktning. 

Tilläggsuppgifter 



     
 

           
             
  

      
    

   

              

    

      

 
 

   
 

 

 

  

 

       
 

 

    

  

  
 

 

    

    

     

                   
          
  

         
         

ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESLUT OM VUXENUTBILDNINGSSTÖD 
FÖR FÖRETAGARE 

Tid i 
arbetslivet 

Sysselsättningsfonden får uppgifterna som behövs för att beräkna tiden i arbetslivet från Pensionsskyddscentralen. De 
uppgifterna om tider som kan jämställas med tid i arbetslivet på denna punkt behöver inte fyllas i, om du är säker på att din 
faktiska tid i arbetslivet är minst åtta år. Du behöver heller inte bifoga arbetsintyg till ansökan. 
Om du har arbetat i EU/EES-länder eller Schweiz, bifoga en redogörelse, t.ex. arbetsintyg och löneintyg. En översättning av 
intyget ska bifogas, om detta ges på något annat språk än finska, svenska eller engelska. 
Fastställd arbetsinkomst för innevarande år Fastställd arbetsinkomst för föregående år Pensionsbolag eller -anstalt 

Tid som kan likställas med tid i arbetslivet (fylls inte i, om den faktiska tiden i arbetslivet är minst åtta år) 

Vårdledighetstid under arbets- eller tjänsteförhållande 

____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______ 

Som bilaga till ansökan behövs arbetsgivarens intyg över vårdledighetsperiod. Endast vårdledighet under arbets- eller tjänstförhållande kan 
beaktas. 

Värnplikt eller civiltjänst 
Truppförband/tjänstgöringsenhet Tjänstgöringstid 

_____________________________________________ _____/_____ ______ - _____/_____ ______ 

Tilläggsuppgifter 

Underskrift Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat är korrekta. Sysselsättningsfonden har rätt att få de nödvändiga uppgifterna 
för behandlingen av ansökan från Inkomstregistret, Pensionsskyddscentralen, FPA och läroverket. Mer information 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Datum _____/_____ 20_____ Underskrift ____________________________________________ 

Ansökan skickas till Kontrollera innan du skickar: 

Utbildningsförmåner Sysselsättningsfonden • att studieintyget är bifogat 
PB 191 

• ett möjligt intyg över vårdledigheten 00121 HELSINGFORS 

Du kan ansöka om förhandsbeslut först när du antagits till utbildningen. Som bilaga till ansökan behövs alltid ett studie- eller 
närvarointyg eller ett intyg över godkännande för utbildning för en person som påbörjar det första läsåret. 
I förhandsbeslutet framgår om utbildningen omfattas av stödet och om tiden i arbetslivet uppfyller de krav som mottagande 
av stöd förutsätter. Förhandsbeslutet omfattar inte andra krav som mottagande av stöd förutsätter eller stödbeloppet. 
Du kan ansöka om det egentliga betalningsbeslutet elektroniskt på Sysselsättningsfondens webbplats. 
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