YRITTÄJÄN AIKUISKOULUTUSTUEN JATKOHAKEMUS
Tukea voit hakea vaihtoehtoisesti sähköisellä hakemuksella www.tyollisyysrahasto.fi
Henkilötiedot

Henkilötunnus

-

Huom. Käytä tätä lomaketta vain, jos olet aiemmin saanut Työllisyysrahaston yrittäjän
aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

Kotikunta

Hakijan sähköpostiosoite, jota voi käyttää yhteydenotossa

Pankkitilin numero täydellisenä

Tukiaika

Aika, jolle haen tukea:

_____/_____ 20_____ - _____/_____ 20_____, _____/_____ 20_____ - _____/_____ 20_____, _____/_____ 20_____ - _____/_____ 20____
Opiskelen aikuiskoulutustukiaikana päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on keskimäärin vähintään 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.

Koulutustiedot

Oppilaitoksen virallinen nimi (täydellisenä, ei lyhennettynä)

Oppilaitoksen osoite

Koulutusohjelma tai koulutuksen/kurssin nimi

Kesätauko, jolloin et opiskele

• kyllä, ajalla ______/______ 20_____ - ______/______ 20_____, ______/______ 20_____ - ______/______ 20_____
• ei vielä tiedossa (voit hakea kesäajalle tukea myöhemmin jatkohakemuksella)
• ei kesätaukoa, merkitse kesäopinnot alle (kurssit/harjoittelu/opinnäytetyö, laajuus ja ajankohta):

Lisätietoja

LIITTEET
koulutuksesta

Tuen saaminen edellyttää, että olet tukikauden aikana läsnä olevana opiskelijana oppilaitoksessa. Jos opintosi
liittyvät tohtori- tai muihin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen amk:n opintoihin sekä tilanteissa, joissa opintosi/tukesi ovat olleet keskeytyneinä yli vuoden, liitä hakemukseen tuore läsnäolotodistus.

YRITTÄJÄN AIKUISKOULUTUSTUEN JATKOHAKEMUS
Selvitys
tulojen
alenemisesta
tukiaikana

Aikuiskoulutustuen ehtona on, että yritystoiminnan ansiotulot alenevat koulutusaikana vähintään kolmanneksella.
Jos olet saanut tukea samaan koulutukseen, verrataan tukiaikana ansaittuja tuloja verotukseen, joka oli viimeksi vahvistettu tukea ensimmäisen
kerran haettaessa. Työllisyysrahasto selvittää ansiotulojen alenemisen, kun tuen maksuvuotta koskeva verotus on valmistunut.
Ansiotulot elinkeinotoiminnasta tai maataloudesta viimeksi vahvistetussa verotuksessa
________________________ €

Verovuosi 20______

Yritystoiminta koulutuksen aikana

• vähennetään olennaisesti

• keskeytyy

• lopetetaan kokonaan, lopetuspäivä ______/______ 20_____

Selvitä alla, millä tavoin yritystoiminta vähenee ja vaadittu tulojen alenema (vähintään kolmannes) haettuna tukiaikana toteutuu:

Muut etuudet
opintojen
aikana

• ei
• ei
• ei
• ei
• ei
• ei
• ei

Kotihoidon tuki
Kelan opintoraha
Sairausvakuutuksen päiväraha
(myös äitiys- ja vanhempainraha)
Kuntoutusraha
Osatyökyvyttömyyseläke
Työttömyysetuus opiskeluun
Muu tuki, mikä:

• haettu
• haettu
• haettu
• haettu
• haettu
• haettu
• haettu

• kyllä
• kyllä
• kyllä
• kyllä
• kyllä
• kyllä
• kyllä

___________________________________

Muu palkkatyö opintojen
aikana
Palkallinen
työharjoittelu
Allekirjoitus

• ei
• ei

Työnantajan nimi

Palkka €/kk (brutto)

Harjoitteluaika

Palkka €/kk (brutto)

• on
• on

______/______ 20_____ - ______/______ 20_____

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan Työllisyysrahastolle opintojen keskeyttämisestä, yritystoiminnan lopettamisesta kokonaan, tulorajan ylittävistä ansioista ja muista tukeen vaikuttavista muutoksista. Työllisyysrahastolla on oikeus saada tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten Eläketurvakeskukselta, Kelalta, Verohallinnolta ja oppilaitokselta. Lisätietoa www.tyollisyysrahasto.fi. Tiedossani on, että
Työllisyysrahasto tarkistaa yritystoiminnan ansiotulojen alenemisen verotuksen valmistuttua ja antaa varsinaisen päätöksen oikeudestani aikuiskoulutustukeen vasta jälkikäteen.

Päiväys _____/_____ 20_____

Hakijan allekirjoitus ____________________________________________

Hakemus postitetaan osoitteella:
Työllisyysrahasto
PL 113
00181 HELSINKI
Tarkista
ennen
lähettämistä!

• Tilinumero merkitty sivulle 1
• Selvitys tulojen alenemisesta täytetty
Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä.
www.tyollisyysrahasto.fi

