
 

  
 

       

  

 
           

 

  

  

   

      

   

     

    

 

        
 

             
             

  

 
      

 
 

  

    

        

       

     
 

           
 

 
 

      
 

       

 
 

    

    

           

         

         

 

 

 

 
            

 

 

YRITTÄJÄN AIKUISKOULUTUSTUKIHAKEMUS 

Tukea voit hakea vaihtoehtoisesti sähköisellä hakemuksella www.tyollisyysrahasto.fi 

Henkilötiedot Henkilötunnus 

-
Tällä lomakkeella yrittäjä voi hakea tukea vähintään kaksi kuukautta kestävälle 
opiskeluajalle. 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Puhelinnumero 

Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta 

Hakijan sähköpostiosoite, jota voi käyttää yhteydenotossa 

Pankkitilin numero täydellisenä 

Hakijan nykyinen koulutus tai oppiarvo 

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. 

Koulutus-
tiedot 

Oppilaitoksen virallinen nimi (täydellisenä, ei lyhennettynä) 

Oppilaitoksen osoite 

Koulutusohjelma tai koulutuksen/kurssin nimi 

Koulutuksen alkamispäivä Koulutuksen päättymispäivä (arvio, jos ei tiedossa) 

Koulutus on (rastita yksi vaihtoehto ja täytä) 

• tutkintoon johtavaa, tutkinto: ______________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

• erikoistumiskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa: ____________________________________________________________

• muu ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus, selvitä opintojen ammatillisuus alla (tarvittaessa erillisellä liitteellä):

_________________________________________________________________________________________________________________ 

• muuta koulutusta: _______________________________________________________________________________________________

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):

LIITE 
koulutuksesta Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen 

hyväksymisestä. 

Jos et ole saanut opinto-oikeutta koko opintokokonaisuuteen, liitä hakemukseesi opiskelutodistus niistä opintokokonaisuuteen kuuluvista 
kursseista, joihin sinulla on opinto-oikeus. Ilmoita Lisätietoja-kohdassa opintokokonaisuuden nimi ja laajuus opinto- tai osaamispisteissä ja 
kaikki ne opintokokonaisuuteen sisältyvät kurssit opinto- tai osaamispisteineen, jotka aiot suorittaa hakemanasi tukiaikana. 

www.tyollisyysrahasto.fi


 

  
 

 
 

   

   

 

                          

        
     

 

                                          

  

 

   

 
 

 

         
          

 

       
 

                    

   

                                                           

              

YRITTÄJÄN AIKUISKOULUTUSTUKIHAKEMUS 

Selvitys 
yrityksestä 

Yrityksen nimi Y-tunnus 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Yritysmuoto 

• ammatin- tai liikkeenharjoittaja • osakeyhtiö • kommandiittiyhtiö • avoin yhtiö 

• osuuskunta • maatalous • muu, mikä _______________________________ 
Yrityksen toimiala (maatalousyrittäjällä tilan tuotantosuunta) 

Eläkejärjestelmä 

• YEL • MYEL 

Eläkevakuutuksessa vahvistettu työtulo/v 

__________________________________ € 

Eläkeyhtiö tai -laitos 

Selvitys 
tulojen 
alenemisesta 
tukiaikana 

Aikuiskoulutustuen ehtona on, että yritystoiminnan ansiotulot alenevat koulutusaikana vähintään kolmanneksella. 
Tukiaikana ansaittuja tuloja verrataan viimeiseen vahvistettuun verotukseen. Työllisyysrahasto selvittää ansiotulojen alenemisen, kun tuen mak-
suvuotta 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: 



 

  
 

 
 

            
            

       

 
 

 
 

         
   

 
        

    

  
 

 
 

 
 

 
   

  
 

 

  

  
  

    
 

 

  

   

 

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
     

  
 

   

 
      

 
 

  

   

 
 

 

          
        

         
           

 
 

              
 

   

 
  

 

 
 

 

   
     
             

       
 

       
 

YRITTÄJÄN AIKUISKOULUTUSTUKIHAKEMUS 

Selvitys työ-
historiasta 

Työsuhteista tai yrittäjätoiminnasta Suomessa ei tarvitse liittää mukaan selvityksiä, koska Työllisyysrahasto saa työhistorian laskemiseen tarvitta-
vat tiedot Eläketurvakeskuksen rekisteristä. EU/ETA-maissa tai Sveitsissä tehdystä vakuutetusta työstä tai rinnastettavasta ajasta tulee liittää 
selvitys, esim. työtodistus ja palkkatodistus työstä. Muun kielisistä todistuksista kuin suomi, ruotsi tai englanti tulee lähettää lisäksi käännös. 

Selvitys työn-
tekoon rin-
nastettavasta 
ajasta 

Ei täytetä, jos varsinaista työssäoloaikaa on vähintään 8 vuotta. 
Hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana 

____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______ 
LIITE: Työnantajan todistus hoitovapaa-ajasta. 

Varusmies- tai siviilipalvelusaika 
Joukko-osasto/palvelusyksikkö Palvelusaika 

_____________________________________________ _____/_____ ______ - _____/_____ ______ 

Muut etuudet 
opintojen 

Kotihoidon tuki • ei • haettu • kyllä

aikana Kelan opintoraha • ei • haettu • kyllä
Sairausvakuutuksen päiväraha • ei • haettu • kyllä(myös äitiys- ja vanhempainraha) 
Kuntoutusraha • ei • haettu • kyllä

Osatyökyvyttömyyseläke • ei • haettu • kyllä

Työttömyysetuus opiskeluun • ei • haettu • kyllä
Muu tuki, mikä: • ei • haettu • kyllä

___________________________________ 

Muu palkka-
työ opintojen 
aikana 

• ei • on

Työnantajan nimi Ansiotulot €/kk (brutto) 

Palkallinen 
työharjoittelu • ei • on

Harjoitteluaika 

______/______ 20_____ - ______/______ 20_____ 

Palkka €/kk (brutto) 

Lisätietoja 
hakemukseen 

Allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan Työllisyysrahastolle opintojen keskeyttämisestä, yritystoiminnan lopettamisesta koko-
naan, tulorajan ylittävistä ansioista ja muista tukeen vaikuttavista muutoksista. Työllisyysrahastolla on oikeus saada tarvittavat tiedot hakemuk-
sen 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 aikuis-
koulutustukeen vasta jälkikäteen. 

Päiväys _____/_____ 20_____ Hakijan allekirjoitus ____________________________________________ 

Tarkista • Opiskelutodistus liitteenä
ennen 
lähettämistä! • Tilinumero merkitty sivulle 1 

• Työnantajan todistus hoitovapaista (ei tarvita, jos varsinaista työssäoloaikaa on vähintään 8 vuotta) 

• Selvitys tulojen alenemisesta annettu sivulla 2

Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä. 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Hakemus postitetaan osoitteella: 

Työllisyysrahasto 
PL 113 
00181 HELSINKI 

Hakemuksen liitteitä ei palauteta, joten ethän toimita rahastolle alkuperäisiä todistuksia.

www.tyollisyysrahasto.fi
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