YRITTÄJÄN ENNAKKOPÄÄTÖSHAKEMUS AIKUISKOULUTUSTUESTA
Henkilötiedot

Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

Kotikunta

Sähköpostiosoite (käytämme sähköpostiosoitettasi mahdolliseen yhteydenottoon)

Pankkitilin numero kansainvälisessä IBAN-muodossa

Nykyinen koulutus tai oppiarvo

Nykyinen työtehtävä

Yrityksen nimi

Koulutus

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 ei tiedossa)

Koulutus on

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

• 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.
Lisätietoja

YRITTÄJÄN ENNAKKOPÄÄTÖSHAKEMUS AIKUISKOULUTUSTUESTA
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.
Kuluvalle vuodelle vahvistettu työtulo

Edelliselle vuodelle vahvistettu työtulo

Eläkeyhtiö tai -laitos

Työntekoon rinnastettava aika (ei täytetä, jos varsinaista työssäoloaikaa on vähintään kahdeksan vuotta)
Hoitovapaa-aika työ- tai virkasuhteen aikana
____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______, ____/____ ______ - ____/____ ______
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työnantajan todistus hoitovapaa-ajasta. Vain työ- tai virkasuhteen aikainen hoitovapaa voidaan huomioida.

Varusmies- tai siviilipalvelusaika
Joukko-osasto/palvelusyksikkö

Palvelusaika

_____________________________________________

_____/_____ ______ - _____/_____ ______

Lisätietoja

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Työllisyysrahastolla on oikeus saada tarvittavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten
Tulorekisteristä, Eläketurvakeskukselta, Kelalta ja oppilaitokselta. Lisätietoja www.tyollisyysrahasto.fi

Päiväys _____/_____ 20_____

Allekirjoitus ____________________________________________

Hakemus postitetaan osoitteella

Tarkista ennen lähettämistä:

Koulutusetuudet Työllisyysrahasto
PL 113
00181 HELSINKI

• opiskelutodistus on liitteenä
• mahdollinen todistus hoitovapaa-ajasta

Ennakkopäätöstä voit hakea vasta, kun sinut on hyväksytty koulutukseen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina opiskelu- tai
läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.
Ennakkopäätöksessä annetaan tieto siitä, kuuluuko koulutus tuen piiriin ja täyttyykö tuen saamisedellytyksenä oleva
työssäoloaika. Ennakkopäätös ei koske tuen muita saamisedellytyksiä tai tuen suuruutta.
Varsinaista maksupäätöstä voit hakea Työllisyysrahaston nettisivuilta sähköisesti.
Hakemuksen liitteitä ei palauteta, joten ethän toimita rahastolle alkuperäisiä todistuksia.

