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Työllisyysrahasto lyhyesti

• Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa!

• Keräämme työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan 

ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien 

osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla sekä 
ammattitutkintostipendeillä.

• Olemme tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja 

asiakkaitamme ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat 

palkansaajat Suomessa.

• Olemme lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima 
organisaatio. Aloitimme toimintamme 1.1.2019, kun 

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät.
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Mikä on ammattitutkintostipendi?

• 414 euron suuruinen veroton kertakorvaus ammatillisen tutkinnon 

suorittamisesta (ennen 1.1.2022 suoritetuista tutkinnoista 

myönnettävän stipendin suuruus on 400 euroa)

• Lakisääteinen etuus (myöntämisedellytyksistä säädetään 

aikuiskoulutusetuuksista annetussa laissa).

• Myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella.

• Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin.

• Ei voi saada korkeakoulututkinnon perusteella.

• Hakijalla ei tarvitse olla voimassa olevaa työsuhdetta voidakseen 

hakea stipendiä.
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Rahoitamme ammattitutkintostipendejä palkansaajilta ja työnantajilta perittävillä 
työttömyysvakuutusmaksuilla.
Valtion palveluksessa olevien henkilöiden osalta stipendin rahoituksesta vastaa kuitenkin valtio.
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Ammattitutkintostipendin saamisehdot (1/2)

TIETOA AMMATTITUTKINTOSTIPENDISTÄ

• Voit olla oikeutettu ammattitutkintostipendiin jos:

• Olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) 
tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon

• Sinulla on eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon 
suorittamispäivään mennessä

• Työhistoriaan lasketaan mukaan kaikki Suomessa, EU- ja ETA-maissa sekä 
Sveitsissä tehty eläkevakuutettu työ

• Työskentely EU- ja ETA-maissa ja Sveitsissä voidaan laskea mukaan aikaisintaan 
Suomen Euroopan Unioniin liittymisvuodesta 1995 alkaen ja lisäksi aikaisintaan 
siitä päivästä alkaen, jolloin työskentelymaa on liittynyt Euroopan Unioniin.

• Jos työhistoriaa ei kerry tarpeeksi Suomessa tehdystä työstä, liitä hakemukselle 
luotettava selvitys työskentelystä ulkomailla, esimerkiksi työtodistus ja 
palkkatodistus. Jos todistukset ovat muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi, tarvitsemme todistuskopioiden mukana myös käännöksen teksteistä.

• Verkkosivuiltamme www.tyollisyysrahasto.fi löydät laskurin, jonka avulla 
voit laskea oman ammattitutkintostipendiin oikeuttavan työhistoriasi
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Ammattitutkintostipendin saamisehdot (2/2)

TIETOA AMMATTITUTKINTOSTIPENDISTÄ

• Asut vakinaisesti Suomessa ja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä 

tutkinnon suorittamispäivänä että stipendiä hakiessa

• Olet alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä

• Stipendiä on haettava vuoden sisällä tutkinnon suorittamispäivästä

• Voimme myöntää stipendin saman tutkinnon suorittamisesta vain kerran, 

mutta jos suoritat uuden tutkinnon, voit olla oikeutettu uuteen stipendiin.
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Miten haen stipendiä?
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• Hae ammattitutkintostipendiä aikuisopiskelijan etuuksien 

asiointipalvelussamme osoitteessa 

https://www.tyollisyysrahasto.fi/asiointipalvelu/

• Palvelun kautta hakeminen on helppoa, turvallista ja nopeaa!

• Liitteeksi tarvitsemme kopion tai tarkkarajaisen valokuvan 

tutkintotodistuksestasi

• Suomessa tehdystä työstä saamme työhistorian laskemista 

varten tiedot Eläketurvakeskukselta

• Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun päätös stipendistä on 

nähtävillä asiointipalvelussamme
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Kiitos!


