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Työllisyysrahasto tuo turvaa työn 
muutoksissa. Työllisyysrahasto kerää 
työttömyysvakuutusmaksut, joilla 
rahoitetaan mm. aikuiskoulutustukea ja 
työttömyysturvaa.

	www.tyollisyysrahasto.fi

http:// www.tyollisyysrahasto.fi


Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
kuin poikkeus. 

Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
tai elämässä tapahtuu muutoksia tai kesken jääneet 
opinnot haluaa saada valmiiksi. Joskus kutsumus 
kokonaan toiseen ammattiin vie mukanaan. 

Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
opinnoista jopa enemmän irti aikuisena kuin nuorena, 
koska kokemusta on jo karttunut.

Aikuisiällä 
opiskelu kannattaa!

Kenelle aikuiskoulutustuki 
sopii?

• Sinulla on vähintään kahdeksan 
vuotta työhistoriaa.

• Nykyinen työsuhteesi on 
kestänyt vähintään vuoden ajan                
päätoimisena.

• Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
tai osa-aikaisesti. 

• Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
piiriin.

• Opintosi kuuluvat tuen piiriin.

Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
työurasi aikana yksiin tai useampiin 
opintoihin yhteensä 15 tukikuukau-
den ajan, yhdessä tai useammassa 
erässä. 

Aikuiskoulutustukea myöntää 
Työllisyysrahasto.

Lue lisää sivulta 14.
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Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
opintovapaalle.

Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
tutkintoja lukuisilta eri aloilta.

Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit-
tää, sopisiko aikuiskoulutustuella opiskelu sinulle. 

Onnea matkaan!

Taloudellista 
tukea on saatavilla

Tässä opas auttaa

• Millaisesta koulutuksesta
olisi mahdollisimman paljon
hyötyä?

• Miten oma arki kannattaa
järjestää?

• Mitä talouden näkökulmasta
pitäisi ottaa huomioon?

Lopusta löydät vinkit, joilla 
pääset eteenpäin suunnitelmien 
toteuttamisessa. 
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Miksi opiskella työvuosien aikana?
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Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
tavoitteena osaamisen syventäminen tai uusien urahaaveiden toteuttaminen. Tyypillisimmin 
aikuisiällä kouluttaudutaan seuraavista syistä:

Voisiko kouluttautuminen 
olla sinun ratkaisusi?
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MIKSI OPISKELISIN? MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 

Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.

Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
työpaikan sisäisten koulutusten lisäksi.

Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.

Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.

Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.

Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.

Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.

Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
varma, selviänkö enää tehtävistäni.

Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
osa-aikaisesti työn ohessa!

Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
pystyt hyödyntämään nykyisiäkin taitojasi uudella tavalla.

Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.

Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
alalta ja samalla voit pohtia ajan kanssa, miten ja minne haluaisit työllistyä.

Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.

Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
motivaation jälleen huippuunsa.

Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
Alaa ei tarvitse välttämättä vaihtaa täysin.

Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.



Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö Kati 
Kuoksa on ollut yhden lukuvuoden ajan opintovapaalla 
ja suorittaa ammattikorkeakoulussa opintoja 
liiketoiminnan kehittämisestä.

– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku-
vasti kehittymään muutoksen mukana. Opintovapaalla
opiskelu on yksi keino tähän, Kati sanoo.

Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
Hän on pystynyt keskittymään opintoihin vapaa-ajasta 
tinkimättä, ja tutkinto näyttää valmistuvan tavoiteaikaa 
rutkasti nopeammin.

Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
hänen tarinansa verkkosivuiltamme.

Kouluttautumalla 
pysyy mukana 
muutoksissa
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https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/tukea-ja-ideoita-kouluttautumiseen/tyontekijan-tarina/


Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
Pohjaa voi käyttää myös keskusteluissa omalla työpaikalla.

Työpohja: pohdi tilannettasi
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Tätä voisin edistää 
opiskelemalla.

Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
työssäni tai ammatissani? Mitä 
taitoja voisin vahvistaa?

Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes-
sa? Liittyykö siihen uusia tietoja ja 
taitoja?

Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?
  Missä haluaisin kehittyä?

Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
haluaisin ottaa haltuun?



Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
etu, että tehtävissä työskentelevät parhaat osaajat.
 
Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
tavat muuttuvat. Yhtä hyvin se helpottaa ratkaisun löytämistä tilanteessa, jossa uranvaihto voi olla 
syystä tai toisesta paras vaihtoehto. 

Työpaikalla aikuiskoulutustukea voi hyödyntää yksittäisten työntekijöiden tukena tai systemaat-
tisemmin osana henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmia. 

Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää verkkosivuiltamme.

Aikuiskoulutustuella opiskelu 
hyödyttää myös työnantajaa
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https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/mika-aikuiskoulutustuki/tietoa-tyonantajalle/


“
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Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
kuten aikuiskoulutustuesta – olipa kyse työntekijän 
halusta kehittyä nykyisessä työssään, suoriutumisen 
haasteista, tai toiveesta suunnata uudelle uralle.

Katja Knaapila, 
Työllisyysrahaston HR- ja viestintäjohtaja



Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 
joissa uusista osaajista on pulaa.

Näin työnantajat voivat 
hyötyä aikuiskoulutustuesta
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1.
Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
osa-aikaisesti opintojen vuoksi.

2.
Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä.3.
Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku-
ja. Kouluttautumisesta ei myöskään tule työnantajalle velvollisuuksia lukuun
ottamatta opintovapaan järjestelyitä sekä työsuhteen tietojen toimitusta haku-
vaiheessa.

4.
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Opinnoista kaikki irti 
aikuiskoulutustuella
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Askeleet kouluttautumiseen
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Mitä 
haluaisit

opiskella? 

Sopisiko 
aikuis-

koulutustuki 
suunnitelmiisi?

Missä tahdissa 
haluaisit 

opiskella? 

Sopisiko aikuis-
koulutustuki 

arkeesi ja 
taloudelliseen 
tilanteeseesi?

Hakeudu 
opintoihin

Sovi opinto-
vapaasta

Hae 
aikuis-

koulutustukea

Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
ja pohdintaan löydät apua tästä 

oppaasta.

Oppilaitos 
auttaa tässä.

Keskustele 
esihenkilösi 

kanssa.

Ohjeet ja 
haku verkko-
sivuillamme.



Varmista aluksi: 
olenko oikeutettu tukeen?
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Aikuiskoulutustukea voi saada, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään kahdeksan  vuotta. 
Työhistoriaa ei lasketa suoraan työsuhteiden keston perusteella  vaan ansiotulojen mukaisesti. 
Käytä apuna laskuria.

MILLOIN TUKEA VOI SAADA?

Työkokemus

Työsuhteen 
voimassaolo

Työn 
kokoaikaisuus

Opintovapaa

Suomessa
asuminen

Opinnot

Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun on ollut vähintään vuoden nykyisessä työpaikassa tukiajan 
alkuun mennessä. Työsuhde voi olla vakituinen tai määräaikainen.

Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun nykyinen työ on päätoiminen eli työaika on keskimäärin vähintään 18 
tuntia viikossa. Työsuhteita saa olla useita, ja myös sivutoimisena yrittäjänä saa toimia. Tärkeintä on, että 
yksi työsuhde on ollut päätoiminen vähintään vuoden tai kauemmin.

Tukea myönnetään opintovapaan ajaksi, ja vapaasta sovitaan työpaikalla ennen tuen hakemista. Jos et ole 
varma, oletko oikeutettu opintovapaaseen, tutustu ehtoihin esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön 
opintovapaan infosivulla. 

Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet  Suomen sosiaaliturvan 
piirissä. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, 
että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. 

Ison osan tarjolla olevista opinnoista voi rahoittaa aikuiskoulutustuella,  mutta rajoituksiakin on. 
Lue lisää seuraavilta sivuilta tai Aikuiskoulutustuki-sivustolta.  

Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin verkkosivuillamme. Haettuasi tukea saat päätöksessä lopullisen tiedon siitä, sopiiko tuki tilanteeseesi. 

https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/hakeminen/aikuiskoulutustuen-maaran-laskuri/
http://www.tem.fi/opintovapaa
http://www.tem.fi/opintovapaa
http://www.aikuiskoulutustuki.fi
https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/hakeminen/nain-ennakoit-etta-aikuiskoulutustuki-jarjestyy/
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Aikuiskoulutustuella voit opiskella 
tutkinnon, tutkinnon osia tai yksittäisiä 
kursseja, jos niistä on hyötyä nykyisessä 
työssäsi tai ammatissasi. 

15 kuukauden tukiajan voi käyttää 
myös useisiin koulutuksiin 
työuran aikana.

Löydä sinulle 
sopivat opinnot
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Mitä aikuiskoulutustuella 
voi opiskella?
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KOULUTUKSET, JOIHIN AIKUISKOULUTUSTUKEA VOI HAKEA: 

Saat lisätietoa alla olevan taulukon koulutuksista Opintopolku-palvelusta. 

Yleisohjeistus

Oppilaitoksen on 
oltava sellainen, 
jonka toimintaa 
viranomaiset 
valvovat tai 
rahoittavat. 

Tällaisia ovat 
esimerkiksi 
ammatillinen oppi-
laitos, ammatti-
korkeakoulu, 
avoin ammatti-
korkeakoulu, yli-
opisto tai avoin 
yliopisto. 

Monet niiden 
järjestämistä 
koulutuksista 
ovat maksuttomia!

Peruskoulun tai lukion opinnot silloin, kun niiden puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai niiden osat

Muut koulutukset ammatillisissa oppilaitoksissa, esimerkiksi ammattiopistoissa tai aikuisopistoissa

Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osat, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot

Tutkintoon tähtäävät polku- ja väyläopinnot avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Erikoistumiskoulutus tai muu vastaava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa

Opinnot kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa silloin kun niistä on 
hyötyä työssäsi

Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus

P.S. Jos et löydä näistä itsellesi sopivaa, selvitä muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi työnantajasi saattaa tarjota ja rahoittaa koulutuskokonaisuuksia, 
jos ne tukevat työssäsi kehittymistä. Huomioithan, että koulutusten tulee olla Suomessa julkisesti valvottua koulutusta.
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https://opintopolku.fi/konfo/fi/


Työpohja: tutustu 
opiskelumahdollisuuksiin

Koulutuksen tiedot: oppilaitos, 
koulutus, alkamisajankohta, 
opintopistemäärä

Tutustu oman paikkakuntasi koulutustarjontaan ja verkko-opintoihin. Pääset alkuun esimerkiksi 
Opintopolku-palvelusta, ja tämän oppaan sivulta 16 näet, mihin koulutuksiin aikuiskoulutustukea 
voi hakea. Kirjaa havaintosi tähän pohjaan. Siitä voi olla apua myös keskusteluissa oman 
esihenkilösi kanssa.

Mikä opinnoissa 
erityisesti kiinnostaa?

Miten opinnot voisivat hyödyttää 
minua? Mitä apua niistä voisi olla 
työssäni?
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http://www.opintopolku.fi/konfo/fi/


Tarkistuslista: voinko 
opiskella aikuiskoulutustuella?
Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa. 
Muista myös tarkistaa tuen ehdot; näet ne sivulta 14.

TILANTEESI SOPIIKO 
TUKI HUOMIOI JA/TAI KESKUSTELE TYÖPAIKALLA

Olen harkinnut kokonaan uutta uraa. Kyllä.

Minua kiinnostaisi kokonaisen 
tutkinnon suorittaminen.

Haluan täydentää aikaisempia 
opintojani tai saattaa ne loppuun.

Aikuiskoulutustuella voi suunnata myös uudelle alalle, jos opiskelet tutkinnon tai sen osan. Muiden koulutusten pitää sen 
sijaan liittyä nykyiseen työhösi tai ammattiisi. Keskustele työyhteisössäsi, onko sinulla mahdollisuuksia edetä kohti uusia 
urasuunnitelmia nykyisellä työpaikalla vai olisiko työpaikan vaihto opintovapaan jälkeen paras ratkaisu.

Pohdi, haluatko keskittyä opintoihin täysillä vai opiskella työn ohessa. Keskustele esihenkilön kanssa, 
voiko työtä tehdä osa-aikaisesti vai onko parempi jäädä opintovapaalle kokoaikaisesti.

Jos opinnot ovat muita kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen tähtääviä, niiden tulisi tukea ammatillista 
kehitystäsi. Tutkinnot tai niiden osat voivat liittyä myös muunlaisen osaamisen kerryttämiseen.

Kyllä.

Kyllä.

Kyllä. Hoitovapaan ja opintovapaan välissä ei tarvitse olla töissä, mutta hoitovapaan pitää vaihtua opintovapaaksi. Sovi siitä hyvissä 
ajoin. Jos olet ollut useita vuosia pois töistä, keskustele samalla esihenkilön kanssa siitä, millaisesta koulutuksesta olisi hyötyä.

Harkitsen harrastukseeni liittyvää kurssia.

Olen ollut hoitovapaalla ja en ole varma, 
ovatko taitoni ajan tasalla. Haluaisin 
opiskella ennen töihin paluuta.

Ei.

Ei.

Kyllä.

Kyllä.

Ajattelin aloittaa tutkinto-opiskelun avoimen 
yliopiston väyläopiskelijana tai avoimen 
ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana.

Saisitko opiskeltua kurssin töiden ohessa tai järjesteltyä työtehtäviäsi muilla tavoin?

Harkitse, hakeudutko myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Niin polku- ja väyläopintoihin kuin tutkinto-
opintoihinkin voi saada aikuiskoulutustukea.

Ainoastaan suomalaiseen tutkintoon kuuluva vaihto-opiskelu soveltuu aikuiskoulutustuella rahoitettavaksi.Haluan opiskella ulkomailla.

Haluan opiskella osa-aikaisesti 
työn ohessa. Sovi esihenkilösi kanssa osa-aikaisesta opintovapaasta ja keskustele samalla, miten työtehtävät järjestetään.
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Suunnittele 
arkesi ja taloutesi
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Aikuiskoulutustuki ei ole kiinteän suuruinen. 
Summaan vaikuttaa mm. se, maksetaanko sinulle 
töistä tuloja tai saatko muita soviteltavia etuuksia. 
Tuki lasketaan 12 kuukauden ajalta hakemuksen 
jättämisestä.



Esimerkkejä 
tuen määrästä
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NORMAALI PALKKASI ENNEN OPINTOJEN ALKAMISTA (BRUTTO €/KK)

Näin luet taulukkoa

Normaali palkkasi ennen 
opintojen alkamista 
(brutto €/kk)
Tämä tarkoittaa tuloja tai palkkaa, jonka 
laskemme sinulle hakuvaiheessa edellisten 
12 kuukauden ansioittesi perusteella.

Tulo,	brutto €/kk
Tämä tarkoittaa palkkaa, etuuksia tai muita 
tuloja, jotka saat tiettynä kuussa opintojen 
aikana. Jos esim. normaali bruttopalkka-si 
ennen opiskelua on 3 000 euroa mutta 
työskentelet jonakin kuukautena vähemmän 
ja saat tuloja 2 000 euroa, 
aikuiskoulutustuen määräsi tältä kuulta 
olisi 587,89 euroa.

Huomioi, että tuki maksetaan 
jälkikäteen.

Kokeile laskuria
Laske suuntaa antavasti, paljonko 
voisit saada aikuiskoulutustukea. 
Kokeile laskuria verkkosivuillamme.

Tulo, brutto €/kk
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Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 
ennen opintovapaata kuin sen aikana. 

Tuen enimmäismäärä lasketaan 12 edeltävän kuukauden kuukausitulojesi 
perusteella. Tuen enimmäismäärän saat tietoosi ensipäätöksellä.

Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 
paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.

Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.

Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 
kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 

Lisätietoa löydät myös verkkosivuiltamme.

Kuinka paljon ja kauan voin 
saada aikuiskoulutustukea?
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Näin tulot vaikuttavat 
vaadittujen opintopisteiden 
määrään ja tukikuukausiin

Tulosi
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Opintoja 
edellytetään

Tukikuukausia 
kuluu

• Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
vaikuttavat tulot huomioidaan niiden 
maksuajankohdan mukaan. Tuen 
määrän kannalta ei ole merkitystä 
milloin työ on tehty.

• Tuen perusteena olevan palkan saat 
tietää ensipäätöksessä. Se lasketaan 
hakua edeltävien 12 kuukauden 
tuloista.

0,5 kk

1 kk

1 kk

2 op

4 op

4 op

Minulle maksettiin 
puolet tai enemmän 

opintovapaata edeltävästä 
keskipalkasta

Minulle maksettiin 
alle puolet opintovapaata 
edeltävästä keskipalkasta

En saanut 
palkkapäivänä mitään

Minulle maksettiin yli 
puolet tuen perusteena 
olevasta palkasta ja olin 

opintovapaalla vain 
kaksi päivää

2 op
Tilanteen mukaan alle 

0,5 kk



Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
opiskelevan vuosi

Tammi-
helmikuu Maaliskuu Huhti-

toukokuu
Kesä-

heinäkuu
Syys-

marraskuu JoulukuuElokuu

Paljon lähi-
opetusta, joten 
kokoaikaisella 
opintovapaalla; 
ei muita tuloja

Edelleen 
kokoaikaisella 
opintovapaalla, 
hieman tuloja 

sivutöistä

Palkallisessa
työharjoittelus-
sa, joka kuuluu 

opintoihin

Kesätauko: 
opintovapaa 

katkolla ja töissä 
tuuraamassa 
kesälomalla 

olevia

Uusi opintovapaa 
alkaa. Lapsella 

ei hoitopaikkaa, 
joten nostaa 

myös kotihoidon 
tukea

Paljon lähi-
opetusta, joten 
kokoaikaisella 
opintovapaalla; 
ei muita tuloja

Opintovapaa lop-
puu 14.12. Kursse-

ja vähemmän 
jo kuun alussa, 

joten tekee töitä 
1.12. alkaen

• Täysi tuki
• Opintoja on

suoritettava
4 op

• Tukikuukausia
kuluu yksi
kalenteri-
kuukautta
kohden

• Hieman vähem-
män tukea kuin
täysi tuki olisi

• Palkka on
vähemmän
kuin puolet
keskimääräis-
estä kuukausi-
palkasta, joten
opintoja on
suoritettava
4 op

• Tukikuukau-
sia kuluu yksi
kalenterikuu-
kautta kohden

• Vähemmän
tukea

• Harjoittelun
palkka on
enemmän
kuin puolet
keskimääräis-
estä kuukau-
sipalkasta,
joten opintoja
on  suoritettava
2 op

• Tukikuukausia
kuluu puolikas
kalenterikuu-
kautta kohden

• Tuki on
katkolla ja
tulorajoja ei ole

• Myöskään
tukikuukaudet
eivät kulu

• Hieman
vähemmän
tukea kuin täysi
tuki olisi

• Opintoja on
suoritettava
4 op

• Tukikuukau-
sia kuluu yksi
kalenterikuu-
kautta kohden

• Täysi tuki
• Opintoja on

suoritettava
4 op

• Tukikuukau-
sia kuluu yksi
kalenterikuu-
kautta kohden

• Jos palkka-
päivä sattuu
aikavälille
1.–14.12., palkka
vaikuttaa
joulukuun tuen
määrään. Jos
palkka taas
maksetaan
15.–31.12., se
saa olla kuinka
suuri tahansa
eli ei vaikuta
tukeen.

• 
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Tarkistuslista arjen 
ja talouden suunnitteluun

KUVAAKO TILANNETTASI 

Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat verkkosivuiltamme.
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(X) OTA TÄMÄ HUOMIOON OMAT MUISTIINPANOT

Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
vähentävät tuen määrää. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea opinto-
lainan takausta Kelasta. Voisitko hyödyntää myös säästöjä?

Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
vaikka tuloni laskisivat.

Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.

Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
mutta voisin tehdä hieman sivutöitä muualla.

Haluan työskennellä opintojeni aikana 
välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.

Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
enkä halua luopua siitä.

Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.

Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.

Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.

Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.

Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 
eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.

Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 
Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.

Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.

https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/hakeminen/aikuiskoulutustuen-maara-ja-tukiaika/
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Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
Näin pääset eteenpäin



Aikuiskoulutustuen 
hakija: toimi näin
Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:

1. Hakeudu opintoihin

26

2. Sovi opintovapaasta 3. Hae aikuiskoulutustukea

Tutkintoon johtaviin koulutuksiin 
haetaan yleensä yhteishaussa, joka 
on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
on jatkuva hakuaika.

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos 
sinulla on jo ennestään ammatillinen 
tutkinto tai korkeakoulututkinto 
tai jos olet työelämässä ja mietit 
alanvaihtoa. 

Täydennyskoulutusten hakuajat 
vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.

Lue lisää Opintopolku.fi-sivustolta. 

Keskustele suunnitelmistasi ja sovi 
samalla opintovapaasta esihen-
kilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen 
saamisen näkökulmasta on 
helpointa, että haet opinto-
vapaata koko sille ajalle, kun aiot 
hyödyntää tukea. 

Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: 
viittä päivää pidempiä jaksoja on 
haettava kirjallisesti viimeistään 45 
päivää ennen opintojen alkua.  

Saat lisätietoja esimerkiksi  
työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.  

Kun sinut on hyväksytty opintoihin 
ja työnantajasi on myöntänyt sinulle 
opintovapaan, lähetä meille ensi-
hakemus kun haetun tukiajan alkuun 
on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.

Ensihakemusvaiheessa selviää tuki-
oikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 

Sen jälkeen voit hakea aikuis-
koulutustuen maksua jälkikäteen 
kalenterikuukausittain maksu-
hakemuksella, jossa huomioidaan 
tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 

Katso hakuohjeet verkkosivuiltamme. 
Katso myös työnantajan muistilista 
seuraavalta sivulta!  

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://tem.fi/opintovapaa
https://www.aikuiskoulutustuki.fi/aikuiskoulutustuki/hakeminen/nain-haet-aikuiskoulutustukea/


Muista nämä:
� Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän

vuosilomaan.

� Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi
olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.

� Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella,
saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen
asiointipalvelussa.

� Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-
suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta,
palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta.

� Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa,
tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.

� Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista
Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta.

Työnantajan muisti-
lista hakuvaiheeseen Näin kirjaudut 

asiointipalveluun 
Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
asiointipalveluun Suomi.fi-
tunnistautumisella henkilökohtaisilla 
pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut 
työnantajana.

Asiointipalvelu on turvallisin 
kanava tietojen toimittamiseen.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen 
verkkopankkitunnusta, mobiilivarmen-
netta tai varmennekorttia, voit lähettää 
tarvittavat tiedot meille suojatulla 
sähköpostilla.  

Katso ohjeet sähköpostin 
lähettämiseen.
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10

Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  

• Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät
verkkosivuiltamme.

• Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota
meihin yhteyttä:
• Soita: 075 757 0505 (pvm/mpm) klo 9-15 arkisin.
• Lähetä sähköpostia: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

Olemme tukenasi
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Jaa opasta verkostoissasi!

Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
oppaasta ja auta heitä toteuttamaan suunnitelmansa.

Anna palautetta oppaasta: koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi

mailto:koulutusetuudet%40tyollisyysrahasto.fi%20?subject=
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	 Haettuasi tukea saat päätöksessä lopullisen tiedon siitä, sopiiko tuki tilanteeseesi. 
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	kesälomalla 
	olevia


	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	-
	puu 14.12. Kursse
	-
	ja vähemmän 
	jo kuun alussa, 
	joten tekee töitä 
	1.12. alkaen


	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; ei muita tuloja

	Edelleen 
	Edelleen 
	kokoaikaisella 
	opintovapaalla, hieman tuloja sivutöistä

	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; 
	ei muita tuloja

	Palkallisessa
	Palkallisessa
	työharjoittelussa, joka kuuluu opintoihin
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tuki on 
	Tuki on 
	katkolla ja 
	tulorajoja ei ole


	• 
	• 
	• 

	Myöskään 
	Myöskään 
	tukikuukaudet 
	eivät kulu




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman 
	Hieman 
	vähemmän 
	tukea kuin täysi 
	tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu yksi 
	kalenteri-
	kuukautta 
	kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman vähem
	Hieman vähem
	-
	män tukea kuin 
	täysi tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Palkka on 
	Palkka on 
	vähemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukausi
	-
	palkasta, joten 
	opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Vähemmän 
	Vähemmän 
	tukea


	• 
	• 
	• 

	Harjoittelun 
	Harjoittelun 
	palkka on 
	enemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukau
	-
	sipalkasta, 
	joten opintoja 
	on  suoritettava      
	2 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu puolikas 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos palkka-
	Jos palkka-
	päivä sattuu 
	aikavälille 
	1.–14.12., palkka 
	vaikuttaa 
	joulukuun tuen 
	määrään. Jos 
	palkka taas 
	maksetaan 
	15.–31.12., se 
	saa olla kuinka 
	suuri tahansa 
	eli ei vaikuta 
	tukeen.


	• 
	• 
	• 
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	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 

	ja talouden suunnitteluun
	ja talouden suunnitteluun


	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 

	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.



	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON


	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT


	(X)
	(X)
	(X)


	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 


	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	vähentävät tuen määrää. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea opinto
	-
	lainan takausta Kelasta. Voisitko hyödyntää myös säästöjä?


	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.


	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 

	vaikka tuloni laskisivat.
	vaikka tuloni laskisivat.


	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  

	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.
	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.


	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	mutta voisin tehdä hieman sivutöitä muualla.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 

	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.
	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.


	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 

	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.
	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.


	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
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	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.


	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 

	enkä halua luopua siitä.
	enkä halua luopua siitä.


	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
	puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
	keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
	tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.


	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
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	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
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	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
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	Figure
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Näin pääset eteenpäin
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	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 

	hakija: toimi näin
	hakija: toimi näin


	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:


	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin


	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta


	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea


	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	-

	Ensihakemusvaiheessa selviää tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 
	-

	Sen jälkeen voit hakea aikuis-
	koulutustuen maksua jälkikäteen kalenterikuukausittain maksuhakemuksella, jossa huomioidaan tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 
	-

	Katso hakuohjeet Katso myös  seuraavalta sivulta!  
	verkkosivuiltamme. 
	verkkosivuiltamme. 

	työnantajan muistilista
	työnantajan muistilista



	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
	on jatkuva hakuaika.
	Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto 
	tai jos olet työelämässä ja mietit 
	alanvaihtoa. 
	Täydennyskoulutusten hakuajat 
	vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.
	Lue lisää. 
	 
	 
	Opintopolku.fi-sivustolta



	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	-

	helpointa, että haet opinto-
	vapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 
	Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua.  
	Saat lisätietoja esimerkiksi  
	  
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
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	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-

	lista hakuvaiheeseen
	lista hakuvaiheeseen


	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 

	asiointipalveluun 
	asiointipalveluun 

	Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
	asiointipalveluun Suomi.fi-
	tunnistautumisella henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
	tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut työnantajana.
	Asiointipalvelu on turvallisin 
	kanava tietojen toimittamiseen.
	Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
	käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen verkkopankkitunnusta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, voit lähettää tarvittavat tiedot meille suojatulla 
	-

	sähköpostilla.  
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 


	lähettämiseen.
	lähettämiseen.
	lähettämiseen.



	Muista nämä:
	Muista nämä:
	Muista nämä:

	•
	•
	•
	•
	 

	Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän vuosilomaan. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.


	 
	•
	•
	•
	•
	 

	Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella, saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen asiointipalvelussa.  


	•
	•
	•
	•
	 

	Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta, palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa, tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.


	•
	•
	•
	•
	 

	Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta. 
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	Figure
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi


	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  

	• 
	• 
	• 
	• 

	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.




	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	meihin yhteyttä: 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Soita: 
	Soita: 
	075 757 0505
	 (pvm/mpm) klo 9-15 arkisin.


	• 
	• 
	• 

	Lähetä sähköpostia: 
	Lähetä sähköpostia: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa oppaasta ja 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa oppaasta ja 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa oppaasta ja 
	auta heitä toteuttamaan suunnitelmansa.


	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!


	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	vuotta työhistoriaa.
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	Nykyinen työsuhteesi on 
	Nykyinen työsuhteesi on 
	kestänyt vähintään vuoden ajan                
	päätoimisena.


	• 
	• 
	• 

	Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
	Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
	tai osa-aikaisesti. 


	• 
	• 
	• 

	Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
	Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
	piiriin.


	• 
	• 
	• 

	Opintosi kuuluvat tuen piiriin.
	Opintosi kuuluvat tuen piiriin.



	Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
	Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
	työurasi aikana yksiin tai useampiin 
	opintoihin yhteensä 15 tukikuukau-

	den ajan, yhdessä tai useammassa 
	den ajan, yhdessä tai useammassa 
	erässä. 

	Aikuiskoulutustukea myöntää 
	Aikuiskoulutustukea myöntää 

	Työllisyysrahasto.
	Työllisyysrahasto.

	Lue lisää sivulta 14.
	Lue lisää sivulta 14.


	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	kuin poikkeus. 

	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	tai elämässä tapahtuu muutoksia tai kesken jääneet 
	opinnot haluaa saada valmiiksi. Joskus kutsumus 
	kokonaan toiseen ammattiin vie mukanaan. 

	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	opinnoista jopa enemmän irti aikuisena kuin nuorena, 
	koska kokemusta on jo karttunut.
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	Taloudellista 
	Taloudellista 
	Taloudellista 

	tukea on saatavilla
	tukea on saatavilla


	Tässä opas auttaa
	Tässä opas auttaa
	Tässä opas auttaa

	• 
	• 
	• 
	• 

	Millaisesta koulutuksesta 
	Millaisesta koulutuksesta 
	olisi mahdollisimman paljon 
	hyötyä? 


	• 
	• 
	• 

	Miten oma arki kannattaa 
	Miten oma arki kannattaa 
	järjestää? 


	• 
	• 
	• 

	Mitä talouden näkökulmasta 
	Mitä talouden näkökulmasta 
	pitäisi ottaa huomioon?



	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	pääset eteenpäin suunnitelmien 
	toteuttamisessa. 


	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	opintovapaalle.

	Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
	Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
	tutkintoja lukuisilta eri aloilta.

	Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit
	Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit
	-
	tää, sopisiko aikuiskoulutustuella opiskelu sinulle. 

	Onnea matkaan!
	Onnea matkaan!
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	Figure
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
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	Voisiko kouluttautuminen 
	Voisiko kouluttautuminen 
	Voisiko kouluttautuminen 

	olla sinun ratkaisusi?
	olla sinun ratkaisusi?


	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	tavoitteena osaamisen syventäminen tai uusien urahaaveiden toteuttaminen. Tyypillisimmin 
	aikuisiällä kouluttaudutaan seuraavista syistä:


	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 


	MIKSI OPISKELISIN?
	MIKSI OPISKELISIN?
	MIKSI OPISKELISIN?


	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.


	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.


	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	työpaikan sisäisten koulutusten lisäksi.


	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	osa-aikaisesti työn ohessa!


	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	pystyt hyödyntämään nykyisiäkin taitojasi uudella tavalla.


	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.


	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä

	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.
	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.


	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.


	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	alalta ja samalla voit pohtia ajan kanssa, miten ja minne haluaisit työllistyä.


	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.
	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.
	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.


	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 

	motivaation jälleen huippuunsa.
	motivaation jälleen huippuunsa.


	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.
	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.
	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.


	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Alaa ei tarvitse välttämättä vaihtaa täysin.


	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.
	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.
	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.


	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	varma, selviänkö enää tehtävistäni.


	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 

	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.


	6
	6
	6


	Figure
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 

	pysyy mukana 
	pysyy mukana 

	muutoksissa
	muutoksissa


	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Kati 
	Kuoksa
	 on ollut yhden lukuvuoden ajan opintovapaalla 
	ja suorittaa ammattikorkeakoulussa opintoja 
	liiketoiminnan kehittämisestä.

	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	-
	vasti kehittymään muutoksen mukana. Opintovapaalla 
	opiskelu on yksi keino tähän, Kati sanoo.

	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Hän on pystynyt keskittymään opintoihin vapaa-ajasta 
	tinkimättä, ja tutkinto näyttää valmistuvan tavoiteaikaa 
	rutkasti nopeammin.

	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	hänen tarinansa 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.
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	Työpohja: pohdi tilannettasi
	Työpohja: pohdi tilannettasi
	Työpohja: pohdi tilannettasi


	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
	Pohjaa voi käyttää myös keskusteluissa omalla työpaikalla.


	Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
	Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
	Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
	työssäni tai ammatissani? Mitä 

	taitoja voisin vahvistaa?
	taitoja voisin vahvistaa?


	Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?
	Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?
	Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?

	  
	  
	  Missä haluaisin kehittyä?


	Tätä voisin edistää 
	Tätä voisin edistää 
	Tätä voisin edistää 
	opiskelemalla.


	Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
	Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
	Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
	haluaisin ottaa haltuun?


	Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes
	Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes
	Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes
	-
	sa? Liittyykö siihen uusia tietoja ja 
	taitoja?
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	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	hyödyttää myös työnantajaa


	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	etu, että tehtävissä työskentelevät parhaat osaajat.

	 
	 

	Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
	Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
	tavat muuttuvat. Yhtä hyvin se helpottaa ratkaisun löytämistä tilanteessa, jossa uranvaihto voi olla 
	syystä tai toisesta paras vaihtoehto. 

	Työpaikalla aikuiskoulutustukea voi hyödyntää yksittäisten työntekijöiden tukena tai systemaat
	Työpaikalla aikuiskoulutustukea voi hyödyntää yksittäisten työntekijöiden tukena tai systemaat
	-
	tisemmin osana henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmia. 

	Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää
	Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää
	 
	Link
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.



	Figure
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	“
	“
	“


	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 

	esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
	esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
	kuten aikuiskoulutustuesta – olipa kyse työntekijän 
	halusta kehittyä nykyisessä työssään, suoriutumisen 
	haasteista, tai toiveesta suunnata uudelle uralle.

	Katja Knaapila, 
	Katja Knaapila, 

	Työllisyysrahaston HR- ja viestintäjohtaja
	Työllisyysrahaston HR- ja viestintäjohtaja
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	Näin työnantajat voivat 
	Näin työnantajat voivat 
	Näin työnantajat voivat 

	hyötyä aikuiskoulutustuesta
	hyötyä aikuiskoulutustuesta


	1.
	1.
	1.


	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 

	kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 
	kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 

	joissa uusista osaajista on pulaa.
	joissa uusista osaajista on pulaa.


	2.
	2.
	2.


	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 

	eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
	eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
	osa-aikaisesti opintojen vuoksi.


	3.
	3.
	3.


	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 

	tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä. 
	tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä. 


	4.
	4.
	4.


	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	-
	ja. Kouluttautumisesta ei myöskään tule työnantajalle velvollisuuksia lukuun 
	ottamatta opintovapaan järjestelyitä sekä työsuhteen tietojen toimitusta haku
	-
	vaiheessa.
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	Figure
	Opinnoista kaikki irti 
	Opinnoista kaikki irti 
	Opinnoista kaikki irti 

	aikuiskoulutustuella
	aikuiskoulutustuella
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	Askeleet kouluttautumiseen
	Askeleet kouluttautumiseen
	Askeleet kouluttautumiseen


	Ohjeet ja 
	Ohjeet ja 
	Ohjeet ja 
	haku verkko
	-
	sivuillamme.


	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	ja pohdintaan löydät apua tästä 
	oppaasta.


	Keskustele 
	Keskustele 
	Keskustele 
	esihenkilösi 
	kanssa.


	Oppilaitos 
	Oppilaitos 
	Oppilaitos 
	auttaa tässä.


	Figure
	Figure
	Mitä 
	Mitä 
	Mitä 

	haluaisit
	haluaisit

	opiskella? 
	opiskella? 

	Sopisiko 
	Sopisiko 

	aikuis-
	aikuis-

	koulutustuki 
	koulutustuki 

	suunnitelmiisi?
	suunnitelmiisi?


	Missä tahdissa 
	Missä tahdissa 
	Missä tahdissa 
	haluaisit 

	opiskella? 
	opiskella? 

	Sopisiko aikuis-
	Sopisiko aikuis-

	koulutustuki 
	koulutustuki 

	arkeesi ja 
	arkeesi ja 
	taloudelliseen 
	tilanteeseesi?


	Figure
	Hakeudu 
	Hakeudu 
	Hakeudu 

	opintoihin
	opintoihin


	Sovi opinto-
	Sovi opinto-
	Sovi opinto-

	vapaasta
	vapaasta


	Hae 
	Hae 
	Hae 

	aikuis-
	aikuis-

	koulutustukea
	koulutustukea


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
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	Varmista aluksi: 
	Varmista aluksi: 
	Varmista aluksi: 

	olenko oikeutettu tukeen?
	olenko oikeutettu tukeen?


	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?


	Aikuiskoulutustukea voi saada, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään kahdeksan  vuotta. 
	Aikuiskoulutustukea voi saada, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään kahdeksan  vuotta. 
	Työhistoriaa ei lasketa suoraan työsuhteiden keston perusteella  vaan ansiotulojen mukaisesti. 
	Käytä apuna 
	laskuria.
	laskuria.



	Työkokemus
	Työkokemus
	Työkokemus


	Työsuhteen 
	Työsuhteen 
	Työsuhteen 
	voimassaolo


	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun on ollut vähintään vuoden nykyisessä työpaikassa tukiajan alkuun mennessä. Työsuhde voi olla vakituinen tai määräaikainen.
	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun on ollut vähintään vuoden nykyisessä työpaikassa tukiajan alkuun mennessä. Työsuhde voi olla vakituinen tai määräaikainen.

	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun nykyinen työ on päätoiminen eli työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työsuhteita saa olla useita, ja myös sivutoimisena yrittäjänä saa toimia. Tärkeintä on, että yksi työsuhde on ollut päätoiminen vähintään vuoden tai kauemmin.
	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun nykyinen työ on päätoiminen eli työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työsuhteita saa olla useita, ja myös sivutoimisena yrittäjänä saa toimia. Tärkeintä on, että yksi työsuhde on ollut päätoiminen vähintään vuoden tai kauemmin.

	Työn 
	Työn 
	Työn 
	kokoaikaisuus


	Tukea myönnetään opintovapaan ajaksi, ja vapaasta sovitaan työpaikalla ennen tuen hakemista. Jos et ole varma, oletko oikeutettu opintovapaaseen, tutustu ehtoihin esimerkiksi 
	Tukea myönnetään opintovapaan ajaksi, ja vapaasta sovitaan työpaikalla ennen tuen hakemista. Jos et ole varma, oletko oikeutettu opintovapaaseen, tutustu ehtoihin esimerkiksi 
	työ- ja elinkeinoministeriön 
	työ- ja elinkeinoministeriön 


	opintovapaan infosivulla. 
	opintovapaan infosivulla. 
	opintovapaan infosivulla. 



	Opintovapaa
	Opintovapaa
	Opintovapaa


	Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet  Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. 
	Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet  Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. 

	Suomessa
	Suomessa
	Suomessa

	asuminen
	asuminen


	Ison osan tarjolla olevista opinnoista voi rahoittaa aikuiskoulutustuella,  mutta rajoituksiakin on. 
	Ison osan tarjolla olevista opinnoista voi rahoittaa aikuiskoulutustuella,  mutta rajoituksiakin on. 
	Lue lisää seuraavilta sivuilta tai  
	Aikuiskoulutustuki-sivustolta. 
	Aikuiskoulutustuki-sivustolta. 



	Opinnot
	Opinnot
	Opinnot


	Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin
	Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin
	Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin
	 
	verkkosivuillamme.
	verkkosivuillamme.

	 Haettuasi tukea saat päätöksessä lopullisen tiedon siitä, sopiiko tuki tilanteeseesi. 
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	Figure
	Löydä sinulle 
	Löydä sinulle 
	Löydä sinulle 

	sopivat opinnot
	sopivat opinnot


	Aikuiskoulutustuella voit opiskella 
	Aikuiskoulutustuella voit opiskella 
	Aikuiskoulutustuella voit opiskella 
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	perusteella. Tuen enimmäismäärän saat tietoosi ensipäätöksellä.

	Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 
	Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 

	paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.
	paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.

	Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.
	Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.

	Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 
	Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 

	kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 
	kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 

	Lisätietoa löydät myös 
	Lisätietoa löydät myös 
	verkkosivuiltamme
	verkkosivuiltamme
	.
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	Näin tulot vaikuttavat 
	Näin tulot vaikuttavat 
	Näin tulot vaikuttavat 

	vaadittujen opintopisteiden 
	vaadittujen opintopisteiden 
	määrään ja tukikuukausiin


	Opintoja 
	Opintoja 
	Opintoja 

	edellytetään
	edellytetään


	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu


	Tulosi
	Tulosi
	Tulosi


	Figure
	Figure
	Figure
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	puolet tai enemmän
	 
	opintovapaata edeltävästä 
	keskipalkasta


	0,5 kk
	0,5 kk
	0,5 kk


	2 op
	2 op
	2 op


	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	yli 
	puolet
	 tuen perusteena 
	olevasta palkasta ja olin 
	opintovapaalla vain 

	kaksi päivää
	kaksi päivää


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
	Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
	vaikuttavat tulot huomioidaan niiden 
	maksuajankohdan mukaan. Tuen 
	määrän kannalta ei ole merkitystä 
	milloin työ on tehty.


	• 
	• 
	• 

	Tuen perusteena olevan palkan saat 
	Tuen perusteena olevan palkan saat 
	tietää ensipäätöksessä. Se lasketaan 
	hakua edeltävien 12 kuukauden 
	tuloista.




	Tilanteen mukaan alle 
	Tilanteen mukaan alle 
	Tilanteen mukaan alle 

	0,5 kk
	0,5 kk


	2 op
	2 op
	2 op


	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 

	alle puolet
	alle puolet
	 opintovapaata 
	edeltävästä keskipalkasta


	1 kk
	1 kk
	1 kk


	4 op
	4 op
	4 op


	En saanut 
	En saanut 
	En saanut 

	palkkapäivänä mitään
	palkkapäivänä mitään


	1 kk
	1 kk
	1 kk


	4 op
	4 op
	4 op
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	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	opiskelevan vuosi


	Tammi-
	Tammi-
	Tammi-

	helmikuu
	helmikuu


	Syys-
	Syys-
	Syys-

	marraskuu
	marraskuu


	Huhti-
	Huhti-
	Huhti-

	toukokuu
	toukokuu


	Kesä-
	Kesä-
	Kesä-

	heinäkuu
	heinäkuu


	Elokuu
	Elokuu
	Elokuu


	Maaliskuu
	Maaliskuu
	Maaliskuu


	Joulukuu
	Joulukuu
	Joulukuu


	Uusi opintovapaa 
	Uusi opintovapaa 
	Uusi opintovapaa 
	alkaa. Lapsella 
	ei hoitopaikkaa, 
	joten nostaa 
	myös kotihoidon 
	tukea


	Kesätauko: 
	Kesätauko: 
	Kesätauko: 

	opintovapaa 
	opintovapaa 

	katkolla ja töissä 
	katkolla ja töissä 

	tuuraamassa 
	tuuraamassa 

	kesälomalla 
	kesälomalla 
	olevia


	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	-
	puu 14.12. Kursse
	-
	ja vähemmän 
	jo kuun alussa, 
	joten tekee töitä 
	1.12. alkaen


	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; ei muita tuloja

	Edelleen 
	Edelleen 
	kokoaikaisella 
	opintovapaalla, hieman tuloja sivutöistä

	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; 
	ei muita tuloja

	Palkallisessa
	Palkallisessa
	työharjoittelussa, joka kuuluu opintoihin
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tuki on 
	Tuki on 
	katkolla ja 
	tulorajoja ei ole


	• 
	• 
	• 

	Myöskään 
	Myöskään 
	tukikuukaudet 
	eivät kulu




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman 
	Hieman 
	vähemmän 
	tukea kuin täysi 
	tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu yksi 
	kalenteri-
	kuukautta 
	kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman vähem
	Hieman vähem
	-
	män tukea kuin 
	täysi tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Palkka on 
	Palkka on 
	vähemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukausi
	-
	palkasta, joten 
	opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Vähemmän 
	Vähemmän 
	tukea


	• 
	• 
	• 

	Harjoittelun 
	Harjoittelun 
	palkka on 
	enemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukau
	-
	sipalkasta, 
	joten opintoja 
	on  suoritettava      
	2 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu puolikas 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos palkka-
	Jos palkka-
	päivä sattuu 
	aikavälille 
	1.–14.12., palkka 
	vaikuttaa 
	joulukuun tuen 
	määrään. Jos 
	palkka taas 
	maksetaan 
	15.–31.12., se 
	saa olla kuinka 
	suuri tahansa 
	eli ei vaikuta 
	tukeen.


	• 
	• 
	• 
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	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 

	ja talouden suunnitteluun
	ja talouden suunnitteluun


	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 

	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.



	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON


	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT


	(X)
	(X)
	(X)


	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 


	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	vähentävät tuen määrää. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea opinto
	-
	lainan takausta Kelasta. Voisitko hyödyntää myös säästöjä?


	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.


	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 

	vaikka tuloni laskisivat.
	vaikka tuloni laskisivat.


	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  

	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.
	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.


	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	mutta voisin tehdä hieman sivutöitä muualla.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 

	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.
	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.


	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 

	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.
	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.


	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 

	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 
	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 

	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.
	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.


	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 

	enkä halua luopua siitä.
	enkä halua luopua siitä.


	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
	puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
	keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
	tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.


	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-

	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 

	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
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	Figure
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Näin pääset eteenpäin
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	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 

	hakija: toimi näin
	hakija: toimi näin


	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:


	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin


	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta


	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea


	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	-

	Ensihakemusvaiheessa selviää tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 
	-

	Sen jälkeen voit hakea aikuis-
	koulutustuen maksua jälkikäteen kalenterikuukausittain maksuhakemuksella, jossa huomioidaan tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 
	-

	Katso hakuohjeet Katso myös  seuraavalta sivulta!  
	verkkosivuiltamme. 
	verkkosivuiltamme. 

	työnantajan muistilista
	työnantajan muistilista



	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
	on jatkuva hakuaika.
	Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto 
	tai jos olet työelämässä ja mietit 
	alanvaihtoa. 
	Täydennyskoulutusten hakuajat 
	vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.
	Lue lisää. 
	 
	 
	Opintopolku.fi-sivustolta



	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	-

	helpointa, että haet opinto-
	vapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 
	Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua.  
	Saat lisätietoja esimerkiksi  
	  
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
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	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-

	lista hakuvaiheeseen
	lista hakuvaiheeseen


	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 

	asiointipalveluun 
	asiointipalveluun 

	Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
	asiointipalveluun Suomi.fi-
	tunnistautumisella henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
	tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut työnantajana.
	Asiointipalvelu on turvallisin 
	kanava tietojen toimittamiseen.
	Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
	käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen verkkopankkitunnusta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, voit lähettää tarvittavat tiedot meille suojatulla 
	-

	sähköpostilla.  
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 


	lähettämiseen.
	lähettämiseen.
	lähettämiseen.



	Muista nämä:
	Muista nämä:
	Muista nämä:

	•
	•
	•
	•
	 

	Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän vuosilomaan. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.


	 
	•
	•
	•
	•
	 

	Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella, saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen asiointipalvelussa.  


	•
	•
	•
	•
	 

	Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta, palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa, tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.


	•
	•
	•
	•
	 

	Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta. 
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	Figure
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi


	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  

	• 
	• 
	• 
	• 

	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.




	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	meihin yhteyttä: 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Soita: 
	Soita: 
	075 757 0505
	 (pvm/mpm) klo 9-15 arkisin.


	• 
	• 
	• 

	Lähetä sähköpostia: 
	Lähetä sähköpostia: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Figure
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	oppaasta ja auta heitä toteuttamaan suunnitelmansa.


	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!


	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi



	Figure
	29
	29
	29






	Aikuiskoulutustuki-opas.pdf
	Structure Bookmarks
	Document
	Article
	Figure
	Figure
	Opiskele työvuosien aikana
	Opiskele työvuosien aikana
	Opiskele työvuosien aikana


	Aikuiskoulutustuesta taloudellista turvaa
	Aikuiskoulutustuesta taloudellista turvaa
	Aikuiskoulutustuesta taloudellista turvaa


	OPAS TYÖNTEKIJÖILLE JA TYÖPAIKOILLE 2022
	OPAS TYÖNTEKIJÖILLE JA TYÖPAIKOILLE 2022
	OPAS TYÖNTEKIJÖILLE JA TYÖPAIKOILLE 2022


	Sisällys
	Sisällys
	Sisällys


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	3 Aikuisiän opiskelu kannattaa! 
	3 Aikuisiän opiskelu kannattaa! 
	3 Aikuisiän opiskelu kannattaa! 
	3 Aikuisiän opiskelu kannattaa! 


	4  Taloudellista tukea on saatavilla
	4  Taloudellista tukea on saatavilla
	4  Taloudellista tukea on saatavilla


	5 Miksi opiskella työvuosien aikana?
	5 Miksi opiskella työvuosien aikana?
	5 Miksi opiskella työvuosien aikana?


	6 Voisiko kouluttatuminen olla sinun  
	6 Voisiko kouluttatuminen olla sinun  
	6 Voisiko kouluttatuminen olla sinun  
	 ratkaisusi?


	7 Kouluttautumalla pysyy kärryillä   
	7 Kouluttautumalla pysyy kärryillä   
	7 Kouluttautumalla pysyy kärryillä   
	 muutoksissa 


	8 Työpohja: pohdi tilannettasi
	8 Työpohja: pohdi tilannettasi
	8 Työpohja: pohdi tilannettasi


	9 Aikuiskoulutustuella opiskelu   
	9 Aikuiskoulutustuella opiskelu   
	9 Aikuiskoulutustuella opiskelu   
	 hyödyttää myös työnantajaa


	11 Näin työnantajat voivat hyötyä   
	11 Näin työnantajat voivat hyötyä   
	11 Näin työnantajat voivat hyötyä   
	 aikuiskoulutustuesta


	12 Opinnoista kaikki irti 
	12 Opinnoista kaikki irti 
	12 Opinnoista kaikki irti 


	 aikuiskoulutustuella
	 aikuiskoulutustuella
	 aikuiskoulutustuella


	13 Askeleet kouluttautumiseen
	13 Askeleet kouluttautumiseen
	13 Askeleet kouluttautumiseen


	14 Varmista aluksi: olenko oikeutettu  
	14 Varmista aluksi: olenko oikeutettu  
	14 Varmista aluksi: olenko oikeutettu  
	 tukeen? 



	15 Löydä sopivat opinnot
	15 Löydä sopivat opinnot
	15 Löydä sopivat opinnot
	15 Löydä sopivat opinnot


	16
	16
	16
	 
	Mitä aikuiskoulutustuella voi   
	 opiskella?


	17 Työpohja: tutustu opiskelu-
	17 Työpohja: tutustu opiskelu-
	17 Työpohja: tutustu opiskelu-


	 mahdollisuuksiin
	 mahdollisuuksiin
	 mahdollisuuksiin


	18 Tarkistuslista: voinko opiskella   
	18 Tarkistuslista: voinko opiskella   
	18 Tarkistuslista: voinko opiskella   
	 aikuiskoulutustuella?


	19.Suunnittele.arkesi.ja.taloutesi 
	19.Suunnittele.arkesi.ja.taloutesi 
	19.Suunnittele.arkesi.ja.taloutesi 

	 
	 
	20 Esimerkkejä tuen määrästä 
	20 Esimerkkejä tuen määrästä 


	21 Kuinka paljon ja kauan voin saada  
	21 Kuinka paljon ja kauan voin saada  
	21 Kuinka paljon ja kauan voin saada  
	 aikuiskoulutustukea?


	22 Näin tulot vaikuttavat vaadittujen 
	22 Näin tulot vaikuttavat vaadittujen 
	22 Näin tulot vaikuttavat vaadittujen 


	 opintopisteiden määrään ja 
	 opintopisteiden määrään ja 
	 opintopisteiden määrään ja 


	 tukikuukausiin 
	 tukikuukausiin 
	 tukikuukausiin 


	23 Esimerkki: aikuiskoulutustuella   
	23 Esimerkki: aikuiskoulutustuella   
	23 Esimerkki: aikuiskoulutustuella   
	 opiskelevan vuosi 


	24 Tarkistuslista arjen ja talouden 
	24 Tarkistuslista arjen ja talouden 
	24 Tarkistuslista arjen ja talouden 


	 suunnitteluun
	 suunnitteluun
	 suunnitteluun



	25 Aika hakea? Näin eteenpäin 
	25 Aika hakea? Näin eteenpäin 
	25 Aika hakea? Näin eteenpäin 
	25 Aika hakea? Näin eteenpäin 

	  
	26 Työpohja: tutustu opiskelu-
	26 Työpohja: tutustu opiskelu-


	 mahdollisuuksiin
	 mahdollisuuksiin
	 mahdollisuuksiin


	27 Työnantajan muistilista 
	27 Työnantajan muistilista 
	27 Työnantajan muistilista 


	 hakuvaiheeseen 
	 hakuvaiheeseen 
	 hakuvaiheeseen 


	28 Olemme tukenasi!
	28 Olemme tukenasi!
	28 Olemme tukenasi!


	29 Jaa opasta verkostoissasi! 
	29 Jaa opasta verkostoissasi! 
	29 Jaa opasta verkostoissasi! 

	 
	 
	   


	Työllisyysrahasto tuo turvaa työn 
	Työllisyysrahasto tuo turvaa työn 
	Työllisyysrahasto tuo turvaa työn 

	muutoksissa. Työllisyysrahasto kerää 
	muutoksissa. Työllisyysrahasto kerää 
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	Aikuisiällä 
	Aikuisiällä 
	Aikuisiällä 

	opiskelu kannattaa!
	opiskelu kannattaa!


	Kenelle aikuiskoulutustuki 
	Kenelle aikuiskoulutustuki 
	Kenelle aikuiskoulutustuki 
	sopii?

	• 
	• 
	• 
	• 

	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	vuotta työhistoriaa.


	• 
	• 
	• 

	Nykyinen työsuhteesi on 
	Nykyinen työsuhteesi on 
	kestänyt vähintään vuoden ajan                
	päätoimisena.


	• 
	• 
	• 

	Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
	Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
	tai osa-aikaisesti. 


	• 
	• 
	• 

	Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
	Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
	piiriin.


	• 
	• 
	• 

	Opintosi kuuluvat tuen piiriin.
	Opintosi kuuluvat tuen piiriin.



	Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
	Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
	työurasi aikana yksiin tai useampiin 
	opintoihin yhteensä 15 tukikuukau-

	den ajan, yhdessä tai useammassa 
	den ajan, yhdessä tai useammassa 
	erässä. 

	Aikuiskoulutustukea myöntää 
	Aikuiskoulutustukea myöntää 

	Työllisyysrahasto.
	Työllisyysrahasto.

	Lue lisää sivulta 14.
	Lue lisää sivulta 14.


	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	kuin poikkeus. 

	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	tai elämässä tapahtuu muutoksia tai kesken jääneet 
	opinnot haluaa saada valmiiksi. Joskus kutsumus 
	kokonaan toiseen ammattiin vie mukanaan. 

	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	opinnoista jopa enemmän irti aikuisena kuin nuorena, 
	koska kokemusta on jo karttunut.
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	Taloudellista 
	Taloudellista 
	Taloudellista 

	tukea on saatavilla
	tukea on saatavilla


	Tässä opas auttaa
	Tässä opas auttaa
	Tässä opas auttaa

	• 
	• 
	• 
	• 

	Millaisesta koulutuksesta 
	Millaisesta koulutuksesta 
	olisi mahdollisimman paljon 
	hyötyä? 


	• 
	• 
	• 

	Miten oma arki kannattaa 
	Miten oma arki kannattaa 
	järjestää? 


	• 
	• 
	• 

	Mitä talouden näkökulmasta 
	Mitä talouden näkökulmasta 
	pitäisi ottaa huomioon?



	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	pääset eteenpäin suunnitelmien 
	toteuttamisessa. 


	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	opintovapaalle.

	Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
	Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
	tutkintoja lukuisilta eri aloilta.

	Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit
	Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit
	-
	tää, sopisiko aikuiskoulutustuella opiskelu sinulle. 

	Onnea matkaan!
	Onnea matkaan!
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	Figure
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
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	Voisiko kouluttautuminen 
	Voisiko kouluttautuminen 
	Voisiko kouluttautuminen 

	olla sinun ratkaisusi?
	olla sinun ratkaisusi?


	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	tavoitteena osaamisen syventäminen tai uusien urahaaveiden toteuttaminen. Tyypillisimmin 
	aikuisiällä kouluttaudutaan seuraavista syistä:


	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 


	MIKSI OPISKELISIN?
	MIKSI OPISKELISIN?
	MIKSI OPISKELISIN?


	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.


	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.


	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	työpaikan sisäisten koulutusten lisäksi.


	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	osa-aikaisesti työn ohessa!


	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	pystyt hyödyntämään nykyisiäkin taitojasi uudella tavalla.


	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.


	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä

	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.
	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.


	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.


	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	alalta ja samalla voit pohtia ajan kanssa, miten ja minne haluaisit työllistyä.


	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.
	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.
	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.


	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 

	motivaation jälleen huippuunsa.
	motivaation jälleen huippuunsa.


	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.
	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.
	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.


	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Alaa ei tarvitse välttämättä vaihtaa täysin.


	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.
	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.
	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.


	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	varma, selviänkö enää tehtävistäni.


	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 

	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
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	Figure
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 

	pysyy mukana 
	pysyy mukana 

	muutoksissa
	muutoksissa


	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Kati 
	Kuoksa
	 on ollut yhden lukuvuoden ajan opintovapaalla 
	ja suorittaa ammattikorkeakoulussa opintoja 
	liiketoiminnan kehittämisestä.

	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	-
	vasti kehittymään muutoksen mukana. Opintovapaalla 
	opiskelu on yksi keino tähän, Kati sanoo.

	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Hän on pystynyt keskittymään opintoihin vapaa-ajasta 
	tinkimättä, ja tutkinto näyttää valmistuvan tavoiteaikaa 
	rutkasti nopeammin.

	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	hänen tarinansa 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.
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	Työpohja: pohdi tilannettasi
	Työpohja: pohdi tilannettasi
	Työpohja: pohdi tilannettasi


	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
	Pohjaa voi käyttää myös keskusteluissa omalla työpaikalla.


	Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
	Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
	Mitä osaamista tarvitsen nykyisessä 
	työssäni tai ammatissani? Mitä 

	taitoja voisin vahvistaa?
	taitoja voisin vahvistaa?


	Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?
	Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?
	Mikä minua kiinnostaa? Mitä haluaisin oppia?

	  
	  
	  Missä haluaisin kehittyä?


	Tätä voisin edistää 
	Tätä voisin edistää 
	Tätä voisin edistää 
	opiskelemalla.


	Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
	Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
	Mitä uusia työkaluja tai järjestelmiä 
	haluaisin ottaa haltuun?


	Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes
	Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes
	Mitä haluaisin tehdä tulevaisuudes
	-
	sa? Liittyykö siihen uusia tietoja ja 
	taitoja?
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	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	hyödyttää myös työnantajaa


	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	etu, että tehtävissä työskentelevät parhaat osaajat.

	 
	 

	Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
	Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
	tavat muuttuvat. Yhtä hyvin se helpottaa ratkaisun löytämistä tilanteessa, jossa uranvaihto voi olla 
	syystä tai toisesta paras vaihtoehto. 

	Työpaikalla aikuiskoulutustukea voi hyödyntää yksittäisten työntekijöiden tukena tai systemaat
	Työpaikalla aikuiskoulutustukea voi hyödyntää yksittäisten työntekijöiden tukena tai systemaat
	-
	tisemmin osana henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmia. 

	Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää
	Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää
	 
	Link
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.
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	“
	“
	“


	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 

	esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
	esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
	kuten aikuiskoulutustuesta – olipa kyse työntekijän 
	halusta kehittyä nykyisessä työssään, suoriutumisen 
	haasteista, tai toiveesta suunnata uudelle uralle.

	Katja Knaapila, 
	Katja Knaapila, 

	Työllisyysrahaston HR- ja viestintäjohtaja
	Työllisyysrahaston HR- ja viestintäjohtaja
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	Näin työnantajat voivat 
	Näin työnantajat voivat 
	Näin työnantajat voivat 

	hyötyä aikuiskoulutustuesta
	hyötyä aikuiskoulutustuesta


	1.
	1.
	1.


	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 

	kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 
	kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 

	joissa uusista osaajista on pulaa.
	joissa uusista osaajista on pulaa.


	2.
	2.
	2.


	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 

	eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
	eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
	osa-aikaisesti opintojen vuoksi.


	3.
	3.
	3.


	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 

	tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä. 
	tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä. 


	4.
	4.
	4.


	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	-
	ja. Kouluttautumisesta ei myöskään tule työnantajalle velvollisuuksia lukuun 
	ottamatta opintovapaan järjestelyitä sekä työsuhteen tietojen toimitusta haku
	-
	vaiheessa.
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	Figure
	Opinnoista kaikki irti 
	Opinnoista kaikki irti 
	Opinnoista kaikki irti 

	aikuiskoulutustuella
	aikuiskoulutustuella
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	Askeleet kouluttautumiseen
	Askeleet kouluttautumiseen
	Askeleet kouluttautumiseen


	Ohjeet ja 
	Ohjeet ja 
	Ohjeet ja 
	haku verkko
	-
	sivuillamme.


	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	ja pohdintaan löydät apua tästä 
	oppaasta.


	Keskustele 
	Keskustele 
	Keskustele 
	esihenkilösi 
	kanssa.


	Oppilaitos 
	Oppilaitos 
	Oppilaitos 
	auttaa tässä.


	Figure
	Figure
	Mitä 
	Mitä 
	Mitä 

	haluaisit
	haluaisit

	opiskella? 
	opiskella? 

	Sopisiko 
	Sopisiko 

	aikuis-
	aikuis-

	koulutustuki 
	koulutustuki 

	suunnitelmiisi?
	suunnitelmiisi?


	Missä tahdissa 
	Missä tahdissa 
	Missä tahdissa 
	haluaisit 

	opiskella? 
	opiskella? 

	Sopisiko aikuis-
	Sopisiko aikuis-

	koulutustuki 
	koulutustuki 

	arkeesi ja 
	arkeesi ja 
	taloudelliseen 
	tilanteeseesi?


	Figure
	Hakeudu 
	Hakeudu 
	Hakeudu 

	opintoihin
	opintoihin


	Sovi opinto-
	Sovi opinto-
	Sovi opinto-

	vapaasta
	vapaasta


	Hae 
	Hae 
	Hae 

	aikuis-
	aikuis-

	koulutustukea
	koulutustukea


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
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	Varmista aluksi: 
	Varmista aluksi: 
	Varmista aluksi: 

	olenko oikeutettu tukeen?
	olenko oikeutettu tukeen?


	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
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	Kuinka paljon ja kauan voin 
	Kuinka paljon ja kauan voin 
	Kuinka paljon ja kauan voin 
	saada aikuiskoulutustukea?


	Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 
	Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 
	Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 

	ennen opintovapaata kuin sen aikana. 
	ennen opintovapaata kuin sen aikana. 

	Tuen enimmäismäärä lasketaan 12 edeltävän kuukauden kuukausitulojesi 
	Tuen enimmäismäärä lasketaan 12 edeltävän kuukauden kuukausitulojesi 

	perusteella. Tuen enimmäismäärän saat tietoosi ensipäätöksellä.
	perusteella. Tuen enimmäismäärän saat tietoosi ensipäätöksellä.

	Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 
	Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 

	paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.
	paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.

	Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.
	Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.

	Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 
	Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 

	kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 
	kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 

	Lisätietoa löydät myös 
	Lisätietoa löydät myös 
	verkkosivuiltamme
	verkkosivuiltamme
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	Näin tulot vaikuttavat 
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	vaadittujen opintopisteiden 
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	kuluu
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	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	puolet tai enemmän
	 
	opintovapaata edeltävästä 
	keskipalkasta
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	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	yli 
	puolet
	 tuen perusteena 
	olevasta palkasta ja olin 
	opintovapaalla vain 

	kaksi päivää
	kaksi päivää


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
	Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
	vaikuttavat tulot huomioidaan niiden 
	maksuajankohdan mukaan. Tuen 
	määrän kannalta ei ole merkitystä 
	milloin työ on tehty.


	• 
	• 
	• 

	Tuen perusteena olevan palkan saat 
	Tuen perusteena olevan palkan saat 
	tietää ensipäätöksessä. Se lasketaan 
	hakua edeltävien 12 kuukauden 
	tuloista.




	Tilanteen mukaan alle 
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	Tilanteen mukaan alle 
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	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	opiskelevan vuosi
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	marraskuu
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	Huhti-
	Huhti-
	Huhti-

	toukokuu
	toukokuu


	Kesä-
	Kesä-
	Kesä-

	heinäkuu
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	Maaliskuu
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	Maaliskuu


	Joulukuu
	Joulukuu
	Joulukuu


	Uusi opintovapaa 
	Uusi opintovapaa 
	Uusi opintovapaa 
	alkaa. Lapsella 
	ei hoitopaikkaa, 
	joten nostaa 
	myös kotihoidon 
	tukea


	Kesätauko: 
	Kesätauko: 
	Kesätauko: 

	opintovapaa 
	opintovapaa 

	katkolla ja töissä 
	katkolla ja töissä 

	tuuraamassa 
	tuuraamassa 

	kesälomalla 
	kesälomalla 
	olevia


	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	-
	puu 14.12. Kursse
	-
	ja vähemmän 
	jo kuun alussa, 
	joten tekee töitä 
	1.12. alkaen


	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; ei muita tuloja

	Edelleen 
	Edelleen 
	kokoaikaisella 
	opintovapaalla, hieman tuloja sivutöistä

	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; 
	ei muita tuloja

	Palkallisessa
	Palkallisessa
	työharjoittelussa, joka kuuluu opintoihin
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tuki on 
	Tuki on 
	katkolla ja 
	tulorajoja ei ole


	• 
	• 
	• 

	Myöskään 
	Myöskään 
	tukikuukaudet 
	eivät kulu




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman 
	Hieman 
	vähemmän 
	tukea kuin täysi 
	tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
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	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu yksi 
	kalenteri-
	kuukautta 
	kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman vähem
	Hieman vähem
	-
	män tukea kuin 
	täysi tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Palkka on 
	Palkka on 
	vähemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukausi
	-
	palkasta, joten 
	opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Vähemmän 
	Vähemmän 
	tukea


	• 
	• 
	• 

	Harjoittelun 
	Harjoittelun 
	palkka on 
	enemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukau
	-
	sipalkasta, 
	joten opintoja 
	on  suoritettava      
	2 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu puolikas 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos palkka-
	Jos palkka-
	päivä sattuu 
	aikavälille 
	1.–14.12., palkka 
	vaikuttaa 
	joulukuun tuen 
	määrään. Jos 
	palkka taas 
	maksetaan 
	15.–31.12., se 
	saa olla kuinka 
	suuri tahansa 
	eli ei vaikuta 
	tukeen.


	• 
	• 
	• 
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	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 

	ja talouden suunnitteluun
	ja talouden suunnitteluun


	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 

	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.



	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON


	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT


	(X)
	(X)
	(X)


	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 


	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	vähentävät tuen määrää. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea opinto
	-
	lainan takausta Kelasta. Voisitko hyödyntää myös säästöjä?


	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.


	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 

	vaikka tuloni laskisivat.
	vaikka tuloni laskisivat.


	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  

	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.
	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.


	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	mutta voisin tehdä hieman sivutöitä muualla.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 

	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.
	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.


	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 

	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.
	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.


	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 

	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 
	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 

	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.
	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.


	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 

	enkä halua luopua siitä.
	enkä halua luopua siitä.


	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
	puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
	keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
	tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.


	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-

	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 

	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
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	Figure
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Näin pääset eteenpäin
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	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 

	hakija: toimi näin
	hakija: toimi näin


	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:


	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin


	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta


	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea


	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	-

	Ensihakemusvaiheessa selviää tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 
	-

	Sen jälkeen voit hakea aikuis-
	koulutustuen maksua jälkikäteen kalenterikuukausittain maksuhakemuksella, jossa huomioidaan tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 
	-

	Katso hakuohjeet Katso myös  seuraavalta sivulta!  
	verkkosivuiltamme. 
	verkkosivuiltamme. 

	työnantajan muistilista
	työnantajan muistilista



	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
	on jatkuva hakuaika.
	Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto 
	tai jos olet työelämässä ja mietit 
	alanvaihtoa. 
	Täydennyskoulutusten hakuajat 
	vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.
	Lue lisää. 
	 
	 
	Opintopolku.fi-sivustolta



	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	-

	helpointa, että haet opinto-
	vapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 
	Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua.  
	Saat lisätietoja esimerkiksi  
	  
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
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	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-

	lista hakuvaiheeseen
	lista hakuvaiheeseen


	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 

	asiointipalveluun 
	asiointipalveluun 

	Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
	asiointipalveluun Suomi.fi-
	tunnistautumisella henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
	tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut työnantajana.
	Asiointipalvelu on turvallisin 
	kanava tietojen toimittamiseen.
	Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
	käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen verkkopankkitunnusta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, voit lähettää tarvittavat tiedot meille suojatulla 
	-

	sähköpostilla.  
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 


	lähettämiseen.
	lähettämiseen.
	lähettämiseen.



	Muista nämä:
	Muista nämä:
	Muista nämä:

	•
	•
	•
	•
	 

	Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän vuosilomaan. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.


	 
	•
	•
	•
	•
	 

	Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella, saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen asiointipalvelussa.  


	•
	•
	•
	•
	 

	Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta, palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa, tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.


	•
	•
	•
	•
	 

	Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta. 
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	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
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	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
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	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
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	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	pystyt hyödyntämään nykyisiäkin taitojasi uudella tavalla.


	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
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	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
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	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 

	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
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	Figure
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 

	pysyy mukana 
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	muutoksissa
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	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Kati 
	Kuoksa
	 on ollut yhden lukuvuoden ajan opintovapaalla 
	ja suorittaa ammattikorkeakoulussa opintoja 
	liiketoiminnan kehittämisestä.

	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	-
	vasti kehittymään muutoksen mukana. Opintovapaalla 
	opiskelu on yksi keino tähän, Kati sanoo.

	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Hän on pystynyt keskittymään opintoihin vapaa-ajasta 
	tinkimättä, ja tutkinto näyttää valmistuvan tavoiteaikaa 
	rutkasti nopeammin.

	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	hänen tarinansa 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.
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	Mitä voisit saavuttaa opiskelemalla? Pohdi taulukossa olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi alle. 
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	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	Aikuiskoulutustuella opiskelu 
	hyödyttää myös työnantajaa


	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	Vaikka aikuiskoulutustuki myönnetään työntekijälle, se hyödyttää myös työnantajaa. On kaikkien 
	etu, että tehtävissä työskentelevät parhaat osaajat.

	 
	 

	Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
	Tuki mahdollistaa täydennyskouluttautumisen vaikkapa silloin kun työn vaatimukset tai tekemisen 
	tavat muuttuvat. Yhtä hyvin se helpottaa ratkaisun löytämistä tilanteessa, jossa uranvaihto voi olla 
	syystä tai toisesta paras vaihtoehto. 

	Työpaikalla aikuiskoulutustukea voi hyödyntää yksittäisten työntekijöiden tukena tai systemaat
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	Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää
	Myös työnantaja voi ehdottaa opintovapaata ja tuen hakemista. Lue lisää
	 
	Link
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.
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	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 
	Usein ratkaisun löytämistä helpottaa jo se, että 

	esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
	esihenkilöt ja työntekijät tietävät eri vaihtoehdoista, 
	kuten aikuiskoulutustuesta – olipa kyse työntekijän 
	halusta kehittyä nykyisessä työssään, suoriutumisen 
	haasteista, tai toiveesta suunnata uudelle uralle.
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	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 
	Voit harkita opiskelua aikuiskoulutustuella, kun työ- tai virkasuhde on 

	kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 
	kestänyt vuoden. Tuki saattaakin sopia työkaluksi esimerkiksi yrityksille, 

	joissa uusista osaajista on pulaa.
	joissa uusista osaajista on pulaa.


	2.
	2.
	2.


	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 
	Aikuiskoulutustuella opiskelun voi sovittaa työnantajan ja työntekijän tarpeisiin 

	eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
	eri tavoin. Työntekijä voi jäädä palkattomalle opintovapaalle tai työskennellä 
	osa-aikaisesti opintojen vuoksi.


	3.
	3.
	3.


	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 
	Aikuiskoulutustuki voi auttaa myös yllättävissä tilanteissa, joissa uusiin 

	tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä. 
	tehtäviin siirtyminen on tarpeen esimerkiksi terveys- tai perhesyistä. 


	4.
	4.
	4.


	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	Aikuiskoulutustuen hyödyntämiseen ei tarvita työpaikan omia koulutuspolku
	-
	ja. Kouluttautumisesta ei myöskään tule työnantajalle velvollisuuksia lukuun 
	ottamatta opintovapaan järjestelyitä sekä työsuhteen tietojen toimitusta haku
	-
	vaiheessa.


	11
	11
	11


	Figure
	Opinnoista kaikki irti 
	Opinnoista kaikki irti 
	Opinnoista kaikki irti 

	aikuiskoulutustuella
	aikuiskoulutustuella


	12
	12
	12


	12
	12
	12


	Askeleet kouluttautumiseen
	Askeleet kouluttautumiseen
	Askeleet kouluttautumiseen


	Ohjeet ja 
	Ohjeet ja 
	Ohjeet ja 
	haku verkko
	-
	sivuillamme.


	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	Mahdollisuuksien kartoittamiseen 
	ja pohdintaan löydät apua tästä 
	oppaasta.


	Keskustele 
	Keskustele 
	Keskustele 
	esihenkilösi 
	kanssa.


	Oppilaitos 
	Oppilaitos 
	Oppilaitos 
	auttaa tässä.


	Figure
	Figure
	Mitä 
	Mitä 
	Mitä 

	haluaisit
	haluaisit

	opiskella? 
	opiskella? 

	Sopisiko 
	Sopisiko 

	aikuis-
	aikuis-

	koulutustuki 
	koulutustuki 

	suunnitelmiisi?
	suunnitelmiisi?


	Missä tahdissa 
	Missä tahdissa 
	Missä tahdissa 
	haluaisit 

	opiskella? 
	opiskella? 

	Sopisiko aikuis-
	Sopisiko aikuis-

	koulutustuki 
	koulutustuki 

	arkeesi ja 
	arkeesi ja 
	taloudelliseen 
	tilanteeseesi?


	Figure
	Hakeudu 
	Hakeudu 
	Hakeudu 

	opintoihin
	opintoihin


	Sovi opinto-
	Sovi opinto-
	Sovi opinto-

	vapaasta
	vapaasta


	Hae 
	Hae 
	Hae 

	aikuis-
	aikuis-

	koulutustukea
	koulutustukea


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	13
	13
	13


	Varmista aluksi: 
	Varmista aluksi: 
	Varmista aluksi: 

	olenko oikeutettu tukeen?
	olenko oikeutettu tukeen?


	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?
	MILLOIN TUKEA VOI SAADA?


	Aikuiskoulutustukea voi saada, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään kahdeksan  vuotta. 
	Aikuiskoulutustukea voi saada, kun työhistoriaa on kertynyt vähintään kahdeksan  vuotta. 
	Työhistoriaa ei lasketa suoraan työsuhteiden keston perusteella  vaan ansiotulojen mukaisesti. 
	Käytä apuna 
	laskuria.
	laskuria.



	Työkokemus
	Työkokemus
	Työkokemus


	Työsuhteen 
	Työsuhteen 
	Työsuhteen 
	voimassaolo


	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun on ollut vähintään vuoden nykyisessä työpaikassa tukiajan alkuun mennessä. Työsuhde voi olla vakituinen tai määräaikainen.
	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun on ollut vähintään vuoden nykyisessä työpaikassa tukiajan alkuun mennessä. Työsuhde voi olla vakituinen tai määräaikainen.

	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun nykyinen työ on päätoiminen eli työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työsuhteita saa olla useita, ja myös sivutoimisena yrittäjänä saa toimia. Tärkeintä on, että yksi työsuhde on ollut päätoiminen vähintään vuoden tai kauemmin.
	Aikuiskoulutustukea voi hakea, kun nykyinen työ on päätoiminen eli työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työsuhteita saa olla useita, ja myös sivutoimisena yrittäjänä saa toimia. Tärkeintä on, että yksi työsuhde on ollut päätoiminen vähintään vuoden tai kauemmin.

	Työn 
	Työn 
	Työn 
	kokoaikaisuus


	Tukea myönnetään opintovapaan ajaksi, ja vapaasta sovitaan työpaikalla ennen tuen hakemista. Jos et ole varma, oletko oikeutettu opintovapaaseen, tutustu ehtoihin esimerkiksi 
	Tukea myönnetään opintovapaan ajaksi, ja vapaasta sovitaan työpaikalla ennen tuen hakemista. Jos et ole varma, oletko oikeutettu opintovapaaseen, tutustu ehtoihin esimerkiksi 
	työ- ja elinkeinoministeriön 
	työ- ja elinkeinoministeriön 


	opintovapaan infosivulla. 
	opintovapaan infosivulla. 
	opintovapaan infosivulla. 



	Opintovapaa
	Opintovapaa
	Opintovapaa


	Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet  Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. 
	Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet  Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. 

	Suomessa
	Suomessa
	Suomessa

	asuminen
	asuminen


	Ison osan tarjolla olevista opinnoista voi rahoittaa aikuiskoulutustuella,  mutta rajoituksiakin on. 
	Ison osan tarjolla olevista opinnoista voi rahoittaa aikuiskoulutustuella,  mutta rajoituksiakin on. 
	Lue lisää seuraavilta sivuilta tai  
	Aikuiskoulutustuki-sivustolta. 
	Aikuiskoulutustuki-sivustolta. 



	Opinnot
	Opinnot
	Opinnot


	Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin
	Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin
	Tutustu tuen ehtoihin tarkemmin
	 
	verkkosivuillamme.
	verkkosivuillamme.

	 Haettuasi tukea saat päätöksessä lopullisen tiedon siitä, sopiiko tuki tilanteeseesi. 


	14
	14
	14


	Figure
	Löydä sinulle 
	Löydä sinulle 
	Löydä sinulle 

	sopivat opinnot
	sopivat opinnot


	Aikuiskoulutustuella voit opiskella 
	Aikuiskoulutustuella voit opiskella 
	Aikuiskoulutustuella voit opiskella 

	tutkinnon, tutkinnon osia tai yksittäisiä 
	tutkinnon, tutkinnon osia tai yksittäisiä 

	kursseja, jos niistä on hyötyä nykyisessä 
	kursseja, jos niistä on hyötyä nykyisessä 

	työssäsi tai ammatissasi. 
	työssäsi tai ammatissasi. 

	15 kuukauden tukiajan voi käyttää 
	15 kuukauden tukiajan voi käyttää 

	myös useisiin koulutuksiin 
	myös useisiin koulutuksiin 

	työuran aikana.
	työuran aikana.


	10
	10
	10


	15
	15
	15


	Mitä aikuiskoulutustuella 
	Mitä aikuiskoulutustuella 
	Mitä aikuiskoulutustuella 
	voi opiskella?


	Yleisohjeistus
	Yleisohjeistus
	Yleisohjeistus

	Oppilaitoksen on 
	Oppilaitoksen on 

	oltava sellainen, 
	oltava sellainen, 

	jonka toimintaa 
	jonka toimintaa 

	viranomaiset 
	viranomaiset 

	valvovat tai 
	valvovat tai 
	rahoittavat. 

	Tällaisia ovat 
	Tällaisia ovat 
	esimerkiksi 
	ammatillinen oppi-
	laitos, ammatti-
	korkeakoulu, 
	avoin ammatti-
	korkeakoulu, yli-
	opisto tai avoin 
	yliopisto. 

	Monet niiden 
	Monet niiden 
	järjestämistä 

	koulutuksista 
	koulutuksista 

	ovat 
	ovat 
	maksuttomia!


	Saat lisätietoa alla olevan taulukon koulutuksista 
	Saat lisätietoa alla olevan taulukon koulutuksista 
	Saat lisätietoa alla olevan taulukon koulutuksista 
	Opintopolku-palvelusta
	Opintopolku-palvelusta

	. 


	KOULUTUKSET, JOIHIN AIKUISKOULUTUSTUKEA VOI HAKEA: 
	KOULUTUKSET, JOIHIN AIKUISKOULUTUSTUKEA VOI HAKEA: 
	KOULUTUKSET, JOIHIN AIKUISKOULUTUSTUKEA VOI HAKEA: 


	Peruskoulun tai lukion opinnot silloin, kun niiden puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä
	Peruskoulun tai lukion opinnot silloin, kun niiden puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä
	Peruskoulun tai lukion opinnot silloin, kun niiden puuttuminen on ammatillisen kehittymisen esteenä


	Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai niiden osat
	Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai niiden osat
	Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai niiden osat


	Muut koulutukset ammatillisissa oppilaitoksissa, esimerkiksi ammattiopistoissa tai aikuisopistoissa
	Muut koulutukset ammatillisissa oppilaitoksissa, esimerkiksi ammattiopistoissa tai aikuisopistoissa
	Muut koulutukset ammatillisissa oppilaitoksissa, esimerkiksi ammattiopistoissa tai aikuisopistoissa


	Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa
	Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa
	Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulussa


	Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osat, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot
	Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osat, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot
	Yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintojen osat, esimerkiksi perus-, aine- ja syventävät opinnot


	Tutkintoon tähtäävät polku- ja väyläopinnot avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa
	Tutkintoon tähtäävät polku- ja väyläopinnot avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa
	Tutkintoon tähtäävät polku- ja väyläopinnot avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa


	Erikoistumiskoulutus tai muu vastaava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
	Erikoistumiskoulutus tai muu vastaava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
	Erikoistumiskoulutus tai muu vastaava ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa


	Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa
	Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa
	Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa


	Opinnot kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa silloin kun niistä on 
	Opinnot kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa silloin kun niistä on 
	Opinnot kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa silloin kun niistä on 
	hyötyä työssäsi


	Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus
	Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus
	Sotilas-, poliisi- ja pelastusalan koulutus


	16
	16
	16


	P.S. Jos et löydä näistä itsellesi sopivaa, selvitä muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi työnantajasi saattaa tarjota ja rahoittaa koulutuskokonaisuuksia, 
	P.S. Jos et löydä näistä itsellesi sopivaa, selvitä muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi työnantajasi saattaa tarjota ja rahoittaa koulutuskokonaisuuksia, 
	P.S. Jos et löydä näistä itsellesi sopivaa, selvitä muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi työnantajasi saattaa tarjota ja rahoittaa koulutuskokonaisuuksia, 
	jos ne tukevat työssäsi kehittymistä. Huomioithan, että koulutusten tulee olla Suomessa julkisesti valvottua koulutusta.


	16
	16
	16


	Työpohja: tutustu 
	Työpohja: tutustu 
	Työpohja: tutustu 

	opiskelumahdollisuuksiin
	opiskelumahdollisuuksiin


	Tutustu oman paikkakuntasi koulutustarjontaan ja verkko-opintoihin. Pääset alkuun esimerkiksi 
	Tutustu oman paikkakuntasi koulutustarjontaan ja verkko-opintoihin. Pääset alkuun esimerkiksi 
	Tutustu oman paikkakuntasi koulutustarjontaan ja verkko-opintoihin. Pääset alkuun esimerkiksi 
	Opintopolku-palvelusta
	Opintopolku-palvelusta

	,
	 ja tämän oppaan 
	sivulta 16
	sivulta 16

	 näet, mihin koulutuksiin aikuiskoulutustukea 
	voi hakea. Kirjaa havaintosi tähän pohjaan. Siitä voi olla apua myös keskusteluissa oman 

	esihenkilösi kanssa.
	esihenkilösi kanssa.


	Koulutuksen tiedot: oppilaitos, 
	Koulutuksen tiedot: oppilaitos, 
	Koulutuksen tiedot: oppilaitos, 

	koulutus, alkamisajankohta, 
	koulutus, alkamisajankohta, 

	opintopistemäärä
	opintopistemäärä


	Miten opinnot voisivat hyödyttää 
	Miten opinnot voisivat hyödyttää 
	Miten opinnot voisivat hyödyttää 
	minua? Mitä apua niistä voisi olla 
	työssäni?


	Mikä opinnoissa 
	Mikä opinnoissa 
	Mikä opinnoissa 

	erityisesti kiinnostaa?
	erityisesti kiinnostaa?


	17
	17
	17


	Tarkistuslista: voinko 
	Tarkistuslista: voinko 
	Tarkistuslista: voinko 

	opiskella aikuiskoulutustuella?
	opiskella aikuiskoulutustuella?


	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa. 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa. 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa. 

	Muista myös tarkistaa tuen ehdot; näet ne 
	Muista myös tarkistaa tuen ehdot; näet ne 
	sivulta 14
	sivulta 14

	.


	SOPIIKO TUKI
	SOPIIKO TUKI

	TILANTEESI
	TILANTEESI
	TILANTEESI


	HUOMIOI JA/TAI KESKUSTELE TYÖPAIKALLA
	HUOMIOI JA/TAI KESKUSTELE TYÖPAIKALLA
	HUOMIOI JA/TAI KESKUSTELE TYÖPAIKALLA


	Aikuiskoulutustuella voi suunnata myös uudelle alalle, jos opiskelet tutkinnon tai sen osan. Muiden koulutusten pitää sen 
	Aikuiskoulutustuella voi suunnata myös uudelle alalle, jos opiskelet tutkinnon tai sen osan. Muiden koulutusten pitää sen 
	Aikuiskoulutustuella voi suunnata myös uudelle alalle, jos opiskelet tutkinnon tai sen osan. Muiden koulutusten pitää sen 
	sijaan liittyä nykyiseen työhösi tai ammattiisi. Keskustele työyhteisössäsi, onko sinulla mahdollisuuksia edetä kohti uusia 

	urasuunnitelmia nykyisellä työpaikalla vai olisiko työpaikan vaihto opintovapaan jälkeen paras ratkaisu.
	urasuunnitelmia nykyisellä työpaikalla vai olisiko työpaikan vaihto opintovapaan jälkeen paras ratkaisu.


	Kyllä.
	Kyllä.
	Kyllä.


	Olen harkinnut kokonaan uutta uraa.
	Olen harkinnut kokonaan uutta uraa.
	Olen harkinnut kokonaan uutta uraa.


	Minua kiinnostaisi kokonaisen 
	Minua kiinnostaisi kokonaisen 
	Minua kiinnostaisi kokonaisen 

	tutkinnon suorittaminen.
	tutkinnon suorittaminen.


	Pohdi, haluatko keskittyä opintoihin täysillä vai opiskella työn ohessa. Keskustele esihenkilön kanssa, 
	Pohdi, haluatko keskittyä opintoihin täysillä vai opiskella työn ohessa. Keskustele esihenkilön kanssa, 
	Pohdi, haluatko keskittyä opintoihin täysillä vai opiskella työn ohessa. Keskustele esihenkilön kanssa, 

	voiko työtä tehdä osa-aikaisesti vai onko parempi jäädä opintovapaalle kokoaikaisesti.
	voiko työtä tehdä osa-aikaisesti vai onko parempi jäädä opintovapaalle kokoaikaisesti.


	Kyllä.
	Kyllä.
	Kyllä.


	Haluan täydentää aikaisempia 
	Haluan täydentää aikaisempia 
	Haluan täydentää aikaisempia 

	opintojani tai saattaa ne loppuun.
	opintojani tai saattaa ne loppuun.


	Jos opinnot ovat muita kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen tähtääviä, niiden tulisi tukea ammatillista 
	Jos opinnot ovat muita kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen tähtääviä, niiden tulisi tukea ammatillista 
	Jos opinnot ovat muita kuin tutkintoon tai tutkinnon osan suorittamiseen tähtääviä, niiden tulisi tukea ammatillista 

	kehitystäsi. Tutkinnot tai niiden osat voivat liittyä myös muunlaisen osaamisen kerryttämiseen.
	kehitystäsi. Tutkinnot tai niiden osat voivat liittyä myös muunlaisen osaamisen kerryttämiseen.


	Kyllä.
	Kyllä.
	Kyllä.


	Olen ollut hoitovapaalla ja en ole varma, 
	Olen ollut hoitovapaalla ja en ole varma, 
	Olen ollut hoitovapaalla ja en ole varma, 
	ovatko taitoni ajan 
	tasalla. Haluaisin 


	Hoitovapaan ja opintovapaan välissä ei tarvitse olla töissä, mutta hoitovapaan pitää vaihtua opintovapaaksi. Sovi siitä hyvissä 
	Hoitovapaan ja opintovapaan välissä ei tarvitse olla töissä, mutta hoitovapaan pitää vaihtua opintovapaaksi. Sovi siitä hyvissä 
	Hoitovapaan ja opintovapaan välissä ei tarvitse olla töissä, mutta hoitovapaan pitää vaihtua opintovapaaksi. Sovi siitä hyvissä 
	ajoin. Jos olet ollut useita vuosia pois töistä, keskustele samalla esihenkilön kanssa siitä, millaisesta koulutuksesta olisi hyötyä.


	Kyllä.
	Kyllä.
	Kyllä.


	Harkitsen harrastukseeni liittyvää kurssia.
	Harkitsen harrastukseeni liittyvää kurssia.
	Harkitsen harrastukseeni liittyvää kurssia.


	Ei.
	Ei.
	Ei.


	Saisitko opiskeltua kurssin töiden ohessa tai järjesteltyä työtehtäviäsi muilla tavoin?
	Saisitko opiskeltua kurssin töiden ohessa tai järjesteltyä työtehtäviäsi muilla tavoin?
	Saisitko opiskeltua kurssin töiden ohessa tai järjesteltyä työtehtäviäsi muilla tavoin?


	Ei.
	Ei.
	Ei.


	Haluan opiskella ulkomailla.
	Haluan opiskella ulkomailla.
	Haluan opiskella ulkomailla.


	Ainoastaan suomalaiseen tutkintoon kuuluva vaihto-opiskelu soveltuu aikuiskoulutustuella rahoitettavaksi.
	Ainoastaan suomalaiseen tutkintoon kuuluva vaihto-opiskelu soveltuu aikuiskoulutustuella rahoitettavaksi.
	Ainoastaan suomalaiseen tutkintoon kuuluva vaihto-opiskelu soveltuu aikuiskoulutustuella rahoitettavaksi.


	Ajattelin aloittaa tutkinto-opiskelun avoimen 
	Ajattelin aloittaa tutkinto-opiskelun avoimen 
	Ajattelin aloittaa tutkinto-opiskelun avoimen 
	yliopiston väyläopiskelijana tai avoimen 
	ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana.


	Harkitse, hakeudutko myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Niin polku- ja väyläopintoihin kuin tutkinto-
	Harkitse, hakeudutko myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Niin polku- ja väyläopintoihin kuin tutkinto-
	Harkitse, hakeudutko myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Niin polku- ja väyläopintoihin kuin tutkinto-

	opintoihinkin voi saada aikuiskoulutustukea.
	opintoihinkin voi saada aikuiskoulutustukea.


	Kyllä.
	Kyllä.
	Kyllä.


	Haluan opiskella osa-aikaisesti 
	Haluan opiskella osa-aikaisesti 
	Haluan opiskella osa-aikaisesti 

	työn ohessa.
	työn ohessa.


	Kyllä.
	Kyllä.
	Kyllä.


	Sovi esihenkilösi kanssa osa-aikaisesta opintovapaasta ja keskustele samalla, miten työtehtävät järjestetään.
	Sovi esihenkilösi kanssa osa-aikaisesta opintovapaasta ja keskustele samalla, miten työtehtävät järjestetään.
	Sovi esihenkilösi kanssa osa-aikaisesta opintovapaasta ja keskustele samalla, miten työtehtävät järjestetään.


	18
	18
	18


	Figure
	Suunnittele 
	Suunnittele 
	Suunnittele 

	arkesi ja taloutesi
	arkesi ja taloutesi


	Aikuiskoulutustuki ei ole kiinteän suuruinen. 
	Aikuiskoulutustuki ei ole kiinteän suuruinen. 
	Aikuiskoulutustuki ei ole kiinteän suuruinen. 
	Summaan vaikuttaa mm. se, maksetaanko sinulle 
	töistä tuloja tai saatko muita soviteltavia etuuksia. 
	Tuki lasketaan 12 kuukauden ajalta hakemuksen 
	jättämisestä.


	10
	10
	10


	19
	19
	19


	Esimerkkejä 
	Esimerkkejä 
	Esimerkkejä 

	tuen määrästä
	tuen määrästä


	Näin luet taulukkoa
	Näin luet taulukkoa
	Näin luet taulukkoa

	Normaali palkkasi ennen 
	Normaali palkkasi ennen 

	opintojen alkamista 
	opintojen alkamista 

	(brutto €/kk)
	(brutto €/kk)

	Tämä tarkoittaa tuloja tai palkkaa, jonka laskemme sinulle hakuvaiheessa edellisten 12 kuukauden ansioittesi perusteella.
	Tulo,.brutto €/kk
	Tulo,.brutto €/kk

	Tämä tarkoittaa palkkaa, etuuksia tai muita tuloja, jotka saat tiettynä kuussa opintojen aikana. Jos esim. normaali bruttopalkkasi ennen opiskelua on 3 000 euroa mutta työskentelet jonakin kuukautena vähemmän ja saat tuloja 2 000 euroa, aikuiskoulutustuen määräsi tältä kuulta olisi 503,18 euroa.
	-

	Huomioi, että tuki maksetaan 
	Huomioi, että tuki maksetaan 
	jälkikäteen.

	Kokeile laskuria
	Kokeile laskuria

	Laske suuntaa antavasti, paljonko 
	voisit saada aikuiskoulutustukea. 
	Kokeile laskuria .
	verkkosivuillamme
	verkkosivuillamme



	NORMAALI PALKKASI ENNEN OPINTOJEN ALKAMISTA (BRUTTO €/KK)
	NORMAALI PALKKASI ENNEN OPINTOJEN ALKAMISTA (BRUTTO €/KK)

	1000
	1000
	1000


	1500
	1500
	1500


	4500
	4500
	4500


	4000
	4000
	4000


	Tulo, brutto €/kk
	Tulo, brutto €/kk
	Tulo, brutto €/kk


	500
	500
	500


	2000
	2000
	2000


	2500
	2500
	2500


	3000
	3000
	3000


	3500
	3500
	3500


	5000
	5000
	5000


	1352,32
	1352,32
	1352,32


	1886,62
	1886,62
	1886,62


	-
	-
	-


	597,92
	597,92
	597,92


	1790,76
	1790,76
	1790,76


	1694,90
	1694,90
	1694,90


	950,71
	950,71
	950,71


	1152,01
	1152,01
	1152,01


	749,40
	749,40
	749,40


	1599,04
	1599,04
	1599,04


	1503,18
	1503,18
	1503,18


	624,40
	624,40
	624,40


	825,71
	825,71
	825,71


	472,92
	472,92
	472,92


	1027,01
	1027,01
	1027,01


	1228,32
	1228,32
	1228,32


	1665,76
	1665,76
	1665,76


	1378,18
	1378,18
	1378,18


	1761,62
	1761,62
	1761,62


	250
	250
	250


	1569,90
	1569,90
	1569,90


	1474,04
	1474,04
	1474,04


	500
	500
	500


	347,92
	347,92
	347,92


	458,60
	458,60
	458,60


	700,71
	700,71
	700,71


	1253,18
	1253,18
	1253,18


	902,01
	902,01
	902,01


	1110,32
	1110,32
	1110,32


	1444,90
	1444,90
	1444,90


	1540,76
	1540,76
	1540,76


	1636,62
	1636,62
	1636,62


	1349,04
	1349,04
	1349,04


	777,01
	777,01
	777,01


	978,32
	978,32
	978,32


	575,71
	575,71
	575,71


	1415,76
	1415,76
	1415,76


	1128,18
	1128,18
	1128,18


	1319,90
	1319,90
	1319,90


	222,92
	222,92
	222,92


	222,92
	222,92
	222,92


	1511,62
	1511,62
	1511,62


	1244,04
	1244,04
	1244,04


	750
	750
	750


	1386,62
	1386,62
	1386,62


	853,32
	853,32
	853,32


	97,92
	97,92
	97,92


	652,01
	652,01
	652,01


	1003,18
	1003,18
	1003,18


	1099,04
	1099,04
	1099,04


	1194,90
	1194,90
	1194,90


	1290,76
	1290,76
	1290,76


	97,92
	97,92
	97,92


	437,90
	437,90
	437,90


	1000
	1000
	1000


	1069,90
	1069,90
	1069,90


	1261,62
	1261,62
	1261,62


	728,32
	728,32
	728,32


	187,90
	187,90
	187,90


	878,18
	878,18
	878,18


	527,01
	527,01
	527,01


	974,04
	974,04
	974,04


	1250
	1250
	1250


	1165,76
	1165,76
	1165,76


	944,90
	944,90
	944,90


	402,01
	402,01
	402,01


	753,18
	753,18
	753,18


	603,32
	603,32
	603,32


	1136,62
	1136,62
	1136,62


	849,04
	849,04
	849,04


	1040,76
	1040,76
	1040,76


	1500
	1500
	1500


	1011,62
	1011,62
	1011,62


	478,32
	478,32
	478,32


	724,04
	724,04
	724,04


	915,76
	915,76
	915,76


	628,18
	628,18
	628,18


	167,20
	167,20
	167,20


	819,90
	819,90
	819,90


	1750
	1750
	1750


	886,62
	886,62
	886,62


	790,76
	790,76
	790,76


	599,04
	599,04
	599,04


	353,32
	353,32
	353,32


	503,18
	503,18
	503,18


	694,90
	694,90
	694,90


	2000
	2000
	2000


	569,90
	569,90
	569,90


	761,62
	761,62
	761,62


	665,76
	665,76
	665,76


	474,04
	474,04
	474,04


	378,18
	378,18
	378,18


	146,50
	146,50
	146,50


	2250
	2250
	2250


	2500
	2500
	2500


	253,18
	253,18
	253,18


	349,04
	349,04
	349,04


	540,76
	540,76
	540,76


	444,90
	444,90
	444,90


	636,62
	636,62
	636,62


	319,90
	319,90
	319,90


	224,04
	224,04
	224,04


	125,80
	125,80
	125,80


	511,62
	511,62
	511,62


	415,76
	415,76
	415,76


	2750
	2750
	2750


	386,62
	386,62
	386,62


	99,04
	99,04
	99,04


	290,76
	290,76
	290,76


	194,90
	194,90
	194,90


	3000
	3000
	3000


	3250
	3250
	3250


	69,90
	69,90
	69,90


	165,76
	165,76
	165,76


	261,62
	261,62
	261,62


	3500
	3500
	3500


	40,76
	40,76
	40,76


	136,62
	136,62
	136,62


	20
	20
	20


	20
	20
	20


	Figure
	Kuinka paljon ja kauan voin 
	Kuinka paljon ja kauan voin 
	Kuinka paljon ja kauan voin 
	saada aikuiskoulutustukea?


	Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 
	Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 
	Aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin 

	ennen opintovapaata kuin sen aikana. 
	ennen opintovapaata kuin sen aikana. 

	Tuen enimmäismäärä lasketaan 12 edeltävän kuukauden kuukausitulojesi 
	Tuen enimmäismäärä lasketaan 12 edeltävän kuukauden kuukausitulojesi 

	perusteella. Tuen enimmäismäärän saat tietoosi ensipäätöksellä.
	perusteella. Tuen enimmäismäärän saat tietoosi ensipäätöksellä.

	Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 
	Maksettavan tuen määrä lasketaan kuukausittain sen mukaan, kuinka 

	paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.
	paljon saat tuloja samaan aikaan kun nostat tukea.

	Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.
	Aikuiskoulutustukea voi saada yhteensä enintään 15 tukikuukautta.

	Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 
	Voit omilla valinnoillasi vaikuttaa siihen, miten nopeasti tukikuukaudet 

	kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 
	kuluvat. Tutustu oppaan esimerkkeihin. 

	Lisätietoa löydät myös 
	Lisätietoa löydät myös 
	verkkosivuiltamme
	verkkosivuiltamme
	.



	21
	21
	21


	21
	21
	21


	Näin tulot vaikuttavat 
	Näin tulot vaikuttavat 
	Näin tulot vaikuttavat 

	vaadittujen opintopisteiden 
	vaadittujen opintopisteiden 
	määrään ja tukikuukausiin


	Opintoja 
	Opintoja 
	Opintoja 

	edellytetään
	edellytetään


	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu


	Tulosi
	Tulosi
	Tulosi


	Figure
	Figure
	Figure
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	puolet tai enemmän
	 
	opintovapaata edeltävästä 
	keskipalkasta


	0,5 kk
	0,5 kk
	0,5 kk


	2 op
	2 op
	2 op


	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	yli 
	puolet
	 tuen perusteena 
	olevasta palkasta ja olin 
	opintovapaalla vain 

	kaksi päivää
	kaksi päivää


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
	Kaikki yksittäisen kuukauden tukeen 
	vaikuttavat tulot huomioidaan niiden 
	maksuajankohdan mukaan. Tuen 
	määrän kannalta ei ole merkitystä 
	milloin työ on tehty.


	• 
	• 
	• 

	Tuen perusteena olevan palkan saat 
	Tuen perusteena olevan palkan saat 
	tietää ensipäätöksessä. Se lasketaan 
	hakua edeltävien 12 kuukauden 
	tuloista.




	Tilanteen mukaan alle 
	Tilanteen mukaan alle 
	Tilanteen mukaan alle 

	0,5 kk
	0,5 kk


	2 op
	2 op
	2 op


	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 
	Minulle maksettiin 

	alle puolet
	alle puolet
	 opintovapaata 
	edeltävästä keskipalkasta


	1 kk
	1 kk
	1 kk


	4 op
	4 op
	4 op


	En saanut 
	En saanut 
	En saanut 

	palkkapäivänä mitään
	palkkapäivänä mitään


	1 kk
	1 kk
	1 kk


	4 op
	4 op
	4 op


	22
	22
	22


	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	Esimerkki: aikuiskoulutustuella 
	opiskelevan vuosi


	Tammi-
	Tammi-
	Tammi-

	helmikuu
	helmikuu


	Syys-
	Syys-
	Syys-

	marraskuu
	marraskuu


	Huhti-
	Huhti-
	Huhti-

	toukokuu
	toukokuu


	Kesä-
	Kesä-
	Kesä-

	heinäkuu
	heinäkuu


	Elokuu
	Elokuu
	Elokuu


	Maaliskuu
	Maaliskuu
	Maaliskuu


	Joulukuu
	Joulukuu
	Joulukuu


	Uusi opintovapaa 
	Uusi opintovapaa 
	Uusi opintovapaa 
	alkaa. Lapsella 
	ei hoitopaikkaa, 
	joten nostaa 
	myös kotihoidon 
	tukea


	Kesätauko: 
	Kesätauko: 
	Kesätauko: 

	opintovapaa 
	opintovapaa 

	katkolla ja töissä 
	katkolla ja töissä 

	tuuraamassa 
	tuuraamassa 

	kesälomalla 
	kesälomalla 
	olevia


	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	Opintovapaa lop
	-
	puu 14.12. Kursse
	-
	ja vähemmän 
	jo kuun alussa, 
	joten tekee töitä 
	1.12. alkaen


	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; ei muita tuloja

	Edelleen 
	Edelleen 
	kokoaikaisella 
	opintovapaalla, hieman tuloja sivutöistä

	Paljon lähi-
	Paljon lähi-
	opetusta, joten kokoaikaisella opintovapaalla; 
	ei muita tuloja

	Palkallisessa
	Palkallisessa
	työharjoittelussa, joka kuuluu opintoihin
	-


	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Tuki on 
	Tuki on 
	katkolla ja 
	tulorajoja ei ole


	• 
	• 
	• 

	Myöskään 
	Myöskään 
	tukikuukaudet 
	eivät kulu




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman 
	Hieman 
	vähemmän 
	tukea kuin täysi 
	tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu yksi 
	kalenteri-
	kuukautta 
	kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hieman vähem
	Hieman vähem
	-
	män tukea kuin 
	täysi tuki olisi


	• 
	• 
	• 

	Palkka on 
	Palkka on 
	vähemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukausi
	-
	palkasta, joten 
	opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Vähemmän 
	Vähemmän 
	tukea


	• 
	• 
	• 

	Harjoittelun 
	Harjoittelun 
	palkka on 
	enemmän 
	kuin puolet 
	keskimääräis
	-
	estä kuukau
	-
	sipalkasta, 
	joten opintoja 
	on  suoritettava      
	2 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu puolikas 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos palkka-
	Jos palkka-
	päivä sattuu 
	aikavälille 
	1.–14.12., palkka 
	vaikuttaa 
	joulukuun tuen 
	määrään. Jos 
	palkka taas 
	maksetaan 
	15.–31.12., se 
	saa olla kuinka 
	suuri tahansa 
	eli ei vaikuta 
	tukeen.


	• 
	• 
	• 




	23
	23
	23


	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 

	ja talouden suunnitteluun
	ja talouden suunnitteluun


	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 

	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.



	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON


	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT


	(X)
	(X)
	(X)


	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 


	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	vähentävät tuen määrää. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea opinto
	-
	lainan takausta Kelasta. Voisitko hyödyntää myös säästöjä?


	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.


	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 

	vaikka tuloni laskisivat.
	vaikka tuloni laskisivat.


	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  

	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.
	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.


	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	mutta voisin tehdä hieman sivutöitä muualla.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 

	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.
	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.


	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 

	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.
	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.


	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 

	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 
	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 

	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.
	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.


	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 

	enkä halua luopua siitä.
	enkä halua luopua siitä.


	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
	puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
	keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
	tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.


	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-

	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 

	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.


	24
	24
	24


	Figure
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Näin pääset eteenpäin


	25
	25
	25


	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 

	hakija: toimi näin
	hakija: toimi näin


	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:


	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin


	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta


	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea


	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	-

	Ensihakemusvaiheessa selviää tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 
	-

	Sen jälkeen voit hakea aikuis-
	koulutustuen maksua jälkikäteen kalenterikuukausittain maksuhakemuksella, jossa huomioidaan tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 
	-

	Katso hakuohjeet Katso myös  seuraavalta sivulta!  
	verkkosivuiltamme. 
	verkkosivuiltamme. 

	työnantajan muistilista
	työnantajan muistilista



	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
	on jatkuva hakuaika.
	Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto 
	tai jos olet työelämässä ja mietit 
	alanvaihtoa. 
	Täydennyskoulutusten hakuajat 
	vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.
	Lue lisää. 
	 
	 
	Opintopolku.fi-sivustolta



	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	-

	helpointa, että haet opinto-
	vapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 
	Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua.  
	Saat lisätietoja esimerkiksi  
	  
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
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	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-

	lista hakuvaiheeseen
	lista hakuvaiheeseen


	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 

	asiointipalveluun 
	asiointipalveluun 

	Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
	asiointipalveluun Suomi.fi-
	tunnistautumisella henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
	tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut työnantajana.
	Asiointipalvelu on turvallisin 
	kanava tietojen toimittamiseen.
	Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
	käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen verkkopankkitunnusta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, voit lähettää tarvittavat tiedot meille suojatulla 
	-

	sähköpostilla.  
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 


	lähettämiseen.
	lähettämiseen.
	lähettämiseen.



	Muista nämä:
	Muista nämä:
	Muista nämä:

	•
	•
	•
	•
	 

	Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän vuosilomaan. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.


	 
	•
	•
	•
	•
	 

	Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella, saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen asiointipalvelussa.  


	•
	•
	•
	•
	 

	Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta, palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa, tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.


	•
	•
	•
	•
	 

	Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta. 
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	Figure
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi


	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  

	• 
	• 
	• 
	• 

	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.




	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	meihin yhteyttä: 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Soita: 
	Soita: 
	075 757 0505
	 (pvm/mpm) klo 9-15 arkisin.


	• 
	• 
	• 

	Lähetä sähköpostia: 
	Lähetä sähköpostia: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Figure
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa oppaasta ja 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa oppaasta ja 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa oppaasta ja 
	auta heitä toteuttamaan suunnitelmansa.


	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!


	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
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	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Aikuisiällä 
	Aikuisiällä 
	Aikuisiällä 

	opiskelu kannattaa!
	opiskelu kannattaa!


	Kenelle aikuiskoulutustuki 
	Kenelle aikuiskoulutustuki 
	Kenelle aikuiskoulutustuki 
	sopii?

	• 
	• 
	• 
	• 

	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	vuotta työhistoriaa.


	• 
	• 
	• 

	Nykyinen työsuhteesi on 
	Nykyinen työsuhteesi on 
	kestänyt vähintään vuoden ajan                
	päätoimisena.


	• 
	• 
	• 

	Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
	Aiot jäädä opintovapaalle koko-  
	tai osa-aikaisesti. 


	• 
	• 
	• 

	Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
	Kuulut Suomen sosiaaliturvan   
	piiriin.


	• 
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	Opintosi kuuluvat tuen piiriin.
	Opintosi kuuluvat tuen piiriin.



	Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
	Voit hyödyntää aikuiskoulutustukea 
	työurasi aikana yksiin tai useampiin 
	opintoihin yhteensä 15 tukikuukau-

	den ajan, yhdessä tai useammassa 
	den ajan, yhdessä tai useammassa 
	erässä. 

	Aikuiskoulutustukea myöntää 
	Aikuiskoulutustukea myöntää 

	Työllisyysrahasto.
	Työllisyysrahasto.

	Lue lisää sivulta 14.
	Lue lisää sivulta 14.


	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	kuin poikkeus. 

	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	tai elämässä tapahtuu muutoksia tai kesken jääneet 
	opinnot haluaa saada valmiiksi. Joskus kutsumus 
	kokonaan toiseen ammattiin vie mukanaan. 

	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	opinnoista jopa enemmän irti aikuisena kuin nuorena, 
	koska kokemusta on jo karttunut.
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	Taloudellista 
	Taloudellista 
	Taloudellista 

	tukea on saatavilla
	tukea on saatavilla


	Tässä opas auttaa
	Tässä opas auttaa
	Tässä opas auttaa

	• 
	• 
	• 
	• 

	Millaisesta koulutuksesta 
	Millaisesta koulutuksesta 
	olisi mahdollisimman paljon 
	hyötyä? 


	• 
	• 
	• 

	Miten oma arki kannattaa 
	Miten oma arki kannattaa 
	järjestää? 


	• 
	• 
	• 

	Mitä talouden näkökulmasta 
	Mitä talouden näkökulmasta 
	pitäisi ottaa huomioon?



	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	pääset eteenpäin suunnitelmien 
	toteuttamisessa. 


	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	Aikuiskoulutustuki antaa taloudellista turvaa, kun jäät 
	opintovapaalle.

	Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
	Tuella voi rahoittaa niin lyhyempiä täsmäopintoja kuin 
	tutkintoja lukuisilta eri aloilta.

	Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit
	Tämän oppaan avulla voit pohtia tavoitteitasi ja selvit
	-
	tää, sopisiko aikuiskoulutustuella opiskelu sinulle. 

	Onnea matkaan!
	Onnea matkaan!


	4
	4
	4


	Figure
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
	Miksi opiskella työvuosien aikana?
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	Voisiko kouluttautuminen 
	Voisiko kouluttautuminen 
	Voisiko kouluttautuminen 

	olla sinun ratkaisusi?
	olla sinun ratkaisusi?


	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	tavoitteena osaamisen syventäminen tai uusien urahaaveiden toteuttaminen. Tyypillisimmin 
	aikuisiällä kouluttaudutaan seuraavista syistä:


	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 


	MIKSI OPISKELISIN?
	MIKSI OPISKELISIN?
	MIKSI OPISKELISIN?


	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.


	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.


	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	työpaikan sisäisten koulutusten lisäksi.


	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	osa-aikaisesti työn ohessa!


	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	pystyt hyödyntämään nykyisiäkin taitojasi uudella tavalla.


	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.


	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä
	Opintovapaa auttaa raivaamaan arjesta aikaa opiskeluun. Saatat hyötyä

	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.
	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.


	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.


	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	Kouluttautuminen voi avata väylän uuteen: saat perustiedot ja -taidot uudelta 
	alalta ja samalla voit pohtia ajan kanssa, miten ja minne haluaisit työllistyä.


	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.
	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.
	Haluaisin kokonaan pois nykyiseltä alalta.


	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 
	Parhaimmillaan opiskelu antaa näkökulmia omaan työhön ja kasvattaa 

	motivaation jälleen huippuunsa.
	motivaation jälleen huippuunsa.


	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.
	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.
	Kaipaan taukoa työelämästä, ja motivaatio on hukassa.


	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Voit löytää uusia keinoja tehdä omaa työtä tai suunnata työnkuvaa uudelleen. 
	Alaa ei tarvitse välttämättä vaihtaa täysin.


	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.
	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.
	Elämäntilanteeni on muutoksessa ja etsin uutta suuntaa myös ammatillisesti.


	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	Olen ollut vanhempainvapaalla ja hoitovapaalla useita vuosia, ja en ole 
	varma, selviänkö enää tehtävistäni.


	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 
	Kun opiskelet ennen töihin paluuta tai osa-aikaisesti töihin 

	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
	palattuasi, töihin kiinni pääseminen voi olla helpompaa.
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	Figure
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 
	Kouluttautumalla 

	pysyy mukana 
	pysyy mukana 

	muutoksissa
	muutoksissa


	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Rakennusyhtiö Hartelan viestintäpäällikkö 
	Kati 
	Kuoksa
	 on ollut yhden lukuvuoden ajan opintovapaalla 
	ja suorittaa ammattikorkeakoulussa opintoja 
	liiketoiminnan kehittämisestä.

	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	– Oma motivaatio pysyy huipussaan, kun pyrkii jatku
	-
	vasti kehittymään muutoksen mukana. Opintovapaalla 
	opiskelu on yksi keino tähän, Kati sanoo.

	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Katille aikuiskoulutustuen hyödyt ovat olleet ilmeiset. 
	Hän on pystynyt keskittymään opintoihin vapaa-ajasta 
	tinkimättä, ja tutkinto näyttää valmistuvan tavoiteaikaa 
	rutkasti nopeammin.

	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	Miten Kati on hyötynyt opiskelusta aikuisiällä? Lue 
	hänen tarinansa 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.
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	Työpohja: pohdi tilannettasi
	Työpohja: pohdi tilannettasi
	Työpohja: pohdi tilannettasi
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	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 

	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.
	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.


	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 

	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.
	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.


	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 

	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 
	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 

	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.
	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.


	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 

	enkä halua luopua siitä.
	enkä halua luopua siitä.


	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
	puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
	keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
	tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.


	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-

	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 

	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
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	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Näin pääset eteenpäin
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	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 

	hakija: toimi näin
	hakija: toimi näin


	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:


	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin


	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta


	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea


	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	-

	Ensihakemusvaiheessa selviää tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 
	-

	Sen jälkeen voit hakea aikuis-
	koulutustuen maksua jälkikäteen kalenterikuukausittain maksuhakemuksella, jossa huomioidaan tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 
	-

	Katso hakuohjeet Katso myös  seuraavalta sivulta!  
	verkkosivuiltamme. 
	verkkosivuiltamme. 

	työnantajan muistilista
	työnantajan muistilista



	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
	on jatkuva hakuaika.
	Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto 
	tai jos olet työelämässä ja mietit 
	alanvaihtoa. 
	Täydennyskoulutusten hakuajat 
	vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.
	Lue lisää. 
	 
	 
	Opintopolku.fi-sivustolta



	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	-

	helpointa, että haet opinto-
	vapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 
	Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua.  
	Saat lisätietoja esimerkiksi  
	  
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
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	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-

	lista hakuvaiheeseen
	lista hakuvaiheeseen


	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 

	asiointipalveluun 
	asiointipalveluun 

	Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
	asiointipalveluun Suomi.fi-
	tunnistautumisella henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
	tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut työnantajana.
	Asiointipalvelu on turvallisin 
	kanava tietojen toimittamiseen.
	Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
	käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen verkkopankkitunnusta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, voit lähettää tarvittavat tiedot meille suojatulla 
	-

	sähköpostilla.  
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 


	lähettämiseen.
	lähettämiseen.
	lähettämiseen.



	Muista nämä:
	Muista nämä:
	Muista nämä:

	•
	•
	•
	•
	 

	Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän vuosilomaan. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.


	 
	•
	•
	•
	•
	 

	Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella, saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen asiointipalvelussa.  


	•
	•
	•
	•
	 

	Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta, palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa, tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.


	•
	•
	•
	•
	 

	Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta. 
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	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi
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	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
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	• 
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	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.




	• 
	• 
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	• 

	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	meihin yhteyttä: 
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	Soita: 
	Soita: 
	075 757 0505
	 (pvm/mpm) klo 9-15 arkisin.


	• 
	• 
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	Lähetä sähköpostia: 
	Lähetä sähköpostia: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	oppaasta ja auta heitä toteuttamaan suunnitelmansa.


	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!


	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
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	Kenelle aikuiskoulutustuki 
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	• 

	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	Sinulla on vähintään kahdeksan 
	vuotta työhistoriaa.


	• 
	• 
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	Nykyinen työsuhteesi on 
	Nykyinen työsuhteesi on 
	kestänyt vähintään vuoden ajan                
	päätoimisena.


	• 
	• 
	• 
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	Lue lisää sivulta 14.
	Lue lisää sivulta 14.
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	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
	Aikuisiällä opiskelu on nykyään enemmänkin sääntö 
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	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	Joskus kouluttautumisen tarve herää, kun työpaikalla 
	tai elämässä tapahtuu muutoksia tai kesken jääneet 
	opinnot haluaa saada valmiiksi. Joskus kutsumus 
	kokonaan toiseen ammattiin vie mukanaan. 

	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	Olipa tavoite mikä tahansa, moni kokee saaneensa 
	opinnoista jopa enemmän irti aikuisena kuin nuorena, 
	koska kokemusta on jo karttunut.
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	Mitä talouden näkökulmasta 
	Mitä talouden näkökulmasta 
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	Lopusta löydät vinkit, joilla 
	Lopusta löydät vinkit, joilla 
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	toteuttamisessa. 
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	tää, sopisiko aikuiskoulutustuella opiskelu sinulle. 
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	Onnea matkaan!
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	Miksi opiskella työvuosien aikana?
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	olla sinun ratkaisusi?
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	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	Työvuosien aikana kouluttautumisesta voi olla hyötyä hyvin monenlaisissa tilanteissa, olipa 
	tavoitteena osaamisen syventäminen tai uusien urahaaveiden toteuttaminen. Tyypillisimmin 
	aikuisiällä kouluttaudutaan seuraavista syistä:


	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 
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	MITÄ VOIT SAAVUTTAA OPISKELEMALLA? 


	MIKSI OPISKELISIN?
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	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.
	Työnteko on vaikeaa, kun jatkuvasti pitäisi ottaa haltuun uutta.


	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.
	Lyhytaikainenkin opiskelu voi auttaa päivittämään omia tietoja ja taitoja.


	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	Työpaikallani on uudistettu työtapoja ja järjestelmiä, ja kaipaan lisätukea 
	työpaikan sisäisten koulutusten lisäksi.


	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
	Tiiviitkin koulutukset voivat antaa tehokasta täsmäapua. Voit opiskella myös 
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	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
	Opiskelu voi antaa varmemman olon tulevaisuudesta. Saatat huomata, että 
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	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
	Olen pohtinut, voinko saada tällä kokemuksella työtä enää tulevaisuudessa.
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	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.
	tutkinnosta urallasi vielä monta kertaa.


	Minulla on jäänyt opinnot kesken, ja ne pitäisi tehdä loppuun.
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	Tukikuukausia 
	Tukikuukausia 
	kuluu puolikas 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Täysi tuki
	Täysi tuki


	• 
	• 
	• 

	Opintoja on 
	Opintoja on 
	suoritettava      
	4 op


	• 
	• 
	• 

	Tukikuukau
	Tukikuukau
	-
	sia kuluu yksi 
	kalenterikuu
	-
	kautta kohden




	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos palkka-
	Jos palkka-
	päivä sattuu 
	aikavälille 
	1.–14.12., palkka 
	vaikuttaa 
	joulukuun tuen 
	määrään. Jos 
	palkka taas 
	maksetaan 
	15.–31.12., se 
	saa olla kuinka 
	suuri tahansa 
	eli ei vaikuta 
	tukeen.


	• 
	• 
	• 
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	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 
	Tarkistuslista arjen 

	ja talouden suunnitteluun
	ja talouden suunnitteluun


	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 
	Pohdi ja keskustele tarvittaessa esihenkilösi kanssa! 

	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	Lisätietoa tuen määrään vaikuttavista seikoista saat 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.



	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON
	OTA TÄMÄ HUOMIOON


	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT
	OMAT MUISTIINPANOT


	(X)
	(X)
	(X)


	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 
	KUVAAKO TILANNETTASI 


	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	Täysin samaa tulotasoa voi olla vaikeaa ylläpitää, koska sivutulot  
	vähentävät tuen määrää. Aikuiskoulutustuen lisäksi voit hakea opinto
	-
	lainan takausta Kelasta. Voisitko hyödyntää myös säästöjä?


	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.
	Haluan pitää nykyisen tulotasoni.


	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 
	Haluan opiskella kokopäiväisesti, 

	vaikka tuloni laskisivat.
	vaikka tuloni laskisivat.


	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  
	Voit opiskella aikuiskoulutustuella kokopäiväisesti. Silloin myös opinnot  

	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.
	etenevät nopeammin, ja opintovapaalla ei tarvitse olla niin kauan.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.
	Haluan tehdä töitä opintojen ohessa.


	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	Jättäydyn varsinaisesta työstäni opintovapaalle, 
	mutta voisin tehdä hieman sivutöitä muualla.


	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  
	Tämäkin on mahdollista, mutta tulot vaikuttavat tukesi määrään.  

	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.
	Toisaalta jos saat tuloja, opintojen ei tarvitse edetä niin nopeasti.


	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	Opintovapaata ja aikuiskoulutustukea ei tarvitse hakea koko opintojen ajalle 
	tai tuen enimmäisajaksi kerralla. Voit esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa 

	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.
	eri ajanjaksoille osuvista opintovapaista ja hakea aikuiskoulutustukea niille.


	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 
	Haluan työskennellä opintojeni aikana 

	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.
	välillä myös täysipäiväisesti, esim. kesällä.


	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 
	Jotkin muut etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha, vanhempainpäiväraha 

	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 
	ja sairauspäiväraha estävät aikuiskoulutustuen saamisen samalta ajalta. 

	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.
	Esimerkiksi asumistuki ja lapsilisä eivät sen sijaan vaikuta tukeen.


	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 
	Saan muuta tukea esim. Kelalta, 

	enkä halua luopua siitä.
	enkä halua luopua siitä.


	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Aikuiskoulutustukea voi saada 15 kuukaudeksi, jos opiskelet kokoaikaisesti.  
	Tukea voi kuitenkin venyttää jopa 30 kuukauteen niin, että tukiaikaa kuluu vain 
	puolikas kuukaudessa, jos saat tuloja vähintään puolet tuen perusteena olevasta 
	keski-kuukausiansiosta. Pohdi myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten säästöjä 
	tai Kelan opintorahaa, jota voit hakea aikuiskoulutustukikauden jälkeen.


	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-
	Haluan opiskella tutkinnon tai opinto-

	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 
	kokonaisuuden, johon aikuiskoulutustuen 

	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
	15 kuukauden enimmäistukiaika ei riitä.
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	Figure
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Aika hakea aikuiskoulutustukea? 
	Näin pääset eteenpäin
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	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 
	Aikuiskoulutustuen 

	hakija: toimi näin
	hakija: toimi näin


	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:
	Ovatko suunnitelmat selvillä? Pääset tuumasta toimeen näin:


	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin
	1. Hakeudu opintoihin


	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta
	2. Sovi opintovapaasta


	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea
	3. Hae aikuiskoulutustukea


	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	Kun sinut on hyväksytty opintoihin ja työnantajasi on myöntänyt sinulle opintovapaan, lähetä meille ensihakemus kun haetun tukiajan alkuun on korkeintaan neljä kuukautta aikaa.
	-

	Ensihakemusvaiheessa selviää tukioikeutesi hakemallesi ajanjaksolle. 
	-

	Sen jälkeen voit hakea aikuis-
	koulutustuen maksua jälkikäteen kalenterikuukausittain maksuhakemuksella, jossa huomioidaan tukiajalla saamasi tulot ja etuudet. 
	-

	Katso hakuohjeet Katso myös  seuraavalta sivulta!  
	verkkosivuiltamme. 
	verkkosivuiltamme. 

	työnantajan muistilista
	työnantajan muistilista



	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	Tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa, joka on kaksi kertaa vuodessa: keväisin 
	ja syksyisin.  Osassa tutkinnoista 
	on jatkuva hakuaika.
	Voit hakea jatkuvassa haussa, jos sinulla on jo ennestään ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto 
	tai jos olet työelämässä ja mietit 
	alanvaihtoa. 
	Täydennyskoulutusten hakuajat 
	vaihtelevat oppilaitoksesta toiseen.
	Lue lisää. 
	 
	 
	Opintopolku.fi-sivustolta



	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	Keskustele suunnitelmistasi ja sovi samalla opintovapaasta esihenkilösi kanssa. Aikuiskoulutustuen saamisen näkökulmasta on 
	-

	helpointa, että haet opinto-
	vapaata koko sille ajalle, kun aiot hyödyntää tukea. 
	Sovi opintovapaasta hyvissä ajoin: viittä päivää pidempiä jaksoja on haettava kirjallisesti viimeistään 45 päivää ennen opintojen alkua.  
	Saat lisätietoja esimerkiksi  
	  
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
	työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
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	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-
	Työnantajan muisti-

	lista hakuvaiheeseen
	lista hakuvaiheeseen


	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 
	Näin kirjaudut 

	asiointipalveluun 
	asiointipalveluun 

	Kirjaudu aikuisopiskelijan etuuksien 
	asiointipalveluun Suomi.fi-
	tunnistautumisella henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Henkilökohtaisia 
	tietojasi ei tallenneta, kun kirjaudut työnantajana.
	Asiointipalvelu on turvallisin 
	kanava tietojen toimittamiseen.
	Jos sinulla ei ole mahdollisuutta 
	käyttää Suomi.fi-tunnistautumiseen verkkopankkitunnusta, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia, voit lähettää tarvittavat tiedot meille suojatulla 
	-

	sähköpostilla.  
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 
	Katso ohjeet sähköpostin 


	lähettämiseen.
	lähettämiseen.
	lähettämiseen.



	Muista nämä:
	Muista nämä:
	Muista nämä:

	•
	•
	•
	•
	 

	Hyväksy työntekijän opintovapaa. Selvitä samalla sen vaikutukset työntekijän vuosilomaan. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Tee sijaisjärjestelyt työntekijän opintovapaan ajalle, ja sovi, keneen työntekijä voi olla työpaikalla yhteydessä vapaansa aikana.


	 
	•
	•
	•
	•
	 

	Kun työntekijä hakee aikuiskoulutustukeen oikeutta ensihakemuksella, saat sähköpostiisi kutsun täyttää työnantajan lomake aikuiskoulutustuen asiointipalvelussa.  


	•
	•
	•
	•
	 

	Ilmoita lomakkeella seuraavat tiedot: organisaation tiedot, viikkotyöaika, työ-suhteen alkamispäivä, tieto suhteen vakituisuudesta tai määräaikaisuudesta, palkka- ja poissaolotiedot, eläkejärjestelmän tiedot sekä opintovapaan ajankohta. 


	•
	•
	•
	•
	 

	Jos saat tiedon, että tulorekisteriin ilmoitetuissa palkkatiedoissa on korjattavaa, tee korjaus tulorekisteriin mahdollisimman pian.


	•
	•
	•
	•
	 

	Sen jälkeen toimita palkkatodistus työntekijän oikeista tuloista Työllisyysrahaston asiointipalvelun kautta. 
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	Figure
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi
	Olemme tukenasi


	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  
	Asiakaspalvelumme auttaa sinua matkalla uuteen.  

	• 
	• 
	• 
	• 

	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	Hakuohjeet ja sähköinen asiointipalvelu löytyvät 
	verkkosivuiltamme.
	verkkosivuiltamme.




	• 
	• 
	• 
	• 

	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	Jos kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, ota 
	meihin yhteyttä: 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Soita: 
	Soita: 
	075 757 0505
	 (pvm/mpm) klo 9-15 arkisin.


	• 
	• 
	• 

	Lähetä sähköpostia: 
	Lähetä sähköpostia: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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	Figure
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	Tunnetko opiskelua tai uutta uraa harkitsevia? Vinkkaa 
	oppaasta ja auta heitä toteuttamaan suunnitelmansa.


	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!
	Jaa opasta verkostoissasi!


	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	Anna palautetta oppaasta: 
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
	koulutusetuudet@tyollisyysrahasto.fi
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