
 

 
 

  

 
 

 
 

 

  

   

 

 

  

 

          
 

 

         

        
           

            
   

    

 
 

          

          
 

 

            

          
      

 

 
 

   
 

   

  
  

 

  

    

    

   
      

 
             

    

 

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDIHAKEMUS 

Henkilötiedot Henkilötunnus 

-
Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Puhelinnumero 

Postinumero Postitoimipaikka Kotikunta 

Sähköpostiosoite (käytämme sähköpostiosoitettasi mahdolliseen yhteydenottoon) 

Pankkitilin numero kansainvälisessä IBAN-muodossa 

Koulutus Tutkinto 

Tutkinnon suorittamispäivä 

Huomioithan, että ammattitutkintostipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Suorittamispäivänä 
pidetään tutkintotodistuksen päiväystä. 
Tutkintotaso 

• ammatillinen perustutkinto • ammattitutkinto • erikoisammattitutkinto

Työhistoria Työllisyysrahasto saa työhistorian laskemiseen tarvittavat tiedot pääosin Eläketurvakeskukselta. Jos työssäoloaikasi 
Suomessa on alle viisi vuotta, liitä hakemukseen EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä tekemästäsi työstä työ- ja palkka-
todistukset työhistorian laskemista varten. Jos todistus on muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, liitä 
mukaan käännös. 
Palkkatulot tutkinnon suorittamisvuodelta tutkinnon suorittamispäivään asti 
Ilmoita bruttomääräinen palkka. Aikaisempien vuosien palkkatuloja Suomesta ei tarvitse selvittää, koska Työllisyysrahasto saa työhistorian 
laskemiseen tarvittavat tiedot Eläketurvakeskukselta. Tuloja yritystoiminnasta ei voida huomioida työhistorian laskennassa. 

• ei palkkatuloja • kyllä, palkkatulot euroina:

Oletko ollut työ- tai virkasuhteessa valtiolla tutkinnon suorittamisajankohtana (tutkintotodistuksen päiväys)? 
Valtion palveluksessa olevien osalta stipendin rahoituksesta vastaa valtio. 

• en • kyllä, valtion virasto tai laitos:

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

Päiväys _____/_____ 20_____ Allekirjoitus ____________________________________________ 

Tarkista ennen lähettämistä: 

• kopio tutkintotodistuksesta on liitteenä

• tilinumero on oikein

Hakemus postitetaan osoitteella 

Koulutusetuudet Työllisyysrahasto 
PL 113 
00181 HELSINKI 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDIN HAKEMINEN 
Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä. Päätös stipendistä 
lähetetään heti, kun hakemus on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan stipendin maksupäivä. 
Jos työssäoloaikasi Suomessa on alle viisi vuotta, liitä hakemukseen EU- ja ETA- maissa tai Sveitsissä tekemästäsi työstä 
työ-ja palkkatodistukset työhistorian laskemista varten. 

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