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TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUUN OPISKELUUN LIITTYVÄ ASIOINTI TYÖPISTEEN KANSSA 

Pyri asioimaan sähköpostilla (ilmoitukset, otteet, todistukset): tyopiste@turku.fi. Nopeuttaaksesi asiasi 
käsittelyä, merkitse sähköpostin otsikkokenttään nimesi ja koulutusalasi. 

 
Työpisteen asiakaspalvelu avoinna  ma–pe klo 8.30–16.00 
Puhelinnumero 02 262 5072  
Käyntiosoite  Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku 

 
Sähköinen Oma asiointi -palvelu www.te-palvelut.fi/omaasiointi 

 

TYÖPISTEESEEN ILMOITETTAVAT ASIAT JA MUUTOKSET 

Opintojen aloittaminen 

• Esitä Työpisteelle todistus opintojen aloittamisesta, mikäli et ole jo aiemmin toimittanut opintoihin 
hyväksymisilmoitusta. 

Osoitteen- tai nimenmuutos 

• Ilmoita Työpisteeseen nimen- tai osoitteenmuutoksesta ensisijaisesti verkossa Oma asiointi -palvelun 
kautta. Myös tilapäisestä osoitteesta opiskelun aikana pitää ilmoittaa. Työpiste ei saa tietoa Postin tai 
maistraatin kautta. 

Lomista ilmoittaminen 

• Ilmoita Työpisteeseen opintojen aikaiset lomajaksot. 

Opintojen tuen tilapäinen keskeyttäminen 

• Ilmoita välittömästi Työpisteeseen opintojen tilapäisestä keskeyttämisestä. Opintojen tukemisen voi 
keskeyttää, jos jäät esimerkiksi pitkälle sairauslomalle, perhevapaalle tai aloitat pitkäkestoisen työn. 
Opintojen tukiaika kuluu kunnes keskeyttämisestä on ilmoitettu. 

• Tuen tilapäisen keskeytyksen aikana olet edelleen opiskelija, etkä siten edes työttömyyden perusteella 
ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Jäljelle jäävä tukiaika tarkistetaan tarvittaessa keskeytyksen 
päätyttyä. Opiskelun tukemisen tilapäinen keskeytys ei estä sinua opiskelemasta haluamassasi 
laajuudessa. Ilmoita myös tilapäisen keskeytyksen päättymisestä Työpisteeseen. 

• HUOM! Oppilaitoksen loma-aika ei oikeuta tilapäiseen keskeytykseen eikä pidennä tukiaikaa, ts. lomat 
sisältyvät 24 kuukauden enimmäistukiaikaan. 

Töihin meno 

• Ilmoita Työpisteeseen yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottamisesta ja myös työn 
päättymisestä. Jos työllistyt kesken opiskelun kokoaikatyöhön yli 2 viikoksi, sinulle ei ole oikeutta 
työttömyysetuuteen työllistymisen aikana. 

• Alle 2 viikkoa kestävistä töistä ei tarvitse ilmoittaa. Näistä saadut palkkatulot tulee kuitenkin ilmoittaa 
työttömyysetuuden maksajalle (Kela tai työttömyyskassa). 

• Lyhyet, alle kuukauden mittaiset työssäolot kuluttavat 24 kuukauden tukiaikaa – opintojen tulee edetä 
työskentelystä huolimatta normaalisti. 
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Ohje on päivitetty 20.9.2018. Uusin versio tästä ohjeesta on ladattavissa osoitteessa: 
www.turku.fi/tyopiste/opinnot/ 
 
Ohje perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua 
koskevasta kokeilusta (505/2017) mukaan henkilön kotikunta vastaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden 
tarjoamisesta Varsinais-Suomen kokeilualueella niille, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä työnhakijoina 
vähintään 12 kuukautta. 
 
Työpiste työllistää, valmentaa ja kuntouttaa ilman työtä olevia turkulaisia. Lisäksi Työpiste tarjoaa alle  
25-vuotiaille tai vähintään vuoden työttöminä olleille turkulaisille kaikki työnhakuun liittyvät lakisääteiset  
TE-palvelut alueellisen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilun ajan vuoden 2018 loppuun saakka.   
Tervetuloa asioimaan kanssamme ma–pe klo 8.30–16. 

OPINTOJEN TUEN PÄÄTTYMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN 

• Mikäli haluat saada työttömyysetuutta, ota välittömästi yhteyttä Työpisteeseen, jos koulutuksesi 
päättyy, luovut opiskeluoikeudestasi tai keskeytät opinnot ennen tukiajan päättymistä. 

• Toimita Työpisteeseen heti opintojen päätyttyä joko tutkintotodistus, todistus opinto-oikeudesta 
luopumisesta tai muu todistus opintojen päättymisestä ja selvitys suoritetusta opintokokonaisuudesta. 
Selvityksestä tulee ilmetä suoritettujen opintojen laajuus opintoviikkoina, opintopisteinä, 
osaamispisteinä tai tunteina. 

• Opintojen tukiajan päättyessä sinun tulee toimittaa Työpisteeseen opintorekisteriote, josta käy ilmi 
kaikki suoritetut opinnot. 

• Jos opinnot päättyvät kokonaan, etkä saa heti tutkintotodistusta, voit osoittaa opinnot päättyneeksi 
oppilaitoksen todistuksella, josta käy ilmi, että kaikki tutkintoon suoritetut opinnot on suoritettu 
hyväksytysti. Korkeakouluopinnoissa edellytetään lopputyön, kypsyysnäytteen ja kaikkien tutkintoon 
kuuluvien opintojen suorittamista hyväksytysti. Muista koulutuksista toimitetaan osallistumistodistus ja 
opintorekisteriote. Tutkintotodistuksen voi toimittaa myöhemmin. 

• Sinua pidetään päätoimisena opiskelijana, kunnes todistus opintojen valmistumisesta tai päättymisestä 
on toimitettu Työpisteeseen. Ennen sitä sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. 

 

OPINTOJEN ETENEMISEN SEURANTA 

Sinulla on velvollisuus osallistua opetukseen 

• Mikäli olet ollut luvatta pois koulutuksesta ilman hyväksyttävää syytä tai muuten olennaisesti 
laiminlyönyt opintoja etkä selviydy opinnoista suunnitelman mukaan, oikeus työttömyysetuuteen 
opintojen tukemisen perusteella lakkaa koulutuspalvelun tuottajan ilmoittamasta poissaolon tai 
laiminlyönnin alkamisen ajankohdasta lukien. 

Sinulla on velvollisuus edetä opinnoissasi 

• Opintojen on edettävä keskimäärin 3 opintoviikkoa, 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä 
opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa, jos laajuus lasketaan tunneissa. Lomakuukausilta ei 
tarvitse kertyä suorituksia. 

• Ilmoita kuittaamalla TE-palveluiden sähköisen Oma asioinnin kautta viimeistään suunnitelmaasi 
merkittyinä seurantapäivinä, ovatko opintosi edenneet suunnitelman mukaisesti. Pelkkä kuittaus riittää, 
kun kuittaat opintojen etenemisen sähköisen asioinnin kautta, muussa tapauksessa sinun täytyy 
toimittaa opintorekisteriote Työpisteelle. 

Voit tarkistaa työllistymissuunnitelmassa sovitut seurantapäivämäärät Oma asiointi -palvelusta. 

• Mikäli et jostain syystä voi käyttää TE-palveluiden sähköistä Oma asiointi -palvelua opintojen 
etenemisen ilmoittamiseen, ota yhteyttä tyopiste@turku.fi -sähköpostilla. 

• Mikäli et ilmoita sovitusti opintojen etenemisestä, työttömyysetuuden maksu keskeytyy, kunnes asia on 
selvitetty Työpisteen kanssa. 

• Mikäli opinnot eivät ole edenneet riittävästi tai et toimita pyydettyä selvitystä, oikeus etuuteen voidaan 
evätä takautuvasti siitä ajankohdasta lukien, josta sinun voidaan todeta laiminlyöneen koulutus- ja 
opintosuunnitelmassa määrättyjä opintosuorituksia. 

• Mikäli sinulla on vaikeuksia edetä opinnoissasi, ota viipymättä yhteyttä Työpisteeseen! 


