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ASIAKASOHJE TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUJA OMAEHTOISIA OPINTOJA 
HARKITSEVILLE  
KENELLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ 

• Asiakas on 25 vuotta täyttänyt koulutuksen alkaessa tai jatkuessa. 

• Asiakas on työnhakijana Turun kaupungin Työpisteessä koulutuksen alkamis- tai 
jatkamispäivänä. 

• Asiakkaalla on oikeus työttömyysturvaan 

• Asiakkaalla on Työpisteen toteama koulutustarve. Tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan 
se on harkinnanvarainen. 

MINKÄLAISEEN KOULUTUKSEEN 
Vuoden 2018 alusta alkaen painopiste on lyhytkestoisissa ja nopeaa työmarkkinoille sijoittumista 
edistävistä opinnoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 24 kk kestäviä opintoja tuetaan 
ainoastaan erittäin perustellusta syystä. 
 
• Päätoimiseen, työllistymistä edistävään opiskeluun; laajuus kuukaudessa on 3 ov, 5 op 

tai 4,5 osp taikka 25 tuntia viikossa. Opiskelutavalla ei merkitystä, laajuus ratkaisee. 

• Yliopisto-opintoihin, jotka ovat täydentäviä opintoja (mm. maisteriohjelmat, 
muuntokoulutukset, opettajan pedagogiset). 

• Kesken jääneiden opintojen jatkamiseen, jos:  
o opinnot olleet keskeytyneenä vähintään vuoden (lasketaan opintorekisteriotteessa 

olevasta viimeisestä opintosuoritusmerkinnästä) tai  

o alkuperäiset opinnot on aloitettu työsuhteen aikana. 

• Tukea ei myönnetä lisensiaatti- tai tohtoritutkintoihin (ts. yliopistojen jatkotutkinnot), 
VALMA-koulutuksiin tai suomen kielen opintoihin. 

TUKIAIKA JA TUEN MÄÄRÄ 

• Tukea voidaan myöntää yhtä opintokokonaisuutta kohden sen verran kuin opiskelun laajuus 
antaa myöden (esim. 5 op tai 3 ov tuottavat yhden tukikuukauden). Maksimissaan tuki voi 
kuitenkin olla enintään 24 kuukautta, vaikka opinnot kestäisivät pidempään. 

• Tukiaika sisältää opiskelun loma-ajat. 

• Jos opinnot jatkuvat tukiajan päättymisen jälkeen, opiskelija ei ole oikeutettu 
työttömyysturvaan, vaan hänet katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi. 

• Tuki on sen työttömyysturvan suuruinen kuin mihin työnhakijalla on muutenkin oikeus. Tuen ja 
mahdollisen korotusosan maksaa Kela tai työttömyyskassa. 

• Tukiaikana opiskelijan työnhaun on oltava voimassa, mutta työtä ei tarvitse ottaa vastaan. 
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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. 

OPINNOISTA SOPIMINEN 

• Uudet opinnot: Opinnoista pitää sopia työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen alkamista 
– koskee myös työnantajaltaan erotukipaketin saaneita. Uusilla asiakkailla huomioidaan 
palvelumallista aiheutuvat viiveet (sähköinen ilmoittautuminen, informaation kulku). Varasijan 
tai peruutuspaikan saaneet voivat sopia opinnoista poikkeuksellisesti välittömästi opintojen 
alettua ensimmäisenä päivänä.  

• Työsuhteen aikana aloitettujen opintojen jatkaminen: Opinnoista voi sopia 
mahdollisuuksien mukaan jo ennen työsuhteen päättymistä, mutta viimeistään välittömästi 
työsuhteen päätyttyä. Opintoja voidaan tukea vasta ensimmäisestä työttömyyspäivästä 
alkaen. 

• Keskenjääneiden opintojen jatkaminen työttömyysetuudella: Työnhakijana oleva voi 
sopia opintojen jatkamisesta, kun opinnot olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opinnoista 
pitää sopia ennen jatkamispäivämäärää. Vuoden keskeytystä ei vaadita, jos opinnot ovat 
alkaneet työssä ollessa tai työvoimakoulutuksena. 

ASIAKIRJOJEN TOIMITUS JA ASIAN RATKAISU 
Tarvittavat lomakkeet 

• Koulutuspalvelun tuottajan selvitys suunnitelluista opinnoista (alueelliset kokeilut), KOK621 
(https://www.lomake.fi/forms/word/ELY/kok621/fi) 

• Perustelut koulutustarpeelle, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (alueelliset kokeilut), 
KOK623 (https://www.lomake.fi/forms/word/ELY/kok623/fi) 

• Koulutukseen hyväksymisilmoitus (tai aloittamisilmoitus, mikäli hyväksymisilmoitusta ei ole 
saatavilla) 

• Mahdolliset lomakkeissa mainitut liitteet, kuten opintorekisteriote, opintosuunnitelma, 
lääkärinlausunto tai osa-aikatyösopimus (nollasopimuksen liitteeksi arvio viikoittaisesta 
työtuntimäärästä). 

Käsittely 

• Sinun pitää toimittaa joko Koulutuspalvelun tuottajan selvityslomake tai Perustelut 
koulutustarpeelle-lomake ennen opintojen alkamispäivää. Asia ratkaistaan vasta, kun kaikki 
tarvittavat paperit ja liitteet on toimitettu. 

• Käsittely tapahtuu kiireellisyysjärjestyksessä alkamisajan mukaan ja ne pyritään 
käsittelemään viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. 

• Asiakas saa tiedon ratkaisusta sähköisesti Oma asiointi -verkkopalvelusta (osoitteessa 
www.te-palvelut.fi/omaasiointi). Lisäksi ratkaisu postitetaan asiakkaalle. 

• Lausunto maksajalle annetaan vasta kun olet Työpisteelle toimittanut koulutuspalvelun 
tuottajan antaman aloittamisilmoituksen. 

• Ratkaisuun ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Muutosta voi hakea vasta 
Kelan tai työttömyyskassan kirjalliseen päätökseen. 


