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Opiskelijan yleisimmät etuudet: Miten rahoitan opiskeluni? 

Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu: TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu 

• Olet yli 25-vuotias, ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa. 
• TE-toimiston tai kuntakokeilun työllisyyspalvelujen arvion mukaan olet koulutuksen tarpeessa ja 

opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. 
• Sovi työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen 

aloittamista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun olet saanut myönteisen päätöksen opintojen tukemisesta. 
• Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.  

o Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai 
mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen 

o Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta 
kohden 

• https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html 

• Toimita koulutuspalvelujen järjestäjän selvitys koulutuksen järjestäjälle, josta se lähetetään täytettynä 
sinulle takaisin. Sinun vastuullasi on, että lomakkeet toimitetaan oikeaan paikkaan. 
 

• TE-toimiston asiakas: 
o Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi 

suunnitelluista opinnoista, TEM621-lomake (koulutuksen järjestäjä täyttää) 
o Perustelut koulutustarpeelle, TEM623-lomake (sinä täytät) 

 

 
 

• Kuntakokeilun asiakas: 
o Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi 

suunnitelluista opinnoista KK621 (koulutuksen järjestäjä täyttää) 
o Perustelut koulutustarpeelle KK623 (sinä täytät) 

 

 

 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html
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Opintovapaa /Työnantaja 

• Sovi opintovapaasta työnantajasi kanssa. 
• Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai 

useammassa jaksossa. Jos työ- tai virkasuhde kestänyt alle vuoden, mutta vähintään kolme kuukautta, 
opintovapaan pituus on enintään viisi päivää. Lisätietoja: https://tem.fi/opintovapaa 
 

Aikuiskoulutustuki/ Työstään opintovapaalle jäävälle 

• Sinulla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde tai toimit yrittäjänä.  
• Olet ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta.  
• Olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua. 
• Asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. 
• Jäät osittaiselle tai kokonaan palkattomalle opintovapaalle, etkä saa opiskeluun muuta tukea. 

o www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/tuen-saamisehdot/ 
• Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään 2 kk kestävän koulutukseen osallistumisen takia 

vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän 
aikuiskoulutustukea. 

o www.tyollisyysrahasto.fi/yrittajan-aikuiskoulutustuki-1-8-2020-jalkeen/  
 

Opintotuki / KELA 

• Opiskelet päätoimisesti ja opintojen kokonaiskesto vähintään 2 kk. Edistyt opinnoissa riittävästi ja 
tarvitset taloudellista tukea.  

o www.kela.fi/opintotuki-kuka-voi-saada 
 

Oppisopimus/ Oppisopimuskeskus 

• Edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta / työsopimusta. Minimityöajan tulee olla keskimäärin 25 tuntia 
viikossa. Sinun tehtävänä on etsiä itse työpaikka opiskeltavalta alalta.  

• Sinun tulee saada vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeuden tulee kertyä 
normaalisti. 

• Työsuhteen kautta sinun tulee kuulua työlainsäädännön piiriin, sinulle kuuluu vakuutusturva ja 
työsuhteeseen kuuluvat edut. 

• Kun työsuhteeseen liittyvät ehdot täyttyvät, olet oikeutettu taloudellisiin etuuksiin tilanteesi mukaan. 
Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus. 

o Etuuksiin vaikuttaa tietyt asiat, esim. saatko lähipäiviltä palkkaa vai ei. 
• https://www.luksia.fi/opiskelijalle/oppisopimusopiskelijalle/  
• www.oppisopimus.fi  

 

Kuntoutusraha/ vakuutusyhtiö, KELA, TE-toimisto 

• Voit saada tukea, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutusta järjestävät eri tahot: 
työeläkelaitokset, tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöt, Kela ja työ- ja elinkeinotoimistot: 

o www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/ 
o www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus 
o www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/vamma-tai-sairaus 
o www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/ammatillinen-kuntoutus/kuntoutuksen-

vaihtoehdot/ammatillinen-uudelleenkoulutus/ 
 

Koulumatkatuki/ KELA 

• Tutustu lisää www.kela.fi/koulumatkatuki  

 
Ammattitutkintostipendi/ Työllisyysrahasto 

• Lue lisää www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi 

 


