Tyhjennä lomake

KOULUTUSPALVELUN TUOTTAJAN SELVITYS TE-TOIMISTOLLE TYÖTTÖMYYSETUUDELLA
TUETTAVAKSI SUUNNITELLUISTA OPINNOISTA
TE-toimisto käyttää tietoja arvioidessaan, voidaanko työnhakijan opintoja tukea työttömyysetuudella.
Hakijan tiedot (työnhakija täyttää)
Nimi

Henkilötunnus
Postinumero

Osoite

Postitoimipaikka

Tiedot koulutuspalvelun tuottajasta (koulutuspalvelun tuottaja täyttää tästä eteenpäin)
Nimi
Osoite

Postinumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Tiedot suoritettavasta opintokokonaisuudesta (=mahd. hyväksi luettavat opinnot +jäljellä olevat suoritettavat opinnot)
Tutkinnon, tutkinnon osan tai koulutusohjelman nimi
Opintojen alkamispäivä

/

20

Opintojen päättymispäivä

/

20

Loma-ajat opiskeluaikana ja mahdolliset muut ajanjaksot opiskeluaikana, jolloin opintoja ei suoriteta.

Opiskelupaikkakunta/opiskelupaikkakunnat (Jos koulutusta on kahdella tai useammalla paikkakunnalla, merkitse
paikkakunnat ja ko. koulutusajankohdat tähän.)

Tuettavaksi suunniteltujen opintojen laajuus
Opintosuunnitelman mukainen mahdollisen opintojen hyväksiluennan jälkeen suoritettavaksi jäävien opintojen laajuus
(mukaan luettuna lähiopetus, etäopiskelu ja työharjoittelu).
Opintojen laajuus merkitään tunteina vain, jos opintoja ei ole määritelty opintoviikkoina tai opintopisteinä.
op
ov
h
Opintojen laajuus keskimäärin (Valitse vain yksi vaihtoehto)
vähintään 5 op/kk

vähintään 3 ov/kk

vähintään 25h/vko

ei täytä mitään em. opintojen laajuusvaatimusta
1. Koulutuksesta on säädetty (Valitse yksi vaihtoehto)
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998)
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998)
ammattikorkeakoululaissa (351/2003)
yliopistolaissa (558/2009)
muussa laissa, missä?
ei missään laissa
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2. Koulutus johtaa (Valitse yksi vaihtoehto)
ammatilliseen perustutkintoon
ammattitutkintoon
erikoisammattitutkintoon
ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon
koulutus ei ole tutkintoon johtavaa
3. tai täyttyykö jokin seuraavista vaihtoehdoista
opinnot tähtäävät edellä mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen
opinnot ovat edellä mainittujen lakien mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta
opinnot ovat avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta.
4. Tuettavat päätoimiset opinnot voivat olla myös
muuta Suomessa järjestettyä tai Suomessa toimivan koulutuspalvelujen tuottajan ulkomailla järjestämää
ammatillisesti suuntautunutta koulutusta (esimerkiksi rautatie-, palo- sekä pelastusalan päätoimista koulutusta).
koulutusta, josta säädetään perusopetuslaissa (628/11998) tai lukiolaissa (629/1998), jos koulutuksen
puuttuminen on ammatillisen kehittymisen este
Lukio-opintojen kurssimäärä:

vähintään 75 kurssia
vähintään 44 kurssia
lukio-opinnot sisäoppilaitoksessa

vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) säädettyä koulutusta, jos koulutus on ammatillista osaamista tai
pätevyyttä lisäävää. Jos opinnot ovat jotakin edellä mainituista, liitä oheen henkilön opinto-/koulutussuunnitelma.
opinnot eivät täytä mitään edellä mainituista 3.-4. kohdan ehdoista

Lisätietoja antaa
Nimi
Yhteystiedot

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Nimike

Oppilaitoksen leima
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