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Opintojen 
             rahoitus
 ja opintososiaaliset etuudet
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OMAEHTOINEN OPISKELU TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTUNA
Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mah-
dollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Oppilaitos tuottaa koulutuspalvelut ja KELA 
tai työttömyyskassa maksaa etuuden.

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen, kuten työvoima-
koulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, täyttyvätkö edellytyksesi 
koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet
• ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
• vähintään 25-vuotias
• TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi 
 ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
• sopinut työllistymissuunnitelmassasi opintojen tukemisesta työttömyysetuudella
 ennen opintojen aloittamista

Mihin opintoihin voit saada työttömyysetuutta?
Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia 
opintoja:

• tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
• nuorille suunnatut lukio-opinnot
• opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai
 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa

Opintojen tulee johtaa
• ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tai
• alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa tai
• niiden tutkintojen osien suorittamiseen.

Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja 
täydennyskoulutusta tai avoimia yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja.

Opiskelusi kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voit 
saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Perusopetuksen suoritta-
mista voidaan kuitenkin tukea enintään 48 kuukauden ajan. Työttömyysturvan ansio- ja 
peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Jos opintojasi ei voi tukea työttömyysetuudella, sinulla voi silti olla mahdollisuus opiskella 
sivutoimisesti ilman, että menetät työttömyysetuutta.

Tuen määrä ja sen maksaminen
Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkina-
tukea. Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymises-
tä. Jos TE-toimisto ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuu-
teen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin.

Tukemisen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä (esim. työllistyminen, sairaus, perhevapaa).

Työttömän lyhytkestoinen opiskelu
Uusi laki mahdollistaa puolen vuoden opinnot työttömälle työnhakijalle, kunhan opinnot 
edistävät työllistymistä ja hakija on yli 25-vuotias. Lisäksi opintojesi keskeytymisestä tulee 
olla vähintään vuosi, jos haluat jatkaa keskeytyneitä opintoja. Lakia ei voi soveltaa esimer-
kiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin, tai sellaisiin opintoihin, joiden kokonaiskesto 
on yli kuusi kuukautta. Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja 
vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opintojen perusteella ei 
makseta korotettua etuutta.

Lisätietoja:
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna - TE-Palvelut
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OPPISOPIMUSKOULUTUS
Työnantaja päättää, maksetaanko sinulle palkkaa tietopuolisen opiskelun ajalta. 
Tästä sovitte työnantajan kanssa jo oppisopimusta solmittaessa. Jos työnantaja ei maksa 
palkkaa, voit hakea näiltä päiviltä taloudellisia etuuksia:

• päiväraha 15 €/opetuspäivä
• perheavustus 17 €/opetuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
• matkakorvaus, jos yli 10 km matka kotoa/oppisopimuspaikasta tietopuoliseen 
 opetukseen (0,20 €/km)
• majoittumiskorvaus 8 €, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai
 oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella ja jos opiskelija yöpyy muussa kuin
 oppisopimustoimiston maksamassa majoituksessa

Opetuspaikkakunnan sisäisiä matkoja ei korvata, jos sinulle maksetaan majoittumiskorvaus.
Matka- ja majoittumiskorvausta maksetaan myös niille opiskelijoille, joille maksetaan palkkaa 
tietopuolisen opetuksen ajalta. Näistä sovitaan aina oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.
Taloudelliset etuudet maksaa Eduko ja ne ovat sinulle verottomia. Niitä haetaan matkalaskulo-
makkeella kunkin tietopuolisen opiskelujakson päätyttyä. Matkalaskulomakkeeseen vaaditaan 
tietopuolisen opetuksen järjestävän oppilaitoksen edustajan allekirjoitus sekä päivärahoja 
haettaessa työnantajan allekirjoitus.

Laajennetun oppivelvollisuuden oppisopimuskoulutus
Kaikki opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä työvälineet, -asut ja aineet 
ovat oppivelvolliselle maksuttomia. Oppimateriaalien maksuttomuus koskee  oppisopimus-
koulutuksena suoritettavaa ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa. Maksuttomia 
ovat myös tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja työelämän 
lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortit, tulityökortti tai hygieniapassi. Myös 
tutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viranomaismaksut, ajokorttimaksut ja lääkärintodis-
tukset kuuluvat maksuttomuuden piiriin. Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen 0,20 €/km 
jos koulumatka kotoa koululle on 7 km tai enemmän.

Lisätietoja:  https://oppisopimus.fi/opiskelijalle/palkka-ja-etuudet/
Oppisopimuspalvelut, Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola
Oppisopimus- ja työelämäkoordinaattori Tommi Neuvonen, puh. 040 583 7183

OPINTOTUKI
Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat:

• opintoraha
• opintorahan huoltajakorotus
• opintorahan oppimateriaalilisä
• opintolainan valtiontakaus
• asumislisä (vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai 
 urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa)

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat:
• oppilaitokseen hyväksyminen
• päätoiminen opiskelu
• opinnoissa edistyminen
• taloudellisen tuen tarve

Suomessa suoritettaviin opintoihin opintotukea voivat saada Suomen kansalaiset ja tietyin 
ehdoin myös muiden maiden kansalaiset. Opintotuen myöntämisehdot ovat erilaiset   
korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa.

Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintotuki

TYÖLLISYYSRAHASTON AIKUISKOULUTUSTUKI  
omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen
Voit saada aikuiskoulutustukea ammattitaitosi kehittämistä ja ylläpitoa koskevan koulutuksen 
ajalta, esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjes-
tettäviin tutkintoon, tai niiden osiin johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennys-
koulutukseen.
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Koulutuksesi voi olla yhtä hyvin päivä-, ilta-, monimuoto- tai etäopiskelua.
Myös opintoihin sisältyvä päätoiminen opinnäytetyön tekeminen ja työharjoittelu 
kuuluvat tuen piiriin.
Sinun tulee olla tukiaikana oppilaitoksessa kirjoilla läsnä olevana opiskelijana.

Tukea myönnetään vain, jos opiskelet Suomessa toimivassa, julkisen valvonnan alaisessa 
oppilaitoksessa.
Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että

• olet ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä
• olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen 
 tuettavan opiskelun alkua
• asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
• palkaton opintovapaasi kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta
• et saa aikuiskoulutustuen maksamisen estävää etuutta.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika on 15 kuukautta.
Aikuiskoulutustuen saajana sinulla voi olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen.
Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela.

Lisätietoja:  https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
        https://www.kela.fi/opintotuki-opintolaina

TYÖLLISYYSRAHASTON AMMATTITUTKINTOSTIPENDI
Voit hakea ammattitutkintostipendiä, jos

• olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun
 ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja
• sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua 
 työhistoriaa vähintään viisi vuotta ja
• asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä
 tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä ja
• olet alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. 
Voit hakea stipendiä vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suoritta-
misajankohdaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Sinulla ei tarvitse olla voimassa 
olevaatyösuhdetta voidaksesi hakea stipendiä.

Ammattitutkintostipendi on 414 €. Stipendi on veroton ja maksetaan kertakorvauksena.

Lisätietoja: 
https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

KOULUMATKATUKI
Voit saada koulumatkatukea, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

• suoritat ammatillista perustutkintoa/tutkinnon osaa tai suoritat 
 lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä eli yhdistelmätutkintoa.

• suoritat ammattitutkintoa
• opiskelusi on päätoimista
• voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää

 kalenterikuukaudessa.
• koulumatka on vähintään 7 km (oppivelvollinen) tai      

vähintään 10 km (ei oppivelvollinen) yhteen suuntaan

Lisätietoja: https://www.kela.fi/koulumatkatuki
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