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UTBILDNINGSPRODUCENTENS REDOGÖRELSE TILL FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN

1. Sökandens uppgifter (arbetssökanden fyller i)
Efternamn

OM STUDIER ENLIGT INTEGRATIONSLAGEN SOM AVSES STÖDJAS MED
ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN
Försöksområdets kommun använder uppgifterna vid bedömningen av om arbetssökandens studier kan stödjas med 
arbetslöshetsförmån.

Samtliga förnamn Personbeteckning

Adress Hemkommun

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

3. Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd, se anvisningar för ifyllande
Namn på examen, del av examen, utbildningsprogram eller utbildning

Datum då studier som planeras få understöd påbörjas eller  
fortsätts

Beräknat slutdatum för studierna

        /           20         /           20 

Omfattningen av de studier som planeras få understöd

Omfattningen av studier enligt studieplanen som ska genomföras efter ett eventuellt tillgodoräknande av studier
(inklusive närundervisning, distansstudier och arbetspraktik)

sp sv kp timmar
Andelen studier eller utförande av därmed sammanhängande uppgifter av studierna

sp sv kp timmar

Utbildningen som planeras få understöd
är studier i finska/svenska språket sker huvudsakligen på finska/svenska

sker på annat språk, vilket?
är läs- och skrivundervisning

Tidpunkter för eventuell periodisering av studierna 

2. Uppgifter om utbildningsproducenten (utbildningsproducenten fyller i blanketten härifrån och framåt)
Namn

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

Verksamhetsställe där studierna huvudsakligen bedrivs
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Inga ferier

Ferier och eventuella andra tidpunkter under studietiden då studier inte genomförs

4. Förutsättningarna för studier 

lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
gymnasielagen (629/1998)
lagen om yrkesutbildning (531/2017)
yrkeshögskolelagen (932/2014)
universitetslagen (558/2009)
lagen om fritt bildningsarbete  (632/1998)

1. Bestämmelser om utbildningen finns i (Välj ett alternativ)

Utbildningen ökar yrkesfärdigheterna och behörigheten. Bifoga personens studie-/utbildningsplan

i någon annan lag, vilken?
inte i någon lag

2. Utbildningen leder till (Välj ett alternativ)
yrkesinriktad grundexamen
yrkesexamen
specialyrkesexamen
yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
lägre eller högre högskoleexamen

annan examen, vilken?
utbildningen leder inte till examen

3. eller uppfylls något av följande alternativ?
studierna siktar till att avlägga delar av ovan nämnda examina 
studierna är tilläggs- och fortbildning i enlighet med ovan nämnda lagar
studierna är öppen undervisning vid universitet och yrkeshögskolor
studierna ger invandraren behörighet att utöva sitt yrke i Finland

5. Ytterligare information ges av, se anvisningar för ifyllande 
Namn

Telefon E-post

6. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Titel

Läroanstaltens stämpel:
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FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN MEDDELANDE TILL UTBILDNINGSPRODUCENTEN OM INVANDRARENS

Meddelanden till försökområdets kommun ska skickas skriftligt till adressen:
Arbets- och näringsbyråns namn

FRIVILLIGA STUDIER MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN ENLIGT INTEGRATIONSLAGEN

Arbetssökanden har med försöksområdets kommun avtalat om inledande av frivilliga studier som stöds med 
arbetslöshetsförmån.

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

Studierna stöds med arbetslöshetsförmån         /           20 -        /           20 

Ort och datum Underskrift av representant  för försöksområdets kommun

Namnförtydligande

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN:

Uppgifter om utbildningsproducenten 
Verksamhetsställe där studierna bedrivs. Om läroanstalten har flera verksamhetsställen på olika orter, anges det 
verksamhetsställe och den ort där studierna ordnas för personen i fråga. 
 
Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd 
     - Studiernas omfattning: Omfattningen av studier enligt studieplanen som ska genomföras efter ett eventuellt  
       tillgodoräknande av studier (inklusive närundervisning, distansstudier och arbetspraktik). Omfattningen anges  
       i timmar endast om studierna inte har fastsällts i studieveckor, studiepoäng eller kompetenspoäng. 
       I frivilliga studier som stöds kan utöver studierna dessutom ingå arbetspraktik eller verksamhet inom en    
       frivilligorganisation eller någon annan frivilligverksamhet. Minst hälften av understödda frivilliga studier ska  
       bestå av studier eller fullgörandet av därtill anslutna uppgifter. 
     - Datum då studier som planeras få understöd påbörjas eller fortsätts: Här anges det verkliga startdatumet för  
       nya studier, eller om det är fråga om oavslutade studier som bedrivits tidigare för samma examen, anges  
       datum då studierna fortsätter. 
     - Beräknat slutdatum för studierna: Här anges det beräknade slutdatumet för studierna. 
     - Tidpunkter för eventuell periodisering av studierna: Om studierna ordnas som separata perioder, anges start-  
       och slutdatumen för perioderna här. 
     - Ferietider: Med ferier avses läroanstaltens officiella, specificerade ferietider. På högre nivå förekommer i regel 
       inte ferier. 
 
Ytterligare information ges av 
En företrädare för utbildningsproducenten som ger ytterligare information om arbetssökandens studier som 
planeras få understöd. 
 
UTBILDNINGSPRODUCENTENS SKYLDIGHETER: 
 
Enligt 6 kap. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 10 § ska 
utbildningsproducenten ge följande intyg eller redogörelser: 
 
Utbildningsproducenten ska ge studeranden intyg om 
- antagning till utbildningen 
- ferieperioder under utbildningen 
- framstegen i studierna 
Utbildningsproducenten ska så snart som möjligt underrätta försöksområdets kommun om 
- avslutande av studierna 
- väsentlig försummelse av studierna, om det har till följd att personen uppenbart inte kan slutföra sina studier i 
enlighet med utbildnings- eller studieplanen. 
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UTBILDNINGSPRODUCENTENS REDOGÖRELSE TILL FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN
Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier enligt integrationslagen som avses stödjas med arbetslöshetsförmån
Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier enligt integrationslagen som avses stödjas med arbetslöshetsförmån
1. Sökandens uppgifter (arbetssökanden fyller i)
OM STUDIER ENLIGT INTEGRATIONSLAGEN SOM AVSES STÖDJAS MED
ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN
Försöksområdets kommun använder uppgifterna vid bedömningen av om arbetssökandens studier kan stödjas med arbetslöshetsförmån.
3. Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd, se anvisningar för ifyllande
Datum då studier som planeras få understöd påbörjas eller 
fortsätts
Beräknat slutdatum för studierna
        /           20 
        /           20 
Omfattningen av de studier som planeras få understöd
Omfattningen av studier enligt studieplanen som ska genomföras efter ett eventuellt tillgodoräknande av studier
(inklusive närundervisning, distansstudier och arbetspraktik)
sp
sv
kp
timmar
Andelen studier eller utförande av därmed sammanhängande uppgifter av studierna
sp
sv
kp
timmar
Utbildningen som planeras få understöd
Tidpunkter för eventuell periodisering av studierna	
2. Uppgifter om utbildningsproducenten (utbildningsproducenten fyller i blanketten härifrån och framåt)
Ferier och eventuella andra tidpunkter under studietiden då studier inte genomförs
4. Förutsättningarna för studier 
1. Bestämmelser om utbildningen finns i (Välj ett alternativ)
2. Utbildningen leder till (Välj ett alternativ)
3. eller uppfylls något av följande alternativ?
5. Ytterligare information ges av, se anvisningar för ifyllande 
6. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Läroanstaltens stämpel:
FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN MEDDELANDE TILL UTBILDNINGSPRODUCENTEN OM INVANDRARENS
Meddelanden till försökområdets kommun ska skickas skriftligt till adressen:
FRIVILLIGA STUDIER MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN ENLIGT INTEGRATIONSLAGEN
Arbetssökanden har med försöksområdets kommun avtalat om inledande av frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.
Studierna stöds med arbetslöshetsförmån
        /           20 
-
        /           20 
Underskrift av representant  för försöksområdets kommun
Namnförtydligande
ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN:
Uppgifter om utbildningsproducentenVerksamhetsställe där studierna bedrivs. Om läroanstalten har flera verksamhetsställen på olika orter, anges det verksamhetsställe och den ort där studierna ordnas för personen i fråga.Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd     - Studiernas omfattning: Omfattningen av studier enligt studieplanen som ska genomföras efter ett eventuellt 
       tillgodoräknande av studier (inklusive närundervisning, distansstudier och arbetspraktik). Omfattningen anges 
       i timmar endast om studierna inte har fastsällts i studieveckor, studiepoäng eller kompetenspoäng.       I frivilliga studier som stöds kan utöver studierna dessutom ingå arbetspraktik eller verksamhet inom en   
       frivilligorganisation eller någon annan frivilligverksamhet. Minst hälften av understödda frivilliga studier ska 
       bestå av studier eller fullgörandet av därtill anslutna uppgifter.     - Datum då studier som planeras få understöd påbörjas eller fortsätts: Här anges det verkliga startdatumet för 
       nya studier, eller om det är fråga om oavslutade studier som bedrivits tidigare för samma examen, anges 
       datum då studierna fortsätter.     - Beräknat slutdatum för studierna: Här anges det beräknade slutdatumet för studierna.     - Tidpunkter för eventuell periodisering av studierna: Om studierna ordnas som separata perioder, anges start-  
       och slutdatumen för perioderna här.     - Ferietider: Med ferier avses läroanstaltens officiella, specificerade ferietider. På högre nivå förekommer i regel 
       inte ferier.Ytterligare information ges avEn företrädare för utbildningsproducenten som ger ytterligare information om arbetssökandens studier som planeras få understöd.UTBILDNINGSPRODUCENTENS SKYLDIGHETER:Enligt 6 kap. i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 10 § ska utbildningsproducenten ge följande intyg eller redogörelser:Utbildningsproducenten ska ge studeranden intyg om- antagning till utbildningen- ferieperioder under utbildningen- framstegen i studiernaUtbildningsproducenten ska så snart som möjligt underrätta försöksområdets kommun om- avslutande av studierna- väsentlig försummelse av studierna, om det har till följd att personen uppenbart inte kan slutföra sina studier i enlighet med utbildnings- eller studieplanen.
Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier enligt integrationslagen som avses stödjas med arbetslöshetsförmån
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