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UTBILDNINGSPRODUCENTENS REDOGÖRELSE TILL FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN

1. Sökandens uppgifter (arbetssökanden fyller i)
Efternamn

OM STUDIER SOM AVSES STÖDJAS MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN

Försöksområdets kommun använder uppgifterna vid bedömningen av om arbetssökandens studier kan stödas 
med arbetslöshetsförmån.

Samtliga förnamn Personbeteckning

Adress Hemkommun

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

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

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

Verksamhetsställe där studierna bedrivs

3. Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd

Målet med studierna Namn på examen, del av examen eller utbildningsprogram

1. Avlägga en ny examen

2. Avlägga en examen som påbörjats tidigare

3. Studier vid öppet universitet/öppen YH

4. Tilläggsutbildning och fortbildning

5. Avlägga en del av en examen

Studiernas omfattning sp sv kp

Studiernas genomsnittliga omfattning
minst 5 sp/mån minst 3 sv/mån minst 4,5 kp/mån minst 25 h/vecka
uppfyller inte något av ovannämda krav pä studiernas omfattning

Tillgodoräknande av tidigare studier eller arbetshistoria har inte dragits av

Datum då studier som planerats få understöd påbörjas eller  
fortsätts

Beräknat slutdatum för studierna

        /           20         /           20 

h
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Tidpunkter för eventuell periodisering av studierna 

Ferier och eventuella andra tidpunkter under studietiden då studier inte genomförs

Infa ferier
4. Förutsättningarna för studier
1. Om utbildningen föreskrivs (Välj ett alternativ)

i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
i yrkeshögskolelagen (932/2014)
i universitetslagen (558/2009)
i någon annan lag, vilken?
inte i någon lag 

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

4. Heltidsstudier som stöds kan också vara
annan yrkesinriktad utbildning som anordnas i Finland eller utomlands av en utbildningsproducent som är verksam i
Finland (till exempel utbildning för järnvägs-, brand- och räddningssektorn).

avsaknaden av utbildning utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling
utbildning om vilken det föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998), om

Antal kurser inom gymnasiestudier: minst 75 kurser
minst 44 kurser
gymnasiestudier på internat

utbildning om vilken det föreskrivs i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998), om utbildningen ökar yrkes-färdigheterna och
behörigheten. Om studierna utgörs av något av ovan nämnda alternativ, bifoga personens studie-/utbildningsplan.

studierna uppfyller inte några av de villkor som nämns ovan under punkterna 3-4

5. Ytterligare information ges av
Namn

Telefon E-post

6. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Läroanstaltens stämpel:
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FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN MEDDELANDE TILL UTBILDNINGSPRODUCENTEN OM
ARBETSSÖKANDENS FRIVILLIGA STUDIER MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN
Arbetssökanden har med försöksområdets kommun avtalat om inledande av frivilliga studier som stöds med 
arbetslöshetsförmån.

Studierna stöds med arbetslöshetsförmån         /           20  -         /           20 

Meddelanden till försöksområdets kommun ska inlämnas skriftligt till:

Försöksområdets kommuns namn

Adress

Telefon E-post

Ort och datum Underskrift av representant för försöksområdets kommun

Namnförtydligande

IFYLLNADSANVISNINGAR FÖR 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. 

 • Datum då studier som planerats 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 utan dröjsmål underrätta försöksområdets kommun om 
 • avslutande av studierna 
 • väsentlig försummelse av studierna, om det har till följd att personen uppenbart inte kan slutföra sina studier enligt 

utbildnings- eller studieplanen. 
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UTBILDNINGSPRODUCENTENS REDOGÖRELSE TILL FÖRSÖKSOMRÅDETS KOMMUN
Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån
Utbildningsproducentens redogörelse till försöksområdets kommun om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån
1. Sökandens uppgifter (arbetssökanden fyller i)
1. Sökandens uppgifter (arbetssökanden fyller i)
1. Sökandens uppgifter (arbetssökanden fyller i)
OM STUDIER SOM AVSES STÖDJAS MED ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN
Försöksområdets kommun använder uppgifterna vid bedömningen av om arbetssökandens studier kan stödas med arbetslöshetsförmån.
Försöksområdets kommun använder uppgifterna vid bedömningen av om arbetssökandens studier kan stödas med arbetslöshetsförmån.
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3. Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd
3. Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd
3. Uppgifter om arbetssökandens studier som planeras få understöd
Målet med studierna
Målet med studierna
Målet med studierna
Namn på examen, del av examen eller utbildningsprogram
Namn på examen, del av examen eller utbildningsprogram
Namn på examen, del av examen eller utbildningsprogram
Studiernas omfattning
Studiernas omfattning
Studiernas omfattning
sp
sp
sp
sv
sv
sv
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kp
kp
Studiernas genomsnittliga omfattning
Studiernas genomsnittliga omfattning
Studiernas genomsnittliga omfattning
Datum då studier som planerats få understöd påbörjas eller 
fortsätts
Datum då studier som planerats få understöd påbörjas eller fortsätts
Datum då studier som planerats få understöd påbörjas eller fortsätts
Beräknat slutdatum för studierna
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4. Förutsättningarna för studier
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4. Förutsättningarna för studier
1. Om utbildningen föreskrivs (Välj ett alternativ)
1. Om utbildningen föreskrivs (Välj ett alternativ)
1. Om utbildningen föreskrivs (Välj ett alternativ)
2. Utbildningen leder till (Välj ett alternativ)
2. Utbildningen leder till (Välj ett alternativ)
2. Utbildningen leder till (Välj ett alternativ)
3. eller uppfylls något av följande alternativ?
3. eller uppfylls något av följande alternativ?
3. eller uppfylls något av följande alternativ?
4. Heltidsstudier som stöds kan också vara
4. Heltidsstudier som stöds kan också vara
4. Heltidsstudier som stöds kan också vara
Finland (till exempel utbildning för järnvägs-, brand- och räddningssektorn).
avsaknaden av utbildning utgör ett hinder för yrkesmässig utveckling
Antal kurser inom gymnasiestudier:
Antal kurser inom gymnasiestudier:
Antal kurser inom gymnasiestudier:
behörigheten. Om studierna utgörs av något av ovan nämnda alternativ, bifoga personens studie-/utbildningsplan.
5. Ytterligare information ges av
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6. Underskrift
6. Underskrift
6. Underskrift
Underskrift
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Läroanstaltens stämpel:
Oppilaitoksen leima :
Oppilaitoksen leima :
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Arbetssökanden har med försöksområdets kommun avtalat om inledande av frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.
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 - 
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Meddelanden till försöksområdets kommun ska inlämnas skriftligt till:
Meddelanden till försöksområdets kommun ska inlämnas skriftligt till:
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Underskrift av representant för försöksområdets kommun
Underskrift av representant för försöksområdets kommun
Underskrift av representant för försöksområdets kommun
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnförtydligande
IFYLLNADSANVISNINGAR FÖR 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.Datum då studier som planerats 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 utbildningenferieperioder under utbildningenframstegen i studierna  
Utbildningsproducenten ska utan dröjsmål underrätta försöksområdets kommun om
avslutande av studiernaväsentlig försummelse av studierna, om det har till följd att personen uppenbart inte kan slutföra sina studier enligt utbildnings- eller studieplanen.
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET:Tiedot koulutuspalvelun tuottajasta     - Toimipiste, missä opiskelu tapahtuu: Jos oppilaitoksella on useampi toimipiste eri paikkakunnilla, merkitään se toimipiste ja         paikkakunta, missä opiskelu henkilön kohdalla järjestetään.Tiedot työnhakijan tuettavaksi suunnitelluista opinnoista     - Opintojen laajuus: Opintosuunnitelman mukainen mahdollisen opintojen hyväksiluennan jälkeen suoritettavaksi jäävien        opintojen laajuus (mukaan luettuna lähiopetus, etäopiskelu ja työharjoittelu). Laajuus merkitään tunteina vain, jos opintoja        ei ole määritelty opintoviikkoina, opintopisteinä tai osaamispisteinä.     - Tuettavaksi suunniteltujen opintojen alkamis- tai jatkamispäivä: Merkitään uusien alkavien opintojen todellinen        alkamispäivä tai jos kyseessä on aiemmin harjoitetut saman tutkinnon kesken jääneet opinnot, merkitään opintojen        jatkamispäivä.     - Opintojen arvioitu päättymispäivä: Merkitään opintojen suorittamisen arvioitu päättymispäivä.     - Opintojen mahdollisen jaksottamisen ajankohdat: Jos opinnot järjestetään toisistaan erillisinä jaksoina, merkitään tähän        kohtaan jaksojen alkamis- ja päättymispäivät.     - Loma-ajat: Lomilla tarkoitetaan oppilaitoksen virallisia, yksilöityjä loma-aikoja. Korkea-asteella ei ole pääsääntöisesti        lomaa.Lisätietoja antaa     - Koulutuspalvelun tuottajan edustaja joka antaa lisätietoja työnhakijan tuettavaksi suunnitelluista opinnoista.KOULUTUSPALVELUN TUOTTAJAN VELVOLLISUUDET:Koulutuspalvelun tuottajan velvollisuutena on työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 11 § mukaan antaa seuraavat todistukset tai selvitykset:Koulutuspalvelun tuottajan on annettava opiskelijalle todistus     - opiskelijaksi hyväksymisestä     - opintojen aikaisista lomajaksoista     - opintojen etenemisestäKoulutuspalvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava kokeilualueen kunnalle     - opintojen päättymisestä     - opintojen oleellisesta laiminlyönnistä, jos laiminlyönnistä seuraisi, ettei henkilö ilmeisesti kykene suoriutumaan        opinnoistaan koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti.   
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET:Tiedot koulutuspalvelun tuottajasta     - Toimipiste, missä opiskelu tapahtuu: Jos oppilaitoksella on useampi toimipiste eri paikkakunnilla, merkitään se toimipiste ja         paikkakunta, missä opiskelu henkilön kohdalla järjestetään.Tiedot työnhakijan tuettavaksi suunnitelluista opinnoista     - Opintojen laajuus: Opintosuunnitelman mukainen mahdollisen opintojen hyväksiluennan jälkeen suoritettavaksi jäävien        opintojen laajuus (mukaan luettuna lähiopetus, etäopiskelu ja työharjoittelu). Laajuus merkitään tunteina vain, jos opintoja        ei ole määritelty opintoviikkoina, opintopisteinä tai osaamispisteinä.     - Tuettavaksi suunniteltujen opintojen alkamis- tai jatkamispäivä: Merkitään uusien alkavien opintojen todellinen        alkamispäivä tai jos kyseessä on aiemmin harjoitetut saman tutkinnon kesken jääneet opinnot, merkitään opintojen        jatkamispäivä.     - Opintojen arvioitu päättymispäivä: Merkitään opintojen suorittamisen arvioitu päättymispäivä.     - Opintojen mahdollisen jaksottamisen ajankohdat: Jos opinnot järjestetään toisistaan erillisinä jaksoina, merkitään tähän        kohtaan jaksojen alkamis- ja päättymispäivät.     - Loma-ajat: Lomilla tarkoitetaan oppilaitoksen virallisia, yksilöityjä loma-aikoja. Korkea-asteella ei ole pääsääntöisesti        lomaa.Lisätietoja antaa     - Koulutuspalvelun tuottajan edustaja joka antaa lisätietoja työnhakijan tuettavaksi suunnitelluista opinnoista.KOULUTUSPALVELUN TUOTTAJAN VELVOLLISUUDET:Koulutuspalvelun tuottajan velvollisuutena on työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 11 § mukaan antaa seuraavat todistukset tai selvitykset:Koulutuspalvelun tuottajan on annettava opiskelijalle todistus     - opiskelijaksi hyväksymisestä     - opintojen aikaisista lomajaksoista     - opintojen etenemisestäKoulutuspalvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava kokeilualueen kunnalle     - opintojen päättymisestä     - opintojen oleellisesta laiminlyönnistä, jos laiminlyönnistä seuraisi, ettei henkilö ilmeisesti kykene suoriutumaan        opinnoistaan koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti.   
Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista
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