Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

KOULUTUSPALVELUN TUOTTAJAN SELVITYS TE-TOIMISTOLLE
TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTAVAKSI SUUNNITELLUISTA KOTOUTUMISLAIN
MUKAISISTA OPINNOISTA

TE-toimisto käyttää tietoja arvioidessaan, voidaanko työnhakijan opintoja tukea työttömyysetuudella.

1. Hakijan tiedot (työnhakija täyttää)

Sukunimi
Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Kotikunta

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

2. Tiedot koulutuspalvelun tuottajasta (koulutuspalvelun tuottaja täyttää tästä eteenpäin, katso täyttöohjeet)
Nimi

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Toimipiste missä opiskelu pääasiassa tapahtuu

3. Tiedot koulutuspalvelun tuottajasta (koulutuspalvelun tuottaja täyttää tästä eteenpäin, katso täyttöohjeet)

Tutkinnon, tutkinnon osan, koulutusohjelman tai koulutuksen nimi

Tuettavaksi suunniteltujen opintojen alkamis- tai jatkamispäivä Opintojen arvioitu päättymispäivä
/

20

/

20

Tuettavaksi suunniteltujen opintojen laajuus
Opintosuunnitelman mukainen mahdollisen opintojen hyväksiluennan jälkeen suoritettavaksi jäävien opintojen laajuus (mukaan
luettuna lähiopetus, etäopiskelu ja työharjoittelu)
op
ov
Opintojen ja niihin liittyvien tehtävien suorittamisen osuus opiskelusta
op
Tuettavaksi suunniteltu koulutus
on suomen/ruotsin kielen opiskelua

ov

osp

h

osp

h

tapahtuu pääasiassa suomen/ruotsin kielellä

tapahtuu muulla kielellä, millä?
on luku- ja kirjoitustaidon opetusta
Opintojen mahdollisen jaksottamisen ajankohdat
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Lomakkeen alkuun
Loma-ajat opiskeluaikana ja mahdolliset muut ajanjaksot opiskeluaikana, jolloin opintoja ei suoriteta

Ei ole lomaa

4. Opintoja koskevat edellytykset

1. Koulutuksesta on säädetty (Valitse vaihtoehto)
perusopetuslaissa (628/1998)
lukiolaissa (629/1998)
ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa (531/2017)
ammattikorkeakoululaissa (932/2014)
yliopistolaissa (558/2009)
vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998)
Koulutus on ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää. Liitä oheen henkilön opinto-/koulutussuunnitelma
muussa laissa, missä?
ei missään laissa

2. Koulutus johtaa (valitse yksi vaihtoehto)
ammatilliseen perustutkintoon
ammattitutkintoon
erikoisammattitutkintoon
ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon
muuhun tutkintoon, mihin?
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
opinnot pätevöittävät maahanmuuttajan toimimaan ammatissaan Suomessa

5. Lisätietoja antaa, katso täyttöohjeet

Nimi

Puhelin

6. Allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Nimike

Sähköposti

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Oppilaitoksen leima:
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Lomakkeen alkuun

TE-TOIMISTON ILMOITUS KOULUTUSPALVELUN TUOTTAJALLE MAAHANMUUTTAJAN
KOTOUTUMISLAIN MUKAISESTA OMAEHTOISESTA OPISKELUSTA TYÖTTÖMYYSETUUDELLA
Työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa aloittavansa työttömyysetuudella tuetut omaehtoiset opinnot

Opintoja tuetaan työttömyysetuudella

/

20

-

/

20

TE-toimistolle tehtävät ilmoitukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella:
TE-toimiston nimi
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

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.
Tuettavaan omaehtoiseen opiskeluun voi opintojen lisäksi sisältyä työharjoittelua tai kansalaisjärjestö- taikka
muuta vapaaehtoistoimintaa. Tuettavan omaehtoisen opiskelun kestosta vähintään puolet tulee olla opintoja
tai niihin liittyvien tehtävien suorittamista.
− 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 julkisesta työvoima- yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 6 luvun
mukaan antaa seuraavat todistukset tai selvitykset:
Koulutuspalvelun tuottajan on annettava opiskelijalle todistus
− opiskelijaksi hyväksymisestä
− opintojen aikaisista lomajaksoista
− opintojen etenemisestä
Koulutuspalvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava TE-toimistolle
− opintojen päättymisestä
− opintojen oleellisesta laiminlyönnistä, jos laiminlyönnistä seuraisi, ettei henkilö ilmeisesti kykene
suoriutumaan opinnoistaan koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti.
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