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PERUSTELUT KOULUTUSTARPEELLE

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysetuudella, mikäli opiskelun tukeminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin 
keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka.  Koulutustarpeen toteamista varten 
kokeilualueen kunta pyytää Sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.

Sukunimi

Etunimet Henkilötunnus

Koulutuksen nimi, johon tukea haetaan

Opiskeluaika
        /           20  -         /           20 
Oppilaitos

Miksi olet hakeutunut koulutukseen?

Millaisiksi arvioit työllistymismahdollisuutesi nykyisellä ammattitaidolla ja koulutuksella?
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Miten arvioit hakemasi koulutuksen parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksia saada työtä?

Oletko valmis koulutuksen jälkeen muuttamaan työn saamiseksi toiselle paikkakunnalle?

Tukea maksetaan maksimissaan 24 kk. Jos opinnot kestävät pidempään, miten aiot rahoittaa opinnot loppuun?

Oletko saanut aiemmin opintotukea tai aikuiskoulutustukea näihin opintoihin?

kyllä, ajalla
(toimita opintorekisteriote kokeilualueen kunnalle)
ei

Ole hyvä ja palauta kokeilualueen kunnalle ”Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella 
tuettavaksi suunnitelluista opinnoista” -lomake (KK621), tämä liite sekä mahdolliset muut pyydetyt asiakirjat.

Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Oma asiointi -palvelun kautta voit seurata päätöksenteon edistymistä kokeilualueen kunnassa.
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Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysetuudella, mikäli opiskelun tukeminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka.  Koulutustarpeen toteamista varten kokeilualueen kunta pyytää Sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.
Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysetuudella, mikäli opiskelun tukeminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka.  Koulutustarpeen toteamista varten TE-toimisto pyytää Sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.
Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysetuudella, mikäli opiskelun tukeminen on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka.  Koulutustarpeen toteamista varten TE-toimisto pyytää Sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.
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Oletko saanut aiemmin opintotukea tai aikuiskoulutustukea näihin opintoihin?
Oletko saanut aiemmin opintotukea tai aikuiskoulutustukea näihin opintoihin?
Oletko saanut aiemmin opintotukea tai aikuiskoulutustukea näihin opintoihin?
(toimita opintorekisteriote kokeilualueen kunnalle)
(toimita opintorekisteriote TE-toimistoon)
(toimita opintorekisteriote TE-toimistoon)
Ole hyvä ja palauta kokeilualueen kunnalle ”Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista” -lomake (KK621), tämä liite sekä mahdolliset muut pyydetyt asiakirjat.
Ole hyvä ja palauta TE-toimistoon ”Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista” -lomake (TEM621), tämä liite sekä mahdolliset muut pyydetyt asiakirjat.
Ole hyvä ja palauta TE-toimistoon ”Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista” -lomake (TEM621), tämä liite sekä mahdolliset muut pyydetyt asiakirjat.
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Oma asiointi -palvelun kautta voit seurata päätöksenteon edistymistä kokeilualueen kunnassa.
Oma asiointi -palvelun kautta voit seurata päätöksenteon edistymistä TE-toimistossa.
Oma asiointi -palvelun kautta voit seurata päätöksenteon edistymistä TE-toimistossa.
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