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 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto 2021 
Infoa työvoimakoulutusopiskelijalle 
 

 työvoimakoulutuksen aikana opiskelija on TE-toimiston asiakkaana koodilla 
“koulutuksessa” (ei siis työtön). Työvoimakoulutuksen aikana älä päätä  
työnhakuasi 

 
 koulutuksen yhdyshenkilö hoitaa pääsääntöisesti kaikki TE-toimiston palvelut 

koulutuksen aikana  
 

 TE-toimiston yhdyshenkilö antaa työttömyys- ja kulukorvausta koskevat lausunnot 
työttömyysturvan maksajille. Koulutuksen aloituslausunnot pyritään antamaan 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa koulutuksen 
aloittamisesta. Voit seurata tilannetta Oma asioinnista 
 

 koulutukseen sisältyvien lomien ajalta ei makseta kulukorvausta 
 

 korotettu kulukorvaus, jos koulutuksesta on vähintään 60 % työssäkäyntialueen 
ulkopuolella (matka yhteen suuntaan kodin ja koulutuspaikan välillä yli 80 km) tai 
kotikunnan ulkopuolella, asuu siellä ja tulee kuluja  

 
 palautteet tutkintoon johtavissa koulutuksissa annetaan AMIS-järjestelmän kautta ja 

muissa työvoimakoulutuksissa OPAL-palautejärjestelmän kautta 
 
 kouluttaja ilmoittaa TE-toimistoon koulutuksen yhdyshenkilölle (työvoimakoulutuksen 

aikana älä päätä työnhakuasi): palkallinen työelämässä tapahtuva oppiminen, 
oppisopimusjakso, lomat ja lomajaksojen muutokset sekä yli kaksi viikkoa kestävä 
palkkatyö 

 
 työvoimakoulutuksen tavoitteena on aina työllistyminen 
 

Koulutukseen hakeutumiskustannusten ja työttömyysetuuden hakeminen 

 koulutukseen hakeutumiskustannusten korvaaminen (omavastuu 12 euroa) tulee hakea 
kuukauden kuluessa matkustuspäivästä 
 

 ansiosidonnainen työttömyysturva haetaan työttömyyskassalta, peruspäiväraha ja 
työmarkkinatuki Kelalta, hakemukseen merkitään ”työtön” kohdalle ”koulutuksessa”  

 

 voit saada työttömyysetuuden korotettuna työvoimakoulutuksen ajalta max. 200 päivältä, 
jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa. Pohjois-Savon TE-
toimiston asiakkaan työllistymissuunnitelman päivittämisestä huolehtii TE-toimisto.  
Muun kuin Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaiden on sovittava suunnitelman 
päivittämisestä oman vastuuvirkailijansa kanssa. Korotusosan maksamisesta päättää 
työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. 
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Opiskelijan oikeudet  
 

 maksuton opetus ja oppimateriaalit  
 oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen 
 oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
 aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen  
 työvoimakoulutuksessa ei voi saada vapautusta opiskelusta, vaan 

henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa sovitaan korvaavista 
opinnoista/suorituksista (esim. työelämässä tapahtuva oppiminen) 

 

Opiskelijan velvollisuudet 
 

 velvollisuus osallistua säännöllisesti opiskeluun (työelämän pelisäännöt) 
 sairastuessa otettava heti yhteyttä vastuuopettajaan/esimieheen työpaikalla kouluttajan 

kanssa sovitulla tavalla (yli 10 päivän sairauslomien ajalta haetaan Kelalta 
sairauspäivärahaa).  

 jatkuvasta opintojen laiminlyönnistä seuraa koulutuksen keskeyttäminen  
 jos opinnot eivät etene henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOKS) 

tarkoitetulla tavalla 
 vakavasta opiskelun laiminlyönnistä seuraa aina opintojen keskeyttäminen  

 jos opiskelija on 5 päivää yhtäjaksoisesti luvattomasti poissa 
 kouluttaja tekee esityksen koulutuksen keskeyttämisestä ja TE-toimisto kuulee 

opiskelijaa ja tekee päätöksen (työttömyysturvaan vaikutus) 
 

 
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijoille kirjallisesti opiskelijoiden oikeusaseman perusteita 
koskevat säännökset ja ohjeet. 
 
 
Saat koulutuksesi yhdyshenkilön tiedot koulutuksen järjestäjältä. 
 
Lisäksi voit olla yhteydessä tyovoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi 
 

  

 


