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SELVITYS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOLLE OPISKELUSTA PERUSKOULUSSA TAI 
LUKIOSSA 
 
Sinun tulee antaa selvitys opiskelustasi TE-toimistolle työttömyysturvaoikeutesi selvittämistä varten. Tämä 
lomake koskee peruskoulu- ja lukio-opintoja. Tätä lomaketta käytetään myös silloin, kun opiskelet sekä 
lukio- että ammatillisia opintoja. 
 
Hakijan tiedot 

Nimi 

      
Henkilötunnus 

      

1. Tiedot oppilaitoksesta 

1.1 Oppilaitoksen nimi 

      

1.2 Paikkakunta, jossa oppilaitos sijaitsee 

      
1.3 Oppilaitoksen puhelinnumero 

      

2. Perustiedot opinnoista 

Perustiedot opinnoista 

2.1   Opiskelen peruskouluopintoja 

2.2   Opiskelen lukio-opintoja 

2.3   Opiskelen lukio-opintoja ja ammatillisia opintoja 

 
2.4 Opintojen alkamispäivä 

      
2.5 Opintojen päättymispäivä 

      

3. Peruskouluopinnot 

Peruskouluopinnot 

3.1  Opiskelen peruskoulun koko oppimäärää. 

3.2  Opiskelen peruskouluopintoja, esimerkiksi yksittäisiä kursseja,       kurssia. 

3.3  Opiskelen aikuisten perusopetuksen opintoja       kurssia. 

 
4. Lukio-opinnot ja lukio-opintoja sisältävät ammatilliset opinnot 

Lukio-opinnot ja lukio-opintoja sisältävät ammatilliset opinnot 

4.1  Opiskelen lukio-opintoja, joiden laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä tai 75 kurssia (lähinnä nuorille 

tarkoitetut lukio-opinnot). 

4.2  Opiskelen lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa. Suoritettavien kurssien määrällä ei ole merkitystä. 

4.3  Opiskelen lukio-opintoja, joiden laajuus on yhteensä vähintään 88 opintopistettä tai 44 kurssia (lähinnä aikuisille 

tarkoitetut lukio-opinnot). 

4.4  Opiskelen yksittäisiä kursseja nuorille tarkoitetussa lukiossa. 

4.5  Opiskelen yksittäisiä kursseja aikuislukiossa. 

4.6  Opiskelen lukion koko oppimäärää (yhteensä vähintään 150 opintopistettä tai 75 kurssia; lähinnä nuorille tarkoitetut 

lukio-opinnot) ja ammatillista tutkintoa). 

4.7  Opiskelen lukion koko oppimäärää (yhteensä vähintään 88 opintopistettä tai 44 kurssia; lähinnä aikuisille tarkoitetut 

lukio-opinnot) ja ammatillista tutkintoa. 

4.8  Opiskelen lukio-opintoja osana ammatillista tutkintoa. 

 
 
4.9 Oletko opiskellut ennen nykyisiä opintojasi lukio-opintoja, jotka ovat jääneet kesken? 

 Kyllä   En 
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5. Tiedot ennen nykyisiä opintoja kesken jääneistä lukio-opinnoista 

5.1 Oppilaitoksen nimi 

      

5.2 Paikkakunta, jolla oppilaitos sijaitsee 

      
5.3 Oppilaitoksen puhelinnumero 

      

5.4 Opintojen alkamispäivä 

      
5.5 Opintojen päättymispäivä 

      

Valitse oikea vaihtoehto. 

5.6  Opiskelin lukio-opintoja, joiden laajuus oli yhteensä vähintään 150 opintopistettä tai 75 kurssia (lähinnä nuorille 

tarkoitetut lukio-opinnot). 

5.7  Opiskelin lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa. Suoritettavien kurssien määrällä ei ole merkitystä. 

5.8  Opiskelin lukio-opintoja, joiden laajuus oli yhteensä vähintään 88 opintopistettä tai 44 kurssia (lähinnä aikuisille 

tarkoitetut lukio-opinnot). 

5.9  Opiskelin yksittäisiä kursseja nuorille tarkoitetussa lukiossa. 

5.10  Opiskelin yksittäisiä kursseja aikuislukiossa. 

5.11  Opiskelin lukion koko oppimäärää (yhteensä vähintään 150 opintopistettä tai 75 kurssia; lähinnä nuorille tarkoitetut 

lukio-opinnot) ja ammatillista tutkintoa. 

5.12  Opiskelin lukion koko oppimäärää (yhteensä vähintään 88 opintopistettä tai 44 kurssia; lähinnä aikuisille tarkoitetut 

lukio-opinnot) ja ammatillista tutkintoa. 

5.13  Opiskelin lukio-opintoja osana ammatillista tutkintoa. 

 
5.14 Aiempien lukio-opintojeni laajuus oli 

       Opintopistettä   Kurssia 

5.15 Mikä on tai oli ammatillisten opintojesi opintosuunnitelman mukainen kokonaislaajuus (mukaan luettuna lähiopetus, 
etäopiskelu ja harjoittelu)?  

      
 

Jos oppilaitos on tai oli laatinut kanssasi henkilökohtaisen opistosuunnitelman (HOPS tai vastaava), vastaa kysymyksiin tämän 
suunnitelman perusteella.  
Huom! Merkitse opintojen laajuus tunteina vain, jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä, opintoviikkoina tai 
osaamispisteinä. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty, valitse kohta B. 

A.         Opintopistettä   Opintoviikkoa  Osaamispistettä  Tuntia 

 
 

 B. Ammatilliset opinnot valmistavat näyttötutkintoon tai ovat muita opintoja, joiden laajuutta ei ole määritelty. 

  
Jos opintosi valmistavat näyttötutkintoon, toimita TE-toimistolle kopio henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS) tai muu 
selvitys opintojen laajuudesta. 

5.16 Oppilaitoksen loma-ajat: 

       /       -       /         Opiskelen tai opiskelin loma-aikana 

       /       -       /         Opiskelen tai opiskelin loma-aikana 

       /       -       /         Opiskelen tai opiskelin loma-aikana 

5.17  En tiedä kaikkia oppilaitoksen loma-aikoja 

Oppilaitoksen loma-ajoilla tarkoitetaan vähintään viiden arkipäivän kestoisia lomajaksoja. Jos et tiedä kaikkia loma-aikoja, 
selvitä asia ja toimita TE-toimistolle esimerkiksi oppilaitoksen esite tai muu vastaava selvitys, josta asia ilmenee. 

5.18 Ovatko ammatilliset opintosi kesken? 

 Kyllä  Ei 

5.19 Selvitä, mitä teit aiemmin kesken jääneiden opintojen päättymisen ja nykyisten opintojen alkamisen välisenä aikana. Olitko 
esimerkiksi työssä, varusmies- tai  siviilipalveluksessa, perhevapaalla, työttömänä tai työnhakijana ulkomaisessa 
työvoimatoimistossa? 

      



tem402_fi 01/2022  3/4 

6. Nykyisten opintojen laajuus 

6.1 Mikä on opintojesi opintosuunnitelman mukainen kokonaislaajuus (mukaan luettuna lähiopetus, etäopiskelu ja harjoittelu)?  

      
 Jos oppilaitos on tai oli laatinut kanssasi henkilökohtaisen opistosuunnitelman (HOPS tai vastaava), vastaa kysymyksiin tämän 
suunnitelman perusteella.  
 
Huom! Merkitse opintojen laajuus tunteina vain, jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä, opintoviikkoina tai 
osaamispisteinä. Peruskouluopintojen laajuus merkitään aina tunteina. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty, valitse kohta B. 

A.         Opintopistettä   Opintoviikkoa  Osaamispistettä  Tuntia 

 
 

 B. Ammatilliset opinnot valmistavat näyttötutkintoon tai ovat muita opintoja, joiden laajuutta ei ole määritelty. 

  
Jos opintosi valmistavat näyttötutkintoon, toimita TE-toimistolle kopio henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS) tai muu 
selvitys opintojen laajuudesta. 

6.2 Oppilaitoksen loma-ajat: 

       /       -       /         Opiskelen loma-aikana 

       /       -       /        

 Opiskelen loma-aikana 

 

       /       -       /         Opiskelen loma-aikana 

6.3  En tiedä kaikkia oppilaitoksen loma-aikoja 

Oppilaitoksen loma-ajoilla tarkoitetaan vähintään viiden arkipäivän kestoisia lomajaksoja. Jos et tiedä kaikkia loma-aikoja, 
selvitä asia ja toimita TE-toimistolle esimerkiksi oppilaitoksen esite tai muu vastaava selvitys, josta asia ilmenee. 

6.4 Lukio-opintojeni laajuus on (kurssia). Jos lukio-opinnot ovat osa ammatillisista tutkintoa, tähän kysymykseen ei tarvitse 
vastata. 

      
7. Opiskeluaikainen työskentely ja yritystoiminta 

7.1 Oletko työskennellyt opiskeluaikana?  

 Kyllä  En  

 

Työnantaja Työ alkoi Työ päättyi 
Työsuhde 

jatkuu 
Työaika 

(tuntia viikossa) 

                         

                         

                         

7.2 Oletko harjoittanut yritystoimintaan opiskeluaikana? 

 Kyllä  En 

Yrityksen nimi Toiminta alkoi Toiminta päättyi 
Toiminta 
jatkuu 

                   

                   

7.3 Kerro lyhyesti, millaisesta yritystoiminnasta on ollut kyse ja kuinka paljon yritystoiminta on työmäärältään työllistänyt Sinua. 
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8. Lukio-opintojen päättyminen 

8.1 Oletko suorittanut ylioppilastutkinnon?  
 

 En  Kyllä, ylioppilastutkinnon suorittamispäivä on       
 

 
8.2 Aiotko osallistua vähintään kahden aineen ylioppilaskirjoituksiin seuraavan tai vähintään kahden aineen ylioppilaskirjoituksiin 
sitä seuraavan lukukauden aikana? 

 En  Kyllä, lukukaudella tai lukukausilla        

 
8.3 Oletko suorittanut lukion oppimäärän? 

 En  Kyllä, oppimäärän suorittamispäivä        

 
8.4 Ovatko lukio-opintosi päättyneet? 

 Ei  Kyllä 

9. Peruskouluopintojen ja ammatillisten opintojen päättyminen 

Peruskouluopintojen ja ammatillisten opintojen päättyminen 

9.1  Olen saanut tutkintotodistuksen tai muun vastaavan todistuksen opintojen suorittamisesta. 

9.2  Olen suorittanut kaikki vaadittavat opintosuoritukset ja ne, mukaan luettuna  lopputyö, on hyväksytty, mutta en ole 

saanut tutkintotodistusta tai muuta vastaavaa todistusta opintojen suorittamisesta. 

9.3  Olen eronnut oppilaitoksesta. 

9.4  Olen menettänyt opinto-oikeuteni tai se on peruutettu. 

9.5  Olen suorittanut ammatilliseen tutkintoon kuuluvan osatutkinnon enkä jatka välittömästi opintojani.  

9.6  Olen suorittanut näyttökokeeseen valmistavan koulutuksen. 

9.7  Opintoni ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa Sinulla ei 

ole opintosuorituksia vuoden ajanjakson ajalta etkä ole esimerkiksi ottanut osaa opetukseen tai valmistellut lopputyötäsi 
ohjatusti. 

9.8  Opintoni ovat päättyneet muusta syystä. 

9.9 Mistä syystä opintosi ovat päättyneet? 

      

10. Lisätietoja opinnoistasi 

10.1 Lisätietoja opinnoistasi? Jos olet ollut työssä opiskeluaikana, kerro mistä syystä  viimeisin työsuhteesi päättyi. 

      
 

11. Kokoaikatyön hakeminen 

Haetko ja oletko valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä? 

11.1  Kyllä  

11.2  En  

11.3  En opintojeni aikana.  

11.4  En. Saan osatyökyvyttömyyseläkettä ja haen osa-aikatyötä. 

 
Kokoaikatyön hakeminen on työttömyysetuuden saamisen edellytys. Edellytys koskee myös esimerkiksi lomautettuja. Jos saat 
osatyökyvyttömyyseläkettä, riittää että haet osa-aikatyötä. 

12. Allekirjoitus 

Antaessani selvityksen TE-toimistolle vakuutan tiedot oikeiksi. Ilmoitan TE-toimistolle, jos tiedot muuttuvat.  
  
Väärien tietojen antaminen on rangaistava teko ja voi johtaa esimerkiksi perusteetta maksetun työttömyysetuuden takaisin 
perimiseen. 

Paikka ja päiväys 

      
Allekirjoitus 

Nimenselvennys       
 


