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SELVITYS OPISKELUSTA

Sinun tulee antaa selvitys opiskelustasi työttömyysturvaoikeutesi selvittämistä varten.

Lomakkeen lopussa on tilaa vapaamuotoiselle selvitykselle. Kaikista erillisistä opinnoista
täytetään oma lomake.

Tarvittaessa sinulta voidaan pyytää lisätietoja opinnoistasi sekä esittämään selvityksiä, jotka vahvistavat
esittämiäsi tietoja.

Hakijan tiedot
Nimi Henkilötunnus

1. Perustiedot
1.1 Tutkinnon tai opintokokonaisuuden nimi

1.2 Oppilaitoksen nimi

1.3 Paikkakunta, jossa oppilaitos sijaitsee 1.4 Oppilaitoksen puhelinnumero

2. Missä vaiheessa opintosi ovat
Missä vaiheessa opintosi ovat?
2.1  Opintoni ovat alkaneet tai alkamassa. Alkaneilla tai alkavilla opinnoilla tarkoitetaan työttömänä aloitettuja tai aloitettavia

opintoja.
2.2  Opintoni ovat kesken.
2.3  Opintoni ovat päättyneet tai päättymässä.

3. Opintojen alkaminen ja päättyminen
Opintojen alkaminen ja päättyminen
3.1  Kyllä  Ei Haetko työttömyysetuutta opintojen alkamisen jälkeiseltä ajalta?

3.2.Milloin opintosi alkoivat tai alkavat?

3.3  Kyllä  Ei Haetko työttömyysetuutta opintojen päättymistä edeltävältä ajalta?

3.4 Milloin opintosi päättyivät tai päättyvät?

4. Tiedot opinnoista
Tiedot opinnoista
4.1  Suoritan opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

suorittaminen.
4.2  Suoritan opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Alemmalla korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan kandidaatin (tai vastaavaa) tutkintoa.
4.3 Onko Sinulla oikeus jatkaa opintojasi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi?

 Kyllä  Ei
4.4  Suoritan opintoja, joiden tavoitteena on yliopistossa suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin (tai vastaavaa) tutkintoa.
4.5  Suoritan opintoja, joiden tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan tai työhön ja itsenäiseen elämään

valmentavan koulutuksen suorittaminen.
4.6  Suoritan opintoja, joiden tavoitteena on tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suorittaminen.
4.7  Suoritan muita kuin edellä mainittuja opintoja.
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5. Opintojen laajuus
Mikä on opintojesi opintosuunnitelman mukainen kokonaislaajuus (mukaan luettuna lähiopetus, etäopiskelu ja harjoittelu)?
Jos oppilaitos on laatinut kanssasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (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.

5.1 A.  Opintopistettä  Opintoviikkoa  Osaamispistettä  Tuntia

tai opinnot ovat muita ammatillisia valmiuksia antavia opintoja,
joita järjestetään keskimäärin päivänä kalenteriviikossa.

5.2 B.  Opinnot valmistavat ammatilliseen tutkintoon tai ovat muita opintoja, joiden laajuutta ei ole määritelty.

Jos opintosi valmistavat ammatilliseen tutkintoon, toimita kopio henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi (HOPS) tai muu
selvitys opintojen laajuudesta.

5.3 Opintojen alkamispäivä:

5.4 Opintojen päättymispäivä:
5.5 Oppilaitoksen loma-ajat:

       / -       /  Opiskelen loma-aikana

       / -       /  Opiskelen loma-aikana

       / -       /  Opiskelen loma-aikana

5.6  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 esimerkiksi oppilaitoksen esite tai muu vastaava selvitys, josta asia ilmenee.

6. Opiskeluaikainen työskentely ja yritystoiminta
6.1 Oletko työskennellyt opiskeluaikana?

 Kyllä  En

Työnantaja Työ alkoi Työ päättyi Työsuhde
jatkuu

Työaika
(tuntia viikossa)

6.2 Oletko harjoittanut yritystoimintaan opiskeluaikana?
 Kyllä  En

Yrityksen nimi Toiminta alkoi Toiminta päättyi Toiminta
jatkuu

6.3 Kerro lyhyesti, millaisesta yritystoiminnasta on ollut kyse ja kuinka paljon yritystoiminta on työmäärältään työllistänyt Sinua.
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7. Opintojen päättyminen
Opintojen päättyminen
7.1  Olen saanut tutkintotodistuksen tai muun vastaavan todistuksen opintojen suorittamisesta.
7.2  Olen suorittanut kaikki vaadittavat opintosuoritukset ja ne, mukaan luettuna  lopputyö, on hyväksytty, mutta en ole

saanut tutkintotodistusta tai muuta vastaavaa todistusta opintojen suorittamisesta.
7.3  Olen eronnut oppilaitoksesta tai luopunut opinto-oikeudestani yliopistossa.
7.4  Olen menettänyt opinto-oikeuteni tai se on peruutettu.
7.5  Olen suorittanut ammatilliseen tutkintoon kuuluvan osatutkinnon enkä jatka välittömästi opintojani.
7.6  Olen suorittanut näyttökokeeseen valmistavan koulutuksen.
7.7  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.

7.8  Olen luovuttanut lisensiaatti- tai väitöskirjatyöni esitarkastukseen.
7.9  Opintoni ovat päättyneet muusta syystä.

7.10 Mistä syystä opintosi ovat päättyneet?

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

9. Kokoaikatyön hakeminen
Haetko ja oletko valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä?
9.1  Kyllä
9.2  En
9.3  En opintojeni aikana
9.4  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.

10. Allekirjoitus
Antaessani selvityksen vakuutan tiedot oikeiksi. Ilmoitan, jos tiedot muuttuvat.

Väärien tietojen antaminen on rangaistava teko ja voi johtaa esimerkiksi perusteetta maksetun työttömyysetuuden takaisin
perimiseen.
Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Nimenselvennys


