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tuen järjestelyistä
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Tuettu oppisopimus

Tuettu oppisopimus on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat 
vahvistettua kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea omiin 
opintoihinsa. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi opintopolun 
suunnitteluun, oppimisen haasteisiin, sosiaalisiin taitoihin, 
elämänhallintaan tai henkilökohtaisiin asioihin. 

Osa tarvitsee opinnoista selviytyäkseen monenlaista tu-
kea ja palveluita laajemmin ja pitkäaikaisemmin. Tällöin 
opiskelijalle on tarkoituksenmukaista tehdä erityisopetus-
päätös ja laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma, HOJKS.* 

Kuinka hyödynnät esimerkkikuvauksia?

Kädessäsi on ”työkalu”, johon on koottu esimerkkikuvauk-
sia mahdollisista tuetun oppisopimuksen opiskelijoista. 
Kuvatut esimerkkiopiskelijat hyötyvät kokonaisvaltaisesta 
säännöllisestä tuesta ja tukiverkoston tiiviistä yhteistyös-
tä. Sen vuoksi heidän kanssaan on laadittu henkilökohtai-
nen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. 

Esimerkkikuvauksia voi hyödyntää opiskelijan opintojen 
suunnittelussa ja tarvittavan tukiverkoston kokoamises-
sa. Kuvauksia voi myös hyödyntää työpaikan kanssa ra-
kennettavan yhteistyön työkaluna. Työnantajalle kuvatut 
korvaukset ovat esimerkinomaisia ja tarkistettava aina ta-
pauskohtaisesti.

* Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (21.8.1998/630) 19 a § 
Oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai 
säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
opetus annetaan erityisopetuksena. Erityisopetuksella tarkoitetaan opiskelijan 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista peda-
gogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Opiskelijan elämäntilanteen kokonaiskuvaus

Jokaisella aukeamalla esitellään yksittäinen esimerkkiopis-
kelija. Ensin kuvataan opiskelijan elämäntilannetta, kiin-
nostuksen kohteita ja vahvuuksia sekä mahdollisia opiske-
luun vaikuttavia haasteita ja niihin liittyviä tuen tarpeita.

Oppimisen tuki 

Oppimisen tukeen liittyvässä kuvauksessa kerrotaan, mil-
laisesta tuesta opiskelija hyötyy omissa opinnoissaan. 
Tukea suunnataan tarvittaessa työpaikalle, tietopuolisiin 
opintoihin tai oppimistehtävien tekemiseen. 

Tukiverkosto

Oppimisen tuen lisäksi kuvataan muu tarpeellinen koko-
naisvaltainen tuki, joka auttaa opiskelijaa selviytymään 
omassa elämäntilanteessaan ja samalla varmistaa myös 
opinnoissa etenemisen. 

Taloudellinen tuki

Taloudellisen tuen kuvauksessa esitetään suuntaa antavas-
ti, millaisia taloudellisia tukia opiskelijalle voidaan mahdol-
lisesti järjestää. Lisäksi kuvataan, millaisia lisäkorvauksia 
työnantajalle voidaan oppisopimuksen ajalle järjestää. 
Liiteosassa esitellään taloudelliset tuet ja niihin sisältyvät 
reunaehdot tarkemmin.

 
    
 
Tuotettu Ohjatusti opsoon – hankkeessa, 
jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö 



4 5

CASE 1
 Hulda Huolinen

	30-vuotias yksinhuoltaja

	työkokemusta hoiva-alalta

	toiveena työskennellä osa-aikaisesti

	vahva tahto saada itselle tutkinto, että saa vakituisen 
työn

	aikaisemmista opinnoista paljon aikaa – opiskelutaidot 
kovin heikot

	vähäinen luottamus omiin kykyihin ja osaamiseen

	kärsii väsymyksestä ja epämääräisestä sairastelusta

	opiskelun ja työn yhdistäminen raskasta

	vaikeuksia itsenäisten opiskelutehtävien kanssa

	perheen ja läheisten tuki puuttuu

	mieltä painavat ajankäyttöön ja sairastelevaan ala-
kouluikäiseen lapseen liittyvät huolet

	arjesta selviytyminen haasteena

 

Oppimisen tuki 

Työpaikkakouluttaja: lyhyet, käytännölliset ja  
selkeät ohjeet, palaute ja kannustaminen

Työhönvalmentaja: vahvuuksien esille tuominen,  
palaute ja kannustaminen

Opettaja: oppimistaitojen vahvistaminen, opintojen  
jaksotus, tehtävien osittaminen, tuki tehtävien  
rytmittämiseen, tekemiseen ja osaamisen  
kuvaamiseen, lyhyet käytännölliset, selkeät ohjeet

Tukiverkosto

Terveydenhoitaja: ohjaus terveystutkimuksiin  
ja tarvittaviin palveluihin

Sosiaalityöntekijä: tukiverkoston rakentaminen ja  
perheen varhainen tuki (lastensuojelun avohuollon  
tukitoimet)

Työhönvalmentaja: tukiverkoston varmistaminen

Taloudellinen tuki

 Opiskelijalle: Kela; asumistuki 
 Sosiaalitoimi; taloudellinen tuki lapsen harrastukseen,     
 toimeentulotuki täydentävänä toimeentulona

Työnantajalle: TE-palvelut; mahdollisesti palkkatuki 
Oppisopimustoimisto; opiskelijan tuen tarpeen mukainen 
koulutuskorvaus

Oikeat palvelut oikeaan aikaan
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CASE 2
Rilla Rullaaja

	23-vuotias

	hyvin aktiivinen, vilkas, sosiaalinen ja puhelias

	haaveena asiakaspalveluun ja ohjaukseen liittyvät teh-
tävät

	kouluun tuleminen mielekästä, koska siellä tapaa mui-
ta ihmisiä

	asuu vanhan äitinsä luona

	myöhästelyjä koulusta ja töistä – varhaiset heräämiset 
tuottavat vaikeuksia

	oppimiseen liittyvien tavoitteiden hahmottaminen ja 
asettaminen työlästä

	vaikeuksia ryhtyä sovittujen tehtävien tekemiseen

	muistamiseen liittyviä haasteita – tehtävien palautuk-
set viivästyy

	epärealistinen käsitys omista kyvyistä

	liikkuu pyörätuolilla

Vastuuttaminen

Oppimisen tuki 

Työpaikkakouluttaja: yksi ohje ja tehtävä kerrallaan,  
ohjaus työtehtävien tekemiseen ja aikataulutukseen

Työhönvalmentaja: tuki tehtävien aloittamiseen ja  
työelämätaitojen vahvistamiseen, tuki ja ohjaus haasteis-
ta onnistumisiin ja realistisen käsityksen muotoutumiseen 
omasta osaamisestaan

Opettaja: yksi tehtävä kerrallaan, ohjaus tehtävien  
aikataulutukseen, henkilökohtaiset ohjaus ja palautekes-
kustelut, käsitteiden ja osaamiskriteerien avaaminen

Tukiverkosto

Sosiaalityöntekijä: henkilökohtaisen avustajan ja tar-
vittavien apuvälineiden tarpeen arviointi ja siihen liittyvät 
järjestelyt

Työhönvalmentaja: työolosuhteiden järjestäminen, es-
teettömyys työpaikalla, työtehtävien ja työajan  
räätälöinti, työyhteisövalmennus

Vakuutuskuntoutuksen kuntoutussuunnittelija:  
tuki opinnoissa ja arjessa selviytymiseen, kuntoutuksen 
koordinointi vahinkovakuutusyhtiön toimeksiannosta

Taloudellinen tuki

Opiskelijalle: Kela; vammaistuki, lääkinnällinen kuntou-
tus 
Sosiaalitoimi; vapaa-ajan henkilökohtainen avustaja,   
kuljetuspalvelu 
Vahinkovakuutusyhtiö; mahdollisesti korvausta tarvittaviin   
erityisratkaisuihin ja ansionmenetykseen

Työnantajalle: TE-palvelut; mahdollisesti palkkatuki 50%  
ja työolosuhteiden järjestelytuki 
Oppisopimustoimisto; opiskelijan tuen tarpeen mukainen  
koulutuskorvaus
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CASE 3
Emppu Empivä

	19-vuotias

	muuttanut vasta uudelle paikkakunnalle

	eläinrakas, pitää paljon eläimiä kotona 

	tunnollinen opiskelija, käyttää opiskelutehtävien teke-
miseen paljon aikaa

	haluaa oppia ja etsiä itsekseen tietoa asioista

	kirjoittelee paljon, mutta ei halua esiintyä

	sosiaalisesti vetäytyvä, kontaktien ottaminen muihin 
vähäistä

	epävarmuutta ja itseluottamuksen puutetta omasta 
osaamisesta ja oppimisesta 

	myös taloudellisia vaikeuksia

Kannustus ja sosiaaliset suhteet

Oppimisen tuki 

Työpaikkakouluttaja: käytännön osaamisen ja kirjallisten 
vahvuuksien/tehtävien toisiinsa linkittäminen, palaute ja 
kannustaminen

Työhönvalmentaja: vahvuuksien ja onnistuneiden  
kokemusten esille nostaminen, palaute ja kannustaminen

Opettaja: opintojen jaksotus, oppimistaitojen 
vahvistaminen, tuki tehtävien tekemiseen ja osaamisen   
kuvaamiseen, tuki ja kokemusten jakaminen ryhmässä,  
oma blogi tehtäväalustaksi ja ammatillisen osaamisen ku-
vaamiseen

Tukiverkosto

Sosiaalitoimen tukihenkilö: sosiaalisen verkoston  
rakentaminen

Sosiaalityöntekijä: toimeentuloasioiden kartoitus

Työhönvalmentaja: tukiverkoston varmistaminen

Taloudellinen tuki

 Opiskelijalle: Kela; asumistuki 
 Sosiaalitoimi; velkaneuvonta, mahdollisesti  
 toimeentulotuki täydentävänä toimeentulona

 Työnantajalle: TE-palvelut; mahdollisesti palkkatuki 30% 
 Oppisopimustoimisto; opiskelijan tuen tarpeen mukainen  
 koulutuskorvaus
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CASE 4
Tomppa Tekevä

	21-vuotias

	erittäin taitava käytännön työtehtävissä ja lisäksi luova 
ja visuaalinen

	harrastaa autojen tuunaamista

	peruskoulun jälkeen on ollut kotona tekemättä mitään

	muuttanut juuri omaan asuntoon

	kirjallisten tehtävien tuottaminen haasteellista, luetun 
ymmärtäminen hankalaa

	oman elämän ja arjen hallinnassa pulmia, jää usein 
kotiin makoilemaan, josta seuraa paljon poissaoloja

	koulussa poissaoleva ja lähtee usein kesken tunneilta 
syynä ”henkilökohtaiset asiat”

	itsetuntopulmia ja ahdistuneisuutta (päihteitä?)

	välttelee henkilökohtaisia keskusteluhetkiä

	uudet tilanteet aiheuttavat jännittämistä

Oppimisen tuki 

  Työpaikkakouluttaja: rauhallinen perehdyttäminen  
  uusiin työtilanteisiin ja tehtäviin, kannustava palaute  
  ja vahvuuksien esille tuominen 

  Työhönvalmentaja: tuki- ja ohjauskeskustelut,   
  tuki ja seuranta tehtävien tekemiseen ja etenemiseen

Opettaja: toiminnalliset oppimistehtävät työpaikalle,  
             selkeäkielisyys, apukysymyksiä, aikaa ja tukea 
             tehtävien tekemiseen

Tukiverkosto

  Sosiaalityöntekijä: Tukea ja valmennusta elämän- 
  hallintaan, tarvittaessa tukihenkilö, ennaltaehkäisevä 
  päihdeohjaus 

   Työhönvalmentaja: Jaksamisen seuranta ja  
   tarvittaessa ohjaus tuen piiriin; esim. mielialakartoituk- 

              seen

Taloudellinen tuki

Opiskelijalle: Kela; asumistuki 
  
Työnantajalle: TE-palvelut; mahdollisesti palkkatuki 50%   
Oppisopimustoimisto; opiskelijan tuen tarpeen mukainen   
koulutuskorvaus

Luottamuksen rakentaminen
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CASE 5
Rippe Rientävä

	Asuinpaikka: Helsinki

	26-vuotias

	tarmokas ja toimelias työntekijä – asiakaspalveluun 
liittyvät tehtävät kiinnostavat

	kesken jääneitä opintoja, huonoja oppimiskokemuksia, 
ollut aina vahvan ohjauksen tarpeessa

	matematiikka peruskoulussa yksilöllistetty, laskemi-
seen liittyvät tehtävä tuottavat vaikeuksia

	pyrkii peittelemään opiskeluun liittyviä pulmia haasta-
valla käyttäytymisellä

	luulee osaavansa kaiken, epärealistinen käsitys omista 
kyvyistä

	kärkevä, sanoo mielipiteensä liiankin suoraan, ei halua 
tehdä ryhmätyötä

	energinen, keskittyminen haasteellista

	unohtelee sovittuja ja luvattuja asioita

Oppimisen tuki 

Työpaikkakouluttaja: yksi ohje kerrallaan, ohjeiden tois-
taminen ja kertaaminen, työpäivän tehtävien aikataulutus ja 
ohjeistaminen, palaute ja kannustus

Työhönvalmentaja: työelämän pelisääntöjen ohjaus ja  
kertaus, käyttäytymisen seurausten konkretisointi, nopea 
reagointi ja tuki mahdollisissa ongelmatilanteissa, palaute ja 
kannustaminen

Opettaja: Työtehtävien pedagoginen suunnittelu opiskeli-
jan taitotason mukaisesti yhdessä työpaikkakouluttajan, ja 
työhönvalmentajan kanssa ja tehtävien käytäntöön sitomi-
nen, konkreettisten esimerkkien suunnittelu matemaattisissa 
haasteissa 

Tukiverkosto

 Terveydenhoitaja: Adhd-diagnoosin ja lääkityksen 
 selvittäminen ja tarvittaessa B-todistuksen päivittäminen

 Neuropsykiatrinen ohjaaja/Adhd-coach:  
 tuki ja ohjaus esim. tunteiden ja sosiaalisten tilanteiden 
 hallintaan 

Vertaistuki mm. Adhd-liitto, Kunnan vammaispalvelujen  
työvalmennus 

Taloudellinen tuki

Työnantajalle: Kela; mahdollisesti kuntoutusraha  
Te-palvelut; osatyökykyisen palkkatuki max. 50 %  
Kunta; mahdollinen kaupunkilisä palkkatukeen  
esim. Helsinki-lisä max. 800 e/kk 
Oppisopimustoimisto; opiskelijan tuen tarpeen mukainen 
koulutuskorvaus

Onnistumisen kokemukset
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CASE 6
 Lauri Lukkiutuva

•	 19-vuotias

•	 Lukio kesken

•	 Asuu kotona

•	 Yksinhuoltajaäiti osallistuu Laurin elämään paljon

•	 Ei työkokemusta (vain peruskoulun TET-jakso)

•	 Kiinnostunut tietokoneista, harrastaa itsenäisesti tek-
niikkaa ja sovelluksia

•	 Harrastaa myös postimerkkeilyä

•	 Lahjakas yksityiskohdissa ja oman mielenkiintonsa 
mukaisissa aiheissa ja paneutuu niihin tarmokkaasti 

•	 Rajatut mielenkiinnon kohteet  

•	 Kulmikas esiintyminen

•	 Arka ja lukee huonosti sosiaalisia tilanteita

•	 Ryhmässä pärjäämisessä haasteita, ei kavereita

•	 Nopeasti muuttuvissa tilanteissa saattaa esiintyä vai-
keuksia mukautua ja sopeutua

•	 Tarvitsee rutiineja 

Kokonaisvaltainen tuki

Oppimisen tuki 

Työpaikkakouluttaja: opiskelijan oman vastuualueen  
rajaaminen ja rutiinien mahdollistaminen, selkeästi määri-
tellyt tehtävät ja ohjeet, rauhallinen perehdyttäminen uu-
siin työtilanteisiin ja tehtäviin

Työhönvalmentaja: tuki työn käynnistämiseen ja rutii-
nien luomiseen, ohjaus ja säännöllinen seuranta tehtävien 
tekemiseen ja etenemiseen

Opettaja: selkeät ohjeet, tuki ryhmätyöskentelyssä

Tukiverkosto

Terveydenhoitaja: jaksamisen tuki, ohjaus tutkimuk-
seen, jossa selvitetään autisminkirjon diagnoosi ja tarvit-
taessa neuropsykiatriseen kuntoutukseen/ohjaukseen

Sosiaalityöntekijä: asumisen järjestäminen,  
asumisen tuet

Työhönvalmentaja: työyhteisön valmentaminen työpai-
kalle soveltuvan käyttäytymisen tukemiseen

Taloudellinen tuki

 Opiskelijalle: Kela; asumistuki asunnon järjestyttyä 

Työnantajalle: KELA; mahdollisesti kuntoutusraha 
TE-palvelut; mahdollisesti palkkatuki 30 tai 50 % 
Kunta; mahdollinen kunta/kaupunkilisä palkkatukeen 
Oppisopimustoimisto; opiskelijan tuen tarpeen mukainen 
koulutuskorvaus
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Liite 1. Taloudelliset tuet työnantajalle  (tiedot marraskuu 2015)

Koulutuskorvaus (Oppisopimustoimisto) 5-350 €/kk

Työnantajalle maksetaan korvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta ai-
heutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto. Tuen 
suuruus määritellään tapauskohtaisesti.

Korotettu koulutuskorvaus (Oppisopimustoimisto) 

Korotettua koulutuskorvausta voi saada 9. ja 10. luokan päättäneiden opiskelijoiden 
ohjauksesta ja tuesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Korvauksen määrä 1.v 800 €, 2. 
v 500 €, 3 v. 300 €/kk

Palkkatuki (TE-palvelut)

Työnantaja voi hakea palkkatukea ennen työsopimuksen solmimista silloin, kun 
on työllistämässä työttömän työnhakijan tai jos työllistymistä vaikeuttaa mm. pitkä 
työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Palkkatuen määrä perustuu 
työttömyyden kestoon. TE-palvelut arvioi, parantaako palkkatuettu työ työttömän 
työllistymistä ja päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. Palkkatukea 
voi saada 30 - 50 % lakisääteisiin palkkauskustannuksiin enintään 12 kuukauden 
ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkauskustannuksista.

Osatyökykyisen palkkatuki (TE-palvelut)

Palkkatuki voi määräytyä palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella, 
jos ne olennaisesti ja pysyväisluonteisesti alentavat tuottavuutta tarjolla olevassa 
tehtävässä. Silloin tarvitaan B-todistus. Jos tukea myönnetään vamman tai sairau-
den perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksis-
ta. Osatyökykyisen tuki kestää koko oppisopimuskoulutuksen ajan, ja jatkuu myös 
sen jälkeen 24 kk välein uusittavana tukena.

Kuntoutusraha (Kela tai vakuutusyhtiö) 500-600 €/kk

Kuntoutusrahaa voi hakea oppisopimuskoulutuksen ajalle, jos palkatun työntekijän 
työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet tai jos työntekijää 
uhkaa todennäköinen työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman takia (edellytyk-
senä lääkärin lausunto). Edellytyksenä on, että oppisopimus on solmittu ja oppiso-
pimustoimisto on hyväksynyt sen. Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle tämän 
maksamaa palkkaa vastaavalta osalta. Kuntoutusrahan saaminen oppisopimuskou-
lutuksen ajalta ei edellytä Kelan kuntoutuspäätöstä, vaan se maksetaan hyväksytyn 
oppisopimuksen perusteella.

Mahdollinen kuntalisä (Kunta)

Kuntalisää voi hakea silloin, kun on työllistämässä työttömän työnhakijan oppiso-
pimusopiskelijaksi. Kuntalisää voi hakea TE-palvelulta saatavan palkkatuen lisäksi 
siitä kunnasta, jossa tuleva työntekijä asuu. 

Kuntalisän edellytyksenä voi olla, että TE-toimisto tekee ensin myönteisen palkkatu-
kipäätöksen. Esim. Helsinki kaupunkilisä 800 €/kk. Tästä lisätietoa Liite 2.

Lisäksi jotkut kaupungit myöntävät harkinnanvaraisia työllistämisen kannustimia 
työnantajille riippumatta palkkatukipäätöksestä. Tällaisessa tapauksessa työnantaja 
voi hakea avustusta vasta sen jälkeen, kun oppisopimus on solmittu.

Työolosuhteiden järjestelytuki (TE-palvelut)

Työnantaja voi hakea ja saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkat-
tavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esim. uusia työvä-
lineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. 
Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 
000 € henkilöä kohden. Lisäksi korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi 
saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea 
maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden työtuntien perusteella.
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Taloudelliset tuet opiskelijalle   (tiedot marraskuu 2015)

Vammaistuki (Kela)

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sai-
raalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Vam-
maistuki on porrastettu kolmeen ryhmään haitan, avuntarpeen tai ohjauksen ja val-
vonnan tarpeen perusteella.

Ammatillinen kuntoutus (Kela)

Jos henkilö ei selviydy sairauden tai vamman vuoksi työssä tai opinnoissa ilman 
vaativia apuvälineitä, niitä voi hakea ammatillisena kuntoutuksena Kelasta. Tällaisia 
apuvälineitä ovat esimerkiksi tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, piste- ja iso-
näytöt sekä atk-laitteistot. Kela huomioi apuvälineiden myöntämisessä, millaisissa 
opinto- tai työolosuhteissa henkilö työskentelee ja mitä vaatimuksia ne asettavat hä-
nelle. Kela voi korvata myös huollosta, korjauksesta ja käytön opastuksesta aiheutu-
via kustannuksia.

Harkinnanvarainen kuntoutus (Kela)

Kela myöntää apuvälineitä myös osana harkinnanvaraista kuntoutusta, kun ne ovat 
välttämättömiä sairauden tai vamman takia työssä selviytymisessä. Tällaisia apu-
välineitä ovat esim. erikoistyötuolit ja erikoisvalaisimet (silloin kun työnantaja ei niitä 
järjestä). Kela ei korvaa harkinnanvaraisena kuntoutuksena myönnettyjen apuvälinei-
den huolto- ja korjauskuluja.

Ammatillisen kuntoutuksen tuet ja palvelut (Vahinkovakuutusyhtiö)

         Vahinkovakuutusyhtiöt voivat korvata liikenteessä tai työtapaturmassa   
         vammautuneelle henkilölle ansionmenetystä opiskelun ajalta. Lisäksi he voivat  
         järjestää opiskelussa ja/tai arjessa selviytymisen tueksi tarvittavia erityisratkaisuja.  
         Nämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.  
         Lisätietoa Vahinkovakuutusyhtiöistä ja  
         http://www.vkk.fi/kuntoutujalle/ohjeet-ja-esitteet 

Muut mahdolliset taloudelliset tuet opiskelijalle (tiedot marraskuu 2015)

Yleinen asumistuki (Kela)

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa 
vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja 
asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Toimeentulotuki (kunta)

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea myön-
tää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerral-
laan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan 
se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot 
ja varat.

http://www.vkk.fi/kuntoutujalle/ohjeet-ja-esitteet
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Opintososiaaliset edut opiskelijalle  (tiedot marraskuu 2015)

Päiväraha (Oppisopimustoimisto)  15 €/pv

Päivärahaa maksetaan tietopuolisten opintojen päiviltä, ellei niiltä saa palkkaa

Perheavustus (Oppisopimustoimisto) 17 € /pv

Perheavustusta maksetaan, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi 
ja opiskelija on oikeutettu päivärahaan. Korvaussumma on lasten lukumäärästä riip-
pumaton.

Matkakorvaus (Oppisopimustoimisto)

Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta, kun tietopuolinen opetus tai tutkinto-
tilaisuudet järjestetään yli 10 km etäisyydellä koti- tai oppisopimuspaikasta (työpaik-
ka). Matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan tai julkisen kulkuneuvon 
lippuja vastaan.

Majoittumiskorvaus (Oppisopimustoimisto) 8 €/pv

Majoittumiskorvausta voidaan maksaa tietopuolisten opintojen päiviltä, jos ne järjes-
tetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Majoittumiskor-
vaus edellyttää yöpymistä.

Liite 2 

Helsinki-lisä ohjeet hakijoille 2015–2016  
(myönnetään myös oppisopimuskoulutukseen)

Rekrytointituki ja rekrytointipalkkio

          Oppisopimusopiskelijan palkkaamisesta syntyviin muihin kuin palkkakustannuksiin  
          (työtila-, työväline-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin).  
          Lisäksi kertasuorituksena rekrytointipalkkio 1500€, jos työsuhde jatkuu vähintään         
          vuoden määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana Helsinki-lisä-tukijakson  
          alusta laskien väh. 85 % työajalla. 6 x 500 €/kk (jakson pituus aina 6 kk)

Kohderyhmä:

         Helsinkiläiset työttömät nuoret 18 - 29 v joiden työttömyys on kestoltaan  
         väh. 6kk sekä Helsinkiläiset pitkäaikaistyöttömät (300 pv passiivista  
         työmarkkinatukea saaneet).

Työllistämistuki

        Työllistämistukea voivat hakea vajaakuntoisia työllistävät yritykset, sekä muut  
        kuin elinkeinotoiminnan harjoittajat. Työllistämistuki on tarkoitettu   
        pitkäaikaistyöttömän tai vajaakuntoisen henkilön palkkakustannuksiin,  
        kun työnantaja on ensin hakenut ja saanut TE-toimistolta palkkatukea.  
        Työllistämistuki ja palkkatuki yhdessä eivät saa ylittää kokonaispalkkakustannuksia

Kohderyhmä:

        Helsinkiläiset työttömät tai vajaakuntoiset, joille TE-toimisto myöntänyt  
        korkeinta palkkatukea (50 – 100 % palkkauskustannuksista)
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Työllistämistuen määrä ja kesto:

          800 €/kk (Myönnetään väh. 8kk jakso). Työajan oltava väh. 85 % täydestä työajasta.  
          Työllistämistukijakson jälkeen työnantajalla on mahdollisuus hakea rekrytointitukea  
          rekrytointipalkkion muodossa.

          Työntekijän palkkaamisesta voi saada Helsinki-lisää vain joko Rekrytointitukena  
          tai Työllistämistukena yhtäaikaisesti. Työnantajan on oltava joko helsinkiläiseksi  
          rekisteröitynyt tai Helsingin työssäkäyntialueella olevassa toimipisteessä toimiva.  
          Palkattavan henkilön työajan on oltava vähintään 85 % täydestä TES:n mukaisesta  
          työajasta. Työntekijälle tulee maksaa TES:n mukaista palkkaa. Tuki ei saa johtaa  
          siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitään.

          Rekrytointi- ja Työllistämistukea voidaan myöntää, jos työnantaja on tarjonnut  
          työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu  
          taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa- 
          aikatyötä. 

Helsinki-lisän hakeminen ja maksaminen

          Helsinki-lisää haetaan Helsinki-lisä -hakulomakkeella. Helsinki-lisää voi hakea  
          työsuhteen alkamisen jälkeenkin takautuvasti, kuitenkin vain kuluvalle  
          kalenterivuodelle. Helsinki-lisä maksetaan etukäteen korkeintaan 8 kk ajalta.  
          Työnantaja sitoutuu käyttämään tuen siihen tarkoitettuihin rekrytointi- tai  
          palkkauskustannuksiin. 

Rekrytointipalkkion hakeminen ja maksaminen

          Kertaluonteinen rekrytointipalkkio 1500 € maksetaan työnantajalle, kun siihen  
          edellyttävä työsuhde on kestänyt vaaditun minimiajan eli vuoden.         
          Rekrytointipalkkiota haetaan Helsinki-lisä -hakulomakkeella. 

Lisätietoja: 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/Helsinki-lisa/

 

Julkaisu on tuotettu 

Ohjatusti opsoon – Oppisopimuksen  ennakkojakso -hankkeessa

rahoittaja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

toteuttajat:

Seurakuntaopisto ja Validia Ammattiopisto




