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TUKI TYÖLLISTYMISTÄ  EDISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN 

 

Voit hakea tukea maksulliseen koulutukseen, jos olet  

- helsinkiläinen (kotikunta Helsingissä) ja 

- aikuisten tai nuorten työllisyydenhoidon asiakas (esim. TYP Helsinki, 
Työrasti, nuorten uraohjaus, Ohjaamo, muu nuorten työllisyydenhoito, 
Helsinki-lisä) TAI  

- työkokeilussa tai palkkatuetussa työsuhteessa Helsingin kaupungilla  

Koulutus voidaan hankkia suomalaisesta oppilaitoksesta ja se voi olla mitä 

tahansa työpaikan saamista edistävää koulutusta tai työssä tai työkokeilussa 

oleellisesti tarvittavaa osaamista. 

 

MITEN TOIMIT? 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen 
tyollisyyskoulutukset@hel.fi. 

Kerro hakemuksessasi  

 Minkälaista työtä haet tällä hetkellä?  

 Miten koulutus tukee työnhakuasi ja urasuunnitelmiasi? Millaista työtä 

haluat tehdä tulevaisuudessa? 

 Voiko joku suositella sinua koulutukseen? (esim. uraohjaaja) 

Liitä hakemukseesi myös 

 Omat henkilötietosi (nimi, syntymäaika, kotiosoite, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero) 

 Tiedot koulutuksen ajankohdasta ja hinnasta (esim. linkki 

internetsivulle) 

 Tiedot, joita kyseisen kurssin/koulutuksen ilmoittautumisessa vaaditaan 

(älä kuitenkaan lähetä henkilötunnustasi sähköpostitse) 
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Hakemuksesi käsitellään yksilöllisesti. Käsittelyaika on kaksi viikkoa. Tuki on 
aina harkinnanvarainen. 

Kun olet lähettänyt hakemuksen, odota  vastausta. Koulutusta ei tueta, jos olet 
itse ilmoittautunut koulutukseen ja haet jälkikäteen korvausta koulutuksen 
kustannuksiin. Jos olet palkkatukityössä tai työkokeilussa, tukea ei voida 
myöntää, jos koulutus alkaa työkokeilu- tai palkkatukijakson jälkeen tai ennen 
sitä. Jos koulutus on päätoimista, voi  työkokeilun tai palkkatuetun työn 
esimies kieltää koulutukseen osallistumisen. Keskustele siis aina asiasta 
etukäteen esimiehesi kanssa. 

Jos tuki koulutukseen myönnetään, maksun lisäksi myös ilmoittautuminen 
hoidetaan puolestasi. 

 

HAKIJALLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

Jos koulutukseen osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, jotka eivät kuulu 
koulutuksen perushintaan, esimerkiksi viranomaismaksuja, tutkintomaksuja, 
matkakustannuksia tai materiaalikustannuksia tms., ei näitä tueta. Nämä kulut 
jäävät hakiajan maksettaviksi.  Riippuen koulutuksen hinnasta, voi hakijan 
maksettavaksi jäädä myös omavastuuosuus (Taulukko 1.) 

TAULUKKO 1. Omavastuuosuudet. 

YKSILÖLLISET KOULUTUKSET   TUTKINTOTAVOITTEISET    

    KOULUTUKSET   

koulutuksen hinta omavastuu koulutuksen hinta omavastuu 

0-500€ 0 € 0-1000€ 100 € 

501-1000€ 100 € 1001-1500€ 10% hinnasta 

1001-1500€ / enemmän 150 € 1500€ / enemmän 150 € 

*tässä esitetyt hinnat ovat nettohintoja eli ilman arvonlisäveroa 

 

Jos sinulla on kysyttävää, laita sähköpostia osoitteeseen 
tyollisyyskoulutukset@hel.fi tai soita 09 310 80399! 
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