Ammattia ylläpitävän tai täydentävän koulutuksen
tukimahdollisuuksia

Vähennysmahdollisuus henkilöverotuksessa
Mikäli koulutus katsotaan ammattitaitoa ylläpitäväksi tai täydentäväksi koulutukseksi,
koulutusmenot on mahdollista vähentää henkilöverotuksessa.
Lisätiedot:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48182/koulutusmenot_henk
iloverotuksessa/
Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville
aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai
ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen.
Tuen saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää myös, että on ollut vähintään kahdeksan
vuotta työelämässä ja nykyinen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden.
Aikuiskoulutustuen saamiseksi on muitakin ehtoja. Tukea maksetaan enintään 15
kuukauden ajalta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi
palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Aikuiskoulutustuen perusosa
on vuonna 2020 597,92 euroa bruttona.
Lisätiedot:
https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
TäsmäKoulutus
TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset.
TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun
yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai
työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Koulutukseen voivat osallistua
myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. TäsmäKoulutusta voi hankkia
myös julkinen sektori – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat. TäsmäKoulutus
on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta.

Lisätiedot:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/ta_koulutukset/ta
smakoulutus/index.html
Kelan opintotuki
Aikuisille suunnattuihin ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja
täydennyskoulutukseen voi saada myös Kelan myöntämää opintotukea, jos opinnot
ovat päätoimisia. Ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan
suorittaminen on päätoimista, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on
keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti. Muut
ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 25
tuntia viikossa, 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.
Lisätiedot:
https://www.kela.fi/opintotuki
Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutukset ovat opiskelijoille maksuttomia. Työvoimakoulutus on
suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja
elinkeinohallinto. Työvoimakoulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan
tähtäävää koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia sijoittua työhön.
Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta ja koulutukseen osallistuvalle
työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta (ansiopäiväraha,
peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), johon hän on oikeutettu. Lisäksi maksetaan
kulukorvausta.
Lisätiedot:
https://toimistot.te-palvelut.fi/paikalliset-palvelut/-/journal_content/56_INSTANCE_00
00/244938/24033897?p_p_state_rcv=1
Oppisopimuskoulutus
Oman alueen oppisopimustoimistolta voi tiedustella oppisopimuskoulutuksen
mahdollisuutta. Kriteerinä on työsuhde, myös osa-aikainen riittää.
Oppisopimusmahdollisuudet painottuvat tutkintotavoitteisiin koulutuksiin, mutta niitä
voi perustellusti myöntää myös ammattia ylläpitäviin ja täydentäviin koulutuksiin.
Ammattiyhdistykset ja -järjestöt
Eri ammattijärjestöillä voi olla omia koulutusrahastoja, samoin muilla järjestöillä.
Näistä kannattaa tiedustella ko. yhteisöiltä.
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