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Vuxenutbildningsstöd möjliggör förnyelsen av kompetensen för personer i
arbetslivet
Du kan få vuxenutbildningsstöd om du fyller följande förutsättningar, vilka är för alla:


du har varit i arbetslivet tillsammans i minst åtta år och



du studerar på heltid vid en läroanstalt som lyder under offentlig myndighets tillsyn antingen till
examen eller del av examen eller yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning och



du får inte annat stöd för dina studier

och i tillägg antigen förutsättningarna för vuxenutbildningsstödet för löntagare:


du har varit heltidsanställd av din nuvarande arbetsgivare i minst ett år innan studierna inleds och



blir studieledig från ditt arbete oavbrutet i minst två månader eller studieledig på deltid eller
deltidsarbete för att avlägga studier i sammanlagt minst 43 dagar

eller förutsättningarna för vuxenutbildningsstöd för företagare:


du har bedrivit företagsverksamhet på heltid i minst ett år innan studierna inleds och



du studerar oavbrutet i minst två månader eller i kortare perioder tillsammans 43 dagar och



dina förvärvsinkomster från företagsverksamheten minskar under stödtiden på grund av studier,
med minst en tredjedel jämfört med den beskattning som varit fastställd vid
ansökningstidpunkten.

Du kan få vuxenutbildningsstöd i en eller flera perioder upp till 15 månader, en gång under arbetslivet.
Vuxenutbildningsstöd är en inkomstrelaterad förmån för löntagare, som består av en grunddel (592,11
euro/mån) och en förtjänstdel som räknas på basis av löneinkomsten. Stödet för företagare är stödets
grunddel. Stödet är beskattningsbar inkomst. Om du har beviljats vuxenutbildningsstöd kan du ansöka
om statsborg till studielån av FPA.
Bekanta dig med vuxenutbildningsstödet på våra webbsidor koulutusrahasto.fi. På vår webbplats har vi
kalkylatorer, med vilka du på förhand kan beräkna din arbetshistoria och stödets storlek. Via
webbsidorna kan du också ansöka om vuxenutbildningsstöd.
Vi önskar dig framgång i dina studier!
Utbildningsfonden
Bilaga: Exempel på vuxenutbildningsstödet storlek för löntagare.
Utbildningsfonden och arbetslöshetsförsäkringsfonden fusioneras den 1 januari 2019. Fonderna bildar tillsammans
en ny Sysselsättningsfond. Fusionen förändrar inte villkoren för vuxenutbildningsstödet. Under förutsättning att
regeringsproportionen som regeringen lämnade till riksdagen 12 april 2018 godkänns, kommer
vuxenutbildningsstöd att ansökas från 1 januari 2019 av Sysselsättningsfonden. Vi meddelar om fusionens
framsteg på vår webbplats.

Liite

Exempel på vuxenutbildningsstödet storlek för löntagare 2018 (summorna är
brutto)
Lön/mån

Stödets storlek/mån

1 600 e

1 012,25 e

1 800 e

1 098,08 e

2 000 e

1 183,90 e

2 300 e

1 312,64 e

2 500 e

1 398,46 e

2 800 e

1 527,20 e

3 000 e

1 613,20 e

3 500 e

1 716,11 e

4 000 e

1 811,47 e

4 500 e

1 906,83 e

