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Tyhjennä lomake

KOULUTUSTUKIHAKEMUS
Koulutustukea myönnetään
1) pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin,
joita ovat esim. työnohjaajakoulutus ja terapiakoulutukset myös muut pitkäaikaiset koulutukset tulevat kysymykseen,
2) yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksiin,

1 (4)

3) lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin ja koulutustilaisuuksiin, joita ovat mm. ammattiin liittyvät seminaarit/
kongressit/koulutustilaisuudet, tai järjestöllisiin tilaisuuksiin.
4) yliopistollisiin perusopintoihin avoimessa korkeakoulussa,
vastaavassa koulutuksia järjestävässä organisaatiossa, tai verkossa.
Aineopintoja ja syventäviä opintoja ei tueta.

Koulutustukea ei myönnetä
1) matkakuluihin,
2) ensimmäiseen perustutkintoon, kuten sosiaalityön opintoihin
yliopistossa tai sosionomi-, geronomi- tai kuntoutuksen ohjaaja
(amk) -opintoihin,
3) perustutkintoon kuuluvien harjoittelujen aiheuttamiin
kustannuksiin,
4) ammattihenkilölain mukaisiin rekisteröitymismaksuihin,
5) ei-ammatillisiin kursseihin,

6) toista perustutkintoa suorittaville. Tällaisia henkilöitä ovat esim.
- henkilöt, joilla on alan opistotasoinen tai ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto ja jotka suorittavat sosionomi (amk)
-tutkintoa tai sosionomi (ylempi amk) -tutkintoa
- sosiaalihuoltaja -tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat
yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden maisteriksi,
- henkilöt, joilla on alan vähintään opistotasoinen koulutus ja
jotka ovat hakeutuneet sosiaalityön maisterikoulutusopintoihin
(mm. Lappeenrannassa järjestettävä Kuopion yliopiston
alainen koulutus).
6) kahtena edeltävänä vuonna koulutustukea saaneille,
7) koulutukseen, joka on jo päättynyt,
8) samaan koulutukseen myönnetään tukea vain kerran.
Lisäksi hallitus on päättänyt, että tukea ei myönnetä lisensiaattikoulutukseen tai tohtorikoulutuksiin, koska näistä koulutuksista ei
tarvitse maksaa lukukausi- tms. osanottomaksuja.
Hakijan henkilötiedot
Henkilötunnus

Sukunimi
Etunimet
Kotiosoite
Puhelin koti (myös suuntanro)

Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin työ (myös suuntanro)

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite
Työpaikka
Ammattinimike
Koulutus

Koulutustukea pitkäaikaisiin ammatillisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen.
Koulutustukea lyhytkestoisempiin ammatillisiin koulutuksiin tai
järjestöllisiin tilaisuuksiin voi hakea liiton yksittäinen jäsen tai
jäsenten muodostama ryhmä.

Ryhmähakemukseen riittää yksi kuvaus koulutustilaisuudesta/
seminaarista/kongressista ja sen kustannuksista/osanottaja.
Jokainen hakija täyttää kuitenkin henkilötieto-osan.

Hakemus koulutustukea varten (rasti ruutuun)
Pitkäaikaiseen ammatilliseen jatko- tai täydennyskoulutukseen (esim. työnohjaajakoulutus ja terapiakoulutukset)
Lyhytkestoiseen ammatilliseen tai järjestölliseen koulutukseen (esim. ammattiin liittyvät seminaarit/kongressit/koulutustilaisuudet)

Aiempaa koulutustukea koskevat tiedot
Olen saanut Talentian koulutustukea vuonna/vuosina

Koulutusta koskevat tiedot
Koulutusohjelman/seminaarin/kongressin nimi
Koulutuksen järjestäjä

2.2017

Koulutusohjelman/seminaarin/kongressin aika ja paikka

Liitteenä koulutusohjelma ja mahdollinen ilmoitus koulutukseen hyväksymisestä
Jos koulutusohjelma ei ole liitteenä, voit liittää tämän hakemuksen loppuun erillisen kuvauksen koulutuksesta ja sen tavoitteista.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki, vaihde 09 3158 6000, faksi 09 3158 6049
etunimi.sukunimi@talentia.fi, www.talentia.fi
Jäsenasiat: puhelin 09 3158 5530
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Hakijan järjestöllinen aktiivisuus (rasti ruutuun)
Toiminta akavalaisissa luottamusmiestehtävissä:
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vuosina

Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Luottamusmies
Varaluottamusmies
Toiminta Akavassa:

vuosina

Aluetoimikunta
Yhteistyöryhmä
Muu, mikä
Toiminta Talentiassa:

vuosina

Liittovaltuuston jäsen/varajäsen
Liiton hallituksen
jäsen/varajäsen
Liiton valio-/toimikunnan/työryhmän jäsen

Valiokunnan nimi

Alueyhdistyksen
yhteysvastaava
Mikä
Muu toiminta
Toiminta Talentian jäsenyhdistyksissä:
Yhdistys

vuosina

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen/
varajäsen
Työtaistelupäällikkö/vara
Jäsenyhdistysten työryhmien
jäsenyydet

Yhdyshenkilö, aluevastaava
Mikä
Muu luottamustoimi
Yhdistys
Erityisperustelut

Hakijan ammatillinen aktiivisuus:

Myös erillinen liite käy.
Ammatillista aktiivisuutta ovat esim. oman alan koulutustilaisuuksien järjestäminen, työn kehittämisprojektit, julkaisut ja ammatilliset kannanotot.
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Koulutuksen kustannukset
Huom! Koulutustukea ei myönnetä matkakuluihin.

Osallistumismaksu
Palkkatulojen menetys
Majoituskulut
Materiaalikulut
Muut kulut, mitkä

Kulut yhteensä
Vähennetään
Työnantajan/muun tahon/myöntämät avustukset
Jää
HAETTAVA SUMMA
Matkakulut
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Hakemuksen liitteet

Kuvaus koulutuksesta ja sen tavoitteista:
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Lisätietoja

Tulosta

Lomakkeen alkuun

