Pdf-ohje

Tyhjennä

Todistus

Osallistuminen työllistymistä tukevaan toimintaan

i

OSALLISTUJAN TIEDOT
Henkilötunnus

- Työttömyysetuuden hakija toimittaa täytetyn todistuksen
työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassa tai Kela)
aktiivisuuden seurantaa varten.

Etunimi ja sukunimi

TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄN TIEDOT
Toiminnan järjestäjä

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Järjestäjä saa julkista rahoitusta
Kyllä

i

Ei

Julkista rahoitusta koskeva edellytys koskee vain osaa rekisteröidyistä yhdistyksistä (lisätietoa alla)

OSALLISTUMISTIEDOT
Kurssi tai toiminta

Kurssin tai toiminnan kesto (pp.kk.vvvv.–pp.kk.vvvv)
_____ . _____ . 20_____ – _____ . _____ . 20_____

PÄIVÄYS, TODISTUKSEN ANTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
Todistuksen antajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Paikka ja aika

Tällä todistuksella vahvistetaan, että toiminta on sisällöltään aktiivisuusedellytystä kerryttävää. Toiminta on ohjattua tai siitä voi
saada palautetta, ja toiminnan järjestäjä voi todentaa henkilön osallistumisen.
Aktiivisuusedellytystä kerryttävänä ei pidetä työn hakemista tai siihen liittyviä toimia, työnhakua ja yleistä koulutusneuvontaa
koskevia neuvontayhteydenottoja, osallistumista rekrytointitapahtumiin, työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja tai terveydentilan ja
hyvinvoinnin edistämistä tukevaa toimintaa.
Lisäksi järjestäjä on jokin seuraavista (yksin tai yhteistyössä, rahoittajana tai omana toimintana)
– kunta tai kuntayhtymä
– Työttömien Keskusjärjestö ry tai sen jäsenyhdistys tai julkista rahoitusta saava muu rekisteröity yhdistys
– ammattiliitto tai -järjestö, tai rekisteröity yhdistys, jonka jäsenenä on ammattiliitto tai ammattijärjestö
– säätiö, jonka perustaja on ammattiliitto tai -järjestö, tai rekisteröity yhdistys, jonka jäsenenä on ammattiliitto tai ammattijärjestö
– sellainen yhdistys, joka tarjoaa jäsenille oikeudellista työsuhdeneuvontaa ja työsuhteeseen liittyviä ryhmävakuutuksia.
Julkisella rahoituksella tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista
määrärahoista saatavaa rahoitusta tai EU:n rakennerahastoista tai Euroopan globalisaatiorahastosta saatavaa rahoitusta. Myös osarahoitus riittää edellytyksen täyttämiseksi.
Jos järjestäjä ei ole mikään edellä mainituista, kyseessä on
– työnantajan työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 13 §:n tai sitä vastaavan työnantajaa velvoittavan muun säännöksen tai työehtosopimuksen perusteella tarjoama työllistymistä edistävä valmennus tai
– toiminta, jonka tuottajalla on mahdollisuus saada toiminnan tulokseen perustuvaa palkkiota valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista määrärahoista.
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