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Mitä NAO ja ENO ovat?
• Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä
valtionavustuksia 20-50 –vuotiaille henkilöille,
joilla ei ole peruskoulun jälkeistä ammatillista
tutkintoa.

NAO ja ENO osaamisohjelmat
ikärajat ja koulutustausta
NAO on nuorten aikuisten osaamisohjelma 20-29 -vuotiaille nuorille, joilla ei ole
-peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa, tutkinnon suorittaminen on myös voinut jäädä kesken
-ylioppilastutkintoa (voi olla lukion päästötodistus)
-jos opiskelija täyttää opintojen kuluessa 30 vuotta, hän voi suorittaa opinnot loppuun ohjelman
piirissä. Lisäksi jos hakija täyttää korkeintaan puolen vuoden päästä opintojen aloittamisesta 20
vuotta, voidaan hänet ottaa mukaan ohjelmaan.

ENO on aikuisten osaamisohjelma 30-50 -vuotiaille aikuisille, joilla ei ole
-peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa, tutkinnon suorittaminen on myös voinut jäädä kesken
-ylioppilastutkintoa (voi olla lukion päästötodistus)

-Sama kohderyhmän määrittely pätee NAO:ssa ja ENO:ssa myös maahanmuuttajiin. Koulutustaustan määrittely voi
kuitenkin joissain tapauksissa olla hankalaa ja koulutuksen järjestäjän on arvioitava tilanne hakijan haastattelun ja
todistusten perusteella.
-osaamisohjelmat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä valtionapuja, joita haetaan vuosittain syksyllä.
Aikuisten osaamisohjelma päättyy vuoden 2016 lopussa. Nuorten osaamisohjelma jatkuu alkuvuoteen 2018 asti.

Kuka voi opiskella osaamisohjelmissa ja
millaista toimeentuloa voi saada opintojen aikana
-osaamisohjelmissa voi opiskella työtön, työssä oleva tai työvoiman ulkopuolella esim. perhevapailla
oleva henkilö
-opiskelu voi olla pää- tai sivutoimista
- yli 25-vuotias työtön voi hakea opiskeluoikeutta työttömyysetuudella TE-toimistosta, tällöin opiskelun
tulee olla päätoimista, yli 25h/ vko.
- alle 25-vuotias opiskelee osaamisohjelmissa Kela:n opintotuella, mikäli ei hän ei ole työsuhteessa.
- työsuhteessa tai yrittäjänä toimiva henkilö voi opiskella aikuiskoulutustuella opintojen ollessa
päätoimisia
-työsuhteessa tai yrittäjänä toimiva henkilö voi opiskella osaamisohjelmissa myös sivutoimisesti,
mikäli se soveltuu opiskelun luonteeseen

Osaamisohjelmissa voi suorittaa

-

osaamisohjelman avulla voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon aikuisten
näyttötutkintoperusteisena koulutuksena

-

osaamisohjelmissa opiskelija voi myös suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia

-

Kpedu:ssa on omat NAO/ ENO resurssit oppilaitosmuotoiseen koulutukseen ja
oppisopimusmuotoiseen koulutukseen

-

oppilaitosmuotoisia osaamisohjelmia koordinoi Sirpa Salo ja oppisopimusmuotoisia Marjatta
Kuutsa

Osaamisohjelmien maksut

-

opiskelija maksaa osaamisohjelmissa vain tutkintomaksun 58€.

-

mikäli opintoihin sisältyy henkilökohtaisia viranomaismaksuja, ne
kuuluvat opiskelijan maksettavaksi.

-

ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijalta ei
peritä osallistumismaksua.

