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Hakemus 
Opintolainavähennys

1. Hakijan tiedot

2. Suoritettu korkeakoulututkinto

Henkilötunnus

Tämä hakemus koskee korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on opintolainaa, jos ensimmäiset korkeakoulututkinto-
opinnot on aloitettu ennen 1.8.2014 ja suoritettu tutkinto on aloitettu 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Täytä hakemus, jos olet korkeakouluopintojesi aikana nostanut Suomen opintotukilain mukaista opintolainaa vastaavaa 
opintolainaa toisen EU/ETA -valtion tai Ahvenanmaan maakunnan opintotukijärjestelmästä. Katso kohta 5.

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Postinumero

Lähiosoite

Oppilaitos

Opiskelumaa

Koulutusohjelma tai opintolinja

Suoritettu tutkinto

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

OT 20

Hakeminen: Opintolainavähennysoikeutesi tutkitaan hakemuksetta, jos:
- olet saanut Suomen opintotukea korkeakouluopintoihisi Suomessa
- olet saanut Suomen opintotukea korkeakouluopintoihisi ulkomailla ja olet ilmoittanut suorittamasi tutkinnon
Kelalle.

i

i

Tutkinnon suorittamispäivä: Katso kohta 6 Liitteet.
Verkkolomake (PDF)

Lisätietoja: www.kela.fi/opintolainavahennys Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/soita-kelaan).

https://www.kela.fi/opintolainavahennys
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, mikä on tutkinnon säännönmukainen laajuus?

Oletko aiemmin suorittanut muun korkeakoulututkinnon, 
– jonka opiskelupaikan olet opiskelijavalinnassa ottanut vastaan syyslukukaudella 2005 tai sen jälkeen tai
– jota suorittamaan olet ensimmäisen kerran ilmoittautunut läsnä olevaksi syyslukukaudella 2005 tai sen jälkeen? (Ilmoita alempi
korkeakoulututkinto vain, jos sinut oli valittu suorittamaan ainoastaan alempi korkeakoulututkinto.)

Oletko aloittanut tutkintoa suorittamatta jotkin muut korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot,
– joiden opiskelupaikan olet opiskelijavalinnassa ottanut vastaan syyslukukaudella 2005 tai sen jälkeen tai
– joissa olet ensimmäisen kerran ilmoittautunut läsnä olevaksi syyslukukaudella 2005 tai sen jälkeen?

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, mikä on tutkinnon säännönmukainen suorittamisaika opetusohjelman mukaan?

Suoritetun tutkinnon taso:

Tutkinto:

Tutkinto:

Milloin otit opiskelijavalinnassa vastaan suorittamaasi tutkintoon tähtäävän opiskelupaikan korkeakoulussa?

Milloin otit opiskelijavalinnassa vastaan kyseisen opiskelupaikan korkeakoulussa?

Oletko ollut tutkinnon suorittamisaikana varusmies- tai siviilipalveluksessa tai naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa?

Oletko saanut tutkinnon suorittamisaikana
– lapsen hoitamisen perusteella sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa?

Milloin aloitit suorittamaasi tutkintoon tähtäävät opinnot läsnä olevaksi ilmoittautuneena?

Opiskeluoikeus oli hyväksymiskirjeen mukaan

opintopistettä.

vuotta lukuvuotta.kuukautta tai

ammattikorkeakoulututkinto

ammattikorkeakoulututkintoon

ylempi ammattikorkeakoulututkinto

ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

alempi korkeakoulututkinto

pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon
alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon

ylempi korkeakoulututkinto

pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon

Muu. Mikä?

muuhun. Mihin?

Syyslukukausi v.

Syyslukukausi v.

Syyslukukausi v.

En

Kyllä olen; ajalla

Kyllä olen; ajalta

En

Olen. Milloin?

Olen. Missä oppilaitoksessa? (Jos olet aloittanut useita opintoja, ilmoita ensimmäinen aloittamasi.)

Kevätlukukausi v.

Kevätlukukausi v.

Kevätlukukausi v.

3. Aiemmat opinnot

4. Tutkinnon suorittamisaikaa pidentäneet olosuhteet
Katso kohta 6 Liitteet.i

-

-
Verkkolomake (PDF)
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– sairauden perusteella sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa?

– täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa kuntoutustukea, eläkettä tai korvausta?
Kyllä olen; ajalta

En

En

Olen. Mikä viranomainen on myöntänyt opintolainan tai takauksen opintolainalle?

Olen. Toimita pankin todistus, josta käy ilmi tutkinnon suorittamisvuoden jälkeen tehdyt lainan lyhennykset.

Kyllä. Selvitä, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja sinulla jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1.–31.7.2020) tai 
sen jälkeen suorittamatta ja miten koronaepidemia vaikutti siihen, että tutkinnon suorittamiseksi vaadittavien opintojen 
suorittaminen viivästyi.

Kyllä olen; ajalta

-

-

Oletko syyslukukaudella 2020 (1.8.–31.12.2020) tai sen jälkeen suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka perusteella haet 
opintolainavähennystä ja onko valmistumisesi viivästynyt koronaepidemian vuoksi?

Laskelma

Opintolainamäärä vähennysten jälkeen yhteensä

–

–

Opintolainamäärä tutkinnon suorittamislukukauden viimeisenä päivänä (ilmoita saldo 31.7. tai 31.12.)

Oletko tehnyt lainan lyhennyksiä tutkinnon suorittamisvuoden jälkeen?

– vähennetään ennen korkeakouluopintojen aloittamislukukautta nostetut opintolainat
(ilmoita saldo 31.7. tai 31.12.)

– vähennetään huomioon otettavien korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot

€

€

€

€

Oletko saanut korkeakouluopintojesi aikana Suomen opintotukilain mukaista opintolainaa vastaavaa opintolainaa toisen 
EU/ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan opintotukijärjestelmästä?

5. Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja ulkomaisten opintotukijärjestelmien mukaiset opintolainat

Toimita laskelmassa esiintyvistä luvuista pankin todistukset.i

6. Liitteet
Kohta 2. Suoritettu korkeakoulututkinto

Kohta 4. Tutkinnon suorittamisaikaa pidentäneet olosuhteet
Kopio tutkintotodistuksesta. Käännä se suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistus on muunkielinen.

Kopio sotilaspassista tai palvelustodistuksesta, josta käy ilmi palvelusaikasi varusmiespalveluksessa, siviilipalveluksessa tai 
naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa.
Etuuden myöntäjän todistus maksetuista etuuksista. Todistuksesta on käytävä ilmi, mille ajalle etuus on myönnetty. Kelan 
myöntämistä etuuksista ei tarvita todistusta.
Luettelo tutkinnon suorittamiseksi vaadittavista opinnoista, joiden suorittaminen viivästyi koronaepidemian vuoksi, ja oma 
vapaamuotoinen selvitys siitä, miten koronaepidemia vaikutti siihen, että opinnot viivästyivät. Ilmoita myös lukukaudet, 
joiden aikana opintojen suorittaminen viivästyi. Opintojasi viivästyttäneet syyt voivat liittyä opintojen järjestelyihin, 
matkustusrajoituksiin tai muihin viranomaissuosituksiin tai sinun tai perheenjäsenesi terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
7. Allekirjoitus

Paikka ja aika Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä 
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.

Verkkolomake (PDF)
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