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Oppilaitoksen valvontailmoitus 
Opintotuki/Koulumatkatuki

1. Opiskelijan tiedot
Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

2. Opinnot

3. Opinnoissa edistyminen ei ole riittävää

OT 5

Ei ole
Opiskelija on harjoittanut opintojaan erityisen vähän (alle 20 %), eikä opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti

Oppilaitoksen nimi ja toimipiste

Aikaisemmin Kelalle lähetettyjen valvontailmoitusten lukumäärä:

Onko opiskelija harjoittanut opintojaan erityisen vähän?

alkaen tai ajalla 

alkaen tai ajalla 

Opiskelija ei ole edistynyt opinnoissaan riittävästi

Suoritettava tutkinto tai koulutus

i Ilmoitus tulee tehdä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun oppilaitoksessa on havaittu, ettei opiskelijalla ole edellytyksiä 
opintotuen ja/tai koulumatkatuen saantiin.
Kohdat 1-4 ja 7-8 koskevat kaikkia koulutuksia. Kohdat 5-6 koskevat vain koulutuksia, joiden tiedot eivät ole 
valtakunnallisessa tietovarannossa (Koski).

-

-

i

i

Täytä kaikki kohdat.

Jos opintojen laajuus on mitoitettu viikkotunteina, kerro kohdassa 7 Lisätietoja, mihin perustuu oppilaitoksen arvio, että 
opiskelija ei ole edistynyt opinnoissaan riittävästi.

Opiskelija on suorittanut kuluvan lukuvuoden aikana

Opiskelija on suorittanut koko opiskeluaikana

osaamispistettä,

osaamispistettä,

opintopistettä,

opintopistettä,

opintoviikkoa,

opintoviikkoa,

kurssia tai

kurssia tai

yo-tutkinnon koetta.

yo-tutkinnon koetta.

Verkkolomake (PDF)

Postita lomake osoitteeseen 
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme 
(www.kela.fi/yhteistyokumppanit-asiakaspalvelu).

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-asiakaspalvelu
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8. Allekirjoitus

7. Lisätietoja

4. Koulumatkojen keskeytyminen (koulumatkatuki)

5. Opintojen keskeytyminen

6. Valmistuminen

Ilmoita, kun opiskelijalla ei ole lainkaan koulumatkoja vähintään neljään viikkoon.

Ilmoita aina yli 2 viikon keskeytymisestä.

i

i

Paikka ja aika

Paikka ja aika

OPISKELIJAN OMA ILMOITUS KESKEYTTÄMISESTÄ

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Oppilaitoksen edustajan nimi

Opiskelijan allekirjoitus

Oppilaitoksen leima

alkaen tai ajalla 

alkaen tai ajaksi

alkaen tai ajalla 

Opiskelijalla ei ole koulumatkoja

Syy:

Opinnot ovat keskeytyneet

Poikkeuksellinen valmistumisajankohta:

-

-

-

Sairaus

Äitiys- tai vanhempainvapaa

Ilmoitan keskeyttäväni/keskeyttäneeni opintoni

Opiskelija ei aloittanut lainkaan opintojaan.

Opiskelija on eronnut muusta syystä/katsottu eronneeksi/erotettu.

Varusmies- tai siviilipalvelus tai vapaaehtoinen asepalvelus

Henkilökohtaiset syyt

Opiskelija on vaihtanut oppilaitosta (Opiskelijan on tehtävä uusi hakemus.)
Opiskelija on vaihtanut opintolinjaa oppilaitoksessamme (Opiskelijan on tehtävä uusi hakemus.)

Verkkolomake (PDF)
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