TIEDOTE

OLETKO ALOITTANUT OPINTOSI TAI VALMISTUNUT VUONNA 2019
Sinun kannattaa lukea tämä tiedote, jos olet vuoden 2019 aikana aloittanut opintosi, valmistunut
tai käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi.
Takaisin perittäväksi ehdottamamme määrä voi muuttua, jos ennen opiskeluaikaa tai opiskeluajan
jälkeen saamasi tulot ovat keskimäärin yli 1 990 euroa kuukaudessa.
Jos teet uudelleenkäsittelypyynnön, jossa selvität opiskeluaikasi sekä ennen opiskeluaikaa taikka
opiskeluajan tai enimmäistukiajan päättymisen jälkeen saamasi tulot, on mahdollista, että päätösehdotuksen mukainen takaisinperintä muuttuu tai toteamme sen aiheettomaksi.

Miksi olet saanut päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä
Kun teemme tulovalvonnan, tarkistamme tulotiedot verotustiedoista ja tulorekisteristä. Opintojen
aloittamista, valmistumista tai enimmäistukiajan loppumista ei kuitenkaan aina voida huomioida
päätösehdotuksessa. Tämän vuoksi olet saanut päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä.

Miten voit vaikuttaa takaisinperintään
Päätösehdotuksen mukainen takaisinperintä ei välttämättä ole lopullinen. Voit kirjallisesti pyytää
päätösehdotuksen uudelleen käsittelyä. Kun uudelleenkäsittelypyyntösi on tutkittu, lähetämme
sinulle päätöksen. Voit valittaa päätöksestä opintotuen muutoksenhakulautakuntaan.

Mitä sinun pitäisi tehdä
Lue huolellisesti saamasi päätösehdotus ja muu aineisto. Lisätietoja saat päätösehdotuksen kohdasta ”Uudelleenkäsittelyn pyytäminen ja määräaika” sekä tiedotteesta "Opiskelijan omien tulojen
vaikutus opintotukeen".
Tee tarvittaessa meille kirjallinen uudelleenkäsittelypyyntö. Voit tehdä uudelleenkäsittelypyynnön
Kelan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla. Valitse aiheeksi Opiskelijan asiat ja Opintotuen tulovalvonta. Älä valitse aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat. Älä tee uudelleenkäsittelypyyntöä Muutoksenhaku- tai valitusasiana, vaan valitse palvelussamme Viestit. Jos mahdollista, lähetä liitteet
yhtenä tiedostona. Muistathan tehdä uudelleenkäsittelypyyntösi ajoissa.
Tämän tiedotteen kääntöpuolella on lomake, jota voit käyttää selvittäessäsi meille opiskeluaikasi ja
tulosi. Sinun ei ole pakko käyttää lomaketta. Voit tehdä uudelleenkäsittelypyynnön myös ilman lomaketta, mutta tee se aina kirjallisesti.







Jos olet aloittanut opintosi vuonna 2019, toimita oppilaitoksen hyväksymistodistus ja todistukset tuloista, jotka olet saanut ennen opintojen aloittamiskuukautta.
Jos olet valmistunut vuonna 2019, toimita tutkintotodistuksesi ja todistukset tuloista, jotka
olet saanut valmistumiskuukauden jälkeen. Sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi,
jos päätösehdotuksessa on tieto suorittamastasi tutkinnosta. Tutkintotodistusta ei tarvita
myöskään suomalaisessa oppilaitoksessa suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta.
Jos olet käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi vuonna 2019, toimita todistukset tuloista,
jotka olet saanut viimeisen tukikuukauden jälkeen.
Tulotodistuksista on käytävä ilmi tulon maksuajankohta ja määrä (bruttona). Todistuksia
ei tarvita Kelan maksamista etuuksista eikä palkoista ja palkkioista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä (www.tulorekisteri.fi).
Jos teet merkintöjä selvityksiin, älä käytä korostuskynää.

Ystävällisesti
Kela
Kääntöpuolella: Tulojen ja opiskeluajan selvityslomake

TULOJEN JA OPISKELUAJAN SELVITYSLOMAKE
Lue ohjeesta, mitä merkitset lomakkeen eri sarakkeisiin. Liitä täyttämäsi lomake uudelleenkäsittelypyynnön mukaan.
Toimita uudelleenkäsittelypyyntö, tämä lomake ja todistukset Kelaan.
Tukikuukausi: Merkitse rastilla kuukaudet, joilta sait opintorahaa (ja asumislisää tai jompaakumpaa niistä). Älä huomioi
yleistä asumistukea. Tarkista, että tukikuukausien määrä on sama kuin saamassasi päätösehdotuksessa.
Yhteensä: Merkitse Yhteensä-rivin Tulot yhteensä -kohtaan vuositulosi. Otamme tulot huomioon bruttomääräisinä. Tarkista,
että tulojen yhteismäärä on sama kuin opintotukeen vaikuttavien vuositulojesi määrä päätösehdotuksessa. Jos vuositulojesi
yhteismäärä on mielestäsi virheellinen, selvitä asia uudelleenkäsittelypyynnössäsi.
Pääomatulot. Ansiotulot. Tulot yhteensä: Erottele pääomatulot (esim. osinko- ja vuokratulot sekä yritys- tai elinkeinotoiminnan tulot) ja ansiotulot (esim. palkkatulot ja veronalaiset sosiaalietuudet). Merkitse tulot kuukausittain. Tulot ovat sen
kuukauden tuloa, jonka aikana tulo on saatu (maksupäivä on ratkaiseva). Jos et selvitä tulon maksuajankohtaa, kohdistamme
tulon opiskeluajalle. Luovutusvoitot kohdistamme kuitenkin yleensä kaupantekopäivän mukaan.
Liitä mukaan palkkatodistukset, tiliotteet ja muut vastaavat todistukset tuloista. Todistuksia ei tarvita Kelan maksamista
etuuksista eikä palkoista ja palkkioista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä (www.vero.fi/tulorekisteri.fi). Todistuksesta on
käytävä ilmi tulon bruttomäärä ja maksupäivä. Tarvitsemme todistukset vain opiskeluajan ulkopuolisista tuloista.
Jos saamasi tulon maksuajankohtaa ei ole mahdollista selvittää (esim. yritys- ja elinkeinotoiminnan tulot), se voidaan jakaa
tasan kalenterivuoden 12 kuukaudelle. Jos yritystoiminta on aloitettu tai se on päättynyt vuoden aikana, voimme kohdistaa
tulon ainoastaan yritystoiminnan ajalle. Liitä mukaan todistukset yritystoiminnan harjoittamisesta.
Jos aloitit opintosi vuonna 2019, ilmoita opintojesi aloitusajankohta: ____ . ____ . ______. Tällä tarkoitetaan koulutuksen virallista alkamispäivämäärää (ei henkilökohtaista). Liitä mukaan oppilaitoksen hyväksymistodistus tai vastaava. Jos aloitit opintosi myöhässä jälkivalinnan (peruutuspaikan) vuoksi, selvitä asia meille, sillä opintojesi aloittamiskuukausi voi tässä tapauksessa määräytyä opintojesi henkilökohtaisen aloitusajankohdan mukaan.
Jos valmistuit vuonna 2019, ilmoita ajankohta, jolloin suoritit tutkinnon tai suoritit opintosi loppuun: ____ . ____ . ______ (virallinen valmistumispäivämäärä). Tällä ei tarkoiteta tilannetta, jossa opiskelut päättyivät, mutta opintoja oli suorittamatta tai
todistus oli saamatta. Liitä mukaan tutkintotodistus tai vastaava, jos valmistumistietoa ei ole päätösehdotuksessa. Tutkintotodistusta ei tarvita myöskään suomalaisessa oppilaitoksessa suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta. Jos sinut on opiskelijavalinnassa valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto, pelkän alemman korkeakoulututkinnon suorittamista ei yleensä rinnasteta opintojen päättymiseen. Jos suoritit opintoja, joiden tavoitteena ei ollut tutkinnon suorittaminen,
selvitä, milloin päätit opintotukeen oikeuttavat opintosi. Jos sinulla on opiskeluoikeus tutkinnon suorittamiseen ja suoritit
vain tutkinnon osan tai osia, et ole tulovalvonnassa valmistunut.
Jos käytit opintotukiaikasi loppuun, se rinnastetaan valmistumiseen tulovalvonnassa. Korkeakouluopinnoissa tukiaika
päättyy, kun enimmäistukiaika on käytetty loppuun. Muissa opinnoissa tukiaika päättyy, kun opinnoista on suoritettu niin
suuri osa, etteivät jäljellä olevat opinnot oikeuta enää opintotukeen. Selvitä, milloin opintotukiaikasi loppui.
Opiskelukuukausi: Merkitse rastilla opiskelukuukaudet. Ota myös huomioon seuraavat asiat:
a) Opinnot ovat voineet alkaa esimerkiksi elokuun lopulla, mutta syyskuu oli ensimmäinen mahdollinen tukikuukausi näissä
opinnoissa; elokuu ei tällöin ole opiskelukuukausi. b) Jos opintojen tai tutkinnon suorittamispäivä on kuukauden 18. päivä tai
myöhäisempi, valmistumiskuukausi on opiskelukuukausi. c) Jos olet suorittanut useampia opintoja, merkitse ainoastaan niiden opintojen opiskelukuukaudet, joihin sait opintotukea vuonna 2019.

Merkitse tulosi jokaiselta kuukaudelta - pelkästään opiskelukuukausien tulojen selvittäminen ei riitä!
Kuukausi

Tukikuukausi (x)

Pääomatulot
(euroa)

Ansiotulot
(euroa)

Tulot yhteensä
(euroa)

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi
Päiväys
Allekirjoitus

Henkilötunnus
Nimen selvennys

Sähköposti
Puhelinnumero

Opiskelukuukausi (x)

