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Hakemus 
Aikuiskoulutustuen opintolainan 
valtiontakaus

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Kela saa Työllisyysrahastosta tiedon, mille ajalle aikuiskoulutustuki on myönnetty.

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

2. Hakemus

OT 12

aikuiskoulutustukiajalle

aikuiskoulutustukiaikaa lyhyemmälle ajalle. Mille?

Haen aikuiskoulutustukeen liittyvää opintolainan valtiontakausta

Hakuaika: Aikuiskoulutustukea saavalle voidaan myöntää opintolainan valtiontakaus aikaisintaan hakemuksen 
saapumiskuukautta edeltävän kuukauden alusta.

i

i

Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

-

-

Aikuiskoulutustukihakemukseni koskee

Olen toimittanut tai toimitan aikuiskoulutustukihakemuksen Työllisyysrahastoon

palkansaajan aikuiskoulutustukea

yrittäjän aikuiskoulutustukea.
soviteltua aikuiskoulutustukea ja olen saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin ennen 1.8.2020

Verkkolomake (PDF)

Voit tehdä hakemuksen ja lähettää liitteet myös 
OmaKelassa (www.kela.fi/omakela).
Lisätietoja: www.kela.fi/opintolaina-aikuisopiskelijoille

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/omakela
https://www.kela.fi/opintolaina-aikuisopiskelijoille
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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3. Opinnot

4. Opiskelu ulkomailla

Oppilaitos

Liittyykö suoritettaviin opintoihin opiskelua ulkomailla?

Suoritettava tutkinto
Ammatillinen perustutkinto

Ei

Muu tutkinto

Kyllä, ajalla

Opiskelumaa:

Opintoni eivät ole tutkinto-opintoja

Milloin aloitat tai aloitit nykyiset opintosi?

Opintojen päättymispäivä tai arvio siitä

-

i Sinun tulee toimittaa Kelaan kotimaan oppilaitoksesi todistus ulkomailla opiskelun kuulumisesta kotimaan opintoihin.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
6. Allekirjoitus

5. Lisätietoja
Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.i

Lisätietoja eri paperilla. Merkitse paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

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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