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Vastaus opintojen edistymisen 
seurannan selvityspyyntöön

1. Opiskelijan tiedot

2. Opintosuorituksiin liittyvät asiat

3. Tukikuukausien palauttaminen

Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

OT 28L

Voit vastata OmaKelassa www.kela.fi/omakela 
Valitse Ilmoita muutoksista -> Opiskelu -> Opintotuki -> Vastaus opintojen edistymisen seurannan selvityspyyntöön

i Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.

Opintosuorituksistani puuttuu 31.7.2022 mennessä suorittamiani opintoja.

Olen palauttanut tai palautan kevätlukukaudelta 2022 opintotukea 20.9.2022 jälkeen.

Minulla on kesken opintokokonaisuus (esimerkiksi opinnäytetyö), jota ei ole huomioitu opintojen edistymisen seurannassa.

Opintosuorituksistani puuttuu ulkomaisessa korkeakoulussa, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa 
tekemiäni suorituksia.

Olen suorittanut opintoja suomalaisessa korkeakoulussa ennen 1.8.2011.

Tarkista, onko kaikki opintosuorituksesi kirjattu opintosuoritusrekisteriin niissä suomalaisissa korkeakouluissa, joissa olet 
opiskellut. Pyydä korkeakoulua merkitsemään puuttuva suoritus opintosuoritusrekisteriin sille lukuvuodelle, jolloin teit 
suorituksen. Jos jokin opintosuoritus on merkitty eri lukuvuodelle kuin milloin teit suorituksen, kerro siitä vastauksessasi.

Voit pienentää edistymisen seurannassa huomioitavien tukikuukausien määrää palauttamalla kevätlukukauden 2022 
opintotukea vapaaehtoisesti. Palautus huomioidaan edistymisen seurannassa, jos palautus on tehty viimeistään 25.10.2022. 
Selvitä kohdassa 5, minkä kuukausien opintotuen olet palauttanut.

Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2022 ja suorittanut vähemmän kuin 20 opintopistettä, tukikuukausien palauttaminen 
ei vaikuta edistymisen seurannassa, ellet palauta kaikkia lukuvuonna 2021 - 2022 maksettuja tukikuukausia. Huomaa, että et 
voi enää palauttaa syyslukukauden 2021 opintotukea.

Liitä tämän vastauksen mukaan opettajan arvio tai osasuoritustodistus siitä, kuinka monta opintopistettä olet suorittanut 
kesken olevasta opintokokonaisuudesta 31.7.2022 mennessä. Tarvittaessa täytä ja tulosta Kelan verkkosivuilta 
www.kela.fi/lomakkeet lomake OT 17 Selvitys kesken olevasta opintokokonaisuudesta.

Liitä vastaukseesi todistus näistä opinnoista.

Erillistä todistusta suorituksista ei tarvitse toimittaa.

Kerro jo suorittamasi rekisteristä puuttuneet tai eri lukuvuodelle rekisteröidyt opintosuorituksesi, niiden laajuus ja 
suoritusajankohta kohdassa 5 tai erillisessä liitteessä.
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4. Opintojen edistymiseen vaikuttanut syy

5. Selvitys

Ilmoita opintoihisi vaikuttanut syy ja kerro kohdassa 5, miten syy on vaikuttanut opintoihisi. Kerro myös, vaikuttaako syy edelleen 
opintojesi edistymiseen. Liitä mukaan kopio lääkärintodistuksesta tai viranomaistodistuksesta tai muu selvitys, jos mahdollista. 
Opintoalan vaihtamisesta ei tarvitse toimittaa todistusta.

Oma sairaus, vaikea elämäntilanne tai läheisen sairaus
Opintoalan vaihtaminen
Muu syy

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
6. Allekirjoitus

Paikka ja aika Allekirjoitus
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