Tyhjennä lomake

Ilmoitus
Ulkomaisessa oppilaitoksessa
suoritettu tutkinto

OT 29

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoja www.kela.fi/opiskelijat
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Ilmoita suoritetusta tutkinnosta heti tutkintotodistuksen saatuasi.
1. Tutkinnon suorittajan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

2. Suoritettu tutkinto
Opiskelumaa
Oppilaitos
Suoritettu tutkinto. Katso kohta 4 Liitteet.
Tutkinnon taso:
ylempi korkeakoulututkinto

alempi korkeakoulututkinto

ammattikorkeakoulututkinto

ammatillinen perustutkinto

muu. Mikä?
Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, valittiinko sinut suorittamaan
pelkästään alempi korkeakoulututkinto, vai

alempi ja ylempi korkeakoulututkinto?

"pelkästään alempi korkeakoulututkinto", vaikka olisit myöhemmin saanut ylemmän korkeakoulututkinnon
L Valitse
suoritusoikeuden.
Tutkinnon säännönmukainen suoritusaika opetusohjelman mukaan
_________ vuotta _________ kuukautta tai _________ ,______ lukuvuotta.

L Jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen
jälkeen ja sinulla on opintolainaa, sinun tulee erikseen hakea opintolainahyvitystä Kelan lomakkeella OT 30 (Hakemus Opintolainahyvitys), jos haluat käyttää oikeutesi opintolainahyvitykseen alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen
perusteella.
Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintolainahyvitys-nain-haet#alempi
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3. Opiskelutiedot
Milloin otit vastaan tutkintoon johtaneiden opintojen opiskelupaikan? _____._____._________
Milloin aloitit ne läsnä olevaksi ilmoittautuneena? _____._____._________
Tutkinnon suorittamispäivä: _____._____._________
Oletko saanut Suomen opintotukea näihin opintoihin?
En

Kyllä

Oletko ennen näiden opintojen aloittamista harjoittanut muita korkeakoulututkinto-opintoja Suomessa tai ulkomailla?
En

Kyllä. Milloin otit vastaan ensimmäisen opiskelupaikan korkeakoulussa? _____._____._________
Milloin aloitit ne läsnä olevaksi ilmoittautuneena? _____._____._________
Jos suoritit tutkinnon, tutkinnon suorittamispäivä: _____._____._________

Oletko muuttanut tai muutatko takaisin Suomeen?
En

Kyllä. Muuttopäivä: _____._____._________

4. Liitteet
Kopio tutkintotodistuksesta. Käännä se suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistus on muunkielinen.

5. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin lomakkeen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

6. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päiväys

Allekirjoitus

Ilmoitusvelvollisuus perustuu opintotukilain (65/1994) pykälään 41 sekä asetuksen 1146/2004 pykälän 4 momenttiin 2. Asetus koskee valtion
varoista suoritettavaa eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta.
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.
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

