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Hakemus 
Opintolainahyvitys

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus Sukunimi ja etunimi

Lähiosoite

Puhelinnumero

Postinumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

2. Suoritettu korkeakoulututkinto

OT 30

Oppilaitos

Koulutusohjelma tai opintolinja

Suoritettu tutkinto

Tutkinnon suorittamispäivä:
Tutkinnon taso:

Opiskelumaa

Opintolainahyvitysoikeutesi tutkitaan ilman hakemusta, jos olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän 
korkeakoulututkinnon ja tilanteesi on jompikumpi seuraavista: 
– olet suorittanut tutkinnon Suomessa
– olet suorittanut tutkinnon ulkomailla ja ilmoitat tutkinnon Kelaan kahden vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta
(lomake OT 29 Ilmoitus – Ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto).

i

Hae opintolainahyvitystä, jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja haluat hyvityksen sen perusteella. Toimita 
hakemus kahden vuoden kuluessa alemman korkeakoulututkinnon suorittamisesta.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, täytä ja toimita Kelaan myös lomake OT 29 (Ilmoitus – Ulkomaisessa 
oppilaitoksessa suoritettu tutkinto).

ammattikorkeakoulututkinto
ylempi ammattikorkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto
muu. Mikä?

alempi korkeakoulututkinto

Milloin ensimmäinen opiskeluoikeutesi tutkinto-opintoihin alkoi (missä tahansa korkeakoulussa)?

Syyslukukaudella (1.8.–31.12.) vuonna Kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) vuonna

i Opintolainahyvityksessä huomioitava opiskeluaikasi alkaa sen lukukauden alusta, jolloin ensimmäinen opiskeluoikeutesi 
alkoi.

Milloin aloitit ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi (ensimmäinen läsnäololukukausi korkeakoulututkintoon johtavissa 
opinnoissa)?

Syyslukukaudella (1.8.–31.12.) vuonna Kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) vuonna
i Jos aloitit ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi kevätlukukaudella 2014 tai aiemmin, et voi saada opintolainahyvitystä.

Verkkolomake (PDF)

Lisätietoja: www.kela.fi/opintolainahyvitys 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/opintolainahyvitys
https://www.kela.fi/soita-kelaan
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3. Tutkinnon suorittamisaikaa pidentäneet olosuhteet
Olin tutkinnon suorittamisaikana varusmies- tai siviilipalveluksessa tai naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa ajalla

Liitä mukaan etuuden myöntäjän todistus maksetuista etuuksista, jos etuus on myönnetty muualla kuin Kelassa ja jos siitä ei ole 
tietoja tulorekisterissä. Todistuksesta täytyy käydä ilmi, mille ajalle etuus on myönnetty.

Sain tutkinnon suorittamisaikana

Liitä mukaan kopio sotilaspassista tai palvelustodistuksesta, josta käy ilmi palvelusaikasi varusmiespalveluksessa, 
siviilipalveluksessa tai naisten vapaaehtoisessa asepalveluksessa.

Tutkintoni suorittaminen viivästyi koronaepidemian vuoksi.

Olen suorittanut tutkinnon ulkomaisessa korkeakoulussa, ja valmistumiseni viivästyi, koska tutkintotodistuksen saaminen 
viivästyi minusta riippumattomasta syystä tai koska ulkomaisessa korkeakoulussa on käytössä Suomen lukukausista 
poikkeavat lukukausien alkamis- ja päättymisajat.

Tutkintoni suorittaminen viivästyi opiskelumaan sotatilan tai siihen rinnastettavan vakavan ja poikkeuksellisen olosuhteen 
vuoksi.

Liitä mukaan
• luettelo tutkinnon suorittamiseksi vaadittavista opinnoista, joiden suorittaminen viivästyi koronaepidemian vuoksi
• vapaamuotoinen selvitys siitä, miten koronaepidemia vaikutti siihen, että opinnot viivästyivät
• tieto siitä, minkä lukukausien aikana opintojen suorittaminen viivästyi.

Liitä mukaan tiedot
• todellisesta opiskeluajastasi
• tutkintotodistuksen viivästyksen syystä
• lukukausien alkamis- ja päättymisajoista.

Liitä mukaan
• luettelo tutkinnon suorittamiseksi vaadittavista opinnoista, joiden suorittaminen viivästyi sotatilan tai siihen rinnastettavan 
vakavan ja poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi
• vapaamuotoinen selvitys siitä, mikä vakava ja poikkeuksellinen olosuhde vaikutti opintoihisi ja millä tavoin se viivästytti 
tutkinnon suorittamista
• tieto siitä, minkä lukukausien aikana opintojen suorittaminen viivästyi.

raskausrahaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa ajalta

sairauspäivärahaa ajalta

täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa kuntoutustukea, eläkettä tai korvausta ajalta

i

i

Opintojasi viivästyttäneet syyt voivat liittyä opintojen järjestelyihin, matkustusrajoituksiin tai muihin 
viranomaissuosituksiin tai sinun tai perheenjäsenesi terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Voit osoittaa todellisen opiskeluaikasi esimerkiksi oppilaitoksen antamalla opintosuoritustodistuksella, josta käy ilmi, 
milloin viimeinen opintosuoritus on tehty. Voit osoittaa lukukausien alkamis- ja päättymisajat esimerkiksi ottamalla 
kuvan korkeakoulun verkkosivusta, josta lukukausien alkamis- ja päättymisajat käyvät ilmi. Jos viivästyksen syynä on 
tutkintotodistuksen myöntökäytäntö, voit osoittaa tiedon oppilaitoksen antamalla vapaamuotoisella todistuksella.

-

-

-

-

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
4. Allekirjoitus

Paikka ja aika Allekirjoitus

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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