
OPINTOTUKI
Uusien opiskelijoiden johdantokurssi



Opintotuki koostuu seuraavista osista:

Opintoraha
Opintotuen asumislisä ulkomailla opiskelun aikana
Opintolaina
Opintolainahyvitys
Ateriatuki (1,94 euroa/ateria)
Opintolainan korkoavustus (valmistumisen jälkeen)

OPINTOTUKI



250,28 e/kk (itsenäisesti asuvalla lapsettomalla opiskelijalla)
Veronalaista tuloa josta ei mene ennakonpidätystä, joten jos
tekee töitä kannattaa tilata uusi verokortti verohallinnon
verkkopalvelusta jos tulojen määrä (opintoraha+palkka)
ylittää verokortin tulorajan.

OPINTOTUEN ASUMISLISÄ
• Asumismenoihin ulkomailla, kun hakija vaihdossa/harjoittelussa/muu

opintoihin liittyvä syy, esim. aineiston hakeminen tutkielmaan.
• Määrä 210 e/kk, poikkeuksena ns. halvan vuokratason maat

OPINTORAHA



Opintorahaa saavalle opiskelijalle (jos valtio on takaajana maksanut
aiemmat lainat voi lainan saada vain erityisestä syystä)
Opintolaina on pankkien myöntämää markkinakorkoista lainaa, joten
kannattaa lukea lainaehdot jotta tietää koska takaisinmaksu yms.
Valtio takaajana; jos opiskelija ei maksa lainaa takaisin,
valtio maksaa pankille ja valtio perii opiskelijalta
Määrä 650 euroa/kk, ulkomailla opiskellessa 800 e/kk
Nostopäivät aik. 1.8. (syyslukukauden laina) ja
1.1. (kevätlukukausi)
Tieto lainatakauspäätöksestä automaattisesti Kelalta pankeille

OPINTOLAINAN VALTIONTAKAUS



Jos haetaan yhdellä hakemuksella koko opiskeluajaksi, tuki maksetaan
jokaisena lukuvuotena ajalle 1.9.–31.5.

Kesäajalle tuki haettava erikseen
Myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta, ei takautuvasti.
Maksupäivä on kuukauden 1. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä

Opintotuki tarkistetaan sen kuukauden alusta lukien, jonka aikana uusi
olosuhde kestää ensimmäinen kerran 18 päivää (esim. muutto pois
vanhempien luota tai vaihtoon lähtö)
Jos valmistuu tai keskeyttää opintonsa 18 pv tai sen jälkeen opintotuki
lakkautetaan seuraavan kuukauden alusta lukien

OPINTOTUEN HAKEMINEN JA KESTO



Vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti keskimäärin
(      tutkinto ei valmistu tällä vauhdilla opintotukiaikana!)
= 45 op. / 9 kuukautta, lisäksi vähimmäisopiskeluvaatimus 20
opintopistettä lukuvuotta kohden.

HUOM! Korvaavia opintoja ei huomioida tässä.
Opintosuoritusten tarkistus tehdään lokakuussa ajalta 1.8.–31.7.
Opintoja ei riittävästi → selvityspyyntö opiskelijalle
→ Kela harkitsee, ovatko syyt hyväksyttäviä → tuki jatkuu / tuki
lakkautetaan 1.1. alkaen
Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia on alle 1 op
tukikuukautta kohden, eikä tähän ole hyväksyttävää syytä.

OPINTOJEN RIITTÄVÄ ETENEMINEN 1



Hyväksyttävät syyt opintojen hidastumiselle:

Oma tai lähiomaisen sairaus
Muu vaikea elämäntilanne, esim. ero.
Erityisen laajan opintonäytetyön tekeminen (gradu)
Äitiys- ja vanhempainrahakausi
Asevelvollisuus
Huom! vaihdon jälkeen opinnot näkyvät viiveellä rekisterissä
ja kysely voi tulla tästä syystä

OPINTOJEN RIITTÄVÄ ETENEMINEN 2



Tukikuukausien määrä kannattaa tarkistaa opintotukipäätöksestä, määrä vaihtelee
aiempien opintojen ja opintojen aloitusvuoden mukaan.

2019 opintonsa aloittaneilla on 30 kuukautta käytettävissä alempaan tutkintoon.
Opintotukea ylempään tutkintoon saa vasta kun alempi tutkinto on suoritettu.

Tukikuukausien rajallisuus kannattaa pitää mielessä jos on hakemassa opintotukea
kesäajalle (9 kk x 3 vuotta= 27 kk)
2019 aloittaneilla tukikuukausia on alempaan+ ylempään 300 op. tutkintoon yhteensä
48 kuukautta.
Opintotukeen voi saada tukijan pidennyksen jos opintoja on hidastanut sairaus tai muu
erityisen painava syy (sellainen johon ei ole itse voinut vaikuttaa).

TUKIKUUKAUSISTA



Tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voi
nostaa opintotukea. Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, etteivät
vuositulot ylitä vuositulorajaa.

Opintotuen tuloraja on eri kuin yleisen asumistuen tuloraja ja katsotaan
eri ajalta.

Opintotuen tulorajat katsotan kalenterivuodelta  1.1.-31.12.

HUOM! Luovutustappioita ei vähennetä luovutusvoitoista vaikka
verottaja näin tekee, lisäksi kannattaa muistaa että osa
säästöhenkivakuutuksesta on verollista

OMIEN TULOJEN VAIKUTUS 1



Vuositulorajat vuonna 2019 ja 2020
Tukikk:                        Tuloraja 1.1-31.12.

1 22 557

2 21 234

3 19 911

4 18 588

5 17 265

6 15 942

7 14 619

8 13 296

9 11 973

10 10 650

11 9 327

12 8 004



Poikkeukset: opintojen aloittamis- ja päättymisvuodet. Vapaan tulon raja voi ylittyä
vain opiskeluaikaisilla tuloilla eli esim. 4 kuukauden opiskeluajalta tulot eivät saa ylittää
2668 euroa, jos vuosituloraja 18 588 euroa ylittyy.

Tulo on maksukuukauden tuloa: jos elokuun palkkaa maksetaan opintojen alettua
syyskuussa, kyse on opiskeluajan tulosta

Kela saa verottajalta koko kalenterivuoden tulotiedon;  opiskelijan on itse esitettävä
selvitys (palkkakuitit) siitä, että tulot on saatu opiskeluajan ulkopuolella. Selvityspyyntö
tulee viiveellä. 2019 tuloista selvityspyyntö tulee helmikuussa 2021. Tähän voi olla
tulossa muutoksia tulorekisterin käyttöönotot takia.

OMIEN TULOJEN VAIKUTUS 2



Jos tuloraja ylittyy, opintotukea voi vapaaehtoisesti palauttaa tukivuotta seuraavan
toukokuun loppuun mennessä .

Opiskelijan on itse huolehdittava vapaaehtoisesta palauttamisesta Kelan
verkkosivuilla

Tulorajan ylittymisen voi myös ennakoida vuoden aikana ja peruuttaa opintotuen
maksun tietyksi ajaksi

Jos ei peruutusta eikä palautusta ja tuloraja ylittyy: tuen takaisinperintä 7,5 %:lla
korotettuna ja tukikuukauden menetys

OMIEN TULOJEN VAIKUTUS 3



= Kelan maksama opintolainan lyhennys

Hyvityksen määrä on 40 % huomioon otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä
määrästä, hyvityksessä huomioidaan enintään 400 e/kk ja enintään 9 kk
lukuvuodessa.
Opintolainahyvitystä ei tarvitse yleensä hakea erikseen (poikkeuksena alemman
korkeakoulututkinnon suorittaneet ja ulkomailla tutkinnon suorittaneet)

Esimerkki: Suorittanut tutkinnon viidessä vuodessa nostanut kaikki lainat:
Tutkintokohtainen lainamäärä  5 vuotta x 9 kk x 400 e= 18 000 e – ”omavastuu” 2500 e =
15 500 e x 40 % = opintolainahyvityksen määrä on 6200 euroa jonka Kela maksaa
pankille opintolainan lyhennyksenä.

OPINTOLAINAHYVITYS



Määräajat:
Alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto:
tavoiteaika + enintään yksi lukuvuosi
Esim:
Tutkinnon laajuus Määräaika
300 opintopistettä 6,0 lukuvuotta
360 opintopistettä 7,0 lukuvuotta

Pelkästään alempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika (3 lukuvuotta)
+ enintään yksi lukukausi (0,5 lukuvuotta)
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Tutkinnon suoritusajan laskeminen alkaa sen lukukauden alusta, jolloin opiskelija on
ottanut vastaan läsnäolevana ensimmäisen opiskelupaikkansa missä tahansa
korkeakoulussa.
Myös poissaololukukaudet ovat opiskeluaikaa opintolainahyvityksessä
Tutkinnon suoritusajan laskeminen päättyy tutkinnon suorituslukukauden viimeiseen
päivään (31.7. tai 31.12.)

Määräajan pidennys:
varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen.
oman lapsen hoitaminen, jos olet saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
oma sairaus, jos olet saanut sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden
perusteella maksettavaa kuntoutustukea, eläkettä tai korvausta.

OPINTOLAINAHYVITYS 3



1. Tukikuukausien määrän tarkistaminen,
2. Opintopistevaatimuksesta huolehtiminen
3. Tulorajojen seuraaminen

• Opiskelijalla vapaus ansaita opintotuen rinnalla, mutta myös vastuu
opintotuen peruuttamisesta tai vapaaehtoisesta palauttamisesta, jos
tulorajat ylittyvät.

• Palautus tukivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä Kelan
verkkosivuilla

TÄRKEITÄ ASIOITA MUISTETTAVANA
OPINTOTUESTA KOKO OPISKELUAJAN



Jos sairastuu niin kannatta hakea sairauspäivärahaa, edut:
tukikuukaudet säilyvät, opintopistevaatimus pienenee,
opintolainahyvitykseen saa lisäaikaa

OTA VIESTIPALVELU KÄYTTÖÖN niin Kela saa yhteyden
sinuun helposti.

Jos kysyttävää Kelasta niin voit laittaa viestin Kelan
asiointipalvelun kautta: kela.fi/asiointi

MUUTA TÄRKEÄÄ



LISÄTIETOA

• KELA.FI
• YOUTUBEN KELAKANAVA JOSSA

VIDEOITA :
• Opintoetuuksien perusteet
• Opintotuen vuositulovalvonta
• Korkeakouluopintojen riittävä edistyminen
• Tukiajat opintotuessa
• Opintojakso ulkomailla

• Kelan opintukisivu facessa



Kiitos ja hyvää alkanutta lukuvuotta



Graafiset elementit



Ikonit


