
Tietoa opiskeluajan toimeentulosta ja opintojen 
rahoittamisesta 
 
Opintotuki 
Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtioin takaus. Kelan myöntämää 
opintotukea voit saada, kun 

 suoritat ammatillista perustutkintoa 

 osallistut koulutukseen, joka valmentaa ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen 
elämään 

 osallistut näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen tai muuhun ammatilliseen lisäkoulutukseen 
 

Opintoraha: 
Jos olet alle 17‐vuotias ja oikeutettu lapsilisään, et voi saada opintorahaa. Voit kuitenkin ehkä saada 
asumislisää ja lainan takauksen. Kun olet täyttänyt 17, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta. 
Opintorahan määrään vaikuttavat oppilaitoksesi, ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempien luona, oletko 
avioliitossa ja onko sinulla lapsia. 
 

 Voit saada opintorahaa enintään 250,28 €/kk 
 

Asumislisä: 
Voit saada asumislisää, jos asut vuokra‐ tai asumisoikeusasunnossa. Voit saada asumislisän vain 
opiskelukuukausilta. Jos sinulla tai puolisollasi on lapsi, joka asuu kanssasi, et yleensä saa asumislisää vaan 
yleistä asumistukea. 

 Asumislisän määrä on 80 % hyväksyttävistä asumismenoista. Jos asumismenosi ovat yli 252 € 
kuukaudessa, maksat yli menevän osan kokonaan itse. 

 Voit saa asumislisää 26,90–201,60 €/kk 
 

Opintolaina: 
Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Voit saada opintolainaan 
valtiontakauksen, jos saat Kelasta opintorahaa tai Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea. Joissakin 
tapauksissa voit saada lainantakauksen, vaikka et saisi opintorahaa esim. vanhempien tulojen vuoksi. 
Lainan takausta ei voi myöskään saada, jos sinulla on luottorekisteritietoihin merkitty maksuhäiriö. 

 Lainantakausta haet samalla kun haet opintorahaa ja asumislisää. Kun saat lainantakauksen, voit 
hakea opintolainaa valitsemastasi pankista. Pankki päättää lainan myöntämisestä. 

 Toisella asteella Suomessa opiskeleva voi saada opintolainaa 260‐400 €/kk 
 

Lisää tietoa opintotuen myöntämisen edellytyksistä, tuen määrästä, tulorajoista ja opintojen etenemisen 
seurannasta saat käymällä Kelan toimistossa tai verkkosivuilla www.kela.fi. Kelan verkkosivuilla on myös 
laskuri, jonka avulla voit arvioida oman tilanteesi (mm. opintotuen myöntämiseen vaikuttavat 
vuosityötulorajat) www.kela.fi/laskurit. Vuosityötulojen määrä on hyvä arvioida ennakkoon välttyäkseen 
mahdolliselta opintotuen takaisinperinnältä. 
 

Toimeentulotuki 
Opiskelijan ensisijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolainaan. Toimeentulotuki 
ei ole vaihtoehto opintolainan nostamiselle, eikä toimeentulotuella voi rahoittaa opintoja. Mikäli 
ensisijaiset etuudet eivät riitä, voi opiskelijallakin olla oikeus toimeentulotukeen. Vuoden 2016 loppuun 
saakka voi hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kotikunnan sosiaalitoimistossa. Perustoimeentulotuki siirtyy 
Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. 
 



HSL:n matkalippu 
Olet oikeutettu alennushintaiseen bussilippuun henkilökohtaiselle matkakortillesi, jos asut vakituisesti 
HSL:n seutulippualueella, olet täyttänyt 17 vuotta ja opiskelusi on päätoimista ja tutkintoon johtavaa 
peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, 
yliopistossa tai korkeakoulussa. 

 Alennusta voi saada seudullisista sekä sisäisistä kausi‐ ja arvolipuista. Alennuksen suuruus on 50 % 

 30 -vuotta täyttäneeltä päätoimiselta aikuisopiskelijalta alennuslipun saaminen edellyttää 

myönteistä Kelan opintotukipäätöstä eli muilla rahoitusmuodoilla (aikuiskoulutustuki, 
vuorottelukorvaus, työttömän omaehtoisen koulutuksen tuki) opiskeleva ei ole oikeutettu 
opiskelija-alennukseen. 

 Opiskelijoiden alennuslippuhakemuksen saat opintotoimistosta ja HSL:n sivuilta www.hsl.fi 

 Lisätietoa löydät HSL:n verkkosivuilta www.hsl.fi 
 

Koulumatkatuki 
Lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva voi saa koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen 
kustannuksiin. Koulumatkatukea voi saada vain, jos asut vakituisesti Suomessa ja olet päätoiminen 
opiskelija. Kun matkustat Matkahuollon linja‐autolla: Koulumatkatukihakemuksia saat 
oppilaitoksestasi, Kelan toimistosta ja Kelan verkkosivuilta. Hakemus palautetaan oppilaitoksen 
opintotoimistoon, josta saat ostotodistuksen, jolla voit ostaa matkalipun. Omavastuuosuus on 43 €/kk. 
Opintotoimisto auttaa tarvittaessa koulumatkatukiasioissa. Lisätietoa löytyy kelan verkkosivuilta 
www.kela.fi 
 
Jos kuljet koulumatkasi junalla, et voi ostaa koulumatkatukilippua ostotodistuksella koulumatkatuella 
alennettuun hintaan. Toimi silloin näin: 

 Osta halvin mahdollinen kuukautta vastaavan ajan lippu. 

 Täytä koulumatkatuen hakemuslomake. 

 Jätä hakemus opintotoimistoon 

 Kela maksaa tilillesi kuukausittain koulumatkatukena lipun hinnan ja 43 euron maksuosuuden 
erotuksen. 

Olet oikeutettu koulumatkatukeen kun, 

 yhdensuuntainen koulumatkasi asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km 

 koulumatkojesi kustannukset ovat yli 54 €/kk 
 

Aikuiskoulutustuki 
Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka 
on työ‐ tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka 

 on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta 

 on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen 
opiskelun alkua 

 ja jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee 
lyhemmillä opintojaksoilla tai osa‐aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan 

 ei saa opintoihinsa muuta tukea 
 

Aikuiskoulutustuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia. Tukea 
maksetaan enintään 19 kuukauden ajalta. Katso lisätietoja Koulutusrahaston verkkosivuilta 
www.koulutusrahasto.fi 
 

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu 
Voit saada työttömyysetuutta enintään 24 kuukauden opintojen aikana, jos olet vähintään 25‐vuotias ja 

 olet ilmoittautunut TE‐toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa 

http://www.hsl.fi/
http://www.hsl.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.koulutusrahasto.fi/


 olet TE‐toimiston arvioin mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja 
mahdollisuuksia työmarkkinoilla 

 omaehtoisen opiskelun tuesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa enne kuin aloitat opiskelun 
Katso lisätietoja www.te‐palvelut.fi 
 

Opiskelu kuntoutusrahalla 
Voit saada kuntoutuksena ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillisesti valmentavaa koulutusta, jossa 
voit kouluttautua sinulle sopivaan ammattiin, jos sinulla on sairaus, joka rajoittaa ammatinvalintaasi. Voit 
myös saada ammatillista uudelleen‐ tai jatkokoulutusta, joissa voit saada itsellesi uuden ammatin, jos et 
selviydy ammatissasi sairauden tai vamman vuoksi. Voit hakea Kelan kuntoutusta, kun sinut on hyväksytty 
koulutukseen ja sinulla on B‐lääkärinlausunto kuntoutustarpeestasi ja koulutuksen sopivuudesta. 
Lisätietoja löydät Kelan verkkosivuilta http://www.kela.fi/tyoikaisille_koulutus 
 

Opiskelu ja kotoutumissuunnitelma 
Jos sinulla on voimassaoleva kotoutumissuunnitelma, sinulla on mahdollisuus opiskella 
työttömyysetuudella jäljellä olevan kotoutumissuunnitelman ajan jos: 

 TE‐toimisto on todennut koulutustarpeen 

 opiskelu tukee kotoutumistasi ja työllistymistäsi ja 

 opiskelusta on sovittu kotoutumissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista 

http://www.te‐palvelut.fi/
http://www.kela.fi/tyoikaisille_koulutus

