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Liite toimeentulotukihakemukseen, opiskelijat 22.12.2014 

 Hakemuksen saapumispäivä 

      

Virkailija täyttää 

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen tulo, joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja 
toimeentulokustannukset. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtiontakauksesta opintolainaan. 
 

1. Opiskelija 

Henkilötunnus 

            -         
 

Sukunimi 

      

Etunimet 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 

      

Osoite opiskeluaikana 

Lähiosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 

      

Osoite kesäaikana 

Lähiosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 

      

 

2. Opinnot 

Opiskelen seuraavasti 

  päätoiminen opiskelu  iltaopiskelu  monimuoto-opiskelu  aikuiskoulutus 

  joku muu, mikä?        

 Oppilaitos 
      

 Suoritettava tutkinto ja sen laajuus opintopisteinä 
      

 Opinnot ovat alkaneet   .  .      (pp.kk.vvvv) Arvioitu valmistumisajankohta on    .  .      (pp.kk.vvvv) 

 Opintoihin liittyy työharjoittelua ajalla   .  .      -   .  .      (pp.kk.vvvv) 

 Harjoittelu on palkallista  ei  kyllä, palkka       €/ kuukausi 

 
3. Aiemmat opinnot 

Suorittamani tutkinnot tai keskeyttämäni opinnot 

 Oppilaitos Opintosuunta Valmistumisvuosi Keskeyttämisvuosi 
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4. Opintojen rahoitus 

Saan opintoihin taloudellista tukea, esimerkiksi Kelan opintoetuudet, stipendit, apurahat yms. 

  kyllä, mistä, mitä?        

 ajalle   .  .      -   .  .      (pp.kk.vvvv)         €/kk 

  ei, miksi en?        

 Kelan opintoetuuksista olen käyttänyt       opintokuukautta. 

 Oletko selvittänyt oikeutta saada lisätukikuukausia?  kyllä, liitteeksi Kelan päätös  ei 

Opintolaina tai opintososiaalinen luotto 

Olen hakenut opintolainan valtiontakausta 

  kyllä 

  takaus hylätty, miksi?        

  en, miksi?        

 Nostopäivämäärä    .  .      (pp.kk.vvvv) Opintolainaa on nostettu       € 

Teen töitä opintojen aikana 

  kyllä (tulot ilmoitetaan toimeentulotukihakemuksessa) 

  en, miten olet aikonut rahoittaa opintojen aikaisen toimeentulon? 

      

 

5. Opintojen eteneminen 

Olen suorittanut  

       opintopistettä kuluvan lukukauden aikana. 

       opintopistettä opintojen alusta alkaen. 

 Opintoni etenevät suunnitellusti  kyllä   ei, miksi?        

 Jos et saa opintoetuuksia opintojen viivästymisen vuoksi, ilmoita mikä on suunnitelmasi opintojen loppuun saattamiseksi? 

      

 

6. Vanhempien elatuskyky 

Laki lapsen elatuksesta 3 §: Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on 

täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset , koulutuksen 
kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan 

aiheutuneista kustannuksista. Tarvittaessa pyydetään selvitys vanhempien tuloista ja varallisuudesta. 

 Avustavatko vanhempasi sinua taloudellisesti opintojen aikana?  kyllä       €/ kk   ei 

 Perustele, jos et saa avustusta vanhemmilta 
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7. Täytä lisäksi tämä osio, jos haet toimeentulotukea kesäkuukausille 

Kesäopinnot 

Onko kesäopiskelu mahdollista? 
  kyllä, kirjoita suunnitelmasi 

      

  ei, miksi?        

 Milloin jätit kesäopintotukihakemuksen?   .  .      (pp.kk.vvvv) 

Kesätyösuunnitelma 

 Työsuhteeni alkaa   .  .      (pp.kk.vvvv) Työsuhde kestää       kuukautta. 

 Saan ensimmäisen palkkani   .  .      (pp.kk.vvvv) Viimeinen palkan maksupäivä on   .  .      (pp.kk.vvvv) 

 Työnantajani on 

      

 Mikäli sinulla ei ole vielä kesätyöpaikkaa, mihin työpaikkoihin olet hakenut? 

      

 • Liitä kopiot lähetetyistä työhakemuksista tai kirjoita oma selvitys, josta ilmenee, mitä työtä olet hakenut, mistä ja milloin. 

• Liitä mukaan myös työnantajan yhteystiedot. 

 

 

8. Liitteet 

Kohta 2. Opinnot 

 Oppilaitoksen ilmoitus opintopaikasta, ellet ole jo toimittanut sitä aiemmin. 

Kohta 4. Opintojen rahoitus  

 Kopio Kelan opintotukipäätöksestä, ellet ole jo toimittanut sitä aiemmin kuluvalta lukuvuodelta.  

 Pankin tosite nostetusta opintolainasta tai opintososiaalisesta luotosta. 

Kohta 5. Opintojen eteneminen  

 Kopio opintokortista  

 

 

9. Allekirjoitus 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana 
tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi 

aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä (laki toimeentulotuesta 20 §). 

 Päiväys 

      

Opiskelijan allekirjoitus 

 

 


