Saapunut _____________

OPINTOAVUSTUSHAKEMUS KANGASNIEMEN SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNALLE
Martta Partin opintoavustusrahasto

Hakijan henkilötiedot
Hakijan sukunimi (myös entinen), etunimet

Hakijan henkilötunnus

Hakijan sähköpostiosoite

Hakijan puhelinnumero

Opiskelupaikkakunnan osoite

Kotipaikkakunnan osoite

Hakijan kotikunta

Hakija asuu itsenäisesti omassa
taloudessaan ympärivuotisesti *

 kyllä

 ei

Huoltajan 1 nimi **

Huoltajan 1 henkilötunnus

Huoltajan 2 nimi **

Huoltajan 2 henkilötunnus

Avo-/aviopuoliso / yhteisessä taloudessa asuva henkilö

Avo-/aviopuolison / yhteisessä tal.
asuvan henkilön henkilötunnus

* Hakija elää ilman vanhempien tukea omassa taloudessaan. Opiskelija-asumista vain opiskeluaikana eri paikkakunnalla ei katsota
ympärivuotiseksi itsenäiseksi asumiseksi. Liitteenä oltava vuokrasopimus tai selvitys omistusasumisesta.
** Jos hakija on alle 18-vuotias tai hakija yli 18-vuotiaana asuu huoltajan taloudessa, on hakijan toimitettava verotustodistus huoltajan tuloista.

Opintoja koskevat tiedot
Oppilaitoksen nimi

Opintolinja / tiedekunta / luokka-aste

Suoritettava tutkinto

Nykyisten opintojen alkamispvm

Nykyisten opintojen päättymispvm

Lukuvuoden alkamispvm

Lukuvuoden päättymispvm.

Aiemmat opinnot / tutkinnot ja suoritusvuosi

Opintoavustuksen tiedot ja tulotiedot
Haettava opintoavustus (€)

Pankkitili IBAN-muodossa (alle 18-vuotiaan hakijan huoltajan pankkitili)

Opintoraha ja asumislisä tänä lukuvuonna

Opintolainan kokonaismäärä

Ansiotulot/kuluva vuosi

Huoltajan 1 ansiotulot viimeksi vahvistetusta verotuksesta

Huoltajan 2 ansiotulot viimeksi vahvistetusta verotuksesta

Avo-/aviopuolison / yhteisessä tal. asuvan henkilön ansiotulot
viimeksi vahvistetusta verotuksesta

Lisätietoja

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan)

HAKUOHJE JA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET
Opintoavustusten hakuajankohta on 26.10. - 30.11.2020.
Opintoavustusten myöntämisestä päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Mikäli hakemuksessa annetut tiedot
osoittautuvat virheellisiksi, voidaan myönnetty avustus periä takaisin.
Martta Partin opintoavustuksen tarkoitus on tukea taloudellisesti vähävaraisten koululaisten ja opiskelijoiden
opintoja. Opintoavustusta myönnetään säännölliseen opiskeluun peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa,
ammatillisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa ylempään korkeakoulututkintoon saakka. Avustus
myönnetään myös ulkomailla opiskeluun sekä aikuisopiskeluun. Aikuisopintoihin avustusta voi saada vähintään
kahdeksan viikkoa kestäviin, kokopäivätoimisiin opintoihin enintään kahdeksi opintovuodeksi.
MUUT OPINTOAVUSTUKSEN EHDOT
 Opiskelijan vakituisen asuinkunnan on oltava Kangasniemi (kotikunta).
 Opiskelun tulee olla päätoimista.
 Opiskelijan omien tulojen lisäksi avustuksen myöntämiseen vaikuttavat avio- tai avopuolison tulot.
Avoliittona pidetään samassa asunnossa ja osoitteessa asumista. Kotona asuvan ja alaikäisen hakijan osalta
huomioidaan myös vanhempien / huoltajien tulot. Myös vanhemman uuden avio- tai avopuolison tulot huomioidaan.
Tulotiedot tarkastetaan viimeksi vahvistetusta verotuksesta veroviranomaiselta.
MITEN AVUSTUSTA HAETAAN
Hakulomakkeita hakuohjeineen saa kunnantalolta yhteispalvelupisteestä, koulutoimistosta ja Essoten Kangasniemen
sosiaalipalveluista sekä kouluista ja kirjastosta. Lomakkeen voi myös täyttää sähköisesti kunnan verkkosivujen kautta
www.kangasniemi.fi/palveluopas/sahkoinen-asiointi
Hakulomake palautetaan osoitteella Kangasniemen kunta/Sivistys- ja hyvinvointilautakunta,
Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi. Lomakkeen voi toimittaa myös suoraan kunnan asiointipisteeseen.

Toimitettavat liitteet:
 Vuokrasopimus tai muu selvitys omistusasumisesta

 Verotodistus tai muu selvitys hakijan tuloista

 Verotodistus tai muu selvitys huoltajan 1 tuloista

 Verotodistus tai muu selvitys huoltajan 2 tuloista

Verotodistus tai muu selvitys avo-/aviopuolison /
yhteistaloudessa asuvan henkilön tuloista

 Muu liite: ___________________________________

Huom! Jos toimitat kuntaan liitteitä paperilla, niiden tulee olla perillä viimeistään tiistaina 1.12.2020, tai hakemus
hylätään puutteellisena.

