
Varkauden sosiaali- ja 
terveyskeskus 
Joroisten sosiaalityön yksikkö 

SELVITYS OPISKELIJAN 
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN 
LIITTEEKSI 
 

 

   
1 
Hakijan tiedot 

Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin 
      

Kesäajan lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      

Kotikunta 
      

 
2 
Opinnot 

Oppilaitos ja -linja 
      
Opinnot alkaneet/alkavat: 
      

Opinnot päättyvät 
      

 Aikaisemmat opinnot 

 Oppilaitos ja -linja 
      

 Opinnot alkaneet: 
      

Opinnot päättyneet 
      

 
3 
Haetut tuet 

Haettu tuki Ajanjakso määrä 
Opintoraha             €/kk 

Asumislisä             €/kk 

Opintolaina             €/kk 

 

 Opintolainaa ei ole myönnetty 

 Opintolainaa ei ole haettu  
Selite:       
 

  
4 
Vanhempien 
elatuskyky1 

  

 Asun vanhempani/vanhempieni luona 
 

 Muutin pois kotoa vuonna       
 
Vanhempani avustavat minua taloudellisesti opiskeluaikana 
 

 Kyllä,                   €/kk 
 

 Ei, miksi:       
 

 
5 
Muut tulot 

Palkkatulot 
Työnantaja 
      

Ammatti/nimike 
      

Palkka 
      €/kk 

Avustukset (myöntäjä ja summa) 
 

      
 
 
 

 

      

1 Laki lapsen elatuksesta 3 §: Vanhemmat vastaavat lastensa 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. 

                                                



Varkauden sosiaali- ja 
terveyskeskus 
Joroisten sosiaalityön yksikkö 

SELVITYS OPISKELIJAN 
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN 
LIITTEEKSI 
 

 

   
6 
Lisätiedot 

Muita tuen myöntämisessä huomiotavia asioita 
      
 
 

 
Tietojen paikkansapitävyys 
Hakemuksen ollessa vireillä asiakkaan on ilmoitettava tiedoissa tapahtuneista muutoksista.2 
Tiedot voidaan tarkistaa eri viranomaisilta ja muilta asianosaisilta tahoilta.3 
Sosiaalitoimisto voi tarkistaa asiakkaan antamat etuustiedot Kelan etuustietojärjestelmästä.4 
 

 
 
 
 

2 Laki toimeentulotuesta § 20 
3 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 12 
4 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 21 

7 
Tietojen antajan 
allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.  
 
Paikka, aika ja allekirjoitus 
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