KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAKEMUS OPISKELIJA-AVUSTUKSESTA

Haapajärventie 1
86710 KÄRSÄMÄKI

Saapunut pvm:

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT

(kaikki kohdat täytettävä, muista allekirjoitus ja liitteet)
Henkilötunnus

Hakijan suku- ja etunimet
Hakijan osoite kotikunnassa
Hakijan osoite opiskelupaikkakunnalla
IBAN-tilinumero

Puhelinnumero(t)

Sähköpostiosoite

Kotikunta 31.12.2020

OPISKELUA KOSKEVAT TIEDOT
Oppilaitoksen nimi
Tutkinto/ Opintosuunta

Opiskelupaikkakunta

Opiskelu alkanut pvm

Opintojen arvioitu päättymisaika

Onko opiskelu: (katso myöntämisehdot)

PÄÄTOIMISTA

SIVUTOIMISTA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Paikka ja aika

Päätöksen saa lähettää minulle sähköpostitse

Hakijan allekirjoitus

Sähköpostiosoite

Lomakkeessa kerättyjä tietoja käytetään vain kyseessä olevan asian käsittelyyn
LIITTEET:

OPISKELIJATODISTUS

VEROKORTTI

MUITA LIITTEITÄ

Avustus tulee hakea 31.5.2021 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT

1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa
vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen.
Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että avustukseen varattu vuotuinen määräraha 5000 euroa (2500
euroa/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin siten, että avustuksen suuruus on enimmillään 100 euroa/lukukausi.
2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon
suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 5.4 opintopistettä
opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman
mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25 viikkotuntia. Etä- ja monimuotoopiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yksi
yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.
3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja
verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12. Tukeen oikeutettuja
ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin Kärsämäellä.
4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella kesäkuussa 2021.
5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus -vähintään yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla
todistuksella, jossa on ao. oppilaitoksen edustajan allekirjoitus.
6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja.
7. Avustus on saajalleen veronalaista tuloa, jonka vuoksi verokortti tarvitaan etuuden maksuun. Jos verokorttia ei toimiteta, vero
pidätetään 60 % mukaan.
Hakemukset toimitetaan osoitteella Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710 KÄRSÄMÄKI, tai suojattuna sähköpostina menemällä
sivulle www.turvaposti.fi kirjoita kenttään ”lähetä turvapostia vastaanottajalle” vastaanottajan sähköpostiosoite ja klikkaa ”lähetä”,
seuraa sivuston antamia ohjeita. Huom. lähetys on kuitattava lopuksi omasta sähköpostiosoitteestasi.
Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804

