Virtain kaupunki
Virtaintie 26,
34800 Virrat
p. (03) 485 1211
kirjaamo@virrat.fi

Virtain kaupungin tuki virtolaisille korkeakouluopiskelijoille
Hakulomake
Nimi
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kotikunta
Kotiosoite Virroilla
Mahdollinen muu osoite
Tilinumero
Oppilaitos
Tutkinnon ala- ja koulutusohjelma
Opintojen alkamisvuosi
Arvioitu valmistumisaika
Vapaamuotoiset lisätiedot

Todistan antamani tiedot oikeiksi. Annan Virtain kaupungille luvan käsitellä tietojani tähän hakemukseen
liittyen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti. Ilmoittamanne tiedot tallennetaan opiskelijan
korkeakoulutuen asiakasrekisteriin. Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot (tietosuoja-asetus
artikla 15).
Hakijan allekirjoitus
Opiskeluoikeuden todentavat hakemuksen liitteet

Virtain kaupunki
Virtaintie 26,
34800 Virrat
p. (03) 485 1211
kirjaamo@virrat.fi
Ohjeet
Virtolaiset korkeakouluopiskelijat voivat jatkossa hakea lukuvuosittaista 400 euron korkeakoulutukea. Opiskelijoiden
tuki koskee yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa
opiskelevia.
Tuki haetaan vuosittain syksyllä erikseen ilmoitettavana ajankohtana ja maksetaan seuraavan vuoden alussa
olettaen, että hakija täyttää vaaditut kriteerit. Kriteereinä ovat aktiivinen opiskelupaikka korkeakoulun
(ammattikorkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja kotipaikkana Virrat tarkastuspäivänä 31.12.
Tuen saamisen ehdot, lukuvuosi 2021–2022:
- Lukuvuotta 2021–2022 koskevaa tukea voi hakea aikavälillä 1.9.–31.10.2021 välisenä aikana. Hakuaika
päättyy 31.10.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
- Hakijan on oltava läsnäolevana opiskelijana korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana. Tukeen oikeuttavat
alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä opiskelu sekä jatkotutkinto-opiskelu.
- Opiskelupaikka todennetaan hakemuksen liitteenä. Hakija voi todentaa opiskelunsa korkeakoulusta
saatavalla läsnäolotodistuksella tai vastaavalla tositteella. Läsnäolotodistuksen voi pyytää oppilaitoksen
opintotoimistosta. Tarvittaessa kaupunki voi pyytää hakijalta opiskelupaikkaan liittyviä lisäselvityksiä.
- Hakijan on oltava väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan kirjoilla Virroilla. Hakijalla voi olla opiskelujen
aikainen asunto opiskelupaikkakunnalla. Kotikuntatiedot tarkastetaan 31.12.2021 tilanteen mukaan.
- Mikäli opiskelija suorittaa tutkintonsa lukuvuoden aikana ja on näin ollen kirjoilla korkeakoulussa vain osan
vuotta, on hän oikeutettu tukeen vain syyslukukauden osalta. Tuki on tuolloin 200 euroa. Siihen pätevät
muuten samat ehdot kuin täysmääräiseen tukeen ja maksuaika on tammikuussa.
- Tuki maksetaan vuoden 2022 tammikuussa hakijan ilmoittamalle tilille. Tuki on veronalaista tuloa.
- Viime kädessä tuen myöntämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista päättää Virtain kaupunginhallitus.

Palauta lomake osoitteeseen
Virtain kaupunki / Opiskelijatuki
Virtaintie 26,
34800 Virrat
TAI
Suomi.fi viestit –palvelun kautta osoitteessa: https://www.suomi.fi/viestit. Viestit –palvelu on tietoturvallinen tapa
asioida kanssamme.
- Tunnistaudu Viestit-palveluun.
- Valitse kirjoita viesti.
- Valitse sitten viestin vastaanottaja: Virtain kaupunki
- Vastaanottajan palvelu tai asia: Sähköinen asiointi
- Viestin aihe: Opiskelijatuki
- Kirjoita mahdollinen viestisi
- Liitä täytetty hakemus ja muut tarvittavat liitteet
- Lähetä viesti

