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Olen peruskoulussa 9.- tai 10.-luokalla
Opiskelen ammatillisessa oppilaitoksessa
Opiskelen lukiossa
Minulla ei tällä hetkellä ole opiskelupaikkaa: 

Haen oppimateriaalitukea 
kevätlukukauden aikana tarvittaviin oppimateriaaleihin
syksyllä alkavan lukuvuoden aikana tarvittaviin oppimateriaaleihin

Tarkoituksenani on tällöin
jatkaa nykyisiä opintojani ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa
aloittaa uutena oppilaana ammatillisessa oppilaitoksessa
aloittaa uutena oppilaana lukiossa
Koulun nimi
(Jos yhteishaun tulokset eivät vielä ole tiedossa, ilmoita tässä ensisijainen hakuvaihtoehtosi)

Opintojeni tarkoituksena on suorittaa
 ylioppilastutkinto

ammatillinen perustutkinto, mikä? 

Haen oppimateriaalitukea seuraavaan/ seuraaviin tarkoituksiin:
ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa tarvittavat oppikirjat
ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelun edellyttämät tarvikkeet  
(esim. työasut, välineet tai muut opiskelutarvikkeet)
muut opintojen edellyttämät välttämättömät kustannukset tai hankinnat 
(esim. tutkintomaksut, laskin, muut tarvikkeet)

Kerro tässä tarkemmin, mitä tarvikkeita tai välineitä opintosi edellyttävät, ja niiden hinta-arvio?

OPPILAS TÄYTTÄÄ Nimi 

Katusoite

Postinumero ja paikkakunta 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Ikä 

Äidinkieli

Hakemus
Oppimateriaalituki toisen asteen opiskelijoille

Sukupuoli

Luokka

Opintojen aloitusvuosi

Opintojen aloitusvuosi

EVÄITÄ ELÄMÄLLE
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Perheen taloudellista tilannetta vaikeuttaa/ vaikeuttavat 
huoltajan työttömyys (alle 1,5 vuotta)
huoltajan työttömyys (yli 1,5 vuotta)
huoltajan pitkäaikainen tai pysyvä työkyvyttömyys

 yksinhuoltajuus
muu taloudellisia haasteita asettava tilanne, mikä?

Tukea hakevan lapsen koulun etäisyys vakituisesta kotipaikasta (km)         
Lapsi käy koulua vakituiselta kotipaikkakunnaltaan 
Lapsi asuu opiskelunsa vuoksi kouluviikon aikana toisella paikkakunnalla

Talouteen kuuluvien alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten lukumäärä 

Taloudessa asuvien aikuisten lasten lukumäärä 

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ Nimi

Osoite, jos eri kuin hakijalla

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Alle 1500
1500 – 2000
2001 – 2500
2501 – 3000
3001 – 4500
4501 – 5000
Yli 5000

Perheen huoltajien yhteenlasketut nettotulot /kk €
(verotuksen jälkeen kuukausittain käteen jäävä tulo, joka 
voi koostua palkkatuloista, yrittäjätuloista, KELA:n myöntämistä 
toimeentuloa turvaavista avustuksista, eläkkeistä tms) 

Onko avustusta lapsen koulunkäynnin tukemiseksi haettu tai saatu muualta?
Mistä avustusta on saatu tai haettu, kuinka paljon?



3 

Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään. 

Annamme luvan siihen, että hakemus voidaan tarvittaessa välittää toiselle alueellamme sijaitse-
valle Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykselle tai aluetoimistolle tukimahdollisuuksien kartoittami-
seksi.

Kyllä Ei

Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus toimitetaan Eväitä Elämälle –ohjelmassa mukana olevalle Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistykselle. 
Paikallisyhdistysten yhteystiedot löydät niiden omilta verkkosivuilta (paikkakunnan nimi.pelastakaalapset.fi). Paikallisyhdistykseltä 
saat myös lisätietoa hakuajoista ja Eväitä Elämälle –ohjelman avustusten saatavuudesta.  Rekisteriseloste sekä linkit Eväitä 
Elämälle –ohjelmassa mukana olevien paikallisyhdistysten sivuille löytyvät osoitteesta www.pelastakaalapset.fi/evaitaelamalle.

Halutessanne voitte toimittaa hakemuksen mukana tuen tarvetta selventävää lisätietoa tai esim. 
ulkopuolisen tahon antaman lausunnon tai suosituksen erillisenä liitteenä.

Mikä merkitys tuella olisi perheellenne?
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