Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

TÄYDENTÄVÄN TAI EHKÄISEVÄN
TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS

Hakijan tiedot

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Muut samassa kotitaloudessa asuvat henkilöt
Nimi

Henkilötunnus

Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös
Kyllä, ajalle
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Ei, syy:
Tilinumero

Hakemus

Haen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea

Perustelut

(Liitä mahdolliset tositteet hakemukseen)

Ajanvaraus

Hakija haluaa keskustella henkilökohtaisesti sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa
Asia, josta haluaisin keskustella:

Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään, josta asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).

Allekirjoitus

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voimassaoloaikana tiedoissa
tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä (laki toimeentulotuesta 20§).
Päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen
palautus
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Kotkan sosiaalitoimisto
Keskuskatu 7
48100 Kotka

Kouvolan sosiaalitoimisto
Kauppalankatu 14
45100 Kouvola

Toimeentulotuen hakeminen kunnasta
Täydentävää toimeentulotukea haettaessa tulee hakukuukaudelta olla perustoimeentulotukipäätös Kelasta. Oikeus perustoimeentulotukeen tulee olla selvitetty ennen
täydentävän toimeentulotuen myöntämistä. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää äkillisissä kriisitilanteissa ilman voimassa olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.
Perustoimeentulotukihakemuksessa voi Kelaa pyytää siirtämään hakemuksen
käsittelyn täydentävän/ehkäisevän tuen osalta kuntaan, jos jo hakemusta
tehtäessä on tieto täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeesta. Kela välittää
hakemuksen liitetiedostoineen kuntaan. Tällöin ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta
kuntaan.
Hakemuksen täydentävästä/ehkäisevästä toimeentulotuesta voi tehdä myös suoraan
kuntaan, kun henkilöllä on jo voimassa oleva kelan perustoimeentulotukipäätös.
Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan ne laskut, joihin tukea haetaan sekä tiliotteet
1-2 kuukaudelta kaikista hakijan tileistä.
Kunnalle toimitettavassa täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksessa on
oltava yksilölliset perustelut, mihin ja miksi toimeentulotukea haetaan. Asiakkaan tilanteeseen perehtynyt työntekijä toisesta yksiköstä tai organisaatiosta voi toimittaa
kuntaan lisäselvityksen asiakkaan tilanteesta. Lisäselvityksestä tulee käydä ilmi selkeästi perustelut tuen tarpeeseen vaikuttavista tekijöistä. Päätöksenteko perustuu
toimeentulotukilakiin, Kymsoten täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeeseen ja päätöksentekijän yksilölliseen harkintaan.
Hakemukset/tositteet toimitetaan Kotkan tai Kouvolan sosiaalipalvelutoimistoon.
Kotkan sosiaalitoimisto
Keskuskatu 7
48100 Kotka

Kouvolan sosiaalitoimisto
Kauppalankatu 14
45100 Kouvola

20.1.2021

Kymenlaakson sosiaali - ja terveyspalvelujen kuntayht ymä
Y-tunnus 0725901-5
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