PERUSPALVELULAUTAKUNTA

VÖYRIN

TÄYDENTÄVÄN TAI EHKÄISEVÄN
TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS

KUNTA
Hakemus voidaan käsitellä, jos sinulla on voimassa oleva Kelan tekemä päätös
perustoimeentulotuesta.
Hakija

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite, postinumero ja -paikka

Puhelinnumero

Tilinumero

Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös:

Kyllä, ajalle: ____ / ____ - ____ / ____ 20 ____
Ei, syy _______________________________________________________
Haen
täydentävää tai
ehkäisevää
toimeentulotukea

Perustelut (liitä
mahdolliset
tositteet
hakemukseen)

Ajanvaraus

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle
Asia, josta haluaisin keskustella

Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään, josta asiakkaan antamat
tiedot voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§).
Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaisia, ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen
voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty
toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja asiasta voi aiheutua myös oikeudellisia toimenpiteitä (Laki
toimeentulotuesta 20§).
Allekirjoitus

Päivämäärä

Allekirjoitus

______ / ______ 20______

Hakemus toimitetaan tai lähetetään osoitteeseen:

Vöyrin kunta / Sosiaalitoimisto
Öurintie 31
66800 ORAVAINEN

Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 fax + 358 6 382 1300 www.vora.fi vora@vora.fi

VÖYRIN

PERUSPALVELULAUTAKUNTA
TÄYDENTÄVÄN TAI EHKÄISEVÄN
TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS

KUNTA
Täydentävä / ehkäisevä toimeentulotuki 2017
Jos sinulla on perheessäsi sellaisia erityisiä menoja/tarpeita, joita perustoimeentulotuki ei kata, Vöyrin kunta voi
harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Tarvitset 1. tammikuuta 2017 lähtien
kuitenkin ensin KELAn päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta. Käytät kunnan omaa lomaketta
hakiessasi suoraan kunnalta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea samalle ajanjaksolle.
Jos haet täydentävää / ehkäisevää toimeentulotukea samassa yhteydessä,
perustoimeentulotukea, KELA siirtää kunnalle seuraavia asioita koskevat hakemukset:
o
o
o
o
o
o
o

jolloin

haet

KELAlta

lapset suuret harrastusmenot
huonekalut ja kodin muut hankinnat
lastenvaunut
nuoren ensimmäiseen ammatilliseen toisen asteen tutkintoon liittyvät kustannukset
edunvalvontakustannukset
hautajaiskustannukset
hakemus, joka sisältää sellaisia kustannuksia, joita ei ole otettu huomioon perustoimeentulotuessa.

KELA ei siirrä kunnalle seuraavia asioita koskevia hakemuksia:
o erityisravinnon ja -ravintoaineiden kustannukset
o asumiskustannukset
o vaatekustannukset
o vähäiset sairaanhoitokustannukset, henkilökohtaisen hygienian ja kodin siivouksen kustannukset
o paikallisen joukkoliikenteen ja asiointimatkojen kustannukset
o lehtitilausten, puhelimen ja internetliittymän kustannukset
o vapaa-ajan toiminnan ja virkistyksen kustannukset
o yksilön tai perheen päivittäiseen elantoon liittyvät menot
o maksuviivästys-, muistutus- tai perintäkulut
o lainanlyhennykset
o ylimääräistä rahaa koskevat hakemukset, jos asiakas ei ilmoita tarkkaan, mihin rahaa tarvitaan

Muutoksenhaku
Jos hakija on tyytymätön täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea koskevaan päätökseen, hänellä on oikeus
hakea siihen muutosta. Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätökseen on liitetty muutoksenhakuohjeet.
Hakijan on jätettävä oikaisuvaatimuksensa 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut toimeentulotukipäätöksen.
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti ja osoitetaan Vöyrin kunnan peruspalvelulautakunnalle. Hakijan kannattaa
ottaa yhteyttä viranhaltijaan, joka tekee täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevat päätökset, ja
keskustella hänen kanssaan ennen oikaisuvaatimuksen jättämistä. Mahdolliset virheet pystytään näin korjaamaan
nopeammin.
Oikaisuvaatimus toimitetaan tai lähetetään osoitteeseen:
Vöyrin kunta / Peruspalvelulautakunta
Öurintie 31
66800 ORAVAINEN

Vöråvägen 18, 66600 Vörå / Vöyrintie 18, 66600 Vöyri
tfn/puh + 358 6 382 1111 fax + 358 6 382 1300 www.vora.fi vora@vora.fi

