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Täydentävän tai ehkäisevän
toimeentulotuen hakemus

Hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa, jos sinulla on voimassa oleva Kelan tekemä päätös perustoimeentulotuesta.
Voit hakea toimeentulotukea myös sähköisesti https://sote.easiointi.fi/fi/web/kainuu-sos
Lisätietoa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta Kainuun soten internet-sivuilta.
Hakemukseen voit jälkikäteen lähettää liitteitä Omasoten kautta (https://omasote.kainuu.fi ) tai viedä tai
postittaa liitteet oman kuntasi sosiaalitoimistoon. Hakemusta ei voida käsitellä ilman tarvittavia tositteita.

Saapunut, pvm / Vastaanottaja

Numero

Käsitelty, pvm / Käsittelijä

Toimipiste

Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotukipäätös:
Kyllä, ajalle:
Ei, syy:

Hakija
Hakija

Puoliso /

.

.20

-

.

.20

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin

Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

avopuoliso

Mihin haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea: (Selvitys siitä, mihin haet tukea. Liitä lasku mukaan.)

Sosiaalityön tarve
Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle/-ohjaajalle keskustelua varten.
Asian luonne

Pankkiyhteystiedot

Pankkitili, jolle mahdollinen tuki maksetaan

Tilin omistaja

Tiedoksi: Asiakastietosi rekisteröidään toimipisteen asiakastietojärjestelmään ja tiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Mikäli sinulle myönnetään
etuuksia maksusitoumuksella tai niitä peritään takaisin eri virastoilta/laitoksilta, tietosi tulevat niiltä osin ko. tahojen tietojärjestelmiin.
Asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä toimipisteen asiakasilmoitustaululla (Henkilötietolaki 523/99).
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimeentulotukihakemuksia käsittelevillä työntekijöillä on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään ja Veroviraston verotustietoihin, joista asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa. (Laki toimeentulotuesta 18 b §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).
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Päiväys ja 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 §). Allekirjoittamatonta hakemusta ei voida käsitellä. Puutteellisesti täytetty
hakemus tai tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä.
Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. Toimeentulotukipäätöksen tekijällä on oikeus tarkastaa toimeentulopäätöksen tekemiseksi tarpeelliset tiedot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aikuissosiaalityön ja lastensuojelun asiakasrekistereistä.
Päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Toimeentulotukihakemukset pyydetään toimittamaan hakijan asuinkunnan sosiaalitoimistoon viimeistään
sen kuukauden aikana, jolle tukea haetaan.
Toimipiste

Käyntiosoite

Postiosoite

Puhelin

Hyrynsalmi
Kajaani
Kuhmo
Paltamo
Ristijärvi
Sotkamo
Suomussalmi

Laskutie 1
Välikatu 21 B, 2.krs
Kainuuntie 89
Salmelankuja 2 B
Aholantie 25
Keskuskatu 9
Välskärinkuja 1

89400 Hyrynsalmi
87100 Kajaani
88900 Kuhmo
88300 Paltamo
88400 Ristijärvi
88600 Sotkamo
89600 Suomussalmi

08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
08 6156 7741
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