OPISKELIJAN TOIMEENTULOTUKI KESÄLLÄ
Opiskelijan tulee selvittää oppilaitoksesta mahdollisuudesta opiskella myös kesällä. Jos Kela ei
myönnä opintotukea kesäkuukausiksi eikä kesätyötä ole löytynyt, niin opiskelija voi hakea täksi ajaksi
toimeentulotukea oleskelupaikkakunnan sosiaalitoimistosta. Ennen hakemuksen jättämistä opiskelijan
tulee selvittää mahdollisuutensa opiskella opintotuella myös kesällä. Toimeentulotuki on viimesijainen
etuus, ts. kaikki muut mahdollisuudet saada tarpeellinen elanto menevät toimeentulotuen edelle,
myös opintolaina, joka edellytetään nostettavaksi.
Jos opiskelija työssä ollessaan, tai kesäaikana muutoin, asuu toisella paikkakunnalla, niin opiskelijan
tulee kääntyä ko. asuinpaikkakunnan sosiaalitoimen puoleen.
Toimeentulotuki käsitellään perheen yhteisenä, 18 vuotta täyttäneelle tehdään kuitenkin erillinen tuloja menolaskelma. Yhdessä asuvat mies ja nainen katsotaan perheeksi, jonka toimeentulotuen tarvetta
arvioidaan yhteisen tulo- ja menolaskelman perusteella.
Toimeentulotukihakemus tehdään kirjallisena ja se toimitetaan asuinpaikkakunnan mukaan alla
mainittuun osoitteeseen. Toimeentulotukea ei myönnetä takautuvasti. Tarvittaessa voi varata ajan
sosiaalityöntekijälle. Toimeentulotuen tarpeen jatkuessa opiskelija kutsutaan sosiaalityöntekijän vastaanotolle keskustelemaan tilanteestaan, tuen tarpeen syistä sekä etsimään keinoja itsenäistä suoriutumista varten.
Porissa Perusturvakeskuksen Aikuissosiaalityön toimistosta, Antinkatu 16, 28100 Pori
Ajanvaraus sosiaalityöntekijöille ma-pe klo 9-10, puh. 621 6100, info puh. 044 701 6202.
Noormarkussa lähipalvelukeskuksesta, Finpyyntie 9, 29600 Noormarkku.
Ajanvaraus ma-pe 9.00–9.30, puh. 044 701 0359 ja puh. 044 701 4439
Ulvilassa SOTE -keskuksesta, Välskärintie 1, 28450 Vanha-Ulvila
Ajanvaraus ma-pe 11–12, puh. 044 701 0460 ja 044 701 0464
Merikarvian lähipalvelupisteestä, Antintie 52, 29900 Merikarvia
Ajanvaraus ma-pe 9.00–9.30, puh. 044 701 0359 ja puh. 044 701 4439
Toimistoista saa hakulomakkeet täyttöohjeineen, mutta lomakkeet voi tulostaa myös Porin internet sivuilta (/www.pori.fi/perusturva/lomakkeet.html) Sivuilta lisätietoja hakemisesta. Käytössä ei ole sähköistä hakemusta.
Opiskelijalta tarvitaan täytetyn hakemuksen lisäksi liitteeksi:
-

opiskelutodistus

-

alkuperäinen Kelan päätös opintotuesta ja opintolainasta, (lainasta esitettävä myös hylätyt päätökset)

-

Kelan todistus opintolainan hakemisesta, ellei opintolainasta ole päätöstä.

-

opintolainan nostotodistus (esim. ne tiliotteet, joissa nostot näkyvät)

-

verotuspäätös erittelyosineen vuodelta 2012 (lähetetty kotiin keväällä 2013)

-

alkuperäinen verokortti 2013

-

tiliotteet noin kahden kk:n ajalta kaikista pankki- ja muista tileistä

-

vuokrasopimus

-

viimeisin maksettu vuokrakuitti (riittää merkintä tiliotteessa)

-

työsopimus, jos opiskelija käy työssä opiskelun ohella tai työsopimus on tehty kesää varten

-

todistus ensimmäisestä palkanmaksupäivästä, mikäli toimeentulotukea haetaan työn alkaessa

-

palkkatositteet 2 kk:n ajalta, jos opiskelija on saanut palkkaa

