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HAKEMUS KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA KUNNILLE (L 1386/2010)

Hakemus toimitetaan KEHA-keskukselle allekirjoitettuna, liitteineen postitse. Yhteystiedot      
          
Hakemus voidaan toimittaa myös ELY-yleisasiointilomakkeen liitteenä verkossa: Kunnan asiointilomake 

1. Hakija
Kunta Y-tunnus

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite Puhelin

IBAN-tilinumero Pankin BIC-koodi

Tilinomistajan nimi ja osoite

Yhteyshenkilö kunnassa

2. Korvaukset
Viitenumero Laskutusjakso

Kotoutumislain (1386/2010) perusteella esitetään kustannukset korvattavaksi seuraavasti:

1. Laskennallinen korvaus alkukartoituksesta (erittely lomake 10)

2. Laskennallinen korvaus (erittely lomakkeella 2, henkilötiedot 
lomakkeella 3, 3a tai 3b)

38026200 2.1. 0-6 vuotiaat

38026201 2.2.  7 -vuotta täyttäneet

38026200 2.A.1  Kiintiöpakolaiset 0-6 -vuotiaat 

38026201 2.A.2. Kiintiöpakolaiset  7 -vuotta täyttäneet

38026301 3. Korvaus toimeentulotuesta sekä paluumuuttoavustuksesta  
    Kunta voi hakea toimeentulotuen perusosan v. 2016 loppuun

4. Korvaukset sos. ja terv.huollon erityiskustannuksista  
    Erityiskustannukset: tositteessa oltava henkilön nimi, syntymäaika, kunnalle  
    aiheutuneet kustannukset / kirjanpidon ote tms.

38026304 4.1. Korvaus vamman tai sairauden perusteella

38026305 4.2. Muut erityskustannukset

38026306 4.3. Lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, avohuolto-sijaishuolto

38026307 4.4. Lastensuojelulakiin rinnastettava jälkihuolto 21 -vuoteen saakka

38026303 4.5. Alaikäiset ilman huoltajaa maahan tulleet

38026302
5. Korvaus tulkitsemispalveluista  
    Tulkitseminen: tositteessa oltava tulkattavan nimi, syntymäaika, tilaaja, pvm, 
    kieli, palvelun kesto ja hinta näkyvissä.

€



2 / 2TEM0.701_fi 08/2022

3. Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

38026308 6. Muut kuin ed.mainitut korvaukset

38026500 7. Ihmiskaupan uhrien tukitoimet

YHTEENSÄ
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