
OPISKELIJAN
KESÄSÄÄTÖ

Kesäajal le oppi laitoksel lasi ei
ol lut tarjota mitään järkeviä
opintoja sinul le. Ni inpä et saa
opintotukea etkä si ihen kuuluvaa
asumisl isää. Teet hieman osa-
aikaista kesäduunia, mutta
haasteena on vuokranmaksu,
joten:
- Haet perustoimeentulotukea
vuokrakustannuksi in (pyörä
käytössä)
* käy ensin Kelassa, sitten
vapaavalintaisessa järjestyk-
sessä kotona, verovirastossa,
pankissa, oppi laitoksessa, joiden
jälkeen vielä Kelaan.

SAIKKUPÄIVÄN BYROMANIA

Olet työtön työnhakija. Yleensä olet
oikea terveyden perikuva, mutta nyt
olkapääsi lähti si joi l taan, kun kirjoiti t
täysi höyry päällä sadattakolmatta-
kymmenettäseitsemättä työhakemus-
ta. Muistat, että omavastuuaika
sairastamisessa on 9 vuorokautta.
Arvioit kuitenkin, että tapaturma on
sen verran paha, että:
- Haet sairauslomaa ja
sairauspäivärahaa (l i ikut yhdel lä
nopalla aloitat muita kolmea vuoroa
aikaisemmin, koska aikainen
herääminen).
*käy terveysasemalla
(terveysaseman jälkeen olo paranee,
käyttöön toinen noppa), sitten
työkkäri in, sitten Kelaan.

JALKAUTUNUT HYVÄ
HALTIA...
vIRANHALTIJA?

Olet lähityötä tekevä sosiaal ityön-

teki jä. Työsi on kulkea kyl i l lä ja

tavoittaa apua sekä neuvontaa

tarvitsevia kyläläisiä. Tehtävä ei ole

helppo, koska ihmiset säntäi levät

stressaantuneina pitkin katuja.

- Lue l isäohje ”Katusossu”

PERUSTULIAINEN

Olet työtön työnhakija. Sait
loppuvuodesta 201 6 mystisen
kirjeen. Si inä kerrotti in, että
sinut on valittu kansal l iseen
perustulokokei luun. Luul it asian
olevan pelkkä läppä, kunnes
kaverisi tiesi kertoa, että valtio
toteuttaa vuonna 201 7 alkaen
perustulokokei lun 2000
peruspäivärahal la oleval le
työttömälle työnhakijal le
- lue l isäohje ”perustulolainen”

YHTEISKUNNAN
VALMISTUJAISLAHJA

No nyt! Olet juuri valmistunut,

mutta työpaikkaa ei heti ole

tiedossa. Olet si l loin täl löin

tehnyt opiskelujesi ohel la töitä,

mutta ni in sanottu työssäoloehto

ei täyty, joten:

- Haet työmarkkinatukea

*käy ensin työkkärissä, sitten

vapaavalintaisesti

oppi laitoksessa ja kotona,

vi imeiseksi Kelassa.

ONKO SE TERVE; ONKO SE
VARAKAS? EI! SE ON
ELÄKELÄINEN!

Olet käynyt pitkähkön reissun sairaalassa.
Postin mukana tulee sairaanhoitopiirin
kirje, jonka sisältä löytyy sellainen lasku,
että sen lukiessasi meinaat nielaista soke-
ripalan kahvitassilta väärään kurkkuun.
Saamasi kansaneläke, takuueläke ja eläk-
keensaajan asumistuki eivät tällaiseen
maksuun taivu, joten:
- haet sairaalajakson asiakasmaksuihin
perustoimeentulotukea
* käy ensin Kelassa, sitten vapaavalintai-
sessa järjestyksessä kotona, verovirasto-
ssa, pankissa, joiden jälkeen vielä Kelas-
sa. (Liikut yhdellä nopalla, mutta sinulla on
jäljellä 3 yhdensuuntaista kunnan järjes-
tämää harkinnanvaraista kuljetuspalvelu-
matkaa taksilla; taksi li ikkuu mistä tahansa
paikasta mihin tahansa, mutta vie yhden
vuoron).

PIENYRITTÄJÄN
PIENI YRITELMÄ

Olet yksityisyrittäjä, jonka tulot

vaihtelevat kausi luonteisesti

toisin kuin peruselämiseen

l i i ttyvät menot. Ni inpä:

- Haet perustoimeentulotukea

hetkel l iseen tarpeeseen.

* käy Kelassa, sen jälkeen

luetaan l isäohje yrittäjäl le.




