Tyhjennä lomake

Hakemus
Väliaikainen epidemiatuki
Lähetä täyttämäsi hakemus viestin liitteenä Kelan
asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Valitse aiheeksi
Sairastaminen ja tarkenteeksi Epidemiatuki.
Lisätietoja www.kela.fi/valiaikainen-epidemiatuki

SV 20

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

Hakuaika: 3 kalenterikuukautta takautuvasti.

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

 Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
2. Tilinumero

3. Hakemus
tämän hakemuksen liitteenä Kelan lomake SV 20a (Työnantajan todistus – Väliaikainen epidemiatuki – Työnantaja täyttää) tai
 Toimita
muu vastaavat tiedot sisältävä selvitys.
Haen tukea epidemiasta johtuvan palkattoman työstä poissaolon vuoksi, koska
a. minut on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin Suomeen saapumisen jälkeen.
Suomeen saapumispäivä _____._____._________.
b. hoidan ajalla _____._____._________–_____._____._________ lasta, joka on jäänyt pois varhaiskasvatuksesta.
Voit ilmoittaa lisäjaksoja Lisätietoja-kohdassa.
c. hoidan esiopetuksessa olevaa lasta / 1.–3.-luokalla perusopetuksessa olevaa lasta / erityisen tuen tarpeen piiriin kuuluvaa lasta /
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaa lasta / perusopetukseen valmistavan opetuksen piiriin kuuluvaa lasta
ajalla _____._____._________–_____._____._________, jolloin lapsi ei osallistu lähiopetukseen.
Voit ilmoittaa lisäjaksoja Lisätietoja-kohdassa.
Toimita hakemuksen liitteenä kopio kunnan antamasta todistuksesta, päätöksestä tai muusta selvityksestä, jos lapsi kuuluu erityisen
tuen piiriin, pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin tai perusopetukseen valmistavan opetuksen piiriin.
Täytä seuraava, jos haet tukea kohdan b tai c perusteella.
Lapsen nimi
Olen

Lapsen syntymäaika
lapsen vanhempi tai huoltaja
lapsen vanhemman tai huoltajan puoliso
lapsen muu hoidosta ja kasvatuksesta huolehtiva henkilö.
Tarkenna, mikä on suhteesi lapseen:

haet tukea lapsen hoitamisen vuoksi, huomaa, että samassa kotitaloudessa asuvista henkilöistä vain yksi voi saada samalta ajalta
 Jos
tukea ja että tukea voi saada vain yhdestä lapsesta kerrallaan.
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4. Tiedot työnantajasta
Työnantajan nimi ja yhteystiedot

5. Lisätietoja

 Merkitse numerolla, mihin lomakkeen kohtaan viittaat.

6. Liitteet
Kelan lomake SV 20a (Työnantajan todistus – Väliaikainen epidemiatuki – Työnantaja täyttää) tai muu vastaavat tiedot sisältävä selvitys.
Kunnan antama todistus, päätös tai muu selvitys lapsen kuulumisesta erityisen tuen piiriin, pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin tai
perusopetukseen valmistavan opetuksen piiriin.
Muu liite, mikä?

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

