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Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd 

Mer information om kompletterande och förbyggande utkomststöd hittar du bland annat på Suomi.fi. 

Om vi behöver ytterligare information, kontaktar vi dig. 

Om du har ett giltigt beslut av FPA om grundläggande utkomststöd, kan din ansökan 

behandlas direkt vid socialservicen för Södra Österbottens välfärdsområde.  

Jag har ett giltigt beslut av FPA om grundläggande utkomststöd: 

 Ja, för perioden:  .   -  .   20  

Efternamn Förnamn 

 

Personbeteckning 

Efternamn Förnamn 

 

Personbeteckning 

Gatuadress, postnummer och postort 

 

Telefonnummer 

Utkomststödet utbetalas till: kontonummer och kontoinnehavarens namn 

 

 

Jag ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd 

 

 

Motiveringar (bifoga kontoutdrag för de senaste 2 mån. samt eventuella andra 

kvitton/utlåtanden/kostnadsberäkningar till ansökan): 

 

 

  

http://www.hyvaep.fi/
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 Jag vill boka en tid hos en yrkesutbildad inom socialbranschen 

Ytterligare information: 

Socialvårdsmyndigheten har en teknisk anslutning till FPA:s förmånssystem samt 

skatteförvaltningens skatteuppgifter, mot vilka de uppgifter som klienten uppger kan kontrolleras 

(§ 21 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården). 

Jag försäkrar att de uppgifter som jag har uppgivit är sanningsenliga och jag förbinder mig att 

meddela om ändringar som sker i mina uppgifter under beslutets giltighetstid. Ett utkomststöd 

som beviljas på basis av felaktiga uppgifter kan återkrävas och det kan även leda till rättsliga 

åtgärder (§ 20 i lagen om utkomststöd). 

  .   20   Underskrift 

Returadress för ansökan om utkomststöd: 

Socialservicen, Seinäjoki 

Social- och hälsocentralen Alvar Aallon katu 9, 60100 Seinäjoki 

Socialservicen, Storkyro verksamhetsställe 

Pohjankyröntie 136, 61500 Storkyro 

Socialservicen, Lappo 

Social- och hälsocentralen, Liuhtarintie 2, 62100 Lappo 

Socialservicen, Kaksineuvoinen 

Social- och hälsocentralen Kauppapassi 3, 62200 Kauhava 

Socialservicen, Suupohja 

Social- och hälsocentralen, Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki 

Socialservicen, Kurikka 

Social- och hälsocentralen, Mäkitie 47 A, 61300 Kurikka 

Socialservicen, Jalasjärvi verksamhetsställe 

Puskantie 2, 61600 Jalasjärvi 

Socialservicen, Kuusiokunnat 

Social- och hälsocentralen, Kuulantie 5, 63300 Alavo 

Socialservicen, Ilmola 

Social- och hälsocentralen, Ilkantie 18, 60800 Ilmola 

Socialservicen, Järvi-Pohjanmaa 

Social- och hälsocentralen, Alvar Aallon tie 2, 62900 Alajärvi 

http://www.hyvaep.fi/
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