MUNUAIS- JA MAKSALIITTO RY

JOUKO LIPPOSEN TUKIRAHAN
HAKEMUSLOMAKE

Jouko Lipposen tukirahaa haetaan aina oheisella liiton hakulomakkeella.
Toimeentulotukilaskelma on oltava hakemuksen liitteenä. Kaikki tarvittavat kohdat on
täytettävä. Hakemus palautetaan osoitteella: Munuais- ja maksaliitto / Jouko Lipposen
tukiraha, Ratamestarinkatu 7 A, 7. krs, 00520 Helsinki. Lisätietoja saa sosiaaliturvan
vastuuhenkilöltä Maria Ruuskaselta, sähköposti: maria.ruuskanen@muma.fi,
puhelin: 040 8363 480 sekä liiton järjestösuunnittelijoilta.
Nimi

Syntymävuosi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelin

Minkä liiton jäsenyhdistyksen jäsen olet (hakijan on oltava Munuais- ja
maksaliiton jäsen):
En ole jäsen 

Valitse maksutapa:
 Tilille:____________________
 Maksusitoumus / ostokortti

Sairaudet

 Munuaissairaus
 Maksasairaus
 Muut sairaudet/ mikä/mitkä:

Hoitomuoto

 Elinsiirto
 Hemodialyysi
 Peritoneaalidialyysi
 Muu hoito

Perhetilanne

 Avio-/avoliitossa

 Yksinasuva

Alaikäisten lasten lukumäärä

Saan Kelan vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea

Olen hakemassa Kelan
vammaisetuutta

 Kyllä, määrä/kk

 kyllä
 en

 En

Olen saanut aikaisemmin Jouko Lipposen tukirahaa

 Kyllä, vuonna

 En

Haen Jouko Lipposen tukirahaa oheisen Kelan laskelman perusteella. Lisätietoja taloudellisesta tilanteestani
saa alla olevasta vapaamuotoisesta selvityksestä tai oheisesta liitteestä.

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Annan suostumukseni siihen, että nimeni, osoitteeni, saamani avustussumma ja avustuksen myöntövuosi
voidaan merkitä Munuais- ja maksaliiton ylläpitämään Jouko Lipposen tukirahan saajarekisteriin ja tietojani
voidaan käyttää myös tilastointitarkoitukseen.
 Kyllä  En
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus
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JOUKO LIPPOSEN TUKIRAHAN SÄÄNNÖT

1 § Avustuksen tarkoituksena on tukea Munuais- ja maksaliiton jäseniä, joilla on
munuais- tai maksasairaus seuraavien hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti:


Tukirahan myöntäminen delegoidaan toiminnanjohtajalle, joka tekee
päätökset liiton sosiaaliturva-asioista vastaavan toimihenkilön
esityksestä.



Päätökset tukirahan myöntämisestä tehdään tapauskohtaisesti
hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

2 § Hallituksen hyväksymät avustuksen myöntämisen periaatteet:


Avustusta myönnetään kerta-avustuksena tiettyyn tarkoitukseen
munuais- tai maksasairauksista aiheutuneeseen erittäin heikkoon
taloudelliseen tilanteeseen.



Erittäin heikon taloudellisen tilanteen arvioimiseksi edellytetään
Kelassa tehtyä toimeentulotukilaskelmaa, joka ei saa olla 3 kuukautta
vanhempi. Puutteelliset hakemukset käsitellään lisätietojen saannin
jälkeen.



Avustuspäätökset tehdään hakijan kyseisen hakukuukauden
taloudellisen tilanteen perusteella.



Avustusta myönnettäessä ei oteta huomioon Kelan
(perustoimeentulotuki) tai kunnan (ehkäisevä tai täydentävä
toimeentulotuki) myöntämää toimeentulotukea tulona.



Avustusta myönnetään liiton nimeämien sosiaaliturvan asiantuntijoiden
laatiman myöntämisporrastuksen mukaisesti.



Avustus maksetaan saajan tilille tai maksusitoumuksena
hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.



Munuais- ja maksaliiton sosiaaliturvan vastuutoimihenkilö käsittelee
hakemukset, konsultoi tarvittaessa nimettyjä sosiaaliturvan
asiantuntijoita ja tekee päätösesityksen myöntämisestä.



Menettelytavat avustuksen maksamiseen:
1. Hakija saa päätöksen avustuksesta
2. Hakija ostaa hakemuksessa esitetyn tavaran/tuotteen ja
toimittaa laskun/ kuitin Munuais- ja maksaliittoon. Munuais- ja
maksaliitto maksaa myönnetyn summan tositteen perusteella
hakijan tilille.
3. Mikäli hakijalla ei ole rahaa hakemuksessa esitetyn
tavaran/tuotteen ostoon, tehdään maksusitoumus, jossa on

MUNUAIS- JA MAKSALIITTO RY

JOUKO LIPPOSEN TUKIRAHAN
HAKEMUSLOMAKE

mainittu mihin tarkoitukseen sitoumus on annettu ja sen
euromääräinen summa. Maksusitoumuksen esittämällä hakija
voi hankkia tuotteen ja lasku siitä tulee suoraan Munuais- ja
maksaliittoon.


Avustus myönnetään samalle henkilölle tai perheelle enintään kolmen
vuoden välein.



Munuais- ja maksaliiton nimetty toimihenkilö käsittelee hakemukset,
konsultoi tarvittaessa sosiaaliturvan asiantuntijoita ja tekee
päätösesityksen myöntämisestä.



Hakijan lähettämä anomus on käsiteltävä viimeistään 3 kk:n kuluessa.



Avustusta ei myönnetä eikä makseta menehtyneen hakijan omaiselle
tai kuolinpesälle.

Säännöt on hyväksytty Munuais- ja maksaliiton liittohallituksessa 12.12.2006.
Säännöt on hyväksytty Munuais- ja maksaliiton hallituksessa 11.3.2008
Säännöt hyväksytään Munuais- ja maksaliiton hallituksessa 16.12.2010

