TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS
Hakemuksen saapumispäivä








Voit hakea toimeentulotukea myös verkossa.
Lisätietoja löydät kaupungin internetsivuilta.
Voit arvioida etuuden määrää toimeentulotukilaskurilla.
Voit kysyä lisää kaupungin palvelunumerosta.
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Virkailija täyttää

Täytä hakemus huolellisesti. Toimita kaikki tarvittavat liitteet
samanaikaisesti hakemuksen kanssa. Näin nopeutat asiasi
käsittelyä.
Toimita hakemus asuinalueesi sosiaalitoimistoon.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.




1. Hakuaika
Toimeentulotuen määrä lasketaan pääsääntöisesti kuukautta kohti. Toimeentulotuki voidaan tarpeen mukaan myöntää ja
maksaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta.

.

Haen toimeentulotukea

.

alkaen ja päättyen

.

.

(pp.kk.vvvv).

2. Hakija
Henkilötunnus

Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Jos haet toimeentulotukea ensimmäistä kertaa tai jos asumisessasi, perhesuhteessasi, perheenjäsenissä tai
varallisuustilanteessasi on tapahtunut muutoksia sen jälkeen, kun olet edellisen kerran hakenut toimeentulotukea, täytä lisäksi
perustietolomake.

3. Elämäntilanne
Elämäntilannettani kuvaa parhaiten
Avio-/avopuoliso

Hakija
työtön, työnhakusuunnitelma laadittu

.

.

työtön, työnhakusuunnitelma laadittu

.

(pp.kk.vvvv)

.

(pp.kk.vvvv)

työssä

työssä

yrittäjä, lisäselvitys

yrittäjä, lisäselvitys

opiskelija, lisäselvitys

opiskelija, lisäselvitys

opinnot keskeytyneet, mistä alkaen

opinnot keskeytyneet, mistä alkaen

.

.

.

(pp.kk.vvvv)

.

(pp.kk.vvvv)

eläkeläinen

eläkeläinen

sairauslomalla/kuntoutustuella

sairauslomalla/kuntoutustuella

työharjoittelussa

työharjoittelussa

kuntouttavassa työtoiminnassa

kuntouttavassa työtoiminnassa

ulkomailla oleskelu ajalla

.

.

muunlainen tilanne, millainen?
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ulkomailla oleskelu ajalla

.

muunlainen tilanne, millainen?

.

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

2(4)

4. Hakemuksen perustelut
Mitä tarkoitusta varten haet toimeentulotukea?

5. Tulot
Kaikkien samassa taloudessa asuvien, myös avo- tai aviopuolison ja lapsen/lasten tulot, varat ja säästöt on ilmoitettava.
Kelan maksamista etuuksista ei tarvitse toimittaa maksutositteita. Kirjoita nettotulot eli tulot ennakonpidätyksen jälkeen sekä
maksupäivä. Liitä tarpeelliset liitteet. Liitteistä on luettelo kohdassa 10. Liitteet.
Hakija
Tulolaji

Euroa/kk

Ansiotulot
Kelan työttömyysturva
Ansiosidonnainen työttömyysturva
Asumistuki
Kansaneläke
Työeläke, maksaja

Muu eläke (ulkomaan eläke, lesken eläke), maksaja

Sairauspäiväraha
Kuntoutustuki
Lapsilisä
Elatustuki (Kelan maksama)
Elatusapu
Äitiysraha/vanhempainraha/isyysraha
Lasten kotihoidontuki
Omaishoidontuki
Opintotuki
Opintolaina
Pääomatulot (osingot yms.)
Veronpalautus, ulosmitattu

kyllä

ei

Muut tulot (mm. vuokratulo, alaikäisen lapsen palkkatulot ja
eläkkeet)
Vammaistuki/ hoitotuki/ äitiysavustus yms. tulot (joita ei
huomioida tulona)
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Avio-/avopuoliso
Maksupäivä

Euroa/kk

Maksupäivä
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6. Vireillä olevat etuudet
Mitä etuuksia sinulla ja perheenjäsenelläsi on vireillä (esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva, kotihoidontuki, eläke,
opintoetuudet, palkkaturva, joista ei ole vielä tehty päätöstä)?
Etuus

Kenelle etuutta on haettu?

Mistä olet hakenut?

Toimeentulotuki voidaan periä takautuvasti myönnetystä etuudesta samalta ajalta, kun toimeentulotuki ja etuus ovat olleet
maksussa (laki toimeentulotuesta 23 §).

7. Menot
Perusosaan sisältyvät seuraavat menot, joista ei tarvitse liittää tositteita: ruokamenot ja hygienia, vaatetus, apteekin ns.
käsikauppalääkkeet, paikallisliikenteen matkakulut, lehtien tilausmaksut, puhelin- ja internet-maksut, harrastus- ja vapaaajan menot sekä muut sinun ja perheenjäsentesi jokapäiväiseen elämiseen kuuluvat menot.
Menolaji

Euroa/kk

Vuokra/ yhtiövastike
Vesimaksu
Saunamaksu
Sähkö-, kaasu-, öljy- yms. lasku
Asuntolainojen korot
Kotivakuutus
Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääkkeet, myös hammashoito
Maksetut päivähoitomaksut
Maksetut elatusapumaksut
Työmatkakulut
Muut menot, mitkä?

8. Henkilökohtainen keskustelu
Jos haluat keskustella elämäntilanteestasi, voit ottaa yhteyttä sosiaalialan työntekijään puhelinajalla.
Yhteystiedot löytyvät kaupungin internetsivulta.
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9. Allekirjoitus
Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana
tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi
aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä (Laki toimeentulotuesta 20 §).
Päiväys

Hakijan allekirjoitus

Päiväys

Avo- tai aviopuolison allekirjoitus

Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot ja muutenkin myötävaikutettava asiansa selvittämiseen (laki toimeentulotuesta 17 §,
hallintolaki 31 §).
Toimeentulotuen hakijoita koskevia tietoja voidaan hankkia ja annettuja tietoja tarkistaa suostumuksesta riippumatta silloin, kun se on
välttämätöntä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 § 2 mon ja 20 §).
Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään sekä veroviraston verotustietoihin, joista asiakkaan antamia
tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§).
Tietojasi rekisteröidään viraston asiakastietojärjestelmään. Sinulla on oikeus tarkistaa tietojasi ja vaatia niiden korjaamista (henkilötietolaki
26 §). Lisätietoja siitä, minkälaisia tietoja rekisterissä pidetään ja rekisteröidyn oikeuksista, on saatavissa asiakastyön toimipisteissä sekä
kaupungin internet-sivuilla.

10. Liitteet
Hakemuksen tulee liittää sinun ja perheenjäsentesi eli samassa taloudessa asuvien henkilöiden osalta seuraavat tositteet:
Kohta 2. Hakija
Jos haet toimeentulotukea ensimmäistä kertaa tai jos asumisessasi, perhesuhteissasi, perheenjäsenissä tai varallisuustilanteessasi on
tapahtunut muutoksia, täytä lisäksi perustietolomake.
Jos olet vailla vakinaista asuntoa, kirjoita kohtaan 4. Hakemuksen perustelut selvitys osoitteista, joissa oleskelet, oleskeluaika ja
asunnon haltijan nimi.
Ilmoita pankkitili, jolle toimeentulotuki maksetaan, seuraavalla lomakkeella: Ilmoitus tilinumerosta. Toimita lomake ainoastaan silloin,
jos et ole toimittanut sitä aiemmin tai jos pankkitilisi on muuttunut.

Kohta 5. Tulot
Tiliote kahden kuukauden ajalta, myös avo- tai aviopuolisososi tiliote. Katso myös edellisessä päätöksessä saamasi ohjeet.
Palkkalaskelmat, joista ilmenee viimeisen kalenterikuukauden palkka. Jos olet uusi hakija, toimita kahden viimeisen
kalenterikuukauden palkkalaskelmat.
Päätös ja viimeisin maksuilmoitus seuraavista tuloista: työeläke, ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, omaishoidontuki tai ulkomaan
eläke.
Toimeentulotukipäätös, jos olet saanut toimeentulotukea muusta kunnasta.
Jos sinä tai perheenjäsenesi on opiskelija, täytä lisäksi opiskelijan liite.
Jos sinä tai perheenjäsenesi on yrittäjä, täytä lisäksi yrittäjän liite.
Selvitykset muista tuloista, joita sinä tai perheenjäsenesi saat tai joista sinulta on pyydetty selvitys edellisessä päätöksessä.
Viimeisin vahvistettu veroehdotus tai verotuspäätös erittelyosineen, veroviranomaisen tai ulosottoviraston tosite veronpalautuksen
ulosmittauksesta, ellet ole jo toimittanut sitä aiemmin kuluvan vuoden osalta.

Kohta 7. Menot
Kopio asunnon vuokrasopimuksesta tai asumisoikeussopimuksesta, vuokran tai yhtiövastikkeen määrästä ellet ole jo toimittanut sitä
aiemmin.
Tosite muista asumiskuluista esimerkiksi erääntyvä sähkölasku, vesilasku tai kotivakuutuksen lasku sekä kopio vakuutuskirjasta.
Pankin tosite asuntolainasta, josta käy ilmi kuukausittainen maksu korosta ja lainan lyhennyksestä.
Tositteet ajankohtaisista julkisen terveydenhoidon menoista esimerkiksi: reseptilääkkeiden ostokuitit sekä reseptit, poliklinikkamaksut,
hammashoidon laskut.
Tosite maksetusta päivähoitomaksusta ja muista lapsen tai koululaisen hoitomaksuista.
Tosite lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimuksesta, ellet ole jo toimittanut sitä aiemmin, ja kuitit maksetuista elatusmaksuista.
Muut tositteet, jotka selventävät taloudellista tilannettasi: esimerkiksi ulosottomiehen selvitys ulosotoista.

Huomaathan, että hakemuksen liitteitä ei pääsääntöisesti palauteta. Toimita kaikista tositteista kopiot.
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Tyhjennä

