
3
0
3
-8

6
0
  

 2
8
.7

.2
0
2
2

SOSIAALINEN LUOTTO 
HAKEMUS  

Sosiaali- ja terveystoimi 

1(3) 

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 

Hakijan sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna) Henkilötunnus 

Kotiosoite Puhelin 

Postinumero ja postitoimipaikka Kotipaikka Sähköposti 

LAINAHAKEMUS 

Lainan määrä kirjaimin Lainan määrä numeroin € Laina-aika 

Käyttökohde ja selvitys, miten luotto parantaa hakijan tilannetta 

Olen hakenut luottoa hakemaani tarkoitukseen, mistä? 

En ole saanut luottoa ja syynä oli  luottohäiriömerkintä   vakuuksien puute 

Muu syy, mikä?  

YHTEINEN HAKEMUS 

Hakemus on yhteinen  Aviopuolison kanssa   Avopuolison kanssa 

 Muun henkilön kanssa, kenen? (nimi ja henkilötunnus)  

PERHESUHTEET 

 Yksinasuva   Avioliitossa  Avoliitossa   Yksinhuoltaja  Rekisteröity parisuhde 

Puolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen nimi Henkilötunnus Ammatti 

Perheen huollettavat alaikäiset lapset ja heidän henkilötunnuksensa 

Muut hakijan kanssa yhteistaloudessa elävät 18 vuotta täyttäneet henkilöt ja heidän henkilötunnuksensa 

Hakijan muualla asuvien alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat 

TYÖ 

 Hakija on palkansaaja 

 Ammatti:   

 Työ on kokopäiväistä    Työ on osa-aikaista 

 Työ on määräaikainen 

Työsuhteen alkamisajankohta 

Työnantajan nimi, osoite ja puhelinnumero Työsuhteen päättymispäivä 

 Hakija on ammatinharjoittaja, toimiala:  Päätoimisesti  Osa-aikaisesti 

 Hakija on eläkeläinen 

 Eläkkeelle siirtymisen ajankohta: 

 Hakija on työtön 

 Työttömyyden alkamisajankohta: 

 Muu, mikä? Lisätietoja: 

TIEDOT ASUNNOSTA 

Huoneistotyyppi (h+ k/kk) Huoneistoala m2 

 Vuokra-asunto 
Asuntotyyppi 

 Kerrostalohuoneisto  Omakotitalo/rivitalo 

Vuokrasuhde 

 Päävuokrasuhde  Alivuokrasuhde 

Vuokranantaja 

Vuokrasuhteen alkamispäivä Vuokrasuhteen voimassaolopäivä 

 Toistaiseksi  Määräajan päättymispäivämäärä: 

 Muu asumismuoto 
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VARALLISUUS 

Esimerkiksi auto tai osuus kuolinpesästä Omistusosuus Osuuden arvo 

TULOT JA MENOT

TULOT 

Hakijan 

nettotulot/kk 

Puolison 

nettotulot/kk MENOT 

Hakijan 

menot/kk 

Puolison 

menot/kk 

Palkkatulot Asumismenot 

Tulot ammatin harjoittamisesta Työmatkamenot 

Eläketulot Vakuutusmaksut 

Työttömyys- 

päiväraha/kotihoidontuki 

Lastenpäivähoitomenot 

Asumistuki Elatusmaksut 

Lapsilisät Sairaus- ja lääkemenot 

Elatusapu/Elatustuki Velkojen hoitomenot 

Sair.vak.päiväraha, Äitiysraha, yms. 

Etuus päättyy:   

Välttämättömistä elinkustan-
nuksista aiheutuvat menot *) 

Muut tulot, mitkä? Ulosottomenot 

Muut tulot, mitkä? Muut säännölliset menot 

(esim. auto, harrastuskulut) 

TULOT YHTEENSÄ € MENOT YHTEENSÄ € 

*) mm. ruoka-, vaate-, vapaa-aika-, tv-, lehti-, puhelinmenot. Laskennassa käytettävät 3.6.2022 vahvistetut normit ovat: yksinasuva ja 
yksinhuoltaja 618 euroa, yhteistalous 521 euroa, 17 vuotias 439 euroa, 1.-2. lapsi 398 euroa, seuraavat lapset 371 euroa 

Lainanhoitokuluihin voidaan hakijan oman arvion mukaan käyttää tuloista  €/kk. 

Perustelut mikäli edellisen kohdan oma-arvio poikkeaa tulojen ja menojen erotuksesta 

TALOUDELLINEN OHJAUS JA NEUVONTA 

Hakija tarvitsee oman arvionsa mukaan taloudellista ohjausta ja neuvontaa  Kyllä  Ei 

Tällä hetkellä hakija    saa toimeentulotukea   ei saa toimeentulotukea 

LISÄTIETOJA 

Tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat hakijan maksukykyyn (esim. päivähoitomaksujen tai elatusmaksujen päättymispäivämäärä). 

VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 

Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeat. 

Päiväys (paikka ja aika) Hakijan/hakijoiden allekirjoitus 

SOSIAALISEN LUOTON HAKEMUKSEN LIITTEET 

 Palkkatodistukset  kpl  Selvitys asumiskuluista   kpl 

 Eläke ja etuudet 1)  kpl  Elatusapusopimus  kpl 

 Pankkitiliotteet kolmen kuukauden ajalta  kpl  Selvitys muista menoista   kpl 

 Verotodistus 2)   kpl  Velallisen ulosottoasiat –listaus 4)  kpl 

 Velkatositteet 3)   kpl 

1) Selvitys eläkkeestä ja muista kuin Kelan etuuksista
2) viimeisin veroehdotus käy, jos lopullista päätöstä ei vielä ole
3) saldotodistukset velkojilta tai perintätoimistoilta, osamaksut, rästilaskut, yksityisvelat, ym.
4) ulosottovirastosta, puhelin 029 5622600
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VELKALUETTELO 

 

Tiedot kaikista veloista (pankkivelat, ulosotossa/perinnässä olevat velat, osamaksuvelat ja muut luotot, myös 
yksityisvelat ja takausvastuut) 

 

Velkojan ja/tai perintätoimiston nimi Velan määrä €  
Saldotodistus 
annettu/pvm 
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