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1. Johdanto  
 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima sosiaalialan tietoteknologiahanke käynnistyi 
vuonna 2005 osana kansallista sosiaalialan kehittämisohjelmaa. Yksi hankkeen tärkeimpiä 
tehtäviä on yhtenäistää sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä käytettävät minimitietosi-
sällöt ja rakenteet. Kaikkien sosiaalihuollon lakisääteisten tehtäväalueiden tietotarpeet kar-
toitetaan ja kuvataan vuoteen 2009 mennessä.  
 
Tietojen yhtenäistäminen on edellytys tehokkaalle asiakastietojen käsittelylle ja sähköiselle 
tiedonsiirrolle tietojärjestelmien välillä sekä vertailtavan tilastotiedon tuottamiselle. Käyttä-
mällä yhteisesti sovittuja määrityksiä toimeentulotukiasiakkaan tiedot voidaan tallentaa 
yhtenäisessä muodossa asuinpaikasta tai ohjelmistosovelluksesta riippumatta. Näin mah-
dollistuu sähköinen tietojen siirto tietojärjestelmien välillä. Myös kansallisesti yhtenäisen 
sähköisen arkistoinnin järjestäminen edellyttää tallennettavien tietojen säilyttämistä tietys-
sä yleisesti sovitussa muodossa. 
 
Tämä selvitys on osa Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologian kehittämishanke 
Kaason raportteja. Kaaso-hanke on seitsemän kaakkoissuomalaisen kunnan yhteinen so-
siaalitoimen kehittämishanke, jonka on myös valtakunnallisen sosiaalialan tietoteknologia 
–hankkeen  aluehanke. Kaason ensimmäinen vaihe alkoi heinäkuussa 2005 päättyen 
maaliskuun loppuun 2008. Kaason toista vaihetta parhaillaan toteutetaan.  Hankkeen kes-
keisenä tavoitteena on saada aikaan pysyvää parannusta tietoteknologian hyötykäytössä 
hankekuntien sosiaalihuollossa ja varhaiskasvatuksessa. 
 
Tässä selvityksessä tarkastellaan valtakunnallisten määritysten toimivuutta toimeentulotu-
keen liittyvissä lomakkeissa. Selvityksessä on mukana toimeentulotukihakemus, toimeen-
tulotuen jatkohakemus ja lisäselvityspyyntölomake. Selvityksen tärkeänä tavoitteena oli 
arvioida toimeentulotuen asiakastietomääritysten toimivuutta, kattavuutta ja tietojen tar-
peenmukaisuutta käytännön työssä. Selvityksessä kartoitettiin myös kehittämisehdotuk-
sia/parannuksia koskien valtakunnallisia määrityksiä. 
 

2. Toimeentulotuen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastieto-
järjestelmässä  
 
Toimeentulotuen asiakastietoja käytetään julkisen sosiaalihuollon toimeentulotuen tehtä-
vissä ja toimeentulotukipalveluiden tuottamisessa. Asiakastietoja käytetään lisäksi aina 
kun sosiaalihuollon tehtävät liittyvät toimeentulotukitehtävän hoitamiseen. 
 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (viralliselta nimeltään Tietoteknologian käytön 
edistäminen sosiaalihuollossa -hanke) määritellään kaikkien sosiaalihuollon lakisääteisten 
tehtäväalueiden tietotarpeet, joita tulevaisuudessa käytetään kansallisesti sosiaalihuollon 
tietojärjestelmissä vuoteen 2009 mennessä. Tietojen määrittely etenee kahta polkua:  
 
1. Itä-Suomen sosiaalikeskuksen (ISO) johdolla on tehty kaikille sosiaalipalveluille yhteis-
ten tietojen määrittely, joka kattaa muun muassa asiakkaan perustiedot ja palvelun antajaa 
koskevat perustiedot. Perustiedot ja palvelun antajan perustiedot luettavissa osoitteesta 
http://www.sosiaaliportti.fi/Page/5e688485-a1d8-4ae7-af53-eb8d4cebfebb.aspx 
 

http://www.sosiaaliportti.fi/Page/5e688485-a1d8-4ae7-af53-eb8d4cebfebb.aspx
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2. Stakesin johdolla tehdään palvelukohtaisten tietojen määrittely, joka kattaa sosiaalihuol-
lon lakisääteisten palvelutehtävien (toimeentulotuen, lastensuojelun, isyyden selvittämisen 
jne.) asiakastiedot. Valmistuneet palvelukohtaiset määritykset luettavissa osoitteesta 
http://www.sosiaaliportti.fi/Page/5e688485-a1d8-4ae7-af53-eb8d4cebfebb.aspx 
 

 
 
Palvelukohtaisiin tietoihin kuuluvien toimeentulotuen asiakastietojen määrittelytyö tehtiin 
Stakesin johdolla vuosien 2006 ja 2007 välisenä aikana asiantuntijatyöryhmässä, jonka 
jäsenet ovat aihealueen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Asiakastiedot toimeentulotuen tie-
tojärjestelmissä esitetään tietokokonaisuuksittain, joita ovat: Toimeentulotukihakemus, 
toimeentulotuen jatkohakemus, lisäselvityspyyntö, rahalaitostiedustelu, toimeentulotuki-
päätös, toimeentulotukilaskelma, muutoksenhakuohjeet toimeentulotukipäätökseen, mak-
susitoumus ja Stakesin toimeentulotukirekisteri. Toimeentulotuen asiakastiedot tietojärjes-
telmässä luettavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: 
http://www.sosiaaliportti.fi/Page/5e688485-a1d8-4ae7-af53-eb8d4cebfebb.aspx 
 

3. Kaaso-hanke  
 
Kaakkois-Suomessa sosiaalitoimen tietoteknologiaratkaisut todettiin hajanaisiksi ja tieto-
teknologian hyödyntäminen työssä oli hyvin eritasoista. Tämän seurauksena Kaakkois-
Suomen kunnissa tehtiin esiselvitys, josta laadittiin raportti vuonna 2004 (Ojanen & Vuorio 
2004). Esiselvityksen myötä syntyi yhteinen näkemys tietoteknologian kehittämisen visiois-
ta 
 
Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologian kehittämishanke Kaasossa on mukana 
seitsemän kuntaa, jotka ovat Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Kouvola, Kuusankoski, Kot-
ka ja Pyhtää. Kotka toimii hankkeen hallinnoijana. Hankkeen rahoituksesta vastaavat sosi-

http://www.sosiaaliportti.fi/Page/5e688485-a1d8-4ae7-af53-eb8d4cebfebb.aspx
http://www.sosiaaliportti.fi/Page/5e688485-a1d8-4ae7-af53-eb8d4cebfebb.aspx
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aali- ja terveysministeriö ja mukana olevat kunnat. Kaaso II – hankkeessa toteutettavaan 
pilottiin osallistuvat Kaaso-kunnista Kotka kuntouttavan sosiaalityön, työhön kuntoutuksen 
ja maahanmuuttoasioiden osalta sekä Lappeenranta, Joutseno ja Imatra toimeentulotuen 
osalta. 
 
Kaaso I-hanketta toteutettiin ajanjaksolla heinäkuu 2005- maaliskuu 2007 ja hankkeessa 
keskityttiin luomaan pysyvää parannusta sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen alueellisen 
tietoteknologian hyötykäyttöön. Lisäksi panostettiin henkilöstön tietoteknisen osaamisen 
lisäämiseen, tietoteknologian kehittämisrakenteiden luomiseen ja alan seudullisen sekä 
alueellisen tietotarpeiden määrittelyyn. Kaaso II-hanketta toteutetaan parhaillaan.  
Kaaso-hankkeen rinnalla kulki sosiaalihuollon ja päivähoidon asiakastietojärjestelmien 
käyttöönottoprojekti vuosina 2005–2007. Seudullisessa monen kunnan yhteisessä käyt-
töönottoprojektissa on pyritty mahdollisimman yhteneväisiin tietojärjestelmiin. 

3.2 Kaaso II-hankkeen tavoitteet 

 
Kaaso-hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on lisätä seudullista yhteneväisyyttä kehittä-
mällä yhdessä tietojärjestelmiä, työkäytäntöjä sekä dokumentointia. Tavoitteena on saada 
vertailukelpoista tietoa sosiaalipalveluista ja hyvinvoinnin tilasta alueella. Toisessa vai-
heessa keskitytään aikuisten sosiaalipalvelujen työprosessien ja dokumentoinnin kehittä-
miseen sekä yhtenäistämiseen yhteistyössä valtakunnallisen Sosiaalialan tietoteknologia -
hankkeen kanssa toimien aikuissosiaalityön valtakunnallisena dokumentaatiomääritysten 
pilottina. Tärkeä kehittämiskohde on myös sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilös-
tön tietoteknisen osaamisen ja informaatioteknologian hyötykäytön lisääminen koulutta-
malla työyksiköihin vertaisohjaajia ja kehittämällä itseopiskelumateriaalia. Informaatiotek-
nologian hyötykäytön ja osaamisen lisäämistä käsitellään myös varhaiskasvatuksen alu-
eellisessa tieto- ja viestintätekniikkastrategiassa, jonka laaditaan hankkeen toimesta.  
 
Kaason toisen vaiheen tarkennetut tavoitteet ovat: 

1. Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoteknisen osaamisen ja in-
formaatioteknologian hyötykäytön lisääminen vertaisohjaajamallin ja itseopiskelu-
materiaalin avulla. 

2. Varhaiskasvatuksen alueellisen tietotekniikkastrategian laatiminen 
3. Aikuisten sosiaalipalveluihin liittyvien työprosessien mallintaminen ja yhtenäistämi-

nen seudullisesti ja alueellisesti 
4. Aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentoinnin kehittäminen ja toimiminen aikuis-

sosiaalityön valtakunnallisten dokumentaatiomääritysten pilottina. 
 

3.3 Kaaso II-hankkeen organisaatio 

 
Kaaso II-hanketta ohjaa ja valvoo mukana olevien kuntien ja Socomin edustajista koottu 
ohjausryhmä. Ohjausryhmän alla toimivat kaksi projektiryhmää, joista toinen kulkee tieto-
tekniikkatiimin nimellä, kaksi asiakastietojärjestelmän (Effica) pääkäyttäjistä koostuvaa 
ryhmää sekä yksi työryhmä. 
 
Sosiaalitoimen projektiryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida hankkeen käytän-
nön toteutusta. Ryhmä koostuu lähinnä sosiaalihuollon esimiehistä sekä alan ammattilai-
sista. Varhaiskasvatuksen tietotekniikka tiimin vastuulla on varhaiskasvatuksen alueellisen 
tietotekniikkastrategian luominen. Sosiaalihuollon projektiryhmän alaisuudessa toimiva 
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työryhmä muodostuu aikuissosiaalityön ammattilaisista, joka vastaa pilotointiin ja työpro-
sessien mallintamiseen liittyvistä tehtävistä. Pääkäyttäjäryhmät koostuvat vahvan sosiaali-
työn kokemuksen omaavista henkilöistä sekä sovelluksen (Effica) pääkäyttäjistä. Ryhmä 
kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja ryhmän tehtävänä on koota kehittämistarpeita ja 
näkemyksiä Kaakkois-Suomen alueelta Advisor Board (TietoEnatorin työryhmä) asiantun-
tijaedustajalle.  
 
Näiden ryhmien lisäksi hankkeessa on yksi päätoiminen kehittämissuunnittelija koko han-
keajan sekä toinen kehittämissuunnittelija ajalla lokakuu 2007-syyskuu 2008. Heidän vas-
tuullaan on hankkeen koordinointi ja tavoitteiden toteutuminen sekä tehdä yhteistyötä val-
takunnallisen sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kanssa sekä seurata ko. hankkeen 
etenemistä. Päätoimisen kehittämissuunnittelijan vastuulla on lisäksi varhaiskasvatuksen 
tietotekniikkastrategian luominen yhdessä varhaiskasvatuksen tietotekniikkatiimin kanssa 
sekä toimiminen edelleen atk-kouluttajana keväällä 2008, jolloin kohderyhmänä on var-
haiskasvatuksen henkilöstö. Työprosessien mallinnuksista ja dokumentaatiomääritysten 
pilotoinnista joka aikataulutettiin marraskuusta 2007- syyskuun 2008 loppuun, vastaa toi-
nen kehittämissuunnittelija tehden tiivistä yhteistyötä sekä TietoEnatorin että Stakesin 
kanssa.  
 

 
 Kaaso II hankkeen organisaatio  
 

4. Toimeentulotukilomakkeet Kaaso-kunnissa 
 
Kaaso-hankkeen aloittaessa toimintansa Kaakkois-Suomen kuntien sosiaalitoimen doku-
mentointikäytännöt olivat erittäin kirjavia.  Kaaso I-hankkeessa määriteltiin seudullisia so-
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siaalihuollon tilastointitarpeita sekä työstettiin yhteneväisiä käytäntöjä sosiaalityön ja var-
haiskasvatuksen dokumentointiin. Näitä käytäntöjä olivat mm. lastensuojelun dokumen-
tointiin kuuluvat huolto- ja jälkihuoltosuunnitelmat.(Kontio 2007) 
 
Kaason ensimmäisessä vaiheessa tehdyn arvioinnin mukaan dokumentoinnin ja tilastoin-
nin kehittäminen sekä yhtenäistäminen nähtiin alueella kaikkein keskeisimpänä tietotekno-
logisena kehittämiskohteena henkilöstön osaamisen ohella. Alueella korostui tarve seudul-
lista yhteistyöstä vertailukelpoisen tiedon saamiseksi ja yhtenäisten toimintamallien saa-
vuttamiseksi. Seudullista yhteneväisyyden tarvetta perusteltiin vertailukelpoisen tiedon 
saannilla ja asiakkaiden tasapuolisella kohtelulla. (Kallio 2006) 
 
Kaaso-kunnissa on käytössä seuraavia toimeentulotukeen liittyviä lomakkeita: Toimeentu-
lotukihakemus, toimeentulotuen jatkohakemus, lisäselvityspyyntö, opiskelijan toimeentulo-
tukihakemus, takuuvuokrahakemus, opiskelijoiden lisäselvityspyyntö, etuudenperintäloma-
ke, erilaisia vuokravakuussitoumuksia, kustannusarviopyyntö silmälaseista, suostumus 
tietojen vaihtoon, vapaa kirje, valtakirja, suostumus etuuden perintään.  
 
Toimeentulotuen asiakastietomäärityksissä mainituista toimeentulotuen asiakirjoista tar-
kastellaan lähemmin toimeentulotukihakemusta, toimeentulotuen jatkohakemusta, lisäsel-
vityspyyntölomaketta ja rahalaitostiedustelulomaketta 
 

  4.1 Toimeentulotukihakemus 

 
Toimeentulotuki laitetaan vireille pääsääntöisesti määrämuotoisella hakemuksella, johon 
hakija liittää menojaan ja tulojaan todistavia tositteita. Tiedot kerätään ensisijaisesti henki-
löltä itseltään. Muilta tahoilta saatavat tiedot, esimerkiksi väestörekisterikeskuksen tiedot, 
ovat tarkistus- ja tietolähdetietoja, joiden paikkansapitävyys ja ajantasaisuus tarkistetaan 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toimeentulotukihakemuksen voi laittaa vireille myös suul-
lisesti esim. käyntiajalla viranomaisen luona, jolloin työntekijä merkitsee tiedot suoraan 
sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmään.  
 
Hankkeessa mukana olevissa kunnissa kaikissa on erilainen toimeentulotukihakemus ja 
toimeentulotukihakemuksen sivumäärä vaihtelee kahdesta neljään sivuun. Kunnissa käy-
tössä olevissa lomakkeissa kysyttiin henkilötietojen/perustietojen, tulojen ja menojen lisäk-
si tietoja vaihtelevasti. Elämäntilanteesta, varallisuudesta ja veloista kysyttiin jossakin 
muodossa kaikissa hakemuksissa, mutta esim. vain yhdessä hakemuksessa kysyttiin toi-
meentulotuen määrityksissä mainittua kotikuntaa, kansalaisuutta ja oleskelulupaa. Nykyi-
sissä hakemuksissa ei muualla asuvien alaikäisten lasten tietoja, velkajärjestelyä, äidin-, 
asiointi-, tulkkauskieltä, oleskeluaikaa toisella paikkakunnalla tai ulkomailla kysytty ollen-
kaan.  
  

4.2 Jatkohakemus 

 
Kunnissa vakiintuneen käytännön mukaisesti ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hae-
taan toimeentulotukihakemuksella ja sen jälkeen toimeentulotuen jatkohakemuksella. Toi-
meentulotuen asiakastietomääritysten mukaan toimeentulotuen jatkohakemuksen tiedot 
ovat muutoin identtisiä toimeentulotukihakemuksen kanssa, mutta hakija ilmoittaa perus-
tietojen lisäksi vain olosuhteissa tai perheen tilanteessa tapahtuneet muutostiedot. 
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Kaaso kunnista kolmessa on käytössä kaksi sivuinen toimeentulotuen jatkohakemus. 
Näistä kahdessa kunnassa jatkohakemus on ”kevennetty versio” toimeentulotukihakemuk-
sesta, jossa perustietojen lisäksi hakija ilmoittaa tulot ja menot sekä olosuhteissa tai per-
heen tilanteessa tapahtuneet muutokset. Jatkohakemus lähetetään yleensä asiakkaalle 
päätöksen yhteydessä. Hakemuksen mukana hakijan tulee toimittaa tarvittavat liitteet. Mi-
käli tarvittavia liitteitä ei asian ratkaisemiseksi ole, työntekijä laittaa hakijalle lisäselvitys-
pyynnön samoin kuin varsinaisen toimeentulotukihakemuksen yhteydessäkin.   
 
Kouvolan toimintatapa toimeentulotuen jatkohakemuksen käyttämisessä poikkeaa muissa 
kunnissa käytössä olevista jatkohakemuksen käyttötavoista. Kouvolassa toimeentulotuen 
jatkohakemus kohdistetaan hakijalle henkilökohtaisesti. Jatkohakemus lähetetään asiak-
kaalle päätöksen yhteydessä. Toimeentulotukea käsittelevä työntekijä merkitsee hakijalle 
lähetettävään toimeentulotuen jatkohakemukseen: kuka on hakemuksen vastuullinen kä-
sittelijä seuraavana kuukautena, mitä liitteitä hakijan tulee toimittaa (rasti ruutuun) ja miltä 
ajalta tiliotteet tulee esittää seuraavan kuukauden hakemuksen käsittelyä varten. Hakija 
täyttää palauttaessaan lomakkeen: henkilötiedot ja hänen olosuhteissa tapahtuneet muu-
tokset (osa rasti ruutuun ja osa vapaata tekstiä). Hakijan palauttaessa hakemusta, vahti-
mestari tarkistaa onko hakemuksen mukana kaikki pyydetyt/merkityt liitteet, vahtimestari 
näkee myös kenelle hakemus on ohjattava käsiteltäväksi. 
 
Jatkohakemuksen etusivusta täyttää osan etuuskäsittelijä ja osan hakija ja kääntöpuolen 
täyttää hakija sekä allekirjoittaa hakemuksen. Käytössä on siis yksi kaksipuolinen lomake. 
Toimeentulotuen ”ensimmäisessä” hakemuksessa on pyydetty tarkasti kaikki tiedot, joten 
jatkohakemuksessa kysytään vain tärkeimmät tiedot tai tiedot, jotka eivät ole estäneet en-
simmäisen hakemuksen käsittelyä ja voidaan tarkistaa jatkohakemuksen palauttamisen 
yhteydessä. Tämä toimintatapa on todettu Kouvolassa toimivaksi.  
 

4.3 Lisäselvityspyyntö 

 
Toimeentulotukipäätöksen tekeminen edellyttää näyttöä tai varmennusta hakijan taloudel-
lisesta tilanteesta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Lisäselvitystä pyydetään toimeentulo-
tukea hakeneelta henkilöltä, jos käsittelijälle toimitettu hakemus ei sisällä kaikkia päätök-
sentekoa mahdollistavia tietoja. Toimeentulotuen asiakastiedot asiakastietojärjestelmässä 
määritysten mukaan lisäselvityspyynnön tulee sisältää asiakkaan yhteystiedot, ohjeet sel-
vitysten toimittamistavasta, -ajasta ja – paikasta sekä luettelon selvityksistä, todistuksista, 
lausunnoista tms. liitteistä, jotka toimeentulotukea hakeva henkilö/perhe toimittaa käsitteli-
jälle päätöksenteon mahdollistamiseksi. 
 
Lisäselvityspyynnön voi tehdä myös puhelimitse, mutta silloin asiakkaalle saattaa jäädä 
epäselväksi se, mitä liitteitä hänen piti toimittaa. Suullinen pyyntö on tarkoituksen mukaista 
silloin, jos se selvästi nopeuttaa käsittelyä. Kirjallinen selvityspyyntö on parempi myös sik-
si, että siitä jää merkintä asiakastietojärjestelmään. Toimeentulotukihakemusta käsittelevä 
työntekijä lähettää asiakkaalle kirjallisen lisäselvityspyynnön, jossa hän erittelee tarvittavat 
liitteet. 
 
Kaaso kunnissa on varsinainen lisäselvityspyyntölomake käytössä kolmessa kunnassa. 
Lomakkeissa on lista pyydettävistä lisäselvityksistä, joihin työntekijä rastittaa mitä lisäselvi-
tyksiä hakijan tulee toimittaa. Tällä hetkellä lisäselvityspyyntölomake on joko entisessä 
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asiakastietojärjestelmässä joka on poistumassa, tekstinkäsittelyohjelmassa tai Effican vi-
reillepanon dokumentti-välilehdellä. Lisäselvityspyyntölomakkeen lisäksi kunnissa käyte-
tään vapaa muotoista kirjettä, kun pyydetään lisäselvityksiä. 

4.3 Rahalaitostiedustelu 

 

Rahalaitostiedustelu on poikkeuksellinen ja viimekätinen tiedonhankintakeino. Sitä käyte-
tään toimeentulotukiprosessissa vain silloin kun muuten saadut tiedot ovat keskenään niin 
ristiriitaiset, että on perusteltu syy epäillä hakijan esittämien tietojen luotettavuutta. Raha-
laitostiedustelusta tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös ja asiakkaalle tulee 
antaa tilaisuus tutustua hankittuihin tietoihin sekä antaa asiasta tarpeellista lisäselvitystä. 
 
Kaaso-kunnat käyttävät tarvittaessa kuntaliiton lomaketta, joka on ollut myös lähteenä toi-
meentulotuen asiakastietomäärityksissä. Rahalaitostiedustelulomaketta ei tässä vaiheessa 
toteutettu lomakeratkaisulla, koska lomaketta käytetään harvoin.  

5. Lomake-ratkaisu 
 

Lomake-ratkaisu on TietoEnator Oy:n toteuttama Yksilö- ja perhehuollon lisäpiirre Effica 
asiakastietojärjestelmässä. Lomake-ratkaisulla voidaan toteuttaa erilaisia lomakkeita. Lo-
makkeiden avulla asiakkaasta voidaan asiakasprosessin edetessä kerätä helposti ja no-
peasti erilaisia tietoja ja näin parantaa tilastointimahdollisuuksia. Lomakkeille tallennettu 
tieto on määrämuotoista ja tietoja voidaan helposti hakea hakutoiminnoilla. (TietoEnator, 
2003) 
 
Lomake-ratkaisulla toteutettu lomake koostuu vapaasta tekstistä, alasvetovalikoista ja va-
lintaruuduista ja lomake täytetään tapahtuman (esim. vireillepano) Dokumentti-välilehdellä. 
Osa lomakkeen tiedoista (esim. asiakkaan nimi, hetu) haetaan automaattisesti muualta 
Yksilö- ja perhehuollon järjestelmästä ja osa tiedoista täytetään lomakkeeseen. (Tie-
toEnator, 2003) 
 
Lomaketta voidaan esikatsella ja tuloste on täsmälleen samanlainen kuin näytölle avautu-
va lomake. Asiakkaan lomakkeet näytetään kootusti CDSi- näytöllä ja täytetyistä lomak-
keista näytetään tieto myös Päiväkirjalla. Yksilö- ja perhehuollon järjestelmästä lomakkeita 
voidaan hakea lomakkeen tyypillä ja lomakkeeseen kirjattavien tietojen mukaan. (Tie-
toEnator, 2003) 
 

6. Toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden pilotointi 

6.1 Hankesuunnitelman tavoite ja toteutus  

Kaaso II-hankkeen yhtenä tavoitteena on aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentoinnin 
kehittäminen ja toimiminen aikuissosiaalityön valtakunnallisten dokumentaatiomääritysten 
pilottina. Koska valtakunnalliset aikuissosiaalityön palvelukohtaiset määritykset viivästyivät 
alkuperäisestä suunnitelmasta, tämän selvityksen kohteena on 1.10.2007 julkaistu palve-
lukohtaisiin tietoihin kuuluvat toimeentulotuen asiakastietomääritykset. 
  
Tarkennettuna tavoitteena olivat: 
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o toimeentulotuen asiakastietojen dokumentaatiomääritysten toimivuus toimeentulo-
tukeen liittyvissä lomakkeissa.  

o toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden tekninen toteutus (kanavoidaan suoraan 
TietoEnatorille) 

 
Toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden pilotointi toteutettiin lokakuun 2007 ja syyskuun 
2008 välisenä aikana. Lomakkeiden suunnittelu tehtiin pilotointia ja työprosessien mallin-
tamista varten perustetussa työryhmässä. Sosiaalihuollon projektityöryhmän alaisuudessa 
toimiva työryhmä koostui sosiaalityöntekijöistä, sosiaaliohjaajista, etuuskäsittelijöis-
tä/toimistosihteereistä. Työryhmään oli nimetty 1-2 henkilöä jokaisesta Kaaso-kunnasta ja 
ryhmän koollekutsujana toimi Kaaso-hankkeen kehittämissuunnittelija. Työryhmä on ko-
koontunut noin kerran kuukaudessa kaikkiaan 9 kertaa toimeentulotukilomakkeisiin liittyen. 
 
Hankesuunnitelman mukaan aikuissosiaalityön valtakunnallisia dokumentinhallintaan liitty-
vien määritysten pilotointi tuli toteuttaa Kaaso-kuntien yhteisen tietojärjestelmän avulla yh-
teistyössä TietoEnatorin kanssa. Hankesuunnitelmasta poiketen työryhmän esityksestä ja 
ohjausryhmän hyväksynnällä laadittiin myös paperilomakkeet, jotka olivat yhtenäiset säh-
köisten lomakkeiden kanssa. Näin ollen toimeentulotuen asiakastietojen määritysten toimi-
vuutta arvioitiin paperilomakkeissa sekä TietoEnatorin lomake-ratkaisulla toteutetuissa 
sähköisissä lomakkeissa. 
 
Paperilomakkeina toteutettiin toimeentulotukihakemus ja toimeentulotuen jatkohakemus. 
Paperilomakkeita suunniteltaessa lähtökohtana oli, että toimeentulotuen asiakastietomää-
rityksissä mainitut kaikki tietokentät ovat lomakkeissa mukana. Toimeentulotukihakemus 
haluttiin korkeintaan neljä sivuiseksi ja toimeentulotuen jatkohakemus kaksi sivuiseksi.  
 
Paperilomakkeita (toimeentulotukihakemus, jatkohakemus) testattiin kaikissa seitsemässä 
kunnassa. Kunnasta riippuen lomakkeita käytettiin 2-10 kpl. Lomakkeissa olevia määritys-
ten toimivuutta käytännön työssä arvioitiin kunnasta riippuen työntekijöiden yhteisissä ko-
kouksissa sekä asiakastyössä työntekijäkohtaisesti. 
 

6.2 Sähköisten lomakkeiden pilotointi   
 
Kaason ensimmäisen vaiheen aikana käyttöön otettu uusi kaaso-kuntien yhteinen asiakas-
tietojärjestelmä loi hyvän mahdollisuuden pilotoida valtakunnallisia dokumentinhallintaan 
liittyviä määrityksiä. Hankesuunnitelman mukaan aikuissosiaalityön valtakunnallisia doku-
mentinhallintaan liittyvien määritysten pilotointi tehdään yhteistyössä TietoEnatorin kanssa. 
 
Kaaso II-hankkeen ja TietoEnatorin  Healthcare & Welfare Oy:n kesken on sovittu Sosiaa-
lialan tietoteknologiahankkeen (TIKESOS) määrittelemien aikuissosiaalityön dokumentoin-
tiin liittyvien lomakkeiden pilotoinnista. Pilotoinnin kohteena on Effica Yksilö- ja perhehuol-
to (YPH) –järjestelmän Lomake-ratkaisulla toteutettujen aikuissosiaalityön lomakkeiden 
pilotointi. Pilotoinnin tarkoituksena on testata lomakkeita ja ohjelman toimintoja sekä arvi-
oida samalla sen toimivuutta todellisessa käyttöympäristössä. 
 
Toimeentulotuen asiakastietomääritysten mukaisista tietokokonaisuuksista TietoEnatorin 
lomake-ratkaisulla toteutettiin toimeentulotukihakemus, toimeentulotuen jatkohakemus 
lisäselvityspyyntölomake sekä kuntien omana lomakkeena vapaa kirje asiakkaalle ja kirje 
yhteistyökumppaneille. Sähköisissä lomakkeissa arvioitiin tietomääritysten lisäksi myös 
teknistä toteutusta, josta kirjoitetaan raportti TietoEnatorille. 
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Sähköisten lomakkeiden pilotointi tapahtui kahdessa koulutusympäristössä: Kotkan kau-
pungin koulutusympäristössä sekä Lappeenrannan, Joutsenon ja Imatran yhteisessä kou-
lutusympäristössä.   
 

 Sähköisten lomakkeiden pilotoinnin kulku 
1. Pilotointisopimus Kaakkois.Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Kaaso-hankkeen ja 
TietoEnatorin  Healthcare & Welfare Oy:n kesken ajalle 1.11.2007-30.6.2008, jatkoaika 
ajalle 1.7.2008-31.12.2008. 
2. Kaaso II – hankkeen kunnissa sovittiin työstettävistä lomakkeista. 
3. Työryhmässä laadittiin valtakunnallisten määritysten mukainen toimeentulotukihakemus, 
toimeentulotuen jatkohakemus ja lisäselvityspyyntölomake. Lisäksi työryhmässä suunnitel-
tiin myös yhteinen ns. vapaakirje pohja asiakkaalle sekä yhteistyökumppaneille.  
3. Lomakepohjat toimitettiin TietoEnatorille 
4. TietoEnator teki lomakkeet ja suoritti teknisen perustestauksen 
5. Lomakkeet testattaviksi pilottikuntiin 
6. Testauksen jälkeen mahdolliset korjausehdotukset TietoEnatorille 
7. TE tekee korjaukset 
8. Valmiit lomakkeet pilottikuntiin otettavaksi tuotantoon 

6.3 Selvityksen tarkoitus, aineisto ja menetelmät  

 

Tämän selvityksen tarkoituksena oli arvioida toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden 
asiakastietomääritysten toimivuutta, kattavuutta ja tietojen tarpeenmukaisuutta käytännön 
työn kannalta sekä tuoda esiin mahdollisia kehittämisehdotuksia koskien valtakunnallisia 
määrityksiä. Toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden teknisen toteutuksen arviointi ja sii-
hen liittyvät parannusehdotukset kanavoidaan suoraan TietoEnatorille. 
 
Selvityksen aineistona olivat sosiaalitoimen työryhmän kokousmuistiot sekä kyselylomake, 
joka sisälsi avokysymyksiä toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden toimivuudesta käy-
tännön työssä ja kehittämisehdotuksia (Liite 1) Lisäksi aineistoon kuuluvat työryhmän 
kanssa käydyt arviointikeskustelu ja palautekeskustelu, jossa oli mukana myös Tie-
toEnatorin edustaja. 
  
Selvitystyön toteuttamista varten kyselylomakkeita jaettiin Kaaso kuntiin aikuissosiaali-
työssä työskenteleville työntekijöille huhtikuussa 2008. Kyselyn kohderyhmänä oli sosiaa-
lietuuskäsittelijöitä, toimistosihteereitä, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä.  
 
Toimeentulotuen tietomäärityksiä paperilomakkeilla arvioi 11 henkilöä ja kolme työyhteisö-
ryhmää. Kyselyyn vastanneista pääosa työskentelee aikuissosiaalityössä ja kolme vastan-
neista työskentelee lapsiperhesosiaalityössä/lastensuojelutyössä ja yksi työskentelee työ-
voiman palvelukeskuksessa.  

TietoEnatorin lomake-ratkaisulla toteutettuja sähköisiä lomakkeita testasi pilottikunnista 
valittu joukko aikuisten sosiaalipalvelujen sekä sosiaalihuollon tietoteknologian ammattilai-
sia. Testauksessa arvioitiin dokumentaatiomääritysten toimivuutta sekä teknistä toteutusta. 
Tekniseen toteutukseen liittyvissä palautteiden lähettämisessä käytettiin havaintoilmoitus-
lomaketta, jolle jokainen erillinen ongelmatilanne, virhe, käytön este tai kehitystoive kirjoi-
tettiin. Toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden pilotoijat toimittivat havaintoilmoituslo-
makkeet sähköpostilla suoraan TietoEnatorille. 
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7. Työntekijöiden näkemyksiä asiakastietomäärityksistä toi-
meentulotukilomakkeissa  
 

Työntekijöiden näkemyksissä on yhdistetty työryhmän kokouksissa esille tulleita kannanot-
toja lomakkeisiin, kyselylomakkeen vastauksia sekä palautekeskustelussa esille tulleita 
asioita. . Kyselylomakkeella kartoitettiin paperilomakkeissa olevia määrityksiä. Lomake-
kohtaisesti ensin tuloksissa käsitellään niitä asioita, joita haluttiin lomakkeisiin jo suunnitte-
lu vaiheessa ja sitten niitä näkemyksiä mitä haluttiin kyselyn perusteella sekä lopuksi pa-
lautekeskustelussa esiin nousseita muutoksia. 

7.1. Toimeentulotukihakemus 

 
Toimeentulotukihakemuslomaketta suunniteltaessa työryhmässä keskusteltiin ja muutok-
sia tehtiin mm. seuraaviin lomakkeen kohtiin: 
 

 Ensimmäinen hakemus, jatkohakemus onko tarpeen, jos on erikseen jatkohakemuslo-
make. Kohta jätettiin selvyyden vuoksi. 

 Hakemuslomakkeen sivumäärä, fontin koko ja tietokenttien jakautuminen eri sivuille 

 Henkilötietoihin lisäys passin voimassaolo ajasta 

 Siviilisääty muutetaan perhesuhteeksi (avoliitto)  

 Asuminen kohtaan lisäykset: vanhempien luona 18 vuotta täyttänyt ja vuokralainen, 
vanhempien omistamassa asunnossa. 

 Pyydetäänkö myös sellaiset tulotiedot, joita ei aina huomioida tuloina laskettaessa toi-
meentulotukea esim. vammais-/hoitotuki 

 Tulot: Kelan työttömyyspäiväraha ja Kelan työmarkkinatuki yhdistettiin Työmarkkinatu-
ki/peruspäiväraha. 

 Menojen kohdalla poistetaanko sellaiset kohdat, joita ei hyväksytä menoina. esim. opin-
tolainan korot kohta poistettiin, mutta asuntolainan lyhennys kohta jätettiin, joka voidaan 
huomioida takautuvaa toimeentulotukea laskettaessa  

 Velat –kohtaan lisättiin velkajärjestelytilanteen lisäksi ulosottoviranomaisen vahvistama 
vapaaehtoinen suunnitelma kyllä ei muodossa. Suunnitelma voidaan huomioida lasket-
taessa toimeentulotukea.  

 Alle 18- vuotiaan lapsen velkoja varten varattiin lomakkeeseen vapaa teksti kenttä. 

 Lomakkeen kohta ”mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea” ja elämäntilanne kohta 
”ehdotettiin” yhdistettäväksi. Elämäntilanne kohdassa kysytään työttömyyden alkamis-
päivän ja työnhaun uusintapäivän lisäksi onko työnhaku-/aktivointisuunnitelma tehty ja 
milloin.  

 Kaikki hakijan ja perheen jäsenten tilitiedot sekä erikseen tieto, jolle mahdollinen toi-
meentulotuki maksetaan. Pankkitilitiedot allekirjoitustietokohdan yläpuolelle. Varallisuus 
kohdassa kysytään tietoa pankkitalletuksista.  

 Ohjeteksteihin määrityksessä mainittujen ohjetekstien lisäksi velvollisuudesta antaa tie-
toja lause. 

 Hakemuksen liitteeksi suunnitellaan tarkempi lista liitteistä ja muista ohjeista, koska var-
sinaiseen hakemukseen ei mahdu riittävästi ohjeistusta. 

(Liite 2) 
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Kyselyn esille tuomia näkemyksiä toimeentulotukihakemukseen: 
 

 Toimeentulotukihakemus oli kattava tietomäärältään, mutta koettiin asiakkaan kannalta 
työlääksi täyttää. Jollakin lailla ”helppolukuisempi” ulkoasu. Hyvä kun kaikki kysytään, 
mutta täyttääkö hakija kaikki kohdat 

 Varallisuuskohta: vaihtoehdoksi ruksi, ei kyseistä varallisuutta. Onko arvon päivämäärä 
tarpeellinen ja yksiselitteinen tieto         

 Henkilötiedot: Hakijan ja puolison perhesuhde tulisi olla sama. Ammatin lisäksi tulisi ky-
syä koulutusta. Työpaikka/opiskelupaikka mistä alkaen. Opiskelupaikka kohtaan toivot-
tiin aloittamispäivän lisäksi tutkintonimikettä ja todennäköistä valmistumisajankohtaa  

 Elämäntilanne: Alkaa oletuksesta, että hakija on työtön, ruutu koettiin yksipuoliseksi, 
huomioi vain työttömät. Työnhakutiedot koettiin oleelliseksi 

 Pankkitilitiedot: tuen maksu voi tapahtua useammalle kuin yhdelle tilille 

 Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea ja lisätietoja laatikko tulisi yhdistää 

 Asuminen: asunnon pinta-ala onko tarpeellinen tieto. Kela ratkaisee asumistuen määrän 
neliöiden perusteella, sosiaalitoimella on yleensä kattosummat myönnettävistä avustuk-
sista vuokraan, sähköön ja veteen.  

 
Palautekeskustelussa lomakkeeseen ”koottiin” erikseen kansalaisuuskohta. Kansalaisuus 
kohtaan laitettiin hakijan ja puolison kansalaisuus, äidinkieli, oleskelulupa/status (A, B, P), 
oleskeluluvan voimassaoloaika, oleskeluluvan peruste ja passin voimassaoloaika.  Lo-
makkeesta poistettiin asiointi- ja tulkkauskielikohdat, koska maahanmuuttajan ensimmäi-
nen hakemus ei ole kirjallinen vaan aikavaraus kuntien maahanmuuttajatyöntekijälle ja 
työntekijä kirjaa kyseiset tiedot tietojärjestelmään. 
 
Palautekeskustelussa tehtiin myös joitakin lisäyksiä ja muutoksia toimeentulotukihake-
muksen tietokenttien järjestykseen esim. Maksutili etusivulle henkilötietojen yhteyteen, 
hakemus aloitetaan henkilötiedoilla ym. 
(liite 3) 

7.2 Toimeentulotuen jatkohakemus 

Jatkohakemusta suunniteltaessa työryhmässä oli lähtökohtana määritysten mukainen lo-
make, jonka tiedot mahtuisivat kahdelle sivulle(paperilomake). Jatkohakemus suunniteltiin 
seuraavasti: 
 

 Ongelmana saada mahtumaan kaikki määritysten mukaiset tietokentät kahdelle sivulle 

 Muutostiedot laitetaan henkilötietojen jälkeen ensimmäiselle sivulle. Muutostietoihin työt-
tömyys/työllistymiskohtaan tarkennettuna tietona työttömyyden alkamispäivä, työnhaun 
voimassaolo, työnhakusuunnitelma, työharjoittelu/kurssi/kuntouttava työtoiminta, työn 
aloittamispäivä ja työpaikka tiedot.  

 Jatkohakemuksen saamiseksi kahdelle sivulle tulot kysytään hakijalta ja puolisolta. Me-
not kysytään yhteisesti perheeltä sekä alle 18-vuotiaiden tulo ja meno kohtaan varataan 
muutama rivi. (liite 4)  

 
Kyselyn esille tuomia näkemyksiä toimeentulotuen jatkohakemukseen: 
 

 Myös jatkohakemuksessa tulisi näkyä perheen alaikäiset lapset(käsittelijä vaihtuu) 

 Muutostietoihin myös puolison työllisyystilanne 

 Työttömyystietojen kysymykset hyviä 
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 Lyhyempi versio, ei kaikkia tulo ja menotietoja uudelleen, jos ”rastittanut” jo ”ei muutok-
sia tuloissa” 

 Enemmän tilaa lisätietoihin 

 Allekirjoitus kohdassa ohjeteksti hyvä (liite 5) 
 

7.3 Lisäselvityspyyntö 

 

Lisäselvityspyyntölomake toteutettiin TietoEnatorin lomakeratkaisulla sähköisessä muo-
dossa. Toimeentulotuen määrityksissä lisäselvityspyyntö sisältää asiakkaan yhteystiedot, 
ohjeet selvitysten toimittamistavasta, -ajasta ja – paikasta sekä luettelon selvityksistä tai 
tositteista, jotka toimeentulotukea hakeva henkilö/perhe toimittaa käsittelijälle päätöksen-
teon mahdollistamiseksi.  
 
Työryhmässä lisäselvityspyyntölomaketta suunniteltaessa toivomuksena esitettiin: 

 Työntekijällä pyydettävien selvitysten lista voisi olla kattava (tikesos-määritykset), mutta 
asiakkaalle kirjautuisivat vain ne lisäselvitykset joita häneltä pyydetään.  Lomake-
ratkaisu ei mahdollista sitä vaihtoehtoa, että asiakkaan lomakkeelle tulostuisi vain ne 
tiedot mitä häneltä pyydetään. Lomake tulostuu samanlaisena kuin on koneella.  

 Lomakkeeseen laitetaan määrityksissä mainittu lista selvityksistä tai tositteista. Listaan 
lisätään vakuutuskirja (kotivakuutus), työsopimus sekä selvitys oleskelusta toisella paik-
kakunnalla. 

 Lomake TietoEnatorille yksisivuisena, asiakkaan nimi ja osoite ikkunakirjekuoren mu-
kaan. Ohjetekstit laitetaan asiakkaan osoitteen alle ja lista selvityksistä ja tositteista kah-
teen palstaan. Jokaisen lauseen loppuun lisätään mahdollisuuksien mukaan paikka lisä-
tiedoille. Varataan lisätietoja kohta palstojen jälkeen. Lomakkeeseen ennen työtekijän 
nimeä lause ”mikäli lisäselvityksiä ei määräaikaan mennessä toimiteta, tehdään päätös 
käytettävissä olevien tietojen perusteella” Lomakkeeseen ei varata kohtaa lisäselvitys-
pyynnön saapumiselle, koska uuden toimeentulotukilain myötä ohjelmaan on tulossa 
muutoksia koskien käsittelyaikaa. (liite 6) 

 
Kaaso kuntien omana lomakkeena toteutettu kirje asiakkaalle ja kirje yhteistyötaholle to-
teutettiin lomake-ratkaisulla. Kirjeeseen asiakkaalle tulee päiväys ja asiakkaan nimi ja 
osoite sekä työntekijän nimi asiakastietojärjestelmästä. Muuten kirjeen sisällön kirjoittaa 
työntekijä. Kirjeeseen yhteistyötaholle tulee asiakastietojärjestelmästä päiväys ja työnteki-
jän nimi. Työntekijä kirjoittaa yhteystyötahon nimen ja osoitetiedot sekä muun haluamansa 
tekstin.   
 
Lisäselvityspyyntölomaketta ja kuntien omana lomakkeena toteutettua (ei määrityksissä 
mainittu) vapaata kirjettä asiakkaalle sekä kirjettä yhteistyökumppaneille testattiin lomake-
ratkaisulla kesä-elokuun 2008 aikana ja teknistä toteutusta koskevat korjausehdotukset 
laitettiin havaintoilmoituslomakkeella suoraan TietoEnatorille.  
 
Palautekeskustelussa lisäselvityspyyntölomake, kirje asiakkaalle ja kirje yhteistyötahoille 
todettiin teknisesti toimivaksi.  
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8. Yhteenveto 
 

Kaaso II- hankkeelle kirjatusta tavoitteesta aikuisten sosiaalipalveluiden dokumentoinnin 
kehittäminen ja toimiminen aikuissosiaalityön valtakunnallisten dokumentaatiomääritysten 
pilottina toteutui tässä vaiheessa toimeentulotukea koskevien lomakkeiden pilotointi. Pilo-
toinnin toteutusaikana 1.10.2007- 30.9.2008 aikuissosiaalityön valtakunnalliset määritykset 
eivät valmistuneet, ja pilotointi toteutettiin toimeentulotuen asiakastietomääritysten mu-
kaan, jotka julkaistiin 1.10.2007. 
 
Vastauksissa ei noussut esille mitään toimeentulotuen asiakastietomäärityksiin liittyviä 
isompia linjauksia. Toimeentulotuen asiakastietomäärityksiä testattiin paperilomakkeilla, 
jotka olivat työtekijöiden testattavana huhti-toukokuussa 2008. Vastauksissa otettiin kantaa 
lähinnä lomakkeiden asetteluun esim. fontin kokoon ja tietokenttien järjestykseen. 
 
Vastausten ja arviointikeskustelun mukaan valtakunnalliset määritykset tasa-arvoistavat 
asiakkaan palvelua, kun kaikilla sama lomake asuinpaikasta ja ohjelmistosovellutuksesta 
huolimatta. Toimeentulotuen asiakastietomääritysten mukaan laadituilla toimeentulotuki-
hakemuksen ja toimeentulotuen jatkohakemuksen lomakkeilla tuleva tieto kattaa työssä 
tarvittavan tiedon, mikäli kaikki kohdat on täytetty. Lomakkeilla kerätään perustieto, jonka 
päälle tulee vielä sosiaalityö. 
 
Vastausten mukaan toimeentulotukihakemus oli kattava tietomäärältään, mutta vastauk-
sissa korostui huoli asiakkaiden halusta ja taidosta täyttää lomake. Lomake koettiin vai-
keana ja työläänä asiakkaan täyttää ja lomakkeeseen haluttiin ”helppolukuisempi” ulkoasu. 
 
Hakemuksen elämäntilanne kohta koettiin yksipuoliseksi, jossa keskitytään työttömyyteen. 
Työnhaku tietoja ei kuitenkaan haluttu poistaa, vaan ne koettiin oleelliseksi. Vastauksissa 
ilmeni, että hakemuksessa opiskelijoiden ja yrittäjien elämäntilannetta ei tarpeeksi selvitet-
ty ja oletukseksi jäi, että opiskelijat ja yrittäjät joutunevat jatkossakin täyttämään oman ha-
kemuksensa tai ainakin liitteen. 
 
Pilotointia varten perustettu työryhmä, johon kuului kaikkien Kaaso kuntien työntekijöitä eri 
ammattiryhmistä, oli uudenlainen yhteistyömuoto kehittämistyössä. Työryhmässä suunni-
teltiin ja tehtiin kompromisseja toimeentulotukeen liittyvien lomakkeiden toteuttamiseksi. 
Nämä lomakkeet olivat pohjana sekä paperilomakkeissa että sähköisissä lomakkeissa. 
Tämän kaltainen, uudenlainen yhteistyö eri kuntien välillä antoi kaikille kokemuksia ja ide-
oita uusien työmenetelmien kehittämiseen ja yhteistyömahdollisuuksiin.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

   

Liite 1 
 
Arvoisa työntekijä 
 
KAASO II-hanke on seitsemän kaakkoissuomalaisen kunnan yhteinen sosiaalitoimen tieto-
teknologian kehittämishanke, jonka yhtenä tavoitteena on aikuisten sosiaalipalveluiden 
dokumentoinnin kehittäminen ja toimiminen aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen valta-
kunnallisten dokumentaatiomääritysten pilottina. 
 
Toimeentulotuen pilotointiin liittyy valtakunnallisten määritysten mukaan laadittujen toi-
meentulotukihakemuksen ja toimeentulotuen jatkohakemuksen paperilomakkeen testaa-
minen. Sähköisesti testataan toimeentulotukihakemuksen ja jatkohakemuksen lisäksi lisä-
selvityspyyntölomake, ns. vapaa kirje asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille. 
Valtakunnalliset määritykset: Toimeentulotuen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastieto-
järjestelmässä löytyvät osoitteesta: www.sosiaaliportti.fi/tikesos --->määritykset.   
 
Valtakunnallisten määritysten käytettävyydestä/toimivuudesta tarvitsemme mielipidettänne 
ja kokemuksianne kyseisistä lomakkeista sekä käytännön työn näkökulmasta nousseita 
parannusehdotuksista.  Tällä kyselylomakkeella arvioidaan toimeentulotuen asiakas-
tietomäärityksiä. Lomakkeiden teknistä toteutusta arvioidaan erikseen TietoEnator 
Oy:n laatimilla arviointilomakkeilla. 
 
Kyselyyn vastaamisen lisäksi voitte merkitä muutosehdotuksia hakemuslomakkeisiin ja 
laittaa lomakkeet vastausten liitteeksi.  
 
Toivomme kyselyymme myönteistä suhtautumista ja aktiivista osallistumista. Pyydämme 
vastauksia paperilomakkeiden arvioinnista 15.5.08 mennessä. Vastaukset voitte jättää 
työpisteessänne __________________________. Koska sähköisten lomakkeiden pilotoin-
ti on vasta toukokuussa, pyydämme sen osalta palauttamaan lomakkeet testauksen jäl-
keen ____________________________.                           
 
Sosiaalitoimen työryhmän puolesta 
 
Tuula Sirén 
Kehittämissuunnittelija 
Kaaso II-hanke  
tuula.siren@socom.fi 
puh. 040-3520321 
 
 
Taustatiedot 
 
Missä työyksikössä työskentelet? 

Aikuissosiaalityö 
Lapsiperhesosiaalityö/Lastensuojelutyö 
Työvoiman palvelukeskus 
 Muu, mikä_________________________ 

 
 
Kysely/arviointi johon vastaat koskee? 

 Paperilomakkeita 
 Sähköisiä lomakkeita 
 Molempia 

mailto:tuula.siren@socom.fi


     

   

 
Toimeentulotukihakemus 
 
Pitäisikö toimeentulotukihakemuksessa joitain kysymyksiä/kohtia lisätä tai tarkentaa?  
Mitä tietoa kaipaisit uudesta asiakkaasta ja hänen elämäntilanteestaan? 
 
 
Onko toimeentulotukihakemuksessa joitain kohtia joita pitäisi muuttaa tai poistaa koko-
naan? Perustele mitä ja miksi? 
 
 
Onko toimeentulotukihakemuksen ohjeteksteissä jotain muutettavaa? 
 
 
Muuta kehitettävää toimeentulotukihakemuksessa? 
 
 
Jatkohakemus 
 
Tulisiko jatkohakemukseen lisätä joitain kysymyksiä tai kohtia? Millaisia? 
 

Pitäisikö jatkohakemuksen joitain kohtia muuttaa tai poistaa kokonaan? 

 

Ruusuja/risuja jatkohakemuksesta 
 
 
Toimeentulotukihakemuksen ohjeet ja liitteet 
 
Millaisia muutoksia toivoisit toimeentulotuki- ja jatkohakemuksen ohjeisiin? 
 
 
Lisäselvityspyyntö (sähköinen lomake TE:n lomakeratkaisussa) 
 
Onko joitain liitteitä joita pitäisi lisätä, muuttaa tai poistaa lisäselvityspyyntölomakkeessa 
pyydettävien liitteiden lisäksi? 
 
Millaisia muita muutoksia toivoisit lisäselvityspyyntölomakkeeseen? Parannusehdotuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

   

Liite 2 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 
      
     Saapumispäivämäärä____/____200__ 

      Postitse        Jätetty toimistoon 

     Sähköisesti  Suullisesti Muu 

 
Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan 
olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. (Toimeentulotukilaki 17.1§) 
 

Hakemuksenne käsittelyä varten teidän tulee esittää tositteet perheenne tuloista, menoista ja omaisuudesta 
sekä 
tiliotteet viimeisen kahden kuukauden ajalta. Katso erillinen ohje. 
 

Asiakastietonne rekisteröidään toimipisteen asiakastietojärjestelmään ja tiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Asi-
akkaalla 
on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot esittämällä allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. 
(Henkilötietolaki 26§ ja 28§) 

 

 Ensimmäinen hakemus                    Mille ajalle haette toimeentulotukea? (ppkkvvvv-ppkkvvvv) 

 Jatkohakemus  

Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? 
 
 

 

HENKILÖTIEDOT 
Hakijan sukunimi ja etunimet  
 

Henkilötunnus 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 
 

Puhelin                             

Avio-/avopuolison sukunimi ja etunimet 
 

Henkilötunnus 

Avio-/avopuolison lähiosoite ja postitoimipaikka(ellei sama kuin hakijan) 
 

Puhelin 
 

Hakijan perhesuhde  

 naimaton   naimisissa  avoliitossa  leski 

 rekisteröidyssä parisuhteessa 

 eronnut                    Mistä alkaen _________________  

 asumuserossa         Mistä alkaen   

Puolison perhesuhde 

 naimaton   naimisissa  avoliitossa  leski 

 rekisteröidyssä parisuhteessa 

 eronnut                     Mistä alkaen _________________ 

 asumuserossa          Mistä alkaen  

Hakijan kotikunta 
 

Puolison kotikunta 

Hakijan oleskelukunta 
 

Puolison oleskelukunta 

Hakijan ammatti 
 

Puolison ammatti 

Hakijan työpaikka 
 

Puolison työpaikka 

Hakijan opiskelupaikka 
 

Puolison opiskelupaikka 

Hakijan kansalaisuus (ellei Suomen kansalainen) 
  

Puolison kansalaisuus(ellei Suomen kansalainen) 

Oleskelulupa  Jatkuva   Pysyvä  Tilapäinen        

Oleskeluluvan voimassaoloaika ____________________                     

Passin voimassaoloaika              

Oleskelulupa Jatkuva   Pysyvä  Tilapäinen  

Oleskeluluvan voimassaoloaika ____________________           

Passin voimassaoloaika                     

Hakijan äidinkieli  
 

Puolison äidinkieli  

Hakijan asiointikieli  
 

Puolison asiointikieli 

Hakijan tulkkauskieli 
 

Puolison tulkkauskieli 
 

Perheessä asuvien lasten nimet ja henkilötunnukset 
 

 
 



     

   

Muiden samassa taloudessa asuvien nimet ja henkilötunnukset 
 

Muualla asuvien alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset 
 

 

   ASUMINEN  

 Vuokra-asunto  Omistusasunto  Tilapäinen asunto  Asunnoton  Vanhempien luona, yli 18-vuotias 

 Vuokralainen, vanhempien omistamassa asunnossa        Muu asumismuoto, mikä 

Vuokranantajan nimi 
 

Vuokranmaksutili Asunnon pinta-ala  

Muuttopäivä 
 

Aikaisempi kotikunta 
 

Oleskeluaika toisella paikkakunnalla (esim. työ, opiskelu, loma)  

 
Oleskeluaika ulkomailla (esim. työ, opiskelu, loma) 
 

Puolison asuessa esim. työpaikan vuoksi toisella paikkakunnalla, hänen asuntonsa tiedot ja oleskeluaika toisella paikkakunnalla. 

 
 

 

  TULOT (Kaikki perheen nettotulot, sekä tulojen maksupäivämäärä pankkitilille) 

 

 
Palkka- ja yritystulo 

Hakija  Puoliso Alle 18 -vuotias lapsi 

Euroa/kk 
 

Maksupäivä 
 

Euroa/kk Maksupäivä Euroa/kk Maksupäivä 

Ansiosidonnainen 
työttömyysturva 

      

Työmarkkinatuki/  
peruspäiväraha  

      

Koulutustuki/ 
koulutuspäiväraha 

      

Asumistuki       

Äitiys-/isyys-/ 
vanhempainraha 

      

Lapsilisä       

Kotihoidon tuki       

Elatusapu/elatustuki       

Sairauspäiväraha       

Kuntoutustuki       

Kansaneläke       

Työeläkkeet       

Muu eläke, mikä       

Opintoraha ja asumislisä       

Opintolaina       

Omaishoidontuki       

Vammais-/hoitotuki        

Veronpalautus       

Vakuutus-/kertakorvaus       

Omaisuus/vuokratulot       

Perintötulot       

Muut tulot       



     

   

VARALLISUUS  

Hakija Puoliso 

 
Arvopaperit/sijoitukset/  
osakkeet/joukkovelkakirja 

Arvo euroa Arvon pvm  
Arvopaperit/sijoitukset/ 
osakkeet/joukkovelkakirja 

Arvo euroa Arvon pvm 

Omistusasunto/ 
asunto-osakkeet 

 
 

 
 

Omistusasunto/ 
asunto-osakkeet 

 
 

 
 

Kiinteistöt/ kesämökki/ 
tontti/ metsäomaisuus 

 
 

 
 

Kiinteistöt/kesämökki/ 
tontti/metsäomaisuus 

 
 

 
 

Auto/moottoripyörä/vene  
 

 
 

Auto/moottoripyörä/vene  
 

 
 

Osuus kuolinpesään 
 

  Osuus kuolinpesään   

Muu omaisuus, mikä 
 

  Muu omaisuus, mikä   

Pankkitalletukset Saldo euroa Saldon pvm Pankkitalletukset Saldo euroa Saldon pvm 

Pankin nimi ja tilinumero  
 

  Pankinnimi ja tilinumero   

      

      

Alle 18-vuotiaiden lasten varallisuus 
 
 

 

      VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET (Esim. asumistuki, haettu eläke, yms., joista ei vielä ole tehty päätöstä) 

Etuus 
 

 Etuuden hakupaikka Hakemuksen jättöpäivämäärä 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Toimeentulotukeen nähden ensisijainen vireillä oleva etuus voidaan periä sosiaalilautakunnalle toimeentulotukilain 23§:n 
perusteella toimeentulotuen korvaukseksi 

 

     MENOT (Liitteenä alkuperäinen lasku sekä mahdollinen maksutosite tai tiliotteelta ilmenevä maksusuoritus) 

 
Vuokra/yhtiövastike 

Hakija  Puoliso Alle 18vuotias lapsi 

Euroa/kk 
 

Eräpäivä Euroa/kk Eräpäivä Euroa/kk Eräpäivä 

Vesimaksu       

Sähkö/kaasumaksu       

Asunnon lämmityskulut       

Saunamaksu       

Jätehuoltokulut       

Asuntolainan korot        

Asuntolainan lyhennys        

Kotivakuutus       

Muut asumismenot       

Lasten päivähoitomenot       

Elatusmaksut       

Terveydenhoitomenot       

Työmatkakulut       

Amm.yhdistyksen jäsenmaksu       

Muut menot       



     

   

    VELAT 

 
Pankkilainat 
 

Hakija Puoliso 

Velan määrä 

 
Lyhennys €/kk Korko €/kk Velan määrä Lyhennys €/kk Korko €/kk 

       

       

Muut velat 
 

      

       

Ulosottovelat       

Ulosottoviranomaisen vah-
vistama vapaaehtoinen 
suunnitelma 

 Ei              Suunnitelman päivämäärä 

 Kyllä         

 Ei               Suunnitelman päivämäärä 

 Kyllä          

Velkajärjestelypäätös  Ei              Päätöspäivämäärä 

 Kyllä          

 Ei                 Päätöspäivämäärä 

 Kyllä           

Velkajärjestelyhakemus Ei              Hakemuksen  jättöpäivämäärä 

Kyllä          

Ei                Hakemuksen jättöpäivämäärä 

Kyllä           

Selvitys alle 18-vuotiaan lapsen veloista  
 
 

 

ELÄMÄNTILANNE 
Hakijan työttömyyden alkamispäivä Puolison työttömyyden alkamispäivä  

 

Seuraava työnhaun uusintapäivä  Seuraava työnhaun uusintapäivä  
 

Työnhaku-/aktivointisuunnitelma  

 Ei ole  On tehty             Milloin  

Työnhaku- /aktivointisuunnitelma 

 Ei ole   On tehty             Milloin  

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle / sosiaaliohjaajalle    Kyllä     Ei 

Lisätietoja/Kuvaus itsesi ja perheesi nykyisestä elämäntilanteesta (Tarvittaessa erillinen paperi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANKKITILIT 
Kaikki hakijan/perheen pankkitilien tilinumerot 
 
 
 
 
 
 

Tilinumero, jolle haluatte mahdollisen tuen maksettavaksi 

Tilin omistaja 
 

      ALLEKIRJOITUSTIEDOT 
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta ja rahalai-
toksilta. Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla 
näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun mää-
räämistä ja tietojen tarkistamista varten. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§) 
 

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella myön-
netty toimeentulotuki voidaan periä takaisin. (Toimeentulotukilaki 20§,) 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa mahdol-
lisesti tapahtuvat muutokset sekä suostun tietojen tarkistamiseen.(Toimeentulotukilaki 17§)  

Paikka 
 
 

Päiväys Hakijan allekirjoitus 
 

 
    Toimeentulotukihakemus palautetaan: kunta/kaupunki  
                     osoite  



 Liite 3 

 

                      TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 

 

  

 
Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat 
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot.(Toimeentulotukilaki 17.1§) 
 

Hakemuksenne käsittelyä varten teidän tulee esittää tositteet perheenne tuloista, menoista ja omaisuudesta sekä ti-
liotteet viimeisen kahden kuukauden ajalta. Katso erillinen ohje. 
 

Asiakastietonne rekisteröidään toimipisteen asiakastietojärjestelmään ja tiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Asiakkaalla 
on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot esittämällä allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.(Henkilötietolaki 
26§ ja 28§) 
 

Mille ajalle haette toimeentulotukea? 

 
 

 HENKILÖTIEDOT 
Hakijan sukunimi ja etunimet  

 
Henkilötunnus 

 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 

 
Puhelin 

 

Avio-/avopuolison sukunimi ja etunimet 

 
Henkilötunnus 

 

Avio-/avopuolison lähiosoite ja postitoimipaikka(ellei sama kuin hakijan) 

 
Puhelin 

 

Perhesuhde  

 naimaton        avioliitossa     avoliitossa  leski    rekisteröidyssä parisuhteessa 

 eronnut                    Mistä alkaen                                   asumuserossa         Mistä alkaen   

Hakijan kotikunta 

 
Hakijan oleskelukunta 
 

Puolison kotikunta 
 

Puolison oleskelukunta 
 

Hakijan ammatti 

 
Hakijan koulutus 
 

Puolison ammatti 
 

Puolison koulutus 
 

Hakijan työpaikka 

 
Työsuhde alkanut 

 
Puolison työpaikka 
 

Työsuhde alkanut 
 

Hakijan opiskelupaikka 

 
Puolison opiskelupaikka 
 

Opinnot alkaneet 

 
Arvioitu valmistuminen 

 
Opinnot alkaneet Arvioitu valmistuminen 

 

Kaikki hakijan pankkitilien tilinumerot (Merkitse rastilla mille tilille/tileille haluat tuen maksettavaksi) 

                                                                                          
Puolison pankkitilien tilinumerot 

                                                                                          
Muut perheen pankkitilien tilinumerot 

 
Tilin omistaja 

 
 

 

Perheessä asuvien alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset 
 
 
 
 
 

Muiden samassa taloudessa asuvien nimet ja henkilötunnukset 
 
 
 
 

Muualla asuvien alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset 
 
 
 
 

   
      
 

Viranomainen täyttää 
Saapumispvm     ____/____20_____ 

Postitse        Jätetty toimistoon 

Sähköisesti  Suullisesti Muu 



 

   KANSALAISUUS (ellei Suomen kansalainen) 
Hakijan kansalaisuus 

 
Hakijan äidinkieli 

 
Puolison kansalaisuus 

 
Puolison äidinkieli 

Hakijan oleskelulupa/status 

A     B    P 
Puolison oleskelulupa/status 

 A      B     P 
Oleskeluluvan voimassaoloaika 

 
Oleskeluluvan voimassaoloaika 

Oleskeluluvan peruste 

 
Oleskeluluvan peruste 
 

Passin voimassaoloaika 

 
Passin voimassaoloaika 

 
 

    ASUMINEN 

 

   TULOT (Kaikki perheen nettotulot, sekä tulojen maksupäivämäärä pankkitilille) 

 

 
Palkka- ja yritystulo 

Hakija  Puoliso Alle 18 -vuotias lapsi 

Euroa/kk 
 

Maksupäivä 
 

Euroa/kk Maksupäivä Euroa/kk Maksupäivä 

Ansiosidonnainen 
työttömyysturva 

      

Työmarkkinatuki/  
peruspäiväraha  

      

Koulutustuki/ 
koulutuspäiväraha 

      

Asumistuki       

Lapsilisä       

Äitiys-/isyys-/ 
vanhempainraha 

      

Lasten kotihoidon tuki       

Elatusapu/elatustuki       

Sairauspäiväraha       

Kuntoutustuki       

Kansaneläke       

Työeläkkeet       

Muu eläke, mikä       

Opintoraha ja asumislisä       

Opintolaina       

Omaishoidontuki       

Vammais-/hoitotuki        

Veronpalautus       

Vakuutus-/kertakorvaus, 
perintötulot 

      

Omaisuus/vuokratulot       

Muut tulot       

 
 

 Vuokra-asunto  Omistusasunto  Tilapäinen asunto  Asunnoton  Vanhempien luona, 18 vuotta täyttänyt 

 Vuokralainen, vanhempien omistamassa asunnossa        Muu asumismuoto, mikä 

Vuokranantajan nimi 
 

Vuokranmaksutili Asunnon pinta-ala  

Muuttopäivä 
 

Aikaisempi kotikunta 

 
Oleskeluaika toisella paikkakunnalla (esim. työ, opiskelu, loma)  

 
Oleskeluaika ulkomailla (esim. työ, opiskelu, loma) 
 

Puolison asuessa esim. työpaikan vuoksi toisella paikkakunnalla, hänen asuntonsa tiedot ja oleskeluaika toisella paikkakunnalla. 

 
 



 

     VARALLISUUS  

Hakija Puoliso 

Arvopaperit/sijoitukset/  
osakkeet/joukkovelkakirja 

Ei ole      On 

Arvo euroa Arvon pvm Arvopaperit/sijoitukset/ 
osakkeet/joukkovelkakirja 

Ei ole   On 

Arvo euroa Arvon pvm 

Omistusasunto/asunto-osakkeet 

 Ei ole     On 

 
 

 
 

Omistusasunto/asunto-osakkeet 

 Ei ole   On 

 
 

 
 

Kiinteistöt/ kesämökki/ 
tontti/ metsäomaisuus 

 Ei ole     On 

 
 

 
 

Kiinteistöt/kesämökki/ 
tontti/metsäomaisuus 

 Ei ole    On 

 
 

 
 

Auto/moottoripyörä/vene 

 Ei ole     On 

 
 

 
 

Auto/moottoripyörä/vene 

 Ei ole    On 

 
 

 
 

Osuus kuolinpesään 

 Ei ole     On 

  Osuus kuolinpesään 

 Ei ole    On 

  

Muu omaisuus, mikä 

 Ei ole     On 

  Muu omaisuus, mikä 

 Ei Ole    On 

  

Pankkitalletukset Saldo euroa Saldon pvm Pankkitalletukset Saldo euroa Saldon pvm 

Pankin nimi ja tilinumero  
 

  Pankinnimi ja tilinumero   

      

      

Alle 18-vuotiaiden lasten varallisuus  
 
 

 

     VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET (Esim. asumistuki, haettu eläke, yms., joista ei vielä ole tehty päätöstä) 

Etuus / Kenelle etuutta haettu 
 

 Etuuden hakupaikka Hakemuksen jättöpvm 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Toimeentulotukeen nähden ensisijainen vireillä oleva etuus voidaan periä sosiaalilautakunnalle toimeentulotuki-
lain 23§:n perusteella toimeentulotuen korvaukseksi 

 

     MENOT (Liitteenä alkuperäinen lasku sekä mahdollinen maksutosite tai tiliotteelta ilmenevä maksusuoritus) 

 
Vuokra/yhtiövastike 

Hakija  Puoliso Alle 18vuotias lapsi 

Euroa/kk 
 

Eräpäivä Euroa/kk Eräpäivä Euroa/kk Eräpäivä 

Vesimaksu       

Sähkö/kaasumaksu       

Asunnon lämmityskulut       

Saunamaksu       

Jätehuoltokulut       

Asuntolainan korot        

Asuntolainan lyhennys        

Kotivakuutus       

Muut asumismenot       

Lasten päivähoitomenot       

Elatusmaksut       

Terveydenhoitomenot/Lääkkeet       

Työmatkakulut       

Amm.yhdistyksen jäsenmaksu       

Muut menot       

Muut menot       

 



 

   VELAT 

 
Pankkilainat 
 

Hakija Puoliso 

Velan määrä 

 
Lyhennys €/kk Korko €/kk Velan määrä Lyhennys €/kk Korko €/kk 

       

       

Muut velat  
 

      

       

Ulosottovelat       

Ulosottoviranomaisen vah-
vistama vapaaehtoinen 
suunnitelma 

 Ei              Suunnitelman päivämäärä 

 Kyllä         
 Ei               Suunnitelman päivämäärä 

 Kyllä          

Velkajärjestelypäätös  Ei              Päätöksen voimassaoloaika 

 Kyllä          
 Ei                Päätöksen voimassaoloaika 

 Kyllä           

Velkajärjestelyhakemus Ei              Hakemuksen  jättöpäivämäärä 

Kyllä          
Ei               Hakemuksen jättöpäivämäärä 

Kyllä           
Selvitys alle 18-vuotiaan lapsen veloista  
 
 

 

HAKEMISEN TARKOITUS JA ELÄMÄNTILANNE 
Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? 
 
 
 

Lisätietoja/Kuvaus itsesi ja perheesi nykyisestä elämäntilanteesta (Tarvittaessa erillinen paperi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle / sosiaaliohjaajalle    Kyllä     Ei 

Hakijan työttömyyden alkamispäivä 

 
Puolison työttömyyden alkamispäivä 

Seuraava työnhaun uusintapäivä 

 
Seuraava työnhaun uusintapäivä  
 

Työnhaku-/aktivointisuunnitelma 

 Ei ole   On tehty                 Milloin 

Työnhaku- /aktivointisuunnitelma 
 Ei ole   On tehty             Milloin 

      
   ALLEKIRJOITUSTIEDOT 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomai-
silta ja rahalaitoksilta. Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta 
teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan 
suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 21§) 
 

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Virheellisten tietojen 
perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin. (Toimeentulotukilaki 20§) 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana 
tiedoissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset sekä suostun tietojen tarkistamiseen.(Toimeentulotukilaki 17§)  

Paikka 
 
 

Päiväys Hakijan allekirjoitus 
 

    Toimeentulotukihakemus palautetaan:  
                       



     

   

Liite 4 TOIMEENTULOTUEN JATKOHAKEMUS 
                      Saapumispäivämäärä____/____200__ 
                                           Postitse        Jätetty toimistoon 
                                           Sähköisesti  Suullisesti Muu 
 

Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan 
olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot (Toimeentulotukilaki 17.1§) 

 

Hakemuksenne käsittelyä varten teidän tulee esittää tositteet perheenne tuloista, menoista ja omaisuudesta 
sekä 
tiliotteet katkeamattomasti viimeksi esitetystä. Katso erillinen ohje. 

 

Asiakastietonne rekisteröidään toimipisteen asiakastietojärjestelmään ja tiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Asiak-
kaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot esittämällä allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. 
(Henkilötietolaki 26§ ja 28§) 
 

Mille ajalle haette toimeentulotukea?     

 

Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? 
 
 

 

  HENKILÖTIEDOT 
Hakijan sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 

 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 
 

Puhelin 

Avio-/avopuolison sukunimi ja etunimet 
 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite ja postitoimipaikka (ellei sama kuin hakijan) 
 

Puhelin 

Tilinumero, jolle haluatte mahdollisen tuen maksettavaksi 
 

Tilin omistaja 
 

 

  OLOSUHTEISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET (viimeisimmän toimeentulotukipäätöksen jälkeen) 
Onko perhesuhteissa tapahtunut muutoksia? 

Ei   Kyllä, minkälaisia?  

Onko asumisessa tapahtunut muutoksia? 

 Ei Kyllä, minkälaisia?   

Onko tuloissa ja varallisuudessa tapahtunut muutoksia? 

 Ei Kyllä, minkälaisia? 

Onko pankkiyhteydessä ja – tilitiedoissa tapahtunut muutoksia? 

 Ei Kyllä, uudet pankkiyhteystiedot? 

Työttömyys/ työllistyminen 
Työttömyyden alkamispäivämäärä 

 
Mihin saakka työnhaku voimassa? 

 
Työnhaku-/aktivointisuunnitelma 

 Ei ole  On, milloin tehty         

 Olen työharjoittelussa/kurssilla/kuntouttavassa työtoiminnassa (aika ja paikka) 

 

 Aloitan työt (pvm) 

 

Työpaikka 

Lisäselvitykset/Muut olosuhteissa tapahtuneet muutokset 
 

 
 

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle/sosiaaliohjaajalle 

 

  VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET(Esim. asumistuki, haettu eläke yms., joista ei vielä ole tehty päätöstä) 
Etuus  Etuuden hakupaikka Hakemuksen jättöpäivämäärä 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

Toimeentulotukeen nähden ensisijainen vireillä oleva etuus voidaan periä sosiaalilautakunnalle toimeentulotuki-
lain 23§:n perusteella toimeentulotuen korvaukseksi 



     

   

  TULOT JA MENOT 
Kaikki perheen nettotulot, sekä tulojen maksupäivämäärä pankkitilille 
  Menoista liitteenä alkuperäinen lasku sekä mahdollinen maksutosite tai tiliotteelta ilmenevä maksusuoritus 

TULOT Hakija  Puoliso MENOT 

Palkka- ja  
yritystulo 

Euroa/kk 

 
Maksupäivä 

 
Euroa/kk Maksupäivä  

 
Vuokra/yhtiövastike 

Euroa/kk Maksupäivä 

Ansiosidonnainen 
työttömyysturva 

    Vesimaksu   

Työmarkkinatuki/ 
peruspäiväraha  

    Sähkö-/ 
kaasumaksu 

  

Koulutustuki / 
koulutuspäiväraha 

    Asunnon  
lämmityskulut 

  

Asumistuki     Saunamaksu   

Äitiys-/isyys-
/vanhempainraha 

    Jätehuoltokulut   

Lapsilisä     Asuntolainan korot   

Kotihoidon tuki     Asuntolainan  
lyhennys 

  

Elatusapu/ 
elatustuki 

    Kotivakuutus   

Sairauspäiväraha     Muut asumismenot   

Kuntoutustuki     Lasten  
päivähoitomenot 

  

Kansaneläke     Elatusmaksut   

Työeläkkeet     Terveydenhoito- 
menot 

  

Muu eläke, mikä     Työmatkakulut   

Opintoraha ja 
asumislisä 

    Amm.yhdistyksen 
jäsenmaksu 

  

Opintolaina     Muut menot   

Omaishoidontuki     Alle 18-vuotiaiden lasten tulot 
 

Vammais-/ 
hoitotuki  

       

Veronpalautus        

Vakuutus-/ 
kertakorvaus 

    Alle 18-vuotiaiden lasten menot 
 

Omaisuus-/ 
vuokratulot 

       

Perintötulot        

Muut tulot        

Lisätietoja 

 

    
  ALLEKIRJOITUS 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta. Sosi-
aalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden 
henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämis-
tä ja tietojen tarkistamista varten. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§) 
 
Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella 
myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin. (Toimeentulotukilaki 20§) 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa 
mahdollisesti tapahtuvat muutokset sekä suostun tietojen tarkistamiseen.(Toimeentulotukilaki 17§) 
Paikka   

 
Päiväys  

 
Hakijan allekirjoitus  

 

 

Toimeentulotukihakemus palautetaan: kunta/kaupunki 
                 osoite 
 



   

                                            Käännä sivua  

 Liite 5                             TOIMEENTULOTUEN JATKOHAKEMUS 

Viranomainen täyttää 
 Saapumispvm   ____/____20_______ 

Postitse       Jätetty toimistoon                                       
Sähköisesti  Suullisesti Muu 

 

Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat 
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot (Toimeentulotukilaki 17.1§) 
 

Hakemuksenne käsittelyä varten teidän tulee esittää tositteet perheenne tuloista, menoista ja omaisuudesta sekä ti-
liotteet katkeamattomasti viimeksi esitetystä. Katso erillinen ohje. 

 

Asiakastietonne rekisteröidään toimipisteen asiakastietojärjestelmään ja tiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Asiakkaalla 
on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot esittämällä allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. (Henkilötietolaki 
26§ ja 28§) 
 

Mille ajalle haette toimeentulotukea?     

 

Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? 
 
 
 

 

  HENKILÖTIEDOT 
Hakijan sukunimi ja etunimet  Henkilötunnus 

 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 
 

Puhelin 

Avio-/avopuolison sukunimi ja etunimet 
 

Henkilötunnus 
 

Lähiosoite ja postitoimipaikka (ellei sama kuin hakijan) 
 

Puhelin 

Kotona asuvien lasten ja muiden samassa taloudessa asuvien nimet ja henkilötunnukset 
 
 
 
 

 

  OLOSUHTEISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET (viimeisimmän toimeentulotukipäätöksen jälkeen) 
Onko perhesuhteissa tapahtunut muutoksia? 

Ei   Kyllä, minkälaisia?  

Onko asumisessa tapahtunut muutoksia? 

 Ei Kyllä, minkälaisia?   

Onko tuloissa ja varallisuudessa tapahtunut muutoksia? 

 Ei Kyllä, minkälaisia? 

Onko pankkiyhteydessä ja – tilitiedoissa tapahtunut muutoksia? 

 Ei Kyllä, uudet pankkiyhteystiedot? 

Tilinumero jolle haluatte mahdollisen tuen maksettavaksi 

Työllisyystilanne 

 Hakija aloittaa/aloittanut työt (pvm) 

 

Työpaikka 

 Hakija työharjoittelussa/kurssilla/kuntouttavassa työtoiminnassa (aika ja paikka) 

 
Työttömyyden alkamispvm 

 
Mihin saakka työnhaku voimassa? 
 

Työnhaku-/aktivointisuunnitelma 

 Ei ole  On tehty       Milloin 

 Puoliso aloittaa/aloittanut työt (pvm) 

 
Työpaikka 

 
Puoliso työharjoittelussa/kurssilla/kuntouttavassa työtoiminnassa (aika ja paikka) 

 
Työttömyyden alkamispvm 

 
Mihin saakka työnhaku voimassa Työnhaku-/aktivointisuunnitelma 

 Ei ole  On tehty        Milloin         

Lisäselvitykset / Muut olosuhteissa tapahtuneet muutokset  
 
 
 
 
 

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle/sosiaaliohjaajalle 



   VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET(Esim. asumistuki, haettu eläke yms., joista ei vielä ole tehty päätöstä) 
Etuus / Kenelle etuutta haettu  Etuuden hakupaikka Hakemuksen jättöpäivämäärä 

 

 
 

  

   

Toimeentulotukeen nähden ensisijainen vireillä oleva etuus voidaan periä sosiaalilautakunnalle toi-
meentulotukilain 23§:n perusteella toimeentulotuen korvaukseksi 

   
  TULOT JA MENOT   Kaikki perheen nettotulot, sekä tulojen maksupäivämäärä pankkitilille 
  Menoista liitteenä alkuperäinen lasku sekä mahdollinen maksutosite tai tiliotteelta ilmenevä maksusuoritus 

TULOT Hakija  Puoliso MENOT 

Palkka- ja yritystulo 

Euroa/kk 

 
Maksupäivä 

 
Euroa/kk Maksupäivä  

Vuokra/yhtiövastike 

Euroa/kk Maksupäivä 

Ansiosidonnainen 
työttömyysturva 

    Vesimaksu   

Työmarkkinatuki/ 
peruspäiväraha  

    Sähkö-/ 
kaasumaksu 

  

Koulutustuki / 
koulutuspäiväraha 

    Asunnon  
lämmityskulut 

  

Asumistuki     Saunamaksu   

Lapsilisä     Jätehuoltokulut   

Äitiys-/isyys-
/vanhempainraha 

    Asuntolainan korot   

Kotihoidon tuki     Kotivakuutus   

Elatusapu/ elatustuki     Muut asumismenot   

Sairauspäiväraha     Lasten  
päivähoitomenot 

  

Kuntoutustuki     Elatusmaksut   

Kansaneläke     Terveydenhoito- 
menot /Lääkkeet 

  

Työeläkkeet     Työmatkakulut   

Muu eläke, mikä     Amm.yhdistyksen 
jäsenmaksu 

  

Opintoraha ja asumislisä     Muut menot   

Opintolaina     Muut menot   

Omaishoidontuki     Alle 18-vuotiaiden lasten tulot 
 

Vammais-/ hoitotuki         

Veronpalautus        

Vakuutus-/ kertakorvaus, 
perintötulot 

    Alle 18-vuotiaiden lasten menot 
 

Omaisuus-/ vuokratulot        

Muut tulot        

 

  ALLEKIRJOITUS 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta. Sosiaali-
huollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilö-
rekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen 
tarkistamista varten. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§) 
 

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella myön-
netty toimeentulotuki voidaan periä takaisin. (Toimeentulotukilaki 20§) 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa mahdolli-
sesti tapahtuvat muutokset sekä suostun tietojen tarkistamiseen.(Toimeentulotukilaki 17§) 
Paikka   
 
 

Päiväys  Hakijan allekirjoitus 

   Toimeentulotukihakemus palautetaan: 

  

  

   

  



Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimistontie 09230973209
00940 Sosiaali

LISÄSELVITYSPYYNTÖ

Päiväys

Lelu, Liisa Toimeentulotukihakemuksenne on saapunut 100208
Lassenkodintie 345
00940 Lassela

Pyydämme, että täydennätte hakemustanne merkityin liittein
311208 mennessä.

Palkkakuitit/-tositteet ajalta Tähän mahtuu 25
merkkiä

Selvitys vireillä olevista etuuksista
ajalta

Pankkitiliotteet ajalta Tähän 15 mr:kiä Työsopimus

Tositteet/ päätökset etuuksista Sairauslomatodistus

Tositteet muista tuloista Tosite työnhaun voimassaolosta

Tositteet varallisuudesta Työvoimapoliittinen lausunto

Verotuspäätös vuodelta Viimeisin työnhaku-/ aktivointi-/
kotoutumissuunnitelma

Perunkirja Tosite työharjoittelusta tai muusta
meneillään olevasta toimenpiteestä

Vuokrasopimus Oleskelulupa/ päätös oleskeluluvasta

Vuokrakuitti ajalta Kopio passista/ sotilas-/
vapauspassista

Tosite asuntolainasta ja maksuista Selvitys oleskelusta toisella
paikkakunnalla

Tositteet asumiskuluista ajalta Opiskelutodistus tai selvitys opinnoista

Vakuutuskirja Opintotukipäätös

Kuitit terveydenhoitomenoista ajalta Päätös opintolainasta ja nostokuitit

Lääkekuitit & lääkemääräysjäljennös
ajalta

Selvitys vanhempien elatuskyvystä

Avioerohakemus/ -päätös Selvitys kesäopinnoista ja –töistä

Sopimus lapsen tapaamisesta Yrityksen perustamis- tai
lopettamisasiakirjat

Selvitys lapsen tapaamisista Yrityksen tuloslaskelma ja tase

Viimeisin elatussopimus tai oikeuden
päätös lapsen elatuksesta

Kirjanpitäjän selvitys

Tosite maksetusta elatusavusta ajalta Yrityksen pankkitiliotteet

Tosite päivähoitomaksusta ajalta Yrityksen verotustiedot

Tositteet muista laskuista

Tositteet veloista, todistus ulosotosta

Velkajärjestelypäätös

Lisätietoja

Tämä kenttä on muutettu jatkuvaksi ja fonttia on suurennettu 14 (arial)

Mikäli lisäselvityksiä ei määräaikaan mennessä toimiteta, tehdään päätös käytettävissä olevien tietojen perusteella. Puutteellinen
hakemus voidaan hylätä. (Toimeentulotukilaki 17 §)

Jari Parikka
Testaaja
20351654131320
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