
  

 

                      TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 

 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 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 
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   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 

 

 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. 
 
 

   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       
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     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       
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   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:  
                       

kai
Viiva

kai
Viiva
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