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 Hakemuksen saapumispäivä 

      
Virkailija täyttää 

 

• Voit hakea toimeentulotukea myös verkossa. 

• Lisätietoja löydät kaupungin internetsivuilta. 

• Voit arvioida etuuden määrää toimeentulotuki-
laskurilla. 

• Voit kysyä lisää kaupungin palvelunumerosta. 

• Täytä hakemus huolellisesti. Toimita kaikki tarvittavat liitteet 
samanaikaisesti hakemuksen kanssa. Näin nopeutat asiasi 
käsittelyä. 

• Toimita hakemus asuinalueesi sosiaalitoimistoon. 

• Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä. 

 

Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto 

 Olen uusi asiakas. 

 Perhesuhteessani tai perheenjäsenissäni on tapahtunut muutos. 

 Asumisessani on tapahtunut muutos. 

 Varallisuudessani on tapahtunut muutos. 

 Elämäntilanteeni on muuttunut muulla tavoin, miten? 

      

 

1. Hakijan ja perheenjäsenten henkilötiedot 

Hakija 

Henkilötunnus 

            -         
 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköpostiosoite 

      

Äidinkieli  

 suomi     ruotsi     muu, mikä?        

Asiointikieli  

 suomi     ruotsi     tarvitsen tulkkipalveluja, millä kielellä?        

Kansalaisuus  

 Suomi    muu, mikä?        

Maahanmuuttajan oleskelulupa 

Status       

 

Voimassaoloaika   .  .      (pp.kk.vvvv) 
EU-rekisteröintitodistus 

 on, rekisteröinnin peruste       

Voimassaoloaika   .  .      (pp.kk.vvvv) 

Koulutus ja ammatti 

      

Työnantaja 

      

Työpaikan sijaintikunta 

      

Perhesuhde 

 naimaton, yksin 

asuva 

 avoliitto  leski  asumuserossa, mistä alkaen   .  .      (pp.kk.vvvv) 

 avioliitto  rekisteröity 

parisuhde 

 eronnut  asuu erossa, mistä alkaen   .  .      (pp.kk.vvvv) 
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Avo- tai aviopuoliso 

Henkilötunnus 

            -         
 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköpostiosoite 

      

Äidinkieli  

 suomi     ruotsi     muu, mikä?        

Asiointikieli  

 suomi     ruotsi     tarvitsen tulkkipalveluja, millä kielellä?        

Kansalaisuus  

 Suomi    muu, mikä?        

Maahanmuuttajan oleskelulupa 

Status       

 

Voimassaoloaika   .  .      (pp.kk.vvvv) 
EU-rekisteröintitodistus 

 on, rekisteröinnin peruste       

Voimassaoloaika   .  .      (pp.kk.vvvv) 

Koulutus ja ammatti 

      

Työnantaja 

      

Työpaikan sijaintikunta 

      

Lapset 

Sinun kanssasi samassa taloudessa asuvat lapset, myös 18-vuotta täyttäneet 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

            

            

            

            

Muualla kuin sinun kanssasi samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset  

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite 

                  
      

                  
      

                  
      

                  
      

Muut henkilöt 

Sinun kanssasi samassa taloudessa asuvat muut henkilöt 

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 
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2. Asuminen 

Asumismuoto 

 Omistusasunto  Asumisoikeus/ 

osaomistusasunto 

 Alivuokralaisasunto  Vanhempien luona 

 Vuokra-asunto  Työsuhdeasunto  Hoitokoti, palvelutalo tms.  Tilapäinen asunto  

 Asuntola  Ei asuntoa 
 

 Muu, mikä? (esim. soluasuminen tai yhteisöasuminen)       

Olen muuttanut nykyiseen asuntooni    .  .      (pp.kk.vvvv) 

Asuntoni on 

 kerrostalo       rivi-/paritalo     omakotitalo 

Asuntoni pinta-ala on         m2  ja huoneiden lukumäärä on         h + kk/ k.   

Asuntoni lämmitysmuoto 

 keskuslämmitys      sähkö     öljy      muu, mikä?        

Jos sinulla on omistusasunto, ilmoita lisäksi asuntosi hankkimisajankohta (vuosiluku)  

      

sekä asunnon omistaja tai omistajat 

      

 

3. Omaisuus ja velat 

Onko sinulla tai perheenjäsenilläsi  

rahaa pankkitileillä (säästöjä tai talletuksia), joukkovelkakirjoja, säästövakuutuksia, säästöhenkivakuutuksia tai eläkevakuutuksia? 

 Ei   

 Kyllä. Ilmoita, kenellä on, kuinka paljon, arvo tai vakuutusten takaisinnostoarvo ja mikä on korkoprosentti. 

      

osakkeita tai sijoitusrahasto-osuuksia? 

 Ei  

 Kyllä. Ilmoita, kenellä on, mikä yhtiö tai rahasto, mikä on osakkeiden ja osuuksien lukumäärä ja nimi/laji sekä niiden hankinta-aika. 

      

kiinteää omaisuutta (kuten kesäasunto tai metsää) tai muuta varallisuutta (kuten yhtymän osuuksia) Suomessa tai ulkomailla? 

 Ei 

 Kyllä. Ilmoita, kenellä on, mikä on tilan nimi, pinta-ala ja kunta. 
      

Onko sinun ja perheenjäsentesi varallisuus sama kuin viimeksi vahvistetussa verotuksessa vai onko varallisuuden määrä 

muuttunut? 

 Sama 

 Muuttunut. Mitä muutoksia on tapahtunut? 
      

Onko sinulla tai perheenjäsenilläsi velkoja? 

 Ei 

 Kyllä. llmoita, mitä varten velka on otettu ja velan määrä. 
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Onko sinulla tai perheenjäsenilläsi velkajärjestelypäätös tai velkajärjestelyhakemus? 

 Ei 

 Kyllä. Ilmoita kuukausilyhennys ja päätöksen päivämäärä. 

      

 

4. Lisätietoja 

      

 

5. Liitteet 

Kohta 1. Hakijan ja perheenjäsenten henkilötiedot 

 Maahanmuuttajan oleskelulupapäätöksen kopio 

 EU-kansalaisen rekisteröintitodistuksen kopio 

 Jos olet uusi asiakas, täytä lisäksi seuraava lomake: Ilmoitus tilinumerosta. Ilmoita siinä kaikki ne tilit, jotka ovat sinun ja avo- tai 

aviopuolisosi käytössä. Toimita jokaisesta pankkitilistä tiliote kahden kuukauden ajalta.  

 

Kohta 3. Omaisuus ja velat 

 Viimeisin vahvistettu veroehdotus tai verotuspäätös erittelyosineen, veroviranomaisen tai ulosottoviraston tosite veronpalautuksen 

ulosmittauksesta, ellet ole jo toimittanut sitä jo aiemmin kuluvan vuoden osalta. 

 Tosite omaisuudesta, velasta, velkajärjestelystä, ellet ole jo toimittanut sitä aiemmin. 

 

6. 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 

 

 


