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Ansökan anlänt Fylls i av tjänsteinnehavaren

 Du kan också ansöka om utkomststöd i e-tjänsten.
 Mer information finns på stadens webbplats.
 Du kan få en uppskattning av det stödbelopp du har

rätt till genom att använda räknaren för
utkomststöd.

 Om du har frågor kan du ringa stadens
servicenummer.

 Fyll omsorgsfullt i ansökan. Lämna in alla bilagor som
behövs tillsammans med din ansökan. Då hjälper du oss att
behandla ditt ärende snabbare.

 Lämna in ansökan till socialbyrån i det område där du bor.
 Vi kontaktar dig om vi behöver mer information.

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation
Jag är en ny sökande
Det har skett en förändring i mina familjeförhållanden eller gällande mina familjemedlemmar.
Det har skett en förändring i mitt boende.
Det har skett en förändring i mina förmögenhetsförhållanden.
Min livssituation har förändrats på något annat sätt, vilket?

1. Sökandens och familjens personuppgifter
Sökanden
Personbeteckning

-
Efternamn Förnamn

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

Modersmål

finska svenska annat, vilket?
Kontaktspråk

finska svenska jag behöver tolktjänster, till vilket språk?
Medborgarskap

finskt annat, vilket?
Invandrares uppehållstillstånd

Status Giltighetstid . . - . . (dd.mm.åååå)
Bevis om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare

ja, grunderna för registreringen

Giltighetstid . . - . . (dd.mm.åååå)

Utbildning och yrke

Arbetsgivare

Kommun där arbetsplatsen är belägen

Familjeförhållanden

ogift, bor ensam sambo änka/änkling lever i hemskillnad, från . . (dd.mm.åååå)

gift registrerat
partnerskap

frånskild särboende, från . . (dd.mm.åååå)
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Maka/make eller sambo
Personbeteckning

-
Efternamn Förnamn

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

Modersmål

finska svenska annat, vilket?
Kontaktspråk

finska svenska jag behöver tolktjänster, till vilket språk?
Medborgarskap

finskt annat, vilket?
Invandrares uppehållstillstånd

Status Giltighetstid . . - . . (dd.mm.åååå)
Bevis om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare

ja, grunderna för registreringen

Giltighetstid . . - . . (dd.mm.åååå)

Utbildning och yrke

Arbetsgivare

Kommun där arbetsplatsen är belägen

Barn
Barn som bor i samma hushåll med dig, även barn som fyllt 18
Efternamn och förnamn Personbeteckning

Barn under 18 som inte bor i samma hushåll med dig
Efternamn och förnamn Personbeteckning Adress

Övriga personer
Övriga personer som bor i samma hushåll med dig
Efternamn och förnamn Personbeteckning
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2. Boende
Bostadens upplåtelseform

Ägarbostad Bostadsrättsbostad/
delägarbostad

Bor som underhyresgäst Bor hos föräldrar/förälder

Hyresbostad Tjänstebostad Vårdhem, servicehus eller
liknande

Tillfällig bostad

Härbärge eller internat Saknar bostad

Annat, vad? (t.ex. rum i studentboende eller kollektiv med delat kök)

Jag flyttade in i min nuvarande bostad . . (dd.mm.åååå)

Min bostad är

i ett höghus radhus/parhus villa

Bostadens yta är m2 och antalet rum är rum + kök/kokvrå.

Bostaden värms upp med

fjärrvärme el olja annat, vad?
Om du har en ägarbostad, uppge när du köpte bostaden (årtal)

och vem/vilka som äger bostaden

3. Förmögenhet och skulder
Har du eller dina familjemedlemmar
pengar på bankkonton (besparingar eller depositioner), masskuldebrevslån, sparförsäkringar, sparlivförsäkringar eller
pensionsförsäkringar?

Nej

Ja. Uppge vem som har vilka tillgångar, hur mycket, deras värde eller försäkringarnas inlösensvärde och vilken ränteprocent
tillgångarna har.

aktier eller fondandelar?

Nej

Ja. Uppge vem som har vad, i vilket bolag eller viken fond, antalet aktier och fondandelar samt deras namn/slag och när de inskaffats.

fast egendom (t.ex. fritidsbostad eller skog) eller annan förmögenhet (andelar i sammanslutning) i Finland eller utomlands?

Nej

Ja. Uppge vem som har vad, fastighetens namn, dess areal och i vilken kommun den finns.

Är din och din familjs förmögenhet oförändrad sedan senaste fastställda beskattning eller har förmögenheten förändrats?

Oförändrad

Förändrad. Vilka förändringar har skett?

Har du eller dina familjemedlemmar skulder?

Nej

Ja. Uppge för vilket ändamål skulden har uppkommit och vilket belopp det är fråga om.



BILAGA TILL ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD
Basuppgifter

4(4)

73928 Bilaga till ansökan om utkomststöd, basuppgifter 22.12.2014

Har du eller dina familjemedlemmar fått ett beslut om skuldsanering eller ansökt om skuldsanering?

Nej

Ja. Uppge summan av avbetalningarna per månad och datum för beslutet.

4. Tilläggsinformation

5. Bilagor
Punkt 1. Sökandens och familjens personuppgifter

Kopia av beslut angående invandrares uppehållstillstånd

Kopia av bevis om registrering av uppehållsrätt för EU-medborgare

Om du är en ny sökande fyll dessutom i följande blankett: Anmälan om kontonummer. Uppge på blanketten alla de bankkonton som du
eller din make/maka/sambo har i bruk. Bifoga kontoutdrag för två månader för varje bankkonto.

Punkt 3. Förmögenhet och skulder

Senaste fastställda skatteförslag eller beskattningsbeslut med specifikationer, skattemyndighetens eller utmätningsverkets verifikat över
utmätning av skatteåterbäringen, om du inte redan bifogat det för innevarande år.
Verifikat över förmögenhet, skuld, skuldsanering, om du inte redan tidigare lämnat in dessa.

6. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter som jag uppgett är riktiga och jag förbinder mig att meddela om alla förändringar i uppgifterna som
uppkommer under den tid då beslutet om utkomststöd är i kraft. Utkomststöd som har beviljats utgående från vilseledande
uppgifter kan återkrävas och saken kan leda till rättsliga åtgärder (§ 20 i lagen om utkomststöd).

Datum Sökandens underskrift

Datum Makans/makens/sambons underskrift


