
 

 

  HAKEMUS (050117) 
TÄYDENTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 

 
Vastaanotettu:       /       20______ 
 

Postitse Jätetty toimistoon Sähköisesti Suullisesti Muu 

 

Oletko hakenut perustoimeentulotukea Kelasta? 

Ennen hakemuksen käsittelyä kunnassa, on päätös perustoimeentulotuesta haettava 
Kelasta 

Kyllä, päätös tehty pvm 

 

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 

Perhesuhteet 

naimaton 

 avoliitossa   

   

 
avioliitossa      

leski, mistä alkaen? 
eronnut, mistä alkaen?     

 
rekisteröidyssä parisuhteessa 
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, mistä lähtien? Puolison opiskelupaikka, mistä lähtien? 

Hakijan työttömyyden alkamispäivä Puolison työttömyyden alkamispäivä 

Työnhaun uusintapäivä Työnhaku- tai 
aktivointisuunnitelma tehty 
 

Työnhaun uusintapäivä Työnhaku- tai 
aktivointisuunnitelma tehty 
 

Pankkitili IBAN-tilinumero   
 

 
VELAT 

Velat ja lainat 

Hakija Puoliso 

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

       

       

Ulosottovelat       

Ulosottoviranomaisen 
vahvistama vapaaehtoinen 
suunnitelma 

Ei              Suunnitelman päivämäärä 
Kyllä 

Ei            Suunnitelman päivämäärä      
Kyllä 

 
Velkajärjestelypäätös, tai 
hakemus 

 Ei             Päätöksen voimassaoloaika 
 Kyllä 

 Ei           Päätöksen voimassaoloaika 
  Kyllä 
 

Selvitys alle 18-vuotiaan lapsen veloista 



 

 

 

HAKEMISEN TARKOITUS JA ELAMANTILANNE 

Mihin tarkoitukseen haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea? 

Liitteet, jotka vaikuttavat hakemukseen 

 

ALLEKIRJOITUSTIEDOT 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta 
viranomaisilta. 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 
20§) 

 

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§) 

 

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

 

Paikka Päiväys   Hakijan allekirjoitus 

   Hakemus palautetaan osoitteeseen:  
 

Loviisan aikuissosiaalityö (neuvonta arkisin auki 9-15) 
Öhmaninkatu 4 
07900 Loviisa 
 
Neuvontapuhelin 040 667 1798 (arkisin klo. 8-16) 

 

 


