
 
 
 

TÄYDENTÄVÄN TAI EHKÄISEVÄN  
TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS 

 

Hakemus saapunut 

Hakemus käsitelty 

HAKIJALLA ON VOIMASSA OLEVA KELAN TEKEMÄ PÄÄTÖS PERUSTOIMEENTULOTUESTA 
☐ Kyllä, ajalle:           -    
☐ Ei, syy:  
☐ Vireillä 

 

HAKIJA 
Nimi 
 

Henkilötunnus 

Osoite 
 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Siviilisääty 
☐ Naimaton ☐ Avoliitossa ☐ Leski 
☐ Avioliitossa ☐ Eronnut ☐ Asumuserossa 
☐ Rekisteröity parisuhde 

Puolison nimi 

Puolison henkilötunnus 

 

MUUT SAMASSA TALOUDESSA ASUVAT HENKILÖT 
☐ Taloudessa asuu alle 18 –vuotiaita lapsia Henkilöiden nimet ja henkilötunnukset 

☐ Taloudessa asuu muita täysi-ikäisiä henkilöitä Henkilöiden nimet ja henkilötunnukset 

 

MIHIN TARKOITUKSEEN TÄYDENTÄVÄÄ TAI EHKÄISEVÄÄ TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN 
 

 

PERUSTELUT JA SELVITYS MENOISTA(LIITÄ MAHDOLLISET TOSITTEET HAKEMUKSEEN) 
 

 

PANKKITILI, JOLLE TUKI MAKSETAAN(IBAN) 
 
 

LISÄTIETOJA 
 

☐ Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle  Asian luonne: 
 
 

ALLEKIRJOITUS 
Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta. Sosiaalihuollon viranomainen 
voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekisterissä olevia salassa pidettäviä 
henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten. 
(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§) 
 
Toimeentulotukeen nähden ensisijaiset tulot tai varat, jotka eivät ole tukea myönnettäessä hakijan käytettävissä taikka vireillä oleva etuus, voidaan periä 
sosiaalitoimelle toimeentulotukilain 20 §:n ja 23§:n perusteella toimeentulotuen korvaukseksi. 
 
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 tarkastamiseen. (Toimeentulotukilaki 17§) 
Paikka Aika Allekirjoitus 
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