
 

RAUTALAMMIN KUNTA 
 
 

TÄYDENTÄVÄN / EHKÄISEVÄN 
TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS 

 
Hakemus saapunut:       
Lisäselvityksiä pyydetty:       
Lisäselvitykset saapuneet:       
 

Hakemus voidaan käsitellä suoraan kunnan sosiaalitoimessa, mikäli hakijalla on voimassa oleva Kelan 

perustoimeentulotukipäätös. Sosiaalitoimessa voidaan hakemuksen käsittelemiseksi tarvittaessa ottaa 

yhteyttä hakijaan puhelimitse tai kutsua hakija asioimaan aikavarauksella. 
 

Minulla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotuen päätös 

Kyllä  (   )       Ei  (   )   Syy _____________________________________________________________ 

HENKILÖTIEDOT 

Hakija Puoliso 
Sukunimi ja etunimet 
      

Sukunimi ja etunimet 
      

Henkilötunnus 
      

Henkilötunnus 
      

Perhesuhde 

 naimaton   avioliitto tai rekisteröity parisuhde   avoliitto   leski   eronnut   asumuserossa 

Osoite ja postitoimipaikka 
      

Osoite ja postitoimipaikka (ellei sama) 
      

Puhelinnumero 
      

Puhelinnumero 
      

Perheessä asuvien lasten nimet ja henkilötunnukset 
      

Muualla asuvat alaikäiset lapset 
      

 

PANKKIYHTEYS (merkitse tili, jolle toimeentulotuki maksetaan) 

 Hakijan tilinumero IBAN: 
      

 Puolison tilinumero IBAN: 
      

 

HAKEMUS 

Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perustelut ja elämäntilanne 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle keskustelua varten 
 kyllä                                                                                                           en 

Asian luonne: 
      
 
 
 

 

TIEDOT  OPISKELUSTA 

Hakija Puoliso 

Opinnot alkaneet/arvioitu valmistuminen 
      

Opinnot alkaneet/arvioitu valmistuminen 
      

Hakijan opintolainan takaus haettu:       Kyllä      Ei  
 
Hakijan opintolaina nostettu:                  Kyllä      Ei  
 
nostetut/nostamattomat erät: 
      

Puolison opintolainan takaus haettu:       Kyllä      Ei  
 
Puolison opintolaina nostettu:                  Kyllä      Ei  
 
nostetut/nostamattomat erät: 
      

 

TIEDOT  TYÖSTÄ 

Hakija Puoliso 

Ammatti/koulutus 
      

Ammatti/koulutus 
      

Työpaikka/työsuhde alkanut 
      

Työpaikka/työsuhde alkanut 
      

Työsuhteen laatu (osa-aikainen, määräaikainen, vakinainen) 
      

Työsuhteen laatu (osa-aikainen, määräaikainen, vakinainen) 
      

 

TIEDOT  TYÖTTÖMYYDESTÄ 

Hakija Puoliso 

Työttömyyden alkamispäivämäärä 
      

Työttömyyden alkamispäivämäärä 
      

Työnhaun voimassaolo/seuraava asiointi työvoimatoimistossa 
      

Työnhaun voimassaolo/seuraava asiointi työvoimatoimistossa 
      

Laadittu 
 työnhakusuunnitelma, milloin? 
 aktivointisuunnitelma, milloin? 

Laadittu 
 työnhakusuunnitelma, milloin? 
 aktivointisuunnitelma, milloin? 

Suunnitelmat työnhaun, työvoimakoulutuksen ym. suhteen 
      

Suunnitelmat työnhaun, työvoimakoulutuksen ym. suhteen 
      

 



TIEDOT  ASUMISESTA 
 omistusasunto                                                     vuokra-asunto, vuokranantaja ja vuokranantajan yhteystiedot: 
 vanhempien luona 
 muu hallintamuoto, mikä? 
 asumispalveluyksikkö, mikä? 
 vailla vakituista asuntoa; tosiasiallinen oleskeleminen, missä? (oleskelemisesta esitettävä kahden todistajan allekirjoittama 

todistus) 

Samassa asunnossa asuvien henkilöiden nimet 
      

 

VIREILLÄ  OLEVAT  ETUUDET 

Hakija Puoliso 
 työttömyyspäiväraha                          alkaen  työttömyyspäiväraha                          alkaen 

 asumistuki                                          alkaen  asumistuki                                          alkaen 

 muu etuus, mikä?                               alkaen  muu etuus, mikä?                               alkaen 

 muu etuus, mikä?                               alkaen  muu etuus, mikä?                               alkaen 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
Vakuutan, että edellä mainitsemani tiedot ovat totuudenmukaiset. Sitoudun ilmoittamaan olosuhteissani tapahtuvista muutoksista. 
Suostun myös tietojeni tarkistamiseen tarvittaessa. 
 
Päivämäärä                                 Hakijan allekirjoitus                                  Puolison allekirjoitus 

 

LIITTEET 
 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY EDELLYTTÄÄ SEURAAVIA TOSITTEITA KAIKKIEN PERHEENJÄSENTEN OSALTA 
 

 Kelan päätös ja laskelma toimeentulotuesta 

 

Puutteelliset hakemukset viivästyttävät käsittelyä. 

Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossa olevat 

toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot ja muutenkin myötävaikutettava asiansa selvittämiseen (Laki toimeentulotuesta 

17 §, hallintolaki 31 §). 

Toimeentulotuen hakijoita koskevia tietoja voidaan hankkia ja annettuja tietoja tarkistaa suostumuksesta riippumatta silloin, kun se 

on välttämätöntä asiakkaan sosiaalihuollontarpeen selvittämiseksi (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12.2 § 

ja 20 §). 

Rautalammin sosiaalitoimella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään, josta asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa 

(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §). 

Väärien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Petoksen tunnusmerkit täyttävästä teosta saattaa seurata jopa 2 

vuoden vankeusrangaistus (RL 36: 1). Asiakastietoja säilytetään toimeentulotuen asiakasrekisterissä ja arkistolain vaatimalla 

tavalla. 


