
Varkauden sosiaali- ja 
terveyskeskus 
Joroisten sosiaalityön yksikkö 

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 
 

Vastaanottaja  
Pvm  

Tallentaja  
Pvm  

 

   
Pyydämme teitä täyttämään kaikki hakemuksen kohdat ja allekirjoittamaan hakemuksen. 
Lisäselvitysten pyytäminen viivyttää hakemuksenne käsittelyä. 
 
Tuloista ja menoista on esitettävä hakemuksen liitteenä tositteet1. 

 
1 
Hakijan tiedot 

Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      

Puhelin 
      

Pankkitili  / IBAN 
      
Työnantaja / opiskelupaikka 
      

Ammatti 
      

Nykyinen työ- tai opiskelupaikka 
      
Siviilisääty 

 avioliitossa  avoliitossa  naimaton   eronnut  leski  
 

 
2 
Perheen tiedot 

Puolison nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Puolison työnantaja / opiskelupaikka 
      

Puolison ammatti 
      

Puolison pankkitili / IBAN 
      

Kotona asuvat lapset ja muut samassa taloudessa asuvat henkilöt 
Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

 Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

 Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

 Nimi 
      

Henkilötunnus 
      

 Lisätietoja 
      

 
 
 
 
 
 

1 Laki toimeentulotuesta § 17 
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3 
Tuen tarve 

Ajanjakso, jolle tukea haetaan 
      
Mihin toimeentulotukea haetaan ja miksi 
      

 
4 
Tulotiedot 

 

Tuloista on oltava hakemuksen liitteenä päätökset ja tositteet, joista käy ilmi maksetut nettosummat ja 
maksupäivät. Myös muiden samassa taloudessa asuvien perheenjäsenien tuloista on esitettävä tositteet. 
 
Hakemuksen liitteenä on toimitettava kerran kuukaudessa maksettavista tuloista kaksi (2) viimeisintä 
tilinauhaa, ja kahden viikon tilijaksoissa maksettavista palkoista kolme (3) viimeisintä tilinauhaa. 
Lopputilin yhteydessä tarvitaan tosite maksetuista tai myöhemmin maksettavista lomakorvauksista. 

 

 
Hakijan tulot (€/kk) Puolison tulot (€/kk) 

Palkka (viim. 2 kk:n ajalta)       €       € 

Työttömyyspäiväraha       €       € 
Työmarkkinatuki       €       € 
Koulutustuki       €       € 
Kansaneläke       €       € 
Työeläke       €       € 
Perhe-eläke       €       € 
Kuntoutustuki       €       € 
Sairausvakuutus-päiväraha       €       € 
Hoito-/vammaistuki       €       € 
Äitiys- ja vanhempainraha       €       € 
Lapsilisät       €       € 
Kotihoidontuki       €       € 
Elatustuki       €       € 
Elatusapu       €       € 
Asumistuki       €       € 
Opintolaina       €       € 
Opintoraha ja asumislisä       €       € 
 

Muut tulot 
  

      € 
Selite:       

      €  
Selite:       

TAI 
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Ei tuloja Selite:       Selite:       

 
5 
Varallisuus 
 

Hakijan varallisuus Puolison varallisuus 

Arvopaperit kuvaus:       
 

 
lkm:            kpl      arvo:       € 

kuvaus:       
 

 
lkm:            kpl      arvo:       € 

Osakkeet kuvaus:       
 

 
lkm:            kpl      arvo:       € 

kuvaus:       
 

 
lkm:            kpl      arvo:       € 

Kiinteistöt  kyllä   ei  kyllä  ei 
Muu varallisuus, esim. autot  kyllä  ei  kyllä   ei 
Perinnöt  kyllä  ei  kyllä  ei 
Säästöt       €       € 

 
6 
Muiden 
perheenjäsenten 
saamat etuudet 

Vireillä olevat etuudet2 ja niiden alkamisajankohdat 
      

 
7 
Tositteiden mukaan huomioitavat menot 

Menoista on esitettävä laskut ja viimeisimmät maksukuitit. 

Vuokra       € 
Muut asumismenot       € 

Selite:        
 Yhtiövastike       € 

Sähkö       € Päivähoitomaksut       € 

Vesi       € Elatusmaksut       € 

Kotivakuutus       € Työmatkakustannukset       € 

Asuntolainan korot3       € Julkisen puolen 
terveydenhuollon menot4       € 

Tontin vuokra       € 

Kiinteistövero       € Muut menot       € 
Selite:        

 
 
 

Jätehuolto       € 

Nuohous       € 
Täytä kaikki hakemuksen kohdat, allekirjoita hakemus ja liitä mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Toimita 
hakemus sosiaalitoimistoon osoitteeseen 
 

Sosiaalitoimisto 
Joroisten kunta 
Mutalantie 2 

2 esim. eläke, sairasvakuutuspäiväraha, työttömyyspäiväraha, asumistuki, opintotuki, opintolaina 
3 Asuntolainasta on oltava pankin todistus, josta ilmenee lainan käyttötarkoitus, pääoma ja korkoprosentti. 
4 omavastuuosuudet Kelan korvauksen jälkeen 
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Lisäselvitysten pyytäminen viivyttää hakemuksen käsittelyä. Päätös toimeentulotuesta toimitetaan kirjallisena 
asiakkaalle. 
 
Hakemuksen liitteet 
Tuloista ja menoista on esitettävä hakemuksen liitteenä tositteet5. 
Tuloista on oltava hakemuksen liitteenä päätökset ja tositteet, joista käy ilmi maksetut nettosummat ja 
maksupäivät. Myös muiden samassa taloudessa asuvien perheenjäsenien tuloista on esitettävä tositteet. 
 
Hakemuksen liitteenä on toimitettava kerran kuukaudessa maksettavista tuloista kaksi (2) viimeisintä 
tilinauhaa, ja kahden viikon tilijaksoissa maksettavista palkoista kolme (3) viimeisintä tilinauhaa. Lopputilin 
yhteydessä tarvitaan tosite maksetuista tai myöhemmin maksettavista lomakorvauksista. 
 
Menoista on esitettävä laskut ja viimeisimmät maksukuitit. 
 
Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee olla perheen kaikista tileistä kaksi viimeisintä tiliotetta (huom. pelkkä pankin 
tilitapahtumat -tuloste ei riitä), vuokrasopimus, elatussopimus ja viimeksi vahvistettu verotodistus/verolippu. 
 
Perusosa 
Automaattisesti määräytyvä perusosa sisältää mm. seuraavat menot, joista ei tarvitse esittää tositteita: 
ravintomenot, parturi- ja kampaamomaksut, paikallisliikennekulut, lehden tilausmaksut, puhelimen ja internetin 
käyttömenot, pienet virkistys- ja harrastusmenot, vaatteiden osto sekä huolto, henkilökohtaiseen ja kodin 
puhtauteen kuuluvat menot ym. joka päiväiseen elämiseen kuuluvat kulut (esim. lemmikkieläimestä aiheutuvat 
kulut). 
 
Tietojen paikkansapitävyys 
Hakemuksen ollessa vireillä asiakkaan on ilmoitettava tiedoissa tapahtuneista muutoksista.6 
Tiedot voidaan tarkistaa eri viranomaisilta ja muilta asianosaisilta tahoilta.7 
Sosiaalitoimisto voi tarkistaa asiakkaan antamat etuustiedot Kelan etuustietojärjestelmästä.8 
 

 
 
 
 

5 Laki toimeentulotuesta § 17 
6 Laki toimeentulotuesta § 20 
7 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 12 
8 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 21 

11 
Tietojen antajan 
allekirjoitus 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.  
 
Paikka, aika ja allekirjoitus 
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