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KEMIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Keskuspuistokatu 30
94100 KEMI

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS
Hakemus saapunut: ____ / ____ 20_____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haen toimeentulotukea

kuulle.

Nimi:

Henkilötunnus:

Kotikunta:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelinnumero:

Ammatti:

Työ- / opiskelupaikka:

Pankki ja tilinumero

□ Naimaton

□ Naimisissa □ Avoliitossa □ Eronnut

□ Leski

Avio- / avopuolison nimi

Avio-/avopuolison henkilötunnus

Avio/avopuolison kotikunta

Avio-/avopuolison ammatti

Avio-/avopuolison työ- / opiskelupaikka

Avio-/avopuolison puhelinnumero

Samassa taloudessa asuvien lasten nimet ja heidän henkilötunnuksensa:

Lasten mahdolliset tulot:
Muut samassa taloudessa asuvat ja heidän henkilötunnuksensa:

TULOT:

Tositteet hakemuksen liitteeksi. Merkitse viiva ( - ) niiden tulojen kohdalle, joita ei ole.
Hakijan tulot
Avio- /avopuolison tulot
euroa / kk netto
euroa / kk netto
Asumistuki
Asumistuki
Työttömyyspäiväraha
Työttömyyspäiväraha
Työmarkkinatuki
Työmarkkinatuki
Ansiotulo
Ansiotulo
Lapsilisät
Lapsilisät
Kotihoidontuki
Kotihoidontuki
Äitiys-/vanhempainraha
Äitiys-/vanhempainraha
Kansaneläke
Kansaneläke
Työeläke/-eläkkeet
Työeläke/-eläkkeet
Sairausvakuutuspäiväraha
Sairausvakuutuspäiväraha
Hoito/vammaistuki
Hoito/vammaistuki
Perhe-eläke
Perhe-eläke
Kuntoutustuki / -raha
Kuntoutustuki / -raha
Elatustuki/-apu
Elatustuki/-apu
Omaishoidontuki
Omaishoidontuki
Opintoraha + asumislisä
Opintoraha + asumislisä
Opintolaina
Opintolaina
Vuokratulot
Vuokratulot
Säästöt / €
Säästöt / €
Muut tulot, mitkä?
Muut tulot, mitkä?

2(4)
Hakijan tai avio- / avopuolison VARALLISUUS:
osakkeet / arvopaperit:

Kiinteistöt:

□ei ole □ kyllä on

□ei ole □ kyllä on

Muu varallisuus: (esim. kesämökki)
Mikä ?

KERTAKORVAUS:
Onko joku taloudestanne saanut viimeisen puolen vuoden aikana kertaluonteisia tuloja, kuten vakuutuskorvaus, myyntitulo, perintö, lopputili tai vastaava?
Ei ole
Kyllä on

_____________ euroa, maksupäivä: ___.___.200___

VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET
Merkitse alla olevaan taulukkoon ne vireillä olevat etuudet, joita olet hakenut mutta joihin et ole vielä
saanut päätöstä
Mistä alkaen (pvm)
Mistä haettu
Asumistuki
Työmarkkinatuki
Työttömyyspäiväraha
Sairausvakuutuspäiväraha
Eläke
Opintoetuudet (opintoraha, asumislisä, opintolaina)
Muu, mikä?

MENOT:

HUOMIOIDAAN VAIN TOSITTEIDEN MUKAAN

Asuminen:

Euroa / kk

muut menot:

Vuokra / yhtiövastike

Elatusmaksut

Sähkö

Työmatkakustannukset

Vesi

Terveydenhuoltomenot

Kotivakuutus
Asuntolainan korko
Tontin vuokra
Kiinteistövero
Jätehuolto
Nuohous
Muut asumismenot, mitkä

Muut menot, mitkä ?

Euroa / kk
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Hakijan tai avio- /avopuolison VELAT:
Asuntolaina:

□ei ole □ kyllä on

Elatusapuvelka:
Ulosmittaus:

□ei ole □ kyllä on

□ei ole □ kyllä on

Asuntolaina:
______________ euroa
Elatusapuvelka:
_______________ euroa
Ulosmittaus:
_______________ euroa / kk

Muu velka: mikä ?
Muu velka: _______________ euroa

KERRO LYHYESTI ITSESI JA PERHEESI TILANTEESTA JA SYISTÄ, JOTKA OVAT JOHTANEET
TOIMEENTULOTUEN TARPEESEEN. (Jatka tarvittaessa erilliselle paperille.)

ALLEKIRJOITUS:
Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista ja suostun tietojen tarkistamiseen.
Kemissä ____.____ 20____

_____________________________________
Hakijan allekirjoitus

HAKEMUKSEN LIITTEET:
Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Toimeentulotuen hakijan on itse osoitettava oikeutensa toimeentulotukeen, mistä syystä hakemukseen on liitettävä riittävät selvitykset, joista ilmenevät sekä hakijan että avio-/
avopuolison tulot ja asumiseen liittyvät menot kolmen kuukauden ajalta. Mikäli hakija on saanut toimeentulotukea hakemusta edeltävän kuukauden aikana, liitteet yhden kuukauden ajalta.
Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä.

TULOTOSITTEET ELÄMÄNTILANTEEN MUKAAN
□
□
□
□
□
□
□

pankin tiliotteet kaikista hakijan ja perheenjäsenten tileistä
asumistukipäätös
palkkalaskelmat /tilinauhat
työttömyyspäivärahapäätös maksutositteineen
opintolainapäätös ja selvitys opintolainan nostamisesta
opintotukipäätös
sv-päivärahapäätös maksutositteineen

□
□
□
□
□

kotihoidon tukipäätös
selvitys kertakorvauksista
eläkepäätökset
viimeisin verolippu ja –todistus
yrittäjän tuloselvityslomake
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MENOTOSITTEET SEURAAVISTA MENOISTA
□
□
□
□
□

vuokra / yhtiövastike
sähkö
lääkekustannukset (resepti ja kuitti)
sairauskustannukset
kotivakuutus ja vakuutuskirja

omakotitalossa asuvalta:
□ lämmityskulut
□ vesi- ja jätevesi
□ tontin vuokra
□ nuohous
□ jätteenkuljetus
□ kiinteistövero

MUUT SELVITYKSET:
□ ote asukasluettelosta (väestörekisteri) / talokirjaote □ kotiutuneelta sotilaspassi
□ työttömältä työvoimatoimiston kortti
□ vuokrasopimus
□ passi (maahanmuuttajalta)
□ opiskelutodistus
□ opiskelijan lisäliite
Tarkista veroprosenttisi !
Veronpalautukset huomioidaan tulona, lisäverojen maksua ei huomioida menona.
Sosiaalihuollon viranomainen voi saada veroviranomaisilta ja kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekisterissä olevia edellä 20§:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä
henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista
varten. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000)

Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon niin kutsuttu perusosa ja sen lisäksi tarpeellisen
suuruisena asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu ja vähäistä suuremmat
terveydenhuoltomenot (toimeentulotukilaki 7a,7b §)
Toimeentulotuen perusosa määräytyy perhekoon mukaan ja se sisältää seuraavat menot, joista EI tarvitse liittää tositteita:
• ravintomenot
• virkistys- ja harrastusmenot
• henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen liittyvät menot
• vähäiset terveydenhoitomenot
• puhelimen käyttömenot
• vaatteiden osto ja huoltomenot
• Kemin sisäiset matkakulut
• televisiolupamaksut
• lehden tilausmaksut
PERUSOSAA VOIDAAN ALENTAA 20 – 40 %:LLA TYÖSTÄ TAI TYÖVOIMAPOLIITTISESTA TOIMENPITEESTÄ KIELTÄYTYMISEN PERUSTEELLA.
Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi, toimeentulotuen
perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä.
Sosiaalitoimisto on avoinna ma - pe klo 8-12 ja 13-15

puhelinaika: ma - pe klo 10-11

Puh. 016- 259 494 (neuvonta), 016- 259 111 (vaihde)

Sosiaalityöntekijöiden puhelinnumerot puhelinaikana (ma-pe) klo 10 – 11:
Järvinen, Eija
258 777
Lassila, Marika
258 785
Savikuja, Jari
258 783
Vaaramaa, Annika
258 797 (vain ti ja to)
Sosiaaliohjaajien puhelinaika klo 10 – 11:
Kujala, Katri
258 700
Mäkelä, Heli
258 770
Virtasalo Samuli
258 774
Etuuskäsittelijöiden puhelinaika ma - pe klo 10 – 11
Karppinen, Tiina
258 778
Kuntonen, Tuula
258 782
Mikkanen, Anneli
258 773

