
TOIMEENTULOTUEN JATKOHAKEMUS

Tuusulan kunta 
Sosiaali- ja terveystoimi 
PL 60, 04301 Tuusula 
09-87181 
www.tuusula.fi

Saapunut:

Hyvinkää  Järvenpää  Kerava  Mäntsälä
Nurmijärvi  Pornainen  Tuusula

Hakijan sukunimi ja etunimet Hakijan henkilötunnus

Puolison sukunimi ja etunimet Puolison henkilötunnus

Hakijan puh.numero jos muuttunut

Puolison puh.numero jos muuttunut

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Onko elämäntilanteessanne tapahtunut muutoksia edellisen toimeentulotukipäätöksen jälkeen? Halutessanne jatkakaa lisätietoja kohtaan.

Ei Kyllä, minkälaisia?
Onko perhesuhteissanne tapahtunut muutoksia?

Onko tuloissanne tapahtunut muutoksia?

Onko työtilanteessanne tapahtunut muutoksia?

Onko asumisessanne tapahtunut muutoksia?

Ei Kyllä, minkälaisia?

Ei Kyllä, minkälaisia?

Ei Kyllä, minkälaisia?

Ei Kyllä, minkälaisia?
Vireillä olevat ratkaisemat- 
tomat etuudet Milloin haettu Mistä haettu

Eläke
Ansiosidonnainen päiväräha/ 
työttömyyspäiväraha

Asumistuki

Opintoraha- ja asumislisä

Opintolaina

Palkkaturva

Muu (esim. vakuutusyhtiön korvaus, 
sv-päiväraha tms. Mikä?

Vakuutus: 
Allekirjoituksellani vakuutan kaikki tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan välittömästi 
sosiaalitoimeen taloudellisessa asemassani ja perhesuhteissani tapahtuneet/tapahtuvat muutokset.

Päivämäärä Hakijan allekirjoitus

Asianne käsittelyn nopeuttamiseksi täyttäkää hakemus huolellisesti. Hakemus liitteineen toimitetaan 
sosiaalitoimistoon. Hakemuksenne voidaan hylätä, mikäli kaikkia tarvittavia liitteitä ei ole esitetty.  
Tietojanne rekisteröidään sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Seloste siitä minkälaisia tietoja rekisterissä 
pidetään, on nähtävissä asiakastyön toimipisteissä. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
2000/812, 13 §).

Toimeentulotukihakemus ajalle
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Kertokaa omin sanoin elämäntilanteestanne sekä toimeentulotuen tarpeenne syystä esimerkiksi työttömyys, sairaus, opiskelu, eläke?

Mikä on päällimmäinen huolenne ja mistä katsotte ensisijaisesti tämän huolenne johtuvan?

Haluatteko varata ajan sosiaalityöntekijälle/sosiaaliohjaajalle? Kyllä En

¨ Viimeisimmät pankin tiliotteet kaikista hakijan ja perheenjäsenten pankkitileistä, vähintään 1 kk:n ajalta ja 
lisäksi tilitapahtumat hakupäivään asti 

¨ Tositteet kaikista nettotuloista: palkka, eläke, Kelan päivärahat, työttömyysturvaetuudet, kotihoidon tuki, 
elatusapu ja  -tuki, opintoraha, vuokratulo, vakuutusyhtiön korvaus, omaishoidontuki tai muu etuus ja 
tilillepanot 

¨ Tositteet viimeksi maksetuista asumiskustannuksista: vuokra, vastike, sähkö, vesi, polttopuut, jätehuolto, 
kotivakuutus (liitteeksi vakuutuskirja), mahdolliset asuntolainan korot (laskut on liitteinä esitettävä 
kokonaisuudessaan). 

¨ Tositteet mahdollisista julkisen terveydenhuollon menoista: lääkkeistä reseptit sekä apteekin kuitit ja muut 
julkisen terveydenhuollon laskut 

¨ Tositteet omaisuudesta, säästöistä ja sijoituksista (jos muuttuneet) 
¨ Muut tositteet ja seikat, jotka selventävät taloudellista tilannettanne, esim. työn, koulutuksen, 

sairausloman alkaminen, jatkuminen tai päättyminen, perhesuhteiden muutos, viimeisin verotuspäätös 
kokonaisuudessaan 

¨ Työttömältä työnhakijan perustiedot; työvoimapoliittinen lausunto ja mahdollinen työnhakusuunnitelma 
¨ Vailla vakinaista asuntoa olevalta asumis/oleskeluselvitys (lomakkeen saa sosiaalitoimistosta ja kunnan 

Internet-sivuilta) kenen/keiden luona hakija on pääsääntöisesti oleskellut hakemusta edeltäneenä 
kuukautena. Lisäselvityksestä tulee selvitä oleskelupaikkojen osoitteet, oleskeluajankohta sekä asunnon 
haltijan/haltijoiden nimet 

¨ Yrittäjältä selvitys yrityksestä saatavasta tulosta (lomakkeen saa sosiaalitoimistosta ja kunnan Internet-
sivuilta) 

  

Hakemuksen liitteinä tulee esittää hakijan ja samassa taloudessa asuvien osalta: 

Toimeentulotuen hakijan taloudelliset etuudet (eläkkeet, päivärahat yms.) voidaan tarkistaa etuuden 
myöntäneeltä viranomaiselta. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812, 20 § ja 21 §).  
  
Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella 
myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin (Laki toimeentulotuesta, 20 §).

Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea?

Lisätietoja
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Onko elämäntilanteessanne tapahtunut muutoksia edellisen toimeentulotukipäätöksen jälkeen? Halutessanne jatkakaa lisätietoja kohtaan.
Onko perhesuhteissanne tapahtunut muutoksia?
Onko tuloissanne tapahtunut muutoksia?
Onko työtilanteessanne tapahtunut muutoksia?
Onko asumisessanne tapahtunut muutoksia?
Vireillä olevat ratkaisemat-
tomat etuudet
Milloin haettu
Mistä haettu
Vakuutus:
Allekirjoituksellani vakuutan kaikki tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan välittömästi sosiaalitoimeen taloudellisessa asemassani ja perhesuhteissani tapahtuneet/tapahtuvat muutokset.
Hakijan allekirjoitus
Asianne käsittelyn nopeuttamiseksi täyttäkää hakemus huolellisesti. Hakemus liitteineen toimitetaan sosiaalitoimistoon. Hakemuksenne voidaan hylätä, mikäli kaikkia tarvittavia liitteitä ei ole esitetty. 
Tietojanne rekisteröidään sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Seloste siitä minkälaisia tietoja rekisterissä pidetään, on nähtävissä asiakastyön toimipisteissä. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812, 13 §).
Toimeentulotukihakemus ajalle
Kuuma, Toimeentulotuen jatkohakemus 10/2008
Haluatteko varata ajan sosiaalityöntekijälle/sosiaaliohjaajalle?
¨         Viimeisimmät pankin tiliotteet kaikista hakijan ja perheenjäsenten pankkitileistä, vähintään 1 kk:n ajalta ja lisäksi tilitapahtumat hakupäivään asti
¨         Tositteet kaikista nettotuloista: palkka, eläke, Kelan päivärahat, työttömyysturvaetuudet, kotihoidon tuki, elatusapu ja  -tuki, opintoraha, vuokratulo, vakuutusyhtiön korvaus, omaishoidontuki tai muu etuus ja tilillepanot
¨         Tositteet viimeksi maksetuista asumiskustannuksista: vuokra, vastike, sähkö, vesi, polttopuut, jätehuolto, kotivakuutus (liitteeksi vakuutuskirja), mahdolliset asuntolainan korot (laskut on liitteinä esitettävä kokonaisuudessaan).
¨         Tositteet mahdollisista julkisen terveydenhuollon menoista: lääkkeistä reseptit sekä apteekin kuitit ja muut julkisen terveydenhuollon laskut
¨         Tositteet omaisuudesta, säästöistä ja sijoituksista (jos muuttuneet)
¨         Muut tositteet ja seikat, jotka selventävät taloudellista tilannettanne, esim. työn, koulutuksen, sairausloman alkaminen, jatkuminen tai päättyminen, perhesuhteiden muutos, viimeisin verotuspäätös kokonaisuudessaan
¨         Työttömältä työnhakijan perustiedot; työvoimapoliittinen lausunto ja mahdollinen työnhakusuunnitelma
¨         Vailla vakinaista asuntoa olevalta asumis/oleskeluselvitys (lomakkeen saa sosiaalitoimistosta ja kunnan Internet-sivuilta) kenen/keiden luona hakija on pääsääntöisesti oleskellut hakemusta edeltäneenä kuukautena. Lisäselvityksestä tulee selvitä oleskelupaikkojen osoitteet, oleskeluajankohta sekä asunnon haltijan/haltijoiden nimet
¨         Yrittäjältä selvitys yrityksestä saatavasta tulosta (lomakkeen saa sosiaalitoimistosta ja kunnan Internet-sivuilta)
  
Hakemuksen liitteinä tulee esittää hakijan ja samassa taloudessa asuvien osalta: 
Toimeentulotuen hakijan taloudelliset etuudet (eläkkeet, päivärahat yms.) voidaan tarkistaa etuuden myöntäneeltä viranomaiselta. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812, 20 § ja 21 §). 
 
Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin (Laki toimeentulotuesta, 20 §).
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