LIITTEET

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN
(yksinäinen, yksinhuoltaja, avioliitto, avoliitto)

Elämäntilanteeseen liittyvät tositteet:
¾ tiliote
kaksi viimeistä koko kuukauden tiliotetta kaikista perheenjäsenten
pankkitileistä, ei pikatiliotetta. Kuukausittain asioivilta riittää viimeisin.
Huom ! Pankkiautomaatin tiliote ei käy,
koska sitä ei voi yhdistää pankkitiliin.

Oma kirjallinen selvitys tiliotteella
näkyvistä tilillepanoista
(omat panot/tilisiirrot)

¾ verotodistus
verotodistus vuodelta 2014 tai
veroehdotus vuodelle 2015 (mikäli ei
ole aiemmin esitetty sosiaalitoimistolla)

¾ omaisuuden muutokset
tositteet omaisuuden muutoksista
verovuoden 2013 jälkeen
¾ vuokrasopimus
alkuperäinen vuokrasopimus (ensim-

¾ maksuohjelma
velkajärjestelyssä olevilta velkajärjestely- sekä maksuohjelmapäätös tai
-ehdotus
¾ ulosottotositteet
ulosottoviranomaisen selvitys saamisista, jos tuloista ulosmitataan
¾ työttömäksi ilmoittautuminen
tosite ilmoittautumisesta työnhakijaksi ja työnhaku-/aktivointisuunnitelma, mikäli tehty
¾ työsopimus
kopio työsopimuksesta, mikäli aloitat
työsuhteen
¾ opiskelutodistus
opiskelijoilta oppilaitoksen opiskelutodistus
¾ avioeroasiakirjat
vastikään avioliitosta eronneilta kopio
avioerohakemuksesta tai päätöksestä ja ositussopimus

mäinen asiointikerta tai muutettaessa)

Tulotositteet:
¾ tilinauhat
kahden edellisen kuukauden tilinauhat
(kuukausittain asioivalta riittää edelliseltä kuukaudelta)
¾ päätökset
päätökset sosiaaliturvaetuuksista ja
niiden viimeinen maksuilmoitustosite
(eläkkeistä, työttömyysturvaetuuksista,
koulutustuesta, kuntoutustuesta/-rahasta,
sairausvakuutus-/vanhempain/äitiyspäivärahasta, lastenhoidon tuesta,
elatusmaksusta/ -tuesta, asumistuesta ja
muista mahdollisista etuuksista)

¾ opintotuki
opiskelija: opintotukipäätös (opintoraha
ja -laina + asumislisä) sekä opintolainan
nostotodistus tai kirjallinen selvitys siitä, miksei opintolainaa ole haettu tai
nostettu
* oma kirjallinen selvitys vanhempien
avustuksista (jos vanhemmilta lainaa niin
velkakirja, pääoma, korko ja takaisinmaksuaikataulu)

¾ muut tulot
tositteet muista tuloista, säästöistä ja
varallisuudesta (mm. vuokratulo, starttiraha, sijoitusrahasto-osuudet)

Menotositteet:
Toimeentulotukeen oikeuttavista
menoista (Huom! kuiteissa on oltava aina

¾
¾

mukana myös laskun erittelyosa.)

¾ Vuokralla asuvat:
kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta
(ellei näy pankkitiliotteella)
¾ Osakehuoneistossa asuvat:
kuitti viimeksi maksetusta yhtiövastikkeesta
¾ aravalaina
aravalainasta viimeinen maksutosite
¾ Omakotitalossa asuvat:
nuohous, jätehuolto, kiinteistövero
¾ Asumisoikeusasunnossa asuvat:
kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta
(hoito- ja rahoitusvastike eriteltynä)

¾ Osaomistusasunnossa asuvat:
kuitti viimeksi maksetusta hoitovastikkeesta
¾ Asuntolainoista:
pankin tiliote, josta käy ilmi asuntolainan pääoma, lyhennys ja korko + velkakirja tai pankin antama selvitys, josta
käy ilmi asuntolainan pääoma, lyhennys
ja korko

¾

¾
¾
¾

¾
¾

Kaikilta:
vesi, saunamaksu, koti-, irtaimisto- ja
palovakuutus, sähkölaskun erittelyosa
sekä lämmitys.
tosite viimeksi maksetusta lapsen päivähoitomaksusta
tosite maksetusta elatusavusta
toisen vanhemman allekirjoittaman tosite yhteystietoineen lapsen luonapitovuorokausista
tosite maksettavista opintolainan koroista
tositteet julkisen terveydenhuollon menoista (hammashoito, sairaalalaskut,

¾

¾

lääkärintodistusmaksu), joissa eräpäivä
hakemuskuukaudelle
apteekkikuitti + resepti
palkkatyössä olevilta tositteet työmatkakuluista. Mikäli vaaditte kuluja huomioitavaksi oman auton käytön mukaan,
on toimitettava
selvitys verottajalta työmatkakulujen
huomioimisesta palkan ennakonpidätyksessä
muut meno- ja tulotositteet, joihin vetoatte

Perusosamenot (mm. ruoka- ja vaatemenot,
käyttövarat, paikallisliikenteen käyttö, tvlupa, puhelinlasku, sanomalehti) lasketaan
automaattisesti. Näitä laskuja ei toimiteta.
Vuonna 2016 perusosat ovat suuruudeltaan:
Yksin asuva ............................... 485,50 €/kk
Yksinhuoltaja ........................... 534,05 €/kk
Pariskunta................................. 825,36 €/kk
Muu 18 v. täyttänyt ................ 412,68 €/kk
Vanhempansa/ vanhempiensa luona asuva 18vuotias ....................................... 354,42 €/kk
10 – 17-lapsi
1. lapsi ......... 339,85 €/kk
2. lapsi ........ 315,58 €/kk
3. lapsi jne . 291,30 €/kk
Alle 10-v. lapsi 1. lapsi ......... 305,87 €/kk
2. lapsi ........ 281,59 €/kk
3. lapsi jne. 257,32 €/kk

Huom! Yrittäjän tuloista on toimitettava
liitteet, joista oma luettelonsa ”Yritystulojen selvitys toimeentulotukea varten”.
Kaikki alkuperäiset liitteet hakemusta
lukuunottamatta palautetaan hakijalle!
Pyhännän kunta/Sosiaalitoimisto
Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
www.pyhanta.fi
Tiedustelut:
Sosiaaliohjaaja Mervi Harjula: 040 1912 207
Sosiaalitoimisto, 040 1912 250

