PYHÄNNÄN KUNTA

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

Sosiaalitoimisto
Manuntie 2, 92930 PYHÄNTÄ
Puh. 040 1912 250 / 040 1912 207

(Täytetään painokirjaimin)
Hakemus on jätetty/saapunut liitteineen käsiteltäväksi pvm ______________

Hakijan velvollisuus on täyttää toimeentulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (HMenL § 7 )
Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja hakijan velvollisuus on antaa kaikki tiedot, jotka tarvitaan toimeentulotuesta päätettäessä. (TOTUL § 17)
Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot. Tietoja voidaan tarkistaa verottajalta ja Kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, § 14 - 21)
Haen toimeentulotukea ajalle

–

Koska taloudellisessa ja asumistilanteessani ei ole odotettavissa muutoksia haluan pitkäaikaisen toimeentulotukipäätöksen sosiaalitoimiston
harkinnan mukaisesti
Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? Hakemuksen perustelut: (taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat tekijät, esim. työsuhteen päättyminen, sairaus, perhetilanne yms.)

Haluan varata ajan sosiaalijohtajalle muuta kuin toimeentulotukiasiaa varten
A. HAKIJAN TIEDOT
Sukunimi ja etunimet (päähenkilö), myös ent. sukunimi

Henkilötunnus

Pankki ja tilin numero

Kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero

Verotuskunta

Ammatti ja viimeisin työ

Työnantaja/oppilaitos/yrityksen nimi

Siviilisääty/Perhesuhde
Naimaton

Naimisissa

Eronnut

Avoliitossa

Asumuserossa

Leski

Mistä alkaen?

B. PUOLISON TIEDOT
Sukunimi ja etunimet, myös ent. sukunimi

Puhelinnumero

Ammatti ja viimeisin työ

Henkilötunnus

Pankki ja tilin numero

Työnantaja/oppilaitos/yrityksen nimi

C. SAMASSA TALOUDESSA ASUVIEN LASTEN NIMET
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

D. MUUT ASUNNOSSA ASUVAT HENKILÖT
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

E. VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET (Esim. eläke, päiväraha, asumistuki, tapaturmavakuutus, opintoetuus tms.)
Mistä päivästä alkaen vireillä ja missä laitoksessa?

Etuuden laatu

F. TYÖTÖN TÄYTTÄÄ
Työttömyyden alkamispäivämäärä

Seuraava varattu aika te-toimistoon

Työnhakusuunnitelma
on, milloin tehty

Mistä olette viimeksi hakenut työtä tai koulutusta?

Oma työllistymissuunnitelma tai koulutussuunnitelma
Ei ole tehty

G. TÄMÄNHETKISET TULOT HAKIJALTA JA AVO-/AVIOPUOLISOLTA
Merkitse tähän kaikki perheen nettotulot (veronpidätyksen ja sosiaaliturvamaksujen vähennyksen jälkeen)
NETTOTULOT €/KK
Ansiotulo/
Yritystulo

HAKIJA

AVIO-/AVOPUOLISO

NETTOTULOT €/KK
Sv-päiväraha

AVIO-/AVOPUOLISO

HAKIJA

NETTOTULOT €/KK
Elatusapu/ tuki

Asumistuki

Äitiys-/vanhempainraha

Opintoetuudet
opintot. ja laina

Työttömyysetuudet

Omaishoidon
tuki

Kuntoutusraha

Työeläkkeet

Kotihoidon
tuki

Muut tulot,
mitä?

Kansaneläke

Lapsilisät

HAKIJA

AVIO-/AVOPUOLISO

HAKIJA

AVIO-/AVOPUOLISO

H. TÄMÄNHETKISET MENOT HAKIJALTA JA AVO-/AVIOPUOLISOLTA
MENOT €/KK
HAKIJA

AVIO-/AVOPUOLISO

MENOT €/KK

AVIO-/AVOPUOLISO

HAKIJA

MENOT €/KK

Vuokra, yhtiövastike

Koti- ja palovakuutus

Asuntolainojen
korot

Vesi-, sauna- ja
pesutupamaksu
Vesilasku eräp.
Lämmityskulut
keskim. /kk

Muut asumismenot
Esim. jätehuolto
Opintolainan
korot

Terveydenhuoltomenot

Sähkö
Eräpäivä

Päivähoitomaksut

Kotipalvelulasku

Työmatkakustannukset

Elatusmaksut

Muut menot,
mitä?

I. OMAISUUS
Arvo, €

Päivämäärä jolloin arvo on määritelty

Kaikki pankkitalletukset, pankki ja tilin numero

Saldo, €

Saldon päivämäärä

Osakkeiden ym. arvopapereiden nimet

Arvo, €

Päivämäärä jolloin arvo on määritelty

Lainamäärä

Lainan lyhennys

Asunto
Ei ole

On, mikä?

Auto
Ei ole

On, mikä?

Muu omaisuus, mikä (esim. tontti, mökki, vene, kuolinpesä)

J. VELAT JA LAINAT
Pankkilainat

Mihin tarkoitukseen laina on otettu ja milloin

Lainan korot

Muut velat

Selvitys ulosmitattavista veloista ulosottoviraston suorituskuitilla, joka lähetetään asiakkaalle kotiin, kun tulosta on ulosmitattu velkaa. Kuitissa näkyy
minkä velan lyhennykseen ulosmitattu summa on käytetty.
Velkajärjestelypäätös tai velkajärjestelyhakemus

Ei ole

On (Päätöspäivämäärä tai hakemuksen jättämispäivämäärä)

ALLEKIRJOITUS
Vakuutan, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeat ja totuudenmukaiset. Sitoudun ilmoittamaan viipymättä sosiaalitoimistoon
perheen olosuhteissa toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tapahtuneista muutoksista. Suostun/suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen.
Väärien ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella annettu toimeentulotuki voidaan periä takaisin.

Pyhäntä
Päiväys

________________________________
Hakijan nimi ja alle nimen selvennys

________________________________________
Avio-/avopuolison nimi ja alle nimen selvennys
Pyhännän kunta 2016

