
TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sivu 1 (2)

kuulle
Toimeentulotuki 
Kalevankatu 4 
08100 LOHJA 

Hakemuksen saapumispäivä Vastaanottaja 

Lisäselvityspyyntö,    pvm

Henkilötiedot

Hakija Sukunimi 

Etunimet Henkilötunnus

Jakeluosoite Puhelin kotiin 

Postinumero ja osoitetoimipaikka Puhelin työhön 

 naimaton  naimisissa  avoliitossa  leski eronnut  asumuserossa

Kotikunta (henkikirjoituskunta) Asuu erossa alkaen 

Peruskoulutus Ammatti

Työpaikka 

Puoliso /  
 avopuoliso Sukunimi 

Etunimet Henkilötunnus

Jakeluosoite Puhelin kotiin 

Postinumero ja osoitetoimipaikka Puhelin työhön 

Kotikunta (henkikirjoituskunta) Asuu erossa alkaen 

Peruskoulutus Ammatti

Työpaikka 

Perheessä  
asuvat lapset 
(myös yli  
18-vuotiaat) 

Nimi Henkilötunnus

Nimi Henkilötunnus

Nimi Henkilötunnus

Pankkiyhteystiedot (toimeentulotuen maksamista varten)

Konttori Tilinumero

Pankkiyhteystietojen muutos

Konttori Tilinumero

Lisätietoja  

Perhesuhde



Tulot ja menot Sivu 2 (2)

Tulot veronpidätyksen jälkeen (nettotulot), maksupäivät ja perheen menot kuukauden ajalta 

Tulot Hakija Puoliso / avopuoliso 

e/kk Maksupäivä e/kk Maksupäivä 

Ansiotulot

Työttömyyspäiväraha

Eläketulot

Sairausvakuutuksen päiväraha

Äitiyspäiväraha 

Kotihoidontuki 

Lapsilisä 

Elatustuki / -apu

Asumistuki 

Opintotuki (opintolaina + opintoraha )

Muut tulot, esim. alle 18.v. lasten  
perhe-eläkkeet ja opintoetuudet 
Omaisuus 

Säästöt

Vireillä olevat etuudet (esim. eläke, päiväraha, asumistuki). Milloin etuushakemus on jätetty? 

Menot Hakija Puoliso / avopuoliso 

e/kk Maksupäivä e/kk Maksupäivä 

Vuokra / yhtiövastike 

Sähkö

Asuntolainojen korot

Muut asumismenot  
(esim. jäte- ja vesimaksut, kiinteistövero)

Terveydenhuoltomenot 

Työmatkakulut

Muut menot 

Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoittamatonta hakemusta ei voida käsitellä. Puutteellinen hakemus tai tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä.  
Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin (Toimeentulotukilaki 20 §). 
Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun toimeentulotuen tarpeen jatkuessa ilmoittamaan niissä  
tapahtuneet muutokset. Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 
Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus Puolison allekirjoitus
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