SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

Toimeentulohakemuksen
täyttöohjeet ja liitteet

TÄYTTÖOHJEET JA TARVITTAVAT LIITTEET
Puutteellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä.
Toimeentulotuen määrä lasketaan pääsääntöisesti kuukautta kohti. Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan myöntää
erityisestä syystä takautuvasti toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Jos tällaisiin laskuihin haetaan
toimeentulotukea takautuvasti, hakemuksessa tulee esittää kaikki tositteet takautuvasti tuloista ja menoista siltä
ajalta kun laskut ovat alun perin erääntyneet.
Hakemukseen tulee liittää hakijan ja hänen perheensä (perheellä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvia vanhempia,
puolisoita, vastakkaista sukupuolta oleva avopuoliso, rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä sekä alaikäisiä lapsia) osalta
seuraavat liitteet:
Henkilötiedot

Henkilöllisyystodistus tai passi on esitettävä hakemusta jätettäessä.

Pankin tilitiedot
Pankin tiliotteet tai verkkopankin tiliotteet alkuperäisinä kaikista pankkitileistä (myös ulkomaisista)
viimeiseltä kuukaudelta. Ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakevien sekä asiakkaiden, jotka eivät
ole hakeneet toimeentulotukea viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana, tulee toimittaa tiliotteet
kahden kuukauden ajalta kaikista tileistään. Myös perheen alaikäisten lasten tiliotteet toimitetaan.
Pankkiautomaatin pikatiliotteita tai verkkopankin tilitapahtumia ei hyväksytä tilitapahtumien
tositteiksi.
Verotiedot
Viimeisin vahvistettu veroehdotus tai verotuspäätös erittelyosineen, veroviranomaisen tai
ulosottoviraston tosite veronpalautuksen ulosmittauksesta.
Tositteet tuloista ja etuuspäätökset
Työssäkäyvien henkilöiden palkkalaskelmat (uusilta asiakkailta kahdelta viimeiseltä kuukaudelta) sekä
tosite lomarahasta.
Selvitys työsuhteen alkamisesta/päättymisestä (esim. työtodistus), ensimmäinen/viimeinen
palkanmaksupäivä.
Todistus sairauslomasta.
Päätökset ja viimeiset maksuilmoitukset muista tuloista: Eläkkeet (myös ulkomailta maksettavat),
työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, äitiys-/isyys- tai vanhempainraha, sairauspäiväraha,
asumistuki, kotihoidontuki, elatustuki, elatusapu, opintotuki yms. tulot sekä viimeisin
toimeentulotukipäätös, mikäli olette muuttanut toisesta kunnasta.
Selvitys vireillä olevista etuuksista, mistä alkaen ja etuuden maksaja.
Työttömältä henkilöltä tosite työnhakijana olosta sekä mahdollinen työvoimapoliittinen lausunto.
Opiskelijalta päätökset opintotuesta ja opintolainasta sekä opiskelutodistus, tosite opintolainan
nostamisesta ja opintosuoriteote. Alle 21-vuotiaan opiskelijan osalta selvitys vanhempien antamasta
taloudellisesta tuesta ja osallistumisesta opiskelukustannuksiin sekä erillinen opiskelijan liite.
Asuminen

Vuokrasopimus tai ote talokirjasta (isännöitsijältä), vuokranmaksuerittely, kuitti maksetusta vuokrasta
tai vastikelasku, jossa on eritelty yhtiövastikkeen ja mahdollisen rahoitusvastikkeen osuudet.
Tositteet muista asumiskuluista esim. erääntyvä sähkölasku, kotivakuutuksen vakuutuskirja ja
erääntyvä lasku, vesilasku, jätelasku, kiinteistövero tms.
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Pankin tosite asuntolainan määrästä ja lyhennyssuunnitelma, josta käy ilmi kuukausittainen korko.
Vailla vakinaista asuntoa olevalta kirjallinen selvitys osoitteista, joissa oleskelee (oleskelupaikkojen
osoitteet, oleskeluajankohta ja asunnon haltijan nimi).
Terveydenhuollon menot
Tositteet ajankohtaisista terveydenhoitomenoista ja sairauskuluista; Reseptit/apteekin laskelma ja
niitä vastaavat apteekin ostoskuitit, julkisen terveydenhuollon käyntimaksut ja hammashoidon laskut,
poliklinikka- ja sairaalalaskut ja maksukattotositteet.
Lapsen päivähoito ja lapsen tapaaminen
Maksetut päivähoitomaksut ja muut lapsen tai koululaisten hoitomaksut.
Lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimus ja kuitit maksetuista elatusmaksuista.
Ulosotto
Yrittäjä

Ulosottomiehen maksusuunnitelma tai muu selvitys.
Kuntaliiton lomake e6529, yrityksen tiliotteet, verotustiedot, tase, tuloslaskelma ja tarpeen mukaan
muita lisäselvityksiä.

Perusosaan sisältyvät seuraavat menot, joista ei tarvitse liittää tositteita: Ravintomenot, henkilökohtaiseen hygieniaan
ja kodin puhtauteen liittyvät menot, vaatetusmenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, paikallisliikenteen matkakulut,
lehtien tilausmaksut, Yle-vero (ent. tv-lupamaksu), puhelin- ja internetmaksut, harrastus- ja virkistystoiminnasta
aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.
Alkuperäiset tositteet palautetaan hakijalle päätöksenteon jälkeen.
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