
 

 

Silkintie 3, PL 33, 39501 IKAALINEN, vaihde: (03) 45 011, fax: (03) 450 1206 Y-tunnus 0203797-4   www.ikaalinen.fi 

 

TÄYDENTÄVÄN/EHKÄISEVÄN 

 

 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS 

 

 

Lue ohjeet tarkasti ja täytä hakemus huolellisesti! 

 

Hae ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Pyynnöstäsi Kela siirtää tarvittaessa hakemuksesi käsitel-

täväksi Ikaalisten kaupungin sosiaalitoimeen.  

Jos sinulla on voimassa oleva päätös perustoimeentulotuesta, voit jättää kirjallisen hakemuksen suo-

raan Ikaalisten kaupungin sosiaalitoimeen.   

Kunnan sosiaalihuollon viranhaltijan arvioidessa asian kiireelliseksi JA välttämättömäksi voidaan 

hakemus ottaa käsiteltäväksi ilman Kelan perustoimeentulotuen päätöstä.  

 

Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotukipäätös 

  

kyllä, ajalle __________________________________________________________________ 

  

ei, syy ______________________________________________________________________ 

 

Hakija 

Sukunimi 

 

Etunimet Henkilötunnus 

 

Osoite Postinumero Puhelinnumero 

 

Sähköposti 

 

 

Siviilisääty 

      Naimaton Avioliitossa       Rekisteröity parisuhde           Avoliitossa                                      

 

      Asumuserossa Eronnut        Leski    

 

Puoliso 

Nimi Henkilötunnus 

 

Taloudessa asuvat muut henkilöt / lapset 

 

Nimi 

 

Henkilötunnus 

Nimi 

 

Henkilötunnus 

Nimi 

 

Henkilötunnus 

Nimi 

 

Henkilötunnus 

Nimi 

 

Henkilötunnus 

Nimi 

 

Henkilötunnus 



 

 

Silkintie 3, PL 33, 39501 IKAALINEN, vaihde: (03) 45 011, fax: (03) 450 1206 Y-tunnus 0203797-4   www.ikaalinen.fi 

 

Haen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea seuraaviin menoihin 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Perustelut, miksi haen toimeentulotukea. Hakijan vastuulla on perustella tuen tarve ja esittää 

tositteet vaatimustensa perusteeksi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet / tositteet hakemukseen: 

- viralliset tiliotteet, joista selviää tilin omistaja, alku- ja loppusaldot sekä tilitapahtumat 

katkeamattomasti kahdelta edeltävältä kuukaudelta, kaikista samassa taloudessa asu-

vien tileistä. (myös veikkaus- ja pelitilit) 

- tositteet menoista joihin tukea haetaan  

- muut mahdolliset liitteet vaatimusten tueksi 

 

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle / sosiaaliohjaajalle asian selvittämiseksi   

 

Pankkitili, jolle haluatte mahdollisen tuen maksettavaksi 

Tilinumero    Tilin omistaja 

 

FI_________________________________              _________________________________ 

 

 
Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuustietojärjestelmään, josta asiakkaan 

antamia tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§) 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voi-

massaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty 

toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä (Laki 

toimeentulotuesta 20§). 

Ikaalisissa ____ / ____ ______ 

Allekirjoitus    __________________________________   

Salassa pidettävä asiakirja, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1§25.kohta, laki sosiaali-

huollon asemasta ja oikeuksista 12§   

Lisätietoja täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta löydät www.ikaalinen.fi  

http://www.ikaalinen.fi/

