OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Sosiaalitoimi
Ratatie 6
95200 SIMO
Puh. 269 111

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS OPISKELIJALLE

Ajalle

__________________

Hakijan nimi

Henkilötunnus

Avio/avopuolison nimi

Henkilötunnus

Osoite

Siviilisääty

Naimaton

Naimisissa

Avoliitossa

Lapset / nimi

Henkilötunnus

Pankkitilin numero

Puhelinnumero

Leski

Eronnut

NETTOTULOT (Kaikista tuloista tulee liittää mukaan tositteet)

Hakijan tulot
Ansiotulot
Työttömyyspäivärahat
Kansaneläkkeet
Työeläkkeet
Lapsilisät
Elatusapu/-tuki
SV-päiväraha
Asumistuki
Opintoraha
Opintolaina
Äitiys-/isyys-/vanhempainraha
Lasten kotihoidon tuki
Muut tulot
- maksaja

Vanhempien tulot
Isän tulot
Äidin tulot

MENOT (Kaikista menoista tulee liittää mukaan tositteet) (Laskut kokonaisuudessaan, myös erittelyosat)
Asumismenot:
- vuokra
- lämmitys
- sähkö
- vesi
- jätehuolto
- kotivakuutus
Terveydenhuoltomenot
Työmatkakulut
Päivähoitomenot
Elatusmaksut
Muut erityismenot
- mitkä?

VARALLISUUS
Hakijan varallisuus
Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Arvopaperit
Osakkeet
Kiinteistöt
- laatu?
Muu varallisuus, mikä?
Hakijan velat
Asuntolaina
Opintolaina
Elatusapuvelka
Ulosmittaus
Muu velka
- mikä?

Pääoma

€/kk

KERTAKORVAUS
Oletteko saanut viimeisen puolen vuoden aikana kertaluonteisia tuloja, kuten vakuutuskorvaus, myyntitulo, perintö,
lopputili tai vastaava tai onko odotettavissa sellaisia tuloja?
ei
kyllä
Maksupäivä
odotettavissa Maksupäivä

/
/

euroa Mitä tuloa?
euroa Mitä tuloa?

TOIMEENTULOTUEN KÄYTTÖTARKOITUS

Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea?

TOIMEENTULOTUEN TARPEESEEN JOHTANEET SYYT JA PERUSTELUT

KOULUTUS- JA TYÖSUUNNITELMAT

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaisia sekä sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuneet
muutokset ja suostun tietojen tarkistamiseen (TotuL 17 §).
TIEDOT TARKISTETAAN TARVITTAESSA KELAN TIETOJÄRJESTELMÄSTÄ, VIRANOMAISILTA JA MUILTA
ASIANOSAISILTA. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 20.
Päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

TULO- JA MENOTOSITTEIDEN LISÄKSI MUKAAN ON LIITETTÄVÄ HAKIJAN JA AVIO-/AVOPUOLISON
- kaikkien pankkien pankkitileistä pankin tiliote kolmelta viimeiseltä kuukaudelta ensimmäiseen hakemukseen ja
jatkossa yhdeltä kuukaudelta (myös ruokakunnan muut jäsenet)
- veropäätös viimeksi hyväksytystä verotuksesta, ei verokortti
- opiskelijan toimeentulotukea varten tarvittava oppilaitostodistus (lomake jäljempänä)
- todistus työnhakijana olosta
- työttömien liitettävä mukaan voimassaoleva työnhakusuunnitelma
- vuokrasopimus
- kahden kuukauden palkkalaskelmat
- Kelan todistus asumis- ym. ensisijaisten tukien hakemisesta
- Kelan voimassa olevat päätökset etuuksista
- selvitys kertakorvauksista
ILMAN LIITTEITÄ HAKEMUSTA EI VOIDA KÄSITELLÄ !
Puutteellinen hakemus viivästyttää hakemuksen käsittelyä !

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Sosiaalitoimi, Simo

OPPILAITOKSEN TODISTUS TOIMEENTULOTUKIVIRANOMAISELLE
Toimeentulotukilaki 17 §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 § ja 20 §

Opiskelijan nimi:

_______________________________

Henkilötunnus:

_______________________________

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tutkintoonsa kuuluvia päätoimisia opintoja (esimerkiksi luentoopetus, tentit, harjoitustyöt, essee-muotoiset suoritukset, opinnäytetyö tai työharjoittelu) vähintään kesäopintotukeen oikeuttava määrä opintosuorituksia. Lisätietoa vaadittavista opintosuorituksista Opintotukilautakunnalta ja Kelasta.

6/10

7/10

8/10

Kyllä

Ei

Oppilaitoksen leima:

Todistuksen antajan allekirjoitus:
Todistuksen antajan nimenselvennys:

________________________________

