
   
TÄYDENTÄVÄN / EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS 

Kempeleen kunta Käyntiosoite: puh. 08 5587 2200 
Kempeleen sosiaalitoimisto Voimatie 6 A     fax. 08 554 8329 
PL 12, 90441 Kempele 90440 Kempele     www.kempele.fi 

Hakemus käsitellään kunnan sosiaalitoimessa, mikäli hakijalla on voimassa oleva  saapunut ____________________ 
Kelan tekemä päätös perustoimeentulotuesta. Hakemus käsitellään seitsemässä (7) arkipäivässä. viranomaisen leima 
Hakemuksen liitteeksi tiliotteet kahden (2) kuukauden ajalta. 
 

Hakijalla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös 
☐Kyllä, ajalle ____ /____ - ____ /____ 20 ____  ☐Hakemus on vireillä. Hakemus on jätetty Kelaan ____ /____ 20 ____ 
☐Ei Kelan päätöstä 
Hakijan sukunimi 
 

Etunimet 
 

Henkilötunnus 
 

Avio/avopuolison sukunimi 
 

Etunimet 
 

Henkilötunnus 
 

Osoite ja postinumero 
 

 Puhelinnumero 
 

Muiden samassa taloudessa asuvien nimet ja henkilötunnus 

Hakijan pankki ja tilinumero, jolle haluatte mahdollisen tuen maksettavaksi 
 

Haen täydentävää /ehkäisevää toimeentulotukea, erittely ja kustannusarvio menoista (hakijan erityisistä tarpeista tai olosuhteista 
johtuvat menot, esim. huonekalut, lasten harrastemenot, opiskeluun liittyvät menot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐jatkuu erillisellä liitteellä 
Perustelut (liitteeksi asiaan liittyvät laskut, tositteet ja selvitykset) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
☐jatkuu erillisellä liitteellä 

☐Varaan ajan sosiaalityöntekijälle / sosiaaliohjaajalle 
     Asia, josta haluan keskustella _________________________________________________________  

Käännä 
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Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet 
muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se aiheuttaa oikeudellisia toimenpiteitä (Laki 
toimeentulotuesta 17§, 20§). 
 
Kempeleessä   ____ / ____ 20 _______                                            ______________________________________ 
                                                                                                                  Hakijan allekirjoitus 
 
Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat 
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot ja muutenkin myötävaikutettava asiansa selvittämiseen. (Laki toimeentulotuesta 17 §, 
Hallintolaki 31 §) 
 
Toimeentulotuen hakijoita koskevia tietoja voidaan hankkia ja annettuja tietoja tarkistaa suostumuksesta riippumatta silloin, kun se on 
välttämätöntä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi. (Sosiaalihuoltolaki 35-36 §, Laki toimeentulotuesta 17 § ja 18 §, Laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 §) 
 
Kempeleen sosiaali- ja terveystoimella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmän ja Veroviraston verotustietoihin sekä väestö- 
rekisteritietoihin, joista asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa. (Laki toimeentulotuesta 18 b §, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 21 §) 
 
Asiakastietoja säilytetään toimeentulotuen asiakasrekisterissä ja arkistolain vaatimalla tavalla. 
 
Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana.  
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme tarvittaessa yhteyttä. 
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