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HENKILÖTIEDOT 

HAKIJA Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Osoite Puhelin 

Sähköposti Ammatti Työnantaja 

Kansalaisuus Äidinkieli Asiointikieli 

Perhesuhde          Naimaton                  Avioliitossa         Avoliitossa         Rekisteröidyssä parisuhteessa 
                                    
                              Asumuserossa         Eronnut               Leski       
                              

PUOLISO 
/AVOPUOLISO 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Osoite (ellei sama kuin hakijalla) Puhelin 

Ammatti Työnantaja Kansalaisuus 

KOTONA 
ASUVAT 
LAPSET 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

   

   

   

   

   

MUUT 
ASUNNOSSA 
ASUVAT 

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

   

   

ASUMIS- 
MUOTO 

      Omistusasunto      Työsuhdeasunto       Asuntola       Ei asuntoa Asunnon pinta-ala 
                         m2 

      Vuokra-asunto      Alivuokralaisasunto       Hoitokoti       Muu  
     (mikä?) 

 
Huonemäärä 
                   h + k/kk       Tilapäinen                         

a    asunto 
     Vanhempien luona       Asumis- 

     oik./osaom. 

 

Saapunut, pvm Vastaanottaja Hakemistapa          Toimistoasiointi           Kirjallinen 
 
                                Kotikäynti                   Muu 

Ohjeet 

mailto:kirjaamo@toivakka.fi
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TULOT Merkitkää taulukkoon perheenne kaikki tulot ennakonpidätyksen jälkeen 

  HAKIJA €/kk PUOLISO €/kk   HAKIJA €/kk PUOLISO €/kk 

palkkatulo     muut tulot     

itsen.ammatinharj.tulot     eläketulot     

kuntoutustuki     työttömyysturva     

svpäiväraha/äitiyspvraha     kotihoidontuki     

asumistuki     elatustuki     

lapsilisä     opintoetuudet     

kuntoutustuki           

 

MENOT 

  HAKIJA €/kk PUOLISO €/kk   HAKIJA €/kk PUOLISO €/kk  

vuokra     yhtiövastike     

asuntolainan korot     lämmityskulut/-sähkö     

kulutussähkö     kiinteistövero     

lääkärin palkkiot 
 

  sairaalamaksut     

päivähoitomenot     elatusmaksut     

muut menot     
 

    

 

HAETTAVAT PALVELUT / TUET 

Palvelu / tuki Ajalle Määrä / ajassa 

   

   

   

 

SELVITYS HAETTAVIEN PALVELUIDEN / TUKIEN TARPEESTA 

Hakemuksen perustelut: 

 

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Allekirjoittamatonta hakemusta ei voi käsitellä. Puutteellinen hakemus tai tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä. 
 
Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuneet muutokset. Suostun 
annettujen tietojen tarkistamiseen. 

Paikka ja päiväys Hakijan allekirjoitus Puolison allekirjoitus 
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