
Rantasalmen kunta Täydentävän ja/tai ehkäisevän
Poikkitie 2 toimeentulotuen hakemus
58900 Rantasalmi 

Hakemuksen saapumisajankohta: ____. ____. 20____ 
(viranomainen täyttää) 

Hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa, kun sinulla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotuen päätös. 
Jos tarvitsemme lisätietoja hakemukseen liittyen, olemme sinuun yhteydessä kirjeitse tai puhelimitse. 
Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös: 

Kyllä, ajalle: ______. ______ - ______. ______. 20_____ 

Ei, syy: ________________________________________ 

Vireillä alkaen ______. ______. 20_____ 

Henkilötiedot: 

Hakijan sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Avio- /avopuolison sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite ja postinumero ja -toimipaikka Hakijan puhelinnumero 

IBAN -tilinumero Puolison puhelinnumero 

Samassa taloudessa asuvien lasten nimet Henkilötunnus Yli 16-vuotiaan työ-/opiskelupaikka 

Muiden samassa asunnossa asuvien nimet Henkilötunnus Suhde hakijaan 



Rantasalmen kunta Täydentävän ja/tai ehkäisevän
Poikkitie 2 toimeentulotuen hakemus
58900 Rantasalmi 

Mihin tarkoitukseen haette täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea? 

Kertokaa elämäntilanteestanne ja syistä, jotka ovat johtaneet toimeentulotuen tarpeeseen. 

Hakemuksessa vaadittavat liitteet: 

 Pankkitiliotteet hakijan ja perheenjäsenten kaikista pankkitileistä vähintään viimeisen kuukauden ajalta,

pyydettäessä pidemmältä ajalta.

 Vuokrärästitilanteissa pankkitiliotteet vuokrarästejä edeltävän kuukauden alusta alkaen nykyhetkeen asti.

 Muut mahdolliset selvitykset ja tositteet, jotka selvittävät tilannettanne.

Lisätiedot: 

Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään sekä veroviraston verotustietoihin, 
joista asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20§). 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voimassaolo- aikana 
tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä 
takaisin ja se voi aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä. (Laki toimeentulotuesta 20§) 

Paikka ja päivämäärä 

______________             ____. ____. 20____ 

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_____________________________ 
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