
VIRTAIN KAUPUNKI 
 
Virrat – Ruovesi  
Sosiaalipalvelut 
 
 

 
 
 
 
TÄYDENTÄVÄN TAI EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN HAKEMUS 
 
 
Hakemus saapunut: ______________________ 
 
 
Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin. Tulosta lomake ja lähetä se kotikunnan mukaan osoitteeseen  
Virtain kaupunki/ sosiaalipalvelut, PL 85, 34801 VIRRAT (Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 VIRRAT) tai  
Ruoveden kunta/ sosiaalipalvelut, Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI 
 
 

Hakemus voidaan käsitellä sosiaalitoimessa vasta, kun sinulla on voimassa oleva 
perustoimeentulotukipäätös Kelalta. 
 
Lisätietoa täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen 
löydät Virtain kaupungin internet-sivuilta 
(http://www.virrat.fi/kaupunkipalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/). 
 
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. 

 
Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotukipäätös: 
 
☐  kyllä, ajalle: ________________________ 
 
☐  vireillä alkaen: ______________________ 
 

 
HENKILÖTIEDOT 

Hakijan nimi Henkilötunnus 
 

Avio-/avopuolison nimi Henkilötunnus 
 

Osoite Hakijan puhelinnumero 
 

IBAN-tilinumero Puolison puhelinnumero 
 

Samassa taloudessa asuvat alle 18-v 
lapset 

Henkilötunnus Yli 16-vuotiaan työ-/opiskelupaikka 

   
   
   
   
   
   
Muut samassa taloudessa asuvat 
henkilöt 

Henkilötunnus Suhde hakijaan 

   
   

http://www.virrat.fi/kaupunkipalvelut/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/


 
Hakemus koskee: 
 
☐  täydentävää toimeentulotukea 
 
☐  ehkäisevää toimeentulotukea 
 

 
Mihin tarkoitukseen haette täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perustelut; miksi haette täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea? Liitä toimeentulotuen tarvetta 
selventävät tositteet hakemukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hakemukseen vaadittavat liitteet: 

• Pankkitiliotteet hakijan ja perheenjäsenten tileistä viimeisen kuukauden ajalta; pyydettäessä pidemmältä 
ajalta 

• Vuokrarästitilanteissa pankkitiliotteet vuokrarästejä edeltävän kuukauden alusta nykyhetkeen asti 
• Muut mahdolliset tositteet, jotka selvittävät tilannettanne 

 
 
☐  Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle 
 
Asia, josta haluan keskustella: 
 
 
 

 
Sosiaaliviranomaisella on käytössä tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään (Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21§). 

 
Allekirjoituksellani vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan 
päätöksen voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset.  
 
Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa 
myös oikeudellisia toimenpiteitä (Laki toimeentulotuesta 20§). 
 
Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus 
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