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OSA I 

Laskun numero 
      

Laskun eräpäivä 
      

 
Hakijan hen-
kilötiedot Sukunimi       

Etunimet       

Henkilötunnus       

Ammatti       

Postiosoite       

Sähköpostiosoite       

Puhelinnumero       

Verotuskunta       
 

Hakupe-
ruste 

Millä perusteella huojennusta haetaan. Hakija toimittaa todistuksen tästä hakemuksen liitteenä. 
 

 Takuueläke 
 Työmarkkinatuki / työttömyysturvan peruspäiväraha 
 Toimeentulotuki, myönteinen päätös kyseiseltä tai edelliseltä kuukaudelta 

 
Lisätiedot       

 
Päiväys ja 
allekirjoitus 

Vakuutan, että hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita ja annan kuntayhtymälle luvan tar-
kistaa viranomaisilta hakemuksessa annettuja tietoja. 
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LIITTEET:  2 kk:n tiliotteet 
 Kelan päätökset hakuperusteessa mainituista etuuksista 
 Verotuspäätös (tarvittaessa, katso ohjeistus) 
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OSA II 

Puolison henkilötiedot 

Sukunimi       

Etunimet       

Henkilötunnus       

Ammatti       

Postiosoite       

Sähköpostiosoite       

Puhelinnumero       

Verotuskunta       
 

Tulot Hakija Puoliso 
Tulot ja sosiaalietuudet euroa Tulot ja sosiaalietuudet euroa 
Ansiotulot, palkka, palkkio + luon-
taisedut (netto)       

Ansiotulot, palkka, palkkio + luon-
taisedut (netto)       

Yrittäjätulot ja starttiraha (netto)       Yrittäjätulot ja starttiraha (netto)       
Pääomatulot       Pääomatulot       
Muut tulot (esim. veronpalautus)       Muut tulot (esim. veronpalautus)       
    
Työmarkkinatuki       Työmarkkinatuki       
Työttömyysturvan peruspäiväraha       Työttömyysturvan peruspäiväraha       
Ansiosidonnainen työttömyyspäi-
väraha       

Ansiosidonnainen työttömyyspäivä-
raha       

Yleinen asumistuki       Yleinen asumistuki       
Opintotuki (opintoraha, opinto-
laina ja mahdollinen asumislisä)       

Opintotuki (opintoraha, opintolaina 
ja mahdollinen asumislisä)       

Äitiys-, isyys ja vanhempainraha       Äitiys-, isyys ja vanhempainraha       
Lapsilisä       Lapsilisä       
Lastenhoidon tuet       Lastenhoidon tuet       
Elatusapu- ja tuki       Elatusapu- ja tuki       
Sairausvakuutuslain ja muiden la-
kien mukainen päiväraha       

Sairausvakuutuslain ja muiden la-
kien mukainen päiväraha       

    
Kansaneläke       Kansaneläke       
Takuueläke       Takuueläke       
Työeläkkeet       Työeläkkeet       
Ulkomaan eläkkeet       Ulkomaan eläkkeet       
Vuorotteluvapaakorvaus       Vuorotteluvapaakorvaus       
Perustulo       Perustulo       
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Menot Hakija Puoliso 
Menot euroa Menot euroa 
Vuokra tai vastike       Vuokra tai vastike       
Vesi- ja saunamaksu       Vesi- ja saunamaksu       
Lämmitys       Lämmitys       
Taloussähkö       Taloussähkö       
Asuntolainan korot       Asuntolainan korot       
Kotivakuutus       Kotivakuutus       
Omakotitalon hoitomenot       Omakotitalon hoitomenot       
Välttämättömät muuttokustannuk-
set       

Välttämättömät muuttokustannuk-
set       

Vuokravakuus       Vuokravakuus       
Terveydenhuollon menot       Terveydenhuollon menot       
Lasten päivähoidon ja koululais-
ten iltapäivätoiminnan menot       

Lasten päivähoidon ja koululais-
ten iltapäivätoiminnan menot       

Lapsen tapaamisesta aiheutuneet 
menot       

Lapsen tapaamisesta aiheutuneet 
menot       

Välttämättömän henkilötodistuk-
sen tai oleskeluasiakirjan hankin-
tamenot 

      
Välttämättömän henkilötodistuk-
sen tai oleskeluasiakirjan hankin-
tamenot 

      

                        
                        
                        
                        

 
Kotona asu-
vat lapset,  
syntymäajat 

      

 
Asiakkaan 
kuvaus talou-
dellisesta ti-
lanteestaan 
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Lisätiedot       

 

Päiväys ja al-
lekirjoitus 

Vakuutan, että hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita ja annan kuntayhtymälle luvan 
tarkistaa viranomaisilta hakemuksessa annettuja tietoja. 
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Hakijan allekirjoitus 
 

Hakemuksen liitteenä tulee olla kopiot seuraavista asiakirjoista: 
 
Verotuspäätös viimeisestä vahvistetusta verotuksesta hakijalta ja puolisolta 
 
Tiliotteet hakijalta ja puolisolta viimeisen kahden kuukauden ajalta 
 
Viimeisin palkkalaskelma hakijalta ja puolisolta 
 
Yrittäjän tuloselvitys 
 
Lainanantajan selvitys asuntolainoista 
 
Tositteet vuokran tai vastikkeen määrästä, muista asumismenoista ja niistä hyväksyttävistä /hake-
muksessa kysytyistä menoista ja tuloista, jotka eivät näy tiliotteista 
 
Ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma 
 
Laskut, joihin haetaan vapautusta 
 
 
 
LIITTEITÄ       kpl 
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