
SOSIAALINEN LUOTTO

Perusturvayksikkö
HAKEMUS MUUTOS

Saapumispäivämäärä:

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

LAINAHAKEMUS

YHTEINEN HAKEMUS

Hakemus on yhteinen Aviopuolison kanssa Muun henkilön kanssa, kenen?
Avopuolison kanssa

Nimi ja henkilötunnus:

PERHESUHTEET

Hakijan nimi Henkilötunnus

Kotiosoite Puhelin

Postinumero ja –toimipaikka Sähköposti

Toivottu lainamäärä Toivottu kuukausittainen lyhennyserä Toivottu laina-aika

Käyttökohde ja selvitys, miten luotto parantaa hakijan tilannetta

Olen hakenut luottoa muualta

Jos ette ole hakenut luottoa, oliko 
syynä

Kyllä, mistä?
En

Maksuhäiriömerkintä
Vakuuksien puute

Olen saanut luoton
En ole saanut luottoa

Muu syy, mikä?

Yksinäinen Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja Rekisteröity parisuhde

Avio/avopuolison nimi Henkilötunnus Ammatti

Perheessä asuvien lasten nimet ja syntymäajat

Muualla asuvien hakijan alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat

Muiden hakijan kanssa yhteistaloudessa elävien henkilöiden syntymäajat (esim. muut kuin hakijan lapset)
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KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

TYÖ JA TOIMEENTULO

Työssäoloaika yhteensä    vuotta Hakija opiskelee Tutkinto tai ammatti, jota varten opiskelee

Opintojen alkamisajankohta Opintojen vaihe ja arvioitu päättymisajankohta

Oppilaitos

Hakija on palkansaaja Työ on kokopäiväistä
Työ on osa-aikainen
Työ on määräaikainen

Työsuhteen alkamisajankohta

Työnantajan nimi ja osoite Työsuhteen päättymispäivä

Hakija on ammattinharjoittaja Päätoimisesti Sivutoimisesti

Hakija on eläkeläinen
Eläkkeelle siirtymisen ajankohta

Hakija on työtön
Työttömyyden alkamisajankohta

Hakija saa tällä hetkellä toimeentulotukea. Mihin tarkoitukseen sitä on haettu?

Viimeksi kuluneen vuoden aikana

on haettu avustusta

on myönnetty toimeentulotukea yhteensä
ei ole myönnetty toimeentulotukea
ei ole haettu toimeentulotukea

kirkon diakoniatyöntekijältä
pelastusarmeijalta
kirkon katastrofirahastosta
punaisen ristin katastrofirahastosta
muualta, mistä?

    euroa

Toimeentulon lähteet:
Säännölliset ansiotulot

Epäsäännölliset ansiotulot

Toimeentulotuki

Työttömyysturva, ansiosidonnainen

Työttömyysturvan peruspäiväraha

Työmarkkinatuki

Sairauspäiväraha

Ei tuloja

Asumistuki

Lasten kotihoidon tuki

Eläketulot

Pääomatulot

Toisen henkilön tulot

Muu sosiaaliturva (äitiys, sotilasavustus, elatustuki 

Vanhusten/vammaisten/pitkäaikaissairaiden hoitotuki

Muu tulonlähde, mikä?

_____________________________________________
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TIEDOT ASUNNOSTA

vuokra-asunto Huoneistotyyppi Huoneistoala Asuntotyyppi osake omakotitalo
h+k/kk m2

Vuokrasuhde
Päävuokrasuhde Alivuokrasuhde Työsuhdeasunto Osaomistus

Vuokranantaja

Vuokrasuhteen alkupäivä Vuokrasuhteen voimassaolo
toistaiseksi määräaikainen, päättyy(pvm)

Asumisoikeusasunto Huoneistotyyppi Huoneistoala Hankintavuosi
h+k/kk m2

Omistusosuus Asumisoikeusmaksu

Omistusasunto Huoneistotyyppi Asuntotyyppi Maapohja Pinta-ala
m2h+k/kk Osake Oma tontti/tila

Omakotitalo Vuokratontti

Muu asumismuoto Sukulaisen luona Tukiasunnossa Tuttavien luona Asunnoton
Asuntolassa Ensisuojassa Laitoksessa

TULOT JA MENOT

TULOT Hakijan
tulot
€/kk

Puolison 
tulot
€/kk

MENOT Hakijan
menot
€/kk

Puolison 
menot €/
kk

Palkkatulot bruttona
(ennen veroja)

Vuokra/ vastike

Eläketulot bruttona
(ennen veroja)

Sähkö

Tulot ammatin harjoittamisesta
(ennen veroja)

Vesi

Työttömyyspäiväraha/
kotihoidontuki

Vakuutukset

Sairauspäiväraha/äitiysraha tms.
Etuus päättyy

Työmatkakustannukset

Ennakonpidätys
vero %

Päivähoitomaksut
(myös iltapäivähoito)

Eläke- ja
työttömyysvakuutusmaksut

Elatusmaksut

Ammattiyhdistysmaksu
Ay-%

Terveydenhoitomenot
(tavanom. suuremmat)

Muu palkasta pidätettävä maksu
(ei ulosotto)

Velkojen hoitomenot
(myös ulosotto)

Asumistuki Välttämättömät
elinkustannukset*

Elatusapu/ elatustuki

Muut tulot, mitkä? Muut säännölliset menot, mitkä?

NETTOTULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ
MAKSUVARA



SOSIAALINEN LUOTTO

Perusturvayksikkö

*Välttämättömät elinkustannukset vuonna 2014 (määrä vahvistetaan vuosittain, www.oikeus.fi)

VARALLISUUS JA VELAT

PANKKIYHTEYS

Pankki, konttori ja tilinumero, jolle laina tulisi siirtää/ jolta suoraveloitus tehdään

LISÄTIETOJA

ravinto ja hygieniamenot

Kyllä; mistä ja milloin?

535 €/kk Yksinasuvan henkilön/ yksinhuoltaja
450 €/kk Avo- tai aviopuoliso tai parisuhteessa elävä/ muu 18 vuotta täyttänyt henkilö samassa taloudessa
342 €/kk 1. ja 2. lapsi
319 €/kk 3. jne. lapsi
379 €/kk 17 vuotta täyttänyt kotona asuva lapsi

Välttämättömiin elinkustannuksiin varatuilla rahamäärillä on tarkoitus kattaa
-
-
-
-
-
-

vaatekulut
tavanomaiset terveydenhoitomenot
lehtitilaukset, tv-lupamaksut, puhelinlaskut ja paikallisliikenteen matkakulut
harrastus- ja vapaa-ajan menot
muut kodin kulutusmenot

153,63 €/kk Täysimääräinen elatustuki
50,83 €/kk Lääkkeiden omavastuukatto
104,19 €/kk Lapsilisä, 1. lapsi
115,13 €/kk Lapsilisä, 2. lapsi
146,91 €/kk Lapsilisä, 3. lapsi
168,27 €/kk Lapsilisä, 4. lapsi
189,63 €/kk Lapsilisä, 5. ja sitä seuraavat lapset

Omistus-, asumisoikeus tai osaomistusasunto Omistusosuus Osuuden arvo €

Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset Omistusosuus Osuuden arvo €

Kiinteistö
Yksilöinti:

Verotusarvo Omistusosuus Osuuden arvo €

Auto
Merkki ja malli:

Vuosimalli/hankintavuosi Omistusosuus Osuuden arvo €

Osuus kuolinpesästä
Kuolinpesän yksilöinti:

Osuus Osuuden arvo €

Muu varallisuus Omistusosuus Osuuden arvo €

VARALLISUUS YHTEENSÄ €
VELAT YHTEENSÄ (velkaluetteloon kirjatut velat) €

Oletteko saaneet taloudellista neuvontaa esim. sosiaalityöntekijältä, talous- ja velkaneuvojalta tai jostain muualta?
Ei
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VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Yhteystiedot:
Hakemuslomakkeen ja liitteet voi toimittaa (postitse) osoitteeseen:

Hattulan Kunta
Sari Kiviranta/perusturva
Pappilanniementie 9
13880 Hattula

HAKEMUKSEN LIITTEET (nämä tositteet tarvitaan AINA myös avo- tai aviopuolisolta)

Jokaiseen hakemukseen on aina liitettävä (merkitkää rastilla hakemuksenne liitteet)

Verotuspäätös erittelyosineen viimeksi valmistuneesta verotuksesta
Pankkitiliote kahdelta (2) viimeiseltä kuukaudelta talouden kaikista tileistä
Luottotietorekisteriote (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy) <- tilauslomakkeet liitteenä

Viimeisimmät tositteet talouden tuloista

Viimeisimmät palkkalaskelmat tai –todistukset
Selvitys ammatinharjoittamisesta saaduista tuloista
Eläkepäätös tai ilmoitus maksussa olevista eläkkeistä
Ansiotyöttömyyspäivärahapäätös tai maksuilmoitus
Päätös lasten kotihoidon tuesta
Päätös/ muu tosite elatusavusta/- tuesta
Päätös sairauspäivärahasta
Päätös äitiys-/ vanhempainpäivärahasta
Päätös asumistuesta
Selvitykset muista tuloista

Viimeisimmät tositteet talouden menoista

Vuokranmaksulomake tai vuokrasopimus
Sähkölasku, josta ilmenee laskutusväli (jos sähkölämmitteinen asunto, sekä kesä- että talviajan lasku)
Vesilasku, josta ilmenee laskutusväli
Jätehuoltolasku, josta ilmenee laskutusväli
Nuohouslasku
Kiinteistöverolasku
Tosite vakuutusmaksuista, josta ilmenee laskutusväli
Päätös tai lasku päivähoitomaksuista (myös iltapäivähoito)
Päätös tai muu tosite elatusmaksuista
Tositteet säännöllisistä terveydenhoitomenoista (esim. Kelan lääkekattokysely)
Selvitykset muista säännöllisistä menoista

Selvitykset veloista ja varoista

Valtakirja täytettynä
Viimeisimmät velkatositteet (esim. lasku, perintäkirje…)
Ulosottolista (ulosottovirastosta saatava asianosaistuloste) HUOM! Ei asialuettelo!
Selvitys omaisuudesta (esim. auton rekisteriote, osakekirja, kiinteistön kauppa- tai muu saantokirja..)

Jos alkuperäisiä tositteita ja selvityksiä ei ole mahdollista jättää, voi niistä jättää myös kopiot. Mikäli jotain
tositetta tai selvitystä ei voitu antaa, kirjoittakaa alle syy:

Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeat
Paikka ja aika Hakijan / hakijoiden allekirjoitukset
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SELVITYS TALOUDEN VELOISTA

Selvittäkää alla kaikki taloutenne velat. Ilmoittakaa velkojan nimi, velan syntymisajankohta, velan käyttötarkoitus ja
kuinka paljon hakija maksaa velkaa kuukausittain sekä yksilöiden velan kokonaismäärä ja mahdolliset kanssavelalliset/
takaajat/ pantinantajat ja muut vakuudet. Ilmoittakaa myös, onko velka ulosotossa.

Alla ilmoitetaan KAIKKI velat! Myös ne, jotka ovat hoidossa (kuten asunto- ja autolaina ym.)
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VALTAKIRJA

Valtuutan Hattulan kunnan sosiaalipalvelun ohjaajat sosiaaliluottohakemukseni käsittelijöinä
edustamaan minua ja toimimaan nimissäni taloudellisen tilanteeni korjaamista koskevissa asioissa.

Valtuutetuilla on oikeus saada taloudellista asemaani koskevia salaisiakin tietoja pankeilta, muilta
luottolaitoksilta ja eri viranomaisilta. He voivat kantaa, vastata tai muutoin edustaa minua hoitaessaan
velkojeni järjestelyyn liittyviä asioita tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä
yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja muiden yksityisten kanssa.

Hattulassa ______/______/______

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja henkilötunnus

HAKIJA TOIMITTAA HAKEMUKSEN MUKANA!
Palauta sosiaalitoimistoon



Bisnode Finland
Mia Väyrynen/Pirjo Lavonius
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI
www.soliditet.fi

LUOTTOTIETOJEN TARKISTUSPYYNTÖ

Haluan tarkistaa mitä tietoja minusta on tallennettu Bisnode Finland Oy:n
luottotietorekisteriin.

Mikäli luottotietorekisterissäni on merkintöjä, pyydän että rekisteriotteessa
kerrotaan mistä tai keneltä maksuhäiriötiedot ovat peräisin, miten kauan ne
ovat voimassa ja mihin tietojani on luovutettu kuuden viimeisen kuukauden
aikana.

Olen tai olen ollut yrityksessä vastuuhenkilönä. Haluan rekisteriotteeseen
mukaan tiedot yritysyhteystiedoistani sekä asemastani yrityksissä.

Pyydän lähettämään rekisteriotteen alla olevaan osoitteeseen:

Nimi ______________ _____ _______________ _____________________ ____

Lähiosoite ______________ _____ _______________ _____________________ ____

Postinumero ja –toimipaikka ________ _____ _______________ ___________ _________ __________

Henkilötunnus ______________ _____ _______________ _____________________ ____

Puhelin ______________ _____ _______________ _____________________ ____

LIITE Valokopio allekirjoitetusta henkilöllisyystodistuksesta
(ajokortti/passi/henkilökortti/kopio rekisterinpitäjän ilmoituskirjeestä)

Allekirjoitus
______________ _____ _______________ _____________________ ____

Nimenselvennys
______________ _____ _______________ _____________________ ____

HAKIJA TOIMITTAA ITSE BISNODE FINLAND OY:LLE!

ÄLÄ palauta sosiaalitoimistoon tätä tilauslomaketta, vaan rekisteriote, kun se on saapunut!

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva



Suomen Asiakastieto Oy
Kuluttajaneuvonta
Työpajankatu 10 A (5. krs.)
PL 16
00581 Helsinki
www.asiakastieto.fi
www.omatieto.fi

LUOTTOTIETOJEN TARKISTUSPYYNTÖ

Haluan tarkistaa mitä tietoja minusta on tallennettu Suomen Asiakastieto Oy:n
luottotietorekisteriin.

Mikäli luottotietorekisterissäni on merkintöjä, pyydän että rekisteriotteessa
kerrotaan mistä tai keneltä maksuhäiriötiedot ovat peräisin, miten kauan ne
ovat voimassa ja mihin tietojani on luovutettu kuuden viimeisen kuukauden
aikana.

Olen tai olen ollut yrityksessä vastuuhenkilönä. Haluan rekisteriotteeseen
mukaan tiedot yritysyhteystiedoistani sekä asemastani yrityksissä.

Pyydän lähettämään rekisteriotteen alla olevaan osoitteeseen:

Nimi ______________ _____ _______________ _____________________ ____

Lähiosoite ______________ _____ _______________ _____________________ ____

Postinumero ja –toimipaikka ________ _____ _______________ ___________ _________ __________

Henkilötunnus ______________ _____ _______________ _____________________ ____

Puhelin ______________ _____ _______________ _____________________ ____

LIITE Valokopio allekirjoitetusta henkilöllisyystodistuksesta
(ajokortti/passi/henkilökortti/kopio rekisterinpitäjän ilmoituskirjeestä)

Allekirjoitus
______________ _____ _______________ _____________________ ____

Nimenselvennys
______________ _____ _______________ _____________________ ____

HAKIJA TOIMITTAA ITSE SUOMEN VELKATIETO OY:LLE

ÄLÄ palauta sosiaalitoimistoon tätä tilauslomaketta, vaan rekisteriote, kun se on saapunut!

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva

petri.sirkka
Viiva
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