Tyhjennä kentät

Tulosta

Toimeentulotukihakemus hautauskuluihin

TURKU
Hyvinvointitoimiala

Kuolinpesä
Osoite

Saapumispäivämäärä

Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tarvittavat liitteet kuolinpesän taloudellisen tilanteen selventämiseksi mainitaan hakemuksen lopussa. Puutteellinen hakemus saattaa johtaa
lisäselvityspyyntöön, joka pitkittää käsittelyaikaa.
Toimeentulotukea myönnettäessä katsotaan, että kuolinpesän varat on ensisijaisesti käytettävä hautauskulujen
kattamiseksi.
Hautauskuluina huomioidaan enintään Turun hyvinvointitoimialan vahvistamat kohtuulliset kulut.

Hautaustapa

Vainajan ja
lesken henkilötiedot

Hakijan
tiedot

Muistolehto
Uurnahautaus

Sukuhauta

Hallinta-ajan pidennys

Hautapaikan lunastus

Arkkuhautaus

Sukuhauta

Hallinta-ajan pidennys

Hautapaikan lunastus

Vainajan nimi

Vainajan henkilötunnus

Missä vainaja oli viimeksi kirjoilla? (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka)

Vainajan kuolinpäivä

Lesken nimi

Lesken henkilötunnus

Lesken osoite

Lesken puhelinnumero

Hakijan nimi

Hakijan puhelinnumero

(hakija täyttää)
Hakijan sukulaisuussuhde vainajaan?
Leski

Lapsi

Isä

Äiti

Muu, mikä?

Hakijan osoite
Muut yhteystiedot (esim. muut asiaa hoitavat omaiset)

Kuolinpesän Asunto
omaisuus

Ei ole

Merkki ja malli

Arvo e

Arvo on määritelty (pvm)

Saldo e

Saldon päivämäärä

On

Kaikki pankkitalletukset, pankki ja tilin numero
35.758s Painatuspalvelut
4.2015

Arvo on määritelty (pvm)

On

Auto
Ei ole

Arvo e

Selvitys muista säästöistä (esim. eläkesäästäminen, säästökassatilit)

Arvo e

Arvo on määritelty (pvm)

Osakkeet ym. arvopaperit (mitä / kpl)

Arvo e

Arvo on määritelty (pvm)

Muu omaisuus, mikä (esim. tontti, mökki, vene, osuus kuolinpesästä)

Arvo e

Arvo on määritelty (pvm)

Vireillä olevat Etuus / vakuutus / korvaus
etuudet / vakuutusasiat /
korvausasiat Etuus / vakuutus / korvaus

Mistä alkaen vireillä ja missä laitoksessa?

Mistä alkaen vireillä ja missä laitoksessa?

Mikäli Teillä on jokin toimeentulotukeen nähden ensisijainen etuus vireillä, voidaan etuuden takautuva osa periä takaisin toimeentulotukilain 20 § ja 23 § perusteella.
Kuolinpesän pankkitili, jolle tuki maksetaan. (IBAN-tilinumero ja tilin omistaja)

Olen tietoinen, että sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n nojalla sosiaaliviranomaisilla
on oikeus saada valtion ja kunnan viranomaisilta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, kansaneläkelaitokselta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä,
sosiaalipalvelun tuottajalta, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä
terveydenhuollon ammattihenkilöltä salassapitosäännösten estämättä näiden hallussa olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän mukaisesti
ovat välttämättömiä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi.
Sosiaalikeskuksella on tekninen yhteys Kansaneläkelaitokseen sosiaalietuuksien osalta.
Olen tietoinen siitä, että vainajan tiedot rekisteröidään hyvinvointitoimialan asiakastietojärjestelmään.
Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset. Sitoudun ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset
(toimeentulotukilain 17 § 1 ja 2 mom.).
Suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
___ / ___ 20___
Hakijan allekirjoitus

Asian käsittely
Toimeentulotukihakemus käsitellään Sosiaalityön alkupalveluissa.
Postittakaa hakemus osoitteella:
Turun hyvinvointitoimiala
Sosiaalityön alkupalvelut
Linnankatu 23
20100 Turku
Hakemukseen liittyvät kysymykset:
Puh. 02 262 5001
ma-pe klo 9.00 – 15.30 (torstaisin klo 9.00 – 14.00)
Info-piste (Linnankatu 23)
ma-pe klo12.00 – 14.00
Info Monitori (Aurakatu 8)
ma-pe klo 9-11 ja 12-15.45

Toimeentulotukihakemuksen liitteet:
Kun vainaja asunut yksin tai avoliitossa:
- Viimeisin esitäytetty veroilmoitus (ei verokorttia eikä selvitystä ennakonpidätysperusteista)
sisältäen erittelyosan. (Saa verotoimistosta, ellei ole tallessa, muista pyytää myös erittelyosa).
Lisäksi lopullinen verotuspäätös, mikäli tehty muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen.
- Pankin vahvistama vainajan kuolinpäivän pankkitilin saldo sekä tilitapahtumat kuolinpäivän
jälkeiseltä ajalta, mikäli tapahtumia (kaikista pankkitileistä).
- Hautaustoimiston lasku / tilaussopimus / kustannusarvio tai muu tosite.
- Seurakunnan lasku, jos vainaja haudataan toiselle paikkakunnalle.
- Selvitys mahdollisista muista säästöistä / varallisuudesta.
- Selvitys mahdollisista vireillä olevista etuuksista tai vireillä olevasta vakuutus- /
korvausasiasta.
- Muut mahdolliset tositteet ja selvitykset, jotka selventävät kuolinpesän taloudellista
tilannetta.
- Perukirja, jos tehty.

Kun vainaja elänyt avioliitossa:
- Lesken ja vainajan viimeisimmät esitäytetyt veroilmoitukset (ei verokorttia eikä selvitystä
ennakonpidätysperusteista) sisältäen erittelyosan. (Saa verotoimistosta, ellei ole tallessa,
muista pyytää myös erittelyosa). Lisäksi lopulliset verotuspäätökset, mikäli tehty muutoksia
esitäytettyyn veroilmoitukseen.
- Lesken ja vainajan tiliotteet kuolinkuukaudelta tai tositteet kuolinkuukauden tuloista.
- Vainajan tilitapahtumat kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta, mikäli tapahtumia (kaikista
pankkitileistä).
- Selvitys kuolinkuukauden asumiskuluista (ja mahdolliset lesken toimeentulotuessa
huomioitavat kuolinkuukautena erääntyneet laskut).
- Hautaustoimiston lasku / tilaussopimus / kustannusarvio tai muu tosite.
- Seurakunnan lasku, jos vainaja haudataan toiselle paikkakunnalle.
- Selvitys lesken ja vainajan mahdollisista muista säästöistä / varallisuudesta.
- Selvitys lesken ja vainajan mahdollisista vireillä olevista etuuksista tai vireillä olevasta
vakuutus- / korvausasiasta.
- Muut mahdolliset tositteet ja selvitykset, jotka selventävät kuolinpesän taloudellista
tilannetta.
- Perukirja, jos tehty.

