Pdf-ohje

i

Selvitys taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista
työttömyyskassaa varten

Olet pyytänyt liikaa maksetun etuuden takaisinperinnästä
luopumista tai takaisinperinnän kohtuullistamista. Pyyntösi
käsittelemiseksi tarvitsemme selvityksesi tämänhetkisestä
taloudellisesta tilanteestasi. Voit antaa selvityksen sosiaalisesta
tilanteestasi (kohta 6), jos sillä on mielestäsi vaikutusta
takaisinmaksukykyysi. Varaudu toimittamaan työttömyyskassaan tositteet ilmoittamistasi tiedoista.

1. HENKILÖTIEDOT
Henkilötunnus

Tyhjennä

Lainkohdat, joihin työttömyyskassan tiedonsaantioikeus perustuu:
Työttömyysturvalaki 11 luku 2 § ja 10 § 2 momentti.

Etunimi

Sukunimi

2. PERHE
Avio- tai avopuolison syntymäaika

Samassa taloudessa asuvien huollettavien lasten syntymäajat

Muualla kuin samassa taloudessa asuvien sinun tai puolisosi alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat

3. SELVITYS TULOISTA

i

Puoliso / muu talouteen kuuluva aikuinen

Hakija

Tummennettuja
alueita ei täytetä

e/kk
brutto

e/kk
netto

e/kk
brutto

Työ- /yritystulo
Lapsilisä
Elatusapu
Etuudet (päivärahat,
eläkkeet jne.)

1. etuuslaji:

1. etuuslaji:

2. etuuslaji:

2. etuuslaji:

3. etuuslaji:

3. etuuslaji:

1. tukilaji:

1. tukilaji:

2. tukilaji:

2. tukilaji:

3. tukilaji:

3. tukilaji:

Mitkä:

Mitkä:

Asumistuki
Muut tuet (opintotuki,
kotihoidon tuki jne.)

Pääomatulot
Muut tulot

Selvitys varallisuudesta
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e/kk
netto

4. SELVITYS MENOISTA
Perheen asumismenot
e/kk
Vuokra
Vastike
Lainanlyhennys
Lainan korot
Sähkö
Vesi
Kotivakuutus
Muut asumismenot, mitkä (esim. kaasu-, lämmitys-, sauna- ja jätehuoltomaksut, maan- tai tontinvuokra, kiinteistövero
sekä muut kiinteistöstä mahdollisesti perittävät maksut)

Hakija
e/kk

Puoliso (samassa
taloudessa asuva)
e/kk

Työmatkakulut
Elatusapu
Päivähoito- ja iltapäivähoitomaksut
Kassa arvioi muut taloutesi välttämättömät säännölliset kuukausimenot oikeusministeriön asetuksen (30.3.2001/322) mukaisten vuosittain
vahvistettujen euromäärien mukaan. Muita välttämättömiä elinkustannuksia ovat mm. ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset
terveydenhoitomenot, henkilökohtaisesta puhtaudesta ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden
tilauksesta, televisiomaksusta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot. Näitä menoja ei tarvitse ilmoittaa.
5. LISÄTIETOJA PERHEENI TALOUDELLISESTA TILANTEESTA (selvitys tuloista tai menoista, joita et ole vielä ilmoittanut tässä lomakkeessa,
esimerkiksi toimeentulotuki ja muut kuin säännölliset terveydenhoitomenot, ulosotto tai velkajärjestely)

6. SELVITYS SOSIAALISESTA TILANTEESTANI (esim. työkyky, terveydentila, opiskelu, tiedossa olevat muutokset työtilanteessani)

7. VAKUUTUS JA ALLEKIRJOITUS
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Päiväys
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Tallenna

Tulosta
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