TAMPERE
Avo- ja asumispalvelut

Täydentävän toimeentulotuen hakemus
hautauskuluihin

Hakemus saapunut ______/_____ __________

postitse

jätetty toimistoon

Vainajan henkilötiedot
Vainajan sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Kuolinpäivä

Toimeentulotuen hakijan yhteystiedot
Aviopuoliso

Avopuoliso

Omainen

Muu

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Kuolinpesän varallisuus
Kuolinpäivän tilisaldot (saldotodistus liitettävä kaikista vainajan pankkitileistä)

Tilinumero

saldo

euroa

Tilinumero

saldo

euroa

Tilinumero

saldo

euroa

Säästöt

Kyllä

euroa

Ei

euroa

Ei

euroa

Ei

euroa

Ei

euroa

Ei

Osakkeet / arvopaperit

Kyllä
Kiinteistöt

Kyllä
Vakuutukset

Kyllä
Muu varallisuus, mikä? (esim. käteisvarat tai kuolinpäivän jälkeen maksetut etuudet)

Kyllä
Tiedot hautauksesta
Seurakunta

Uurnahautaus

Muu mikä

Arkkuhautaus

Hautaan siunaamisen ajankohta (jos tiedossa)
Perunkirjoituksen ajankohta ja toimittaja (jos tiedossa)

LIITTEET
Verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta
Viimeisimmät kuukausitiliotteet kaikista pankkitileistä
Selvitykset käteisvaroista ja varallisuudesta

Ohjeet

Tarpeellisen suuruisiin välttämättömiin hautausmenoihin myönnetään täydentävää toimeentulotukea silloin, kun kuolinpesä
on varaton. Mikäli toimeentulotukioikeus syntyy, hautaukseen myönnettävä toimeentulotuki annetaan pääsääntöisesti
maksusitoumuksena Tampereen kaupungin kanssa sopimuksen tehneelle hautaustoimistolle ja seurakunnalle. Jos
hautaus on sovittu ennen toimeentulotukipäätöksen saamista ja hautauksen suorittaa muu kuin sopimusliike,
toimeentulotuki voidaan myöntää rahana. Rahana myönnettävä tuki ei kuitenkaan yleensä kata kaikkia hautaustoimiston
kuluja. Jos hautaus on sovittu ennen toimeentulotukipäätöksen saamista ja hakemus hylätään, myös sopimusliike
laskuttaa hautauksesta normaalitaksoillaan, ei kaupungin kanssa sopimillaan hinnoilla. Tällöin kulut jäävät kuolinpesän
maksettavaksi.
Kuolinpesän varat otetaan huomioon toimeentulotukioikeutta määriteltäessä. Laskelmassa otetaan huomioon vainajan
kuolinpäivänä tilillä olleet ja käteiset varat sekä mahdolliset kuolinpäivän jälkeen maksetut etuudet. Myös vainajan
mahdollinen varallisuus ja omaisuus huomioidaan (esim. asunto-osake, osakkeet, rahastot). Vainajalta jääneitä
maksamattomia laskuja ei oteta laskelmassa huomioon menoina, vaan ne jäävät kuolinpesän maksettavaksi, tai mikäli
kuolinpesä on varaton, kuolinpesän veloiksi.

Kuolinpesän pankkitili, jolle mahdollinen tuki maksetaan

Pankkitili

Tilinumero

Tilinomistaja

Allekirjoitus
Paikka ja aika

Tampere

.

. 20

Allekirjoitus ja nimen selvennys

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 §).
Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään sekä veroviraston verotustietoihin, joista
asiakkaan tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 §).
Salassa pidettävä asiakirja, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 25. kohta,
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 §

Tyhjennä lomake
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Tulosta lomake

