
 

 

 

 

 

 

 
Tietoja taloudellista avustusta hakevalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taloudellisen avustuksen vastaanotaminen 
Tierpin kunnassa toimii vastaanotoyksikkö taloudellisen avustuksen hakijalle, joka ei ennestään ole 
asioinut taloudellisessa avustusyksikössä.  
 
Vastaanotoyksikössä työskentelee sosiaalisihteereitä. Meille voi soitaa saadakseen taloudellisen 
avustuksen hakemista koskevia �etoja. 
 
Vastaanoton puhelinaika on arkipäivinä keskiviikkoa lukuun 
otamata klo 9.00–10.00. Puhelinnumero on 0293-21 82 01. 
 
Taloudellinen avustus 
Taloudellista avustusta (aiemmin sosiaaliavustus) voi hakea, jos ei kykene elätämään itseään tai 
perhetään. Vanhemmilla on elätämisvastuu nuoresta, joka opiskelee edelleen lukiossa. 
Pääsäännön mukaan opiskelijoilla ja yksityisyritäjillä ei ole oikeuta taloudelliseen avustukseen. 
 
Avustus on yksilöllises� tarveperusteinen ja noudataa Ruotsin valtakunnallista normia. 
Kukin yksitäinen taloudellista avustusta koskeva päätös perustuu yksilökohtaiseen arvioon ja 
henkilökohtaiseen yhteyteen käsitelijän kanssa. Apua haetaessa sosiaalipalvelu tekee selvityksen. 
 
Avustusoikeuta harkitaan siitä päivästä läh�en, jona hakemus on saapunut sosiaalipalveluun. 
Taloudellista apua ei yleensä myönnetä takautuvas�. 
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Taloudellista avustusta koskevan hakemuksen jätäminen ei automaa�ses� merkitse, etä hakijalla on 
oikeus rahaan. Se merkitsee vain, etä käynnistämme taloudellista apua koskevan selvityksen. 

Tietoja taloudellista avustuksesta ensi kertaa hakevalle: 
 
Työtömyys 
Työtömän tulee olla rekisteröitynä Työnvälityksessä ja olla ak�ivinen työnhakija. Jokaisen uuden 
taloudellista avustusta koskevan hakemuksen yhteydessä on selvitetävä haetut työpaikat 
esimerkiksi esitämällä ak�voin�rapor� tai haetujen työpaikkojen luetelo. 
 
Sairaus 
Jos sairauden johdosta ei voi olla työmarkkinoiden käytetävissä, on oltava sairaslomalla voimassa 
olevan lääkärintodistuksen tuella. 
 
Vanhempainvapaa 
Vanhempainvapaalla olevan on otetava vastaan sairauspäivärahan tasoista vanhempainrahaa 
seitsemänä (7) päivänä viikossa sinä aikana, kun taloudellista avustusta haetaan. Hyvissä ajoin ennen 
lapsen yksivuo�späivää on haetava päivähoitopaikkaa ja käynnistetävä työnhaku. 
 
Opinnot 
Opiskelija saa elatuksensa Opintotukiasian keskuslautakunnan (CSN) kauta. Lukiossa, yliopistossa tai 
korkeakoulussa opiskeleva ei yleensä ole oikeutetu taloudelliseen avustukseen. Kesätyöpaikan haku 
on yleensä käynnistetävä hyvissä ajoin, useita kuukausia lukukauden päätymistä ennen. 
 
Eläkeläiset 
65-vuo�aat tai vanhemmat eläkkeensaajat, jotka eivät pysty elätämään itseään, kääntyvät 
Eläkeviraston puoleen. Vanhusten toimeentulotukea haetaan sitä kauta. 
 
Avio- tai avoliitoparit 
Avio- ja avoliitoparit sekä erillään asuvat hakevat taloudellista avustusta yhdessä.  
 
Muiden avustusten ja korvausten ensisijainen hakeminen 
Ennen taloudellisen avustuksen hakemista tutkitaan muut tulomahdollisuudet. Sellaisia ovat 
esimerkiksi A-kassan, Alfa-kassan tai Vakuutuskassan maksamat korvaukset. 
 
Omat tulot ja varallisuus 
Taloudellista avustusta koskevassa hakemuksessa selvitetään kaikki tulot ja varallisuus. Esimerkiksi: 

• palkka 
• palkkiot 
• ak�voin�tuki 
• lapsilisä 
• opintoavustus 



 

 

 

 

 

 

 
 
• elatustuki 
• elatusapu 
• asuntoavustus 
• asuntolisä 
• sairauskorvaus 
• ak�voin�korvaus 
• sairauspäiväraha 
• vanhempainraha 
• hoitoavustus 
• opintolaina 
• eläke 
• veronpalautus 
• voitot 
• lahjat 
• vakuutusyh�ön maksama vahingonkorvaus 
• �lillepanot 
 

Ajoneuvojen ja kiinteistöjen katama varallisuus 
Auton saa omistaa määrätyin edellytyksin samalla kun saa taloudellista avustusta. Yksilöllinen 
arvioin� tehdään aina, ja toisinaan hakijaa pyydetään myymään autonsa tai muu ajoneuvo. 
Kiinteistön omistajaa voidaan joissakin tapauksissa kehotaa myymään sen.  Jos varallisuus on 
helpos� myytävissä, kuten esimerkiksi auto, sen arvo saatetaan laskea tuloksi. Kiinteistön omistaja voi 
saada kiinteistön myynnin vaa�maa harkinta-aikaa. 
 
Asunnon vaihto 
Jos asunto vaihdetaan kalliimpaan, avustuksen suuruudeksi hyväksytään 
pääsääntöises� aiempi, alhaisempi asumiskustannus. 
 
Säästöt, rahastot, osakkeet ja yritykset 
Erilaiset säästöt tai varallisuus on ensi kädessä käytetävä elätämiseen. 
 
Ylijäämä 
Taloudellista avustusta hakeva on itse vastuussa taloutensa suunnitelusta. Se merkitsee, etä jos tulot 
ylitävät normin – nk. normiylijäämä, rahat on säästetävä tulevaisuuta varten. 
 
Päätöksestä valitaminen 
Sosiaalipalvelun tekemään päätökseen tyytymätömällä on oikeus tehdä sen johdosta valitus. 
Ota yhteytä käsitelijään, jos tarvitset apua valituksen teossa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Virheelliset �edot 
Kaikki tulot sekä taloudellisessa �lanteessa tapahtuvat muutokset esitetään. Petosta epäiltäessä 
tehdään avustusrikosta koskeva rikosilmoitus, ja hakija voi tulla takaisinmaksuvelvolliseksi. 
 
Toistuva hakemus 
Toistuva hakemus jätetään täydellises� täytetynä kuukauden 15. ja 20. päivän välillä tulevaa 
kuukauta varten ja siihen liitetään: 
tuloja ja menoja vahvistavat asiakirjat, edellistä kuukauta koskevan maksetun vuokran ja 
sähkölaskun kui�, haetujen työpaikkojen luetelo, ajankohtainen lääkärintodistus sekä 
toimintaa koskeva läsnäolorapor�. 
 

Esimerkiksi: 
Haluat 15. kesäkuuta hakea avustusta heinäkuuta varten. Täytä kaavake ja kirjoita 
hakemukseen heinäkuu. Tee selvitys kaikista haetuista työpaikoista sekä kesäkuun menoista ja 
tuloista. 
 

Käsitelijän saaneelle 
Puhelinajat 
Arkipäivisin keskiviikkoa lukuun otamata, klo 9.00–10.00 välisenä aikana, taloudellisen avustuksen 
käsitelijällä on puhelinaika, jolloin nykyisistä selvityksistä on mahdollista soitaa. 
 
Taloudellinen avustusyksikkö 
Käyn�osoite: Torggatan 4, Tierp 
Vaihde: 0293-2180 00 
Aukioloajat: arkipäivisin 7.30–16.00 (vastaanoto). 
Vastaanotossa on mahdollista otaa kopioita ja tulostaa asiakirjoja.  

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Taloudellisen avustuksen haussa käytetävä sähköinen palvelu 
Hae taloudellista avustusta sähköisen palvelun kauta 

Mahdollisuus koskee nykyistä taloudellista avustusta saavaa sekä toistuvas� taloudellista avustusta 
hakevaa. 

Mitä siihen tarvitaan: 

• Nykyinen taloudellinen avustus ja käsitelijän käynnistämä sähköinen palvelu 
• Voimassa olevaa sähköistä henkilötunnisteta tai pankkitunnusta 
• Kirjoilla olemista Tierpin kunnassa 
• Tietokoneta, table�a tai puhelinta 

 
Hakemukseen liitetään �etoja vahvistavia asiakirjoja. Asiakirjat voi hyvin valokuvata 
matkapuhelimella tai tallentaa PDF-�edostona ja liitää hakemukseen. 

 
Kirjaudu sähköisellä tunnisteella 
Sekä hakija puolisoineen, kumppaneineen tai avopuolisoineen tarvitsee sähköistä tunnisteta, 
koska molemmat hakevat taloudellista avustusta, ja molempien on allekirjoitetava valmis 
hakemus. 
 
Sähköisen tunnisteen saa pankista. Lue lisää sähköisestä tunnisteesta Veroviraston 
verkkosivulta. 
 
Hakijat ja/tai hakijat vastaavat �etojen oikeellisuudesta. Virheellisten �etojen jätäminen voi 
olla avustusrikos ja johtaa rikosilmoitukseen. 
 
Sähköinen hakemus 
Taloudellista avustusta on mahdollista hakea sähköises� kerran kuukaudessa. Kun yhtä 
kuukausijaksoa koskeva hakemus on lähetety, sähköinen hakemus suljetaan uusilta hakemuksilta. 
Hakemus avataan taas 15 päivää seuraavaa kuukausijaksoa ennen. 
 
Koosta hakemukseen kaikki tarvitavat tuloja ja menoja koskevat �edot ennen kuin linkkiä klikataan. 
Vahvistavia asiakirjoja tarvitaan hakemukseen sisältyvien tulojen ja menojen vahvistamiseen. 
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