Tyhjennä lomake

Selvitys
Vanhempien tulot

Kela

TT 1c

Työmarkkinatuki

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoja www.kela.fi/tyottomat
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
En toimita selvitystä vanhempieni tuloista.

L Jos et toimita selvityksiä, voimme myöntää sinulle vain 50% työmarkkinatuestasi. Sinun ei tarvitse täyttää lomakkeen muita
kohtia. Allekirjoita lomake ja toimita se Kelaan.

2. Vanhempien tiedot

L Vanhempina pidetään kanssasi samassa taloudessa asuvia biologisia vanhempia tai adoptiovanhempia.
Samassa taloudessa asuu

molemmat vanhemmat

äiti

isä

Äidin sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Isän sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

3. Vanhempien huollettavat lapset
Asuuko samassa taloudessa vanhempiesi alle 18-vuotiaita lapsia?
Ei
Kyllä. Lasten nimet ja syntymäajat:
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4. Äidin tulot

L Kaikista esitetyistä tuloista ja tulonhankkimiskustannuksista tulee toimittaa selvitys. Katso kohta 6. Liitteet.
Onko äidilläsi palkkatuloja?
Ei

Kyllä, jatkuvaa palkkatuloa.

Kyllä, tilapäistä palkkatuloa.

Onko äidilläsi tulonhankkimiskustannuksia?
Ei

Kyllä

L Huomioon otettavista tuloista voidaan vähentää tiettyjä tulonhankkimiskustannuksia. Niitä
ovat esim. matkakulut tai työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksu.

Onko äidilläsi tuloja yritystoiminnasta tai maataloudesta?
Ei

Kyllä

Onko äidilläsi vuokra-, korko- tai pääomatuloja? Ilmoita myös yli 2 000 euron talletuksista saadut korkotulot.
Ei

Kyllä

Onko äidilläsi muita jatkuvia tuloja (esim. tekijänoikeuskorvauksia tai apurahaa)?
Ei

Kyllä

Omistaako äitisi metsää?
Ei

Kyllä. Sijaintikunta?

L Jos äitisi omistaa metsää, sille lasketaan laskennallinen tuotto sijaintikunnan mukaan. Se otetaan
huomioon tarveharkinnan tulona.

Saako äitisi eläkettä, työttömyyspäivärahaa tai muuta korvausta? Ilmoita myös ulkomailta maksettavat korvaukset. Kelan
maksamia etuuksia ei tarvitse ilmoittaa.
Ei saa

Saa

On hakenut

Mitä, mistä ja mille ajalle?

5. Isän tulot

L Kaikista esitetyistä tuloista tulee toimittaa selvitys. Katso kohta 6. Liitteet.
Onko isälläsi palkkatuloja?
Ei

Kyllä, jatkuvaa palkkatuloa.

Kyllä, tilapäistä palkkatuloa.

Onko isälläsi tulonhankkimiskustannuksia?
Ei

Kyllä

L Huomioon otettavista tuloista voidaan vähentää tiettyjä tulonhankkimiskustannuksia. Niitä
ovat esim. matkakulut tai työmarkkinajärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksu.

Onko isälläsi tuloja yritystoiminnasta tai maataloudesta?
Ei

Kyllä

Onko isälläsi vuokra-, korko- tai pääomatuloja? Ilmoita myös yli 2 000 euron talletuksista saadut korkotulot.
Ei

Kyllä

Onko isälläsi muita jatkuvia tuloja (esim. tekijänoikeuskorvauksia tai apurahaa)?
Ei

Kyllä

Omistaako isäsi metsää?
Ei

Kyllä. Sijaintikunta?

L Jos isäsi omistaa metsää, sille lasketaan laskennallinen tuotto sijaintikunnan mukaan. Se otetaan
huomioon tarveharkinnan tulona.

Saako isäsi eläkettä, päivärahaa tai muuta korvausta? Ilmoita myös ulkomailta maksettavat korvaukset. Kelan maksamia etuuksia
ei tarvitse ilmoittaa.
Ei saa

Saa

Mitä, mistä ja mille ajalle?
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6. Liitteet
Kohta 4. Äidin tulot ja kohta 5. Isän tulot
Palkkalaskelma viimeiseltä kuukaudelta. Jos tulot vaihtelevat, toimita palkkalaskelmat viimeisiltä 6 kuukaudelta.
Kirjalliset tositteet kaikista saaduista tuloista: yritystoiminnasta, maataloudesta tai omasta työstä, vuokra-, korko- tai
pääomatuloista sekä tekijänoikeuskorvauksista.
Kirjalliset tositteet kaikista saaduista etuuksista ja korvauksista, kuten eläke, työttömyyspäiväraha, muu päiväraha tai korvaus.
Toimita tositteet myös vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvista ja ulkomailta maksettavista korvauksista.
Kirjalliset selvitykset tulonhankkimiskustannuksista, esim. työttömyyskassan jäsenmaksukuitti, selvitys matkakuluista, työmatkan
pituudesta ja kulkuneuvosta.
Vanhempien taloudellinen tuki
Työmarkkinatuki voidaan maksaa täysimääräisenä, jos vanhemmillasi on huomattavia ja säännöllisiä menoja eivätkä he
esitetyistä tuloista huolimatta pysty tukemaan sinua taloudellisesti työttömyytesi aikana. Tästä on toimitettava luotettava
selvitys, kuten tositteet lainan lyhennyksistä ja koroista, sairaanhoito- tai lääkekuluista tai muista vastaavista.

7. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin lomakkeen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

8. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.

Päiväys

Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä
huomioon. Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

