
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Hakemus kunnan takautumissaatavan perimättä jättämisestä 

Elatusvelvollinen 

Nimi: 

Henkilötunnus: 

Katuosoite: 

Postinumero ja postitoimipaikka: 

Ammatti: 

Puhelinnumero: 
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Lapset, joille elatustukea on suoritettu 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Aika, jolta perimättä jättämistä haetaan: 
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Lisätietoja: 

Perimättä jättämistä ei voida hakea etukäteen. Hakemus palautetaan osoitteeseen: K-P:n 

sosiaali- ja terveyspalvelu Soite, Elatusturva 

Tarvittavat liitteet: 

• tulostositteet (palkka, työttömyyspäiväraha, eläke, yms.) ajalta, jolta vapautusta haetaan 

• tositteet maksetuista vuokrista, yhtiövastikkeista, asuntolainan koroista, yms. 

asumiskustannuksista 

• tositteet niistä kustannuksista, joihin hakija haluaa vedota 

• selvitys verotuksesta hakemusvuosilta 

• selvitys pankkitalletuksista 

Hakijan ilmoitus tuloistaan, menoistaan ja varallisuudestaan 

Hakijan tiedot 

Tulot/sosiaalietuudet kuukaudessa: 

Asumiskulut kuukaudessa: 
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Muut menot: 

Puolison/avopuolison tiedot 

Tulot/sosiaalietuudet kuukaudessa: 

Asumiskulut kuukaudessa: 

Muut menot: 

Samassa taloudessa asuvien lasten nimet ja syntymäajat: 

Asumista koskevat tiedot 

 vuokra-asunto 

 omistusasunto 

 muu, mikä: 

Omistusasunto 

arvo: 
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hankintavuosi: 

omistusosuus: 

Auto 

arvo: 

hankintavuosi: 

merkki ja vuosimalli: 

Pankkitalletukset: 

Osakkeet, ym. arvopaperit: 

Muu omaisuus, esim. vapaa-ajan asunto, perintöosuus, vene, yms.: 
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Hakuaikana myyty omaisuus: 

Hakuaikana hankittu omaisuus: 

Velat, hankinta-aika ja käyttötarkoitus: 

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja että olen ilmoittanut kaikki tuloni 

ja omaisuuteni sekä muut maksukykyyni vaikuttavat seikat. 

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomake päättyy tähän. 
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