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 Jätetty/saapui             /           20
 TE-toimistoon/                      
 ELY-keskukseen

 Jätti

 Vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys

 Tiedot
 hakijasta

 

 Sukunimi

 Etunimet  Henkilötunnus

 Arvo tai ammatti

 Osoite

 Postinumero ja postitoimipaikka

 Kotikunta

 Puhelin/matkapuhelin/sähköpostiosoite

 IBAN -tilinumero 

 Tiedot
 työn-
 antajasta

 Työnantaja

 Yhteyshenkilö

 Osoite

 Kotikunta

 Puhelin/matkapuhelin/sähköpostiosoite                                                             Telefax

 Toimiala

 Selvitys 
 työnantajan
 maksu-
 kyvyttö-
 myydestä
 Selvitys 
 hakijan
 tehtävistä
 

Hakija täyttää
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 työnantaja asetettu konkurssiin
 muu syy

 Selvitys hakijan työtehtävistä edellä mainitun työnantajan palveluksessa:

 Jätetty/saapui             /           20
   

 

Täyttöohje (klikkaa kenttää)
1. Täytä lomake pienaakkosin. Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä tabulaattorilla.2. Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä.3. Keltaiset painikkeet sisältävät ohjeita. Ohjeen saat avattua kaksoisklikkaamalla painiketta ja suljettua vasemmasta yläkulmasta.4. Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "tyhjennä lomake" -painikkeella. 5. Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostettuasi sen.

Ohje
IBAN-tilinumeron tunnistat numerosarjan alussa olevasta kaksikirjaimisesta maatunnuksesta. IBANin pituus vaihtelee maittain. Suomalainen IBAN on aina 18 merkkiä pitkä ja alkaa maatunnuksella FI eli Finland. 



ERITELKÄÄ ALLA MAKSAMATTOMAT TYÖSUHTEESTA JOHTUVAT SAATAVANNE BRUTTOMÄÄRÄISINÄ

 Ennakonpidätyksen alaiset työsuhteesta johtuvat saatavat (esim. varsinainen palkka, vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha,
 irtisanomisajan palkka, odotusajan palkka). Saatavat on eriteltävä palkanmaksukausittain/lomanmääräytymisvuosittain.

 Saatavan laatu  Aika, jolloin suorituksen
 perusteena oleva työ on tehty,
 tai jona saatavan peruste
 on syntynyt

 Saatavan eräpäivä  Saatavan brutto-     Laskentaperuste
 (esim. tunti- tai
 kuukausipalkan
 määrä)  €

 Oletteko saanut yllä luetelluista saatavista palkkaennakkoa?
en
olen saanut ____________  €

 Työsuhteesta johtuvat saatavat, joista ei ole toimitettava ennakonpidätystä (esim. matka- ja päivärahat, korvaus omien
 työkalujen käytöstä). Saatavat on eriteltävä palkanmaksukausittain.
  Aika, jolloin suorituksen

 perusteena oleva työ on tehty,
 tai jona saatavan peruste
 on syntynyt

 Saatavan eräpäivä  Saatavan brutto-    Laskentaperuste
 (esim. km x € 
 tai päivät x €)

 Oletteko saanut yllä luetelluista saatavista palkkaennakkoa?
en

   olen saanut ____________  €
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 Saatavan laatu

 
 määrä €

 määrä €

määrä €



Työsuhdetta koskevat tiedot
 Työsopimus Työsuhteen alkamispäivä  Työsuhteen irtisanomis-

 tai purkamispäivä
Työsuhteen päättymispäivä

 toistaiseksi voimassa oleva
 määräaikainen

 Irtisanomisen/purkamisen toimitti:
 työnantaja tai työnantajan edustaja
 työnantajan konkurssihallinto
 hakija
 muu selvitys työsuhteen päättymistilanteesta:

 työsuhde jatkuu
Oletteko ollut lomautettuna työsuhteen kestäessä?

 en 
 olen, lomautusjakso/-jaksot:

Oletteko ollut lomatettuna työsuhteen päättyessä?
 en 
 olen, lomautusilmoituksen antopäivä:     lomautuksen alkamispäivä:   

 Paljonko työnantajanne on maksanut teille vuoden kuluessa ennen tämän hakemuksen jättämistä
 
työsuhteesta johtuvia saatavia?                            €    *)

 Työsuhteessa sovellettava työehtosopimus:

 Hakijan mahdolliset aikaisemmat työsuhteet työnantajaan, josta tässä hakemuksessa on kysymys:

 Muita tietoja
 Oletteko saanut aikaisemmin palkkaturvaa?

en
   olen

 Työnantaja, johon kohdistuvia saatavia tuolloin maksettiin palkkaturvana:

 Nykyinen työnantaja ja työsuhteen alkamispäivä:

Haen tämän hakemuksen perusteella palkkaturvaa yhteensä                              €
 saataville ei vaadita korkoa
 saataville vaaditaan korkoa        /       20      lukien
 saataville vaaditaan korkoa eräpäivistä lukien

 Vakuutan tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot oikeiksi.

 Päiväys  Hakijan allekirjoitus

      /         20    

*) Ohje: Jos esimerkiksi palkaturvahakemus jätetään 15.6.2006, hakijan on tässä ilmoitettava 15.6.2005 - 14.6.2006 välisenä
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aikana hänelle maksetun bruttopalkan määrä.

Allekirjoitus
Muista allekirjoitus tulostuksen jälkeen.



Liitteet (esim. työsopimus, työtodistus, irtisanomisilmoitus, lomautusilmoitus, palkkalaskelma, palkkatodistus, tiliote):

Lisätietoja:

Hakemuksen vastaanottajan/käsittelijän merkintöjä:
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