
Toimeentulotuen 
sähköinen asiointi 
    palvelun käyttöohje 



• Internet Explorer 9 tai uudempi  

• Firefox 3.5 tai uudempi  

• Opera 10.5 tai uudempi  

• Chrome ja Safari uusimmat versiot  

• Safarin iPad-versiolle ei voida taata 100 % toimintavarmuutta 

• Suosittelemme tietoturvallisuuden vuoksi käyttämään mahdollisimman uusia selainversioita. Mikäli 

yrität käyttää Omapalvelua versioilla, jotka eivät ole listalla, käyttö estetään ja sinut ohjataan 

päivittämään selaimesi 

 

Palvelua voi käyttää selaimilla: 



• Palveluun kirjaudutaan Turun kaupungin verkkosivuilla olevan linkin kautta 

• Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella 

 

 

Kirjautuminen palveluun 



• Palvelun etusivulla näet tapahtumat viimeisen 

kolmen kuukauden ajalta 

• Jos et toimeentulotuen asiakas tai et ole asioinut 

toimeentulotukiasioissa viimeisen kolmen 

kuukauden aikana, näytetään etusivulla teksti ”Ei 

tapahtumia haetulla ajanjaksolla” 

• Tapahtumat, joita ei ole vielä luettu, näkyvät 

lihavoidulla fontilla 

 

Omapalvelun etusivu 



• Voit tarkastella omia tietojasi vasemman reunan                         

-painikkeesta 

• Voit muokata tietojasi         -painikkeella ja tallentaa muutokset 

painikkeella 

• Tarkista ja korjaa tarvittaessa tiedoissasi näkyvä 

matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite, sillä tiedot voivat olla 

vanhentuneita 

• Kun yhteystietosi ovat ajan tasalla, saat Omapalveluun 

saapuneista asiakirjoista herätteen matkapuhelimeesi ja/tai 

sähköpostiisi 

• Omat tiedot -painiketta ei näy, jos sinulla ei ole toimeentulotuen 

tai muiden sosiaalipalveluiden asiakkuutta Turussa  

 

Omien tietojen tarkastelu 



• Toimeentulotukihakemukset näkyvät etusivun uusimmissa tapahtumissa. Hakemukset saadaan näkyviin 

myös vasemman reunan        -painikkeen takaa. 

• Hakemusten edessä näkyvissä ovat seuraavat tilavaihtoehdot: 

= Hakemus on lähetetty (kuvake nähtävissä vain sähköisissä hakemuksissa) 

= Hakemus on vastaanotettu (hakemus on kirjattu saapuneeksi asiakastietojärjestelmään) 

= Hakemus on käsittelyssä (hakemuksen käsittely on alkanut asiakastietojärjestelmässä) 

= Hakemuksesta on tehty myönteinen päätös  

= Hakemuksesta on tehty kielteinen päätös  

= Hakemus on peruttu (käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa hakija peruu hakemuksensa tai kun 

hakemus on yhdistetty aiemmin jätettyyn hakemukseen). 

 

 

Hakemuksen tilan seuranta 



• Postitse lähetettyjen hakemusten sisältö ei 

näy palvelussa, mutta voit seurata 

hakemuksen käsittelyn etenemistä  

• Sähköisen hakemuksen sisältö on luettavissa 

palvelussa klikkaamalla hakemusriviä, jolloin 

hakemuksen tiedot tulevat näkyviin 

 

Hakemuksen tilan seuranta 



• Toimeentulotuen jatkohakemuksen tai toimeentulotukihakemuksen voit jättää vasemman 

reunan Uusi hakemus-valikon kautta 

• Täytä Toimeentulotuen jatkohakemus, jos olet hakenut/saanut toimeentulotukea 

edeltävän kahden vuoden aikana 

• Täytä Toimeentulotukihakemus, jos et ole aiemmin hakenut toimeentulotukea tai jos 

edellisestä toimeentulotukipäätöksestäsi on kulunut yli kaksi vuotta  

• Hakemuslomaketta ei saa käyttää pelkkien liitteiden toimittamiseen, mikäli sinulla on jo 

voimassaoleva päätös tai hakemuksesi on jo käsiteltävänä 

 

Hakemuksen laatiminen 



• Hakemuksen alussa sinun tulee valita mihin yksikköön hakemuksesi toimitetaan 

käsiteltäväksi 

 

 

 

– Valitse Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely, mikäli et ole jälkihuoltotoimiston tai 

ulkomaalaistoimiston asiakas 

– Mikäli olet jälkihuoltotoimiston tai ulkomaalaistoimiston asiakas, valitse valikosta 

se yksikkö, jossa sinulla on asiakkuus 

• Hakemuksen pakolliset kentät on merkitty          -kuvakkeella 

 

 

Hakemuksen laatiminen 



• Hakemus tallentuu automaattisesti minuutin välein  

• Hakemuksen voi tallentaa myös painikkeesta  

• Hakemuksen voi poistaa          -painikkeella 

• Hakemuksessa on ohjetekstejä, jotka voit lukea      -  -painikkeen takaa 

Hakemuksen tallentaminen ja poistaminen 



• Sähköiseen toimeentulotukihakemukseen tulee liittää samat liitteet kuin paperihakemukseenkin 

• Sähköisen liitteen tulee olla JPG-, JPEG- tai PDF-muotoinen 

• Yhden liitteen koko saa olla enintään 2 Mt 

• Liite lisätään        -painikkeesta 

• Mikäli liitteen tiedostomuoto on väärä, ei liitettä  

    lisätä hakemukseen ja kuvakkeena näytetään  

 

Hakemuksen liitteet 



• Kun olet täyttänyt hakemuksen, klikkaa Yhteenvetoon -painiketta 

• Yhteenveto-näytöllä voit tarkistaa antamasi tiedot 

• Varmista, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet 

• Pääset muokkaamaan annettuja tietoja valitsemalla Edellinen 

• Mikäli antamasi tiedot ovat oikein ja hakemuksessa on kaikki liitteet, vakuuta antamasi tiedot oikeiksi ja lähetä 

hakemus painamalla Lähetä-painiketta 

• Halutessasi voit saada sähköpostiisi vahvistusviestin hakemuksen lähettämisestä 

Hakemuksen lähettäminen 



• Mikäli hakemuksesi on puutteellinen, lähetetään sinulle lisäselvityspyyntö ja saat 

sähköpostiisi/matkapuhelimeesi herätteen saapuneesta asiakirjasta 

• Kirjaudu Omapalveluun nähdäksesi lisäselvityspyynnön 

• Pääset lisäselvityspyyntöön Omapalvelun etusivulta klikkaamalla 

lisäselvityspyyntöä 

• Näet mitä liitteitä sinun pitää toimittaa ja mihin mennessä liitteet on toimitettava 

Lisäselvityspyyntö 

• Voit tarkastella näytöltä 

vastaamattomia ja vastattuja 

lisäselvityspyyntöjä 



• Lisää lisäselvityspyyntöön liitteitä samalla tavalla kuin 

hakemukseenkin 

• Jos et toimita liitteitä sähköisesti, merkitse rasti ”Vastaan sähköiseen 

lisäselvityspyyntöön postitse” 

• Lisätietoja-kenttään voit kirjoittaa lisätietoja lisäselvityspyyntöön 

liittyen 

• Sähköiseen lisäselvityspyyntöön voi vastata sähköisesti vain kerran, 

joten varmista, että kaikki pyydetyt liitteet ovat vastauksessasi 

Lisäselvityspyyntöön vastaaminen 



• Mikäli olet valinnut yhteydenottokanavaksi Omapalvelun, voit saada toimeentulotuen päätöksen tiedoksi 

sähköisesti, jolloin sinulle ei lähetetä enää päätöstä ja laskelmaa postitse 

• Päätökseen pääset etusivun päätös-riviltä tai vasemman reunan            -painikkeesta 

• Päätöstiedot –välilehdeltä voit lukea päätöstekstin 

• Dokumentit -välilehdeltä voit avata rivillä olevasta nuolesta päätöksen ja päätökseen liittyvän laskelman  

• Voit halutessasi tulostaa dokumentit 

 

Päätöksen lukeminen 



• Toimeentulotuen maksuja voit 

tarkastella vasemman reunan                                                                                                                      

-        -painikkeesta 

• Näytöllä näkyvät sekä menneet että 

tulevat maksut 

• Huomioithan, että myönnetty tuki on 

maksunsaajan tilillä kolmen 

pankkipäivän kuluessa näytöllä 

näkyvästä maksupäivästä 

 

 

 

Maksut 

Maksajan tiedot Maksunsaaja Summa Maksupäivä 

• Mikäli maksu on ajastettu maksettavaksi kuluvaa päivää myöhempänä ajankohtana (maksu 

koskee esimerkiksi tulevan kuukauden toimeentulotukea), voi maksun määrä vielä muuttua, mikäli 

toimeentulotukioikeudessasi tapahtuu muutoksia ennen maksupäivää 



• Omapalvelun vasemmasta reunasta pääset         -painikkeesta linkin kautta Turun 

kaupungin toimeentulotuen internetsivuille 

• Voit tarvittaessa avata sivuilta Omapalvelun käyttöohjeet palvelun käyttämisen aikana 

Ohjeet 



• Omapalvelussa on kahden viikon välein keskiviikkona ennalta tiedossa oleva huoltokatko, 

josta ilmoitetaan palveluun kirjauduttaessa 

• Omapalvelussa on käyttökatko myös torstaisin klo 22 alkaen 

• Palvelussa saattaa esiintyä katkoksia esimerkiksi päivitysten yhteydessä tai jos 

verkkoyhteydet eivät ole kunnossa 

Omapalvelun käyttökatkot 



• Kirjaudu ulos palvelusta, kun lopetat palvelun käytön 

• Tyhjennä myös selaimen välimuisti, jos käytät yhteiskäytössä olevaa tietokonetta 

• Poista yhteiskäytössä olevasta tietokoneesta mahdolliset omat tiedostosi, jos olet tallentanut 

niitä koneelle hakemuksen lähettämisen yhteydessä 

Kirjaudu ulos 


