
       2017 

 

TOIMEENTULOTUEN HAKIJALLE  
 

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017 al-
kaen. Lisätietoja ja apua hakemuksen täyttämi-
seen saa verkosta (www.kela.fi/toimeentulo-
tuki), puhelimitse toimeentulotuen palvelunume-
rosta 020 692 207 arkisin kello 8.00-16.00 sekä 
Kelan toimistoista kautta maan.  
 
Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta ja 
muista perusmenoista.  
 
Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravin-
tomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuol-
tomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puh-
taudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanoma-
lehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja har-
rastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot 
sekä vastaavat muut henkilön ja perheen joka-
päiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. 
 
Perusosalla katettavien menojen lisäksi Kela ot-
taa muina perusmenoina huomioon tarpeellisen 
suuruisina  

• yleisestä asumistuesta annetun lain 
(938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, 
muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon 
välttämättömät hoitomenot sekä välttämättö-
mät asuntoon muuttoon liittyvät menot; 

• taloussähköstä aiheutuvat menot; 

• kotivakuutusmaksu; 

• muut kuin perusosaan sisältyvät terveyden-
huoltomenot; 

•  lasten päivähoitomenot sekä koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminnan menot; 

• lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri talou-
dessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat me-
not siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toi-
mielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuo-
mioistuimen päätökseen; 

• välttämättömän henkilötodistuksen, oleske-
luasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankinta-
menot 

 
 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeen-
tulotuki haetaan ja ratkaistaan 
edelleen kunnassa   
 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ha-
keminen edellyttää, että perustoimeentulotuki on 
ratkaistu Kelassa  
 
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi 
hakea sähköisesti Omapalvelussa. Linkki säh-
köiseen asiointipalveluun löytyy osoit-
teesta www.turku.fi/toimeentulotuki. Palvelun 
käyttäminen vaatii tunnistautumisen verkkopank-
kitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemusta 
ei voi tehdä omilla pankkitunnuksilla tai mobiili-
varmenteella toiselle henkilölle. Sähköinen hake-
mus vaatii liitteet samalla tavalla kuin paperinen-
kin hakemus, joten varaa hakemuksen liitteet 
valmiiksi ja varmista, että liitteet ovat riittävän hy-
vänlaatuisia. Liitteen tulee olla JPG-, JPEG-, tai 
PDF-muodossa ja yhden liitteen maksimikoko on 
2 Mt. Ennen hakemuksen lähettämistä varmista, 
että hakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet. 
 
Paperisia hakemuslomakkeita saa ja ne voi pa-
lauttaa alla lueteltuihin toimipisteisiin: 
 

• sosiaalikeskus (Linnankatu 23) 

• Varissuon sosiaalitoimisto (Kousankatu 
1) ja 

• Pernon sosiaalitoimisto (Hyrköistentie 
26-28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kela.fi/toimeentulotuki
http://www.kela.fi/toimeentulotuki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140938
http://www.turku.fi/toimeentulotuki


Ilmoitusvelvollisuus 
 
Hakijan on annettava kaikki tiedossaan olevat 
toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät 
tiedot. Puutteellisesti täytetyn hakemuksen käsit-
tely pitkittyy ja hakemus voidaan hylätä (Toi-
meentulotukilaki 17 § ja Hallintolaki 31 §).  
 
Väärien tietojen antaminen viranomaisille on ran-
gaistava teko. 

Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan muu-
toksista, jotka vaikuttavat hänen toimeentulotuki-
oikeuteensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisätietoja ja apua täydentävän ja 
ehkäisevän toimeentulotuen hake-
misessa saa 
 
• puhelimitse toimeentulotuen palvelunume-

rosta 02 2625001 torstaisin kello 8.30-14.00 
ja muina arkipäivinä kello 8.30-15.00 

• Info-pisteestä (Linnankatu 23) torstaisin kello 
9.00-14.00 ja muina arkipäivinä kello 9.00-
15.00 

 
Sosiaalikeskuksen ala-aulassa (Linnankatu 23) 
on asiakkaiden käytettävissä asiakaspääte, 
jossa voi tulostaa ja skannata hakemuksessa tar-
vittavia liitteitä 
 
Sosiaalikeskuksen ala-aulassa (Linnankatu 23) 
sekä Varissuon sosiaalitoimistossa (Kousankatu 
1) on asiakkaiden käytettävissä asiakaspuhelin, 
josta voi soittaa maksutta mm. toimeentulotuen 
palvelunumeroon. 
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