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Saapumispäivämäärä 

Lähetetty asiakkaalle

Hakija Henkilötunnus

Osoite Puhelinnumero

Postinumero ja -toimipaikka Kansalaisuus ja äidinkieli, jos muu kuin suomi

Avio- / avopuoliso

Mille ajalle haette toimeentulotukea?

Oleskelu toisella paikkakunnalla / ulkomailla.

Oma näkemyksenne siitä, miksi tarvitsette toimeentulotukea ja mihin tarkoitukseen?

Selvitys matkapäivistä ja matkan rahoituksesta

___ / ___ 20___   –   ___ / ___ 20___

___ / ___ 20___   –   ___ / ___ 20___

Henkilötunnus

Aikuissosiaalityö Lapsiperhe

Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ja lopuksi allekirjoittamaan sen. Puolisot tai avopuo-
lisot hakevat toimeentulotukea samalla hakemuksella ja molemmat allekirjoittavat hakemuksen. 

Tarkistakaa, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Puutteellista hakemusta ei käsitellä. 

Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Lääkekuluista tulee esittää kuittien lisäksi joko kopio reseptistä, potilas-
ohje/apteekin laskelma lääkeostoista tai Kanta-palvelun tuloste, josta näkyvät vastaavat tiedot.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki. Kaikki tulot, myös tilillepanot ja käteisenä saadut avustukset ovat ensisijaisesti 
käytettävissä olevaa tuloa toimeentulotukeen nähden.

Pyydämme toimeentulotukiasianne käsittelyä varten seuraavat selvitykset:

1 (2)

Maksamaton vuokratosite / lasku ajalta

Työmatkakulut

Päätökset etuuksista, maksuilmoitukset

Palkkatositteet

Tiliotteet 

Vuokrasopimus

Vuokrankorotusilmoitus tai viimeisin vuokralasku

Verotuspäätös / esitäytetty veroilmoitus

Tilillepanot

Käteisenä saadut avustukset

___ / ___ 20___ e

___ / ___ 20___ e

___ / ___ 20___ e

___ / ___ 20___ e

Kuitti maksetusta vuokrasta / omavastuuosuudesta ajalta

Hyvinvointitoimiala
TURKU



2 (2)
Muut mahdolliset tukeen vaikuttavat tulo- ja menotositteet

Perhesuhteissa, asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärässä tms. tapahtuneet muutokset

Tuloissa ja varallisuudessa tapahtuneet muutokset

Muita muutoksia

Pankkitili, jolle haluatte tuen maksettavaksi (IBAN)

Etuuden laatu

Tilin omistaja

Mistä päivästä alkaen vireillä ja missä?
___ / ___ 20___

___ / ___ 20___

Muutokset 
edellisen 
hakemuk-
sen jälkeen

Vireillä ole-
vat etuudet

Asunnoton, oleskeluosoite:

Mikäli Teillä on jokin toimeentulotukeen nähden ensisijainen etuus vireillä, voidaan etuuden takautuva osa periä 
takaisin toimeentulotukilain 20 §:n ja 23 §:n perusteella.

Olen tietoinen, että sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n nojalla sosiaaliviranomaisilla 
on oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, kansaneläkelaitoksel-
ta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, 
sosiaalipalvelun tuottajalta, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöltä salassapitosäännösten estämättä näiden hallussa olevat sosiaalihuollon asia-
kassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän mukaisesti 
ovat välttämättömiä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. 
Hyvinvointitoimialalla on tekninen yhteys kansaneläkelaitoksen asiakastietojärjestelmään sosiaalietuuksien osalta.

Olen tietoinen siitä, että tietojani rekisteröidään hyvinvointitoimialan asiakastietojärjestelmään.

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen 
voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset (toimeentulotukilain 17 § 1 ja 2 mom.).
Suostun / suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen.

Toimittakaa hakemus osoitteella:

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala   Ohjeellinen palautuspäivä ___ / ___ 20___

Hakemukseen liittyvät kysymykset

Puhelimitse  klo              tai
  klo

___ / ___ 20___
Hakijan allekirjoitus Avio- / avopuolison allekirjoitus
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