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Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea koskevaa hakemusta ei voida käsitellä ilman voimassa 
olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

Kelan 
perustoi-
meen-
tulotuki-
päätös

Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä toimeentulotukipäätös

 kyllä, ajalle ____ /____ 20____ – ____ /____ 20____

 ei, syy _______________________________________________________________________________

Hakijan 
tiedot

Hakijan nimi Henkilötunnus

Avio-/avopuolison nimi Henkilötunnus

Osoite Puhelinnumero

Postinumero ja postitoimipaikka

Tilinumero, johon tuen voi maksaa (IBAN-muodossa)

Täyden-
tävä tai 
ehkäisevä 
toimeentu-
lotuki

Haen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea seuraavaan/seuraaviin menoihin.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Perustelut 
(liitä mah-
dolliset
 tositteet)  

Perustelut

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Hakemus
Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

� 
[½]TURKU 
� Hyvinvointi 



Ajanvaraus Haluan keskustella henkilökohtaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa

Asia, josta haluan keskustella:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sosiaali-
viranomai-
sen tiedon-
saantioi-
keus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n nojalla sosiaaliviranomaisilla 
on oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, Kansan-
eläkelaitokselta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, 
koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelun tuottajalta, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoitta-
valta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä salassapitosäännösten 
estämättä näiden hallussa olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot 
ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän mukaisesti ovat välttämättömiä sosiaa-
lihuollon tarpeen selvittämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkastamiseksi.

Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään sekä veroviraston verotus-
tietoihin, joista asiakkaan antamia tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 21§).

Päiväys, 
vakuutus 
ja 
allekirjoitus

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voimas-
saoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset (laki toimeentulotuesta 17 §). Virheellisten tietojen 
perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa myös oikeudellisia 
toimenpiteitä (laki toimeentulotuesta 20 §).
 

 Olen tietoinen siitä, että tietojani rekisteröidään Turun hyvinvoinvoinnin palvelukokonaisuuden 
asiakastietojärjestelmään.

Paikka ja päivämäärä

___________________________________  ____ /____ 20____

_________________________________________      _________________________________________
                           Allekirjoitus                                                         Nimenselvennys

Hakemukseen liittyvät kysymykset: 

Puh. 02 262 5001 ma-pe klo 9.00–15.30 (torstaisin klo 9.00–14.00) 

Info-piste (Linnankatu 23) ma-pe klo12.00–14.00 

Info Monitori (Aurakatu 8) ma-pe klo 9–11 ja 12–15.45
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