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1. SÄÄNNÖKSET 

 
Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon. 
 
Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säädökset ja ohjeistukset 
muutoksineen: 
 

 Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 ja Laki toimeentulotukilain muuttamisesta 
1.1.2017(815/2015) 

 Hallintolaki 6.6.2003/434 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 

 Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 

 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 

 Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704 

 Avioliittolaki 13.6.1929/234 

 Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386 

 Laki sosiaalisesta luototuksesta 20.12.2002/1133 

 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2013:4. 

 Kelan perustoimeentulotuen käsittelyohjeet 1.1.2017 alkaen: 

 http://www.kela.fi/documents/10192/11d7929d-e401-4cd7-afb6-104469d46636 

2. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS 
 

Soveltamisohje on tarkoitettu selkiyttämään ja tarkentamaan täydentävän ja ehkäisevän 
toimeentulotuen perusteita, menettelytapoja ja tuen määräytymistä. Kunnan sosiaalihuol-
losta vastaavan toimielimen vahvistamaa ohjetta ei voi kuitenkaan käyttää yksinomaan 
päätöksen perusteluina, vaan päätösten tulee aina perustua toimeentulotukilain säädök-
siin. Soveltamisohjeen tarkoituksena on myös taata kuntalaisille yhdenvertainen käytäntö 
toimeentulotukilakia sovellettaessa. Ohje ei rajoita viranhaltijoiden yksilö- ja perhekohtais-
ta harkintaa.  

 
Ohje on laadittu yhteistyössä Siilinjärven kunnan lapsiperhepalveluiden ja aikuissosiaali-
työn yksikön kanssa. Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan toimeentulotukilakia 
(815/2015) siihen tehtyine lisäyksineen ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman op-
paan (Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille 2013:4) ohjeita siltä osin kuin 
ne vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

 
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoi-
tuksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.  

 
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista tur-
vallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippu-
vuutta toimeentulotuesta. 
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3. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA  

 
Kansaneläkelaitos (Kela) myöntää perustoimeentulotuen 1.1.2017 alkaen. Kunnat myön-
tävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Hakijan tulee aina ensin hakea Kelalta 
perustoimeentulotukea. 

 
Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan hakea samalla, kun haetaan perus-
toimeentulotukea. Kelan on hakijan pyynnöstä toimitettava hakemus kuntaan tehtyään 
päätöksen perustoimeentulotuesta, jos hakija on esittänyt hakemuksessaan muita kuin 
toimeentulotuen perusosaan ja muihin perusmenoihin kuuluvia menoja. 

 
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun 
hakijalle on ensin tehty perustoimeentulotukea koskeva laskelma ja päätös. Poikkeuksena 
on täydentävä toimeentulotuki hautauskustannuksiin, joka haetaan kunnasta.    

 
Asiakas voi tehdä hakemuksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta suoraan 
kuntaan, jos hän on jo saanut Kelasta hakemusta koskevalle ajanjaksolle päätöksen pe-
rustoimeentulotuesta. Kelan perustoimeentulotukipäätös on liitettävä kunnalle tehtävään 
täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuenhakemukseen.  

 
Mikäli asiakas hakee täydentävää toimeentulotukea ja Kelan tekemä perustoimeentulotu-
kilaskelma on ylijäämäinen, tehdään kunnassa täydentävän toimeentulotuen laskelma ja 
päätös. Laskelmaan otetaan tuloksi perustoimeentulotuen ylijäämä ja menoksi hyväksyt-
tävät täydentävän toimeentulotuen menot. Jos Kelan perustoimeentulotuen laskelma on 
alijäämäinen, täydentävän toimeentulotuen laskelmaa ei pääsääntöisesti tarvitse tehdä. 
Näissä tilanteissa riittää päätös täydentävästä toimeentulotuesta. 

 
Täydentävä toimeentulotuki kunnassa voidaan käsitellä toimeentulotukilain 23 §:n mukai-
sella takaisinperinnällä.  

 
Toimeentulotukiasioiden käsittelyvaiheisiin kuuluvat hakemuksen vastaanotto, asian selvit-
tely, mahdollisten lisäselvitysten hankkiminen joko asiakkaalta tai viranomaisaloitteisesti 
sekä päätöksen teko.  Kaikissa näissä käsittelyvaiheissa tulee pyrkiä viivytyksettömään 
menettelyyn ja päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä. Toimeentulotukilain 
perusteella hakijalla on oikeus saada päätös viimeistään 7 arkipäivän kuluessa hakemuk-
sen jättämisestä tai sen täydentämisestä. Saapumispäivää ei lasketa määräaikaan. Kii-
reellisessä tilanteessa asiakkaalla on oikeus saada päätös samana tai viimeistään seu-
raavana päivänä. 

 
Mikäli hakemus on puutteellinen, tarpeelliset lisäselvitykset pyydetään välittömästi vireille-
panon yhteydessä kuitenkin viimeistään 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta 
ja niiden toimittamiselle annetaan määräaika. Päätös annetaan viimeistään seitsemäntenä 
arkipäivänä, kun täydennetty hakemus on saapunut. Mikäli lisäselvityksiä ei ole toimitettu 
määräaikana, hakijalle annetaan päätös käytettävissä olevien tietojen perusteella.  
 
Päätös annetaan aina kirjallisena. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksessa 
esitettyihin vaatimuksiin ja perusteltava asianomaisilla lainkohdilla. Myös osittain hylättyyn 
hakemukseen tehdään päätös perusteluineen. Kohtuullisuusharkinnan käyttö tulee mainita 
ja perustella. 
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Päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jaostolle. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje.  Jaoston päätökseen hae-
taan muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

  
Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus kes-
kustella henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tai perustoi-
meentulotuen myöntämisen osalta Kelan toimihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä 
arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt kunnalta tai perustoimeentulotukeen 
liittyvän asian osalta Kelalta. Kun kunta tai Kela käsittelee toimeentulotukea koskevaa asi-
aa, sen tulee tiedottaa toimeentulotukiasiakkaalle edellä mainitusta oikeudesta henkilö-
kohtaiseen keskusteluun ja tarvittaessa neuvoa asiakasta tämän oikeuden käyttämisessä. 

  
Toimeentulotuen käsittelijällä on oikeus tarkistaa salassa pidettäviä tietoja viranomaisteit-
se ilman asiakkaan suostumusta (esimerkiksi Kelalta etuustietoja ja verotoimistosta vah-
vistetut verotiedot). Asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella myönnetty toi-
meentulotuki voidaan periä takaisin ja asiasta tehdään tarvittaessa rikosilmoitus.  

   
Asiakkaan tiedot kirjataan toimeentulotuen tietojärjestelmään. Asiakkaan on ilmoitettava 
muutokset henkilö-, perhe-, osoite- ja pankkiyhteystiedoissaan. Asiakkaalla on oikeus tar-
kistaa itseään koskevat tiedot edellä mainitusta järjestelmästä tulostettavasta otteesta 
maksutta kerran kalenterivuodessa. Tietopyyntö käsitellään esimiehen kautta. 

  
Päätöksentekijän on huolehdittava siitä, että henkilö- ja perhetiedot sekä osoite- ja pankki-
tiedot ovat tietojärjestelmässä oikein. Erityisesti perhetilanteen muuttuessa tai lasten ai-
kuistuessa, on tilanne tarkistettava. 

 
Uuden asiakkaan on aina todistettava henkilöllisyytensä esittämällä henkilöllisyystodistus. 
Ulkomaalaisen henkilön passi ja muut matkustusasiakirjat tarkistetaan hänen henkilöllisyy-
tensä toteamiseksi sekä sen arvioimiseksi, onko hakijalla oikeutta toimeentulotukeen 
Suomessa. 

 
Jos henkilö oleskelee säännöllisesti muussa kunnassa tai ulkomailla yli 16 vuorokautta, ei 
toimeentulotukioikeutta synny. 

 
Sosiaalityöntekijällä, sosiaaliohjaajalla ja työllisyysohjaajalla on oikeus päättää täydentä-
västä toimeentulotuesta ja toimistosihteeri voi päättää asiakassuunnitelman mukaisesta 
täydentävästä toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä päättää so-
siaalityöntekijä. 

 
Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman 
asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen vi-
ranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. Asiakirjaa siirrettäessä asian 
tutkimatta jättämisestä ei tarvitse tehdä päätöstä (Hallintolaki 21 §). 
 
 
 



5 (12) 
 
4. TOIMEENTULOTUEN RAKENNE  

 
Toimeentulotuki jakautuu Kelassa käsiteltävään perustoimeentulotukeen ja kunnassa käsi-
teltävään täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. 

4.1 Perustoimeentulotuki (Kela käsittelee) 

Perustoimeentulotukeen kuuluvat menot:   

 perusosa (ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökoh-
taisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, 
puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat 
menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuulu-
vat menot) 

 asumismenot (esim. vuokra/vastike/omakotitalon hoitomenot/taloussähkö/ kotivakuu-
tus) 

 välttämättömät muuttokustannukset ja vuokravakuus 

 muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot 

 lasten kunnallisen päivähoidon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot 

 lapsen tapaamisesta etävanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin kuin ne perustuvat 
kunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen 

 välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankin-
tamenot. 

4.2 Täydentävä toimeentulotuki (kunta käsittelee) 

Täydentävänä toimeentulotukena käsitellään tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita 
ovat muut kuin toimeentulotukilain 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot sekä 
henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaa-
miseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. 

Täydentävän toimeentulotuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti asiakkaalle tehdyn las-
kelman perusteella. 

Jos asiakkaalla ei ole Kelan perustoimeentulotuen laskelman perusteella oikeutta perus-
toimeentulotukeen, siirtyy laskelman osoittama tuloylijäämä täydentävästä toimeentulo-
tuesta tehtävään laskelmaan ja päätökseen. 

Täydentävässä toimeentulotuessa ei ole suljettu pois mitään menolajia, jos menot harki-
taan asiakkaalle tarpeellisiksi. Menon huomioon ottaminen täydentävässä toimeentulotu-
essa edellyttää asiakaskohtaista harkintaa sen osalta, katsotaanko meno asiakkaan tilan-
teessa tarpeelliseksi tai toimeentulotuen tavoitteita edistäväksi 

4.3 Ehkäisevä toimeentulotuki (kunta käsittelee)  

 
Ehkäisevää toimeentulotukea kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaisesti sosi-
aalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi sekä syrjäytymisen ja 
pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäisemiseksi. 
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Asiakkaille, jotka eivät asioi toimeentulotuessa ja sosiaalityössä vain satunnaisesti, tulee 
asiakaslain ja sosiaalihuoltolain mukaan tehdä kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi 
ja palvelusuunnitelma toimenpidevaihtoehtoineen, ellei se ole selvästi tarpeetonta. (L so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 7 § ja Sosiaalihuoltolaki 
(1301/2014)36 ja 39 §). 
 

5. KIIREELLINEN TOIMEENTULOTUKI  
 
Kiireellisessä tilanteessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivä-
nä hakemuksen saapumisesta ja muussa tapauksessa viimeistään seitsemäntenä arkipäi-
vänä hakemuksen saapumisesta. Perustoimeentulotuen ratkaisu tulee tehdä ensin ja Kela 
vastaa perustoimeentulotuen piiriin kuuluvien ratkaisujen tekemisestä myös kiireellisissä 
tilanteissa. Toimeentulotukilain 14 §:n säännös mahdollistaa kuntien päätöksenteon pää-
sääntöisesti Kelan aukioloaikojen ulkopuolella.  
 
Kiireellinen tilanne, johon henkilö ei ole voinut kohtuudella varautua voi olla esimerkiksi 
äkillinen ja odottamaton kriisitilanne, tulipalo, erotilanne ja muu perhekriisi, väkivallan tai 
rikoksen uhriksi joutuminen. Kelan aukioloaikojen ulkopuolella kiireellinen tuki myönnetään 
ehkäisevänä toimeentulotukena. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi välttämättömään 
kuljetukseen tai hätämajoitukseen.  
 
Ensisijaisesti laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen avun tarpeeseen vastataan 
kunnissa. Mikäli henkilö hakeutuu omatoimisesti Kelaan, Kela tarkistaa henkilön oleskelu-
oikeuden ulkomaalaisrekisteristä ja ratkaisee, onko henkilöllä oikeutta toimeentulotukeen. 
Kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevat asiakkaat Kela ohjaa kuntaan, jossa tehdään 
kokonaisarvio henkilön avun tarpeesta. Hätämajoituksen yhteydessä tarjottava ruoka ja 
muu aineellinen apu ovat ensisijaisia tukimuotoja. Kela ohjaa laittomasti maassa oleskele-
vat vapaaehtoisen paluun järjestelmään 
 
Kunnan viranomaiset ohjaavat laittomasti maassa oleskelevat maahanmuuttoviranomais-
ten puoleen. Vapaaehtoisen paluun järjestelmässä kansainvälistä suojelua hakeneelle ul-
komaalaiselle voidaan korvata kohtuulliset muuttokustannukset ja maksaa avustusta, jos 
hän poistuu maasta vapaaehtoisesti. 
 

6. ERITYISISTÄ TARPEISTA TAI OLOSUHTEISTA AIHEUTUVAT MENOT 

 
Kodin irtaimistohankinnat 
 
Kodin perustamiseen ja kodin tarvikkeisiin voidaan myöntää toimeentulotukea erityisen 
painavista syistä kertaluonteisesti. Kodin perustamiseen voidaan myöntää tukea, mikäli 
hakijalla ei ole lainkaan koti-irtaimistoa, eikä hänellä ole ollut mahdollista varautua hankin-
toihin. Asiakkaita ohjataan hankkimaan tarvikkeet käytettyinä. 
 
Hakijan tulee esittää tarveselvitys ja eritelty kustannusarvio välttämättömistä hankinnoista 
ennen päätöksentekoa. Mahdollisuuksien mukaan tulee hyödyntää ensisijaisesti käytetty-
jä koneita, laitteita ja kalusteita. Kodin perustamiseen liittyviä hankintoja ovat muun muas-
sa välttämättömät kalusteet, astiat, tekstiilit ja siivousvälineet. Jälkihuoltonuorten kohdalla 
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ensiasunnon perusvarustus maksetaan ensisijaisesti nuoren itsenäistymisvaroista. Kotoa 
itsenäiseen asumiseen muuttaville nuorille ei pääsääntöisesti myönnetä kodinperustamis-
kuluja, vaan heidän edellytetään saavan välttämätön perusvarust kotoa. Myös avioeroti-
lanteissa välttämätön perusvarustus katsotaan pääsääntöisesti saatavan yhteisestä kodis-
ta.  
 
Toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömiin kodinhankintoihin. Avustus voidaan 
antaa maksusitoumuksena. Kodin perustamiseen ensiasuntoon muuttavalle tai vastaa-
vassa tilanteessa olevalle: 
 

 yksin asuvalle enintään 300 € 

 perheelliselle enintään 500 €  
  

Pesukone 
 

Jos koneen hankinta on välttämätön hakijan terveydellisten syiden takia tai kyseessä on 
lapsiperhe, eikä talossa ole pesukonetta. Myös yksinasuvalle voidaan myöntää pesukone, 
mikäli talossa ei ole pesukonetta. 
  

 enintään 300 € 
  

Hankintojen enimmäishinnat: 
  

 Rattaat       90 € 
 

 Lastenvaunut    170 € 
 

 Lapsen muut tarvikkeet (esim. syöttötuoli, turvaistuin)  100 € 
 

 Lapsen sänky + patja   100 € 
 

 Pöytä ja tuolit    135 € 
 

 Sänky + patja tai runkosänky    150 € 
 

 Parisänky + patja    240 € 
 

 Imuri       50 € 
 

 Koululaisen työpöytä ja työtuoli    80 € 
 

Television hankintaan ei toimeentulotukea myönnetä.  
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Vaatemenot 
 

Romaninaisen vaatetukseen voidaan huomioida hameen hankintakuluina enintään kah-
den vuoden välein 460 €, muut romaniväestön vaatehankinnat sisältyvät perusosaan.  
 
Lasten harrastusmenot 

 
Alle kouluikäisen lapsen harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti perusosaan. 

 
Tuetaan yhtä lapsen tai nuoren kehittymisen ja sosiaalistumisen kannalta tärkein-
tä harrastusta ja siihen liittyvien välineiden hankintaa. Lasten harrastusten tukeminen voi-
daan huomioida pitkäaikaisasiakkaana tai toistuvaisasiakkaana olevalle perheelle tai 
muutoin pitkään pienillä tuloilla olevalle perheelle (perustoimeentulotuen vähäinen ylitys). 
Tuen enimmäismäärä 250 €/lapsi/vuosi. 

 
Lisäksi toimeentulotukea voidaan myöntää seuraaviin kouluikäisen lapsen hankintoihin 
enintään: 

 

 sukset         100 € 

 luistimet         30 € 

 polkupyörä  100 € 

 sisäpelikengät  30 € 
 
Aikuisten harrastusmenot on huomioitu toimeentulotuen perusosassa.  

 
Tuettu loma  

 
Pitkäaikaisasiakkaana tai toistuvaisasiakkaana olevalle lapsiperheelle tai muutoin pitkään 
pienillä tuloilla olevalle perheelle (perustoimeentulotuen vähäinen ylitys) voidaan perustel-
lusta syystä myöntää tuetun loman omavastuuosuus. Matkakuluista perhe vastaa itse.  

 
Perhejuhlat 

 
Esimerkiksi häät, rippijuhlat, ristiäiset 

 hyväksytään enintään 85 € 
 

Lähiomaisen hautajaisiin osallistuminen 
   

Lähiomaisten (vanhemmat, sisaret, puoliso, lapset ja isovanhemmat) hautajaisiin osallis-
tumista varten pitkäaikaisasiakkaille voidaan myöntää: 

 

 hautajaisvaatteet 40 € 

 kukkavihko 50 € 
 
Täydentävä toimeentulotuki hautauskuluihin 

  
Toimeentulotuen käsittely lähtee vainajan taloudellisesta asemasta. Perukirjan mukaiset 
vainajan varat (pankkitilin kuolinpäivän mukainen saldo ja muut varat) huomioidaan tulona 
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ja välttämättömät kohtuulliset hautauskustannukset menona. Myös lesken varat otetaan 
huomioon kun taloudellista asemaa selvitetään.  

    
Vainajan maksamattomia sairaala- ym. laskuja ei oteta huomioon, vaan ne jäävät pesän 
veloiksi.    

 
Täydentävä toimeentulotuki käsitellään perunkirjoituksen jälkeen ja perukirja liitetään toi-
meentulotukihakemukseen. Toimeentulotuen hautausmenoihin hakee kuolinpesän hoitaja. 

  
Välttämättöminä hautausmenoina hyväksytään: 

 arkku enintään 500 € 

 vainajan vaatetus  

 arkkuun laitto  

 kukkalaite arkulle enintään 40 €  

 säilytystilan vuokra 

 vainajan kuljetus kotipaikkakunnalla 

 seurakunnan lasku (hautapaikka, hautausmaksu) 

 polttohautauksessa: uurna enintään 50 €, tuhkauskulut 
 

Kustannukset vainajan kuljetuksesta ja hautauksesta toiselle paikkakunnalle käsitellään 
erillisen harkinnan mukaan. Hautakiveä, muistotilaisuuden järjestämiskuluja, lehti-
ilmoituskuluja, tilavuokria, perunkirjoituksesta aiheutuneita kuluja ei huomioida. Kuolinpe-
sän varoilla tulee ensisijaisesti hoitaa hautaukseen liittyviä laskuja. 

 
     Edunvalvontamenot 
 

 maistraatin perimät maksut: edunvalvojan määrääminen, tilintarkastusmaksu 

 edunvalvontapalkkio 
 

Jäännösvero 
 

Ei ole toimeentulotukeen oikeuttavaa menoa. Asiakasta kehotetaan hakemaan vapautusta 
/lykkäystä. 
 
Opintolainan korkomenot 

 
Kelan korkoavustus on ensisijainen ja asiakkaan tulee esittää siitä päätös. Mikäli asiakas  
ei voi saada Kelan korkoavustusta, huomioidaan korkomenot täydentävän toimeentulotu- 
en menona. 

 
Muut matkakulut  
 
Matkakulut opiskelun ajalta 

 

 Opiskelijan koulumatkakulut kattaa ensisijaisesti koulumatkatuki ja opintojen ajalta 
maksettava opintotuki tai muu koulutusetuus ja työttömän opiskelijan/työllistymistä 
edistävässä palvelussa olevan osalta kulukorvaus.  

 Mikäli edellä mainittu ensisijainen etuus ei ole vielä käytettävissä, voidaan poikkeuksel-
lisesti myöntää ensimmäisen kuukauden matkakuluihin toimeentulotukea. 
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Matkakulut työllistymistä edistävän palvelun ajalta  

 

 Voidaan huomioida ensimmäisen kuukauden matkakulut edullisimman taksan mukai-
sesti  

 Jatkossa kulukorvaus kattaa matkakulut 
 

Opiskelukulut 
 

Opiskeluun liittyvät kustannukset katetaan pääsääntöisesti opintoetuudella. Hakijan tai 
perheen pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella voidaan oppikirjoihin myön-
tää enintään 150 €/lukukausi ja muihin kustannuksiin (esim. työvaatteet, opiskeluvälineet, 
opiskelumaksut) enintään 100 €/lukukausi.  

 
Pitkäaikaisasiakkaana tai toistuvaisasiakkaana olevalle lapsiperheelle tai muutoin pitkään 
pienillä tuloilla olevalle perheelle (perustoimeentulotuen vähäinen ylitys) voidaan perustel-
lusta syystä huomioida lapsen tai nuoren opintoihin/opiskeluun tarvittavan tietokoneen 
hankintaan 300 €, kun perheessä ei ole tietokonetta.  
 
Palveluasuminen 

 
Palveluasumisessa asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on toimeentulo-
tukeen nähden ensisijainen keino. Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuva, ohjataan ha-
kemaan maksuvapautus asiakasmaksusta. 

 
Palveluasumisesta aiheutuvat kustannukset, joihin toimeentulotukea haetaan, tulee ilmetä 
asiakkaan laskusta eriteltynä menolajeittain.   

 
Kotiin annettava palvelu  

 
Mikäli palvelu ei sisällä kotisairaanhoitoa, katsotaan palvelusta perittävä maksu täydentä-
vään toimeentulotukeen kuuluvaksi menoksi.  

 

 Kunnan kotihoidon tekemä palvelutarpeen arviointi / hoito- ja palvelusuunnitelma avun 
tarpeesta esitettävä ja menot huomioidaan sen mukaisesti.  

 
Yksityinen palvelu 

 
Jos asiakas on itse hakeutunut muun kuin kunnan järjestämän palvelun piiriin ja hänen 
omat tulonsa ja varansa ovat riittämättömät hänen tarvitsemiensa palveluiden ja välttämät-
tömien elinkustannustensa kattamiseen, palvelumaksu voidaan huomioida vain erityistilan-
teessa; sairaus ja palvelun tarve / palvelua ei ole saatavissa kunnallisessa palvelussa. 

 

 Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuva, ohjataan kunnallisen palveluiden piiriin; palve-
lutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen. 
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Siivousmenot  
 

Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisiin välttämättömiin siivouspalvelun kustannuksiin 
voidaan huomioida enintään 3 tuntia/kuukausi, hinta enintään 30 €/tunti. 
 
Jälkihuoltonuoren itsenäistymisvarat 

 

Jälkihuoltonuoren (1821 v.) itsenäistymisvaroilla katetaan tarpeellisia täydentävän toi-
meentulotuen menoja (esim. kodinhankinnat, koulukustannukset) sosiaalityöntekijän 
suunnitelman ja yksilöllisen harkinnan mukaisesti.  

 
Maahanmuuttajan erityismenot  

  
Ulkomailla hankitun tutkintotodistuksen käännätyskuluihin ja tutkinnon rinnastamispäätök-
sen kuluja voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menoina sosiaalityöntekijän 
päätöksellä.  

7. VARALLISUUDEN HUOMIOIMINEN 

  
Käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva 
varallisuus, joka ei ole tarpeen tuen hakijan toimeentulon turvaamiseksi otetaan huomioon 
kohtuullisuusharkintaa käyttäen esimerkiksi siten, että säästöistä voidaan vähäinen osa 
jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaksi. Jos omaisuuden hankkimi-
seen on otettu lainaa, varallisuus voidaan asiakaskohtaisesti harkiten ottaa huomioon net-
tomääräisenä. Esimerkiksi puhelinosake on realisoitava heti. 

 
Vaikeammin realisoitavissa olevan varallisuuden, kuten vapaa-ajan asunnon, maa- ja 
metsäomaisuuden, tavanomaista kalliimman auton ja veneen ym. osalta toimenpiteisiin 
ryhtymiselle annetaan aikaa 3–6 kk, jona aikana toimeentulotukea voidaan myöntää. 

  
Asiakkaalle ilmoitetaan määräaika kirjallisesti toimeentulotukipäätöksessä. Mikäli toimeen-

tulotuen tarve muodostuu yli 36 kk mittaiseksi, tehdään varallisuudesta perintä. 
 

Määritellyn realisointiajan jälkeen tehtävät täydentävän toimeentulotuen päätökset teh-
dään toimeentulotukilain 20 § mukaisella perinnällä. Hallinto-oikeuteen tehdään hakemus 
mahdollisimman pian kun perintäpäätös on tehty, asiakasta kuullaan ennen hallinto-
oikeuteen asian lähettämistä. 

 

8. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 

 
Sosiaali- ja perhepalveluiden työntekijät tarjoavat asiakkaille ja asiakasperheille tukea ar-
jessa pärjäämiseen sekä apua, neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämän ongelmatilan-
teissa. 
 
Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja osa suunnitelmallista sosiaalityötä. 
Ehkäisevästä toimeentulotuesta päättää sosiaalityöntekijä. 
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Ehkäisevän toimeentulotuen päätökseen kirjataan yksityiskohtaiset perustelut tuen myön-
tämisestä tai hylkäävän päätöksen syistä sekä suunnitelma asiakkaan itsenäisestä selviy-
tymisestä jatkossa ilman toimeentulotukea. Ehkäisevä toimeentulotuki on osa viimesijaista 
taloudellista tukea, jota myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteisesti. 

 
Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää 

 

 lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyyn ja omatoimisen selviytymisen edistämiseen, 

 henkilön aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, esimerkiksi opiskelun tai työllistymisen 
edistämiseen tilanteessa, jossa muut ensisijaiset tukijärjestelmät eivät ole käytettävis-
sä, 

 asumisen turvaamiseen häädön ja asunnottomuuden uhatessa, 

 ylivelkaantumisesta aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseen silloin, kun avustamisella 
saadaan velkakierre katkaistuksi, taloudellinen tilanne vakautettua, lisävelkaantuminen 
tai jatkuva toimeentulotuen tarve estettyä, 

 erilaisissa kriisitilanteissa taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien 
vaikeuksien lieventämiseen (esim. lähiomaisen kuolema, vakava sairastuminen, rikok-
sen uhriksi joutuminen, onnettomuus tai avioero). 
 

Sosiaalihuollon tehtävä on äkillisessä kriisitilanteessa auttaa majoituksen järjestämisessä 
ja muissa arkipäivän välttämättömissä tarpeissa. Kela vastaa perustoimeentulotuesta 
myös kiireellisissä tilanteissa, joissa päätös tulee tehdä hakemuksen saapumispäivänä tai 
sitä seuraavana arkipäivänä. Jos asiakas pystyy kriisitilanteessa käyttämään omia varo-
jaan, se on ensisijaista ehkäisevään toimeentulotukeen nähden. Jos henkilön koti vaurioi-
tuu äkillisesti eikä majoittuminen omassa kodissa ole mahdollista, sisältyy kotivakuutuksiin 
usein oikeus majoittua hotelliin vakuutusyhtiön kustannuksella. Vakuutusyhtiöillä on ympä-
rivuorokautinen päivystys, josta on mahdollisuus tarkistaa ja saada luvan majoittua hotel-
liin tai kysyä taloudellista apua arkipäivän tarpeiden hankkimiseen. 

 
 
 
 
  


