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1 Mitä toimeentulotuki on 
 
 
 

 

Toimeentulotuki on toimeentulotuesta annetun lain Toimeentulotukilaki 1997 (jäljempänä 

toimeentulotukilaki) 1 §:n mukaan sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen 

tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä 

selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän 

kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena 

on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä 

ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 

 

1.1 Etuuden osat 
 

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta 

ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

 

Kela ratkaisee perustoimeentulotuen, johon kuuluvat perusosa ja muut perusmenot. 

Perustoimeentulotuen määrä perustuu toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen ja 

käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotukseen. http://www.kela.fi/toimeentulotuki 

 

Kunta myöntää tarveharkinnan perusteella täydentävää toimeentulotukea ja 

ehkäisevää toimeentulotukea. 

 

1.2 Toimeentulotuen hakeminen 
 

Toimeentulotuki myönnetään hakemuksesta Toimeentulotukilaki/1997/19971412 

Perustoimeentulotukihakemus tehdään Kansaneläkelaitokselle, joka tekee 

hakemuksen perusteella päätöksen perustoimeentulotuesta. Samalla hakemuksella voi 

hakea sekä perustoimeentulotukea että täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. 

 

Tällainen menettely on katsottu tarkoituksenmukaiseksi sen vuoksi, että hakijan tulot ja 

varat otetaan toimeentulotukilain 6 §:n mukaan huomioon ensin perustoimeentulotukea 

myönnettäessä. Hakijan oikeus perustoimeentulotukeen tulee selvittää ensin, ennen 

kuin voidaan ottaa kantaa hakijan oikeuteen saada täydentävää toimeentulotukea. 

 

Kela siirtää hakemuksen kunnan käsiteltäväksi siltä osin, kuin hakemus kohdistuu 

täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen (TTL 14 d §), jos hakija on sitä pyytänyt. 

 

Jos asiakas hakee vain täydentävää toimeentulotukea, hän voi tehdä hakemuksen 

suoraan kuntaan siinä tapauksessa, että hänen perustoimeentulotukensa on 

käsitelty Kelassa samalle ajalle kuin, mille hän hakee täydentävää toimeentulotukea. 

Kunnan sosiaalitoimen työntekijä tarkistaa perustoimeentulotuen myöntämistä 

koskevat tiedot yhteiskäyttöjärjestelmä Kelmun kautta. 
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Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea riippumatta siitä, onko Kelassa 

tehty päätöstä perustoimeentulotuesta. 
 
 
 
 

2 Perustoimeentulotuki 
 
 
 

 

http://www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain 

> Toimeentulotuki 

 

Kelan vastuulle kuuluu perustoimeentulotuen ratkaiseminen, johon sisältyvät perusosa ja 

muut perusmenot, joita ovat mm. välttämättömät ravinto-, terveydenhoito- ja 

asumismenot. http://www.kela.fi/toimeentulotuki-mihin-menoihin 

 

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon muut kuin muihin 

perusmenoihin kuuluvat asumisesta aiheutuvat menot (7 b §). Lisäksi otetaan huomioon 

henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon 

turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. 

 

2.1 Perusosa 
 

Perusosalla katetaan http://www.kela.fi/toimeentulotuki- mihin-menoihin  

• ravintomenot  
• vaatemenot  
• vähäiset terveydenhuoltomenot  
• henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot  
• paikallisliikenteen käyttö  
• sanomalehden tilaus  
• puhelimen ja tietoliikenteen käyttö  
• harrastus- ja virkistystoiminta  
• sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen 

toimeentuloon kuuluvat menot. 

 

Asiakas voi päättää itse, mihin hän perusosansa käyttää eikä siitä pyydetä selvityksiä. 

 

2.2 Muut perusmenot 
 

Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perustoimeentulotuen menoina 

otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 

 

1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014)9§:ssä tarkoitetut asumismenot, 

muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot 

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-asumismenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon   
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liittyvät menot http://www.kela.fi/toimeentulotuki-muuttokustannukset 

ja http://www.kela.fi/toimeentulotuki-vuokravakuudet 

 

2) taloussähköstä aiheutuvat menot 

 

3) kotivakuutusmaksu 

 

4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot 

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-terveydenhuoltomenot 

 

5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot 

http://www.kela.fi/toimeentulotuki-lasten-paivahoito-ja-koululaisten-iltapaivatoiminta 

 

6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle 

aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. 

 

7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustus-

asiakirjan hankintamenot. 

 

2.3 Kiireellinen perustoimeentulotuki 
 

Kun hakijan toimeentulotuen tarve on kiireellinen, hakemus on käsiteltävä hakemuksen 

saapumis- tai sitä seuraavana arkipäivänä. Hakijan on tällöin asioitava Kelan 

palveluneuvojan kanssa henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai toimistossa ja 

esitettävä perusteet kiireellisyydelle. Kelan toimeentulotuen etuusohjeessa kiireellinen 

toimeentulotuki määritellään seuraavasti: ”Kiireellinen hakemus on kysymyksessä 

esimerkiksi äkillisessä elämäntilanteen muutoksessa, jossa seurauksena on yllättävä 

rahattomuus. Kiireellisen tuen tarve voi syntyä esimerkiksi alla mainituilla perusteilla: 

 

• sähkönsaanti tai lämmitys vaarantuu  
• akuutit lääketarpeet  
• häätö tai häätöuhka, akuutti tarve  
• matkakulut (vieraspaikkakuntalaiset, sairaalan paluukyyti)  
• sairastuminen tai onnettomuus (sairaalahoito, tulipalo)  
• perhekriisi (ero tai perheväkivalta, läheisen kuolema)  
• rikoksen uhriksi joutuminen.” 

 

Kelan palveluaikojen ulkopuolella kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea 

kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi poikkeustilanteissa ilman, että 

asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on ensin arvioitu ja ratkaistu Kelassa. Virka-

ajan ulkopuolella ennakoimattomat tilanteet arvioidaan sosiaalipäivystyksessä ja sieltä 

voidaan tarvittaessa myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. 
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3 Täydentävä toimeentulotuki 
 
 
 

 

Kunta päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

 

Täydentävän toimeentulotuen tarkoitus on huomioida henkilön tai perheen erityisistä 

tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja, joilla voidaan edistää itsenäistä 

suoriutumista jatkossa tai turvata toimeentuloa. 

 

1. Täydentävässä toimeentulotuessa on menoja, joita voidaan normittaa 

ja ohjeistaa ja joista voidaan kunnassa tehdä päätös ilman sosiaalityön 

suunnitelmaa.  
2. Täydentävä toimeentulotuki voi olla myös osa suunnitelmallista 

sosiaalityötä, jolloin asiakkaan elämäntilannetta kartoitetaan yhdessä hänen 

kanssaan. Tuolloin asiakkaan kanssa tehdään sosiaalityön suunnitelma, 

johon kirjataan asiakkaan tavoitteet ja tavat päästä tavoitteisiin. 

 

Täydentävä toimeentulotuki tulee aina perustella asiakkaan yksilöllisestä 

elämäntilanteesta nousevilla tekijöillä ja toimeentulotukilain mukaisilla tavoitteilla. 

 

3. 1 Harkinnanvaraisen toimeentulotuen menot (aakkosjärjestys) 
 
3. 1.1 Avioeromaksut 
 

Pääsääntöisesti avioeromaksuja ei myönnetä toimeentulotukena. Asiakkaalla, joka 

tarvitsee oikeusavustajaa, on mahdollisuus saada taloudellisen asemansa 

perusteella oikeusapua ilman omavastuuta ja vapautusta avioerohakemuksesta 

perittävästä hakemusmaksusta. 

 

3.1.2 Edunvalvontapalkkio ja maistraatin tilintarkistusmaksu 
 

Edunvalvontapalkkiot eivät ole perustoimeentulotuessa huomioitavia menoja, joten kela 

ei niitä myönnä. 

 

Edunvalvonnan aloitusmaksu huomioidaan menona. Edunvalvontapalkkio on 

vähintään 280 euroa vuodessa. Jos palkkio on yli 440 euroa, tulee selvittää, miksi 

palkkio on näin suuri. Tällöin asiakkaalla voi olla realisoitavaa omaisuutta. Koska hakija 

ei voi itse vaikuttaa kyseiseen maksuun, se voidaan myöntää täydentävänä 

toimeentulotukena. Asiakkaalla tulee kuitenkin olla ensin perustoimeentulotuen päätös. 

 

Maistraatti perii maksun edunvalvonnassa olevien edunvalvontatilin tarkistamisesta 

vähintään 35 euroa enimmillään 428 euroa vuodessa. Myös tämä maksu otetaan 

huomioon menona. Varallisuus pitää selvittää, jos maksu on korkea. 
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3.1.3 Erikoislääkärin käyntimaksu 
 

Kela ottaa huomioon menona ainoastaan silmälääkärikäyntimaksun silloin, kun optikko ei 

voi määrätä asiakkaalle silmälaseja. Muita yksityisiä erikoislääkärin käyntimaksuja Kela ei 

ota huomioon menona. Lähtökohtaisesti kuntakaan ei näitä menoja huomioi, kuten ei 

muitakaan yksityislääkärin kustannuksia. 

 

3.1.4 Hammasproteesi 
 

Hammasproteesi hyväksytään perustoimeentulotuessa suun ja hampaiden 

hoitoon liittyväksi menoksi. 

 

Asiakkaan tulee aina hammasproteesiasian tullessa ajankohtaiseksi pyytää 

kustannusarviota julkisesta terveydenhuollon hammashoitolasta Kelan 

toimeentulotukea varten. 

 

3.1.5 Harrastusmenot 
 

Lasten harrastusmenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. Toimeentulotuesta 

annetun lain mukaisesti perheen erityisiä tarpeita tai olosuhteita arvioitaessa tulee 

kiinnittää huomiota myös lasten harrastustoimintaan liittyviin erityisiin tarpeisiin. 
 
Sosiaalitoimen kanta on, että jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen 

harrastukseen. Jos lapselle myönnetään harrastusmenot lastensuojelulain mukaisesti 

taloudellisena avustamisena, menoja ei myönnetä täydentävänä toimeentulotukena. 
 
Varsinkin pitkäaikaisesti toimeentulotuen varassa elävien perheiden lasten 

harrastusten tukeminen on perusteltua. 

 

Sosiaalitoimesta lasten harrastuskustannuksiin myönnetään enintään 200 

euroa/kalenterivuosi/lapsi. 

 

Tukea harrastusmenoihin myönnetään todellisten kustannusten mukaan 

tositteiden perusteella korkeintaan edellä olevien summien mukaisesti. 

 

3.1.6 Hautauskulut ja muut henkilön kuolemaan liittyvät asiat 
 

Hautaukseen myönnettävästä toimeentulotuesta päättää pääasiassa se kunta, joka 

oli henkilön pääasiallinen oleskelukunta. Hakemus ja päätös tehdään vainajan 

nimissä (lukuun ottamatta alaikäistä lasta). 

 

Sosiaalitoimesta voidaan myöntää toimeentulotukea hautaukseen antamalla 

maksusitoumus hautauskuluihin tai maksamalla hautauskulut suoraan laskuttajalle. Jos 

vainajalla ei ole ollut toimeentulotukiasiakkuutta, sosiaalitoimi voi vaatia perunkirjan 

toimittamisen, ennen kuin hautauskulut korvataan. 
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Toimeentulotuessa huomioon otettavat ja maksusitoumukseen sisältyvät välttämättömät 

hautauskustannukset ovat arkku ja uurna, arkun huolto, yksi kuljetus, kantaja, apumies 

ja seurakunnan perimä maksu tuhkauksesta ja uurnanlaskusta tai arkkuhautauksesta. 

 

Toisella paikkakunnalla kuolleen virtolaisen tai ruoveteläisen kuljetuskulut omaan 

kuntaan ovat toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Virtolaisen tai ruoveteläisen kuljetus 

toiselle paikkakunnalle haudattavaksi ei ole toimeentulotukeen oikeuttava meno. 

 

Hakemukseen tulee liittää seuraavat tositteet ja selvitykset: 
 

• pankkitiliotteet vainajan kaikista pankkitileistä kahdelta viime 

kuukaudelta, myös mahdollisen lesken tai puolison  
• verotiedot viimeksi vahvistetusta verotuksesta/veroehdotus 

kaikkine sivuineen, myös mahdollisen lesken tai puolison  
• vainajan sijaintipaikka  
• perukirja, jos perunkirjoitus on jo pidetty  
• hautaustoimiston ja seurakunnan lasku, mikäli hautaus on jo hankittu 

 

Hautauskuluista huomioidaan omaisten käyttämän hautaustoimiston edullisimman arkun 

ja uurnan kustannukset ja muut välttämättömät kulut hautaustoimiston mukaisin hinnoin ja 

seurakunnan välttämättömät kustannukset, kuitenkin enintään 1100€. 

 

https://www.virtainseurakunta.fi/info-ja-asiointi/taksat/hautaustoimi-ja-

haudanhoito https://www.ruovedenseurakunta.fi/hautajaiset 

 

a) Hautapaikka ja haudan hoito 
 

Hautaustoimilain 6 §:n mukaan seurakunta ei voi periä hautapaikasta eri maksua kirkkoon 

kuuluvilta ja ei kuuluvilta. 

 

Kun vainajalla on oma hautapaikka, saattaa hautakiven ja reunakivien siirto ja 

paikoilleen laittaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Niihin voidaan myöntää 

toimeentulotukea, elleivät kokonaiskustannukset nouse kohtuuttoman suuriksi. 

 

Jos vainaja on kuulunut kirkkoon, ei kappelin tai kirkon käytöstä peritä vuokraa. 

Mikäli vainaja ei ole kuulunut kirkkoon, vuokra peritään, mutta ei ole 

toimeentulotuessa huomioitava välttämätön hautauskulu. 

 

Nimilaatan tai hautakiven kustannukset eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia 

välttämättömiä hautauskuluja. Nurmikon- ja haudanhoitomaksuun ei myönnetä 

toimeentulotukea, koska on olemassa hautausvaihtoehtoja, joissa näitä maksuja ei ole. 

 

Mikäli vainajalla ei ole hautapaikkaa, uurna tai tuhka haudataan muistolehtoon, 

jollainen on kaikilla seurakunnilla. 
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b) Kuolinpesän varallisuus 
 

Jos kuolinpesällä on varoja, joista myönnetty toimeentulotuki voidaan kohtuuden 

mukaan periä, tai jos ulkopuolinen taho kuten vakuutusyhtiö liikennevakuutuksen 

perusteella on korvausvelvollinen, päätetään toimeentulotukipäätöksen yhteydessä 

myös velkomisesta toimeentulotukilain 20 § 1 momentin 1 kohdan perusteella. 

 

Huomioon tulee ottaa myös kuolinpesään tulossa olevat tulot, esim. 

kuolinkuukauden eläkkeet, jotka maksetaan kuoleman jälkeen. 

 

Toimeentulotukea ei myönnetä, mikäli kuolinpesällä on helposti realisoitavaa varallisuutta 

tai säästöjä, jotka kattavat välttämättömät hautauskulut. Tällöin omaisia ohjataan 

sopimaan hautauskulujen maksamisesta kuolinpesän varoista. Vaikka vainajan 

pankkitiliä ei voi muutoin käyttää ennen perunkirjoitusta, hautauskulut voidaan maksaa. 

 

Jos vainajalla ei ole omaisia tai perimään oikeutettuja sukulaisia ja on tiedossa, että 

varallisuutta on (esim. asunto- osake), sovitaan hautausjärjestelyistä 

hautaustoimiston kanssa ns. normaalihinnoin, jolloin ei toimeentulotukea tarvitse 

myöntää, vaan hautaustoimisto lähettää myöhemmin laskun suoraan Valtiokonttorin 

määräämälle kuolinpesän hoitajalle. 

 

c) Kuolinpesän asioiden hoitaminen 
 

Asunnon tyhjentäminen ja muut kuolinpesän tehtävät kuuluvat sille, jolla vainajan 

omaisuus on hoidettavana tai jolle se lähinnä kuuluu. Ensisijainen vastuu on lähiomaisilla 

ja muilla perimään oikeutetuilla sukulaisilla. Jos omaisia ei ole, tehtävät kuuluvat 

isännöitsijälle tai esim. sosiaalitoimen laitoksessa tai palveluyksikössä asuneen osalta 

yksikön johtajalle. Asunnon tyhjentämisestä tai siivouksesta kuoleman jälkeen 

aiheutuviin kuluihin ei myönnetä toimeentulotukea. 

 

Sosiaali- ja terveystoimi ei hoida perunkirjoituksia, vaikka omainen jättäisi pesän asiat 

hoitamatta. Jos sosiaali- ja terveystoimen haltuun jää vainajan omistamaa käteistä rahaa, 

arvopapereita ym. omaisuutta, ne lähetetään saantitodistuksella tai muutoin todistettavasti 

omaiselle. Perunkirjoituksesta aiheutuviin kustannuksiin ei myönnetä toimeentulotukea. 

 

Vainajan kuolinajankohtana maksamattomiin laskuihin ja velkoihin ei myönnetä 

toimeentulotukea vaan ne ovat kuolinpesän velkoja. 

 

Mikäli tiedossa ei ole vainajan omaisia tai tämän perimään oikeutettuja sukulaisia 

eikä testamenttia, tilaa poliisi tai sosiaali- ja terveystoimen viranhaltija (sairaalan tai 

esim. palveluyksikön työntekijä) sukuselvityksen ja tekee ilmoituksen Valtiokonttorille 

pesänselvittäjän määräämistä varten. 
 
 
 

 

10 (27)  
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yhteistoiminta-alue Virrat-Ruovesi 



d) Välitystiliasiakkaan kuolema 
 

Välitystiliasiakkaan kuollessa lakkaa varojen välitys kuolinkuukauden jälkeen. 

Hautauskulut ovat kuolinpesän ensisijainen meno. Poikkeuksena ovat 

maksusitoumuksiin liittyvät laskut ja maksuosoitukset. Kun tieto asiakkaan kuolemasta 

on tullut sosiaalitoimistoon, ei välityksestä saa maksaa mitään laskuja eikä välitystiliä saa 

lakkauttaa ennen kuin on selvitetty, mistä varoista hautauskulut maksetaan. 

Maksusitoumus hautauskuluihin voidaan antaa välitystilipäätöksestä. Tämän jälkeen 

mahdollisesti jäljellä olevat varat tulee siirtää kuolinpesän pankkitilille ja maksamattomat 

laskut lähetetään kuolinpesälle. 

 

3.1.7 Henkilöllisyystodistus tai passi 
 

Tämä kuuluu perustoimeentulotukeen ja Kela vastaa käsittelystä. 

 

3.1.8 Kielikurssit 
 

Suomen tai ruotsin kielikurssille osallistumiseen voidaan myöntää 100 euroa vuodessa, 

kun se katsotaan tarpeelliseksi tueksi henkilön kotoutumisessa. Lisäksi harkinnan 

mukaan tukea voidaan myöntää välttämättömiin opiskelutarvikkeisiin (esim. sanakirjat). 

 

3. 1.9 Kodin perustamiskustannukset a) 

Astiat 

 
Toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömimpien astioiden hankkimiseen silloin, 

kun asiakas saa ensimmäisen oman asunnon eikä hänellä ole astioita olemassa. 

Tuetun asumisen asumispalveluissa ovat astiat useimmiten valmiina, joten 

harkinnanvaraista toimeentulotukea ei myönnetä astioihin. 

 

Astioihin, ruokailuvälineisiin/ruuanlaittovälineisiin (kattilat, pannut jne.) myönnetään 

maksimissaan kertaluontoisesti 40 euroa. Astiat hankitaan edullisimman vaihtoehdon 

mukaan, ensisijaisesti kierrätyskeskuksista. 

 

Muihin kodin perustamiskustannuksiin (valaisimet, siivoustarvikkeet, pienkodinkoneet) 

voidaan myöntää toimeentulotukea vain poikkeustapauksissa, kun se asiakkaan tausta 

ja olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä esimerkiksi pitkäaikaisen laitoshoidon 
 
tai pitkäaikaisen asunnottomuuden jälkeen sekä ensiasuntoon muutettaessa. 

Kodin perustamiskuluihin toimeentulotukea voidaan myöntää pääsääntöisesti vain 

kerran yksinasuvalle 120 euroa ja perheille 200 euroa. 

 

b) Huonekalut 
 

Toimeentulotukea voidaan myöntää kertaluontoisesti välttämättömimmän 

peruskalustuksen (sänky patjoineen, ruokapöytä ja tuolit) hankintaan. 
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Huonekalut hankitaan ensisijaisesti kierrätyskeskuksista tai edullisimman 

vaihtoehdon mukaan. 

 

Asiakas voi myös hankkia huonekalut itse valitsemastaan liikkeestä, mikäli siihen 

on terveydelliset syyt, esim. allergia. Tällöin käytetään ensisijaisesti 

maksusitoumusmenettelyä kalusteita myyvään liikkeeseen. 

 

Toimeentulotukiasiakkaalle myönnetään patjan yhteyteen myös petauspatja, 

mikäli asiakas sen haluaa. Petauspatja myönnetään patjan yhteydessä. 

 

c) Kodinkoneet 
 

Toimeentulotukea voidaan myöntää välttämättömimpien kodinkoneiden hankintaan. 

Ostoa varten myönnetään maksusitoumus edullisimman hinnan tarjoavaan paikalliseen 

kodinkoneliikkeeseen. 

 

Asiakkaan tilanne tulee ensin arvioida sosiaalitoimessa. Mikäli asiakas on hankkinut 

kodinkoneen omatoimisesti itse valitsemastaan liikkeestä ja hakee toimeentulotukea 

sen jälkeen, kun kodinkone on maksettu, hyväksytään kustannus edullisimman 

markkinoilla olevan vaihtoehdon mukaan. Edellytyksenä on erityinen tarve tai olosuhde 

täydentävän toimeentulotuen myöntämiselle. 

 

Jääkaapin ja lieden hankintaan voidaan myöntää toimeentulotukea, mikäli ne eivät 

kuulu vuokranantajan kustannettaviin hankintoihin. Asiakasta pyydetään esittämään 

tästä vuokranantajalta kirjallinen selvitys. 

 

Pyykinpesukone voidaan myöntää pääasiassa vain lapsiperheelle, joka asuu 

taloyhtiössä, jossa ei ole pesutupaa. Silloin kun taloyhtiössä on pesutupa, voidaan 

pyykinpesukone myöntää harkinnan mukaan esimerkiksi sairauden perusteella. 

 

Pakastin voidaan myöntää toimeentulotukena vain työntekijän erityisen 

harkinnan perusteella. 

 

Pölynimuri voidaan myöntää pääsääntöisesti kerran toimeentulotukena ja 

vain terveydellisistä syistä (lääkärinlausunto). 

 

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kohdalla on selvitettävä, onko asiakkaalla 

mahdollisuus saada apuvälineitä vammaispalvelulain perusteella. Vammaispalvelulain 

9 §:n mukaan vammainen henkilö voi saada taloudellista tukea asuntoon kuuluvien 

välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin. 

 

Vammaispalvelulain mukainen tuki esimerkiksi kodinkoneeseen kattaa kustannukset vain 

osittain. Mikäli vaikeavammaisella henkilöllä on toimeentulotukilain tarkoittama erityinen 

tarve tai olosuhde, voidaan esimerkiksi kodinkoneen hankintakustannuksista myöntää 
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täydentävää toimeentulotukea joko kokonaan tai osittain siihen osaan kustannuksista, 

mitä vammaispalvelulain perusteella ei kateta. 

 

d) Kodin tekstiilit 
 

Toimeentulotukea voidaan myöntää vain välttämättömimpien ensiasunnon tekstiilien 

hankintaan (vuodevaatteet, pyyheliinat ja verhot). Kodin tekstiilit hankitaan 

ensisijaisesti kierrätyskeskuksista tai edullisimman vaihtoehdon mukaan. 

 

3.1.10 Koti-irtaimiston välivarastointi 
 

Kela järjestää koti-irtaimiston välivarastoinnin seuraavissa tapauksissa: 

 

Kela käyttää aina varastointipalveluissa kilpailuttamiaan palveluntuottajia. 

Varastointipalvelu myönnetään erityisen painavista syistä. Käytännössä se tapahtuu 

ainoastaan silloin, kun hakija on saanut häädön vanhasta asunnosta eikä uutta asuntoa 

tai osoitetta vielä ole. Lisäksi edellytetään, että asiakkaalla on suunnitelma asumisen 

järjestämiseksi, esimerkiksi kunnan sosiaalitoimistossa tehty suunnitelma. Tilanne tulee 

arvioida kokonaisvaltaisesti. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon sekä varastointipalvelun 

myöntämisen tarkoituksenmukaisuus että perustelut. 

 

Varastointipalvelua maksetaan yleensä perustoimeentulotukena enintään 3 

kuukauden ajan. Sen jälkeen Kela ei vastaa varastoinnin kustannuksista. 

Varastointipalvelussa käytetään pahvilaatikoita. 

 

Esimerkki 

 

Pentti on saanut häädön edellisestä asunnosta. Kunnassa on tehty 

suunnitelman Pentin asumisen järjestämiseksi. Pentti on saamassa 

tukiasunnon kolmen kuukauden päästä. Pentti saa kyseiksi ajaksi 

tavaroilleen varastointipalvelun. 

 

Jos on tarpeen, Kelalle annetaan yksittäisen asiakkaan osalta selvitys 

sosiaalityön näkökulmasta irtaimiston varastointitarpeesta ja sen kestosta. 

 

3.1.11 Kotivakuutus 
 

Nämä kuuluvat perustoimeentulotukeen ja Kela vastaa käsittelystä. 

 

Vakuutusyhtiö voi vaatia asiakkaalta, jolla on luottohäiriömerkintä, vakuutta 

kotivakuutuksen myöntämisen edellytyksenä. Myös tämä vakuusmaksu 

kuuluu perustoimeentulotuen menoihin ja Kela vastaa päätöksenteosta. 
 
 
 

 

13 (27)  
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yhteistoiminta-alue Virrat-Ruovesi 



3.1.12 Lapsen tapaamisista aiheutuvat kustannukset 
 

Lasten tapaamisista aiheutuvat kulut kuuluvat perustoimeentulotukeen ja Kela 

vastaa niiden myöntämisestä. Kun sopimusta ei vielä ole, mutta se on pantu vireille, 

voidaan tapaamiskuluja myöntää täydentävänä toimeentulotukena. 

 

Mikäli lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin, mitä 

tapaamissopimuksessa on määritelty, Kela ohjaa asiakasta hakemaan 

täydentävää toimeentulotukea kunnasta. 

 

Lastaan omassa kodissaan tapaavan vanhemman asunto, huonekalut ja muut kulut 

 

• Tukea voidaan myöntää lapsen sänkyä ja tuolia varten maksusitoumuksena. 

 

• Lapsen vaatteisiin, taskurahaan tai harrastuksiin ei pääsääntöisesti myönnetä 

toimeentulotukea. Asiaa on selvitettävä myös lapsen lähihuoltajan kanssa. Kela 

myöntää lapselle perusosan etävanhemman luona. 

 

3. 1.13 Lasten päivähoitomenot ja iltapäivähoitomaksut 
 

Nämä kuuluvat perustoimeentulotukeen ja Kela vastaa käsittelystä. 

 

3.1.14 Lasten varusteet 
 

Toimeentulotukea voidaan myöntää joihinkin välttämättömiin hankintoihin 

sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan sekä lisäksi joihinkin lasten 

harrastushankintoihin (vrt. 3.2.4 Harrastusmenot). 

 

Lapsen hyväkuntoisen kunnostetun polkupyörän hankintaan voidaan antaa 

maksusitoumus. Polkupyörien tarjonta vaihtelee. Etenkin pienimpien lasten 

polkupyörät suositellaan hankittavaksi kierrätettynä ja myös perheen sisäistä 

polkupyörien kierrättämistä edellytetään. Tämä tulee mainita asiakkaalle tehtävässä 

täydentävän toimeentulotuen päätöksessä. 

 

3.1.15 Lastenvaunut ja muut varusteet 
 

Lasten vaunut ja muut varusteet hankitaan ensisijaisesti käytettyinä tai edullisimman 

vaihtoehdon mukaan. Pääsääntöisesti asiakkaan on aina neuvoteltava työntekijän 

kanssa lapselle tehtävistä varustehankinnoista ennen hankintojen tekemistä. 
 

Mikäli asiakas hakee toimeentulotukea lastenvaunuihin vasta sen jälkeen, kun hän on 

jo vaunut hankkinut, voidaan laskua vastaan myöntää tukea korkeintaan 

 

• uusista lastenyhdistelmävaunuista korkeintaan 250 euroa  
• käytetyistä lasten yhdistelmävaunuista korkeintaan 100 euroa 
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• uusista rattaista korkeintaan 100 euroa  
• käytetyistä rattaista korkeintaan 60 euroa 

 

Muihin lasten tarvikkeisiin toimeentulotukea voidaan myöntää seuraavasti  

• lasten turvaistuin enintään 120 euroa  
• lasten pinnasänky patjoineen 100 euroa  
• lasten sänkyyn ja patjaan enintään 150 euroa (kierrätyksen suosiminen) 

 

3. 1.16 Lääkkeet 
 

Kela myöntää lääkkeet perustoimeentulotukena. Maksusitoumus apteekkiin annetaan 

Kelan perustoimeentulotukipäätöksellä. (Lääkkeet ja maksusitoumus apteekkiin) 

 

Kela on 29.11.2017 täsmentänyt yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 

kanssa ohjeistusta siitä, miten lääkekustannuksiin myönnetään toimeentulotukea. Uusi 

ohje nojaa hyvään hoitokäytäntöön ja lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön. Sillä 

pyritään myös puuttumaan lääkkeiden väärinkäyttöön. 

 

Lisätiedot: Kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2017/perustoimeentulotukea voi saada tarpeellisiin 

lääkkeisiin 

 

a) Lääkeryhmät, joita muutokset koskevat 29.11.2017 alkaen 
 

Ohjeistuksen täsmentämisen jälkeenkin suurin osa perustoimeentulotuen asiakkaista 

saa normaalisti maksusitoumuksella sellaiset lääkkeet, perusvoiteet ja kliiniset 

ravintovalmisteet, jotka ovat asiakkaalle perus- tai erityiskorvattavia. 

 

Muutokset koskevat seuraavia lääkeryhmiä: 

 

1. Väärinkäyttöön soveltuvat valmisteet (esim. vahvat 

kipulääkkeet, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet)  
• Asiakasta pyydetään toimittamaan tarvittaessa lääketieteellinen 

lisäselvitys. Selvityksen perusteella asiakas saa lääkkeet päätöksen 

yhteydessä annettavalla maksusitoumuksella lääkekustannuksiin tai rajatulla 

maksusitoumuksella. 

 

2. Lääkekannabisvalmisteet 
 

• Edellytetään aina hoitavan lääkärin selvitystä. Asia arvioidaan Kelan 

asiantuntijaryhmässä. Lähtökohta on, että maksusitoumuksen voi 

saada vain myyntiluvalliseen lääkekannabisvalmisteeseen, kun sitä 

käytetään MS- tautiin liittyvän spastisuuden hoitoon. 

• Kivun hoidossa vain poikkeuksellisesti tietyin edellytyksin. 

 

3.  Kokeellinen ja off label –hoito 
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• Arvioidaan aina Kelan asiantuntijaryhmässä yksilöllisesti asiakkaan 

toimittaman lääketieteellisen lisäselvityksen perusteella. 

Lähtökohtai-sesti suhtaudutaan kriittisesti perustoimeentulotuessa. 

 

4.  Kliiniset ravintovalmisteet  

• Tutkitaan ensin, voidaanko asiakkaalle myöntää korvausoikeus.  
• Arvioidaan tapauskohtaisesti esim. diagnosoitu aliravitsemus, 

nielemisvaikeus tai muut tilanteet, jossa lääkekorvausoikeuden myön-

tämisen edellytykset eivät täyty. Tällöin voidaan myöntää rajattu 

maksu-sitoumus. 

 

5.  Ravintolisät  

• Ravintolisät kuuluvat yleensä perusosaan.  
• Jos haetaan rajattua maksusitoumusta, Kelaan pitää toimittaa 

lääkärin lausunto tai lääketieteellinen selvitys, josta käy ilmi 

perussairaus ja miten puutostila on todettu. 

 

Kuntaliiton suosituksen mukaisesti sosiaalitoimessa noudatetaan toimeentulotuen 

myöntämisen perusteena olevia Kelan tekemiä lääkkeiden tarpeellisuuden 

arvioinnin linjauksia täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteossa. 

 

Kelan etuuskäsittelijät liittävät perustoimeentulotuen päätöksiin yksityiskohtaiset 

perustelut silloin, kun asiakkaan hakema lääke ei täsmennetyn ohjeistuksen mukaan 

sovellu korvattavaksi toimeentulotuella. Kunta voi omassa päätöksenteossaan tukeutua 

Kelan asiantuntijaryhmän arvioon perustuviin perustoimeentulotuen päätöksiin ja niiden 

perusteluihin. Kelan Terveydenhuoltomenojen asiantuntijaryhmä tekee tarvittaessa myös 

kokonaan hylkäävien päätösten osalta esimerkiksi ylijäämätilanteissa arvion lääkkeiden 

tarpeellisuudesta asiakkaalle. 

 

b) Käsikauppalääkkeet 
 

Käsikauppalääkkeitä ei myönnetä yleensä toimeentulotukena. Kela ei 

myönnä täiden tai syyhyn hoitoon ostettaviin käsikauppalääkkeisiin perus-

toimeentulotukea, koska ne eivät ole reseptilääkkeitä. Ne voidaan myöntää 

täydentävänä toimeentulotukena, jos muuten oikeus täydentävään 

toimeen-tulotukeen on olemassa. 

 

3.1.17 Matkakortti 
 

Täydentävällä toimeentulotuella voidaan tukea asiakkaita matkahuollon lipulla, jos 

asiakas aloittaa työvoimapoliittisen koulutuksen, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen 

kuukauden matkakuluihin. Työmatkakulut, korvaushoidon matkakulut ja sarjahoidon 

matkakulut käsittelee Kela. Tukea matkoihin voidaan myöntää myös silloin, kun katsotaan 
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esimerkiksi osallistumisen tiettyyn ryhmätoimintaan tukevan asiakkaan 

toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta. 

 

3.1.18 Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot 
 

Kela vastaa näiden menojen myöntämisestä. 

 

3.1.19 Muutosta aiheutuvat kustannukset 
 

Tämä kuuluu perustoimeentulotukeen ja Kela vastaa käsittelystä. 

 

3.1.20 Oleskelulupa- ja passikustannukset 
 

Tämä kuuluu perustoimeentulotukeen ja Kela vastaa käsittelystä. 

 

3. 1.21 Opiskelusta aiheutuvat kustannukset a) 

Lukukausimaksut 

Lukukausimaksut eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. 

 

b) Tulityökurssit, hygieniapassi, ym. vastaavat kurssit 
 

Näiden kurssien suorittamiseen voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea silloin, 

kun niiden suorittaminen on työllistymisen edellytys tai ne muutoin edesauttavat 

henkilöä työllistymään. 

 

Ensisijaisesti on selvitettävä, kustantaako TE-toimisto, sosiaali- ja 

terveystoimen kuntoutusohjaus tai joku muu taho kurssin. 

 

c) Oppilaitosten pääsykoemaksut, ylioppilaskirjoitusmaksut 
 

Alle 25-vuotiaan työmarkkinatuen saajan velvollisuus on hakea koulutuspaikkaa ainakin 

kolmeen yhteishakuun sisältyvään ammattiin tai muussa tapauksessa hän menettää 

oikeutensa työmarkkinatukeen. Joillekin opintolinjoille on pääsykoemaksuja ja joihinkin 

tarvitaan lääkärinlausuntoja. Nämä ja muut välttämättömät maksut voidaan ottaa 

menoina huomioon. 

 

Ylioppilaskirjoitusmaksuun voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, 

mikäli asiakkaan kokonaistilanne työntekijän arvion mukaan sitä edellyttää. 

 

d) Tuki opiskelutarvikkeisiin 
 

Ensisijaista on hakea oppimateriaalitukea Pelastakaa Lapset Ry:n paikallisjärjestöltä. 
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Ammattiopinnoissa ja lukiossa välttämättömiin oppilaitosten vaatimiin tarvikkeisiin 

voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli asiakkaan kokonaistilanne 

työntekijän arvion mukaan sitä edellyttää. 

 

Tietokoneita tai vastaavia laitteita ei voida yleensä pitää opintokustannuksina, jotka 

kuuluisi rahoittaa toimeentulotuella. Poikkeuksena ovat lukiota käyvät, joiden osalta 

huomioidaan menona ylioppilastutkintolautakunnan edellyttämä kannettava tietokone 

edullisimman saatavilla olevan vaihtoehdon mukaan korkeintaan 300 euroa. 

 

Työvoimapoliittisen koulutuksen tulee olla kurssilaiselle maksutonta. Kurssia käyvä 

voidaan velvoittaa kustantamaan ainoastaan pienet kurssilaisen omaan käyttöön 

jäävien tarvikkeiden hankinnat. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa esim. kirjat eivät 

kuulu kurssilaisen maksettavaksi eikä niihin myöskään myönnetä toimeentulotukea. 

 

e) Omatoiminen opiskelu 
 

Omatoimista opiskelua voidaan tukea suunnitelmallisesti, silloin kun se edesauttaa asiakkaan 

itsenäistymistä ja töihin pääsyä tai asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa. Opiskelun tukeminen on 

osa asiakkaan palvelutarpeen arvioita tai sosiaalityön suunnitelmaa. 

 

3.1.22 Pakolaisen muuttoavustukset 
 

Pakolaisille myönnetään ns. alkuvaiheen avustuksena ensimmäiseen kuntaan 

muuttovaiheessa ensimmäiseen vakituiseen asuntoon muuttoavustusta tarpeellisten 

kalusteiden, taloustavaroiden ja muiden perustarvikkeiden hankkimiseksi: 

 

• yksinäiselle ja 1. perheenjäsenelle kaksi kertaa perusosan suuruus  
• muille perheenjäsenille 200 euroa  
• mikäli osa avustuksesta annetaan tavarana, niiden arvo 

vähennetään myönnettävästä summasta 

 

3. 1.23 Paperittomat 
 

STM:n suosituksen 31.1.2017 mukaisesti kiireellisestä tuesta ja avusta vastaa kunta 

niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja joilla ei ole 

enää valitusprosessia vireillä. 

 

Paperittomana pidetään henkilöä, joka asuu ja elää jossakin valtiossa ilman täyttä laillista 

oleskeluoikeutta. Paperittomaksi voidaan luokitella myös siirtolainen, joka ei varsinaisesti 

oleskele laittomasti maassa, mutta ei voi saada peruspalveluja yhtä laajasti kuin 

kunnassa vakinaisesti oleskelevat. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi rekisteröitymättömät 

EU-kansalaiset sekä ilman oleskeluluvan tai viisumin edellyttämää riittävää 

sairausvakuutusta Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset. 
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Ennen tuen myöntämistä tulee selvittää, onko henkilö saanut vastaanottorahaa 

vastaanottokeskuksesta, perustoimeentulotukea Kelasta tai ehkäisevää toimeentulotukea 

kunnasta. Henkilöä on voitu avustaa kunnasta aiemmin asiakastietojärjestelmän 

keinotekoisella henkilötunnuksella tai hänellä voi olla henkilötunnus. Turvapaikanhakijoiden 

avustamista koskevat tiedot löytyvät UMA-järjestelmän asiakasnumerolla 

vastaanottokeskuksesta tai Maahanmuuttovirastosta (Migristä). 

 

Kiireellinen tuki on myönnettävä käytettävissä olevien selvitysten perusteella. 

Välttämätön huolenpito ja toimeentulo tarkoittaa: 
 

• ruokarahaa  
• välttämättömiä lääkkeitä  
• välttämätöntä majoitusta. 

 

Kussakin tilanteessa tulee selvittää asiakkaan tilanne ennen tuen myöntämistä. 

 

3.1.24 Psykoterapia 
 

Kela myöntää kelan kuntoutuksena myönnetyn psykoterapiakäyntien 

omavastuuosuudet perustoimeentulotukena. 

 

Kun asiakas on valitsemassa psykoterapeuttia, hänellä on oikeus kolmeen käyntiin eri 

psykoterapeutilla, ennen valintaa. Näitä käyntikuluja ei Kela myönnä perustoimeentulotukena, 

vaan ne myönnetään täydentävänä toimeentulotukena kunnasta. 

 

3.1.25 Raivaussiivouskustannukset 
 

Toimeentulotukilain 7 a §:ssä säädetään toimeentulotuen perusosaan kuuluviksi mm. 

henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot. Toisinaan tulee kuitenkin 

eteen tilanne, jossa asiakkaan asunto on perusteellisen, ns. raivaussiivouksen tarpeessa. 

Tällaiseen siivoukseen voidaan harkinnan mukaan myöntää täydentävää 

toimeentulotukea. 

 

Asiasta on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava alueen kotihoidon kanssa, koska 

raivaussiivouksen kuluissa tukeminen edellyttää yhteistä suunnitelmaa siitä, ettei 

jatkossa vastaavaa tilannetta pääse asiakkaan kotona syntymään. 

 

3.1.26 Sairaudesta tai ruoka-aineyliherkkyydestä aiheutuvat tavanomaista 

suuremmat ravintokulut 

 

Ruokamenot kuuluvat perustoimeentulotukeen, mutta tavanomaista 

suuremmat ravintokulut eivät kuulu perustoimeentulotuen menoihin. 

 

Asiakas voi hakea näitä menoja täydentävänä toimeentulotukena kunnasta. Täydentävän 

toimeentulotuen myöntäminen erityisravintokustannuksiin edellyttää asiakkaan esittämää 
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selvitystä siitä, että hänen on noudatettava erityisruokavaliota sairautensa johdosta, ja 

että tästä erityisruokavalion noudattamisesta hänelle aiheutuu kuukausittain selvästi 

tavanomaista suurempia erityismenoja. Näin erityisesti, kun on kysymys pitkäaikaisesta 

toimeentulotuen asiakkaasta, joka pitkäaikaisten sairauksiensa johdosta joutuu 

noudattamaan erityisruokavaliota. 

 

3.1.27 Sakot ja vahingonkorvaukset 
 

Sakkoihin ei myönnetä toimeentulotukea. Toimeentulotukea ei myöskään 

myönnetä asiakkaalle tuomittuihin tai soviteltuihin vahingonkorvauksiin. 

 

3.1.28 Silmälasit ja piilolinssit 
 

Kela myöntää silmälasit silloin, kun ne ovat tarpeelliset näkökyvyn tai silmäsairauden takia. 

 

Piilolaseja ei hyväksytä perustoimeentulotuen menona. Mikäli piilolasien tarve johtuu 

silmäsairaudesta, asiakkaan tulee selvittää oikeus saada Kelasta tukea 

lääkinnällisenä kuntoutuksen. 

 

3.1.29 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 
 

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja 

terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on 

jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa 

henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 

elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentamista koskeva säännös on laadittu 

sanamuodoltaan ehdottomaksi silloin, kun on kyse sosiaalihuollon palveluista 

määrätyistä maksuista tai terveydenhuollon tulosidonnaisista maksuista. 

 

Terveydenhuollon maksukatto on toimeentulotukeen nähden ensisijainen tukemisen 

muoto. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksut ovat pienemmät tai maksua ei 

peritä lainkaan. Maksukattoon ei kuitenkaan lasketa mukaan menoja, jotka on 

maksettu toimeentulotuesta. 

 

Sosiaalihuollon palveluista määrätyn maksun sekä terveydenhuollon palveluista 

henkilön maksukyvyn mukaan määrätyn maksun alentaminen, sen kokonaan 

poistaminen tai jo määrätyn maksun perimättä jättäminen on lähtökohtaisesti aina 

ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. 

 

Ilman kunnan maksusitoumusta/asiakasmaksupäätöstä ja itse maksavana hoitoon tai 

palveluihin hakeutuva asiakas on toimeentulotuen näkökulmasta yksityisiä palveluja 

käyttävä asiakas, eikä maksuihin pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea. 

 

(Tämän ohjeistuksen liitteenä STM:n kuntainfo 1.6.2018) 
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3.1.30 Taksikurssit 
 

Pääsääntöisesti taksikursseja ei myönnetä toimeentulotukena. Muuhunkaan 

yksityiseen koulutukseen ei myönnetä toimeentulotukea. 

 

3.1.31 Taloussähkö 
 

Kela vastaa taloussähkön käsittelystä. 

 

3.1.32 Tuettu loma 
 

Useat järjestöt myöntävät tuettuja lomia sosiaalisin perustein lapsiperheille, aikuisille ja 

eläkeläisille. Asiakas maksaa tuetusta lomasta omavastuuosuuden ja matkakustannukset. 

Nämä menot voidaan hyväksyä täydentävän toimeentulotuen menoina. Menoista voidaan 

myöntää vain toinen tai molemmat riippuen perheen taloudellisesta tilanteesta. 

 

3.1.33 Turvapalvelut 
 

Kelan ohje: Turvapalvelut voidaan huomioida muuna terveydenhuoltomenona, kun 

käytölle on todettu terveysperuste ja maksu peritään kunnan asiakasmaksun- tai sellaisen 

ostopalveluntuottajan, jolta kunta hankkii palveluja, palvelumaksun yhteydessä. Asiakkaan 

itse hankkimia turvapalveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta ei voida huomioida muina 

perusmenoina. 

 

Turvapuhelimen käyttömenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea. 

 

3.1.34 Tutkintojen rinnastamispäätös 
 

Opetushallituksen tekemien tutkintojen rinnastamispäätösten kustannukset voidaan 

ottaa huomioon menona, koska ne ovat usein edellytyksenä työllistymiselle tai 

jatkokoulutukselle. 

 

3.1.35 Vaatteet 
 

a) Pakolaisen vaateavustus 
 

Suoraan maahan saapuville pakolaisille voidaan myöntää vaateavustusta 

talvivaatteiden hankintaan 150 euroa / henkilö ensimmäisen talvena. 

 

Toimeentulotukea ei myönnetä vaatehankintoihin muuten kuin erityisen perustelluista 

syistä, sillä vaatteiden osto, pesu ja korjaus sisältyvät toimeentulotuen perusosaan. 
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b) Romanivaatteet 
 

Romaninaisen hameen hankintaan voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea 400 € 

kahden vuoden välein. Hameen teettämistä varten myönnetään maksusitoumus ja 

edellytetään puoli vuotta kunnassa oleskelua. 

 

Muu romaninaisen vaatetus, kuten röijyt ja puserot kuuluvat perusosalla 

katettaviin menoihin kuten myös miesten vaatetus. 

 

Romaninaisen hame myönnetään 16-vuotiaasta lähtien. 

 

c) Vammasta tai sairaudesta aiheutuvat vaatekustannukset 

 

Vammasta tai sairaudesta johtuvien ylimääräisten vaatekustannusten osalta tulee 

selvittää mahdollisuudet saada vammaispalveluasetuksen 18 §:n mukaisesti 

korvausta ylimääräisistä vammasta johtuvista vaatekustannuksista. 

 

d) Vangin vaatetus 
 

Rikosseuraamuslaitos vastaa vangin tutkintavankeuden ja vankeusajan vaatetuksesta. 

Sen sijaan avovankilan vangilla tulee olla omat vaatteet. Avovankilassa vanki on työssä ja 

saa palkkaa, joka maksetaan yleensä kahden viikon välein ja joka tulee ottaa tulona 

huomioon toimeentulotuesta päätettäessä. Mikäli vangille ei ole osoitettu työtä tai vanki 

on jostain muusta hyväksyttävästä syystä ilman työtä ja tuloja, vangille voidaan myöntää 

hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti täydentävää toimeentulotukea vaatteisiin ja 

jalkineisiin pääsääntöisesti maksusitoumuksena yhteensä 100 euroa vuodessa. 

 

Vangille, jolla on pitkä ehdoton vankeusrangaistus tai vangille, joka on vapautumassa 

tai on vapautunut vastikään, voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea vaatteisiin 

ja jalkineisiin 100 - 200 euroa maksusitoumuksena tai vangin kanssa sovitusti rahana. 

 

3.1.36 Vakuusmaksu energiayhtiölle 
 

Tämä kuuluu perustoimeentulotukeen ja Kela vastaa käsittelystä. 

 

3.1.37 Vanhusten palveluasumisen kustannukset 
 

Ilman kunnan maksusitoumusta/asiakasmaksupäätöstä ja itse maksavana hoitoon tai 

palveluihin hakeutuva asiakas on toimeentulotuen näkökulmasta yksityisiä palveluja 

käyttävä asiakas, eikä maksuihin pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea. 

 

Kun asiakas menee kunnan maksusitoumuksella, sosiaalityöntekijä (tai hyvinvointijohtaja) voi 

tehdä asiakkaalle harkinnanvaraisen maksualennuksen maksuvaralaskelmaa käyttäen. 
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3.1.38 Velkajärjestelyssä olevan asiakkaan täydentävän toimeentulotuen tarve 
 

Asiakkaalle, joka on velkajärjestelyssä, on määritelty välttämättömät 

elinkustannukset perhekoon mukaan. Tämä on määritelty asetuksella 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010322 
 
Vuonna 2018 välttämätön elinkustannus yksin asuvalle on 532 euroa kuukaudessa, 

mikä on noin 40,79 euroa suurempi kuin toimeentulotuen perusosa yksin asuvalla 

(491,21 euroa kuukaudessa). 

 

Velkajärjestelyssä oleva henkilö tai perhe ei näin ollen ole oikeutettu 

perustoimeentulotukeen, mutta myös velkajärjestelyssä olevalle voi tulla sellainen 

elämän tilanne, että yllättäviä, välttämättömiä menoja kasaantuu samaan aikaan. 

Velkajärjestely kestää yleensä 3 – 5 vuotta. Tällaisessa tilanteessa velkajärjestelyssä 

oleva voi olla oikeutettu kertaluontoisesti täydentävään toimeentulotukeen. 

 

Mikäli tuen tarve on jatkuva tai toistuva, velkajärjestelyssä oleva tulee ohjata Talous- 

ja velkaneuvontaan maksuvapaiden kuukausien selvittämistä varten. 

 

3.1.39 Vuokravakuus 
 

Kela vastaa vuokravakuuden myöntämisestä. Myös sosiaalitoimi voi myöntää 

vuokravakuuden ehkäisevänä toimeentulotukena asumisen turvaamiseksi. 

 

Sosiaalitoimen myöntämän vuokravakuuden realisointi 

 

Kunta on myöntänyt vuokravakuudet ennen 1.1.2017 täydentävänä toimeentulotukena. 

Vuokranantaja on saanut sosiaali- ja terveystoimelta toimintaohjeen vuokrasuhteen 

päättyessä: Edellytykset vuokravakuuden suorittamiselle. Vuokranantajan ohjeen 

mukaan vuokranantajalla on kaksi kuukautta aikaa tehdä kirjallinen vaatimus 

vuokravakuuden maksamisesta. 

 

Vuokranantajan vaatimus vuokravakuuden realisoinnista voi kohdistua maksamatta 

jääneisiin vuokriin, asunnon huolimattomasta käytöstä aiheutuneisiin vahinkoihin tai 

niiden yhdistelmään. 

 

Kun vuokranantajan vaatimus perustuu maksamatta jääneisiin vuokriin, tulee 

vuokranantajan toimittaa ote vuokrakirjanpidosta tai muu luotettava selvitys 

maksamatta jääneistä vuokrista. 

 

Kun vuokranantajan vaatimus perustuu asunnon huolimattomasta käytöstä aiheutuneisiin 

vahinkoihin, vuokranantajan tulee toimittaa selvitys ja tositteet (valokuvia, laskuja, 

kuitteja) aiheutuneista kustannuksista. Mikäli vuokranantajan antama selvitys ei ole 

riittävä on oltava yhteydessä vuokranantajaan ja asiakkaaseen sekä hankittava tarvittavat 

tiedot. Vuokravakuuden realisointi perustuu todellisiin ja kiistattomiin kuluihin. 
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Sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä vastaa vuokravakuuden realisoinnista. 

 

3.1.40 Vuokravelka 
 

Mikäli perhe / asiakas ei ole hakenut perustoimeentulotukea ennen vuokravelan 

syntymistä, Kelassa tehdään laskelma vuokravelka-ajalle ja myönnetään 

perustoimeentulotukena mahdollinen laskennallinen vaje. Loppu voidaan myöntää joko 

täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotukena. Kun kyseessä on toistuva pieni 

velka, käytetään täydentävää toimeentulotukea. Muissa tapauksissa käytetään 

ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen 

vuokravelkaan edellyttää sosiaalityön suunnitelman tekemisen siitä, miten asiakas 

jatkossa selviytyy vuokran maksamisestaan. 

 

3.1.41 Väliaikainen asuminen (asuntovaunussa/ –autossa tai teltassa asuminen) 
 

Asuntoautossa asuminen rinnastetaan tilapäiseen majoitukseen. Kustannukset voidaan 

poikkeuksellisissa tilanteissa huomioida. Hyväksyttäviä menoja ovat kohtuullinen 

asuntovaunun tai asuntoauton vuokra, leirintäaluemaksu, lämmityskustannukset, 

kaasumaksut, palo-, kaasu- ja häkävaroitin. Menona ei huomioida liikennevakuutusta, 

Trafin maksuja tai kotivakuutusta (vakuutusyhtiöt eivät yleensä myönnä kotivakuutusta). 

 

3.1.42 Välityspalkkio 
 

Asunnon välityspalkkiota ei hyväksytä menona, kun välittäjäfirma toimii vuokranantajana. 

Se voidaan hyväksyä menona, kun välityspalkkio koskee asunnon välittämistä 

asiakkaan ja välitysfirman välillä, mutta vuokrasopimus tehdään suoraan asiakkaan ja 

vuokranantajan välillä. Välityspalkkiossa tukeminen on poikkeuksellista ja se edellyttää 

pitkäaikaista asunnottomuutta ja todennettua vaikeutta muutoin löytää kohtuuhintaista 

asuntoa. 

 

3.1.43 YKI – yleiset kielitutkinnot 
 

Kyseinen testi maksaa keskimäärin 123 euroa esim. Tredussa. Asiakkaat perustelevat 

hakemusta kansalaisuushakemuksella tai työllistymiseen liittyvän kielitaidon 

osoittamisella. Pääsääntöisesti tukea ei myönnetä, mutta voidaan käyttää perusteltua 

yksilöllistä harkintaa. 
 
 
 
 

4 Ehkäisevä toimeentulotuki 
 
 
 

 

Kunta myöntää toimeentulotukilain 1 § 2 momentin perusteella ehkäisevää 

toimeentulotukea henkilön tai perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen 
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suoriutumisen edistämiseksi sekä syrjäytymisen ja 

pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäisemiseksi. 

 

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ei edellytä, että henkilö tai perhe olisi 

oikeutettu perustoimeentulotukeen ja/ tai täydentävään toimeentulotukeen. Asiakas on 

voinut saada kielteisen päätöksen Kelasta. Pääsääntöisesti kuitenkin edellytetään, että 

Kela on ratkaissut asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Vaikka perheellä ei ole 

oikeutta perustoimeentulotukeen, tulee asiakkaan /perheen kokonaistilanne myös 

talouden osalta selvittää esimerkiksi käyttämällä kelan toimeentulotukilaskuria. 

 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa: 
 

• sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisuuden edistämiseen 

tarkoitettuihin menoihin  
• syrjäytymisen ehkäisemiseen  
• pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäisemiseen 

 

Ehkäisevä toimeentulotuki on osa suunnitelmallista sosiaalityötä (perustuen asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tekemään suunnitelmaan), jonka tavoitteena on 

pyrkiä riittävän ajoissa tukemaan henkilöä tai perhettä sekä luomaan heille edellytyksiä 

suoriutua omatoimisesti taloudellisista ja sosiaalisista kriisitilanteista. Ehkäisevää 

toimeentulotukea ei ole rajattu vain tiettyihin tarkoituksiin eikä kertaluonteiseksi. 

Tärkeätä on, että tuki edistää henkilön tai perheen selviytymistä ongelmatilanteissa. 

 

Esimerkkejä ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä: 
 

• asumisen turvaaminen: mm. vuokrarästit, remonttikulut, jotka 

esim. mahdollistavat muuton kohtuuhintaiseen asuntoon  
• vammaisen itsenäinen selviytyminen  
• aktivoivat toimenpiteet: opiskelun ja työllistymisen turvaaminen  
• (esim. työllistymistä edistävien kurssien maksut)  
• taloudellisen tilanteen äkillinen heikentyminen ja siitä 

seuranneiden vaikeuksien lieventäminen  
• omatoimista suoriutumista edistävät toimet  
• akuutit kriisitilanteet  
• velkakierteen katkaiseminen  
• kotouttaminen (esim. isommat suomenkielen kurssimaksut)  
• loman tai virkistyksen järjestäminen (esim. tuetun loman 

omavastuu-osuus ja matkakulut, matkat sukulaisten ja ystävien 

luokse suhteiden ylläpitoon liittyen)  
• harrastuskulut, jotka ylittävät täydentävän toimeentulotuen rajat  
• terapiakulut terapian loppuun saattamiseksi silloin, kun asiakas  

ei saa terapiaan enää Kelan tukea Kelan kuntoutuspäätöksellä 
 

• terapiakulut työkyvyn säilyttämiseksi, vaikka asiakkaalla ei ole 

oikeutta perustoimeentulotukeen esim. velkatilanteissa 
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5 Toimeentulotuen takaisinperintä 
 
 

 

Toimeentulotukilaki 4 luku, Toimeentulotuen takaisinperintä 

 

Takaisinperinnän edellytyksenä on, että toimeentulotuen saajalla on tuesta päätettäessä 

tai myöhemmin oikeus saada sellaisia tuloja tai varoja, joita voidaan periä, vaarantamatta 

hakijan tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän pitää huolta tai on velvollinen 

pitämään huolta. Takaisinperintä ei saa aiheuttaa henkilölle uutta toimeentulotuen 

tarvetta. (20 § (26.6.2015/815 ja 21 §) 

 

Takaisinperintäpäätös voidaan jättää tekemättä, vaikka sen edellytykset olisivatkin 

olemassa. Syitä perimättä jättämiseen voivat olla esimerkiksi toimeentulotuen tilapäisyys tai 

myönnetyn tuen vähäinen määrä. Perintäpäätökseen voi vaikuttaa myös perittävänä olevan 

omaisuuden tai muun varallisuuden vähäisyys tai sen vaikea tai kallis realisointi. Perimättä 

jättämiselle voi olla myös sosiaalityöstä esiin nousevia kohtuunäkökohtia. Jos perintään ei 

ryhdytä, tulee päätökseen tai asiakasmuistiinpanoihin kirjata perustelut. 

 

Jos toimeentulotuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin 

tietoihin tai 17 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tahalliseen laiminlyöntiin, 

Kansaneläkelaitos tai kunta voi periä tuen takaisin näiden tietojen antajalta tai 

ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneeltä siltä osin kuin tuen myöntäminen on 

perustunut tästä syystä virheellisiin tietoihin. 

 

Korvausvelvollisen vakinaista asuntoa, tarpeellista asuinirtaimistoa ja 

tarpeellisia työvälineitä ei voida hänen elinaikanaan pakkotoimin myydä tai 

muutoin käyttää toimeentulotuen takaisinperintään. 

 

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin 2 momentissa tarkoitetuista varoista 

korvausvelvollisen kuoltuakaan, jos periminen vaarantaisi sellaisen henkilön 

toimeentuloa, josta hän on pitänyt huolta tai olisi ollut velvollinen pitämään huolta. 

 

Toimeentulotukilain 23 § koskee perintää ja kuittausta odotettavissa olevasta etuudesta. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään kunnan toimielimestä, sovelletaan myös 

Kansaneläkelaitokseen, jos se myöntää ja maksaa perustoimeentulotukea. Jos samaan 

tuloon tai saatavaan kohdistuu sekä Kansaneläkelaitoksen että kunnan toimielimen 

maksuvaatimus, tulot tai saatavat maksetaan ensin Kansaneläkelaitokselle. 

Kansaneläkelaitos suorittaa perustoimeentulotuen kuittaukseen käytettyjen varojen 

jälkeen jäljelle jääneet varat kunnan toimielimelle. 
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