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1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 

 

Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen kansalaisen oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukeen on subjektiivinen oikeus silloin, kun sen myöntä-

misen edellytykset täyttyvät. 

 

Toimeentulotukiasian käsittelyä ohjaavat seuraavat säännökset ja ohjeistus muutoksineen: 

 

Laki toimeentulotuesta (TotuL) 31.12.1997/1412 muutoksineen 

Sosiaalihuoltolaki 710/1982 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000 

Hallintolaki 434/2003 

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189/2001 (KuTu) 

Laki lapsen elatuksesta 704/1975 

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden  
vastaanottamisesta 493/1999 

Sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2007:11 

 

Kunnilla on lisäksi mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Näiden ohjeiden 

osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon, että ne eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden harkintaa päätettä-

essä perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen. Ohjeet eivät muutoinkaan saa olla ristirii-

dassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoituksena on lähinnä korostaa yhdenvertaisuusperiaat-

teen toteutumista kunnassa. Lainsäännöksistä ja muista valtion toimenpiteistä johtuvat indeksi- ja ta-

sokorotukset tehdään tähän ohjeistukseen ilman erillisiä päätöksiä. 
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2 YLEISTÄ 

 

2.1 Oikeus toimeentulotukeen  

 

Toimeentulotuki on 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 välttämätön toimeentulo. (TotuL 1 §.) 

 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa, eikä voi saada toimeentu-

loaan ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla, muista tulois-

taan ja varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. (TotuL 

2 § 1 mom.) 

 

Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä siinä 

laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja 

muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. (TotuL 2 

§ 2 mom.) 

 

2.2 Toimeentulotuen hakemismenettely 

 

Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti. Asiakkaan tai hänen laillisen edustajan on 

annettava viranomaisille kaikki ne tiedot, joita viranomainen tarvitsee toimeentulotuen tarpeen arvi-

oimiseksi. Näitä selvityksiä ovat mm. tositteet tuloista ja menoista, päätökset ja maksutositteet muis-

ta sosiaaliturvaetuuksista, verotustiedot omaisuuden ja varallisuuden selvittämiseksi sekä hakijan 

kaikkien pankkitilien tiliotteet kahdelta edelliseltä kuukaudelta. Jos asiakkaan toimittamat selvitykset 

ovat riittämättömiä, pyydetään asiakasta toimittamaan pyydetyt tiedot kohtuullisessa määräajassa. 

Mikäli asiakas ei toimita riittäviä tietoja annetussa määräajassa eikä viranhaltijalla ole mahdollisuutta 

kohtuudella niitä itse saada haltuunsa, hakemus voidaan hylätä. 

 

Päätös toimeentulotuesta tehdään pääsääntöisesti yhdeksi kuukaudeksi kerralla. Tietyissä tilanteis-

sa, joissa asiakkaan tilanteessa ei ole tapahtumassa olennaisia muutoksia, voidaan harkita pitkää 

päätöstä jopa useiden kuukausien ajaksi, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudestaan. Näissäkin ta-

pauksissa ennen tuen maksamista asiakkaan on esitettävä tiliotteensa. Vastaavasti voi tulla tilantei-

ta, joissa toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin yksi kuukausi. Takautuvasti tukea 

voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Tällöinkin asiakkaan on selkeästi osoitettava, että olisi ollut 

tukeen oikeutettu ja hänellä on sen vuoksi erääntynyt kyseiseltä ajalta toimeentulotukilaskelmassa 

huomioitavia menoja. (Totul 15 §). 
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Päätösten valmistelussa selvitetään asiakkaan tilanne hakemusta edeltäneeltä ajalta. Tämä on tar-

peen erityisesti uusien, ja niiden vanhojen asiakkaiden kohdalla, joiden edellisestä asioinnista on ku-

lunut aikaa niin, että olosuhteissa on voinut olla olennaisiakin muutoksia. Tällöin on syytä katsoa 1 - 

2 kuukautta taaksepäin, jolloin kokonaistilanne selviää asian valmistelijalle.  

 

Toimeentulotukipäätöstä tehtäessä on tilanne hyvin usein se, että pääasiallinen toimeentuloturva ei 

hakemusta tehtäessä ole asiakkaan käytössä. Tällainen tilanne syntyy yleensä silloin, kun siirrytään 

tulomuodosta toiseen, jolloin tuleva etuus voi viivästyä pitkäänkin. Kun toimeentulotukea myönne-

tään tulevaa etuutta vastaan, suoritetaan etuuden takaisinperintä TotuL:n 23 §:n mukaisesti erityi-

sesti silloin, kun etuus viipyy pitkään, ja toimeentulotukea myönnetään täysimääräisenä. Takaisinpe-

rintäpäätöstä tehtäessä tulee aina arvioida sitä, vaarantaako ko. toimenpide toimeentuloedellytyksiä 

jatkossa, ja aiheutuuko toimeentulotuen tarvetta, jolloin etuuden takaisinperinnästä on syytä luopua. 

 

2.3 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen 

 

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien 

tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotukipäätös perustuu aina tehtyyn toimeentulotukilaskelmaan. 

Hakijalla on mahdollisuus arvioida toimeentulotukioikeuttaan toimeentulotukilaskurilla osoitteessa:  

http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat  

 

Laskuri antaa alustavan arvion hakijan taloudellisesta tilanteesta, mutta päätös tehdään aina erik-

seen hakemuksen perusteella. 

 

Toimeentulotuki jakautuu perustoimeentulotukeen, täydentävään toimeentulotukeen sekä ehkäise-

vään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla ka-

tettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot, joihin kuuluvat asumismenot sekä vähäistä suu-

remmat terveydenhuoltomenot.  

 

Täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa huomioidaan henkilön tai perheen erityisistä olo-

suhteista ja tarpeista johtuvia tarpeellisiksi katsottavia menoja kohtuullisuusharkintaan pohjautuen.  

 

 

 

 

http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat
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3 TULOT JA VARALLISUUS 

 

3.1 Tulot 

 

Toimeentulotuen suuruutta määrättäessä tuloina otetaan huomioon henkilön/perheen käytettävissä 

olevat tulot. Tuloina otetaan huomioon kaikki henkilön/perheen käytettävissä olevat tulot ja varat tu-

lonlähteestä riippumatta. Huomioon otettavia tuloja ovat esim. palkka, työttömyysetuudet, eläke-

etuudet ja sosiaalietuudet sekä pankkitiliotteesta näkyvät tilillepanot. Lisäksi tuloina huomioidaan 

pääoma- ja osaketulot.  

 

Mikäli hakija jää vuorotteluvapaalle, osa-aikalisälle tai palkattomalle virkavapaalle, ei tämän 

toiminnan pitäisi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta.  Mikäli tällaiselle hakijalle kuitenkin muodostuu 

toimeentulotuen tarve, ohjataan hakija ensisijaisten etuuksien piiriin. Ohjauksen jälkeen perusosaa 

voidaan alentaa 20-40 %.  

 

Sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä voidaan ottaa jälkikä-

teen tulona huomioon, jos tukea haetaan päätöstä seuraavien kahden kalenterikuukauden aikana, 

jollei sitä voida pitää kohtuuttomana (TotuL 15 § 3 mom). Tukea myönnettäessä on hakijalle ilmoitet-

tava mahdollisuudesta ottaa kyseessä oleva tulo huomioon taannehtivasti. Mikäli kyseessä on suuri, 

kertaluonteinen tulo, voidaan se jaksottaa useammalle kuukaudelle. Tällaisia tuloja voivat olla esi-

merkiksi perintö, omaisuuden myynnistä saatavat tulot ja veikkausvoitto. 

 

3.2 Varat 

 
Varoina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten toimeentulotukea myönnettäessä käytettä-

vissä olevat varat. Varoina ei kuitenkaan oteta huomioon esim. henkilön tai perheen käytössä olevaa 

vakinaista asuntoa eikä tarpeellista asuinirtaimistoa. 

 

Käytettävissä olevat varat kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus 

otetaan huomioon kohtuullisuusharkintaa käyttäen siten, että säästöistä voidaan vähäinen osa (100 

€/perheenjäsen) jättää henkilön tai perheen itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi.  Jos varallisuu-

den hankkimiseksi on otettu lainaa, varallisuus tulee ottaa huomioon nettomääräisenä perintää teh-

täessä. 

 

Kiinteän, muussa kuin omassa käytössä olevan omaisuuden realisointiajaksi määritellään enintään 6 

kk, jonka jälkeen perus- ja täydentävän toimeentulotuen päätökset tehdään perinnällä.  
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3.3 Poikkeuksia tulojen ja varojen huomioinnissa 

 
Varoina ei oteta huomioon esim. henkilön tai perheen käytössä olevaa vakinaista asuntoa eikä tar-

peellista asuinirtaimistoa.  

 

Jos kansaneläkelaitos kuittaa asiakkaalle maksamastaan etuudesta liikaa maksettuja eriä, huomioi-

daan tulona todellisuudessa maksettu osa. Takaisin perittävän osan on kuitenkin oltava kohtuullinen 

asiakkaan maksukykyyn nähden. 

 

Työttömyyspäivärahan kertoimen 21,5 päivän käyttö, aloitetaan, kun henkilö on tosiasiallisesti saa-

nut kaksi (2) työttömyyspäivärahan 20 päivän suoritusta saman kuukauden aikana. Toimeentulotu-

kea ei ole tarvinnut saada kokonaista vuotta ennen kertoimen käyttöönottoa vaan riittää, että työttö-

myyspäiväraha on maksettu sellaisena kuukautena, jolloin henkilö on saanut toimeentulotukea.  

 

 Toimeentulotukilain 11 § 1 momentin mukaan vähäisiksi katsottavia, kertaluonteisia ansiotuloja ja 

avustuksia ei katsota tuloiksi. Tällaisiksi katsotaan yhteenlaskettuna alle 70 €/kk suuruiset satunna i-

set avustukset ja ansiotulot. Tulojen huomioon ottamatta jättäminen koskee myös lapsia.  

 

Ansiotuloihin sovelletaan toimeentulotukilakiin tehtyä väliaikaista muutosta, jossa vähintään 20 pro-

senttia ansiotulosta, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa jätetään huomioimatta tulona saaja-

talouteen toimeentulotuesta päätettäessä.  

 

Toimeentulotuen toistuvaisasiakkaana olevan perheen alaikäisen lapsen satunnaisia (kestoltaan 

enintään 1 kk) kesä- tai viikonlopputyöstä saatua ansiotuloa ei huomioida tulona lainkaan.  

 

Ansiotuloa ei oteta huomioon siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä 

aiheutuvia menoja.  Pääsääntöisesti työmatkakulut otetaan huomioon edullisimman matkustustavan 

mukaan. Oman auton käyttämisestä aiheutuvat menot otetaan huomioon ainoastaan perustellusta 

syystä.  Tällaisena voidaan pitää oman auton välttämätöntä tarvetta työtehtävien vuoksi, puuttuvia 

tai hankalia liikenneyhteyksiä tai sairautta/vammaa. Lisäksi asiakkaan on haettava ennakonpidätyk-

sen alentamista työmatkakulujen vuoksi ja selvittää mahdollisuus yhteismatkustukseen (kimppakyy-

ti). Työmatkakulut, silloin kun käyttää omaa autoa, huomioidaan samansuuruisena kuin mitä Kela 

käyttää korvatessaan oman auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Vähennys työmatkakuluista on 

tällä hetkellä 0,20 €/km, kuitenkin enintään 500€/kk. Tämä korvaus kattaa polttoaineen kulutuksen, 

liikennevakuutuksen, ajoneuvoveron sekä renkaiden hankinnan ja pienimuotoiset korjauskulut.  

 

Veronpalautukset huomioidaan pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille tulona yksinäiseltä 150 € ylittäväl-

tä osalta ja perheelliseltä 300 € ylittävältä osalta. Muissa tapauksissa veronpalautus huomioidaan 

kokonaisuudessaan tuloksi. Jäännösvero vähennetään mahdollisesti puolison saamasta veronpalau-

tuksesta. Muutoin jäännösveroa ei huomioida menoksi, vaan ohjataan asiakasta hakemaan verojen 

maksuun lykkäystä, huojennusta tai poistamista. 
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Toimeentulotukea myönnettäessä ei äitiysavustusta, kansaneläkkeen hoitotukea, vammaistukea, al-

le 16-vuotiaan vammaistukea, työttömyysturvalaissa tai julkisesta työvoimapalvelusta annetussa 

laissa tai kuntoutusrahalain 24 §:ssä tarkoitettua ylläpitokorvausta tai kuntouttavan työtoimintaan 

osallistuvalle maksettavaa toimintarahaa oteta huomioon tulona. Vastaavasti myöskään menoerät, 

joita nämä etuudet on tarkoitettu kattamaan, eivät ole toimeentulotuessa huomioitavia menoja. Va-

paaehtoistoiminnasta saatavat kulukorvaukset eivät ole toimeentulotuessa huomioitava tuloja. 

 

Sitä osaa tuloista, mikä on ulosottoviranomaisen toimesta ulosmitattu suoraan palkasta tai henkilön 

muusta tulosta, ei huomioida tulona. Jos toimeentulotuen tarve jatkuu pitkään, ohjataan asiakasta 

selvittämään ulosottoviranomaisen kanssa, voidaanko ulosmitattavaa osuutta alentaa tai voidaanko 

myöntää niin sanottuja vapaakuukausia. 

 

Jos toimeentulotukilaskelma osoittaa tuloylijäämää, voidaan tätä ylijäämää siirtää seuraaville kuu-

kausille huomioonotettavaksi tuloksi, kunnes tuloylijäämätilanne lakkaa.  
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4 PERUSTOIMEENTULOTUEN MENOT 

 
Perustoimeentulotuki kattaa toimeentulotuen perusosan ja muut perusmenot toimeentulotuesta an-

netun lain 7 a §:n ja 7 b §:n mukaisesti. Muita perusmenoja ovat: 

 Asumistukilain (408/1975) 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot 

 Käyttösähköstä aiheutuvat menot 

 Kotivakuutusmaksu 

 Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot 

 

4.1 Perusosa 

 
Toimeentulotuen perusosaan sisältyvät seuraavat menot: ravintomenot, henkilökohtainen ja kodin 

puhtaus, vähäiset terveydenhuoltomenot, televisiolupamaksu, lehtien tilausmaksut, päivittäiseen asi-

ointiin liittyvät kulut, puhelimen käyttömenot, vaatemenot, harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutu-

neet menot. 

 

Perusosan laskennalliset perusteet yksinasuvan henkilön osalta vuonna 2012: 

 Prosenttia pe-
rusosasta 

Euroa kuukaudessa/yksin 
asuva 

Ravintomenot 49% 225,91€ 

Vaate- ja jalkinemenot 9% 41,49€ 

Informaatiomenot (lehti, TV, pu-
helimen käyttömenot) 

20% 92,21€ 

Vähäiset terveydenhuoltomenot 3% 13,83€ 

Muut jokapäiväiseen toimeentu-
loon kuuluvat menot *) 

19% 87,60€ 

Yhteensä 100% 461,05€ 

*) Henkilökohtainen ja kodin puhtaus, asiointimatkat, harrastus- ja virkistysmenot, vastaavat muut jo-
kapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. 
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Valtioneuvosta määrittelee perusosan suuruuden vuosittain. Vuodelle 2012 perusosat on määritelty 

seuraavasti: 

Tuen saaja Euroa/kk Euroa/päivä 1) 

Yksin asuva 461,05 15,37 

Yksinhuoltaja 507,16 16,91 

Muu 18 vuotta täyttänyt 
Avio- ja avopuoliso, kumpikin 

391,89 13,06 

Vanhempansa tai vanhem-
piensa luona asuva 18 vuotta 
täyttänyt henkilö 

336,57 11,22 

10-17-vuotias lapsi 
1. lapsi 
2. lapsi 
3. lapsi jne. 

 
322,74 
299,68 
276,63 

 
10,76 
9,99 
9,22 

Alle 10-vuotias lapsi 
1. lapsi 
2. lapsi 
3. lapsi jne. 

 
290,46 
267,41 
244,36 

 
9,68 
8,91 
8,15 

1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (ToTul 15 §), toimeentulo-
tuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä 

 

4.2 Perusosa erityistilanteissa 

 
Sairaalassa tai laitoksessa olevien käyttöraha 

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville asiakkaille huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asia-

kasmaksulaissa annetun asetuksen mukaisesti käyttövara 99 euroa/kk menona perusosan sijaan.   

 
Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavien avustaminen 

 

Asevelvollisuuslain (452/1950) 50 b §:n mukaan palvelustaan suorittavalla asevelvollisella on oikeus 

maksuttomaan majoitukseen, muonitukseen, vaatetukseen, terveydenhuoltoon sekä muuhun ylläpi-

toon. Siviilipalvelua suorittavalla on vastaavat etuudet siviilipalveluslain (1723/1991) 23 a §:n nojalla. 

Varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavilla ei ole oikeutta toimeentulotukeen, ei myöskään viikonlop-

puvapaiden tai lomien ajalta. 

 

Vankilassa olevien avustaminen 
 

Vankilassa saatava ylläpito on ensisijainen toimeentulotukijärjestelmä vangeille. Vanki voi kuitenkin 

joutua toimeentulotuen tarpeeseen, jolloin hänelle voi syntyä oikeus toimeentulotukeen.  Ellei vangil-

la ole käytettävissään muita tuloja tai varoja ja hänellä on perusosalla katettavia menoja, joita hän ei 

ole voinut kattaa vankilasta saadulla ylläpidolla, käytetään perusosan määränä 99,00 euroa/kk.  

 

Lyhyen, alle kuuden kuukauden tuomion saaneiden asumiskustannukset voidaan ottaa huomioon 

harkinnan mukaisesti, samalta ajalta, jolle Kela myöntää asumistukea.  
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Poste Restante -osoitteessa ja kotona asuvat nuoret 
 

Perusosan määritteleminen tapahtuu hakijan asumisestaan antaman luotettavan selvityksen perus-

teella. Selvityksestä on ilmettävä, missä hakija oleskelee ja asuu tilapäisesti tai pysyvästi. Mikäli toi-

meentulotuen hakija on väestörekisteritietojen mukaan asunut vanhempiensa luona ja sieltä muuttaa 

Poste Restante -osoitteeseen, niin perusosa määräytyy vanhemman luona asuvan mukaisesti. 

Muussa tapauksessa hakijan perusosa määräytyy toimeentulotukilain 9 § 1 momentin 2. kohdan 

mukaisesti yhteistaloudessa elävän 18 vuotta täyttäneen mukaan. 

 

Kotona asuvien nuorten (18-21 v.) osalta toimeentulo selvitetään aina erillisellä lomakkeella (liite 1: 

Lisäselvitys kotona asuvan toimeentulotukihakemukseen) vanhempien tosiasiallinen osallistuminen 

henkilön elatukseen. Näissä tapauksissa on tarpeen myös selvittää henkilön mahdollisuus ensisijai-

siin etuuksiin kuten asumistukeen. 

 

Alennettu perusosa  
 

Toimeentulotukilain 2 §:n mukaan jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään 

ja omasta elatuksestaan. Tämän johdosta henkilöllä on velvollisuus hakea kaikkia niitä etuuksia, joi-

hin hänellä on oikeus ja ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, ellei hän ole järjestänyt itselleen toi-

meentulotukeen nähden ensisijaista ja riittävää toimeentuloa.  

 

Toimeentulotukea hakeva 17–64-vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työttömänä työnha-

kijana työvoimatoimistoon, ellei hän ole työssä palkansaajana, yrittäjänä tai opiskele päätoimisesti tai 

on lääkärin toteaman sairauden vuoksi esteellinen vastaanottomaan työtä tai hänelle muu edellä 

mainittuihin syihin verrattava hyväksyttävä syy olla vastaanottamatta työtä. Mikäli henkilö ei yksilölli-

sestä ohjauksesta huolimatta ole hakenut ensisijaisia etuuksia tai ilmoittautunut työttömäksi työnha-

kijaksi, voidaan hänen perusosaansa  toimeentulotukilain 10 §:n mukaisesti alentaa enintään 20 - 40 

prosenttia. 

 

Perusosan alentaminen tulee kysymykseen, mikäli henkilö kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisesta 

toimenpiteestä, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain aktivointisuunnitelman laatimisesta tai 

kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-

kanhakijoiden vastaanotosta annetun lain tarkoittaman yhteistyövelvollisuuden laiminlyönnistä.  

 

Alle 25-vuotiaalle täysi-ikäiselle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa enintään 

20 prosenttia myös silloin, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. 

Tarkoituksena on kannustaa vaikeassa tilanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten omatoi-

misuutta ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. 

 

Perusosan enintään 40% vähennystä voidaan käyttää silloin, kun henkilö toistuvasti kieltäytyy edellä 

mainituista toimenpiteistä, jotka edistäisivät hänen itsenäistä selviytymistään ja työllistymistään. 
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Perusosan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen 

elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voi pitää muuten-

kaan kohtuuttomana. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan kieltäyty-

misestä tai laiminlyönnistä lukien. 

 

Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava, yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvitta-

essa yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa, suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen 

suoriutumisen edistämiseksi, ellei se ole tarpeetonta. 

 

4.3 Asumismenot 

 
Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henki-

lön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asun-

non koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava 

kustannustaso paikkakunnalla.  

 

Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 §:ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat: 

 

 vuokra 

 erikseen maksettavat lämmityskustannukset 

 vesimaksu 

 

Vuokrasopimus on toimitettava aina valmistelijalle. 

 

Omistusasunnossa asumistukilain 6 §:ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat: 

 

 käyttövastike 

 lämmityskustannukset (s. 14 taulukon mukaisesti) Polttopuiden hankinnasta huomioidaan 

edullisimman hankintakustannuksen mukaan enintään 15 m³/vuosi. Lämmitysöljyn hankin-

nassa asiakasta ohjataan hankkimaan öljy osamaksulla. 

 vesimaksu 

 asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kohtuulli-

set korot edellyttäen, että tuen hakijalla on verotuksen ennakonpidätyksessä huomioitu 

asuntolainojen korot ja, että perhe asuu asunnossa 

 kiinteistön hoitomenoina taloussähkö, tontin vuokra, kiinteistövero, koti- ja palovakuutus (va-

kuutuskirja esitettävä aina), nuohous ja jätehuolto 

 

Asumismenojen osalta pyritään määrittämään kuukausittaiset asumismenot. Pitkäaikais- tai toistu-

vaisasiakkaan kohdalla asumiskustannuksia, kuten sähkö- ja vesilaskuja, voidaan huomioida erään-

tymiskuukautena. 
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Sähkön ja veden tasauslaskut huomioidaan perustoimeentulotuen laskelmassa, mikäli ne ovat koh-

tuulliset asiakkaan kokonaismenot huomioiden.  

 

Jos asunnon koko ja asumiskustannukset ovat kohtuuttoman suuret, asumiskustannukset otetaan 

huomioon perustoimeentulotuen laskelmassa todellisen suuruisina kolmen kuukauden ajan, jona ai-

kana asiakkaan tulee hakeutua pienempään ja halvempaan asuntoon.  Jos toimeentulotuen hakijalla 

ei tosiasiassa ole mahdollisuutta saada paikkakunnalta kohtuullisen hintaista ja kokoista asuntoa, 

asumismenot voidaan ottaa huomioon perustoimeentulotuen laskelmassa todellisen suuruisina. 

 

Mikäli asiakas toimeentulotukiasiakkuuden aikana on ilman perusteltua syytä (esim. häätö tai ter-

veydelliset syyt) muuttanut kohtuuhintaisesta asunnosta asumiskustannuksiltaan kalliimpaan asun-

toon, huomioidaan asumismenot aikaisemman asunnon asumismenojen mukaisesti. 

 

Mikäli toimeentulotuen tarve näyttää pitkittyvän ja omistusasunto on kohtuuttoman suuri ja kallis, on 

asuntovelallinen ohjattava velkaneuvojan luokse, joka arvioi, onko asunnon säilyttämiselle olemassa 

edellytyksiä, jotta toimeentulotukea voidaan myöntää korkomenoihin. 

 

Toisella paikkakunnalla olevan asunnon asumiskustannuksia ei huomioida. Vain silloin kun puolisolla 

on työ toisella paikkakunnalla ja työmatka tulisi kohtuuttoman pitkäksi, voidaan kohtuulliset toisen 

asunnon asumiskustannukset huomioida puolison tulon vähennyksenä. 

 

Mikäli opiskelijalle on tarjottu asuntolapaikka, opiskelijaa velvoitetaan ensisijaisena ottamaan tarjottu 

asuntolapaikka vastaan. 

 

Asunnon kohtuullinen koko  
 

Asunnon kohtuullista kokoa arvioitaessa käytetään asumistuen määräytymisperusteista annetun 

asetuksen 6 § mukaisia asunnon pinta-alan kohtuullisia neliömetrimääriä ohjeellisina viitearvoina. 

Kohtuullinen asunnon koko huomioon seuraavasti: 

   

Perheen koko Asunnon koko 

1 henkilö 37 m
2
 

2 henkilöä 57 m
2
 

3 henkilöä 77m
2
 

4 henkilöä 90 m
2
 

5 henkilöä  105  m
2
 

6 henkilöä 115 m
2
 

7 henkilöä 125 m
2
 

8 henkilöä 135 m
2
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Vuokra  
 

Vuokra huomioidaan paikkakunnan keskimääräisen kustannustason mukaisesti.  

 

Kohtuulliseksi katsotut vuokrakulut Kolarin kunnassa 2012: 

Perheen koko Vuokra €/kk, 

ilman lämmityskuluja 

Vuokra €/kk,  

lämmityskuluineen 

1 henkilöä 400 480 

2 henkilöä 460 520 

3 henkilöä 520 650 

4 henkilöä 580 750 

5 henkilöä tai enemmän 640 850 

 
 

Lämmityskulut 
 

Mikäli asunnon lämmityskustannukset eivät sisälly vuokraan, huomioidaan ne enintään asumistuen 

määräytymisperusteista annetun asetuksen 4 § 2 mom taulukossa vahvistetun määrän suuruisena. 

 
Sähkölämmitysasunnossa sähkölaskusta 70 % on lämmityksen osuus ja 30 % käyttösähkön osuus 

koskien sekä vuokra- että omistusasumista. 

 

Osittain sähkölämmityksellä lämmitettävään asuntoon voidaan huomioida polttopuita menona 

toimeentulotuessa enintään 5 m
3
/vuosi. Täysin puulämmityksellä lämmitettävään asuntoon voidaan 

huomioida polttopuita menona toimeentulotuessa enintään 15 m
3
/vuosi. Polttopuut vuodeksi 

huomioidaan menoina ostotositetta vastaan, kahdessa erässä. Polttopuumenon käsittelyä varten 

tulee antaa selvitys, mikä osa asunnosta lämmitetään sähköllä/puulla. 

 

Kohtuullisiksi polttopuumenoiksi voidaan huomioida enintään 45,00 €/m3 (sis. alv) tai edullisin 

tarjous. Kuljetus huomioidaan, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.   
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Vesi 
 

Vesimaksu huomioidaan paikkakunnan keskimääräisen kustannustason mukaan enintään 

15€/kk/hlö.  

 

Vesimaksu enintään €/kk: 

Perheen koko Vesimaksu enintään  

€/kk 

1 henkilö 15 

2 henkilöä 30 

3 henkilöä 45 

4 henkilöä 60 

5 henkilöä 75 

 

 

4.4 Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot 

 
Toimeentulotukilain 7 §:n mukaan vähäiset terveydenhoitomenot (3 % perusosasta) sisältyvät pe-

rusosaan. Näinä menoina voidaan pitää reseptivapaita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Sairauden hoi-

toon määrätyt reseptilääkkeet, proteesit, apuvälineet sekä hammashuollosta ja silmälaseista aiheu-

tuneet kustannukset huomioidaan menona perustoimeentulotukilaskelmaan.  

 

Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta 

ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisistä terveydenhuollon 

palveluista aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti, kun asiakkaan 

tarve saada sellaista hoitoa, jota ei ole saatavissa julkisessa terveydenhuollossa tai jatkuva hoi-

tosuhde sitä perustellusti edellyttävät.  Tällöin asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausun-

to tällaisen hoidon tarpeesta ja siitä, ettei julkisia terveydenhuoltopalveluja ole ollut saatavilla. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 11 §:n mukaan sosiaalihuol-

lon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan mää-

rätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toi-

meentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Palvelun tuottava 

kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että maksun perimättä jättämistä tai alentamista sovelletaan 

myös muihin maksuihin. Edellä mainittu menettely asiakasmaksun alentamiseksi on ensisijaista toi-

meentulotukeen nähden. 
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Asiakasmaksuina toimeentulotuessa huomioidaan: 

 

 poliklinikka- ja sairaalamaksut 

 sairaalassaolon tai muun laitoshoidon ylittäessä 10 vuorokautta, vähennetään perusosasta 

ruoan osuus, 49% hoitopäivältä 

 pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

maksulaita annetun asetuksen 7 c § 1 mom:n mukainen käyttövara menona perusosan si-

jaan. 1.1.2012 alkaen käyttövara 99€/kk. 

  

 Hammashoito 
 

Ensisijaisesti hyväksytään hammashoidon kustannukset terveyskeskuksessa. Yksityishammaslääkä-

rikulut huomioidaan ainoastaan silloin, kun kyseistä hoitoa ei ole saatavilla julkisessa terveydenhuol-

lossa. Mikäli yksityisen hammashoidon tarve ei ole ollut kiireellinen, voidaan tapauskohtaisesti myön-

tää toimeentulotukea sen verran, kuin hoito olisi tullut maksamaan terveyskeskushammashoidossa. 

 

Hammasproteesin hankinnasta ja huollosta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset huomioidaan me-

nona tositteita vastaan. Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas 

pelkästään hammasproteesin hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös kah-

delta hakemista edeltävältä kuukaudelta sekä hankinnan kiireellisyyttä. Mikäli kahden edellisen kuu-

kauden ja hakemiskuukauden normiylityksellä pystytään hoitamaan hankinta, toimeentulotukea ei 

myönnetä, ellei se hakijan terveydentila tai muut olosuhteet huomioiden ole kohtuutonta.  Asiakasta 

tulee ohjata neuvottelemaan maksu pitemmälle aikajaksolle ja pienempiin kuukausieriin. 

 

Peruuttamatta jääneiden käyntien maksuja ei huomioida menona. 

 

Silmälasit 
 

Silmälääkärin tai optikon määräämät silmälasit otetaan huomioon toimeentulotukilaskelmassa me-

nona.  Perussilmälasit tai piilolinssit huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa terveydenhuolto-

menona kolmen vuoden välein, ellei silmälääkäri tai optikko määrää silmälaseja uusittaviksi em. 

useammin terveydellisistä syistä.  

 

Hyväksyttävinä kustannuksina silmälasien kehyksiin pidetään enintään 100 € ja linssit ilman käsitte-

lyjä todellisen suuruisina. Asiakkaalta pyydetään kustannusarvio hankittavista silmälaseista, josta il-

menee käsittelemättömien linssien hinta. Asiakkaan tulee esittää kustannusarvio vähintään kahdesta 

eri liikkeestä. Vaihtoehtoisesti voidaan myöntää toimeentulotuki piilolinsseihin vastaava summa, kuin 

silmälaseihin myönnettäisiin. 
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Mikäli toimeentulotukea hakee muu kuin pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas pelkästään silmälasi-

en/piilolinssien hankintaan, tarkastellaan hakijan tulotasoa ja olosuhteita myös kahdelta edelliseltä 

kuukaudelta ennen toimeentuloasiakkuutta sekä hankinnan kiireellisyyttä. Mikäli kahden edellisen 

kuukauden ja hakemiskuukauden normiylityksellä pystytään hoitamaan ei-kiireellinen hankinta, toi-

meentulotukea ei myönnetä, ellei se hakijan terveydentila tai muut olosuhteet huomioiden ole koh-

tuutonta. 

 
Fysikaalinen hoito 
 

Fysikaalisesta hoidosta huomioidaan ensisijaisesti julkisessa terveydenhuollossa annatusta hoidosta 

aiheutuneet kustannukset. Yksityisen antamaa fysikaalista hoitoa ei huomioida, ellei hoidon tarve ole 

kiireellinen tai välttämätön. Jotta yksityisen antama fysikaalinen hoito voidaan huomioida, tulee asi-

akkaan toimittaa hoitavan lääkärin lausunto hoidon tarpeellisuudesta, pelkkä hoitomääräys ei riitä. 

 

 Reseptilääkkeet 
 

Julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämät reseptilääkkeet otetaan huomioon maksutositteiden 

mukaisesti. Lääkemääräykseen on liitettävä apteekin kuitti. Toimeentulotukena korvataan apteekin 

lääkkeiden vaihtamista koskevan lain perusteella määrittämä edullisin vaihtoehto, mikäli lääkäri ei 

ole kieltänyt lääkkeen vaihtoa. Lääkärin määräämät reseptit e-pillereihin ja hormonikierukkaan huo-

mioidaan menoina. 

 

Potenssi-, nikotiini- tai laihdutuslääkkeisiin asiakkaalla on oltava lääkärintodistus/lääkärin lausunto, 

josta ilmenee sairaudentila sekä se, että ko. lääke on hänen hoitonsa kannalta välttämätöntä.  
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5 Täydentävän toimeentulotuen menot 

 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää pääsääntöisesti toistuvais- ja pitkäaikaisasiakkaille 

sekä muille pienituloisille asiakkaan esittämään tarveselvitykseen perustuen, mikäli muutoin on oike-

us toimeentulotukeen ja ratkaisu edesauttaa henkilön ja perheen itsenäistä selviytymistä.  

 

Erityisinä tarpeina tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, 

jatkuvaa pienituloisuutta, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä 

erityisiä tarpeita.  

 

Täydentävän toimeentulotuen tarpeenmukaisuutta ja kohtuullisuutta harkittaessa huomioidaan ensi-

sijaisesti kestävään kehitykseen perustuva kierrätys sekä tähän perustuvien liikkeiden tarjoamat 

markkinat sekä niiden hintataso ja muu vapaa kaupankäynti yksityishenkilöiden välillä (esimerkiksi 

nettikirpputorit).  

 

Harkittaessa täydentävien menojen huomioon ottamista kiinnitetään huomiota siihen, auttaako tuki 

asiakasta työllistymään, saamaan ammatin, välttymään laitossijoitukselta tai edistääkö tuki omatoi-

misuutta, taikka voidaanko tuen myöntämisellä vähentää syrjäytymistä.  

 

Täydentävän toimeentulotuen myöntäminen perustuu aina asiakkaalle tehtyyn laskelmaan.  

 

5.1 Lasten päivähoitomeno 

 
Pääsääntöisesti tulee käyttää kunnan päivähoitopalveluja. Yksityisestä päivähoitopalvelusta aiheutu-

vat menot voidaan toimeentulotuessa ottaa huomioon tilapäisesti silloin, kun lapsi tarvitsee sellaista 

hoitoa, jota ei ole saatavissa kunnan järjestämänä. Jos toimeentulotuen tarve muodostuu pitkäaikai-

seksi, perheen mahdollisuus käyttää kunnan päivähoitopalveluja tulee selvittää. Kunnallisen päivä-

hoidon maksuissa maksun alentaminen on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. 

 

5.2 Takuuvuokra/vuokravakuus 

 
Takuuvuokra/vuokravakuus voidaan huomioida menona, mikäli hakija on asunnoton, perheen koko 

muuttuu, kyseessä on edullisempi asunto tai hakijan elämäntilanne muuttuu esim. työllistymisen tai 

opiskelun myötä.  

 

Takuuvuokrasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset otetaan huomioon siinä kunnassa, jossa oles-

keltaessa kustannukset erääntyvät maksettavaksi.  
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Takuuvuokraa/vuokravakuutta ei myönnetä, mikäli se ei ole kohtuullisten asumismenojen mukainen. 

Mikäli asumismeno ei ole kohtuullinen, hakemus hylätään kokonaan vakuusmaksun osalta ja ohja-

taan hakemaan kohtuuhintaista asuntoa. Takuuvuokrasta tehdään aina takaisinperintäpäätös.  

 

Välityspalkkioita vuokra-asunnon välittäjälle ei huomioida.  

 

5.3 Välttämätön kodin irtaimisto 

 
Sosiaalitoimella on jonkin verran välttämättömiä kodin kalusteita ja tarvikkeita annettavaksi asiak-

kaan käyttöön. Mikäli näitä ei ole, toimeentulotukea voidaan myöntää kertaluonteisesti alkuavustuk-

sena henkilölle, joka on pitkään ollut asunnottomana ja on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistu-

vaisasiakas ja jolla ei ole (tai asunnossa ei ole) kodin irtaimistoa tai tarvikkeita ja voidaan ennakoida, 

että heillä ei ole myöskään mahdollisuutta hankkia kodin irtaimistoa lähiaikoina. Alkuavustusta voi-

daan myöntää seuraavasti: 

 

 yksinasuva enintään 260€ 

 avio/avopari 375€ 

 avio-/avopari, jolla lapsia, enintään 460€ 

 yksinhuoltaja enintään 460€ 

 

Lisäksi voidaan myöntää seuraaviin kodinkoneisiin avustusta toimeentulotuen pitkäaikais- tai 

toistuvaisasiakkaille: 

 

 jääkaappi 165€ 

 pölynimuri 80€ 

 pyykinpesukone 290€, jos taloyhtiössä ei ole pesukonetta, pääsääntöisesti lapsiperheille 

 mikrouuni 65€, vain lapsiperheille 

 

5.4 Lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset 

 
Lasten luonapitokuluina huomioidaan toimeentulotukimenoina 60 % lapsen perusosasta/pv, kun ha-

kijalla on esittää luonapitovuorokausista todistus siltä vanhemmalta, jonka luona lapsi asuu. Pää-

sääntöisesti menot huomioidaan jälkikäteen. Matkakulut huomioidaan, tositetta vastaan, pääsääntöi-

sesti edullisimman kulkuneuvon mukaan puoleksi vanhempien kesken. Vanhempien matkakustan-

nukset huomioidaan tapauskohtaisesti. 
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5.5 Välttämättömät lasten tarvikkeet ja lasten harrastustoiminnan menot 

 
Lastenvaunujen hankintaan voidaan avustaa enintään 130 €, rattaisiin enintään 95 € ja yhdistelmä-

vaunuihin 220 €. Lasten sänkyyn ja patjaan voidaan myöntää kertaluonteisesti enintään 70€. 

 

Lasten harrastusten tukemiseen voidaan huomioida toimeentulotuen pitkäaikais- ja toistuvaisasiak-

kaana olleelle perheelle tai muutoin pitkään vähäisillä tuloilla (perheen normilaskelman tuloylijäämä 

vähäinen) olleille perheille 110 €/lapsi/vuosi tositteita vastaan. 

 

5.6 Työssäkäynnistä aiheutuvat menot tai työnsaantia edistävät kulut 

 
Työmatkakulut ja muut työssäkäynnistä aiheutuvat menot huomioidaan toimeentulotukilaskemassa 

ansiotuloa vähentävästi. Ansiotuloa ei oteta huomioon siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja 

ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja.  Pääsääntöisesti työmatkakulut otetaan huomioon edul-

lisimman matkustustavan mukaan. Oman auton käyttämisestä aiheutuvat menot otetaan huomioon 

ainoastaan perustellusta syystä.  Tällaisena voidaan pitää oman auton välttämätöntä tarvetta työteh-

tävien vuoksi, puuttuvia tai hankalia liikenneyhteyksiä tai sairautta/vammaa. Lisäksi asiakkaan on 

haettava ennakonpidätyksen alentamista työmatkakulujen vuoksi ja selvittää mahdollisuus yhteis-

matkustukseen (kimppakyyti). Työmatkakulut, silloin kun käyttää omaa autoa, huomioidaan saman-

suuruisena kuin mitä Kela käyttää korvatessaan oman auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Vä-

hennys työmatkakuluista on tällä hetkellä 0,20 €/km, kuitenkin enintään 500€/kk. Tämä korvaus kat-

taa polttoaineen kulutuksen, liikennevakuutuksen, ajoneuvoveron sekä renkaiden hankinnan ja pie-

nimuotoiset korjauskulut.  

 

Työssäkäynnistä aiheutuvia muita kuluja voivat olla mm. työvaatteet tai –kengät. Niitä voidaan huo-

mioida harkintaan perustuen, kuitenkin enintään 100€. 

 

Työhaastattelumatkoihin toiselle paikkakunnalle voidaan avustaa, mikäli muulla tavalla ei avustusta 

ole saatavilla (TE-toimisto, työnantaja) ja työllistyminen näyttäisi ilmeiseltä. Asiakkaan tulee esittää 

kirjallinen todistus työpaikkahaastattelusta ja/tai kopio siitä, että on hakenut liikkuvuusavustusta ja 

selvittänyt mahdollisuuden saada avustusta ennakkoon TE-toimistosta. Tällöin menoon voidaan 

myöntää toimeentulotukea takaisinperinnällä ensisijaisesta etuudesta.  

 

5.7 Muuttokustannukset 

 
Toimeentulotukea muuttoon myönnetään vain, mikäli henkilö/perhe on ollut toistuvasti toimeentulo-

tuen tarpeessa ja siihen on perusteltu syy, kuten halvempi asunto, ero, perhekoko muuttuu tai työ-

/opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalla. Työn takia muuttavan tulee aina hakea TE-toimistolta 

liikkuvuusavustusta sekä mahdollista matka-avustusta. Muuttokustannukset huomioidaan halvimman 

kuljetustavan mukaan. Tuttavien tms. suorittamiin muuttoihin voidaan myöntää polttoaine kulut 10 

l/100 km.  
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Kantoapuun ei myönnetä toimeentulotukea ilman perusteltua syytä. Tällaisia syitä voivat olla tervey-

dentilaan liittyvät seikat, joita harkitessa tilanne selvitetään erikseen. 

5.8 Romanivaatetus 

 
Naisten romanivaatetukseen voidaan myöntää enintään 500€ kahden vuoden välein toimeentulotuen 

pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaille. Tuen hakijan tulee yksilöidä hameen hankintakustannus ja paik-

ka mistä hame ostetaan. Tuki myönnetään maksusitoumuksena tai tositetta vastaan raha-

avustuksena. Muut romanikulttuuriin liittyvät vaatehankinnat sisältyvät normaaliin perusosaan. tuen 

saaminen edellyttää lisäksi vähintään 6 kk:n oleskelua ja asumista paikkakunnalla. 

 

5.9 Hautauskustannukset 

 
Vainajan tilillä olevat varat tulee aina kohdentaa välttämättömiin hautausmenoihin. Mikäli vainaja on 

varaton tai pitkäaikaisesti toimeentulotuen asiakas hautauskustannuksina huomioidaan kohtuulliset 

kustannukset oman kunnan alueella. Kohtuullisina hautauskuluina voidaan huomioida: 

 

 arkku + vainajan vaatteet + arkkuun huolto (enintään 535€) 

 arkkukukat (enintään 55€) 

 kuljetus oman kunnan alueella (enintään 224€) 

 

Päätös hautauskustannusten osalta voidaan tehdä vasta perunkirjoituksen jälkeen ja se annetaan 

ensisijaisesti maksusitoumuksena. Tästä syystä ohjataan hautausavustuksen hakijaa neuvottele-

maan maksuaikaa hautaustoimistosta. Hautauskuluina ei huomioida muistotilaisuuden menoja, lehti-

ilmoitusta eikä hautakiveä. Seurakunnan maksujen osalta ohjataan hakemaan maksuvapautusta, 

mikäli pesä on varaton. 

 

Lähiomaisen (lapsen, vanhemman, puolison) kuoleman johdosta voidaan toimeen-

tulotukilaskelmassa huomioida: 

 

 hautajaisvaatteisiin 35€/hlö (enintään 150€/perhe) 

 kukkalaitteeseen 50€ 

 matkoihin 0,20€/km (enintään 500€) 

 

Perunkirjoitusvelvollisuus on ensisijaisesti kuolleen omaisilla ja läheisillä. Säännökset perunkirjoituk-

sesta ja pesänselvittämisestä ovat perintökaaressa. Sosiaalitoimi ei hoida perunkirjoituksia eikä toimi 

pesänilmoittajana vaikka omainen jättäisi sen tekemättä.  

 

Vainajalta maksamatta jääneet laskut eivät oikeuta toimeentulotukeen vaan ne ovat kuolinpesän vel-

kaa. 
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6 OPISKELIJAT 

 
Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki, joka 

on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Opintotuki koostuu 

opintolainan valtiontakauksesta, opintorahasta ja asumislisästä. Opintolaina on siten ensisijainen 

toimeentulotukeen nähden ja opiskelija on velvoitettu nostamaan opintolaina. Toimeentulotuella ei 

voi pääsääntöisesti opiskella.   

 

6.1 Vanhempien velvollisuus osallistua elatukseen 

 

Alle 18-vuotias opiskelija lasketaan vanhempien normiin ja katsotaan, onko perheellä oikeutta toi-

meentulotukeen. Alle 18-vuotiasta kotona asuvaa opiskelijaa ei velvoiteta nostamaan opintolainaa, 

mikäli vanhemmat ovat vähävaraisia. 

 

Kotona asuvia 18–21-vuotiaita ammattiopintoja suorittavia sekä itsenäisesti asuvia lukiolaisia ja am-

mattiopintoja suorittavia opiskelijoita iästä huolimatta velvoitetaan nostamaan opintolaina. Vain eri-

tyisin sosiaalisin perustein tästä voidaan poiketa. 

 

Mikäli opiskelijan opintoetuuksiin ovat vaikuttaneet vanhempien tulot ja varallisuus, voidaan van-

hempien olettaa vastaavan myös täysi-ikäisen opiskelijan koulutuskustannuksista. 

 

Vanhempien tosiasiallinen osallistuminen opiskelijan elatukseen selvitetään aina erillisellä lomak-

keella (liite 2: Lisäselvitys opiskelijan toimeentulotukihakemukseen), joka vanhempien on täytettävä 

opiskelijan hakiessa toimeentulotukea. Mikäli opiskelija saa vanhemmiltaan varoja tai muuta elatus-

ta, otetaan nämä huomioon hakijan käytettävissä olevana tulona.  

 

6.2 Avustaminen opintotuen viivästyessä 

 

Mikäli opintotuen hakeminen on viivästynyt opiskelijasta riippumattomasta syystä, voidaan toimeen-

tulotuki myöntää määräajaksi. Mahdollisesta takautuvasti maksettavasta opintotuesta tehdään ta-

kaisinperintä. Mikäli opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, mutta ei jostain syystä sitä 

nosta tai opiskelija on käyttänyt opintolainan opintotukijaksotuksesta poiketen, huomioidaan opinto-

lainan kuukautta kohden jaksottuva osuus normilaskelmassa tulona. 
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6.3 Opintotuen saamatta jääminen 

 
Mikäli opiskelija ei saa luottohäiriöiden vuoksi opintolainaa, tulee hänet ohjata pyytämään Kelan 

opintotukikeskuksen apua laina-asiansa järjestämiseksi. Mikäli opiskelija ei tästäkään huolimatta saa 

lainaa, tulee hänen selvittää mahdollisuuksia rahoittaa opiskelua muulla tavalla. 

 

Hakijaa tuetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden ajan täysimääräisesti seuraavissa erityistilan-

teissa: 

 

 hakijan aloittaessa opiskelunsa tietäen, ettei mahdollisesti tule saamaan maksuhäiriöiden ta-

kia opintolainan valtiontakausta 

 myönnetystä lainantakauksesta huolimatta pankit eivät myönnä opintolainaa tai muutakaan 

korvaavaa rahoitusta 

 opiskelijasta itsestään johtuvista syistä opinnot ovat viivästyneet kohtuuttomasti 

 hakija on aloittanut opiskelun, johon ei ole oikeutta saada opintososiaalisia etuuksia eikä ole 

varmistanut koko opiskeluajalle riittävää toimeentuloturvaa (esim. aikuislukio, avoin yliopisto 

tms.) 

 

Mikäli opiskelija ei kolmen kuukauden aikana ole saanut järjestettyä opintotukietuuksia korvaavaa 

rahoitusta opinnoilleen tai hakeutunut toimeentulotukeen nähden ensisijaisten etuuksien piiriin, pe-

rusosaa voidaan alentaa enintään 20 %. Mikäli opiskelija toistuvasti on kieltäytynyt järjestämästä 

toimeentuloaan muulla tavalla kuin toimeentulotuella, perusosaa voidaan alentaa enintään 40 %. 

 

Mikäli opiskelijan opintotukioikeus on päättynyt, voidaan opiskelua tukea, mikäli tutkinnon suorittami-

nen lähitulevaisuudessa on realistista. Yliopistossa/ammattikorkeakoulussa opiskelevaa tuetaan 

enintään 6 kk ja ammattikoulussa opiskelevaa tuetaan 2-4 kk. Mikäli opiskelu jatkuu sovitun tuke-

misajan jälkeenkin, alennetaan perusosaa 20-40 %. 

 

Mikäli opiskelijalla on olemassa ammattitutkinto jolla voi työllistyä, opiskelua ei tueta toimeentulotuel-

la. Tilapäisesti toimeentulotukea voidaan myöntää, mutta tuen tarpeen jatkuessa ohjeistetaan ensisi-

jassa työllistymään aikaisemmalla tutkinnolla. Kesäaikana asiakkaan tulee tarkistaa oikeus työttö-

myysetuuksiin. 

 

6.4 Opiskelijan asumismenojen huomioiminen 

 
Mikäli opiskelijalle on tarjottu asuntolapaikka, opiskelijaa velvoitetaan ensisijaisena asumisensa tur-

vaamisen keinona ottamaan asuntolapaikka vastaan. Toisen paikkakunnan asumismenoja ei huomi-

oida menona. Jos opiskelija ei ota vastaan asuntolapaikkaa tai muuttaa opiskelija-asuntolasta vuok-

ra-asuntoon ilman perustelua syytä (perhetilanne), asumiskuluja ei huomioida ja henkilö vastaa itse 

asumismenoistaan opintoetuuksien avulla. 
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Kotona asuvalle opiskelijalle sekä muille kotona asuville voidaan huomioida asumismenot silloin, kun 

hakija itse on todistettavasti aikaisemmin maksanut asumiskuluistaan vanhemmilleen ja hänellä on 

ollut siihen myös taloudelliset mahdollisuudet, tai nuori on välillä asunut muualla ja muuttanut takai-

sin vanhempiensa luokse. Pelkkä ”ruokarahan” maksaminen kotiin ei vielä edellytä asumiskulujen 

huomioimista. Mikäli asumiskulut huomioidaan, lasketaan nuorelle korkeintaan pääluvun mukainen 

osuus kustannuksista 

 

             6.5 Opintolainan korot ja muut opiskelusta aiheutuvat kulut 

 
Opintolainan korkoja ei pääsääntöisesti huomioida toimeentulotukilaskelmassa menona. Korkoavus-

tuksen hakeminen Kelalta on ensisijainen toimeentulotukeen nähden. Uusimuotoisen markkinakor-

koisen opintolainan korko opiskeluaikana tulee pääomittaa, jolloin korko lisätään velkaan.  

 

Mikäli opintolainan korkoihin ei saada Kelan Opintotukikeskuksen korkoavustusta, opintolainan mak-

settavat korot huomioidaan koron maksukuukautena niiden kuukausien osalta, kun hakijalla on ollut 

oikeus toimeentulotukeen. Opintolainan korkoja ei siis huomioida kuukausittain vaan esim. kesä- ja 

joulukuussa tarkistetaan kuuden kuukauden tilanne erikseen. Mikäli koronmaksukuukautena hakijan 

tulot riittävät kattamaan kuuden kuukauden korot, ei hakijalle myönnetä opintolainan korkoon toi-

meentulotukea niidenkään kuukausien osalta, kun hakijalla on ollut normivajetta.  

 

Muista opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin esim. oppikirjoihin, tarvikkeisiin, työvaatteisiin jne. voi-

daan myöntää toimeentulotukea, mikäli hakija/perhe on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistu-

vaisasiakas. Oppikirjoihin enintään 250 euroa/vuosi, opiskelijan työvaatteisiin enintään 85 eu-

roa/vuosi. 

 

Pääsykokeisiin liittyviin maksuihin ja mahdollisiin matkakustannuksiin voidaan myöntää toimeentulo-

tukea, mikäli hakija/perhe ovat pitkäaikais- tai toistuvaisasiakkaita.  

 

6.6 Opiskelijan toimeentulo kesäaikana 

 
Korkeakouluopiskelija voi saada opintotukea kesäajalle, jos hän suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opin-

toja ja opiskelee päätoimisesti opintotukilautakunnan vahvistamalla tavalla.  

 

Opiskelijan hakiessa toimeentulotukea kesäajalle tilanteessa, että hän ei ole nostanut valtion takaa-

maa opintolainaa, voidaan nostamatta jäänyt opintolaina huomioida hakijalle tuloksi hakemiskuu-

kaudelle ja sen jälkeen siirtää tuloylijäämää seuraaville kuukausille. Opintolaina on nostettavissa 

31.7. asti. Mikäli opintolainaa em. tapauksessa ei ole haettu, voidaan hakija velvoittaa vielä 31.5. asti 

hakemaan opintolainan valtiontakaus niille kuukausille, joille takaus on mahdollista vielä saada. 

Opiskelijan tietoisesti laiminlyödessä ensisijaisten etuuksiensa hakemisen, voidaan perusosaa alen-

taa (20 %) kaksi kuukautta kerrallaan.  
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Opiskelijalle voidaan tarjota kesällä kunnan kannustelisätyöpaikkoja (16–25 v. hakijat.), mikäli hänel-

lä on oikeus toimeentulotukeen eikä hakija ole onnistunut saamaan muuta kesätyöpaikkaa. Mikäli 

opiskelija ilman perusteltua syytä ei kysy tai ota vastaan hänelle tarjottua kannustelisätyötä, perus-

osaa alennetaan 20 % toimeentulotukilain 10 §:n mukaisesti. 

 

Opiskelijan hakeutuessa toiselle paikkakunnalle kesätöihin hänellä on mahdollisuus Te-toimiston 

liikkuvuusavustukseen. 
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7 YRITTÄJÄT 

 
Toimeentulotukea hakevien yrittäjien tulojen määrittely on usein vaikeaa. Lähtökohtana on yrittäjän 

antama selvitys. Jos yritystoiminta on jatkuvasti tappiollista, eikä yrittäjä ryhdy toimenpiteisiin tappiol-

lisen yritystoiminnan lopettamiseksi, toimeentulotukinormia voidaan alentaa 20 – 40 %:lla. Alentami-

sen perusteena on oman elatuksen laiminlyönti ja se että työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei 

voida hänelle tarjota. 

 

Yrittäjän on toimitettava toimeentulotukihakemukseen selvitys seuraavista asioista: 

 

 perheenjäsenten tiliotteiden lisäksi myös yrityksen tiliotteet kahdelta edelliseltä kuukaudelta  

 liike- ja yritystoimintaa selvittävät asiakirjat  

 edellisen vuoden tase- ja tuloslaskelma 

 viimeisen neljänneksen tai kuukauden listaus kirjanpidosta  

 kirjanpitäjän selvitys yrittäjän tuloista ja yrityksen tilasta 

 

Yrittäjän saama tulo yrittäjätoiminnastaan on toimeentulotuessa huomioon otettavaa tuloa. Yksityis-

otot yritystoiminnasta, vaikka toiminta olisi tappiollista, ovat huomioon otettavaa tuloa. Käytettävissä 

olevia tuloja arvioitaessa voidaan selvityksenä käyttää esimerkiksi yrityksen tilinpäätöstä ja tilintar-

kastuskertomuksia viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, välitilinpäätöstä, tiliotteita sekä yrittäjän ja yri-

tyksen viimeisintä veroilmoitusta. 

 

Yritystoiminnan tulot voidaan jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle kohtuullisuusharkintaa käyttäen. 

Toimeentulotuen viimesijaisuudesta johtuen yritystoiminnasta saatavat tulot on käytettävä ensisijai-

sesti yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulon turvaamiseen. 
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8 EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 

 
Toimeentulotuesta annetun lain 13 §:n mukaan kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan 

ehkäisevää toimeentulotukea. Sen tavoitteena on tehostaa toimeentulotukijärjestelmää niin, että se 

voisi toimia tehokkaasti ja joustavasti taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseksi ja 

syrjäytymisen torjumiseksi sekä ehkäisemään pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 

Uudistuksilla pyritään myös lisäämään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä osana suunnitelmallista 

sosiaalityötä.  

 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. hakijan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, 

asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä 

aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin hakijan omatoimista suoriutumista edistäviin 

tarkoituksiin. 

  

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää asiakkaan elämäntilanteen tarkempaa kartoi-

tusta ja palvelusuunnitelman laatimista yhdessä asiakkaan kanssa. Ehkäisevä toimeentulotuki on 

tarkoitettu mm. akuutteihin elämänkriisitilanteisiin tai niiden ehkäisemiseen tai hakijan taloudellisen ja 

sosiaalisen elämäntilanteen hallintaan saattamiseksi. Muutoin asiakasta ohjataan sopimaan juokse-

via maksujaan maksukykynsä mukaiseksi. Tarvittaessa ohjataan velkaneuvojan palveluihin. 

 

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkempia myöntämisperusteita ja tuen euromääräisiä rajoja ei ole tar-

koituksenmukaista tarkemmin määritellä, koska ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu 

aina yksilökohtaiseen harkintaan.  

 

Ehkäisevä toimeentulotuki on määrärahasidonnainen tuen muoto. Tuen käyttöä seurataan ja 

päätöksentekijöitä sitoo annettu ohjeistus tuen käytöstä ja määrärahan riittävyydestä. 
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9. PALVELUSUUNNITELMA 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:n mukaan sosiaalihuoltoa to-

teutettaessa on laadittava palvelusuunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus. 

Tämä koskee myös toimeentulotuen asiakkaita. 

 

Palvelusuunnitelman tarkoitus on kartoittaa asiakkaan/perheen tilanne ja määritellä miten asia-

kas/perhe selviytyy jatkossa ja pystyy parantamaan omaa elämäntilannettaan. Palvelusuunnitelma 

tehdään yhdessä asiakkaan/perheen kanssa. Suunnitelma tarkistetaan säännöllisin väliajoin asiak-

kaan tilanteesta riippuen.  

 

Palvelusuunnitelma suositellaan laadittavaksi kun:  

 

 toimeentulotuen asiakkuus pitkittyy  

 arvioidaan ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä  

 perusosaa alennetaan  

 asiakkaalla tai perheellä on erityisiä tarpeita  

 päätoiminen opiskelija, jolla ei ole opintoetuuksia, hakee tukea  

 alle 25-vuotias tuloton nuori hakee toimeentulotukea  

 henkilön tai perheen kriisitilanne vaatii henkilökohtaista tapaamista  

 henkilön tai perheen tilannetta selvitetään kotikäynnillä  

 hakijan tilanne vaatii eläkeselvittelyä  

 kun hakija on uusi ja tilannetta ei pystytä muutoin arvioimaan  

 

Osalle asiakkaista tehdään aktivointisuunnitelma yhdessä muiden viranomaisten kanssa.   
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10. VÄLITYSTILI 

 

Silloin, kun asiakas ei erilaisista tukitoimenpiteistä huolimatta kykene hallitsemaan rahavarojaan, 

vaan hakee toimeentulotukea, vaikka hänen tulojensa tulisi kattaa elantomenot, on lainsäädännön 

perusteella mahdollista periä asiakkaan suostumuksella Kelan etuudet ja muut eläke- tai työttö-

myysturvatulonsa sosiaalitoimen välitystilille maksettavaksi. Näin turvataan laskujen maksu ja sään-

nöstellään käyttövarat. Asiakkaalla itsellään on aina oikeus saada selvitys välitystililtä maksetuista 

menoista ja tuloista. 

 

 

   

 

 


