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TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJE MUURAMESSA 
1.9.2018 ALKAEN 

JOHDANTO 

Toimeentulotuen myöntäminen perustuu toimeentulotuesta annettuun lakiin (1412/1997). 
Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, jonka myöntämisestä vastaa 
Kansaneläkelaitos (1.1.2017 alkaen) sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka 
myöntää kunta. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa 
henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Ehkäisevää 
ja täydentävää harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnetään sellaisiin erityisiin menoihin, 
joita perustoimeentulotuki ei kata. 

Lainsäädännön lisäksi toimeentulotukilain soveltamisesta on olemassa Kelan toimeentulotukiopas 
(www.kela.fi/toimeentulotuki) ja sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Kuntainfon 3/2017 
toimeentulotukilakiin tulevista muutoksista 1.1.2017 alkaen   

Täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä on säädetty toimeentulotukilain 7 c §:ssä. 
Ehkäisevästä toimeentulotuesta säädetään toimeentulotukilain 1 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä. 
Ehkäisevän tuen myöntämisperusteista päättää kunta.  

Toimeentulotukea myöntävien viranomaisten työtä ohjaavat sekä lainsäädäntö että 
soveltamisohjeet. Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten täydentävää ja 
ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään Muuramessa. Tavoitteena on työntekijöiden 
samansuuntainen harkinta ja kuntalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen toimeentulotuesta 
päätettäessä. Toimeentulotukea myönnettäessä tulee käyttää yksilöllistä harkintaa, joten 
euromäärät ovat ohjeellisia.  

HAKEMUSMENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA 

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Asiakas voi hakea samalla hakemuksella Kelan 
perustoimeentulotukea ja kunnan myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Kelan 
on siirrettävä hakemus kuntaan, jos siihen sisältyy muita kuin perusosaan ja muihin 
perusmenoihin sisältyviä menoja. Vaihtoehtoisesti harkinnanvaraista toimeentulotukea voi hakea 
suoraan kunnasta, jolloin hakemuksen liitteenä tulee olla perustoimeentulotukipäätös. Kiireellisen 
ja välttämättömän avun turvaamiseksi kunta voi poikkeuksellisesti myöntää ehkäisevää 
toimeentulotukea ilman, että Kela on ensin arvioinut ja ratkaissut asiakkaan oikeuden 
perustoimeentulotukeen. 

Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä asioissa päätös on tehtävä samana tai viimeistään 
seuraavana päivänä. Hakijalla on oikeus myös päästä keskustelemaan työntekijän kanssa 
seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt. Koska täydentävän ja 
ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää tilanteen selvittämistä ja harkintaa, 
tavataan  

Hyväksytty Hyvinvoinnin ja palveluiden 
lautakunta 21.8.2018, § 49

http://www.kela.fi/toimeentulotuki
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asiakas pääsääntöisesti henkilökohtaisesti. Henkilökohtainen keskustelu voi olla myös 
puhelinkeskustelu. 
Asiakkaalle annetaan myönteinen tai kielteinen päätös tiedoksi kirjallisesti 
muutoksenhakuohjeineen. Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta 
Muuramen hyvinvointi -liikelaitoksen yksilöasioiden jaostolta. Valitus on jätettävä 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 
 
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI 
 
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää toimeentulotukilain 7 c §:n mukaan silloin, kun 
hakijalla tai perheellä on säännöksessä tarkoitettuja erityismenoja ja pelkän 
perustoimeentulotuen myöntäminen ei riitä turvaamaan asiakkaan toimeentuloa 
toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan 
huomioon tarpeellisen suuruisena seuraavat erityismenot: 

1) muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot 
2) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon 

turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliset menot 
 
Kodin irtaimisto 
 
Välttämättömiin kodin hankintoihin voidaan harkinnalla myöntää avustusta henkilölle tai 
perheelle erityisen painavista syistä, esim. asunnottomuus, pitkä vankeustuomio, pitkä laitoshoito 
tai pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus. Avustus on yksin asuvalle enintään 200 € ja perheelle 
enintään 300 €. Kodin hankinnoissa asiakas ohjataan ensisijaisesti kierrätyskeskusten 
käyttämiseen.  
 
Pesukoneen hankintaan voidaan harkinnalla myöntää avustusta, mikäli taloyhtiössä ei ole 
pesukonetta eikä hakijalla ole muuta pyykinpesumahdollisuutta. Avustus on enintään 250 € ja se 
myönnetään enintään viiden vuoden välein. 
 
Lasten tarvikkeet 
 
Lasten tarvikkeisiin voidaan myöntää tukea harkinnalla enintään 200 € lapsen vaunuihin, 80 € 
rattaisiin, 80 € lapsen sänkyyn ja 100 € turvakaukaloon/-istuimeen.  
 
Lasten harrastus- ja virkistysmenot 
 
Lasten harrastuksiin voidaan myöntää harkinnalla avustusta pitkäaikaisesti tai toistuvasti 
toimeentulotuen piirissä olleille perheille tai muutoin pienillä tuloilla eläneille perheille enintään 
200 € vuodessa/lapsi. Toimeentulotuki myönnetään tositteiden perusteella.  
 
Lasten perhejuhliin (ristiäiset, rippijuhlat, ylioppilasjuhlat/valmistujaisjuhlat) voidaan myöntää 
pitkäaikaisesti tai toistuvasti toimeentulotukiasiakkaina olleille perheille enintään 100 €/juhla. 
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Pienituloisten ja pitkään toimeentulotuen asiakkuudessa olleiden lapsiperheiden kohtuullisiin 
loma-, virkistys- ja lasten leirikustannuksiin myönnetään täydentävää toimeentulotukea 
yksilöllisen harkinnan perusteella. 
 
Vaatemenot 
 
Vaatemenot kuuluvat Kelan myöntämän perustoimeentulotuen perusosaan, eikä niihin 
pääsääntöisesti myönnetä täydentävää toimeentulotukea. Pitkäaikaisen 
toimeentulotukiasiakkuuden perusteella romaaninaisen hameen hankintaan voidaan myöntää 
enintään 400 € kahden vuoden välein.  
 
Opiskelusta aiheutuvat kustannukset 
 
Opiskelusta aiheutuvat kustannukset katetaan pääosin opintotuella. 1.8.2019 alkaen opiskelija voi 
saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 €/kk toisen asteen ammatilliseen tai 
lukiokoulutukseen. Oppimateriaalilisä maksetaan automaattisesti opintotuen maksun yhteydessä, 
mikäli sen saamisen ehdot täyttyvät. Mikäli hakijalla ei ole oikeutta oppimateriaalilisään, voidaan 
opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin myöntää erityisestä syystä täydentävää toimeentulotukea, 
mikäli hakija/perhe on pitkäaikainen toimeentulotukiasiakas. Tukea voidaan myöntää lukion tai 
ammattiin valmistavan koulutuksen kustannuksiin enintään 300 €/vuosi. Opiskelukustannuksia 
voivat olla mm. oppikirjat, kannettava tietokone, työvaatteet ja -tarvikkeet. 
 
Edunvalvojan palkkio 
 
Edunvalvonnan palkkio, muut edunvalvontaan liittyvät maksut (lupa-asioiden käsittelymaksut, 
oikeudenkäyntikulu, maistraatin maksut) voidaan huomioida asiakkaan täydentävän 
toimeentulotuen laskelmassa. 
 
Hautauskustannukset 
 
Hautauskustannuksiin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, kun vainajan tulot ja varat 
eivät riitä kattamaan hautauskuluja. Varattomalle vainajalle myönnetään toimeentulotukea 
kohtuullisiin ja välttämättömiin hautauskuluihin (arkku, arkkuun huolto, uurna, siirtokuljetus, 
seurakunnan hautausmaksu ja hautasijamaksu).  Asiakas ohjataan sosiaalipalveluille tarjouksen 
tehneisiin hautaustoimistoihin, joista saa tietoja sosiaalitoimiston palveluohjaajilta. 
Toimeentulotukipäätös hautauskuluihin tehdään perukirjan esittämisen jälkeen. 
 
Pienituloisen tai pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkaan lähiomaisen (puoliso, vanhempi, sisarus, 
lapsi) kukkavihkoon voidaan myöntää toimeentulotukea enintään 40 €. 
 
 
EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 
 
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista 
turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista 
riippuvuutta toimeentulotuesta. Kunta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea päättämiensä  
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perusteiden mukaisesti em. tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan 
myöntää mm. asiakkaan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseen, 
ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien 
helpottamiseksi sekä muihin henkilön omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.  
 
Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain 1 §, 13 § ja 14§ 3 mom. mukaisesti 
yksilöllisen harkinnan perusteella kohtuullisiin menoihin seuraavissa tilanteissa: 
 

1. Hakijan tai perheen asumisen turvaaminen 
- toimeentulotukea voidaan myöntää maksamatta oleviin vuokriin, sähköihin, vesi- ja 
lämmityslaskuihin tilanteissa, joissa maksamattomat laskut saattavat aiheuttaa asunnon 
menetyksen tai asumisolojen olennaisen heikentymisen. Lapsiperheillä perusteena on 
lastensuojelulaki 35 §. Vuokrarästien osalta asiakkaat ohjataan tekemään 
maksusuunnitelma. 
 

2. Omatoimisuuden, aktiivisuuden tai itsenäisen suoriutumisen edistäminen 
- kansalaisuushakemus 
- nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja työhön pääsyn edistäminen, mm. 
kurssimaksut, matkakulut. 
 

3. Hakijan tai perheen tukeminen äkillisessä kriisitilanteessa 
- hakijan tai perheen elämäntilanne on kriisiytynyt eron, perheenjäsenen kuoleman, 
vakavan sairastumisen tai rikoksen uhriksi joutumisen vuoksi 
- hakija tai perhe on osallisena katastrofissa tai onnettomuudessa  
 

4. Terveyden ja sairaudenhoidon kustannukset 
- välttämätön lääkitys tai lääkärikäynti 
 

5. Muut erityistilanteet 
- kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa 
Kela ei pysty aukioloaikojensa vuoksi palvelemaan, mutta henkilölle on turvattava 
kiireellinen ja välttämätön apu. 
 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, vaikka asiakkaan oikeutta Kelan myöntämään 
perustoimeentulotukeen ei kyseisenä aikana olisi arvioitu tai ratkaistu.  
 
 
 
 
 
 


