TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT
TOIMEENTULOTUKITYÖRYHMÄN ALUSTAVA LUONNOS/TYÖPAPERI
Käsittelyt sote-johtajien kanssa 16.8. ja 23.8., jotta yhteinen esitys myöntämisen kriteereistä on
käsitelty kaikkien nykyisten kuntaedustajien kanssa
Täydentävänä toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisena
erityismenot, joita ovat muut kuin toimeentulotukilain 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat
menot.
Lisäksi tarpeellisen suruisina otetaan huomioon henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai
olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi
tarpeelliseksi harkitut menot. Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan
pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista sairautta sekä lasten
harrastustoimintaan liittyviä erityistarpeita.
Hakijalla tulee olla Kelan päätös perustoimeentulotuesta sille ajanjaksolle, jolle täydentävää
toimeentulotukea haetaan.
Hakijan on velvollisuus selvittää, mihin menoihin täydentävää toimeentulotukea haetaan.
Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon mahdollinen tuloylitys.
Perustoimeentulotuen laskelman tuloylityksestä vähennetään 80€.
Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää seuraavasti asiakaskohtaisesti harkiten:
1 Kodin irtaimisto
Kodin irtaimisto: Suositaan kierrätystä. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää välttämättömiin
kodinhankintoihin seuraavasti: yksinasuville enintään 300€, perheellisille 400€ +50€/lapsi. Sänky
(sis. Patjan): lapselle 150€ ja aikuiselle 200€.
Kodinkoneet:
Pyykkikone: Mikäli taloyhtiössä ei ole pyykkitupaa, voidaan myöntää maksusitoumuksena
lähimpänä sijaitsevan kodinkoneliikkeen edullisimpaan pyykinpesukoneeseen. Päätöstä tehdessä
tarkistetaan lähihistoria, koska myönnetty viimeksi ja onko takuu voimassa sekä se, korvaako
kotivakuutus koneen ja mikä on koneen korjauksen kustannusarvio. Jääkaappi ja liesi
omistusasuntoihin: Voidaan myöntää maksusitoumuksena lähimpänä sijaitsevan
kodinkoneliikkeen edullisimpaan tuotteeseen. Mikroon voidaan myöntää 40€ ja imuriin 50€.
2 Lasten tarvikkeet ja harrastusmenot
Kierrätystä suositaan, perhekokoonpano (vanhemmat sisarukset) tarkistetaan ennen päätöksen
tekoa. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää seuraavasti:
Vaunut: enintään 200€; rattaat 80€; turvakaukalo/turvaistuin 100€.
Harrastusvälineet, pääsääntöisesti kuittia vastaan: (hiihto)sukset 100€, polkupyörä (iän mukaan
joustoa myönnettävässä summassa) enintään 150€, luistimet 30€. Harrastuksiin: 300€/vuosi/lapsi
tositteita/laskua/maksusitoumusta vastaan. Aikuisten harrastukset kuuluvat
perustoimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin. Lääkärin hoitosuunnitelman perusteella
voidaan myöntää uimahalliin tai kuntosalille kausikortti.

3 Lasten perhejuhlat, tuetut lomat ja leirimaksut
Maksujen alentaminen/poistaminen ensisijaista. Lapsiperheille tuettujen lomien
omavastuuosuuteen voidaan myöntää max. 150€, lasten leirimaksuihin, myös rippileirit, voidaan
myöntää 100€/vuosi. Perhetapahtumiin voidaan myöntää 85€/perhe.
4 Opiskeluun liittyvät menot
Opiskelusta aiheutuvat menot katetaan pääsääntöisesti opintotuella (opintoraha, opintolainan
valtiontakaus ja asumislisä). Täydentävällä toimeentulotuella voidaan tukea opintoja, joihin on
mahdollisuus saada Kelan opinto- tai työttömyysetuutta. Tutkintoon johtaviin opintoihin liittyvien
opintojen opiskelutarvikkeisiin myönnetään 350€/lukuvuosi, sis. työvaatteet, kirjat, työvälineet ja
kannettavan tietokoneen. Rekisteröinti/rikosrekisteriotteisiin/tutkinto- ja
näyttömaksut/pääsykoemaksut 200€/vuosi, ensimmäisen tutkinnon osalta, muutoin harkinnalla
esim. TE-palveluiden suunnitelman mukaisesti. Opiskeluihin liittyvät matkakulut halvimman
matkustustavan mukaan, jos perustellusta syystä opiskelee toisella paikkakunnalla ja oman auton
käyttö on välttämätöntä, voidaan oman auton käyttöön myöntää 0,20€/km.
5 Hautauskulut
TÄTÄ VIELÄ HIOTTAVA!!!
Yksinasuneille vainajille voidaan tehdä täydentävä toimeentulotukipäätös ilman Kelan
perustoimeentulotukipäätöstä. Perheellisen vainajan omaisten tulee hakea perustoimeentulotuki
Kelasta. Puolison tulot otetaan huomioon hautausavustusta myönnettäessä. Hautausavustusta
voidaan myöntää kohtuullisen suuruisiin välttämättömiin hautausmenoihin, kun vainaja/perikunta
on varaton. Avustus myönnetään maksusitoumuksella hautaustoimistoon edullisimman
hautauspaketin mukaan. Tämän lisäksi kohtuulliset kuljetuskustannukset, tuhkausmaksu ja uurna
sekä seurakunnan kulut. Muualle haudattaessa kuljetuskustannuksista vastaa kuolinpesä.
Lähiomaiselle voidaan myöntää kukkavihko 40€ ja hautajaisvaatteet 50€/henkilö (puoliso, lapsi,
sisarus tai vanhempi).
ESIMERKKEJÄ:
Jyväskylä: Asiakkaan itse ostama edullisin hautauspaketti 570 €, sis. Arkku, arkkuun laitto,
arkkuvaate. Saarikka: Perunkirjoituksen jälkeen. Hautauskustannuksia huomioidaan (arkku,
kuljetus, arkkuhautaus) max. 1100€, muut kustannukset jäävät kuolinpesän veloiksi). Konnevesi:
todelliset kustannukset, max 750€ sis. arkku, arkkuunhuolto, vaatetus sekä kuljetus. MultiaPetäjävesi-Uurainen: hautaamisen jälkeen, välttämättömiin kustannuksiin (arkku, arkkuvaate,
pukeminen, kotipaikkakunnan hautapaikka ja kuljetuksen alueen sisällä (= vainajan siirtäminen
säilytystiloista oman kotikunnan säilytystiloihin sekä saattoajot oman kotikunnan alueella), max.
1000€.
Kuljetuskustannukset vaihtelevat todella paljon.
6 Romanivaatetus
Kahden vuoden välein 450€, tarvittaessa hakija toimittaa selvityksen edellisestä päätöksestä.
Maksusitoumuksena ompelijalle, jolla on y-tunnus. Nuorelle romaanikulttuurin mukaisesti hänen
aikuistuttuaan.
7 Muut vaatekulut

Välttämättömiin vaatekuluihin voidaan myöntää erityisin perustein (esim. pitkä
vankeusrangaistus) 50€, mikäli vaatetusta ei ole mahdollisuutta hankkia esim.
kierrätyskeskuksesta, seurakunnalta tms.
Työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa oleville tai pitkäaikaisille
toimeentulotukiasiakkaille voidaan huomioida harkinnalla 80€ työvaatteisiin, ensisijaisesti
maksusitoumuksena.
8 Edunvalvontakulut
Edunvalvonnan palkkio, samoin kuin muut edunvalvontaan liittyvät maksut, kuten lupa-asioiden
käsittelymaksut, oikeudenkäyntikulut ja DVV:n perimät maksut voidaan myöntää täydentävänä
toimeentulotukena. Mahdollinen tuloylitys vähennetään. Mikäli asiakkaan tilivarat riittävät
kattamaan maksun, tulee kulut maksaa itse. Edunvalvontapalkkio korkeintaan julkisen
edunvalvojan käyttämien palkkioiden mukaan. Jos edunvalvonnan palkkio huomioitu
asiakasmaksussa, ei kuluja huomioida täydentävänä toimeentulotukena.
9 Palveluasumisen ateriamaksut / tukipalvelumaksut
Ateriamaksut: KHO:2020:22 Korkein hallinto-oikeus toteaa, että mikäli ateriamaksun suuruus
johtuu toimeentulotuen hakijan erityisistä tarpeista tai olosuhteista, ateriamaksu voidaan edellä
viitatusta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2019:58 ilmenevin tavoin ottaa
huomioon kunnan myöntämässä täydentävässä toimeentulotuessa siltä osin kuin maksu ylittää
perustoimeentulotuen perusosaan sisältyvien ravintomenojen osuuden (49%).
Tukipalveluissa ensisijaisena etuutena hoitotuki ja palveluseteli.
10 Vuokra- ja sähkövakuudet
Vuokravakuus: Ensisijaisesti Kelasta, maksimissaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuus
maksusitoumuksena vuokranantajalle. Kelan hyväksymien kuntakohtaisten vuokrarajojen
mukaiseen asuntoon, mikäli muutto nähdään tarpeellisena. Ei myönnetä jälkikäteen, mikäli asiakas
on saanut vakuuden maksettua. Voidaan myöntää myös toiseen maakuntaan muuttavalle.
Sähkövakuus on ensisijaisesti haettava Kelasta. Ei myönnetä jälkikäteen, mikäli asiakas on saanut
vakuuden maksettua.
11 Lasten elatus ja tapaaminen
Lasten tapaamiskulut haetaan Kelasta siltä osin, kun ne perustuvat kunnan sosiaalihuollon
vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Voidaan myöntää tilapäisesti lapsen
edun mukaisesti tapaamiskuluista aiheutuviin menoihin, tilanteissa, missä ei ole erikseen
vahvistettua tai oikeuden päätöstä lapsen tapaamisoikeudesta, mutta tosiasiallisesti lapsi tapaa
vanhempaansa. Mikäli sopimusta ei ole tehty, velvoitetaan tekemään sopimus lastenvalvojan
luona. Tukea voidaan myöntää sille ajalle, kun asiakas odottaa lastenvalvojan tapaamista.
Lähivanhemman vahvistama selvitys tapaamisista vaaditaan. Tukea myönnetään Kelan voimassa
olevan käytännön mukaisesti. Toimeentulotukeen oikeutetulle vanhemmalle lapsen todellisen
luona olon mukaan. Kuluina lapsen perusosan ruokarahaa (49%) vastaavan menot siltä ajalta, kun
lapsi on hakijan luona. Matkakulut halvimman vaihtoehdon mukaan, kotimaassa tapahtuvat
matkakulut lapsen tapaamispaikkakunnalle. Annettava selvitys/tositteet matkakuluista. Elatusavun
osalta ohjataan hakemaan maksuhuojennusta tai –vapautusta lastenvalvojalta.

12 Silmälasit
Avustusta haetaan ensisijaisesti Kelalta perustoimeentulotukena. Mikäli Kela ei tukea myönnä,
voidaan harkinnalla myöntää täydentävää toimeentulotukea silmälaseihin. Asiakkaan tule pyytää
kustannusarvion (kahdesta eri) silmälasiliikkeestä kustannusarviolomakkeella ja hakemus
käsitellään edullisimman tarjouksen mukaisesti ilman linssien erikoiskäsittelyjä. Mikäli
erikoiskäsittely on välttämätön, tulee siitä olla silmälääkärin tai optikon lausunto. Piilolinsseihin ei
myönnetä täydentävää toimeentulotukea.
13 yksityisen terveydenhuollon kustannukset
Toive, että jatkossa terveydenhoito järjestäisi hyvinvointialueella välttämättömät hoidot/antaisi
maksusitoumuksen yksityiselle, eikä enää kierrätettäisi sosiaalitoimen kautta.
Täydentävää toimeentulotukea ei myönnetä. Julkinen terveydenhuolto ensisijainen ja jos ei
mahdollisuutta tarjota, julkisesta terveydenhuollosta tulee antaa maksusitoumus.
14 Maahanmuutto
Paperittomat: Lähtökohtaisesti ei myönnetä täydentävää toimeentulotukea. Ensisijaisesti
ohjattava paperiton henkilö hakemaan kiireellistä ja välttämätöntä tukea Kelasta. Kela myöntää
tukea tarvittaessa ruokaan ja lääkkeisiin. Majoituksen osalta tilanne selvitettävä kunnan kautta.
Kussakin tilanteessa tulee selvittää asiakkaan tilanne ennen tuen myöntämistä.
Kotoutumislain mukainen jälkihuolto
Asiakkaalla tulee olla perustoimeentulotukioikeus. Haetaan erityiskorvaus valtiolta.
OPINTOJEN TUKI:
Ammattikoulu opintoihin voidaan myöntää välttämättömät opintokulut kokonaan
kertaluonteisesti (esim. työkalut ja vaatteet) koulusta saadun selvityksen mukaisesti. Kirjoihin max.
200€/lukuvuosi.
Lukio/tutkintotavoitteinen aikuislukio/ammattikorkeakoulu: lukiolaisille myönnetään kirjojen ja
laskimen hankintaan yhteensä max. 400 €/lukuvuosi. Ylioppilastutkintomaksut korvataan
kokonaisuudessaan. Vanhojentanssikustannuksissa voidaan korvata max. 100 €.
Aineopiskelu iltalukiossa/avoimessa yliopistossa/avoimessa ammattikorkeakoulussa. Mikäli
opinnot ovat suunnitellun opintopolun mukaisia, voidaan myöntää kirjoihin, laskimeen ja
kurssimaksuihin 50 % täydentävänä toimeentulotukena max. 400 €/lukuvuosi.
Muut kortit ja kurssit: Voidaan myöntää 75 % korttien (esim. hygieniapassi, työturvallisuus ja
ensiapu) tai kurssien (esim. futsalerotuomari, jalkapalloerotuomari ja järjestyksenvalvoja)
maksuihin, mikäli asiakas esittää suorittamiseen riittävät perusteet (esim. ammattiin,
koulutukseen, työllistymiseen tai kotoutumiseen liittyvät). Max. 200 €/v.
Bussikortteihin ei myönnetä opiskelua varten täydentävää toimeentulotukea, jos nuori saa
työmarkkinatuessa kulukorvausta 9 €/koulupäivä. Jos nuori saa opintorahaa ja
perustoimeentulotukea ja on jälkihuollon asiakas eikä saa koulumatkatukea kelasta, niin
mahdollista harkinnalla myöntää bussikorttiin tukea. Tässä tapauksessa huomioidaan mm.
asuinalue, talviaika tai pitkä harjoittelumatka.
Kertaluontoisesti voidaan myöntää tukea opinnoissa välttämättömään tietokoneeseen/tablettiin
max. 300 €. Tuki tietokoneeseen myönnetään syysloman jälkeen. Opettajan todistus tietokoneen
tarpeesta vaaditaan.

HARRASTUSTEN TUKI
Harrastusvälineet: (hiihto)sukset 100€, polkupyörä (iän mukaan joustoa myönnettävässä
summassa) enintään 150€, luistimet 30€. Harrastuksiin: 300€/vuosi/lapsi
tositteita/laskua/maksusitoumusta vastaan.
Harrastusrahaan sisältyvät sukset, luistimet, sisäpeli- tai jalkapallokengät. Muihin välineisiin
voidaan myöntää tukea harkinnalla max. 50€.
Kiintiöpakolaisten ja vastaanottokeskuksen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
alkuavustuksien määrä: yksinasuva 900e, pariskunta 1200e + 250e/lapsi.
15 Kansalaisuushakemus
Myönnetään täydentävänä toimeentulotukena maksusitoumus tai rahana kuittia vastaan
16 Todistusten kääntäminen/tulkkaus
Työhön tai koulutukseen hakeutuessa voidaan harkinnalla myöntää kertaluontoisesti tarvittavien
todistusten kääntäminen. Tulkkauskustannukset Suomessa asuvalle perheenkokoajalle silloin kun
hänet kutsutaan perheenyhdistämishaastatteluun maahanmuuttovirastoon.
Maahanmuuttovirasto edellyttää, että asiakas on maksanut tulkkauskustannukset ennen
haastattelua.

