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TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 

Oikeus toimeentulotukeen 

 
Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeiden tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten toi-
meentulotukilakia sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Ne oh-
jaavat myös Nakkilan kunnan toimeentulotukityötä tekevien työntekijöiden päätöksente-
koa. Lisäksi ohjeet lisäävät yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista Nakkilassa. Tavoit-
teena on samansuuntainen harkinta ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta pää-
tettäessä. 
 
Suomen perustuslain 9 §:n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentu-
loon ja huolenpitoon. 
 
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoi-
tuksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toi-
meentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähin-
tään välttämätön toimeentulo. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, mikäli hän on 
sen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentu-
loa turvaavien muiden etuuksien avulla, muilla tuloilla ja varoilla, häneen nähden elatusvel-
vollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. 
 
Jokaisella on velvollisuus omien kykyjensä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta ela-
tuksestaan sekä siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929) ja lapsen elatuksesta 
annetussa laissa (704/1975) puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuk-
sesta. Pääsääntöisesti alaikäisen lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. 
 

Säädökset 

 
Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säädökset ja ohjeistukset 
muutoksineen: 
 
../  Laki toimeentulotuesta 1412/1997 
../  Asetus toimeentulotuesta 66/1998 
../  Hallintolaki 434/2003 
../  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
../  Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
../  Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 
../  Laki lapsen elatuksesta 704/1975 
../  Laki kotouttamisen edistämisestä 1386/2010 
../  Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2013:4. 
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TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 

Perustoimeentulotuen hakeminen 

 
Perustoimeentulotuki: haetaan KELA:sta. Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa sekä 
muut perusmenot. Näitä ovat mm. välttämättömimmän ravinnon ja asumisen järjestämi-
nen. 
 
Perustoimeentulotukea voi hakea KELA:n verkkoasiointipalvelussa. Myös tarvittavat liitteet 
voi toimittaa verkossa. Perustoimeentulotukea voi hakea myös paperilomakkeella tai suul-
lisesti KELA:n toimistossa tai puhelinpalvelussa. 
 
Siltä osin kun hakija esittää toimeentulotukihakemuksessaan sellaisia menoja, joita ei 
voida ottaa huomioon tehtäessä päätöstä perustoimeentulotuesta, tulee KELA:n toimittaa 
hakemus viipymättä toimivaltaiseen kuntaan. 
 

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakeminen 

 
Hakemus ehkäisevästä tai täydentävästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle. 
Täydentävän toimeentulotuen hakemiseksi on oltava voimassa oleva KELA:n päätös pe-
rustoimeentulotuesta. 
 
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea kunnasta varaamalla henkilökoh-
tainen käyntiaika sekä kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mihin eh-
käisevää tai täydentävää toimeentulotukea haetaan ja mille ajalle ja mukaan pitää liittää 
tarvittavat liitteet. Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa on annettava toimeentulotukivi-
ranomaiselle kaikki ne tiedot, joita viranomainen tarvitsee toimeentulotuen tarpeen arvioi-
miseksi. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä. 
 
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntää hakemuksen perusteella se kunta, 
jonka alueella hakija tai perhe vakinaisesti oleskelee. Jos hakija tai perhe muutoin kuin sa-
tunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, täydentävän toimeentulotuen 
myöntää se kunta, jonka alueella oleskelusta hakijan tai perheen menot johtuvat. 

 
PERUSTOIMEENTULOTUKI (Kela) 
 
Perustoimeentulotuen perusosa kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhoi-
tomenot, hygieniamenot, paikallisliikenteen käytön, sanomalehtitilaukset, puhelimen ja tie-
toliikenteen käytön, harrastus- ja virkistystoiminnan sekä vastaavat muut henkilön ja per-
heen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Muita perusmenoja joita otetaan huo-
mioon perustoimeentulotuessa ovat asumismenot (sis. vuokratakuut ja muuttokustannuk-
set), taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu, vähäistä suuremmat tervey-
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denhuoltomenot, välttämättömän henkilötodistukset, oleskeluasiakirjan tai matkustusasia-
kirjan hankintamenot, lasten päivähoitomaksut, koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan 
menot sekä lapsen luonapidosta aiheutuvat kustannukset siltä osin, kun ne perustuvat 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomiois-
tuimen päätökseen. 

 
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (Kunta) 
 
Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuviin menoihin myönnettävästä täydentävästä toi-
meentulotuesta on säädetty toimeentulotukilain 7 c §:ssä. Tällaisina menoina voivat tulla 
kysymykseen esim. välttämättömät kodin ja lasten tarvikkeet, muutto- ja hautauskulut. 
 

Hautauskustannukset 

 
Toimeentulotukea hautauskuluihin myönnetään sen jälkeen, kun kuolinpesän varat on sel-
vitetty perukirjasta. Toimeentulotuen tarvetta hautauskuluihin arvioitaessa otetaan huomi-
oon vainajan ja lesken/avopuolison talletukset, tulot ja menot. Mikäli vainaja on varaton, 
myönnetään hautajaiskuluihin edullisimman mukaan: 
 
./ arkku (enintään 500 €) 
./ uurna (enintään 100 €) 
./ kukkalaite arkulle (enintään 60 €) 
./ vaatetus ja arkkuun laitto 
./ vainajan kuljetus Nakkilaan tai lähikuntiin 
./ seurakunnan laskuttamat hautaamisen kulut (arkkuhautapaikka/uurnahautapaikka/muis-
tolehto) 
 
Perunkirjoituskuluihin ei myönnetä toimeentulotukea. Vähävarainen asiakas ohjataan oi-
keusaputoimistoon, jonka lasku voidaan ottaa huomioon menona. Kuolemantapauksessa 
vainajalta maksamatta jääneet laskut merkitään velaksi perukirjaan. Ne maksetaan mah-
dollisilla pesään jääneillä varoilla. 
 
Lehti-ilmoitukseen ja hautakiveen ei myönnetä toimeentulotukea. Muistotilaisuuteen ei 
myönnetä toimeentulotukea. 
 
Pitkäaikaisen toimeentulotuen asiakkaan lähiomaisen hautajaisiin voidaan myöntää avus-
tusta vaatteisiin 70 € ja kukkalaitteeseen 35 €. Lähiomaiseksi luetaan vanhemmat, lapsi, 
sisarus tai puoliso, erityistapauksessa isovanhempi. 
 

Vuokrarästi 

 
Ensisijaisesti hakijan tulee tehdä velan takaisinmaksusuunnitelma vuokranantajan kanssa. 
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Vuokrarästien maksamista harkittaessa huomioidaan lastensuojeluIiset ja asunnon turvaa-
miseen liittyvät näkökohdat. Vuokrarästeihin ei myönnetä toimeentulotukea toistuvasti. Ha-
kijan kanssa tehdään suunnitelma siitä, miten vuokravelan syntyminen ehkäistään jat-
kossa. 
 

Tavallista suuremmat vaatemenot 

 
Avustus romaninaisen vaatteisiin voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle hametta päivit-
täin käyttävälle: hameeseen korkeintaan 400 €, joka kolmas vuosi. Muu romaninaisen vaa-
tetus kuuluu perusosalla katettaviin menoihin, kuten myös romanimiehen vaatetus. 
 
Raskaudesta johtuvat vaatemenot harkitaan asiakaskohtaisesti. Kyseisiin vaatemenoihin 
voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea enintään 100 €. 
 

Perusosaan sisältymättömät harrastusmenot 

 
Lasten harrastusmenoja voidaan perustellusti tukea täydentävästä tai ehkäisevästä toi-
meentulotuesta. Tuki enintään 100 €/lapsi/vuosi. 
 
Aikuisten harrastusmenoja voidaan tukea 50 €/vuosi. Asiakkaan toimeentulotuen tarve tu-
lee olla toistuvaa. Avustus myönnetään maksusitoumuksella tai kuitteja vastaan hakijalle. 
 

Lastenhoitotarvikkeet 

 
Lastenhoitotarvikkeisiin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea. Lastenvaunut ja -
rattaat, pinnasänky ja muut tarvikkeet myönnetään perheelle vain kerran. Yhteensä enin-
tään 300 €. 
 

Välttämättömät kodintarvikkeet 

 
Ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää harkintaan pohjautuen ko-
din välttämättömiin tarvehankintoihin. 
 
Tarveharkinnan perusteella voidaan myöntää kertaluonteisesti enintään 300 € huoneiston 
kalustamista ja kodin välttämättömiä tarvikkeita varten (sis. sänky, patja, pöytä, tuolit, va-
laisimet, ruokailuvälineet, vuodevaatteet, muu tarpeelliseksi katsotut hankinnat). 
 
Lisäksi voidaan myöntää seuraaviin kodinkoneisiin avustusta harkinnan mukaan: 
./ jääkaappi 
./ pyykinpesukone, jos taloyhtiössä ei ole pesukonetta 
./ mikro 
./ imuri 
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Hakijan tulee toimittaa kahden eri palveluntarjoajan kustannusarvio tuotteesta. Ennen ko-
dinkoneen myöntämistä tehdään kotikäynti. Kodinkoneeseen on mahdollista saada toi-
meentulotukea enintään 5 vuoden välein. 

Opiskelijat 

 
Opiskelusta aiheutuviin erityisiin menoihin esimerkiksi oppikirjoihin, tarvikkeisiin, työvaat-
teisiin jne. voidaan tarveharkinnalla myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea 
Pääsykokeisiin liittyviin maksuihin ja niihin liittyviin mahdollisiin matkakustannuksiin voi-
daan tarveharkintaa käyttäen myöntää toimeentulotukiasiakkaalle pääsykoemaksu sekä 
matkakulut edullisimman vaihtoehdon mukaisesti. 

 
EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Kunta) 
 
Toimeentulotuesta annetun lain 13 §:n mukaan kunta myöntää päättämiensä perusteiden 
mukaan ehkäisevää toimeentulotukea lain 1 §:n 2 momentissa mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Lainkohdan mukaan ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edis-
tää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä eh-
käistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 
 
Ehkäisevä toimeentulotuki on suunnitelmallisen sosiaalityön väline akuutteihin kriisitilantei-
siin tai niiden ehkäisemiseen. Tukea voidaan myöntää siis myös henkilölle/perheelle, joka 
ei muutoin olisi toimeentulotukeen oikeutettu, mikäli ennaltaehkäisevän tuen myöntämi-
sellä voidaan esimerkiksi ehkäistä pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden syntyminen. 
 
Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää yleensä aina palvelutarpeenarvioin-
nin laatimista yhdessä asiakkaan kanssa. 
 
Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää yleensä tuen saajan aktivointia tukeviin 
toimenpiteisiin, akuutteihin kriisitilanteisiin, koulutuksen loppuun suorittamiseen työmark-
kina-aseman parantamiseksi, työllistymistä tukevan uuden pätevyyden tai ammatin saa-
miseksi, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä 
heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoi-
mista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. 
 
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkempia myöntämisperusteita ja tuen euromääräisiä rajoja 
ei ole tarkoituksenmukaista tarkemmin määritellä, koska ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntäminen perustuu yksilökohtaiseen harkintaan eikä sitä myönnetä kaavamaisesti. Eh-
käisevää toimeentulotukea myönnetään vain erityisellä harkinnalla ja se on luonteeltaan 
kertaluontoista. 
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TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ 
 
Toimeentulotuen takaisinperinnästä on säädetty toimeentulotukilain 19 - 23 §:ssä. Toi-
meentulotuen takaisinperinnästä määrätään samalla, kun päätetään toimeentulotuen 
myöntämisestä ja perintäpäätös kirjataan toimeentulotuen myöntämistä koskevaan pää-
tökseen. Takaisinperinnästä voidaan poikkeuksellisesti päättää jälkikäteen, jos päätös on 
perustunut tuen saajan tai hänen elatusvelvollisensa antamiin erehdyttäviin tietoihin. 


