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1. Johdanto  
 
Tähän raporttiin on koottu kehittämistehtävään liittyen eri maakunnallisten alueiden ja 

kaupunkien/kuntien täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeita. Tarkasteltavia 

alueita on kuusi kappaletta ja tarkasteltavia kaupunkeja/kuntia kaksitoista kappaletta eli yhteensä 

tässä koosteessa on mukana kahdeksantoista eri ohjeistusta. Ohjeistukset ovat olleet käytössä 

vuosista 2017 ja 2018 lähtien. Tässä koonnissa tarkastellaan ensin ohjeistuksia yleisellä tasolla ja 

sitten erikseen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta. Koonnissa on kiinnitetty 

huomiota esille nouseviin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Lopusta löytyvät täydentävän toimeentulotuen 

ohjeistukset taulukoista, joiden avulla ohjeistuksia voi vertailla sekä lukuohje taulukoihin. 

Täydentävän tuen menolajit ovat eritelty taulukoihin kuuteen eri kategoriaan, jotka ovat: asumiseen 

liittyvät kulut, lapsiin ja perheisiin liittyvät kulut, hautausmenot, opiskeluun liittyvät kulut, 

vaatemenot sekä muut. Taulukot ovat tämän raportin lisäksi erillisessä tiedostossa, josta ne 

suositellaan katsottavaksi.  

 

Mukana olevat ohjeistukset 

Alueet 

Essote: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hirvensalmi, Kangasniemi, 

Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. erikoissairaanhoidon kautta lisäksi Joroinen ja 

Pieksämäki. 

Eksote: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Lappeenranta, Lemi, Luumäki, 

Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. 

Pohjanmaan kunnat 

Etelä-Pohjanmaan kunnat: Seinäjoen kaupunki, Kuusiokuntien sosiaali- ja 

terveyskeskuskuntayhtymä, Lapuan kaupunki, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Kuntayhtymä 

Kaksineuvoinen, Ilmajoen kunta, JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja Suupohjan 

peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä Kelan Keskisen alueen vakuutuspiiri. 

Päijät-Häme hyvinvointikuntayhtymä: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, 

Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila, Sysmä 

Siun sote: Valtimo, Nurmes, Juuka, Lieksa, Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi, Liperi, Kontiolahti, 

Joensuu, Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee, Ilomantsi 

Kaupungit 

Oulu, Rovaniemi, Turku, Espoo, Salo, Naantali, Kaarina, Jyväskylä, Jämsä, Laukaa, Äänekoski ja 

Joutsa 
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2. Yleistä ohjeistuksista 
 

Ohjeistukset vaihtelevat laajuudeltaan muutamasta sivusta pariin kymmeneen sivuun (4-23 sivun 

välillä) ja ne ovat kokonaisuudessaan tiiviitä tietopaketteja keskimääräisen pituuden ollessa n.9 

sivua. 

Kieleltään ohjeistukset ovat pääsääntöisesti selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Osa ohjeista on 

kuitenkin selkeämmin suunnattu ammattilaisten käyttöön ja ne sisältävät enemmän ns. ammatillista 

kieltä ja lakitekstiä perusteluiden tukena sekä selkeitä ohjeita menettelyyn toimeentulotukiasioissa. 

Ohjeistukset pääsääntöisesti noudattavat samankaltaista rakennetta. Ne alkavat lyhyehköllä 

johdannolla, jossa kerrotaan ohjeistuksen tarkoituksesta, toimeentulotuen hakemisesta ja yleisestä 

menettelystä toimeentulotukiasioissa. Johdannon jälkeen tulevat varsinaiset ohjeistukset, jossa 

täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään omissa kappaleissaan. Osa soveltamisohjeista 

käsittelee toimeentulotukea kokonaisuutena, ja niissä on kerrottu täydentävän ja ehkäisevän tuen 

lisäksi perustoimeentulotuesta, sen kattamista menoista, sen myöntämisen ja maksamisen 

siirtymisestä Kelan tehtäväksi sekä toimeentulotuen hakuprosessista. Useimmissa on myös käsitelty 

kiireellistä toimeentulotukea ja sen myöntämisperusteita. Jotkut ohjeista ovat yksinomaan 

tarkoitettu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistuksiksi ja päätöksenteon tueksi, minkä 

johdosta ne keskittyvät vain niihin. Lisäksi osa ohjeista sisältää käsitemäärittelyjä, joissa 

selvennetään mm. pitkäaikaisasiakkaan käsitettä. 

Suurimmassa osassa ohjeistuksia ei sen tarkemmin tuoda esille sitä, kenelle päätöksenteko 

täydentävästä ja ehkäisevästä tuesta kunnassa kuuluu. Pääsääntöisesti ohjeistuksissa kerrotaan 

ehkäisevän tuen tarkoituksesta suunnitelmallisen sosiaalityön välineenä. Neljässä ohjeistuksessa 

selkeästi kerrotaan ehkäisevän tuen kuuluvan sosiaalityöntekijälle ja yhdessä kaupungissa 

ehkäisevää tukea myönnetään moniammatillisen tiimin arvioinnin perusteella. Täydentävän tuen 

osalta yhdessä ohjeistuksessa kerrotaan, että sitä voivat myöntää palvelusihteeri/etuuskäsittelijä siltä 

osin, kun asiasta on ohjeistettu soveltamisohjeissa ja sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja/johtava 

sosiaalityöntekijä voivat päättää sen lisäksi harkintaan perustuvasta täydentävästä/ehkäisevästä 

tuesta. Yhdessä kaupungissa kaikki, lukuun ottamatta ehkäisevää toimeentulotukea, ratkaistaan 

asiakasneuvonta-/etuuskäsittely-yksikössä. Tarvittaessa yksikön työntekijä voi olla yhteydessä 

sosiaalityöntekijään.  

Kokonaisuudessaan soveltamisohjeistukset ovat sisällöltään samankaltaisia ja niissä määritellään 

tavallisimman menolajit. Sivumäärältään laajemmat ohjeet sisältävät kuitenkin tarkempaa erittelyä. 

Osassa ohjeita ovat lueteltuna pelkästään menolajit, joihin on mahdollista saada 
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täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea, kun taas osassa mukana ovat listattuna myös menolajeja, 

joita ei oteta huomioon. 

3. Täydentävä toimeentulotuki 
 

Täydentävän toimeentulotuen ohjeistukset käsittelevät niitä tavallisimpia menoja, joihin haetaan ja 

joihin voi saada täydentävää toimeentulotukea. Ohjeistuksissa kerrotaan tiiviisti mitä tukea on 

mahdollista saada, missä tilanteessa ja minkä verran. Päätöksenteon tueksi soveltamisohjeistukset 

sisältävät myös tarkkoja rahasummia. 

 
3.1 Huomioita täydentävän tuen ohjeistuksista 
 

Kodinhankintoihin tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan tilanne ja olosuhteet. Tukea 

puoltavia tilanteita ovat esimerkiksi hakijan asunnottomuus, pitkä laitoshoito sekä toimeentulotuen 

pitkäaikais- tai toistuvaisasiakkuus. Yhtä kaupunkia lukuun ottamatta ohjeistuksissa on määritelty 

ns. alkuavustustuki, joka on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole irtaimistoa em. olosuhteiden vuoksi 

lainkaan. Alkuavustuksella voi hankkia erilaisia välttämättömiksi määriteltyjä tarvikkeita. Riippuen 

ohjeistuksista voidaan alkuavustuksen lisäksi myöntää yksittäisiin kodinhankintoihin tukea 

harkinnalla. Osassa alkuavustuksen lisäksi ei voida myöntää enää tukea yksittäisiin 

kodinhankintoihin. Alkuavustuksen määrä vaihtelee ohjeistuksissa yksin asuvalle 150 euron ja 500 

euron välillä ja perheiden alkuavustus vaihtelee 300 euron ja 1000 euron välillä.  Hankintoihin 

liittyy myös muita rajoituksia. Pesukonetta myöntäessä päätöksessä huomioidaan, onko hakijalla 

muita kohtuullisia pyykinpesumahdollisuuksia esim. taloyhtiön pesutupa. Kolmessa ohjeistuksessa 

pesukoneeseen tukea myönnetään pääsääntöisesti vain lapsiperheille tai muun erityisen syyn 

perusteella. Yhdessä ohjeistuksessa myönnetyn tuen määrä vaihtelee riippuen siitä, myönnetäänkö 

sitä lapsiperheille vai lapsettomille ruokakunnille.  

Lasten hankinnat: Vaunuille ja rattaille on ohjeissa määritelty enimmäissumma ja ne ovat 

huomioitu jokaisessa soveltamisohjeistuksessa. Osassa ohjeita edellytetään tarvikkeiden 

kierrättämistä perheen sisällä eikä yhteen perheeseen myönnetä esim. vaunurahaa useampaa kertaa. 

Osassa ohjeistuksia huomioidaan myös lapsen tapaamisesta aiheutuvat kulut. Lapsen tapaamis- ja 

luonapitokulut kuuluvat Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen, jos luonapidosta on tehty 

viranomaisen vahvistama sopimus tai asiasta on oikeuden päätös.  Tapaamiskuluja voidaan 

kuitenkin usean alueen/kaupungin ohjeistusten mukaan tilapäisesti myöntää lapsen edun mukaisesti, 

jos vahvistettua sopimusta tai oikeudenpäätöstä ei ole. Asiakas tulee kuitenkin aina ohjata tekemään 
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virallinen sopimus lasten tapaamisista. Osassa ohjeistuksia on kuitenkin erikseen mainittu, ettei 

tukea myönnetä, sillä kulut kuuluvat perustoimeentulotukeen.  

 Lasten harrastusmenoja tuetaan toimeentulotuen pitkäaikaisille asiakkaille tai muuten pitkään 

pienillä tuloilla eläneille (perheen tulot ylittäneet vain niukasti toimeentulotukinormit). Lisäksi 

harrastusta voidaan tukea, jos pitkäaikainen harrastus on vaarassa päättyä perheen taloudellisten 

vaikeuksien vuoksi. Tuettavan harrastuksen tulee olla ohjattua toimintaa ja tukea pääsääntöisesti 

myönnetään kouluikäisille ja sitä vanhemmille lapsille. Osassa ohjeita tuen määrä on sama kaiken 

ikäisille ja osassa määrä vaihtelee iän mukaan. Harrastukseen myönnettävän tuen määrissä on 

selkeitä eroja ja ne vaihtelevat 100 euron ja 500 euron välillä, esimerkiksi kaiken ikäisille lapsille 

Rovaniemi 100e/lapsi/vuosi ja Oulu 500e/lapsi/vuosi harrastukseen.  

Erityiset vaatemenot: Romanihameen hankintaa varten ohjeistuksissa on kerrottu summa ja miten 

usein tukea voidaan myöntää. Useimmiten ohjeistusten käytäntönä on, että hametta varten 

myönnetään maksusitoumus ompelijalle ja lisäedellytyksenä tuen saamiselle on toimeentulotuen 

pitkäaikais- tai toistuvaisasiakkuus. Lisäksi parissa ohjeistuksessa edellytyksenä on, että hakija on 

asunut/oleskellut paikkakunnalla riittävän kauan ennen tuen hakemista. Pääsääntöisesti muu 

romanivaatetus ja hameen korjauskulut kuuluvat perusosaan. Tuen määrät ovat pääsääntöisesti 

samaa luokkaa ohjeistuksissa (n.450e/ 2 vuoden välein). Kuitenkin yhdessä ohjeessa tukea 

myönnetään harvemmin kuin muissa (450e/3 vuoden välein), kahdessa useammin kuin muissa 

(400e/vuoden välein) ja yhdessä määrä on alhaisempi kuin muilla keskimäärin (355e/ 2 vuoden 

välein) ja yhdessä keskimääräistä enemmän (600e/2 vuoden välein.) 12 ohjeistuksessa muihin 

tavanomaista suurempiin vaatemenoihin voidaan myöntää tukea erityisen syyn, esim. 

vamman/sairauden tai muun erityistilanteen, perusteella.  

Hautauskustannuksista huomioidaan yleisesti ottaen kohtuulliset ja välttämättömät hautauskulut 

sekä seurakunnan kulut, jos kuolinpesän varat eivät kata niitä. Ohjeistukset huomioivat 

pääsääntöisesti samat välttämättömät kulut, joihin kuuluvat mm. arkku, arkkuun huolto, vaatetus, 

vainajan kuljetuskustannukset, polttohautauksen kulut (tuhkaus, uurna ja kuljetus krematorioon) 

sekä välittömät hautaamisesta johtuvat seurakunnan maksut. Eroja ohjeistusten välillä on 

hautausavustuksen määrässä ja menettelytavoissa. Osassa ohjeistuksia on määritelty yksittäinen 

summa, jolla kaikki kulut katetaan ja osassa eri hautausmenot ovat eritelty tarkasti summien kanssa. 

Menettelytavat vaihtelevat mm. sen suhteen milloin hautausavustusta pystyy hakemaan. Osassa 

hautausavustusta on mahdollista hakea jo ennen perunkirjoitusta, mutta useimmiten hautausavustus 

myönnetään vasta hautajaisten ja perunkirjoituksen jälkeen, ja hakemuksen liitteeksi laitetaan 

perukirja sekä hautaustoimiston ja seurakunnan laskut. Osassa alueita/kaupunkeja on tehty 

hankintasopimus hautausliikkeeseen, jolloin korvattavat kustannukset huomioidaan 
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sopimushintojen mukaisesti ja silloin käytäntönä usein on maksusitoumuksen myöntäminen 

hautausliikkeeseen. Jos vainajalla on esim. realisoitavaa omaisuutta, käytäntönä on tehdä 

avustukseen takaisinperintäpäätös. Useimmiten ohjeistuksissa käytäntönä on myöntää avustusta 

vain kuolinpesän varat huomioiden, mutta kahdessa ohjeistuksessa huomioidaan myös lesken tulot 

ja varat.  

Hautausavustuksesta ovat pääsääntöisesti rajattu pois esimerkiksi hautakivi, muistolaatta, lehti-

ilmoitus sekä muistotilaisuus ja kahvitus eikä niihin silloin myönnetä tukea.  

Toimeentulotukea saaville lähiomaisille myönnetään vaihtelevasti avustusta hautajaisvaatetukseen, 

kukkavihkoon ja matkakuluihin. Lähiomaisten määritelmät vaihtelevat ohjeistuksissa. 

Opiskelusta aiheutuvat kulut katetaan pääasiassa opintotuella. Ohjeistusten mukaan kuitenkin 

mm. oppikirjoihin sekä työvaatteisiin ja -välineisiin voidaan myöntää tukea esimerkiksi silloin, kun 

tuen hakija/perhe on pitkäaikainen toimeentulotuen asiakas tai hänellä ei ole muita tapoja rahoittaa 

menoja. Lisäksi suurimmassa osassa ohjeita tuetaan tietokoneen hankintaa kertaluonteisesti opintoja 

varten, jos se on välttämätön. Osassa ohjeita tuki tietokoneeseen on rajattu vain lukiolaisille. 

Kymmenessä ohjeessa on mainittu tuki ylioppilastutkintomaksuihin ja ylioppilaskunnan 

jäsenmaksuun kolmessa ohjeessa. Kahdeksassa ohjeessa myönnetään tukea pääsykokeisiin liittyviin 

kuluihin. Yhdessä ohjeessa on erikseen mainittu, ettei pääsykokeisiin (ja ylioppilaskunnan 

jäsenmaksuun) liittyviä kuluja huomioida. Pääsääntöisesti tuetaan ensimmäistä toisen asteen 

tutkintoa (lukio tai ammattitutkinto) suorittavia. 

Edunvalvontaan liittyviä kuluja huomioidaan pääsääntöisesti palkkion lisäksi myös muiden 

kulujen osalta, esim. käsittelymaksut, oikeudenkäyntikulut ja maistraatin maksut. 

 

4. Ehkäisevä toimeentulotuki 
 

Ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistukset poikkeavat rakenteeltaan ja laajuudeltaan merkittävästi 

täydentävän toimeentulotuen ohjeistuksista. Ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistukset ovat 

pituudeltaan ½ sivun ja 1 sivun väliltä ja ne ovat lähes kaikissa ohjeissa sijoitettu ohjeistuksen 

loppuun omaksi kappaleekseen.  

Sisällöltään ehkäisevän tuen ohjeet ovat hyvin samankaltaisia. Ehkäisevän tuen tarkoitus ehkäistä 

pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden syntymistä sekä sen harkinnanvaraisuus ja 

kertaluonteisuus tulevat ohjeissa selkeästi ilmi. Yksilökohtaisen harkinnan vuoksi tarkempia 

myöntämisperusteita ja tuen euromääräisiä rajoja ei ole tarkoituksenmukaista tarkemmin määritellä. 

Vain yhden kaupungin ohjeissa (Turku) ehkäisevälle tuelle on määritelty euroina tuen 
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enimmäismäärä. Ohjeisiin on listattu esimerkkejä tilanteista, joissa tukea voidaan myöntää. 

Ohjeissa toistuvat ehkäisevän tuen seuraavat tavoitteet/tarkoitukset: 

- opiskelun ja työllistymisen edistäminen 

-  asumisen turvaaminen häädön uhatessa 

-  ylivelkaantumisesta aiheutuvien vaikeuksien lieventäminen silloin kun avustamisella 

saadaan velkakierre katkaistuksi tai jatkuva toimeentulotuen tarve estettyä 

- akuutit kriisit ja elämänmuutokset, esim. lähiomaisen kuolema, vakava sairastuminen, 

rikoksen uhriksi joutuminen, tulipalo 

- muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin syrjäytymistä 

ehkäisevänä keinona 

Näiden lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteena on, että ehkäisevän tuen myönteiset vaikutukset 

ovat mahdollisimman kestäviä ja pitkäaikaisia. Kymmenessä ohjeessa kerrotaan ehkäisevän 

toimeentulotuen roolista sosiaalityön työvälineenä, mikä pääsääntöisesti edellyttää työskentelyä 

asiakkaan kanssa (asiakassuunnitelma/palvelutarpeen arviointi ja suunnitelman kirjaaminen). 

Useimmissa ohjeistuksissa kerrotaan, ettei hakijalta edellytetä oikeutta perus- tai täydentävään 

toimeentulotukeen voidakseen saada ehkäisevää tukea, mutta perustoimeentulotukipäätös on oltava 

Kelassa käsiteltynä.  Osassa ohjeistuksessa kuitenkin kerrotaan, että kunta voi myöntää ehkäisevää 

toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi ennen kuin Kela on ratkaissut 

hakijan perustoimeentulotukihakemuksen.  

Tapauksia, joissa tukea ei voida myöntää, on mainittu vain viidessä ohjeistuksessa erikseen. 

Menoja, joihin ehkäisevää toimeentulotukea ei myönnetä ovat mm. ulosottovelkojen tai lainojen 

lyhentäminen sekä sakkojen maksaminen. Ohjeistuksissa kuitenkin myös kerrotaan tähän liittyen, 

että tukea on myönnetty henkilöille ja perheille, joiden toimeentulo on vaarantunut sellaisten 

menojen, esimerkiksi lainan lyhennysten vuoksi, joita ei voida toimeentulotukea myönnettäessä 

ottaa huomioon. Velkakierteen katkaisemisella henkilön tai perheen talous on voitu saada 

tasapainoon ja jatkuvan tuen tarve estettyä. 

Viidessä ohjeistuksessa kerrotaan, että pääsääntöisesti ehkäisevää tukea ei peritä takaisin. Kuitenkin 

tilanteissa, jossa henkilö ei pysty käyttämään varojaan tai ensisijaiset etuudet eivät ole vielä 

käytettävissä, ehkäisevää tukea voitaisiin myöntää myös siten, että myönnetty tuki perittäisiin 

takaisin asiakkaan myöhemmin käyttöönsä saamista varoista. 
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5. Taulukot 
 
 

Lukuohje taulukoihin 

 

Tässä koonnissa käsiteltäviä alueita ja kaupunkeja/kuntia on yhteensä kahdeksantoista. Tilan 

rajallisuuden ja selkeyden vuoksi täydentävää tukea käsitellään aihetta/lajia kohden kahdessa eri 

taulukossa. Toisessa taulukossa tarkastellaan alueita sekä mukana olevista kaupungeista kolmea 

väkiluvultaan suurinta kaupunkia. Toisessa taulukossa ovat yhdeksän muuta kaupunkia/kuntaa. 

Käsiteltäviä kategorioita on kuusi, joten taulukoita on yhteensä kaksitoista. 

Taulukon teksteissä on pyritty noudattamaan samaa sanojen ja lauseiden muotoilua kuin alueiden ja 

kaupunkien/kuntien omissa ohjeistuksissa, mutta osaa on kuitenkin muokattu tilan rajallisuuden ja 

selkeyden vuoksi.  

Taulukon vasemmassa reunassa lukee menolaji, jota käsitellään ja yläreunassa käsiteltävä 

alue/kaupunki/kunta. 

  

x= kyseinen menolaji on mainittu huomioitavaksi alueen/kaupungin/kunnan ohjeistuksissa 

täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen menoksi, mutta siihen ei liity tarkempaa/laajempaa 

ohjeistusta tai lisähuomautuksia 

*= tähdellä (ja numerolla) merkittyyn kohtaan liittyy lisätietoa, mikä ei ole mahtunut laatikkoon. 

Lisätieto löytyy taulukon alapuolelta  
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5.1 Asumiseen liittyvät kulut 

5.1.1 Taulukko I  

 

*1 Vastaanottokeskuksesta 1. asuntoon muuttavalle, oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle myönnetään 1 kk:n 
perusosan suuruinen alkuavustus sekä em. ohjeiden mukainen avustus. Kiintiöpakolaisille myönnetään alkuavustuksena 1 
kk:n perusosa 
*2 Ohjetta noudatetaan myös Suomeen muuttavien paluumuuttajien kohdalla. Perheenyhdistämisen kautta Suomeen 
saapuneiden ja myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kohdalla voidaan harkinnan mukaan käyttää 
pakolaisten kodinperusvarustus ja vaateavustusmääriä (ehkäisevä toimeentulotuki) 
*3 Mikäli alkuavustusta on myönnetty, niin samalla kertaa/3 vuoden sisällä ei voida myöntää alla mainittuja 
kodintarvikkeita, ellei siihen ole erityisiä dokumentoituja syitä



*4 Kiireellisessä asunnontarpeessa olevalle henkilölle/perheelle voidaan hyväksyä 1 kk kohtuullista vuokraa vastaava 
vakuussitoumus (jos Kelalta kieltävä päätös), mikäli hän ei ole voinut varautua/ennakoida asunnontarvetta eikä mahdollisuutta 
hoitaa vakuutta muilla tavoin. 
Mikäli toimeentulotuen asiakkaan on erityisen vaikea saada asuntoa ja/tai kohtuuhintaista asuntoa, hän kuuluu sosiaalihuollon 
vastuulle asumisen järjestämisessä tai hänellä on muita erityisiä syitä voidaan myöntää vakuussitoumus max. 3 kk vuokraa 
vastaava summa osana palvelusuunnitelmaa, johon liittyy asumisohjauspalvelua. Mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät, 
voidaan palvelusuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti osana asumisohjausta hakijalle myöntää tarpeen mukaan lisävakuus 
asuntoon, jossa on ollut joko Kelalta/ sosiaalitoimesta saatu aikaisempi 1 kk vakuus, mutta vuokranantaja vaatii  
perustelluista syistä lisävakuutta. (1+2kk, max. 3 kk vuokraa vastaava summa) 
*5 Tukea muuttokustannuksiin toiseen kuntaan voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää tukea, mikäli muutolle on esitetty 
hyväksyttävät syyt (mm. perhetilanne, työnsaanti, opiskelu) eikä hakija voi saada muuttokuluihin tukea muulla tavoiin. Hakijan 
tule esittää yksilöity tarveselvitys ja menoista maksutositteet. Mikäli ei ole esittää maksutositteita, 
tulee esittää kustannusarvio vähintään kolmelta eri toimittajalta. 
*6 Gigantti oy sopimushinta 
 

5.1.2 Taulukko II  

 
 
*1 Vastaanottokeskuksesta ensimmäiseen asuntoon muuttaville kuntapaikan saaneille 
pakolaisille, kotouttamisen tukemiseksi, myönnetään alkuavustuksena jokaisen perheenjäsenen perusosa ja normaali alkuavustus. 
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5.2 Lapsiin ja perheisiin liittyvät kulut 

5.2.1 Taulukko I 

 
*1 voidaan huomioida joka talvi, jos edelliset menevät pienemmille sisaruksille, muussa tapauksessa kahden vuoden välein. 
*2 lasten ja nuorten harrastusmenoihin voidaan myöntää tukea myös lastensuojelulain perusteella. Eri tahoilta myönnettävä tuki 
on yhteen sovitettava 
*3 jos tapaamisista ei ole vahvistettua sopimusta tai oikeuden päätöstä, voidaan toimeentulotukea myöntää määräaikaisesti 
sopimuksen tai päätöksen vireilläoloaikana 
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5.2.2 Taulukko II 

 
*1 perheen tulot ylittäneet vain niukasti toimeentulotukinormit 
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5.3 Hautausmenot  

    5.3.1 Taulukko I 

 
*1 Jos hautaus tapahtuu toiselle paikkakunnalle, vastaavat omaiset pääsääntöisesti kuljetuskustannuksista sekä 
vieraspaikkakunnan ja kotipaikkakunnan hautaus- ja hautapaikkamaksujen välisestä erotuksesta 
*2 Lähiomaisiksi luetaan puoliso, omat ja puolison lapset, lasten puolisot ja lapset, sisarukset sekä omat ja puolison vanhemmat ja 
isovanhemmat 
*3 Lähiomaisiksi luetaan puoliso, lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat ja isovanhemmat 
*4 Seurakunnan välttämättömät kulut hyväksytään lähtökohtana vainajan tuhkaus ja tuhkan hautaaminen muistolehtoon, jos ei ole 
tiedossa, että vainaja on kieltänyt tuhkauksen. 
*5 Lähiomaisiksi luetaan vanhemmat, lapset, sisarukset, isovanhemmat 
*6 Lähiomaisiksi luetaan vanhemmat, puoliso, lapset, sisarukset, isovanhemmat, appivanhemmat 
*7 Muut mahdolliset erityiskulut, kuten esim. erikoiskokoisesta arkusta aiheutuneet kulut tai ylimääräinen kuljetus 
ortodoksihautauksessa, voidaan huomioida menona. 
*8 Arkkuhautaus: arkkuhautapaikan lunastus 25v 325e 
hautauspaikan avaus, peitto ja kunnostus 360e 
huomioidaan korkeintaan 685e 
*9 Uurnapaikan hinta 25v 150e 
hautauspaikan avaus, peitto ja kunnostus 80e 
tuhkaus 145e 
huomioidaan korkeintaan 375e 
*10 Lähisukulaiseksi luetaan pääsääntöisesti omat vanhemmat, lapset, omat sisarukset, puoliso ja isovanhemmat 
*11 Vanhemmat, puoliso, lapset, sisarukset, isovanhemmat, appivanhemmat 
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5.3.2 Taulukko II 

 
*1 Lähiomaiseksi luetaan vanhemmat, lapsen, sisarus tai puoliso, erityistapauksessa isovanhempi (ollut lapsen virallinen huoltaja) 
*2 Lähiomaiseksi luetaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi 
*3 Lähiomaiseksi luetaan puoliso, vanhemmat, sisarukset, lapset tai isovanhemmat 
*4 Lähiomaiseksi luetaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi 
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5.4 Opiskeluihin liittyvät kulut 

5.4.1 Taulukko I 

 
*1 Opiskelijalle, jonka tulona on työttömyyskorvaus ja kulukorvaus, voidaan myöntää toimeentulotukena tavanomaista 
suurempiin materiaalikustannuksiin, kuten muillakin opiskelijoilla. Kulukorvauksen katsotaan pääosin kattavan matka- ja 
ravintokulut. 
*2 Jos toisen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen auttaa työllistymään tai opintojen pitkittyessä ja 
opintoetuuden päättyessä, jos opinnot etenevät suunnitelman mukaan ja opiskelu parantaa työllistymismahdollisuuksia jatkossa. 
*3 Lukion oppikirjoja tarvitaan kurssin jälkeen myöhemmin myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa, jonka vuoksi kirjojen 
hankintaa omaksi voidaan pitää välttämättömänä. Muissa opinnoissa tuen hakijaa pyydetään selvittämään ensisijaisesti 
mahdollisuudet lainata kurssikirjallisuus kirjastosta. 
*4 Mikäli asiakkaalla ei ole ollut tietoa siitä, että oppikirjat tulisi hankkia käytettyinä ja hän on jo hankkinut oppikirjoja uusina, 
hyväksytään uusien oppikirjojen hankintakulut kerran ja asiakasta tiedotetaan toimeentulotukipäätöksessä siitä, että jatkossa 
oppikirjakulut hyväksytään käytettyjen kirjojen hankintakulujen perusteella. 
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5.4.2 Taulukko II 
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5.6 Vaatemenot 

5.6.1 Taulukko I 

 

 

5.6.2 Taulukko II 
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5.7 Muut taulukot 

5.7.1 Taulukko I 
 

 
 
*1 liittyvät kustannukset voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menona, mikäli hakija esittää perustellun syyn, miksi 
Suomen kansalaisuus on välttämätöntä suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä toimimiselle. Työskentely, opiskelu ja sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalvelujen saaminen eivät yleensä edellytä Suomen kansalaisuutta, eivätkä siten ole sellaisia perusteita, joiden 
katsotaan oikeuttavan kansalaisuushakemuksen kustannusten huomioimiseen täydentävän toimeentulotuen menona. 
*2 Asiakkaan tulee antaa erillinen selvitys siitä, miten Suomen kansalaisuuden saaminen edistää hänen tai hänen perheensä 
mahdollisuuksia pitää huolta elannostaan. Keskeistä on kansalaisuuden merkitys työnteolle. Pankkitilittömien henkilöiden 
kansalaisuus-hakemuskulut huomioidaan yksilölliseen harkintaan perustuen täydentävän toimeentulotuen menona, jotta 
henkilöillä olisi mahdollisuus Suomen kansalaisuuden saatuaan avata pankkitili 
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*3 Kunnat voivat myöntää paluumuuttajille toimeentulotukena kielipalvelujen kustannuksia. Edellytyksenä on, että paluumuuttaja 
on kunnan toimeentulotukiasiakas ja että kieli- palvelut ovat paluumuuttajan kotoutumisen kannalta välttämättömiä. 
Kysymykseen voivat tulla sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä, kotoutumissuunnitelman laatimisessa ja muissa 
kotoutumistoimenpiteissä välttämättömät tulkki- ja käännöspalvelut. Ulkomailla hankitun tutkintotodistuksen käännätyskuluihin 
ja tutkinnon rinnastamispäätöksen kuluja voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menoina sosiaalityöntekijän / 
sosiaaliohjaajan päätöksellä. 
*4 Osa maahanmuuttajista ei saa avattua pankkitiliä sen vuoksi, että heidän passissaan lukee merkintä "henkilöllisyyttä ei ole voitu 
varmistaa". Henkilöt joutuvat maksamaan laskunsa pankissa tai muussa toimipaikassa, jolloin pankkipalvelumaksut ovat suuret 
(noin 6–8 € / lasku). Pankkitilittömien henkilöiden laskujen maksusta aiheutuvat pankkipalvelumaksut huomioidaan täydentävän 
toimeentulotuen menoina silloin, kun maksut koskevat vuokraa, terveysmenoja, sähkö- ja kotivakuutusmaksuja tai muita 
toimeentulotuessa hyväksyttäviä meno 
*5 Lisäksi kunta voi maksaa yhdelle henkilölle enintään kahden kuukauden ja perheelle enintään neljän kuukauden 
toimeentulotuen perusosan määrää vastaavan paluumuuttoavustuksen. Edellytyksenä paluumuuton tukemiselle olisi, että henkilön 
olisi tarkoitus muuttaa maasta muuten kuin tilapäisessä tarkoituksessa. Osoituksena tästä voi olla esimerkiksi maistraatille tehty 
muuttoilmoitus, josta ulkomailla oleskelun vakinainen tarkoitus ilmenisi. 
 

5.7.2 Taulukko II 
 

 
 
*1 Vuokravelan myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Vuokravelkaan ei myönnetä toimeentulotukea toistuvasti. Jos hakija 
olisi kyennyt maksamaan vuokrat tuloillaan tai muista varoistaan, mutta hän on sen sijaan käyttänyt rahat muuhun tarkoitukseen, 
vuokravelkoja ei toimeentulotukena myönnetä. Jos asiakas ei ole hakenut toimeentulotukea vuokrien maksuun tätä aikaisemmin, 
asiakkaalla on oltava erityinen syy menettelyynsä. Jos vuokravelkoja maksetaan toimeentulotuesta, niin asiakkaan kanssa 
laaditaan poikkeuksetta suunnitelma, jossa korostetaan asiakkaan omaa osallisuutta ja vastuuta asian hoitamiseksi. Tukitoimena 
voidaan hyödyntää esimerkiksi välitystiliasiakkuutta ja asumistukien siirtämistä suoraan vuokranantajalle. 
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