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Taulukko 1: Täydentävän toimeentulotuen menot 

Menolaji Joutsa Jyväskylä Jämsä Laukaa Äänekoski 

Kodin irtaimisto pitkään jatkuneessa 

heikossa taloudel-

lisessa tilanteessa 

olevien perheiden 

odottamattomiin 

tarpeellisiin menoi-

hin ehkäisevänä 

ttt:na, mm. pesukone 

välttämättömät han-

kinnat 200/300 €, 

sänky 100/80/50 €, 

koulupöytä 50 €, 

pesukone 250 €, 

imuri 50 € 

välttämättömät han-

kinnat, kodinperus-

tamisk. 300 € (sis. 

sängyn), pesukone 

200 € 5 v. välein, 

imuri 85 € 5 v. vä-

lein, liesi ja jääkaap-

pi halvin, sänky pat-

joineen 130/200 € 

välttämättömät han-

kinnat 200/300 €, 

sänky 100/80/50 €, 

pesukone 250 €, 

imuri 50 € 

välttämättömät han-

kinnat, kalusteisiin 

200/300 €, pesukone 

250 € 

Lasten tarvik-

keet 

kuten yllä, mm. las-

tenhoitotarvikkeet, 

vaunut, rattaat 

vaunut 200 €, rattaat 

80 €, turvakaukalo 

100 € 

vaunut 180 €, sänky 

90 € 

vaunut 200 €, rattaat 

80 €, turvakaukalo 

80 € 

vaunut/rattaat 200 €, 

sänky 100 €, turva-

kaukalo/-istuin 100 € 

Lasten harras-

tusmenot 

 200 €/lapsi/vuosi 

tositteita vastaan, 

sisäpelikengät 20–30 

€, luistimet 30–40 €, 

sukset 80–100 € 

200 €/lapsi/vuosi 

tositteita vastaan 

200 €/lapsi/vuosi 

tositteita vastaan, 

luistimet 30–40 €, 

sukset 80–100 €, 

polkupyörä 30–100 

€ 

200 €/lapsi/vuosi 

kuitteja vastaan, esi-

koulu- ja kouluikäi-

sille 

Romanivaatetus hame 400 € kahden 

vuoden välein (sis. 

korjauskulut), mak-

susitoumus 

hame 400 € vuoden 

välein, maksusitou-

mus ompelijalle 

hame 400 € kahden 

vuoden välein, mak-

susitoumus ompeli-

jalle, poikkeustilant. 

rahana 

hame 400 € vuoden 

välein, maksusitou- 

mus ompelijalle 

hame 600 € kahden 

vuoden välein, mak-

susitoumus ompeli-

jalle, jolla y-

tunnus/verokortti 
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Hautauskustan-

nukset 

välttämätön srk:n 

lasku, välttämät-

tömät kuljetuskulut, 

halvin arkku n. 500 € 

kohtuulliset välttä-

mättömät, edulli-

simman mukaan 

arkku, arkkuun huol-

to, vaatetus, kuljetus, 

hautausmaksu. lä-

hiomaisen kukka-

vihko 40 € 

kohtuulliset välttä-

mättömät, srk:n hau-

tausmaksun lisäksi 

800 € hautaustston 

maksuun (arkku, 

kuljetus, kukka-

vihko), jos tuhka-

taan: 900 €, lä-

hiomaisen kukka-

vihko 50 €/talous 

kohtuulliset. välttä-

mättömät, arkku 450 

€, arkkuun huolto 35 

€, kuljetukset 

60/90/95 €, srk:n 

kulut 180/100 €, 

lähiomaisen kukka-

vihko 40 € 

kohtuulliset välttä-

mättömät, hautaus-

tston maksu (arkku, 

kuljetus, kukkavih-

ko) 600 €, srk:n hau-

tausmaksu srk:n tak-

san mukaisesti, lä-

hiomaisen kukka-

vihko 40 €/talous 

Opiskelusta 

aiheutuvat kus-

tannukset 

opinnoista aiheutu- 

vat menot, matkat 

edullisimman vaih-

toehdon mukaan 

oppikirjat 150 

€/lukukausi, työvaat-

teet/työkalut 350 

€/vuosi, rekisteröin-

ti-/lukukausimaksu 

200 € 

oppikirjat, opistelu-

tarvikeet/työvaatteet 

300 €/vuosi (ammat-

tiin valmistava ja 

lukio), tietokoneen 

hankintaan kerta-

luonteisesti 250 € 

oppikirjat 150 

€/lukukausi, työvaat-

teet/työkalut 250 

€/vuosi, rekisteröin-

ti-/tutkintomaksu 

200 € 

oppikirjat/ työasus-

teet ja tarvikkeet 350 

€/lukuvuosi 

Edunvalvojan 

palkkio 

edunvalvonnasta 

aiheutuvat kulut 

palkkio, edunv. liit-

tyvät maksut, luvat, 

oik.käyntikulut, 

maistraatin maksut 

palkkio, edunv. liit-

tyvät maksut, luvat, 

oik.käyntikulut, 

maistraatin maksut 

palkkio, edunv. liit-

tyvät maksut, luvat, 

oik.käyntikulut, 

maistraatin maksut 

palkkio, edunvalvon-

taan liittyvät maksut, 

oik.käyntikulut, 

maistraatin maksut, 

erääntymiskuussa 

Vuokravakuus    maksusitoumuksena 

1 kk, mikäli Kelalta 

hylkäävä 

 

Vaatekulut   hautajaisvaatteisiin 

lähiomaiselle 50 

€/hlö 

erityisin perustein 

150 € 
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Perhejuhlat (ris-

tiäiset, rippi-

juhlat, yo-juhlat, 

ammattiin val-

mistuminen) 

  95 €/talous 50 € 100 € 

Leirimaksut, 

tuetut lomat, 

kesäloma-

kustannukset 

   tuettujen lomien 

omavastuu, leiri-

maksu 200 

€/lapsi/vuosi, kesä-

lomareissu 25 € 

/henkilö 

 

Ruokaliput   3 lippua/kk perusttt 

oikeutetulle asiak-

kaalle, erityistilan-

teessa kertaluontei-

sesti ilman perusttt-

päätöstä 

  

Asumiseen liit-

tyvät rästit 

  asumisen turvaami-

seksi erityisellä har-

kinnalla kertaluon-

teisesti 

  

Matkakulut   harkinnalla 

opisk./työkok. ole-

ville, mikäli oikeus 

perusttt, oman auton 

käyttö 0,20 €/km, 

enint. 160 €/kk, pd-

/mt-palv. käyville 

harkinnalla maksu-

sitoumus seutulip-

puun/vuosikorttiin 
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Vangit   vangin ja lasten ta-

paamismatkojen tuki 

erityistilanteessa 

  

Raivaussiivouk-

set 

  kertaluonteisesti, jos 

välttämätön 

  

Ylläpitosiivous   harkinnalla, jos 

mahdollistaa itsenäi-

sen asumisen 

  

Sairaudesta joh-

tuvat tavan-

omaista suu-

remmat ravinto-

kulut 

  harkinnalla perus-

osalla katettavien 

ylittävälle osalle, 

välttämättömiin lisä-

ravinteisiin 

(lääk.lausunto) 

  

Palveluasumi-

nen ja palvelu-

asumisen ate-

riamaksut 

ylläpito- ja asiakas-

maksun alentaminen 

ensisijaista, ateriaku-

lut sis. perusosaan 

 asiakaskohtainen 

harkinta erityistilan-

teissa ateriamaksuis-

sa 

  

Hyvinvointi-

lääkkeet, ehkäi-

sy, hedelmöi-

tyshoito, rokot-

teet 

  esitettävä lääkärin 

arvio välttämättö-

myydestä ja onko 

mahd. saada perus-

ttt., ehkäisystä aih. 

kulut, mikäli kela ei 

huomioi, potenssi-

lääk. enintään 6 an-

nosta/kk 
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Yksityisen lää-

kärin palkkio, 

fysikaalinen 

hoito ja protee-

sit 

  pääsääntöisesti ei 

huomioida täydentä-

vässä, fys. ja protee-

sit perusttt:n menoi-

hin 

  

Lasten tapaa-

misoikeudesta 

ja luonapidosta 

aiheutuneet me-

not 

Kela huomioi perus-

toimeentulotukena 

 lähtökohtaisesti haet-

tava perusttt:na., 

yksilökoht. harkintaa 

mahd. käyttää 3 kk 

ajan (annettava sel-

vitys menoista ja 

varattava aika las-

tenvalvojalta) 

  

Välttämättömät 

asumismenot 

välttämät. asumis-

menot, joihin ei voi 

saada perusttt 

    

Sauna, pesu-

tupamaksut, 

tieyksikkömak-

sut ym. vält-

tämättömäksi 

harkitut asumis-

menot 

tarpeellisen suurui-

sena huomioon 

    

Muut kotihoi-

don kulut (sii-

vous, puhtaus, 

asiointi ym.) 

erityisestä syystä, 

kertaluonteisesti 

    

 

 


