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EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI 1.1.2019 ALKAEN 

 

 

 

 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki § 13)     

    

Ehkäisevästä toimeentulotuesta säädetään toimeentulotukilain 1 §:n 2 momentissa sekä 

13 §:ssä seuraavasti: 

 

(1 § 2 mom.) Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön 

ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä 

ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.(923/2000) 

 

(13 §) Kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea 

1 §:n 2 momentissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan 

aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta 

tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien 

vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista 

suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. (923/2000) 

 

 

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden 

edistämisen lisäksi myös henkilön ja perheen omatoimisen suoriutumisen edistäminen 

sekä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäiseminen. 

 

Ehkäisevän tuen myöntämisen perusteista päättää kunta. Kuntien tulee varata riittävät määrärahat eh-

käisevää toimeentulotukea varten, jotta toimeentulotukilain1 §:n 2 momentissa tarkoitetut ehkäisevän 

toimeentulotuen tavoitteet saavutettaisiin.  

 

Toimeentulotukilain 13 §:n 2 momentissa säädetään esimerkinomaisesti niistä tarkoituksista, 

joihin ehkäisevää toimeentulotukea voidaan käyttää. Lainkohdan tarkoituksena 

on nostaa esiin joitakin elämäntilanteita, joissa ehkäisevää toimeentulotukea käyttämällä 

voidaan toteuttaa tuen käytölle toimeentulotukilain 1 §:n 2 momentissa asetettuja tavoitteita. 

Ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä ei kuitenkaan ole rajattu vain mainittuihin tarkoituksiin, 

vaan sitä tulee käyttää tarpeen mukaan. 

 

 

Ehkäisevän toimeentulotuen riittävän varhaisella ja suunnitelmallisella käytöllä voidaan puuttua henki-

löä ja perhettä uhkaaviin riskeihin ja toimeentulo-ongelmiin. Jokaisessa yksittäistapauksessa tulisi har-

kita, millä tavoin henkilön sosiaalista suoriutumiskykyä juuri senhetkisessä tilanteessa edistetään niin, 

että myönteiset vaikutukset olisivat kestäviä. Tavoitteena on pyrkiä parantamaan asiakkaan kuntoutu-

mista ja toimeentulomahdollisuuksia sekä hänen edellytyksiään itse kohentaa sosiaalisia ja taloudelli-

sia olosuhteitaan. 

 

Ehkäisevällä toimeentulotuella tuetaan esimerkiksi perheitä, joita on kohdannut perheenjäsenen kuo-

lema, vakava sairastuminen tai esimerkiksi rikoksen uhriksi joutuminen. Katastrofin tai onnettomuu-

den uhrin tilapäisiä toimeentulovaikeuksia voidaan helpottaa ehkäisevällä toimeentulotuella. 

 

Pääsääntöisesti ehkäisevää toimeentulotukea ei peritä takaisin. Tilanteessa, jossa onnettomuuden uhri 

ei pysty käyttämään varojaan esimerkiksi sairautensa vuoksi taikka hänen ensisijaiset etuutensa eivät 

ole vielä käytettävissä, ehkäisevää toimeentulotukea voitaisiin myöntää myös siten, että myönnetty 

tuki perittäisiin takaisin asiakkaan myöhemmin käyttöönsä saamista varoista. 
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Ehkäisevän tuen myöntämisellä vuokrarästien maksuun on voitu välttää häätö, sen seurauksena mah-

dollisesti tapahtuva perheen hajoaminen ja perheen tilanteen muuttuminen 

entistä kaoottisemmaksi tai ehkäistä lastensuojelutoimenpiteiden käynnistyminen. Kun asiakkaalla on 

vuokrarästejä, ohjataan asiakasta ensisijaisesti tekemään maksusuunnitelma vuokranantajansa kanssa.  

 

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. 

 

Ehkäisevä tuki on koettu myös hyvänä opiskelun ja työllistymisen turvaajana esimerkiksi 

itsenäistyvien nuorten tukemisessa sekä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivoimisessa 

ja työhön pääsyn parantamisessa. Ehkäisevä toimeentulotuki on riippumaton siitä, onko henkilö tai 

perhe oikeutettu toimeentulotukilain 1 §:n 1 momentin tarkoittamaan toimeentulotukeen eli ehkäisevää 

tukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa henkilöllä tai perheellä ei toimeentulotukilaskelman 

perusteella ole oikeutta varsinaiseen toimeentulotukeen. 

 

Ehkäisevää toimeentulotukea ei voida myöntää ulosottovelkojen tai lainojen lyhentämiseen tai sakko-

jen maksamiseen.  

                                        

 2. TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki § 7 c) 

        2.1. Kodinirtaimisto                                                       

2.2. Lastenvaunut ja lastenrattaat 

2.3. Lasten harrastusmenot 

2.4. Romanivaatetus                                                                                                                            

2.5. Hautauskustannukset  

2.6. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset                                                                                       

2.7. Edunvalvojan palkkio 

2.8. Tulkkauskustannukset 

        

                                                                                                                       

 

2.1. Kodinirtaimisto 
 

Välttämättömiin kodinhankintoihin voidaan myöntää avustusta henkilölle, joka on ollut pitkään asun-

nottomana tai/ja on toimeentulotuen pitkäaikais- tai toistuvaisasiakas. Yksinäiselle henkilölle myönne-

tään 200 euroa ja perheelliselle 300 euroa (suositaan kierrätyskeskuksia). Lisäksi voidaan myöntää 

aikuiselle sänkyyn 100 euroa, lapselle 80 euroa ja vastasyntyneelle lapselle 50 euroa ja koulupöytä 50 

euroa. 

 

Kodinkoneisiin voidaan myöntää avustusta: pesukoneen hankintaan korkeintaan 250 euroa, jos se on 

välttämätön eikä talossa ole pyykkitupaa eikä taloilla ole yhteistä pyykkitupaa lähietäisyydellä. Pö-

lyimurin ostoon voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 50 euroa. 

 

 

 

2.2. Lastenvaunut ja lastenrattaat 

 

Lastenvaunuihin myönnetään enintään 200 euroa, lastenrattaisiin 80 euroa ja lapsen turvakaukalo 100 

euroa. 

 

2.3. Lasten harrastusmenot 

 

Lasten harrastusten tukemiseen voidaan huomioida toimeentulotuen pitkäaikais- ja toistuvaisasiakkaa-

na olleelle perheelle tai muutoin pitkään pienillä tuloilla (perheen tulot ylittäneet vain niukasti toi-
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meentulotukinormit) 250 euroa/lapsi/vuosi tositteita vastaan. Lisäksi myönnetään sisäpelikenkiin 

yläkouluikäisille enintään 30 euroa, luistimiin enintään 30 euroa ja suksiin/laskettelusuksiin enintään 

100 euroa. 

 

2.4. Romanivaatetus 

 

Romaninaisen hameen hankintaan hyväksytään toimeentulotukilaskelmaan 400 euroa vuoden välein. 

Käytäntönä on ollut, että toimeentulotukeen oikeutetulle on myönnetty hameen teettämistä varten 

maksusitoumus ompelijalle. 

 

2.5. Hautauskustannukset 

 

Hautauskustannuksina huomioidaan kohtuulliset välttämättömät kustannukset, siltä osin kuin vainajan 

tulot ja varat eivät riitä hautauskuluja kattamaan. Pesän varat tulee tarkistaa samoin tiliotteiden saldot 

ennen päätöksentekoa. 

 

Mikäli vainaja on varaton, voidaan toimeentulotukea myöntää hautauskuluihin edullisimman mukaan; 

arkku, arkkuunhuolto, vaatetus, siirtokuljetus ilman omaisia, hautapaikka ja hautausmaksu. (Hankinta-

sopimuksessa määritellyn hautausliikkeen tiedot saa toimeentulotukiviranomaiselta). 

 

Toimeentulotukea saaville omaisille voidaan myöntää kukkavihkoon 40 euroa, kun vainaja on puoliso, 

lapsi, sisarus tai vanhempi. 

 

2.6. Opiskelusta aiheutuvat kustannukset 

 

Opiskelusta aiheutuvat kustannukset katetaan pääsääntöisesti opintotuella. Opiskelusta aiheutuviin 

kustannuksiin voidaan myöntää toimeentulotukea esimerkiksi lukion oppikirjojen ostoon, mikäli haki-

ja/perhe on pitkäaikainen toimeentulotukiasiakas. Opiskelukuluihin (lukio, ammattikoulu, AMK ja 

yliopisto) sisältäen työvaatteet, työkalut, lukiokirjat, ym myönnetään yhteensä enintään 350 euroa vuo-

si 
 

Rekisteröintimaksuihin/rikosrekisteriotteisiin/lukukausimaksuun/näyttömaksu max 200 euroa/vuosi.   

 

 

2.7. Edunvalvojan palkkio 

 

Edunvalvojan palkkio samoin kuin muut edunvalvontaan liittyvät maksut, esimerkiksi lupa-asioiden 

käsittelymaksut, oikeudenkäyntikulut ja maistraatin perimät maksut voidaan hyväksyä laskelmaan. 

 

 

2.8. Tulkkauskustannukset  

 

Tulkkauskustannukset hyväksytään laskelmassa Suomessa asuvalle perheenkokoajalle silloin kun hä-

net kutsutaan perheenyhdistämishaastatteluun maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttovirasto edellyt-

tää, että asiakas on maksanut tulkkauskustannuksen ennen haastattelua.  

 


