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   Sosiaalipalvelut/ 
   toimeentulotuki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta 
 

- perustoimeentulotuesta 
- täydentävästä toimeentulotuesta  
- ehkäisevästä toimeentulotuesta 

 
Perustoimeentulotuen maksatus ja käsittely on siirtynyt Kelaan 1.1.2017. Jos 
sinulla on erityisiä menoja, joita kelan myöntämä perustoimeentulotuki ei kata, 
kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai 
ehkäisevää toimeentulotukea. 
 
Perustoimeentulotuki (laki toimeentulotuesta 7a § 7b§) 
 
Perustoimeentulotukea voit hakea Kelasta verkossa www.kela.fi tai täyttämällä 
hakemuslomakkeen. Lomakkeita saa Kelan toimistoista, sosiaalitoimistoista tai 
verkosta www.kela.fi/lomakkeet. Perustoimeentulotukea voidaan myöntää 
perusmenoihin, joita ovat  
 

- perusosa 
- asumismenot 
- terveydenhuoltomenot 
- lasten päivähoitomenot 
- lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot 
- välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai 

matkustusasiakirjan hankintamenot. 
 
Postita hakemuksesi osoitteeseen  
Kela, PL 10 00056 KELA 
 
Hakemuksessa kerrotaan, mitä liitteitä siihen tarvitaan. Voit lähettää liitteet myös 
verkossa. Perustoimeentulotuen palvelunumero on 020 692 207 arkisin klo 9-16. 
 
 
 

http://www.kela.fi/
http://www.kela.fi/lomakkeet
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Täydentävä toimeentulotuki (laki toimeentulotuesta 7c §) 
 
Kunta käsittelee täydentävän toimeentulotuen hakemuksesi. Täydentävää 
toimeentulotukea voidaan myöntää  
 

- asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin et voi saada 
perustoimeentulotukea 

- tarpeelliseksi katsottuihin menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai 
perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista 

 
Ehkäisevä toimeentulotuki (laki toimeentulotuesta 13 §) 
 
Ehkäisevä toimeentulotuki on kunnan käsittelemä toimeentulotuen osa, joka 
liittyy usein sosiaalityöhön. Kunta voi myöntää sitä päättämiensä perusteiden 
mukaisesti edistämään sinun tai perheesi sosiaalista turvallisuutta ja 
omatoimista suoriutumista sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista 
riippuvuutta toimeentulotuesta. 
 
Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisen 
turvaamiseksi, taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien 
vaikeuksien lieventämiseksi ja edistämään muulla tavoin itsenäistä elämääsi. 
 
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomakkeita saa 
sosiaalitoimistosta tai verkosta www.akaa.fi.  

 
 Milloin Kelaan, milloin kuntaan? 
 

- Hae aina ensin perustoimeentulotuki kelasta taloudellisen 
tilanteesi todentamiseksi 

- Voit ilmoittaa Kelan hakemuksessa, mikäli sinulla on sellaisia 
muita menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen ja joihin 
tarvitset täydentävää tai ehkäisevää tukea. Kela voi pyynnöstäsi 
siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi 
liitteineen kunnan käsiteltäväksi. 

- Jos sinulla on jo päätös Kelan perustoimeentulotuesta, hae 
täydentävää tai ehkäisevää tukea suoraan kunnasta. 

- Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain 
täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. 
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