
Mikä toimeentulotuki on? 
Toimeentulotuki on Suomessa asuvan tai  
oleskelevan henkilön tai perheen viimesijai-
nen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän 
perusmenoja. 

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi 
etuudeksi. Sen tarkoitus on auttaa tilapäisten 
vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymis-
tä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuessa on kolme osaa: 
•  perustoimeentulotuki
•  täydentävä toimeentulotuki
•  ehkäisevä toimeentulotuki

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeen- 
tulotukea, jos kaikki käytettävissäsi olevat  
tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin  
jokapäiväisiin menoihisi, kuten asumiseen, 
ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin.  
Tuloiksi lasketaan myös sosiaalietuudet. 

Mikä toimeentulotuessa muuttuu? 
Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan 
tehtäväksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimisto  
voi harkintansa mukaan myöntää edelleen 
täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen  
samoihin menoihin kuin ennenkin.

NÄIN HAET  
PERUSTOIMEEN- 
TULOTUKEA

HAE ENSIN MUUT TUET
Ennen perustoimeentulotuen  
hakemista sinun pitää selvittää, 
voitko saada muita tuloja tai  
etuuksia, esimerkiksi työttömyys-
turvaa ja asumistukea. Toimeen- 
tulotuki on viimesijainen etuus.

Toimeentulotuki uudistuu
Perustoimeentulotukea Kelasta vuonna 2017



NÄIN HAET  
PERUSTOIMEENTULOTUKEA

ARVIOI SINUN TAI PERHEESI 
TUEN MÄÄRÄ LASKURILLA
Verkossa www.kela.fi/laskurit  
on linkki toimeentulotuen laskuriin.

KELA JA KUNTA TEKEVÄT  
YHTEISTYÖTÄ TILANTEESI MUKAAN
Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, 
joihin et voi saada perustoimeentulo- 
tukea, voit hakea täydentävää tai  
ehkäisevää toimeentulotukea kunnan  
sosiaalitoimistosta.

HAE TUKI VERKOSSA! 
Verkon asiointipalveluun  
kirjaudutaan osoitteessa 
www.kela.fi/asiointi.  
Voit hakea tukea myös  
paperilomakkeella.  
Muista tarvittavat liitteet! 
Myös liitteet voit toimittaa 
verkossa skannattuna tai 
kännykkäkuvana. 

Onko sinulla tai perheelläsi tarvetta keskustella Kelan työntekijän kanssa?  
Ota silloin yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai toimistoon. Tarpeen mukaan Kela voi välittää  
pyynnön kunnan sosiaalitoimistoon, jos haluat keskustella tilanteestasi sosiaalihuollon 
ammattilaisen kanssa.

KUN ELÄMÄNTILANTEESI MUUTTUU
Sinun on ilmoitettava Kelaan kaikista  
olosuhteidesi muutoksista, jotka vaikuttavat 
perustoimeentulotuen määrään. Voit ilmoittaa 
muutoksista verkossa, lomakkeella tai  
puhelinpalvelussa.

Perustoimeentulotuki tarkistetaan, jos sinun 
tai perheesi olosuhteissa tai tuloissa tapahtuu 
muutoksia, jotka vaikuttavat perustoimeen- 
tulotuen määrään.

HAKEMUKSESI KÄSITTELY  
KELASSA
Saat päätöksen seitsemässä  
arkipäivässä. Tämä edellyttää, että 
Kelassa on kaikki tarvittavat liitteet 
hakemuksesi käsittelyä varten.

Laskujen maksu Kelasta
Kun olet saanut myönteisen päätöksen perustoimeentulotuesta, voit saada lisäksi tukea  
esimerkiksi myöhemmin saamaasi sähkölaskuun, jos se erääntyy päätöksesi voimassaolo- 
aikana. Laskut on kätevintä lähettää verkossa. Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä  
otettu kuva. Postitse lähettäessä toimita laskusta kopio ja käytä saatelomaketta tai merkitse  
kopioon henkilötunnus.

KELA MAKSAA TUEN 
KUUN ALUSSA
Perustoimeentulotuki maksetaan 
kuukauden 1. pankkipäivänä.  
Jos maksu ei ehdi säännölliseen 
maksupäivään, se on pankki- 
tililläsi 2 pankkipäivän kuluessa  
päätöksen teosta.

Lisätietoa ja esimerkkejä: www.kela.fi/toimeentulotuki

JATKOHAKEMUS TARVITTAESSA
Kela myöntää perustoimeentulotuen  
yleensä 1–2 kuukaudeksi. Voit  
tarvittaessa hakea siihen jatkoa.

Lääkkeet maksusitoumuksella
Kun sinulle myönnetään perustoimeentulotuki ja tarvitset reseptilääkkeitä, saat samalla 
maksusitoumuksen apteekkiin. Maksusitoumus siirtyy apteekkiin sähköisesti.



Näin asioit sujuvasti vuodenvaihteessa

Vuosi 2016
Hae vuoden 2016 toimeentulotukea kunnan 
sosiaalitoimistosta. Ole yhteydessä sosiaali-
toimistoon, jos sinulla on kysyttävää saamas-
tasi päätöksestä tai toimeentulotuen myön-
tämisperusteista. Säilytä viimeisin päätös, 
jonka saat sosiaalitoimistosta loppuvuonna 
2016.

Jos saat sosiaalitoimistosta toimeentulotuki-
päätöksen, joka jatkuu vuoden 2017 puolelle, 
saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimas-
saoloajan kunnasta. Sinun ei tarvitse hakea 
tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa. 
Toimita päätöksesi voimassaoloaikana erään-
tyvät päätöksessä mainitut laskut kuntaan. 
Sosiaalitoimisto antaa tietoa tuen maksuista, 
laskuista ja maksusitoumuksista.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi  

hakea Kelasta joulukuusta 2016 alkaen.  

Toimeentulotuen verkkoasiointi avautuu 

12.12. osoitteessa www.kela.fi/asiointi. 

Vuosi 2017 
Vuoden 2017 alusta Kela myöntää perus- 
toimeentulotuen ja kunta täydentävän ja  
ehkäisevän toimeentulotuen. 

Hae aina ensin perustoimeentulotukea  
Kelasta. Samassa hakemuksessa voit myös 
ilmoittaa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää 
toimeentulotukea sellaisiin menoihin, joihin 
et voi saada perustoimeentulotukea. Voit pyy-
tää, että Kela siirtää hakemuksen kuntaan. 

Kun haet tukea ensimmäistä kertaa Kelasta, 
liitä hakemukseen sosiaalitoimiston viimeisin 
päätös tai kopio siitä. Hakemuksessa kerro-
taan, mitä muita liitteitä tarvitaan.

•  Hae perustoimeentulotukea verkossa  
www.kela.fi/asiointi.

•  Myös liitteet voi toimittaa verkossa. 
•  Tukea on mahdollista hakea myös paperi- 

lomakkeella. Lomakkeita saat Kelan palvelu- 
pisteistä. Voit myös tulostaa niitä verkosta 
www.kela.fi/lomakkeet.

•  Voit toimittaa hakemuslomakkeen ja sen 
liitteet postitse www.kela.fi/postiosoitteet.

Voit asioida missä tahansa Kelan toimistossa. 
Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun voi 
myös varata ajan.

Lisätietoja perustoimeentulotuesta
•  www.kela.fi/toimeentulotuki ja kysykelasta.kela.fi
•  www.kela.fi/laskurit voit arvioida perustoimeentulotuen määrää 
•  palvelunumerosta 020 692 207 (12.12. alkaen)
•  Kelan toimistoista
•  Täydentävästä ja ehkäisevästä tuesta saat lisätietoja kunnan sosiaalitoimistosta.


