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Toimeentulotuki maaliskuussa

• Päätösten määrä noin 100 000

• Uusia asiakkaita 23 %

• Jatkopäätökset 56 %

• Tarkistuspäätökset 16 %

• Hylkäysprosentti 34 %
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Hakemukset ja ratkaisut
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Toimeentulotuen saajakotitaloudet
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Toimeentulotuen määrä
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Maksusitoumukset
Lääkkeet
Asumismenot
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Maksusitoumusten lukumääriä 22.3

• Lääkemaksusitoumuksia annettu 434 644 kpl 

• Optikkopalveluihin maksusitoumuksia 4 966 kpl

• Asiakirjamaksuihin (passi, henkilötodistus) 

maksusitoumuksia 4 021 kpl

• Muuttokustannuksiin maksusitoumuksia 470 kpl

• Vuokravakuuksia annettu 8 113 kpl

• Matkakustannuksiin 1 476 kpl

• Elintarvikemaksusitoumuksia 1 302
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Lääkkeet toimeentulotuessa, sähköinen 
maksusitoumus 99 %

• Kun asiakas saa myönteisen 

toimeentulotukipäätöksen, hänelle tulee samalla 

oikeus lääkärin määräämiin lääkkeisiin

• Oikeus lääkärin määräämiin lääkkeisiin on laaja. 

Lähtökohtaisesti lääkärin määräämät lääkkeet 

korvataan. Jos on väärinkäytösepäilyjä, niin Kela voi 

pyytää asiakkaalta tai omilta asiantuntijalääkäreiltä 

asiantuntijalausuntoa väärinkäytöksen 

selvittämiseksi.

• Asiakkaista arviolta 99 % saa sähköisen 

maksusitoumuksen
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Lääkekustannusten maksaminen asiakkaalle 
1 %

• Jos asiakkaalla ei ole toimeentulotukioikeutta, niin 

sähköistä lääkemaksusitoumusta ei voida myöntää 

• Jos asiakkaalla on rahaa ostaa lääkkeet itse, niin 

Kela lisää lääkekustannukset 

toimeentulotukilaskelmaan ja maksaa 

lääkekustannuksen ja ylijäämän erotuksen asiakkaan 

tilille

• Jos asiakkaalla ei ole rahaa ostaa kalliita lääkkeitä, 

niin Kela voi maksaa ylijäämän ja lääkkeen erotuksen 

suoraan asiakkaalle
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Asumismenot

• Asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen 

suuruisina.

• Tarpeellisuuden arvio tehdään 

kuntakohtaisesti perheen kokonaistilanne ja 

erityistarpeet huomioiden.

• Paikkakuntakohtaiset normit ovat arvioinnin 

lähtökohta. Jos perheen erityiset tarpeet sitä 

puoltavat, määristä voidaan poiketa.

12



Asumismenojen kohtuullistaminen
Normin ylittyminen

• Jos asumiskustannukset ylittävät Kelan normin, 

arvioidaan tarvetta ohjata hakemaan edullisempaa 

asuntoa:

• menojen kohtuullisuus 

• menojen tarpeellisuuden perusteella (yksilöllinen tarvearvio; 

hakijan ja perheen syyt suuremmille asumiskuluille). 

− Harkintaan vaikuttavia erityisiä tarpeita voivat olla esimerkiksi 

− lasten koulunkäyntimahdollisuudet, 

− erityinen hoidon tarve, 

− etävanhemman tilatarve tapaamisten vuoksi tai 

− vammaisen henkilön tarvitsemien apuvälineiden aiheuttama 

lisätilan tarve.
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• Asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä kuntaan 

asuntoasian selvittämistä varten 

• Hakijalle annetaan riittävä määräaika edullisemman 

asunnon hankkimista varten 

• Asumismenot otetaan huomioon täysimääräisinä 

tämän määräajan 

• Jos hakijalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta 

hankkia asuinpaikkakunnaltaan halvempaa 

asuntoa, asumismenot voidaan ottaa huomioon 

täysimääräisenä myös määräajan jälkeen.
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• Asumismenoja maksetaan vain normiin asti jos;

• hakija ei hae kohtuullishintaista asuntoa 

kehotuksesta huolimatta tai ei muuta sinne, vaikka 

sellainen olisi tarjolla

• Asiakasta neuvotaan hakemaan tarvittaessa 

kunnasta täydentävää toimeentulotukea

 Lainsäädäntö ohjaa siis edullisten asuntojen 

hakemiseen, mutta ei vähennä toimeentulotukea, jos 

kohtuuhintaista asuntoa ei ole saatavilla
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