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Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen on ollut Kelan 
vastuulla 1.1.2017 lukien.  
 
Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen 
tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja 
vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä 
kohtuullisia kustannuksia. Kela vastaa kaikista perustoimeentulotukeen 
liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä 
tehtävistä.  
 
Toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkein-
deksistä annetussa laissa säädetään. Kela vahvistaa seuraavan 
kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun 
loppuun mennessä. Vuoden 2022 kansaneläkeindeksin pisteluku on 1674. 
Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna 2,1 %.  
 
Kela soveltaa kaikissa kunnissa samoja toimeentulotuen perusosien euro-
määriä. Yksin asuvan henkilön saaman perusosan määrä on 1.1.2022 
lähtien 514,82 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna 
maksettavan perusosan määrä on 586,89 euroa.   
 
Kunta on järjestämisvastuussa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntämisestä sekä perusosan alentamisen yhteydessä tehtävästä 
suunnitelmasta.  
 
Toimeentulotukihakemus tehdään Kelalle, jonka tulee tehdä hakemuksen 
perusteella päätös perustoimeentulotuesta. Kela siirtää oman käsittelynsä 
jälkeen hakemuksen kuntaan siltä osin kuin siinä on sellaisia menoja, joita 
ei ole voitu ottaa huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä. 
Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään 
kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle 
tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.  
 
Perustoimeentulotukeen on siirretty aikaisemmin täydentävänä toimeen-
tulotukena myönnettävistä menoeristä: 
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• asumiseen liittyvistä menoista vuokravakuudet ja muuttokustannuk-
set; 

 

• lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoi-
minnan menot; 

 

• lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhem-
malle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimi-
elimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen; 

 

• välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkus-
tusasiakirjan hankintamenot. 

 
Muutoin perustoimeentulotuki sekä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulo-
tuki ovat käytännössä säilyneet entisellään.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi laatinut oppaan toimeentulotukilain 
soveltajille (Opas toimeentulotukilain soveltajille, sosiaali- ja terveysminis-
teriön julkaisuja 2013:4). Oppaassa todetaan, että kunnilla on lisäksi 
mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet 
eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden päätösvaltaa harkittaessa perheen tai 
yksilön oikeudesta toimeentulotukeen tai muutoinkaan olla ristiriidassa 
lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoituksena on siten lähinnä korostaa 
yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Lisäksi ohjeiden 
tarkoituksena on selvittää tuen hakijoille toimeentulotuen perusteita, 
menettelytapoja ja määräytymistä. 

 
 Toimivalta, johon päätös perustuu: 
 Hallintosääntö 26 § 

 
Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten 

 
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat 

täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämis-/soveltamisohjeet 
1.1.2022 alkaen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 16.12.2021 
 
  RIITTA JÄRVINEN 
 Riitta Järvinen 
 pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 158 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämsän kaupungin kirjaamoon määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on sosiaali- ja terveyslau-
takunta  

 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Jämsän kaupunki 
Kelhänkatu 3 
42100 Jämsä 
sotehallinto@jamsa.fi 
p. 020 638 2000 
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämsän kau-
pungin kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on 22.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettä-
mispäivä:  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähe-
tetty 22.12.2021. 


