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OMAISHOIDON TUKI 
 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon 

ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla 

(Laki omaishoidon tuesta 937/2005, Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 

511/2016). Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä 

omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Sys-

mässä Terveystalo huolehtii omaishoitoa tukevista palveluista ja kunta omaishoitajien palkkioista.  

 

Omaishoitajalle on tarvittaessa järjestettävä valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten, hy-

vinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtäväänsä tukevia sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakasmaksulain 5 § 1 kohdan perusteella. 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. 

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, 

jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jat-
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kuvasti päivittäin. Omaishoitaja voi sopia pitävänsä vapaansa useampana alle vuorokauden pitui-

sena jaksona. Omaishoitajan vapaan järjestämistapa määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 

Mikäli vapaa järjestetään toimeksiantosopimuksella, hoidon korvauksena maksetaan sijaishoitajal-

le sopimuksen mukaisesti 73,34 euroa/vrk palkkiota sekä 21,90 euroa/vrk kulukorvausta toteutu-

neiden hoitovuorokausien perusteella. Vuorokaudella ei tarkoiteta kalenteripäivää. Kulukorvaus 

kattaa kaikki hoidettavasta aiheutuvat kulut. Kulukorvaus maksetaan, jos sijaishoitaja hoitaa 

omaishoidettavaa omassa kodissaan. Jos hoito tapahtuu omaishoidettavan kodissa, siitä ei makse-

ta kulukorvausta (koti tarjoaa ruoat jne. hoidettavasta johtuvat kulut). 

 

Myöntämisperusteet 
 
Omaishoidon tuki myönnetään omaishoitolain 3§:n yleisten myöntämisperusteiden mukaisesti 

silloin kun 

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi 

tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa; 

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja 

huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla; 

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia; 

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on 

hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää; 

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja 

6) tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista. 

 

Pääperiaatteena on, että omaishoidon tuella korvataan ympärivuorokautinen laitoshoito tai 

asumispalvelu. Tuen tarve arvioidaan hoidettavan päivittäisen toimintakyvyn sekä hoidon sitovuu-

den ja vaativuuden perusteella. Tukea myönnettäessä arvioidaan hoidettavan kokonaistilanne. Eri 

testejä käytetään tukemaan kokonaisharkintaa.  

 

Lasten omaishoidontuen käsittelyssä kriteerejä noudatetaan soveltuvin osin. Lasten ja nuorten 

arvioinnissa huomioidaan lapsen merkittävä/erityisen merkittävä ikätasosta poikkeava päivittäisen 

hoidon, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve.  

 

Omaishoidontuki myönnetään lasten kohdalla pääsääntöisesti alimman maksuluokan mukaan, jos 

lapsi on suurimman osan vuodesta kodin ulkopuolisen palvelun piirissä (päivähoidossa, koulussa).   

 
Tuen hakeminen 
 
Omaishoidon tukea haetaan hakulomakkeella jota täydennetään pyydettäessä lääkärinlausunnol-

la. Hakemus palautetaan omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle, joka laatii kotikäynnillä 

hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoitajan ja hoidettavan kanssa. Hakemus käsitellään SAS-

työryhmässä ja päätöksen tuen myöntämisestä tekee sosiaalijohtaja. 
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Omaishoidontuki myönnetään hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Omaishoi-

dontuki voidaan myöntää toistaiseksi tai määräajaksi. 

 

Hoitopalkkiot vuonna 2020 

1. maksuluokka         408,09 € 

Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta henkilökohtaisissa toi-

minnoissa (aamu- ja iltatoimet, ruokailu, WC-toimet, lääkehoidon toteuttaminen). Hoidon vaati-

vuus edellyttää toistuvaa päivittäistä hoitajan sitoutumista hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon. 

2. maksuluokka          816,18 € 

Hoidettava tarvitsee jatkuvasti ja ympärivuorokautisesti hoitoa, huolenpitoa, valvontaa ja ohjausta 

useimmissa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoidettavan hoidon raskaus ja vaativuus 

on erittäin runsasta. Hoitotyö sitoo hoitajan jatkuvasti.  

3. maksuluokka  1224,17 € 

Hoidettavan hoitoisuus on 2. maksuluokan mukainen. Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan 

siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on erityis-

maksuluokan mukainen edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta vähäistä suurempia työtuloja, 

oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen erityishoitorahaan tai oikeutta vuorotteluvapaalain mu-

kaiseen vuorottelukorvaukseen. 

Hoitopalkkio voidaan sopia säädettyä määrää pienemmäksi, jos hoidon sitovuus on vähäisempää 

esimerkiksi intervallihoidon tai muiden palveluiden piirissä olemisen vuoksi, taikka siihen on muu 

hoitajan esittämä erityinen syy. 

IKÄÄNTYVIEN ASUMISPALVELUT 
 

Ympärivuorokautinen asumispalvelu (tehostettu palveluasuminen) perustuu Sosiaalihuoltolakiin 

1301/14, Terveydenhuoltolakiin 1326/10, Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. Vanhuspalvelulaki 980/12) sekä Laatusuositukseen 

hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM julkaisuja 2013:11).   

Palvelun järjestämisen tavoitteet     

Tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneen turvallinen kotona asuminen järjestämällä palveluja ja 

hoitoa kotiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa ja läheistensä 

ja muun tuki/apuverkoston avulla (Sosiaalihuoltolaki 1301/14 ja Vanhuspalvelulaki 980/12).  
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Hakeutuminen ympärivuorokautiseen asumispalveluun tulee ajankohtaiseksi silloin kun ikäänty-

neen henkilön toimintakyky on heikentynyt niin paljon, ettei kotona asuminen onnistu kotiin an-

nettavien palvelujen eikä tukitoimien ja teknologian avulla. Ympärivuorokautinen asumispalvelu 

on tarkoitettu runsaasti apua, tukea ja palveluja tarvitseville ikääntyneille. 

Ikääntyneiden ympärivuorokautista asumispalvelua tuotetaan ostopalveluna tehostetun palvelu-

asumisen yksiköissä.   

Ympärivuorokautisen asumispalvelun, tehostetun palveluasumisen tavoitteena on asiakkaan hy-

vinvoinnin ja terveyden edistäminen toimintakykyä ja osallisuutta tukien, sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen sekä turvallisen, merkityksellisen ja arvokkaan elämän kokeminen sekä oikeus hy-

vään elämän loppuvaiheen hoitoon kuoleman lähestyessä (Vanhuspalvelulaki 980/12).  

Tavoitteena on turvata asumisen pysyvyys samassa asumis- ja hoitoyksikössä elämän loppuun asti. 

Määräaikaista sijoittamista voidaan käyttää erityistilanteissa joissa asiakkaan hoidon tarve sitä 

edellyttää.  

Avo- ja aviopuolisoille on tavoitteena järjestää asumispalvelu samassa hoitoyksikössä, mikäli mo-

lemmilla puolisoilla on asumispalvelun ja hoidon tarve.  

Myös erityislainsäädännön (esim. vammaispalvelut) piiriin kuuluvalle asiakkaalle voidaan myöntää 

ympärivuorokautinen pitkäaikaishoitopaikka hänen ikääntyessään. 

Ympärivuorokautisen asumispalvelun, tehostetun palveluasumisen tarpeen arvioiminen ja 

myöntämisperusteet  

 

Ikääntyneiden ympärivuorokautista asumispalvelua voidaan myöntää toimintakyvyn kokonaisarvi-

oinnin perusteella asiakkaalle  

 jolla on pysyvästi huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosi-

aalinen toimintakyky ja jatkuva ympärivuorokautisen avun, hoidon ja valvonnan tarve toi-

mintakykyvajeiden ja terveydentilaan liittyvien ongelmien vuoksi. Asiakkaalla on hoidon ja 

valvonnan tarvetta päivittäisissä toiminnoissa useita kertoja vuorokaudessa ja 

 palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen ja tukitoimien tai 

palveluasumisen turvin.  

Palveluasumisen myöntämisperusteet  

Palveluasumista voidaan myöntää toimintakyvyn kokonaisarvioinnin perusteella kun asiakkaan 

 kotona asumista tukevat palvelut on arvioitu ja käytetty eikä kotihoidon ja omais- eikä lä-

heisavun turvin pystytä tuottamaan asiakkaalle riittävää turvaa ja/tai hoitoa, 

 palveluasuminen on rinnastettavissa kotihoitoon, mutta asiakkaalla on jotain sellaista pal-

velutarvetta, johon ei ole pystytty vastaamaan tai voida vastata kotihoidon toimilla, 
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 asiakas selviytyy pääsääntöisesti yhden henkilön auttamana, 

 asiakkaan muisti voi olla lievästi alentunut, 

 asiakas kokee kotona päiväaikaan turvattomuutta, jonka voidaan arvioida helpottavan yh-

teisössä, 

 asiakas pääsääntöisesti nukkuu hyvin eikä tarvitse yöhoitoa – avunsaanti öisin voidaan tur-

vata turvahälytyksellä.  

Palvelun myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi sosiaalinen verkosto, omaisten 

ja läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon sekä mahdolliset omarahoitteiset palve-

lut.    

Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn henkilökohtaiseen laajaan palvelutarpeen 

arviointiin. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja asiakkaan tunte-

van hoitotahon kanssa. Asiakkaan oma tahdonilmaisu kirjataan palvelua myönnettäessä.  

Ennen ympärivuorokautisen hoidon, tehostetun palveluasumisen tai palveluasumisen palvelupää-

töksen tekemistä voidaan käyttää tarvittaessa arviointijaksoa, joka toteutetaan tilapäisen asumi-

sen jaksolla. 

  

Lyhytaikaishoito (tilapäinen asuminen) 

Lyhytaikaishoito on joko akuuttia, tilapäistä tai määräajoin toistuvaa kuntouttavaa hoitoa. 

Lyhytaikaishoito Kaislassa on sosiaalipalvelua, joka edellyttää sosiaalijohtajan tekemän kirjallisen 

palvelupäätöksen olemassa oloa.  

Tilapäishoito on satunnaista, eri perustein tapahtuvaa lyhytaikaishoitoa, joka sovitaan etukäteen 

ja se on siten suunnitelmallista. Tilapäishoidon tarve voi olla myös silloin, kun ikäihminen tarvitsee 

sairaalahoidon jälkeistä kuntoutumista. Lyhytaikaistarve voi johtua äkillisestä, akuutista sairastu-

misesta tai terveydentilan, voinnin tai toimintakyvyn laskusta joka vaikuttaa ratkaisevasti asiak-

kaan kotona selviytymiseen ja turvallisuuteen. Omaishoitajan äkillinen sairastuminen tai uupumi-

nen voi aiheuttaa omaishoidettavalle akuutin tilapäishoidon tarpeen. 

Säännöllinen vuorohoito on suunnitelmallista, säännöllisin väliajoin tapahtuvaa lyhytaikaishoitoa. 

Vuorohoito on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoidon  lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen ja 

omaishoitajan jaksamisen  tukemiseen sekä ympärivuorokautisen hoidon tarpeen ennaltaeh-

käisyyn. Säännöllisen vuorohoidon aloittamista edeltää yleensä hoitoneuvottelu, jossa sovitaan 

muistakin avohuollon palveluista tai vuorohoidosta on sovittu asiakkaan hoito- ja palvelusuunni-

telmaa päivitettäessä.   

Matkat lyhytaikaishoitojaksolle ja kotiin jaksolta ovat asiakkaalle omakustanteista. 

Palvelun hakeminen ja päätös 
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Aloitteen hoidon tarpeen määrittämisestä voi tehdä asiakas itse tai omainen suullisella tai kirjalli-

sella hakemuksella tai hoitava taho. Iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen 

myöntämisestä on tehtävä päätös viipymättä siten, ettei henkilön oikeus välttämättömään huo-

lenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten palvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman 

aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun suullinen tai kirjallinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä 

henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aihee-

tonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.  

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaan hakemus käsitellään moniammatillisessa työryhmässä 

(SAS-työryhmä), joka tekee esityksen palvelupäätökseksi. Palvelun myöntämisestä tai kielteisestä 

päätöksestä tehdään aina sosiaalijohtajan valituskelpoinen kirjallinen viranhaltijapäätös.  

Jos asiakas kieltäytyy useasti myönnetyn palvelun vastaanottamisesta hänelle osoitetussa hoito-

paikassa, palvelutarve arvioidaan uudelleen.  

Ympärivuorokautisen palvelun myönteinen päätös voidaan purkaa, jos asiakkaan palvelutarve on 

muuttunut niin että hänen toimintakykynsä ja/tai arjessa selviytymisensä ei täytä ympärivuoro-

kautisen hoidon myöntämisperusteita.   

KOTIHOITO 

Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet  

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n sisältyvien kotisairaanhoidon 

tehtävien muodostamaa kokonaisuutta.  Kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen, kansan-

terveyslakiin (66/1972), terveydenhuoltolakiin (1326/2010), lakiin ikääntyneen väestön toiminta-

kyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulakiin 980/2012) 

sekä STM:n laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

(STM julkaisuja 2013:11).  

Kotihoidon palvelut toteutetaan tukemalla asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itse-

näistä suoriutumista ja osallisuutta. Kuntouttavan kotihoidon avulla ehkäistään erityisesti pitkäai-

kaishoidon tarvetta. Tavoitteena on että asiakas voi elää turvallisesti omassa kodissaan. Kotihoito 

auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toimistaan mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimi-

sesti asiakkaan läheisten ja muun tukiverkoston voimavarat hyödyntäen.  

Kotihoidon palvelukokonaisuuteen voidaan sisällyttää myös ikääntyneiden neuvontapalveluja ja 

ennaltaehkäisevää työtä (hyvinvointia tukevat kotikäynnit ja terveystarkastustoiminta).     

Palvelutarpeen arviointi 

Kotihoidon palvelut myönnetään palvelutarpeen arviointiin perustuen.  
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Asiakkaan tai hänen läheisensä yhteydenoton jälkeen sovitaan kotikäynti, jollei asia selviä jo puhe-

linkeskustelussa. Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kelan erityishoitotukea vammaisetuutena 

saavalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa. Kiireellisissä tapauk-

sissa tarve on arvioitava viipymättä (Sosiaalihuoltolaki 1.4.2015, 36 §).  

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä muiden hänen hy-

vinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve 

selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa (asiakkaan antaessa luvan) 

hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa.  

Palvelutarpeen arvioinnista vastaa Sysmän kunnan viranhaltija, joka hyödyntää arvioinnissa Terve-

ystalon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten (kotihoidon esimies tai sairaanhoitaja) osaa-

mista yhdessä omahoitajana toimivien lähi- tai kodinhoitajien kanssa. Tarvittaessa palvelutarpeen 

arvioinnissa hyödynnetään fysioterapeutin, sosiaalityöntekijän/sosionomin ja moniammatillisen 

tiimin osaamista. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan läheisverkoston antama apu 

sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Asiakkaan toimintakyky arvioidaan monipuolisesti haastattelemalla asiakasta (tarvittaessa omais-

ta/läheistä) ja havainnoimalla kotiympäristöä. Arvioinnin tukena käytetään luotettavia toimintaky-

kymittareita. Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja kuinka itsenäisesti 

hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista ja missä/ millaisissa asioissa hän tarvitsee ulkopuolista 

tukea, ohjausta tai apua. Palvelutarpeen arviointi on laaja-alainen ja voimavaralähtöinen. Arvioin-

nissa otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. 

Asiakas on aktiivinen osallistuja arvioinnissa. Asiakkaan omat näkemykset, mielipiteet ja toiveet 

kirjataan arviointiin.  

Kuntouttava arviointijakso 

Kotihoidon kuntouttava arviointijakso toteutetaan asiakkaan kotona, kun halutaan selvittää tar-

kemmin asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kun-

toutumisen mahdollisuutta. Arviointijakson pituus on 2-4 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan 

asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. 

Arviointijakson aikana jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan oma-

toimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla 

ja testeillä.  

Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omahoitaja 

Kun asiakkaalla todetaan palvelutarpeen arvioinnissa tai kuntouttavan arviointijakson päättyessä 

säännöllisen kotihoidon tarve, omahoitaja laatii yhdessä kunnan viranhaltijan, asiakkaan, omaisten 

ja mahdollisten muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa asiakkaalle hoito- ja palvelusuunni-

telman (kotihoidon suunnitelma).  

Asiakkaalle tehdään kirjallinen päätös kotihoidon säännöllisten tai tilapäisten palvelujen myöntä-

misestä. Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena syntyvä kielteinen palvelupäätös tehdään myös kir-
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jallisena. Kun asiakkaan palvelutarve lakkaa, palvelujen päättäminen kirjataan asiakastietojärjes-

telmään. Asiakkaan kanssa sovitaan selkeästi palvelujen lakkaaminen. 

Omahoitaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista ja päivit-

tää suunnitelmat aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa ja vähintään 6 kk välein. Asiakas osal-

listuu aktiivisesti oman kuntoutumis- ja hoitosuunnitelmansa toteuttamiseen ja sitoutuu omalta 

osaltaan siihen. Asiakkaan näkemysten kirjaaminen on tärkeää suunnitelmaa laadittaessa, arvioi-

taessa ja toteutettaessa.  

Kotipalvelu  

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten 

hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja 

toimintojen suorittamista tai niissä avustamista (Sosiaalihuoltolaki 1.4.2015, § 19). 

Sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vas-

taavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella 

niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen edellä mainituista tehtävistä ja toiminnoista. 

Kotipalvelua voidaan myöntää esimerkiksi ikääntyneille, kehitysvammaisille, vammaisille, päihde-

kuntoutujille, mielenterveyskuntoutujille sekä lapsiperheille. Lapsiperheellä on oikeus saada per-

heen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaa-

minen ei ole mahdollista edellä esitetyistä syistä johtuen.  

Kotisairaanhoito  

Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, 

kotona tai siihen verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden- ja sairaanhoi-

don palvelua. Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairau-

den hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 

25§) 

Tilapäinen kotihoito  

Tilapäistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelun tarve on harvemmin kuin kerran viikossa 

ja/tai pääsääntöisesti jatkuu alle kuukauden. Asiakkaan toimintakyky on alentunut siten, että hän 

ei selviydy tilapäisesti ilman apua jokapäiväisistä toiminnoista tai tarvittava apu on vähäistä. Palve-

lun tarkoitus on auttaa asiakasta kuntoutumaan tilapäisestä toimintakyvyn alenemisesta ja tukea 

asiakkaan omatoimista selviytymistä kotona. Annetut palvelut voivat vaihdella merkittävästi toi-

mintakyvyn muuttuessa. 

Kotihoito tekee tilapäiskäynnin tapauksissa, joissa asiakkaan tarvitsemaan hoitoon (esim. ompe-

leiden poisto leikkaushaavasta tai laboratoriotutkimukset) pääsy edellyttää sairaankuljetuksen 

käyttöä tai asiakkaan on vaikea päästä asunnosta saattajan auttamanakin. 
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Säännöllinen kotihoito  

Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa tapahtuvaa kotihoitoa (kotipalvelu ja 

kotisairaanhoito), joka on määräaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa.  Säännöllisen kotihoidon asiakas 

on pitkäaikaista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa tarvitseva henkilö. Asiakkaan toimintakyky on alen-

tunut siten, että hän ei selviydy itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Palvelun tavoitteena on 

ylläpitää ja edistää asiakkaan päivittäistä toimintakykyä, selviytymistä sekä tukea kotona asumista. 

Annetut palvelut voivat vaihdella merkittävästi toimintakyvyn muuttuessa (palvelua voidaan vä-

hentää, lisätä tai lopettaa). 

Asiakkaan toimintakykyä mitataan toimintakykymittareilla.  

Säännölliseen kotihoitoon voi kuulua tehostettu suunnitelmallinen kotikuntoutus.  

Rajaukset kotihoidossa  

Mikäli asiakkaalla ilmenee tarvetta esim. siivoukseen tai suursiivoukseen, ikkunoiden pesuun, ver-

hojen vaihtamiseen, kukkamultien vaihtamiseen, lemmikkieläinten hoitoon ja ulkoiluttamiseen, 

pakastimen sulatukseen, juhlien järjestämiseen tai pihan ja puutarhan töihin, asiakkaalle etsitään 

yhdessä hänen kanssaan yksityinen palveluntuottaja, jollei omainen pysty huolehtimaan näistä 

tehtävistä. 

Kotihoitoa ei voida myöntää asiakkaalle, jonka palvelu rajoittuu näytteiden ottoon, jos asiakas 

pääsee itsenäisesti (esim. taksilla) tai saattajan avustamana laboratorioon ja pystyy asioimaan 

muutenkin terveysaseman hoitajan tai lääkärin luona.  

Kotihoitoon ei oikeuta pelkkä lääkkeenjaon tarve eikä verenpaine- ja verensokeriseuranta, jos 

asiakas pystyy suorittamaan ne itse ja hoitovastuu ei ole kotihoidolla, vaan terveysasemalla, diabe-

teshoitajalla tms.  

Kotihoito ei käy kotona suorittamassa sairaanhoidollisia toimenpiteitä (esim. ompeleiden poisto), 

jos asiakas pääsee itsenäisesti tai saattajan avustamana terveysasemalle. 

Päivätoiminta  

Päivätoiminta on kokonaisvaltaista, määräaikaista ryhmämuotoista kuntouttavaa toimintaa kotona 

asuville ikääntyville. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa kotona selviytymisen edistämi-

seksi. Sen tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elä-

mänlaadun ylläpysyminen tai kohentuminen. Lisäksi tavoitteena on kannustaa ikääntyviä omatoi-

misuuteen. Päivätoiminnan tarkoituksena on myös tukea omaishoitajien jaksamista.  

Päivätoimintaan voi sisältyä mm. liikuntaa, pelejä, tehtäviä, musiikkia, laulua, keskustelua, asian-

tuntijaluentoja ja vierailuja. Toiminta on maksullista sisältäen päivätoiminnan, lounaan, kahvin ja 

kuljetuksen.  

 

Ryhmien kokoonpano päätetään tarveharkinnan ja käytössä olevien resurssien mukaan.  
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Päivätoiminta myönnetään asiakkaille kun 

- asiakkaan kotona selviytymistä voidaan tukea päivätoiminnan sosiaalisella toi-

minnalla ja yhdessäololla,  

- asiakkaan fyysinen toimintakyky on varassa alentua tai alentunut niin että hän 

tarvitsee ohjattua fyysisen kunnon harjoittelua ja pystyy ryhmätoimintaan, tai 

- asiakkaan toimintakykyä alentaa eristäytyneisyys ja yksinäisyys johon voidaan 

vaikuttaa päivätoiminnalla, tai  

- päivätoiminta edistää omaishoidon tavoitteita.  

Päivätoiminta edellyttää kykyä ryhmätoimintaan. Päivätoimintajakson aikana kartoitetaan asiak-

kaan mahdollisuudet osallistua muuhun aktivoivaan toimintaan. Asiakas ohjataan päivätoiminta-

jakson jälkeen hänelle sopivan harrastus- ja kulttuuritoiminnan piiriin.   

 

Tukipalvelut 

Kotipalvelun tukipalveluina voidaan myöntää ateria-, turva-, peseytymis-, kauppa-, asiointi- ja saat-

tajapalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotihoidon tukipalveluja on mah-

dollisuus saada myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta silloin kun niiden avulla 

turvataan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.  

Tukipalvelutarve arvioidaan kunkin tukipalvelun osalta erikseen. Tukipalvelujen myöntäminen pe-

rustuu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin. 

Ateriapalvelu 

Asiakkaalle myönnetään ateriapalvelu, kun asiakas ei pysty itse tai läheistensä avulla valmistamaan 

tai lämmittämään riittävän monipuolista ruokaa (aterian valmistamiseen liittyvät ongelmat), ei 

pysty huolehtimaan riittävän monipuolisesta ravitsemuksesta (heikentynyt ravitsemustila tai sen 

uhka), tai muut aterian hankkimismahdollisuudet on selvitetty eivätkä ne tule asiakkaalle kysee-

seen hyvän ravitsemuksen toteutumiseksi.  

Ateriapalvelu voidaan myöntää joko kotiin kuljetettuina aterioina tai ruokailuna joukkoruokailu-

paikassa. Ateriapalvelu myönnetään joko toistaiseksi tai tilapäisesti (esim. toipilasajaksi sairaalasta 

kotiutumisen yhteydessä). Ateriapalvelu voidaan myöntää joko yksittäisinä aterioina tai koko ate-

riapäivän aterioina silloin kun asiakas käy ruokailemassa ne joukkoruokailupaikassa. Ruokailupaik-

kana ovat mm. Attendo Kaisla (hoivakoti), Sysmän palvelutalo, Ester-kodin yhteistila. 

Turvapalvelu 

Asiakkaalle myönnetään turvapuhelin, kun 

- sairaalasta kotiutuminen ja toipuminen/kuntoutuminen on kesken, 
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- terveydelliset syyt vaikeuttavat asiakkaan päivittäistä elämää ja asiakkaalle aiheu-

tuu toistuvasti vaaratilanteita, 

- terveydelliset syyt edellyttävät nopeaa avuntarvetta,  

- asiakkaalla on toistuvaa kaatuilua (kodin turvallisuus tarkistettu, muutostyöt teh-

ty ja apuvälineiden tarve kartoitettu ja niitä on tarpeen mukaisesti käytössä), 

- asiakkaan avunsaantimahdollisuudet ovat huonot asunnon syrjäisen sijainti ja tu-

kiverkon riittämättömyyden vuoksi, tai 

- asiakkaalla on täydentävän palvelun tarve omaisen antaman hoidon lisäksi (esim. 

omainen työelämässä).  

Turvapalveluna voidaan myöntää myös turvapuhelimen lisälaitteita tarpeen perusteella - ovihäly-

tin, paikannin, aktiivisuusseuranta, liiketunnistin, kaatumishälytin, liesivahti, palovaroitin, lääkeau-

tomaatti tms. tekninen apuväline.    

Kotihoidon henkilöstö arvioi asiakkaan kanssa turvapuhelintarpeen sekä mahdollisesti tarvittavan 

koeajan (2 – 4 kk) pituuden. Kotihoito voi pyytää palauttamaan turvapuhelimen turvapalveluun, 

jos asiakas ei osaa käyttää turvapuhelinlaitetta, ei ymmärrä sen käyttötarkoitusta tai palvelu tode-

taan tarpeettomaksi. 

Peseytymispalvelu 

Asiakkaalle myönnetään peseytymispalvelu, kun 

- asiakkaalla ei ole asiallisia peseytymismahdollisuuksia asunnossaan, 

- asunnoissa peseytyminen on olennaisen vaikeaa (esim. ahtaat tilat joissa ei mah-

dollista toimia apuvälineiden kanssa), tai 

- peseytyminen kotona vie kohtuuttomasti aikaa.  

Peseytymispalvelua harkittaessa kartoitetaan asiakkaan läheisten ja muiden palveluntuottajien 

mahdollisuus huolehtia asiakkaan peseytymisen avusta.   

Kauppapalvelu 

Ensisijaisesti kauppa-asioiden hoitaminen pyritään järjestämään asiakkaan läheisten tai muiden 

toimijoiden avulla. Kauppapalvelu voidaan myöntää kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan 

kauppa-asiointi ei järjesty itsenäisesti eikä läheisten avulla Kauppapalvelu sisältää päivittäistava-

roiden kaupasta tilaamisen ja/tai tilaamisessa avustamisen ja kauppatavaroiden toimittamisen 

kotiin. Kauppapalvelu toteutetaan kotihoidon tukipalveluna korkeintaan kerran viikossa.  Kotihoito 

voi toteuttaa kauppapalvelun yhteistyössä jonkun muun toimijan kanssa.  

Asiointipalvelu 
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Asiointipalvelua voidaan myöntää kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakas ei pääse itsenäisesti 

asioimaan eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitoa varten.  

Asiakkaiden saattaminen terveyspalveluihin tai harrastus/kulttuuritapahtumiin ei pääsääntöisesti 

ole asiointipalvelua. Saattaminen on ensisijaisesti asiakkaan läheisten vastuulla. Kotihoito voi tar-

vittaessa auttaa asiakasta saattoavun löytämisessä.  

Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut  

Sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista päivätoimintaa lukuun ottamatta vastaavat kun-

nalliset toimijat (vapaa-aika- ja kulttuuritoimi, kirjasto, kansalaisopisto), yksityiset palveluntuotta-

jat ja järjestöt. Kotihoito auttaa asiakasta löytämään hänelle sopivia ja mahdollisia harrastus- ja 

virkistystoimintoja ja muuta sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. 

Yhteisöllisyyttä, yhteydenpitoa läheisiin ja vertaisiin sekä asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksia 

voidaan tukea mobiiliteknologian keinoin, esim. kuvapuhelimen avulla.  Kotihoito opastaa asiakas-

ta laitteiden käyttöönotossa ja käytössä. Mobiiliteknologian avulla voidaan pitää yhteyttä asiak-

kaaseen myös hoidollisissa tarpeissa ja osana asiakkaan kotihoitopalvelua.  

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU  
 

Sosiaalihuoltolain 19 § mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan 

ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen 

elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Sosiaalihuoltolain 

19 § mukaan kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, 

sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat 

apua suoriutuakseen 19 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä. Kotipalvelu on suunnitelmallista ja kotipal-

velujakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan sään-

nöllisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu on aina määräaikaista, mutta kuitenkin perheelle sillä hetkel-

lä välttämätöntä. Kotipalvelu on perheelle maksutonta, kuten myös lastensuojelun tukitoimenpi-

teenä, monikkoperheille ja kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelman mukaisena annettava lapsi-

perheiden kotipalvelu. 

Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen 

muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että suurin osa per-

heistä tulisi autetuksi tilapäisellä kotipalvelulla. Päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämi-

sestä tekee Sysmässä sosiaalijohtaja ja palvelu on harkinnanvaraista.  

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu 

Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on tarjota perheen henkilö-

kohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon perustuvaa kodin- ja lastenhoidollista apua. Työ on perheen 

arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaehkäisevää apua, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.  
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Palvelu on kestoltaan enintään kolme kuukautta. Palvelun määrä arvioidaan palvelutarpeen 

arvioinnissa. Kertaluontoinen palvelu voi olla 1-3 päivää ja enintään 8 tuntia kerrallaan.   

Kotipalvelua voidaan myöntää seuraavien seikkojen perusteella: 

 vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä 

 vanhemman uupumus ja/tai masennus 

 vaikea elämäntilanne 

 lastenhoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus 

 perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen 

 perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa 

 vanhemman välttämätön asiointi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit) 

 monikkolasten syntymä 

Palvelua ei voida myöntää: 

 pelkkään siivoukseen 

 henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen 

 pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon 

 kuljetuspalveluksi  

 äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin hoita-

maan lasta  

 kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi  

 vanhempien työssä käymisestä tai opiskelusta johtuvaan lastenhoitotarpeeseen 

 koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin 

 

Vanhempien asiointikäynneille palvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta. 

 

Säännöllinen lapsiperheinen kotipalvelu 

Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin 

aina määräaikaisiin, tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvis-

taminen. Säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään monialaisen arvioinnin perusteella 

lapsiperheelle tilanteessa, jossa on ilmeistä, että palvelun tarve on pitkäkestoinen (yhtäjaksoisesti 

yli 3 kk). Palvelutarve arvioidaan säännöllisesti vähintään 3 - 6 kuukauden välein.  

LASTENSUOJELU JA LAPSIPERHEPALVELUT  
 

Lastensuojelun perhehoidon sijaisperheiden palkkiot ja kulukorvaukset, lyhytaikaisen perhehoidon 

palkkiot ja kulukorvaukset sekä lapsiperhepalvelujen tukisuhdetoiminnan palkkiot ja kulukorvauk-

set määräytyvät palveluntuottajan kanssa sovitun hinnan mukaisesti kunnan, ulkoistetun palvelun-
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tuottajan ja perhehoitoa tuottavan palveluyksikön tai muun toimijan välisten sopimusten perus-

teella. 

Itsenäistymisvarat 

Lapsen ollessa sijoitettuna avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna kodin ulkopuolelle, hä-

nelle kerrytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14§:ssä tarkoitetuis-

ta tuloista itsenäistymisvaroja (LSL § 77).  Itsenäistymisvaroja kerryttäviä tuloja ovat esimerkiksi 

elatusapu, elatustuki, eläkkeet, elinkorot, avustukset tai muut lapselle maksettavat tulot. Tuloista 

peritään 60 % hoidon korvauksena ja loput 40 % kartuttavat itsenäistymisvaroja. Lapsilisä ja asia-

kasmaksu evät kerrytä itsenäistymisvaroja, vaan ne peritään kokonaan hoidon korvauksena. Lap-

sen edun mukaisesti molemmilta vanhemmilta peritään ensisijaisesti elatusapu tai elatustuki. 

Asiakasmaksun määrittäminen vanhemmille on viimesijaisin vaihtoehto.  

Jokaiselle lapselle avataan sijoituksen alkaessa oma tili itsenäistymisvarojen kartuttamista varten. 

Itsenäistymisvaroista annetaan selvitys asiakkaan sitä pyydettäessä. Sosiaalitoimella on oikeus 

päättää itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta. Lähtökohtaisesti itsenäistymisvarat anne-

taan lapselle tai itsenäistymässä olevalle nuorelle jälkihuollon päättyessä taikka lapsen tai nuoren 

itsenäistymisen tukemiseen ja turvaamiseen liittyvästä erityisestä syystä viimeistään hänen täyttä-

essä 21 vuotta. Itsenäistymisvaroja myönnetään itsenäistymistä tukeviin asioihin, kuten oman 

asunnon kalustamiseen, työpaikan hankintaan, opiskelumateriaaleihin ja niihin liittyviin hankintoi-

hin. 

Alaikäisen lapsen edunvalvojina toimivat hänen huoltajansa ellei lapselle ole tähän tarkoitukseen 

määrätty muuta edunvalvojaa tai edunvalvojan sijaista. Sijaishuollossa oleville lapsille määritetään 

edunvalvojan sijainen taloudellisten asioiden hoitoon, jos heillä on tai heille kertyy sijaishuollon 

aikana varallisuutta eikä huoltajien tai muun edunvalvojan katsota huolehtivan varallisuudesta 

lapsen edun mukaisesti.  

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 

TOIMEENTULOTUEN RAKENNE  

Toimeentulotuki jakautuu Kelan myöntämään perustoimentulotukeen ja kunnan myöntämään 

täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. 

Perustoimentulotuki (Kela myöntää) 

Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuolto-

menot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden 

tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat 

menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. 
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Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina 

huomioon: 

1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin 

yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon 

muuttoon liittyvät menot; 

2) taloussähköstä aiheutuvat menot; 

3) kotivakuutusmaksu; 

4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot; 

5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot; 

6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä 

osin, kun ne perustuvat kunnan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen pää-

tökseen; 

7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot. 

Täydentävä toimeentulotuki  

Toimeentulotukilaki 7 c §:n mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huo-

mioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat: 

1) muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä 

2) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi 

tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot 

Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista 

toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityis-

tarpeita.  

Ehkäisevä toimeentulotuki 

Kunta voi myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. 

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. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet on määri-

telty tämän ohjeen luvussa 3.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140938
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Menettely toimeentulotukiasioissa 

Toimeentulotukihakemus tehdään Kelaan (sähköinen hakemus tai lomake/Asiointipiste, kunnanvi-

rasto, Valittulantie 5), jonka tulee tehdä hakemuksen perustella päätös perustoimeentulotuesta. 

Mikäli asiakas on esittänyt hakemuksessaan täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen menoja, 

siirtää Kela hakemuksen niiden osalta käsiteltäväksi kuntaan, kun päätös perustoimeentulotuesta 

on ensin tehty.  

Asiakas voi tehdä hakemuksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta suoraan kun-

taan, jos hän on jo saanut Kelasta hakemusta koskevalle ajalle päätöksen perustoimeentulotuesta. 

Mikäli asiakas hakee täydentävää toimeentulotukea ja Kelan tekemä perustoimeentulotukilaskel-

ma on tuloylijäämäinen, tehdään kunnassa täydentävän toimeentulotuen laskelma ja päätös. Las-

kelmaan laitetaan menoksi hyväksyttävät täydentävän toimeentulotuen menot.  Jos Kelan perus-

toimeentulotuen laskelma on alijäämäinen, täydentävän toimeentulotuen laskelmaa ei pääsään-

töisesti tarvitse tehdä. Näissä tilanteissa riittää päätös täydentävästä toimeentulotuesta.  

Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä. Toimeentulotukilain perusteella hakijalla on 

oikeus saada päätös hakemukseensa viimeistään 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä 

tai sen täydentämisestä. Saapumispäivää ei lasketa määräaikaan. Esimerkki: hakemus saapuu kun-

taan maanantaina, määräajan laskeminen alkaa tiistaina ja päättyy seuraavan viikon keskiviikkona, 

jolloin päätös on viimeistään annettava. 

Kiireellisessä tilanteessa asiakkaalla on oikeus saada päätös samana tai viimeistään seuraavana 

päivänä.   

Mikäli hakemus on puutteellinen, viranomaisen on pyydettävä tarpeelliset lisäselvitykset välittö-

mästi vireillepanon yhteydessä kuitenkin viimeistään 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumi-

sesta ja annettava niiden toimittamiselle määräaika, enintään 1-2 viikkoa. Mikäli lisäselvityksiä ei 

ole toimitettu määräaikana, hakijalle tulee antaa päätös käytettävissä olevien tietojen perusteella. 

 

Päätöksessä tulee antaa päätös kaikista hakijan hakemista asioista ja päätös tulee perustella haki-

jan/perheen yksilöllisen tilanteen mukaan. Päätöstä ei voi perustella pelkästään lain kohdilla ja 

toimeentulotuen soveltamisohjeilla. 

 

Toimeentulotukilain 14 e §:n mukaan toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus kes-

kustella henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan taikka perustoimentulo-

tuen myöntämisen osalta Kelan toimihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen 

jälkeen, kun asiakas on tätä pyytänyt kunnalta tai perustoimentulotukeen liittyvän asian osalta 

Kelalta. Kun kunta tai Kela käsittelee toimeentulotukea koskevaa asiaa, sen tulee tiedottaa toi-
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meentulotukiasiakkaalle edellä mainitusta oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun ja tarvitta-

essa neuvoa asiakasta tämän oikeuden käyttämisessä. 

 

Toimeentulotuen maksatus 

Myönnetty toimeentulotuki maksetaan pääsääntöisesti hakijan pankkitilille.  

Toimeentulotukilain 16 §:n 2 mom:n mukaan tuki voidaan erityisestä syystä maksaa hakijasta huo-

lehtivalle perheenjäsenelle/henkilölle tai käyttää menojen suorittamiseen. Tällainen erityinen syy 

voi olla se, että tuensaaja käyttää saamansa tuen muuhun tarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu.  

Muulla taholle maksamisesta tulee pyytää asiakkaan lupa tai vähintään antaa asia hänelle tiedoksi 

etukäteen, ennen kuin siirrytään etuuden maksamiseen muulle taholle.  

 

Viranhaltijoiden päätösvalta toimeentulotuessa 

Sysmässä on määritelty viranhaltijoiden oikeudet päättää täydentävästä ja ehkäisevästä toimeen-

tulotuesta seuraavasti:  

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajalla on oikeus päättää ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulo-

tuesta siltä osin, kuten asiasta on ohjeistettu näissä toimeentulotuen soveltamisohjeissa.  

Sosiaalityöntekijällä ja sosiaalijohtajalla on edellä mainitun lisäksi oikeus päättää toimeentulotuen 

hakijan yksilölliseen elämäntilanteeseen liittyvään harkintaan perustuvan täydentävän ja ehkäise-

vän toimeentulotuen myöntämisestä.  

TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI 

Toimeentulotuesta annetun lain 7 c §:n mukaan täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä 

otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat: 

1) muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä 

2) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi 

tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. 

Seuraavassa on lueteltu tavallisimmin haettuja erityismenoja. Tavanomaiset, ohjeessa mainitut 

erityismenot voi sosiaaliohjaaja myöntää tai hylätä itsenäisesti soveltamisohjeen mukaan. Jos toi-

meentulotuen myöntäminen erityismenoihin edellyttää erityistä, yksilöllistä harkintaa, päätöksen 

tekee sosiaaliohjaaja sosiaalityöntekijän tai sosiaalijohtajan kanssa käydyn ohjauskeskustelun pe-

rusteella.  

Ennen kuin täydentävästä toimeentulotuesta voidaan päättää, tulee asiakkaan oikeus perustoi-

mentulotukeen selvittää. 
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Ajokortista aiheutuvat kustannukset  

Ajokortin hankkimisesta tai sen uusimisesta aiheutuvia kustannuksiin ei myönnetä toimeentulotu-

kea.  

Ajo-oikeuden täydentämiseen lisäkoulutuksella työllistymistä edistävänä toimenpiteenä voidaan 

myöntää harkinnan mukaan täydentävää toimeentulotukea. 

Auton käytöstä aiheutuvat kulut  

Auton käytöstä aiheutuviin kuluihin tai autopaikkamaksuihin ei pääsääntöisesti myönnetä toi-

meentulotukea. Jos asiakas on saanut vammaispalvelulain mukaista avustusta auton hankintaan ja 

auto on henkilön vamman vuoksi välttämätön liikkumisväline, voidaan auton käyttökuluja ottaa 

huomioon täydentävän toimeentulotuen erityismenoina.  

Matkakustannukset 

Paikallisliikenteen käytöstä aiheutuvat kulut sisältyvät pääsääntöisesti perusosaan.   

Matkakustannukset sukulaisten luo, työnhakuun (mahdollisuus saada työvoimatoimistosta), oi-

keudenkäyntiin, kotipaikkakunnalle ym. sisältyvät pääsääntöisesti perusosaan.  

Työllisyyskoulutukseen, työkokeiluun yms. työllistymistä edistävään toimintaan osallistuvalle voi-

daan huomioida ensimmäisen kuukauden matkakulut täydentävän toimeentulotuen menona. Jat-

kossa matkakulut katsotaan katettavan työllistymistä edistävän palvelun osallistumisen ajalta 

maksettavalla kulukorvauksella. Jos työkokeilussa tai muussa työllistymistä edistävässä palvelussa 

oleva henkilö ei saa kulukorvausta, voidaan matkakulut hyväksyä täydentävän toimeentulotuen 

menona koko työkokeilun/julkisen työvoimapalvelun ajalta.  

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle myönnetään kuntouttavan työtoiminnan 

matkakulut kuntouttavan työtoiminnan lain perusteella.  

Jos asiakas osallistuu esimerkiksi päihdehuollon intensiiviseen avokuntoutukseen tai sosiaalisen 

kuntoutuksen mukaiseen toimintaan, voidaan matkakulut huomioida tarvittaessa täydentävän 

toimeentulotuen menona.  

Vangin perhetapaamisten matkakulut 

Toimeentulotukena voidaan myöntää vangille tai vangin perheenjäsenille tapaamiskuluihin vain 

vankilan järjestämään perhetapaamiseen. Perhetapaamisten matkakulut huomioidaan silloin, jos 

kyse on lapsen ja vankilassa olevan vanhemman tapaamisista. Aikuisten välisten tapaamisten mat-

kakuluja ei pääsääntöisesti huomioida toimeentulotuessa menona.  Vangin osalta myös muut pe-

rustellut syyt, kuten lähiomaisen hautajaiset, voivat olla syy myöntää matkakuluihin täydentävää 

toimeentulotukea.  

Hautauskustannukset 

Toimeentulotuen käsittely lähtee vainajan taloudellisesta asemasta. Laskelma ja päätös tehdään 

vainajalle. Toimeentulotuen käsittelyä varten tarvitaan viimeisimmät tulotiedot, pankin saldoto-
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distus kuolinhetkellä ja verotodistus/verolippu, jossa erityistä huomiota on kiinnitettävä varallisuu-

teen. Lisäksi tulee selvittää, onko vainajalla henkivakuutus.  

Toimeentulotukilaskelmassa huomioidaan tuloina vainajan pankkitilin kuolinpäivän saldon mukai-

set rahavarat. Menoina huomioidaan välttämättömät hautaustoimiston ja seurakunnan kulut. Vai-

najan maksamattomia sairaala- ym. laskuja ei tällöin oteta huomioon, vaan ne jäävät pesän ve-

loiksi. Jos vainaja on tehnyt suoramaksusopimuksen pankin kanssa esim. vuokran maksusta, eikä 

kuolinpesä ole pystynyt riittävän ajoissa perumaan ko. maksua, huomioidaan vainajan tililtä mak-

setut kulut laskelmassa. 

Jos vainajalla on varallisuutta ja ne kattavat hautauskulut, mutta omaisuus ei ole helposti realisoi-

tavissa, myönnetään toimeentulotukea takaisinperinnällä. Mikäli kuolinpesälle ei löydy hoitajaa, 

myönnetään maksusitoumus hautaustoimiston sekä seurakunnan välttämättömiin kuluihin ja teh-

dään perintä kuolinpesältä. Jos pesässä on varallisuutta, lähetetään perintäpäätös Valtiokonttoriin.   

Vainajan puolison on mahdollista hakea tarvittaessa perustoimeentulotukea Kelasta. Kun kuolin-

pesä hakee toimeentulotukea vainajan hautauskuluihin, ei aviopuolison perustoimeentulotuen 

mahdollista tuloylijäämää voida huomioida vainajan/kuolinpesän laskelmassa tulona. 

Kohtuullisina hautaustoimiston kuluina hyväksytään arkkuun 650 €, vaatetukseen 40 €, arkunkoris-

teeseen 60 €, kuljetukseen max. 250 €, tuhkauurnaan 70 € ja apuhenkilöön 45 € ja tämän ylimene-

vät kulut jäävät kuolinpesän vastuulle.  Hautakiven siirrosta aiheutuviin kustannuksiin ei myönnetä 

toimeentulotukea. Seurakunnan välttämättömät kulut hyväksytään, lähtökohtana vainajan tuhka-

us ja tuhkan hautaaminen muistolehtoon (tuhkausmaksu, tuhkan hautaaminen ja muistolehto-

paikka), jos ei ole tiedossa, että vainaja on kieltänyt tuhkauksen.   

Jos hautaus tapahtuu toiselle paikkakunnalle, kuolinpesä vastaa vainajan kuljetuskustannuksista. 

Jos omaiset haluavat haudata vainajan ulkomaille, hyväksytään toimeentulotuessa hautajaiskulut 

(hautaustoimiston ja seurakunnan kulut) sen mukaisesti, mitä kulut olisivat olleet, jos vainaja hau-

dattaisiin Sysmään.  

Kun toimeentulotukea myönnetään hautauskustannuksiin, tehdään päätös takaisinperinnästä siltä 

varalta, että pesään jää varoja tai kuolinpesä saa seuraavan veropäätöksen yhteydessä veronpa-

lautuksia. Perintä tulee tehdä kuluvalle ja sitä seuraavalle vuodelle, koska kuolinpesä saattaa saada 

veronpalautuksia vielä seuraavana vuonna viimeisen veropäätöksen vahvistuessa. Perintäkohteek-

si merkitään päätökseen KUOLINPESÄ. Pesänhoitajan nimi, henkilötunnus ja osoite tulee selvittää 

ja päätös lähetetään pesänhoitajalle tiedotekirjeen kera. Alle 100 €:n hautauskuluavustuksiin ei 

tehdä takaisinperintäpäätöstä kuolinpesältä. 

Jos vainaja on kuollut ulkomailla, eivät ruumiin kuljetuskulut Suomeen ole toimeentulotuessa 

huomioitavia menoja. 

Pesänselvitys 

Sosiaalitoimella ei ole oikeutta eikä velvollisuutta selvittää pesää tai tyhjentää asuntoa. 
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Jos pesälle ei löydy hoitajaa / sukulaista / perillistä ja pesään jää varallisuutta, pesänhoitajan mää-

rää Valtiokonttori. Kuolintapauksesta ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti Valtiokonttoriin 

(http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI, perintöasiat) 

Jos kuolinpesällä on perillinen, joka on sairauden tms. syyn vuoksi kykenemätön hoitamaan hauta-

usta ja pesänhoitoa, tehdään asiasta ilmoitus maistraattiin (lääkärinlausunto oltava mukana), joka 

määrää edunvalvojan. Hakemuksessa / ilmoituksessa mainitaan kuolintapauksesta ja siitä johtu-

vasta edunvalvojan määrääjän kiireellisyydestä. 

Jos varattomalla kuolinpesällä ei ole ketään hoitajaa, tehdään ainoastaan ilmoitus verotoimistoon, 

että vainaja on haudattu kunnan varoin ja tietojemme mukaan pesä on varaton. 

Hautauksen toimeentulotukena myöntämisestä tehty päätös ja perintäpäätös lähetetään em. mu-

kaisesti, jotta se voidaan ottaa huomioon perunkirjoituksessa. 

Jos pesänhoitajan löytyminen pitkittyy kohtuuttomasti, on kotikunta aina velvollinen hoitamaan 

hautauksen (Hautaustoimilaki 23 §). Jos vainajalla on perillisiä, mutta he ilmoittavat kieltäytyvänsä 

hoitamasta vainajan hautausta, perillisiä (vainajan mahdollista puolisoa, täysi-ikäisiä lapsia, täysi-

ikäisiä lapsenlapsia, vanhempia tai sisaruksia) pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti kieltäytymises-

tään hautaamasta vainajaa. 

Jos vainajan perilliset kieltäytyvät hoitamasta hautausta ja hautauksen järjestäminen jää sosiaali-

toimen tehtäväksi, myönnetään toimeentulotukena ainoastaan vainajan hautauksen välttämättö-

mät kulut, ei esim. muistotilaisuuden kuluja tai kappelivuokraa. Välttämättömät hautauskulut 

myönnetään täydentävänä toimeentulotukena ja tehdään perintä kuolinpesältä. 

Jos pesällä ei ole hoitajaa, asunnon tyhjentäminen kuuluu vuokranantajalle tai isännöitsijälle, jon-

ka tulee hakea oikeudesta häätöpäätös, jonka jälkeen ulosottoviranomainen voi tyhjentää asun-

non.  

Lähiomaisen hautajaiset 

Hautajaisvaatetus sisältyy perusosaan kuten muukin vaatetus.  

Kun kyse on lähiomaisen (vanhemmat, lapset, sisaret, isovanhemmat) hautajaisista, voidaan täy-

dentävän toimeentulotuen menoina hyväksyä matkakustannukset hautajaisiin. Kukkavihkoihin ei 

myönnetä erillisavustusta. 

Perhejuhlat 

Perhejuhliin ei myönnetä täydentävää toimeentulotukea. 

Lasten harrastusmenot 

Harrastuskustannuksia voidaan hyväksyä vain kohtuullinen määrä. Lasten tavanomaisiin harraste-

menoihin (esim. urheiluseurojen tai taideharrastusten jäsenmaksut, kerhomaksut) voi palvelusih-

teeri myöntää toimeentulotukea korkeintaan 250 €/vuosi esitettyjen tositteiden perusteella. Sosi-

aalityöntekijä voi käyttää yksilöllistä harkintaa lasten harrastusmenojen kohdalla. 

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI
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Harrastusmaksun vapautuksen hakeminen tai maksun alentamisen mahdollisuudet tulee selvittää 

harrastustoiminnan järjestäjältä, jos lapsen harrastustoiminnan kulut ylittävät 250 €/vuosi. Tarvit-

taessa asiasta annetaan asiakkaalle lausunto.  

Harrastusmenoihin myönnetään täydentävää toimeentulotukea pääsääntöisesti esikouluikäisille 

tai sitä vanhemmille lapsille, nuorempien harrastusmenot katsotaan katettavan perusosalla. 

Lasten tavallisiin urheiluvälineisiin (esim. sukset, luistimet, polkupyörä) voidaan myöntää täyden-

tävää toimeentulotukea tarpeen perusteella kohtuulliseksi katsotun hinnan mukaisesti. Toimeen-

tulotuessa kohtuullisiksi katsottavat käytettyjen lasten urheiluvälineiden hankintakulut ovat: 

- Lasten polkupyörä 100 € 

- Pyöräilykypärä 30 € 

- Luistimet 30 € 

- Sukset, siteet, sauvat ja monot yht. 100 €. 

Urheiluvälineisiin myönnettävä täydentävä toimeentulotuki ei vähennä lasten harrastuksiin myön-

nettävää enimmäismäärää.  

Toimeentulotukea saavien perheiden alaikäisille lapsille voidaan myöntää täydentävää toimeentu-

lotukea leirimaksuihin 1 leiri/vuosi. Leirimaksu saa olla korkeintaan 200 € ja lapsen täytyy olla 5 

vuotta täyttänyt. Leirimaksu ei vähennä harrastekuluihin myönnettävää toimeentulotukea.  

Aikuisten harrastemenot 

Aikuisten harrastemenojen katsotaan kuuluvan pääsääntöisesti perusosalla katettaviin menoihin. 

Poikkeuksellisesti aikuisten harrastustoimintaan voi myöntää tukea osana pitkäaikaistyöttömän 

sekä päihde- tai mielenterveyskuntoutujan kuntoutumista. Liikunnallisen harrastuksen tukemiseen 

voidaan myöntää toimeentulotukea terveydellisin syin, jos asiakkaalla on asiasta lääkärinlausunto. 

Aikuisen harrastustoiminnan tuen lähtökohtana on tukea harrastuksen aloittamisvaihetta.  

Kodinhankinnat 

Kodin perusvarustukseen voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa, kun se hakijan 

tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen on välttämätöntä kodin perustarvikkeiden saamiseksi esim. 

pitkän laitoshoidon, asunnottomuuden tai vankilatuomion jälkeen. Ohjetta noudatetaan myös 

Suomeen muuttavien paluumuuttajien kohdalla.  

Jälkihuoltonuorten kohdalla ensiasunnon perusvarustus maksetaan ensisijaisesti nuoren itsenäis-

tymisvaroista. Kotoa itsenäiseen asumiseen muuttaville nuorille ei pääsääntöisesti myönnetä toi-

meentulotukea kodin perusvarustukseen, vaan heidän edellytetään saavan välttämätön varustus 

kotoa. Myös avioerotilanteissa välttämätön perusvarustus katsotaan pääsääntöisesti ainakin osit-

tain saatavan yhteisestä kodista. 

Hakijan tulee tehdä erillinen hankintasuunnitelma ja kustannusarvio kodinhankinnoista, joihin 

toimeentulotukea haetaan. Kodinhankinnat edellytetään pääsääntöisesti hankittavan käytettyinä. 

Yksityisiltä tehdyistä ostoista tulee olla asianmukainen maksutosite. 
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Asunnon perusvarustukseen huomioidaan yksin asuvalla enintään 340 € ja kahden henkilön talou-

della enintään 540 € (summat sisältävät sängyn ja patjan hankintakustannukset). Lapsiperheen 

kohdalla asiassa käytetään yksilökohtaiseen tilanteeseen perustuvaa harkintaa.  

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuneiden henkilöiden ja myönteisen oleskeluluvan saa-

neiden turvapaikanhakijoiden kohdalla voidaan käyttää tarveharkinnan mukaan pakolaisten ko-

dinperusvarustus- ja vaateavustusmääriä. 

Jos hakijalla ei ole sänkyä ja patjaa tai niiden uusimistarve on välttämätön, voidaan niihin myöntää 

tukea aikuiselle enintään 100 € ja lapselle enintään 80 €.  

Yksittäiset kodinlaitteet sisältyvät pääsääntöisesti perusosaan. Poikkeuksena ovat omistusasunnon 

jääkaappi ja liesi, jotka kuuluvat perusvälineinä kaikkiin talouksiin. Pesukoneen hankintakulut voi-

daan myöntää silloin, jos hakijan taloyhtiössä ei ole pesutupaa tai koneen hankinta on muutoin 

perusteltua (esim. monilapsinen perhe tai terveydelliset eritysperusteet). Hankintakuluiksi hyväk-

sytään edullisin tarjous, kuitenkin enintään jääkaappi 240 €, liesi 280 € ja pesukone 320 €. Lisäksi 

huomioidaan koneen kuljetus- ja asennuskulut tarvittaessa. Myös käytetyn koneen hankintaan 

voidaan myöntää tukea kuittia vastaan. 

Edellä mainittujen kodinlaitteiden kohtuullisiin korjauskuluihin voidaan tarvittaessa myöntää toi-

meentulotukea. 

Digiboxi, Internet-liittymä-, kaapeli-TV- tai muut vastaavat maksut sisältyvät perusosaan eikä niihin 

myönnetä erikseen toimeentulotukea. 

Tavaroiden varastointi 

Asiakkaan tultua häädetyksi asunnosta tai jouduttua pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai vankilaan 

(lyhytaikainen tuomio) saattaa kodin irtaimiston varastointi olla tarpeellista. Tavaroiden varastoin-

tiin myönnetään määräaikainen maksusitoumus, jos varastointi on perusteltua ja varastointiaika 

kohtuullinen. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, mikä asiakkaan varastoitavien tavaroiden arvo 

on. Jossain tilanteissa asiakkaan kanssa voi olla järkevää harkita tavaroiden hävittämistä ja uusien 

hankkimista (esim. toimeentulotukena myönnettävän kodinperustamisavustuksen avulla) siinä 

vaiheessa, kun asiakkaalla on jälleen oma asunto.  

Lastenhoitoon liittyvät tarvikkeet 

Lastenvaunut ja -rattaat voidaan hyväksyä menona, kun hankinta on välttämätön. Ne edellytetään 

hankittavan ensisijaisesti käytettyinä ja kustannuksina hyväksytään vaunut enintään 150 € ja rat-

taat 80 €, kaksosten vaunut 250 € ja kaksosten rattaat 150 €.  

Muihin lastenhoitotarvikkeisiin (esim. hoitopöytä, syöttötuoli, babysitter, turvaistuin) ei myönnetä 

täydentävää toimeentulotukea.  

Vaatetus 

Romaninaisen vaatetukseen voidaan perusosaan sisältyvien vaatemenojen lisäksi myöntää ha-

meen hankintakuluina enintään kerran kolmessa vuodessa 450 €. Tämä edellyttää pitkäaikaista 
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taloudellisen tilanteen heikkoutta, jollaisena voidaan pitää yli vuoden kestänyttä säännöllistä toi-

meentulotukiasiakkuutta. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan raskausajan vaatetukseen voi erityisestä syystä 

olla oikeus saada toimeentulotukea. Tällöin kyseessä voi olla tilanne, jolloin tavanomaista vaate-

tusta ei voi käyttää tai esim. välttämättömien päällysvaatteiden tarve tilanteessa, jossa näihin 

hankintoihin ei ole voinut varautua etukäteen. 

Vankeuslain (767/2005) mukaan vanki saa tarvittavan vaatetuksen ja terveydenhuollon ym. tar-

peellisen ylläpidon valtion varoista, joten vankilassa olevalle ei toimeentulotukea näihin menoihin 

myönnetä. Vaikka avovankilassa olevia kehotetaan käyttämään omia vaatteitaan, on vankeinhoito-

laitos velvollinen vaatettamaan myös avolaitosvangin, jos tällä ei ole omia vaatteita.  

Pitkän vankeusrangaistuksen loppuvaiheen kotiutumista varten voidaan myöntää täydentävää 

toimeentulotukea välttämättömään vaatetukseen, jos vangilla ei ole asiallisia siviilivaatteita.  

Opiskelumenot 

Täydentävän toimeentulotuen menoina otetaan huomioon välttämättömät opiskelusta aiheutuvat 

kulut. Välttämättöminä kuluina voidaan pitää mm. opinnoissa tarvittavaa ammattivaatetusta ja -

tarvikkeita, laskinta ja lukion oppikirjoja. Lukion oppikirjoja tarvitaan kurssin jälkeen myöhemmin 

myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa, jonka vuoksi kirjojen hankintaa omaksi voidaan pitää 

välttämättömänä. Muissa opinnoissa tuen hakijaa pyydetään selvittämään ensisijaisesti mahdolli-

suudet lainata kurssikirjallisuus kirjastosta.  

Silloin, kun opiskelukuluja otetaan menona huomioon, edellytetään kirjojen hankkimista ensisijai-

sesti käytettyinä. Hankittavista kirjoista tulee olla luettelo ja kustannusarvio. Mikäli asiakkaalla ei 

ole ollut tietoa siitä, että oppikirjat tulisi hankkia käytettyinä ja hän on jo hankkinut oppikirjoja 

uusina, hyväksytään uusien oppikirjojen hankintakulut kerran ja asiakasta tiedotetaan toimeentu-

lotukipäätöksessä siitä, että jatkossa oppikirjakulut hyväksytään käytettyjen kirjojen hankintakulu-

jen mukaisesti. 

Kynistä, kumeista, vihkoista ja muista perustarvikkeista aiheutuvia menoja ei oteta erikseen huo-

mioon. 

Aikuislukiossa opiskelevalle ei huomioida opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. 

Nuoren yo-tutkintomaksuihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea.  

Opiskelijoiden tulee selvittää mahdollisuutensa saada Kelan koulumatkatukea koulumatkojen kus-

tannuksiin. Koulumatkatuen omavastuuosuus sisältyy perusosalla katettaviin menoihin.  

Opintolainojen korot  

Opintonsa päättäneiden pienituloisten korkomenoja ei huomioida toimeentulotukimenona, koska 

Kela myöntää hakemuksesta korkoavustusta kokonaisuudessaan pienituloisuuden perusteella.  
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Korkoavustusta ei myönnetä opintolainoista, jotka Kela on maksanut takausvastuun perusteella 

pankeille, joten tällöin koron osuus huomioidaan täydentävän toimeentulotuen menona.  

Yliopistojen ilmoittautumismaksut 

Mikäli opiskelija aloittaa päätoimiset yliopisto-opinnot, huomioidaan yliopiston ilmoittautumis-

maksu täydentävän toimeentulotuen menona.  

Pääsykokeista aiheutuvat kulut 

Yhteishakuvelvoitteen mukaan nuoren on haettava vähintään kolmea ja enintään viittä opiskelu-

paikkaa. Pääsykokeisiin kuuluvan soveltuvuustestin kulut huomioidaan täydentävänä toimeentulo-

tukena.   

Tietokoneen hankintakustannukset 

Pääsääntöisesti tietokoneisiin ei myönnetä toimeentulotukea, koska esimerkiksi opiskelijoiden on 

mahdollista käyttää kirjastojen sekä oppilaitosten tietokoneita opinnoissaan.  

Lukiolaisille voidaan kuitenkin myöntää täydentävää toimeentulotukea tietokoneen hankintakus-

tannuksiin enintään 300 €, koska ylioppilaskirjoituksissa ollaan siirtymässä sähköisiin ylioppilaskir-

joituksiin ja opinnoissa tarvitaan omaa tietokonetta. Sysmässä lukiolaiset saavat tietokoneen kou-

lun kautta. 

Lainat, kulutus- ja osamaksuvelat, ulosotto ja jäännösverot 

Lainojen, kulutusluottojen tai osamaksuvelkojen takaisinmaksuun, ulosottomaksuihin tai jäännös-

veroihin ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea. Ensisijaisena keinona on neuvottelu vel-

kojan tai pankin kanssa lyhennysten lykkäämisestä ja velkajärjestelyyn hakeutuminen, viimesijai-

sena keinona velkojen päästäminen ulosmitattavaksi.  

Sakot 

Sakkoihin ei myönnetä toimeentulotukea.  

Edunvalvontapalkkio ja maistraatin tilintarkastusmaksu 

Edunvalvonnasta voi aiheutua oikeudenkäyntimaksuja ja lupa-asioiden käsittelymaksuja, edunval-

vontapalkkio ja tilin tarkastusmaksu. Edunvalvontapalkkio on maksu, joka edunvalvonnassa peri-

tään päämieheltä. Palkkion määrä vaihtelee.  

Maistraatti perii maksun edunvalvonnassa olevien holhoustilin tarkastamisesta.  

Edellä mainitut kulut huomioidaan täydentävän toimeentulotuen menoina. 

Puhelin ja turvapuhelin 

Kaikki puhelimen käytöstä aiheutuvat kulut sisältyvät perusosaan.  

Silloin, kun kunnallinen turvapuhelin on välttämätön henkilön kotona selviytymiselle, voidaan pu-

helimen liittymän kuukausimaksu hyväksyä täydentävän toimeentulotuen menona.  
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Tuholaismyrkytysten kustannukset 

Kiinteistön omistajalla tai taloyhtiöllä on vastuu tuholaismyrkytyksestä. Myrkytyskulut eivät ole 

toimeentulotuessa huomioitavia menoja eikä niihin myönnetä tukea. Myrkytysten jälkeen henki-

lölle/perheelle voidaan tarvittaessa myöntää toimeentulotukea huonekalujen ja välttämättömien 

kodintarvikkeiden (esim. sängyn ja vuodevaatteiden) hankintaan. 

 

Tilaajalla on velvollisuus maksaa tilaamansa palvelun kulut. Jos tuholaismyrkytysten tilaajalla on 

selkeä tieto siitä, kuka on aiheuttanut tuholaisongelmat, voi tilaaja laskuttaa ongelman aiheutta-

jaa. Jos aiheuttajalla ei ole varaa maksaa laskua, se menee ulosottoon. 

Kansalaisuushakemusmaksu 

Pääperiaate on, että kansalaisuushakemuksesta aiheutuvia kuluja ei oteta toimeentulotuessa hy-

väksyttävinä menoina huomioon. KHO:n antaman päätöksen mukaan asiakkaan tulee antaa erilli-

nen selvitys siitä, miten Suomen kansalaisuuden saaminen edistää hänen tai hänen perheensä 

mahdollisuuksia pitää huolta elannostaan. Keskeistä on kansalaisuuden merkitys työnteolle. Jos 

perustelut ovat riittävät, voidaan kulut huomioida täydentävän toimeentulotuen menona maksu-

tositetta vastaan (KHO 22.8.2001/ 1903, Kouvolan HaO 9.9.2005).  

Pankkitilittömien henkilöiden kansalaisuushakemuskulut huomioidaan yksilölliseen harkintaan 

perustuen täydentävän toimeentulotuen menona, jotta henkilöillä olisi mahdollisuus Suomen kan-

salaisuuden saatuaan avata pankkitili. 

Pankkitilittömien henkilöiden pankkipalvelumaksut 

Osa maahanmuuttajista ei saa avattua pankkitiliä sen vuoksi, että heidän passissaan lukee merkin-

tä "henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa". Henkilöt joutuvat maksamaan laskunsa pankissa tai 

muussa toimipaikassa, jolloin pankkipalvelumaksut ovat suuret. 

 

Pankkitilittömien henkilöiden laskujen maksusta aiheutuvat pankkipalvelumaksut huomioidaan 

täydentävän toimeentulotuen menoina silloin, kun maksut koskevat vuokraa, terveysmenoja, säh-

kö- ja kotivakuutusmaksuja tai muita toimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja.  

Tulkkaus- ja käännöspalvelut 

Kunnat voivat myöntää paluumuuttajille toimentulotukena kielipalvelujen kustannuksia. Valtio 

korvaa toimeentulotukena myönnettyjen kielipalvelujen kustannukset kunnalle puolen vuoden 

ajan paluumuuttajan ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Korva-

ukset on haettava kunkin asiakkaan osalta erikseen toimeentulotuen korvauksina. Paluumuuttaja-

asiakkaille tehdään tulkkauspäätös. Edellytyksenä on, että paluumuuttaja on kunnan toimeentulo-

tukiasiakas ja että kielipalvelut ovat paluumuuttajan kotoutumisen kannalta välttämättömiä. Ky-

symykseen voivat tulla sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä, kotoutumissuunnitelman laatimi-

sessa ja muissa kotoutumistoimenpiteissä välttämättömät tulkki- ja käännöspalvelut. 

Ulkomailla hankitun tutkintotodistuksen käännätyskuluihin ja tutkinnon rinnastamispäätöksen 

kuluja voidaan huomioida täydentävän toimeentulotuen menoina. 
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EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI 

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuut-

ta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeen-

tulotuesta (Toimeentulotukilaki 1 § 2 mom.). 

Kunnan tulee myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea toimeen-

tulotukilain 1 §:n 2 momentissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ehkäisevää toimeentu-

lotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen 

turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutu-

vien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin 

tarkoituksiin. (Toimeentulotukilaki 13 §) 

Menettelytavat  

Ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalityön työväline ja osa suunnitelmallista sosiaalityötä. Päätök-

sen ehkäisevästä toimeentulotuesta tekee sosiaalityöntekijä, sosiaalijohtaja tai sosiaaliohjaaja.  

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistilanteissa tulee harkita sitä, miten henkilön/perheen so-

siaalista suoriutumiskykyä tuetaan niin, että myönteiset vaikutukset olisivat kestäviä, ehkäisevät 

hakijan odotettavissa olevia toimeentulovaikeuksia tai estävät varsinaisen toimeentulotuen tar-

peen. Tavoitteena on pyrkiä parantamaan henkilön/perheen kuntoutumista ja toimeentulomah-

dollisuuksia sekä edellytyksiä kohentaa itse sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteitaan. 

Ehkäisevää toimeentulotukea ei pääsääntöisesti peritä takaisin. Jos hakijalla on oikeus etuuteen, 

joka ei ole hänen käytettävissään hakuajankohtana (esim. onnettomuuden uhri, joka saa etuudet 

myöhemmin), voidaan myönnetty tuki periä hakijan myöhemmin käyttöönsä saamista varoista.  

Ehkäisevän toimeentulotuen päätökseen kirjataan yksityiskohtaiset perustelut tuen myöntämises-

tä tai hylkäävän päätöksen syistä. 

Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteet  

1) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyyn ja oma-

toimisen selviytymisen edistämiseen. 

2) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää henkilön aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, 

esimerkiksi opiskelun tai työllistymisen edistämiseen tilanteessa, jossa muut ensisijaiset tukijärjes-

telmät eivät ole käytettävissä. 

3) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää asumisen turvaamiseen häädön ja asunnotto-

muuden uhatessa. 

4) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää ylivelkaantumisesta aiheutuvien vaikeuksien 

lieventämiseen silloin, kun avustamisella saadaan velkakierre katkaistuksi, taloudellinen tilanne 

vakautettua tai lisävelkaantuminen tai jatkuva toimeentulotuen tarve estettyä. 
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5) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää erilaisissa kriisitilanteissa taloudellisen tilanteen 

äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseen (esim. lähiomaisen kuolema, 

vakava sairastuminen, rikoksen uhriksi joutuminen, onnettomuus tai avioero). 

Sosiaalihuollon tehtävänä on äkillisessä kriisitilanteessa (esim. tulipalo) auttaa majoituksen järjes-

tämisessä ja muissa arkipäivän välttämättömissä tarpeissa. Kela vastaa perustoimeentulotuesta 

myös kiireellisissä tilanteissa, joissa päätös tulee tehdä hakemuksen saapumispäivänä tai sitä seu-

raavana arkipäivänä. Jos asiakas pystyy kriisitilanteessa käyttämään omia varojaan, on se ensisi-

jaista ehkäisevään toimeentulotukeen nähden. Jos henkilön koti vaurioituu äkillisesti eikä majoit-

tuminen omassa kodissa ole mahdollista, sisältyy kotivakuutuksiin usein oikeus majoittua hotelliin 

vakuutusyhtiön kustannuksella. Vakuutusyhtiöillä on ympärivuorokautinen päivystys, josta on 

mahdollisuus tarkistaa ja saada lupa majoittua hotelliin tai kysyä taloudellista apua arkipäivän tar-

peiden hankkimiseen. 

6) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää Suomeen vasta tulleille pakolaisille niin sanot-

tuna alkuavustuksena kodin perusvarusteista ja vaatetuksesta aiheutuviin kustannuksiin.  

 

7) Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös muihin saajan omatoimista suoriutumista 

edistäviin tarkoituksiin syrjäytymistä ehkäisevänä keinona. 

TOIMEENTULOTUEN TAKAISINPERINTÄ  

Myönnetyn toimeentulotuen takaisinperintä on mahdollista vain toimeentulotukilain 20 §:ssä sää-

detyillä perusteilla. Lisäksi on otettava huomioon toimeentulotukilain 21 §:ssä säädetyt takaisinpe-

rinnän edellytykset ja esteet. Takaisinperinnän toteuttamistavoista säädetään lain 22 ja 23 §:ssä. 

Toimeentulotukilain 20 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla takaisinperintä tulee kysymykseen 

vain, jos siitä on määrätty jo tukea myönnettäessä toimeentulotukipäätöstä tehtäessä. Kun päätös 

uusitaan, tulee myös perintäpäätös aina uusia. Perintäpäätöstä ei voi tehdä jälkikäteen. Poikkeuk-

sena perintä erehdyttävien tietojen perusteella (Toimeentulotukilaki 20 § 2 mom), joka voidaan 

tehdä jälkikäteen. 

Toimeentulotukilain 21 §:n 1 momentin mukaan takaisinperintä ei saa vaarantaa korvausvelvolli-

sen tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän pitää tai on velvollinen pitämään huolta. Tämän 

vuoksi takaisinperinnästä voidaan joutua luopumaan, vaikka takaisinperinnästä olisi määrätty pää-

tettäessä toimeentulotuen myöntämisestä.  

Toimeentulotuen takaisinperintä ei saa aiheuttaa asiakkaalle uutta toimeentulotuen tarvetta. 

Takaisinperintä varallisuudesta 

Jos henkilöllä/perheellä on varallisuutta tai omaisuutta, mutta varallisuus ei ole toimeentulotuen 

hakuajankohtana hakijan käytettävissä tehdään myönnetystä toimeentulotuesta perintä toimeen-

tulotukilain 20 §:n 1 momentin 1-kohdan perusteella.  
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Toimeentulotukilain 21 §:n 2 momentin mukaan korvausvelvollisen vakinaista asuntoa, tarpeellista 

asuinirtaimistoa ja tarpeellisia työvälineitä ei kuitenkaan voida hänen elinaikanaan pakkotoimin 

myydä tai muutoin käyttää toimeentulotuen takaisinperimiseen. Lisäksi em. pykälän 3 momentin 

mukaan mainittu omaisuus jää tuen takaisinperinnän ulkopuolelle korvausvelvollisen kuoltuakin, 

jos perintä vaarantaisi sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän on pitänyt tai olisi ollut velvolli-

nen pitämään huolta. 

Perintäpäätös saa lainvoiman vasta hallinto-oikeuden päätöksellä, jota on haettava hallinto-

oikeudelta viimeistään kolmen vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Toimeentulotuen myöntä-

misen yhteydessä tehty varallisuudesta perintä on luonteeltaan asian valmistelua eikä siitä ole 

valitusoikeutta.  

Jos takaisinperinnällä myönnetty toimeentulotuki on alle 100 €:n, ei asiasta tehdä perintähake-

musta hallinto-oikeudelle vaan perinnästä luovutaan. 

Erehdyttäviin tietoihin perustuvan toimeentulotuen takaisinperintä 

Kun henkilö on tahallaan antanut erehdyttäviä tietoja tai laiminlyönyt toimeentulotukilain 17 §:n 

mukaisen ilmoitusvelvollisuuden ja tuen myöntäminen on perustunut näihin tietoihin, voidaan 

toimeentulotuki periä takaisin näiden tietojen antajalta tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneeltä. 

Perintäpäätös voidaan tällöin tehdä jälkikäteen. Jos rikkomus on vakava ja näyttö kiistaton, voi-

daan tehdä myös tutkintapyyntö poliisille. 

Perintä erehdyttävien tietojen perusteella saa myös lainvoiman vasta, kun hallinto-oikeus on teh-

nyt päätöksen.  Hakemus toimeentulotuen takaisinperinnästä on tehtävä hallinto-oikeudelle näis-

sä tilanteissa viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuki on maksettu. Tässäkin on edellytyksenä, että 

korvausvelvollisella on tai myöhemmin on oikeus saada sellaisia tuloja tai varoja, joista korvaus 

voidaan periä. 

Perintä odotettavissa olevasta etuudesta 

Toimeentulotukilain 23 §:ssä säädetään myönnetyn toimeentulotuen takaisinperinnästä odotetta-

vissa olevasta etuudesta. Jos toimeentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona 

odotettavissa olevaa etuutta vastan, voi kunnan toimielin periä henkilölle tulevat tulot, korvaukset 

ja saamiset siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona, ja käyttää niitä ennakkona annetun tuen 

kuittaukseen. Kunnan toimielimen on suoritettava toimeentulotuen kuittaukseen käytettyjen va-

rojen jälkeen jäljelle jäävät varat välittömästi tuen saajalle. 

Jos samaan tuloon tai saatavaan kohdistuu sekä Kelan että kunnan toimielimen maksuvaatimus, 

tulot tai saatavat maksetaan toimeentulotukilain mukaan ensin Kelalle. Kela suorittaa perustoi-

meentulotuen kuittaukseen käytettyjen varojen jälkeen jäljelle jääneet varat kunnan toimielimelle. 

Toimeentulotukilain 23 §:n mukainen takautuvien etuuksien periminen on ns. ilmoitusmenettely, 

jossa etuuden maksaja on velvollinen suorittamaan takautuvasti maksettavan muun sosiaaliturva-

etuuden toimeentulotuen myöntäjälle eikä perintä edellytä asiakkaan suostumusta.  
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Jälkihuoltona maksetun toimeentulotuen takaisinperintä 

Jos toimeentulotukea hakeva on jonkin toisen kunnan jälkihuollettava, voidaan myönnetty toi-

meentulotuki periä ko. kunnalta lastensuojelulain nojalla. Perintäpäätös lähetetään tiedoksi jälki-

huollosta vastaavalle kunnalle. 

VÄLITYSTILIT  
Silloin, kun asiakas ei erilaisista tukitoimenpiteistä (esim. maksupalvelun järjestäminen) huolimatta 

kykene hallitsemaan rahavarojaan vaarantaen toimeentulonsa, on henkilön etuudet mahdollista 

hakea maksettavaksi kunnan toimielimelle (sosiaalitoimelle). Välitystileistä ei ole säännöksiä kun-

nan toimintaa säätelevässä lainsäädännössä (esim. sosiaalihuoltolaki). Välitystilien pitäminen on 

siis kunnalle vapaaehtoista toimintaa. Henkilön etuuksien maksu sosiaalitoimen välitystilille perus-

tuu eri etuuksista annettuun lainsäädäntöön.  

Henkilön tulojen perimisellä sosiaalitoimelle voidaan turvata henkilön asumiskulujen ja muiden 

laskujen maksu, jos henkilö ei kykene vastaamaan elantomenoistaan. Lisäksi henkilölle on mahdol-

lista maksaa välitystililtä käyttövaroja useissa erissä, jotta varat riittäisivät henkilölle käytettäväksi 

koko kuukauden ajaksi. Välitystiliä voi käyttää myös tilapäisenä keinona asiakkaan taloudellisen 

tilanteen haltuun ottamisessa (esim. rästiintyneiden vuokrien hoitaminen). 

Sosiaalitoimen tehtävänä välitystilin hoitajana on huolehtia asiakkaan tulojen riittävyydestä ja väli-

tystilin kautta maksetut tulot tulee käyttää asiakkaan kuukausittaisiin elantokustannuksiin.  

 

Perusteet välitystilin perustamiselle 

Sysmässä välitystiliasiakkaiksi otetaan asiakkaita, jotka eivät erilaisista tukitoimenpiteistä huoli-

matta kykene hallitsemaan rahavarojaan sekä vastaamaan toimeentulostaan ja elantomenoistaan. 

 

Välitystili voidaan perustaa myös silloin, kun asiakas on toistuvasti hakenut toimeentulotukea, 

vaikka tulojen pitäisi riittää elinkustannuksiin ja tässä yhteydessä on todettu asiakkaan kykenemät-

tömyys huolehtia raha-asioistaan (esim. asumiskulut rästiintyvät toistuvasti vaarantaen henkilön 

asumisen, vaikka hänellä on taloudelliset edellytykset kulujen maksamiseen).  

 

Välitystiliin nähden ensisijaiset tukitoimenpiteet: 

- asiakkaan laskujen maksun hoito pankin suoramaksulla / e-laskussa 

- omaisen / läheisen tuki henkilön raha-asioiden hoidossa 

- kotihoidon / muun hoitohenkilökunnan apu laskujen maksun hoitamisessa tulee selvittää ja 

mahdollisuuksien mukaan kokeilla ennen asiakkaan tulojen maksamisen hakemista sosiaa-

litoimelle ja välitystilin perustamista. 

 

Välitystiliasiakkuuden aloittaminen edellyttää aina henkilön tilanteen ja lähiverkoston tuen kartoit-

tamista sekä sosiaalityön suunnitelmaa. 
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Asiakkaalle laaditaan aina ennen välitystilin perustamista sosiaalityön suunnitelma, josta tulee 

käydä ilmi: 

- mitä tarkoitusta varten asiakkaan tulot peritään sosiaalitoimen tilille välitettäviksi 

- asiakkaan säännölliset tulot 

- menot, jotka hoidetaan välitystililtä 

- velat ja mahdollinen suunnitelma velkojen hoitamiseksi 

- selvitys siitä, milloin ja kuinka usein asiakkaalle maksetaan välitystililtä käyttövaraa 

- mitä menoja asiakas pystyy itse hoitamaan esimerkiksi käyttövaran turvin 

- kuinka pitkäksi aikaa välitystili avataan 

- selvitys asiakkaan suostumuksesta ja sitoutumisesta välitystiliasiakkuuteen 

 

Välitystilipäätös tehdään määräaikaisena, pääsääntöisesti enintään vuoden ajaksi. Sosiaalityön 

suunnitelma tulee tarkistaa vähintään kerran vuodessa ennen välitystilipäätöksen päättymistä ja 

kartoittaa, onko asiakkaan tilanteessa ja raha-asioiden hoitokyvyssä tapahtunut muutoksia. Tarvit-

taessa asiakkaalle tehdään uusi määräaikainen päätös etuuksien perinnästä sosiaalitoimeen väli-

tystilillä hoidettavaksi. Välitystilin perustamisesta tehty päätös lähetetään asiakkaalle tiedoksi. 

Kyse ei kuitenkaan ole sellaisesta päätöksestä, johon asiakkaalla olisi muutoksenhakuoikeus. Etuu-

den maksaja (Kela / työeläkelaitos) on se taho, joka päättää etuuden maksamisesta kunnan toi-

mielimelle. Välitystilin perustamisesta tehtyä päätöstä ei lähetetä Kelaan / työeläkelaitokselle. 

 

Henkilön etuuksia voi hakea sosiaalitoimelle maksettavaksi Kelan lomakkeella EV 241N Esitys 

etuuden maksamisesta kunnalle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lomakkeen kohtaan 4, johon 

tulee perustella, miksi etuuden / asumustuen maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa 

hänen / perheen toimeentulon tai vuokran / asumismenojen suorittamisen ajallaan. Työeläkelai-

toksille tehdään erillinen Esitys eläkkeen maksamisesta Sysmän kunnan sosiaalitoimelle. Tähän ei 

ole valmista lomaketta. Mukaan tulee liittää henkilön oma suostumus. 

 

Jos välitystiliasiakkaalle tulee varallisuutta (yli 5000 €), on hänelle haettava edunvalvojaa maistraa-

tista (kts. lisätietoja www.maistraatti.fi). Välitystilillä ei saa olla säästöjä vaan ne on maksettava 

asiakkaan tilille. Asiakkaalla itsellään on aina oikeus saada selvitys välitystililtä maksetuista menois-

ta ja sen tuloista. 

 

Edunvalvonta 

Jos asiakas ei kykene hoitamaan raha-asioitaan, hänen säännöllisten tulojensa tulisi riittää elan-

toon, tai jos hän ei anna tulojen perimiseen välitystilille lupaa tai peruu luvan (työeläkkeet), tulee 

harkittavaksi edunvalvojan hakeminen hoitamaan hänen talouttaan ja etujaan. Edunvalvojan ha-

keminen on holhoustoimilain mukaan viimesijainen keino ja edellyttää, että henkilön asioita ei 

voida hoitaa muulla tavoin. Edunvalvojan toimivalta ulotetaan vain niihin asioihin, joiden hoitamis-

ta päämiehen etu edellyttää. Edunvalvonta on ensi sijassa taloudellisten asioiden hoitoa. Sosiaali-

työn ja hoidon ja huollon järjestäminen kuuluu kunnan sosiaali- ja terveystoimelle myös edunval-

vonnassa olevan asiakkaan kohdalla. 
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Hakemus tai ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi jätetään maistraattiin. Maistraatti selvittää, 

onko hakemuksen tai ilmoituksen kohteena oleva henkilö edunvalvonnan tarpeessa. Ilmoituksen 

edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä voi tehdä kuka tahansa. Ilmoitus tulee kuitenkin pe-

rustella. Ilmoituksen perusteella maistraatti selvittää, onko ilmoituksessa tarkoitettu henkilö 

edunvalvonnan tarpeessa. Tarvittaessa maistraatti tekee edunvalvojan määräämisestä hakemuk-

sen käräjäoikeudelle. 

 

TYÖOSUUSRAHAN MAKSUPERUSTEET 
  

Työosuusrahan maksaminen työtoiminnassa oleville henkilöille perustuu sosiaalihuoltolakiin, kehi-

tysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin sekä tuloverolakiin. 

 

Työtoiminnassa oleva henkilö ei ole työsuhteessa palvelun järjestäjään. Työosuusrahan määrän 

päättää sosiaalijohtaja. Työtoiminnassa olevat henkilöt ovat vakuutettuja Terveystalon toimesta. 

 

Työosuusrahaa voidaan maksaa verottomana tulona enintään 12 € päivässä (Tuloverolaki 92§). 

Työosuusraha maksetaan kuukausittain. Työosuusrahaa maksetaan työ- ja avotyötoimintapäiviltä. 

Päivätoimintapäiviltä ei makseta työosuusrahaa. Työosuusrahan suuruus määräytyy seuraavasti: 

 

Työtoiminta toimintakeskuksessa: 

 

0 – 3 €  Maksetaan toimintakeskuksessa työtoiminnassa olevalle asiakkaalle 

jonka työpanos on vähäinen ja joka tarvitsee usein ohjausta ja valvon-

taa samanlaisena toistuvissa työtehtävissä. 

 

4 – 9 €  Maksetaan toimintakeskuksessa työtoiminnassa olevalle asiakkaalle 

jonka pääasiallinen toiminta on erilaisten työtehtävien tekeminen. Kor-

keampaa työosuusrahaa tässä ryhmässä voidaan maksaa, kun asiakas 

kykenee itsenäiseen työhön, noudattaa annettuja ohjeita, on huolelli-

nen ja työ on laadukasta. 

 

Avotyötoiminnassa: 

 

9 €  Avotyötoiminnassa oleville asiakkaille, jotka työskentelevät yrityksissä, 

yhteisöissä tai julkisella sektorilla. Työaika vähintään 4-6 h/vrk. Työteh-

tävät on sovittu erillisellä sopimuksella työnantajan kanssa. Työntekijä 

tarvitsee neuvontaa ja opastusta työtehtäviin. 
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12 € Avotyötoiminnassa oleville asiakkaille, jotka työskentelevät yrityksissä, 

yhteisöissä tai julkisella sektorilla. Työaika on vähintään 6 h/pv. Työteh-

tävät on sovittu erillisellä sopimuksella työnantajan kanssa. Työntekijä 

osaa päättää työn eri vaiheista, osaa muuttaa työmenetelmiä tilanteen 

mukaan, selviytyy huolellisuutta ja laatua vaativista työtehtävistä sekä 

suorittaa työtehtävät itsenäisesti. 

 

Loma- ja sairauspoissaoloajat: 

 

Avotyöntekijöiden lomat: 

 Lomaoikeus on 5 viikkoa/vuosi, kun työskentely on jatkunut alle 5 vuotta. Avotyön jatkut-

tua 5 vuotta lomaoikeus on 6 viikkoa. 

 Loma-ajoilta maksetaan 50 % työosuusrahasta. 

 

Sairauspoissaoloista työosuusrahaa maksetaan avotyössä viitenä päivänä viikossa toimivalle enin-

tään viisi päivää kuukaudessa ja avotyössä kolmena päivänä viikossa toimivalle enintään kolme 

päivää kuukaudessa. Työtoiminnassa ei makseta sairauspoissaolopäiviltä työosuusrahaa. 

 

Sairauspoissaoloista ei vaadita lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta, vaan oma tai luotettavan 

tahon (omainen, ohjaaja) ilmoitus asiasta riittää. Sairauden pitkittyessä on käännyttävä lääkärin 

puoleen. 

 

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 
 

Vaikeavammaisten palvelut osana sosiaalihuoltolain alaisia erityispalveluita  

Vammaispalvelulain soveltaminen suhteessa muuhun lainsäädäntöön palvelujen järjestämisessä 

Sosiaalitoimeen tapahtuvan yhteydenoton perusteella tehtävä palvelutarpeen arviointi sisältää 

sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa tehtävän arvi-

oinnin yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muden toimijoi-

den kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella nimetään omatyöntekijä ja selvitetään, minkä 

lain perusteella asiakkaan tarvitsema tuki ja palvelut järjestetään sekä tehdään asiakas-

/palvelusuunnitelma sekä tarvittavat tukea/palveluita koskevat päätökset ja selvitetään, miten 

tarvittavat palvelut järjestetään. 

Palvelujen järjestämisessä sovelletaan aina ensisijaisesti sosiaalihuoltolakia tai muita vammaispal-

velulakiin nähden ensisijaisia lakeja. Hakijan tulee hakea tarvitsemaansa palvelua tai etuutta muu-

alta, jos hänellä on siihen lain mukaan oikeus. 
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Sysmän kunta huolehtii siitä, että sen yleiset palvelut soveltuvat myös vammaisille henkilöille. 

Vammaispalvelulakia (380/1987) sovelletaan silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hä-

nelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Vammaispalvelulaki on kuitenkin ensisijai-

nen kehitysvammaisten erityishuoltolakiin nähden. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun 

lain (519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä 

palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti vammaispalvelulain nojalla siltä osin kuin ne ovat hänen palve-

lutarpeeseensa nähden riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mukaisia. Vammaispalve-

lulain nojalla järjestettävät palvelut jäävät pois kehitysvammalain mukaisesta erityishuolto-

ohjelmasta. 

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet 

Subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia palveluja ja tukitoimia vaikeavammaisille ovat 

 henkilökohtainen apu 

 kuljetuspalvelut 

 palveluasuminen 

 asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt 

   päivätoiminta 

 

Määrärahasidonnaisia palveluita ovat 

 sopeutumisvalmennus 

 kuntoutusohjaus 

 päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet 

 ylimääräiset vaatekustannukset 

 erityisravinto 

 

Palvelutarpeen selvittäminen 

Vammaispalvelujen ja tukitoimien tarve tulee selvittää vammaisen henkilön tilanteen ja olosuhtei-

den edellyttämässä laajuudessa. Palveluntarpeen selvittäminen on aloitettava viipymättä, viimeis-

tään seitsemäntenä arkipäivänä. Ellei ole ilmiselvää, että kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut jär-

jestetään vammaispalvelulain perusteella, tulee huomioida, että selvittelyssä otetaan huomioon 

sosiaalihuoltolain velvoitteet palvelutarpeen kokonaisvaltaisesta selvittämisestä. 

Yksilöllinen avuntarve selvitetään asiakkaan toivomus, mielipide ja itsemääräämisoikeus huomioi-

den. Asiakkaalle selvitetään hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja nii-

den vaikutukset (AsiakasL 5§). Palvelutarpeen selvittämiseen ei ryhdytä, jos asiakas sitä vastustaa. 

Selvitys keskeytetään asiakkaan pyynnöstä. Palvelutarpeen selvittäminen on palvelusuunnitelman 

perusta. 
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Vammaispalvelun työntekijä yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden sosiaali-

huollon asiantuntijoiden kanssa arvioi henkilön vaikeavammaisuuden ja palvelutarpeen suhteessa 

kuhunkin vammaispalvelulain mukaiseen palveluun ja tukitoimeen erikseen, kartoittamalla mm. 

hakijan elämäntilanteen, elinympäristön sekä toiminta- ja suoriutumiskyvyn. Palveluntarve selvite-

tään kotikäynnillä tai vähintään henkilökohtaisella tapaamisella hyödyntäen myös saatavilla olevia 

terveydenhuollon tai muita asiakaskohtaisia asiakirjoja. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat selvi-

tykset, kuten lausunnot vamman tai sairauden laadusta ja vaikutuksesta toimintakykyyn. Henkilön 

tarvitsemien vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi hänet voi-

daan ohjata lääkärin tai muun asiantuntijan tutkimukseen tai hänen asiassaan voidaan konsultoida 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Tarpeen mukaan pyydetään selvitykset myös muilta 

tahoilta, esimerkiksi kotihoidosta, fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, kuntoutustyöryhmältä 

ym. Jos asiakkaan hakeman palvelun tai tukitoimen tarvetta ei voida selvittää ilman lisätutkimuk-

sia, asiakkaan tulee mennä tarvittaviin tutkimuksiin. Muussa tapauksessa hakemus on hylättävä. 

Palvelun tai tuen tarvetta ei voida kuitenkaan ratkaista yksinomaan lääkärin tai muiden tervey-

denhuollon lausuntojen pohjalta ottamatta tosiasiallista selviytymistä huomioon. 

Henkilön avun tarpeen tulee olla jatkuvaluontoista, pitkäkestoista ja välttämätöntä. Pitkäaikaisuu-

della tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on ennusteen mukaan vähintään noin vuoden ajan erityisiä 

vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulain mukaiset ns. sub-

jektiiviset oikeudet edellyttävät vaikeavammaisuutta.  

 

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa vammaispalveluun osoitteenmuutoksesta, muuttuneesta pal-

velutarpeesta jne. Asiakastiedot rekisteröidään hakemuksen yhteydessä kunnan asiakastietojärjes-

telmään. 

Palvelusuunnitelma (VpL 3 a §) 

Vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämisen pohjalta on ilman aihee-

tonta viivytystä laadittava yksilöllinen palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä säädetään. Mainitun asiakaslain 7 §:n mukaan sosiaa-

lihuoltoa toteuttaessa laaditaan palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, jollei 

kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmei-

sen tarpeetonta (esim. tilapäisen avun tarve, jolloin asiakkaan tilanne ja olosuhteet voidaan kuvata 

asiakaskertomuksessa). Suunnitelma laaditaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, ellei siihen 

ole ilmeistä estettä. 

Vammaispalvelulaki tai asiakaslaki ei tarkemmin määrittele palvelusuunnitelman sisältöä. Palvelu-

suunnitelmassa asiakkaan yksilöllinen tilanne kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti asiakkaan toi-

mintakyvyn ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden osalta. Palvelusuunnitelma koostuu 

selvityksestä, yhteenvedosta/suunnitelmasta ja eriävistä näkökulmista. Siihen kirjataan mm. henki-

lön omat toiveet ja odotukset, vamma tai sairaus, sosiaalinen asema (mm. työssäkäynti, opiskelu, 

asuminen, perhe) jne. Lisäksi kartoitetaan muut myönnetyt ja tarvittavat palvelut, kuten vam-

maispalvelut, erityishuolto-ohjelma, terveys- ja kuntoutus sekä kotihoito. Palvelusuunnitelmaan 
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kirjataan lisäksi yhteenveto/suunnitelma ja tieto siitä, mitä palvelusuunnitelman palvelua tai tuki-

tointa ei voida myöntää, mikäli tällainen asia on tiedossa. Myös eriävät näkemykset kirjataan. Pal-

velusuunnitelmaa tarkistetaan asiakkaan tarpeiden tai olosuhteiden tai toimintaympäristön muut-

tuessa ja muutoinkin tarpeen mukaan (3 a §). 

Lähtökohtaisesti hoito- ja/tai palvelusuunnitelma ei sellaisenaan ole oikeudellisesti sitova päätös 

palvelun myöntämisestä. Palvelusuunnitelman perusteella asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia suun-

nitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset tehdään 

ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henki-

lö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian 

selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa (VpL 3 a §). Enimmäismääräajasta 

voidaan poiketa esim. silloin, kun vamman tai sairauden harvinaislaatuisuus edellyttää poikkeuk-

sellista selvitystä. Vammaispalvelupäätöksiä voidaan niiden voimassaoloaikana tarkistaa asiakkaan 

tilanteen, tarpeen tai toimintaympäristön muuttuessa sekä muutoinkin tarpeen mukaan. 

  

Henkilökohtainen apu 

Vaikeavammaisuuden määrittely suhteessa henkilökohtaiseen apuun 

 

Henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää vaikeavammaisuutta. Henkilökohtaista apua jär-

jestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vam-

man tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen vam-

maispalvelulain 8 c § 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista. 

 

Vaikeavammaisuus on pitkäaikainen tila. Eteneviä, henkilön toimintakykyyn voimakkaasti vaikut-

tavia sairauksia ovat esimerkiksi MS-tauti, eräät lihassairaudet ja ALS. Avun tarve ei voi johtua 

pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Vammaisuus ja ikääntymi-

sestä johtuvat sairaudet ja toimintarajoitteet on erotettava toisistaan. Vamma tai sairaus on osoi-

tettava lääkärinlausunnolla. 

 

Toimintakyvyn ja henkilökohtaisen avun tarpeen arviointi 

Hakijan tilanne arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä vammaisen henkilön ja muiden asiantunti-

joiden kanssa ennen päätöksen tekemistä. Vammaispalveluiden työntekijä tapaa asiakkaan sekä 

selvittää 

 Mihin apua tarvitaan? 

 Millaisia ovat ensisijaiset, riittävät ja henkilölle sopivat muut palvelut (VpL 4§)? Onko 

avun luonne sellainen, että henkilö tarvitsee henkilökohtaista apua vai tarvitseeko hen-

kilö ensisijaisesti esim. hoitoa, huolenpitoa, valvontaa, ohjausta tai tukihenkilöä tai 

muita vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia palveluja? 
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 Saako henkilö esim. kotihoidon, palveluasumisen, omaishoidon tuen tai erityishuollon 

palveluja vai tarvitseeko hän laitoshoitoa? Näissä tilanteissa pitää arvioida, paljonko 

henkilö tarvitsee muiden palveluiden lisäksi henkilökohtaista apua. 

 Mikä on vamman/sairauden aste ja laatu ja onko asiakas vammaispalvelulain mukainen 

vaikeavammainen? 

 Jos asiakas on vaikeavammainen, edistääkö avustajan saaminen tämän itsenäistä suo-

riutumista, sekä missä asioissa vaikeavammainen henkilö välttämättä tarvitsee apua? 

Tämän jälkeen on arvioitava, miten suuri tuntimäärä kattaa avun tarpeen. Arvioinnin 

apuna voidaan käyttää lääkärin- ja terapeuttien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoi-

den lausuntoja ja selvityksiä hakijan terveydentilasta ja toimintakyvystä. 

 

Arvioitaessa henkilökohtaisen avun tarvetta otetaan huomioon palvelukokonaisuus (saattaja-, pu-

hetulkki, asumis- ja kuljetuspalvelu ym.). Tällöin tulee ottaa tarkasteluun myös, voidaanko asiak-

kaan tuen tarve turvata sosiaalihuoltolain mukaisella kotipalvelulla. 

Henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää, että:  

1.  avun tarve on pitkäaikainen ja 

2.  avun tarve on välttämätön ja 

3.  toiminta ei onnistu itsenäisesti tai suoriutuminen vie kohtuuttomasti aikaa ja 

4.  henkilökohtainen apu mahdollistaa tavanomaisen elämän ja 

5.  avun tarve on toistuvaa, vaikka se olisi määrältään vähäistä ja 

6.  vaikeavammaisella henkilöllä on kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa ja 

7.  henkilö kykenee toimimaan työnantajana ja 

8. avun tarve ei perustu pääosin hoivaan, hoitoon, ohjaukseen, valvontaan tai tukihenki-

lön tarpeeseen eikä 

9. palvelujen järjestämisessä voida soveltaa ensisijaisesti sosiaalihuoltolakia tai muita 

vammaispalvelulakiin nähden ensisijaisia lakeja. 

 

Mikäli henkilökohtaisen avun tarve perustuu pääasiassa hoivaan, huolenpitoon, ohjaukseen, val-

vontaan tai tukihenkilön tarpeeseen, tai kun henkilön avun tarvetta määrittelevät muut kuin vai-

keavammainen henkilö itse, ei edellytyksiä henkilökohtaisen avun saamiselle ole. 

 

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen henkilökohtaista apua järjestettäessä 

 

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella 

henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja sen eri järjestämistapojen vaikutukset. 

Tämä edellyttää aina kykyä ja edellytyksiä hallita itseään sekä kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä. 

Vaikeavammaisen henkilön pitää pystyä muodostamaan oma mielipiteensä ja hänen on ymmär-

rettävä asian kannalta merkitykselliset ratkaisut. Vaikeavammaisen henkilön pitää siis pystyä ja 
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osata arvioida ratkaisujensa syy- ja seuraussuhteet. Tämä edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä 

kykyä johtaa tai ohjata tilannetta ja toimintaa, jossa avustaja työskentelee. Avun tarvitsija määrit-

telee sen, missä asioissa ja miten avustaminen tapahtuu. Itsemääräämisoikeus edellyttää myös 

sitä, että henkilön tahdonmuodostukseen eivät vaikuta muut henkilöt. Myöskään avun tarpeen 

määrittämisestä ei voi vastata toinen henkilö, esimerkiksi omainen.  

 

Vammainen henkilö valitsee avustajana toimivan henkilön. Avustajan tulee pääsääntöisesti olla 

perheen ulkopuolinen henkilö. Avustajana ei voi olla omainen tai muu läheinen henkilö, esim. 

henkilön puoliso tai avopuoliso, lapsi, vanhempi tai isovanhempi. Lähiomainen voi toimia henkilö-

kohtaisena avustajana vain poikkeustilanteissa erityisen painavasta syystä, esim. kun henkilön sai-

raus on edennyt niin pitkälle, että vain tietty omainen pystyy tulkitsemaan eleitä. Koska henkilö-

kohtainen apu suuntautuu avustettavan itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisäämiseen, on 

omaishoito soveltuvampi tilanteisiin, joissa kyse on lähinnä hoivasta ja hoidosta. 

 

Erityisen järjestämisvelvollisuuden rajaus 

 

Erityistä järjestämisvelvollisuutta henkilökohtaiseen apuun ei ole, jos vaikeavammaisen henkilön 

riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Henkilökohtainen apu ei ole tarkoi-

tettu hoivaan, hoitoon eikä valvontaan. Mikäli henkilön avustaminen painottuu pääasiassa hoivaan 

ja huolenpitoon ja henkilö on kotona ollessaankin pääasiassa laitoshoidon tarpeessa tai henkilöä 

hoidetaan sairautensa tai vammansa johdosta laitoshoidossa, kunnalla ei ole erityistä velvollisuut-

ta järjestää henkilökohtaista apua. 

 

Avun määrä 

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuu-

dessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Harrastuksia, yhteiskunnallista 

osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten henkilökohtaista apua on 

myönnettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan 

vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. (VpL 8 c §). 

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää työssäkäyntiin silloin, kun avustaja mahdollistaa vaikea-

vammaisen henkilön työnteon. Työ voi olla työsuhteeseen perustuvaa tai yritystoimintaa. Opiske-

lun tulee olla tutkintoon tai ammatin saavuttamiseen tähtäävää, ammattitaitoa vahvistavaa tai 

työllistymismahdollisuuksia edistävää. Muunlainen opiskelu katsotaan harrastukseksi. Työstä ja 

opiskelusta pyydetään toimittamaan selvitykset. 

Henkilökohtaisen avun tarpeen mitoittamisen, kohdentamisen ja toteutustavan arvioimiseksi 

myönnetään aluksi pääsääntöisesti arviointijakso, jonka tulosten perusteella tehdään lopullinen 

päätös henkilökohtaisesta avusta ja sen toteuttamisesta. 
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Erityistilanteita 

Palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa tai hoitokodissa asuvan henkilön avun tarve 

päivittäisissä toiminnoissa, esim. asioinnissa, turvataan yksikön henkilökunnan avulla. Palveluasu-

misen yksiköiltä ja hoitokodeilta edellytetään asiakkaiden avun tarvetta vastaavaa henkilöstömi-

toitusta. 

 

Henkilökohtaista apua ei myönnetä omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen. 

 

Arvioitaessa henkilökohtaisen avun tarvetta tulee ottaa tarkasteluun, voidaanko asiakkaan tuen 

tarve turvata sosiaalihuoltolain mukaisella kotipalvelulla. Kotipalvelu voi tulla kyseeseen, kun se 

korvaa henkilökohtaisen avun järjestämistä, sekä myös esim. sijaisjärjestelynä äkillisissä ja odot-

tamattomissa tilanteissa. Kotihoidon palvelut ovat hoidon ja hoivan osalta ensisijaisia, mikäli hen-

kilön avun tarve painottuu ensisijaisesti perushoitoon tai palvelut ovat hänelle riittäviä ja sopivia 

vamma tai sairaus huomioon ottaen. Kotihoidon palveluina on mahdollisuus saada myös kauppa- 

ja asiointipalvelua sekä ateriapalvelua. Vaikeavammainen henkilö voi olla oikeutettu kotihoidon 

palveluihin myös esim. lääkehoidon toteuttamiseen liittyvän avuntarpeen tms. syiden vuoksi. Ko-

tihoidon palvelu räätälöidään yksilöllisen tarpeen mukaiseksi. Palvelusuunnitelmaan sisältyvistä 

välttämättömistä kotihoidon käynneistä ei peritä asiakasmaksua. Vaikeavammaisuuden perusteel-

la järjestettävät kotihoidon palvelut osana henkilökohtaista apua arvioidaan yksilöllisen palvelu-

tarpeen perusteella hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tällöin ko. palvelukäynnit turvaavat päivittäi-

sistä toimista selviämistä. Lääketieteellistä tai sairaanhoidollista osaamista edellyttävästä kotihoi-

dosta asiakkaalta voidaan pääsääntöisesti periä asiakasmaksu. 

Henkilökohtaista apua ei myönnetä tukihenkilön tarpeeseen. 

 

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisena ei pidetä henkilöä, jonka toimintakyvyn alenemi-

nen ja avun tarve johtuvat pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintakyvyn muu-

toksista. Jos henkilön avun tarve johtuu ikääntymiseen liittyvästä sairaudesta ja siitä aiheutuvasta 

toimintakyvyn muutoksesta, järjestetään tarvittaessa muuta sopivaa apua (kuten sosiaalihuolto-

lain mukaisia ikääntyneille suunnattuja palveluita ja tukitoimia).  Ikääntyneellä vaikeavammaisella 

henkilöllä tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa ja henkilökohtaisen avun 

tulee tukea häntä toteuttamaan omia elämänvalintojaan. Henkilökohtainen apu ei tule kysymyk-

seen, jos avun tarpeen määrittely perustuu pelkästään toisen henkilön, esimerkiksi omaisen, nä-

kemyksiin. Ikääntyneen hoivan, hoidon, ohjauksen, valvonnan tai tukihenkilön tarpeisiin ei vastata 

henkilökohtaisella avulla. 

 

Vanhemmat vastaavat lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Henkilökohtaisesta avusta päätettäessä 

on arvioitava ensisijaisten palvelujen sopivuus ja riittävyys (mm. päivähoito, iltapäivähoito, koti-

hoito, lapsiperheiden kotipalvelu). Perusopetuksen osalta henkilökohtaisen avun ensisijainen jär-

jestämisvastuu on kunnan opetustoimella. Koska henkilökohtaisen avun myöntäminen edellyttää 

avustettavan kykyä tehdä itsenäisiä valintoja sekä määritellä avun sisältö ja toteutustapa, aivan 
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pienen lapsen kohdalla henkilökohtainen apu ei tule kyseeseen. Henkilökohtainen apu tulee ky-

seeseen silloin, kun lapsi tai nuori ei ole vanhempiensa välittömän ja jatkuvan valvonnan tarpeessa 

ja kykenee tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja. Keskeistä arvioinnissa on verrata vai-

keavammaista lasta samanikäiseen terveeseen lapseen. Hoivan, hoidon, ohjauksen, valvonnan ja 

tukihenkilön tarpeisiin ei myönnetä henkilökohtaista apua. 

 

Henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytyksenä myös kehitysvammaisen henkilön kohdalla on 

vaikeavammaisuus. Kehitysvammaisen henkilön tulee kyetä määrittelemään henkilökohtaisen 

avun sisältö ja toteutustapa. Henkilökohtainen apu ei tule kysymykseen, jos avun tarpeen määrit-

tely perustuu pelkästään toisen henkilön, esimerkiksi omaisen, näkemyksiin. Asumispalveluyksi-

kössä asuvan kehitysvammaisen avun tarve päivittäisissä toiminnoissa turvataan yksikön henkilö-

kunnan avulla. Hoivan, hoidon, ohjauksen, valvonnan tai tukihenkilön tarpeisiin ei vastata henkilö-

kohtaisella avulla. 

 

Henkilökohtaisen avun järjestämistapa  

 

Sysmän kunnan alueella henkilökohtainen apu järjestetään taloudellisena tukitoimena (ns. työnan-

tajamalli) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta 

aiheutuvat kohtuulliset palkkakustannukset, työnantajan lakisääteiset maksut (sosiaaliturvamaksu, 

työeläkevakuutusmaksu, pakollinen tapaturma- ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu sekä 

pakollisen työterveydenhuollon maksut) ja korvaukset (pyhätyökorvaus, vuosilomalain mukaiset 

korvaukset ja sairausajan palkka) sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät 

kulut. Esimerkiksi lomaraha, vapaaehtoiset vakuutukset tai pakollisen työterveyshuollon ylittävät 

kustannukset eivät ole lakisääteisiä maksuja, korvauksia tai muita välttämättömiä kuluja, eivätkä 

näin ollen korvattavia kustannuksia. 

 

Vammainen henkilö valitsee ja palkkaa itse henkilökohtaisen avustajan, jonka palkkaamisesta ai-

heutuvia kustannuksia korvataan vammaispalveluna palvelupäätöksen mukaisessa laajuudessa. 

Kunnan on ohjattava ja autettava vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaukseen ja työsopi-

muksen laatimiseen liittyvissä asioissa. Työsopimus on merkittävä juridinen toimi, ja se suositel-

laan aina ennen allekirjoitusta käymään läpi vammaispalveluiden työntekijän kanssa. Avustettava 

toimii itse henkilökohtaisen avustajan työnantajana eli avustaja ei ole työsuhteessa Sysmän kun-

taan. Työnantajan on huolehdittava siitä, että avustajan työtunnit toteutuvat enintään päätökses-

sä ilmoitettujen tuntimäärien mukaisesti. Työnantajana toimiva vaikeavammainen henkilö voi 

myönnetyn henkilökohtaisen avun tuntimäärän puitteissa tarvittaessa palkata useamman kuin 

yhden avustajan. 

 

Omaisen toimiessa henkilökohtaisena avustajana ei korvata vuosilomalain perusteella vuosiloma-

palkkaa, ylityö- ja pyhätyöajan korvauksia, tapaturmavakuutusmaksuja, työttömyysvakuutusmak-

suja ja työterveydenhuollon maksuja. Kotonaan henkilökohtaisena avustajana toimiessaan omai-



40 
 

nen on kuitenkin oikeutettu vuosilomalain 8.1 § mukaiseen vapaaseen sekä 16§ mukaiseen loma-

korvaukseen.  

 

Mikäli asiakas ei hoida avustajan palkanmaksua itse, voidaan avustajan palkan laskemiseksi ja 

maksamiseksi osoittaa tietty tilitoimisto, tai käyttää esimerkiksi kunnan omaa palkanlaskentaa. 

Myös avustajien pakollisen työterveyshuollon järjestämispaikka voidaan osoittaa. Kyseeseen voi 

tulla esimerkiksi kunnan oma työterveyshuollon yksikkö. Asiakkaita ohjeistetaan tarkemmin kul-

loinkin voimassa olevista käytänteistä ja niissä tapahtuvista muutoksista.  

 

Henkilökohtaisen avustajan työ ei ole sairaan hoitamista, joten tehtävään ei vaadita hoitajan kou-

lutusta. Työsuhdetta määrittävät työsopimuksen ehdot ja pakottava työlainsäädäntö mm. työso-

pimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki ja joissain tapauksissa työehtosopimus. Henkilökohtaisesta 

avusta voidaan periä maksu, jos henkilö saa siihen korvausta muun lain kuin vammaisuuden perus-

teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla, esimerkiksi liikenne- tai tapa-

turmavakuutuslain nojalla. 

Ilmoitusvelvollisuus 

 

Vaikeavammainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan vammaispalveluiden työntekijälle olosuh-

teissaan tapahtuvista muutoksista, joilla on vaikutusta henkilökohtaisen avun järjestämiseen. 

 

Tukisuhdetoiminta 

Tukisuhdetoimintaa voidaan myöntää vammais- tai kehitysvammalain nojalla, jolloin sen piiriin 

voivat tulla erityistä tukea tarvitsevien lasten lisäksi myös aikuiset henkilöt. 

Tukisuhdetoiminnan yleisenä tavoitteena on ohjata vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan, 

luoda turvallisuutta ja vahvistaa asiakkaan itseluottamusta, identiteettiä sekä auttaa selviytymään 

ongelmatilanteissa. Tavoitteena on hyvän ja luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaan ja tu-

kihenkilön/-perheen välille. 

Tukihenkilölle ja tukiperheelle maksetaan palkkio ja kulukorvaus tukisuhdetoiminnan sopimuksen 

mukaisesti. Tapaamiskertoja tukihenkilön kanssa on yleensä vähintään neljä kuukaudessa ja ta-

paamisten kesto on vähintään kaksi tuntia/tapaamiskerta. Vammaispalveluiden tukisuhdetoimin-

nan palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan Sysmässä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuodelle 

2020 vahvistamien taksojen mukaisesti. 

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 
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Kuljetustarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammas-

taan tai sairaudestaan aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Erityisiä suoriutumisvaike-

uksia voivat aiheuttaa esim. pyörätuolilla liikkuminen ja sokeus. 

Erityisiksi vaikeuksiksi ei katsota esim. kauppakassien kantamiseen liittyviä haittoja, haja-

asutusalueella asumista, yksinäisyyttä tai ikääntymisestä johtuvaa liikuntakyvyn alenemista.  

Hakemuksen liitteenä asiakasta pyydetään toimittamaan lääkärinlausunto vammasta tai sairau-

desta, sen vaikutuksesta toimintakykyyn sekä aiheuttamasta erityisestä liikkumisen vaikeudesta. 

Tarpeen mukaan tulee pyytää lausunnot myös muilta tahoilta, esimerkiksi erikoislääkäriltä, fysio- 

ja toimintaterapeutilta tai kuntoutusohjaajalta, sekä konsultoida eri sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiantuntijoita päätöstä tehdessä. 

Vammaispalveluiden työntekijä selvittää asiakkaan liikkumismahdollisuudet omassa asuinympäris-

tössään. Asiakkaan luokse tulee tehdä kotikäynti, ellei kotikäynnin tekemistä katsota ilmeisen tar-

peettomaksi sen johdosta, että tarpeellinen selvitys asumisolosuhteista ja hakijan kuljetuspalvelun 

tarpeesta on jo vammaispalveluiden käytettävissä. Vammaispalvelun työntekijä voi harkita koe-

matkan tekemistä asiakkaan kanssa liikkumiskyvyn selvittämiseksi. 

Kuljetuspalvelun myöntäminen edellyttää, että 

1. asiakas on vaikeavammainen ja 

2. hän ei saa kuljetuspalveluita tai kulkemiseen tukea muiden säännösten nojalla ja 

3. asiakkaalla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja 

4. hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 

kohtuuttoman suuria vaikeuksia, vaikka ne olisivat muutoin saatavilla ja 

5. asiakkaan kuljetuspalvelun tarpeen on johduttava vammasta tai sairaudesta, joista aiheu-

tuva haitta on pysyvä ja pitkäaikainen.  

 

Ikääntymisestä johtuva liikuntakyvyn aleneminen ei ole peruste vammaispalvelulain mukaisen 

kuljetuspalvelun myöntämiselle. 

 

Matkojen korvaus 

Kunnalla on velvollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset kuljetuspalvelut. Kohtuullisuutta arvioita-

essa otetaan huomioon matkan pituus ja siitä aiheutuneet kustannukset. Kohtuuttomia kustan-

nuksia ei korvata. Vammaispalvelulain ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelun järjestämisen tavoit-

teena on, että vaikeavammainen henkilö pystyy liikkumaan, kuten hän pystyisi liikkumaan julkisel-

la liikennevälineellä ilman vaikeavammaisuutta. Vammaispalvelulaki ei oikeuta yksilölliseen kulje-

tukseen, vaan kuljetus voidaan järjestää esim. palvelulinjalla, matalalattiabussilla tai yhdistettynä 

kuljetuksena, joihin matkustusoikeus ensisijaisesti myönnetään. Ns. yksinkulkuoikeus tai vakiotaksi 

voidaan asiakkaalle myöntää vain vaikeavammaisen toimintakykyyn liittyvin erityisperustein.  
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Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poli-

klinikka-, lääkäri- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön mukaisesti (esim. 

Kela, vakuutusyhtiö). Kuljetuspalvelu on henkilökohtainen, ja matkustajan on oltava kuljetuspalve-

lupäätöksen saanut henkilö. 

 

Kuljetuspalvelun käyttäjältä peritään omavastuuosuutena alentamaton kilometripohjainen, Mat-

kahuollon 1.1.2017 voimassa olleen maksutaulukon mukainen maksu / yhdensuuntainen matka 

(palveluntuottaja perii maksun suoraan asiakkaalta). Asiakas maksaa omavastuuosuuden kuljetuk-

sen yhteydessä ajoneuvossa ja loppuosan autoilija laskuttaa kunnalta erikseen saamiensa ohjeiden 

mukaan. Mikäli useampi vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita 

käyttävä asiakas matkustaa samassa taksissa, kuitataan kaikkien asiakkaiden päätöksestä matka 

tehdyksi. Kaikki maksavat oman omavastuuosuutensa, ellei kyseessä ole omatoimisesti yhdistelty 

matka. 

Tarvittaessa asiakas voi pyytää voimassa olevan omavastuuosuuksien taulukon toimintakeskuksen 

palvelusihteeriltä. Omavastuuosuuden perimättä jättämistä ei saa käyttää kilpailukeinona eikä 

hinnanalennuksena. Sysmän kunta / Terveystalo voi tarvittaessa pyytää asiakkaalta selvityksen 

omavastuuosuuden maksamisesta.  

Asiakkaalla ei ole oikeutta valita kuljetuspalveluiden korvaustapaa. Kunta voi muuttaa kuljetuspal-

velun omavastuun perimiskäytäntöä esimerkiksi siten, että kunta laskuttaa omavastuun asiakkaal-

ta jälkikäteen. 

Asiakkaalle myönnettävät matkaoikeudet ovat yhdensuuntaisia matkoja. Yhdensuuntainen matka 

on matka, joka päättyy eri osoitteeseen, kuin mistä se on alkanut. Yhdensuuntainen matka on suo-

rin matka tilausosoitteesta, josta asiakas nousee taksiin, pääteosoitteeseen. Paluu kotiin tai mat-

kan jatkuminen yhdestä osoitteesta toiseen on toinen yhdensuuntainen matka, josta asiakas mak-

saa uuden omavastuun. Esimerkiksi matka kotoa kauppaan on yksi yhdensuuntainen matka. Paluu 

takaisin kotiin on toinen yhdensuuntainen matka. Asiointiaika esimerkiksi kaupassa ei sisälly me-

no- eikä paluumatkaan.  Sen sijaan yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä vain yksi matkan varrel-

la tapahtuva pikainen (enintään 10 min) pysähdys nopeaa asiointia varten. Matkan alussa tai sen 

pääteosoitteessa tapahtuva odotus ei sisälly matkan hintaan, vaan asiakas maksaa odotuksen itse. 

Mikäli asiakkaalla on tarve kulloinkin voimassa olevaa odotusajankorvausta pidemmälle odotuksel-

le/avustamiselle, tulee asiakkaan maksaa ylimenevä osuus suoraan kuljettajalle. 

Kuljetuspalveluna korvataan asuinkunnassa, lähikunnassa tai toiminnallisessa lähikunnassa tapah-

tuvat kohtuulliset matkat. Sysmän toiminnalliset lähikunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola ja Lu-

hanka. Kuntien määrittely tapahtuu asiakkaan tarpeen perusteella. Muihin kuntiin suuntautuvia 

matkoja ei vammaispalvelulain mukaan korvata. Korvauksessa huomioidaan kohtuulliset kustan-

nukset.  

Mikäli asiakkaalla on oikeus matkakorvaukseen jonkun muun ensisijaiseksi katsottavan lain perus-

teella, ei vammaispalvelulain mukainen kuljetusoikeus ole käytettävissä (mm. terveydenhoitoon 
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liittyviin matkoihin, jotka kuuluvat Kelan korvauksen piiriin, ei saa käyttää vammaispalvelulain mu-

kaisia kuljetuspalveluja). 

Saattajapalvelu 

Saattajapalvelusta tehdään yksilökohtainen päätös. Asiakkaalla tulee olla päätöksessä merkintä 

saattajapalvelusta. 

Kyytien tilaaminen 

HUOM! Kelan korvaamat kyydit tulee tilata Kelan ohjeistamalla tavalla. 

Asiakkaalle ohjeistetaan kulloinkin voimassa oleva kyytien tilaustapa, sekä hyväksytyt kuljetuspal-

veluiden tuottajat. Kyytien yhdistely voi tulla kysymykseen. Mahdollisista muutoksista tilaustavois-

sa tiedotetaan asiakkaita erikseen. 

Väärinkäytökset 

Matkoista aiheutuneita kustannuksia seurataan ja mahdolliset väärinkäytökset tulee tutkintaan. 

Ohjeiden vastaisen tai vilpillisen toiminnan seurauksena korvatut matkakustannukset peritään 

takaisin, ja voidaan siirtyä kuljetuspalvelujen järjestämiseen korvaamalla matkat kuittia vastaan 

jälkikäteen. Asia voidaan antaa myös poliisiviranomaisten tutkittavaksi. 

Mikäli asiakas toistuvasti (2 kertaa) huomautuksesta huolimatta käyttää kuljetuspalvelua viranhal-

tijapäätöksen ja vammaispalveluohjeen vastaisesti, kuljetuspalvelupäätös lakkautetaan. 

Ilmoitusvelvollisuus 

Kuljetuspalveluja saavan henkilön on ilmoitettava päätöksentekijälle olosuhteissaan tapahtuvissa 

muutoksista, joilla on vaikutusta kuljetuspalvelujen tarpeeseen. Tällaisia muutoksia ovat esimer-

kiksi toimintakyvyn muutokset, pitkäaikaishoitoon siirtyminen, muutto toiselle paikkakunnalle ja 

liikkumisen apuvälineitä (esim. pyörätuoli) koskevat muutokset kulkuneuvossa.  

Omaisen kuljettaminen erityishuoltona järjestettävään palveluun 

Omaiselle (samassa taloudessa asuva henkilö tai muualla asuva isä, äiti, isovanhempi tai muu suku-

lainen) voidaan korvata kehitysvammaisen henkilön kuljettamisesta omalla autolla erityishuoltona 

järjestettävään palveluun 0,24 €/kilometri (Verohallinto). Mahdollisuudesta on sovittava etukä-

teen, jolloin samalla käydään läpi asiaan liittyvä maksukäytäntö. 

 

Palveluasuminen 

Vaikeavammaisuuden määrittäminen palveluasumisen tarvetta harkittaessa 

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa 

vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, 

vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tar-



44 
 

peessa. Palveluiden järjestämisvelvollisuutta ei ole, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huo-

lenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. (VpL 8 §, VpA 10 §) 

Hakijan vaikeavammaisuuden suhteessa palveluasumisen tarpeeseen määrittää vammaispalvelui-

den työntekijä yhdessä SAS-työryhmän kanssa kartoittamalla hakijan elämäntilanteen, elinympä-

ristön ja hakijan toiminta- ja suoriutumiskyvyn. Arviointia varten pyydetään tarvittaessa lääkärin-

lausunto sairauden tai vamman vaikutuksesta toiminta- ja suoriutumiskykyyn. Tarpeen mukaan 

tulee pyytää selvitykset myös muilta tahoilta, esimerkiksi kotihoidosta, fysioterapeutilta, toiminta-

terapeutilta, kuntoutustyöryhmältä ym. Palveluasumisen tarvetta ei voida kuitenkaan ratkaista 

yksinomaan lääkärinlausuntojen pohjalta ottamatta tosiasiallista selviytymistä kotioloissa huomi-

oon. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta valita paikkaa, missä palveluasuminen järjestetään. 

Tukipalvelut 

Asiakkaan asumista voidaan tukea järjestämällä tukipalveluja. Tällaisia tukipalveluita voivat olla 

esimerkiksi tukihenkilö, asumisen ohjaus tai valmennus, kotihoito ja omaishoidon tuki. Palvelujen 

lakiperuste voi olla muu kuin vammaispalvelulaki. 

Maksut 

Vammaisuudesta tai sairaudesta aiheutuvia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja 

kotipalvelun tukipalvelut. Muista kustannuksista asiakas vastaa itse. 

Asiakkaalta voidaan kuitenkin periä maksu, mikäli asiakas (vaikeavammainen) saa ko. palveluista 

korvauksen jonkun muun lain nojalla, esim. tapaturmavakuutuslaki, liikennevakuutuslaki, sotilas-

vammalaki. 

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet  

Asunnon muutostyöt 

Asumisen kannalta välttämättömiä asunnon muutostöitä sekä asuntoon kuuluvia välineitä ja lait-

teita voidaan myöntää korvattavaksi vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu oma-

toiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vai-

keuksia, ja jos tämä vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen 

tavanomaisista elämäntoiminnoista vakituisessa asunnossaan. Palveluiden järjestämisvelvollisuut-

ta ei ole, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoi-

menpitein. (VpL 9 §, VpA 13 §) Asunnon muutostöiden tarpeen ja välttämättömyyden selvittämi-

seksi tehdään aina moniammatillinen kotikäynti, jonka toteuttamiseen osallistuu pääsääntöisesti 

mm. fysioterapeutti. Päätöksenteon tueksi voidaan tarvittaessa pyytää lausuntoja myös muilta 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta. Muutostöiden teknisestä toteutuksesta, tarkoituksenmu-

kaisuudesta ja kohtuullisista kustannuksista hankitaan tarvittaessa lausunto rakennusalan asian-

tuntijalta.  



45 
 

Asunnon muutostöinä korvataan ainoastaan vamman tai sairauden vuoksi välttämättömät ja kus-

tannuksiltaan kohtuulliset muutostyöt (esim. asunnon ovien levittäminen, luiskien rakentaminen, 

kylpyhuoneen/wc:n muutostyöt), jotka kohdistuvat säännöllisessä pitkäaikaisessa käytössä ole-

vaan vakinaiseen asuntoon. Korvaus myönnetään vain siltä osin kuin kustannuksia aiheuttavat 

toimenpiteet ovat vaikeavammaisuudesta johtuvia. Asunnon muutostyöt korvataan vain, mikäli 

niiden avulla mahdollistetaan asiakkaan suoriutuminen vakituisessa asunnossa. 

Kohtuullisuutta arvioitaessa tulee selvittää, onko asiakkaalla mahdollisuus suoriutua nykyisessä 

asunnossa ja onko nykyiseen asuntoon mahdollista tehdä asiakkaan vamman tai sairauden kannal-

ta tarvittavia muutoksia. Kustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös se, 

onko asiakkaalle korvattu asunnon muutostöitä nykyiseen asuntoon. Asunnon muutostöiden kus-

tannuksina huomioidaan välttämättömät asunnon muutostöistä aiheutuvat kustannukset. Koh-

tuullisten kustannusten ylittävän osuuden maksaa asiakas itse. 

Vammaispalvelun asunnon muutostöihin ei kuulu peruskorjaus, asunnon laatutason tai asumismu-

kavuuden nostaminen, lisätilan tai saunan rakentaminen tai näiden muutostyöt. Muutostöitä ei 

myöskään pääsääntöisesti myönnetä yleisiin tiloihin, esim. kerrostalon rappukäytävä ja ulko-oven 

edusta. Muutostöiden avulla ei tule päästä koko taloon, vaan asumisen kannalta välttämättömiin 

tiloihin. Vapaa-ajan asuntoon korvausta ei myönnetä. Mikäli asiakas teettää myös muita muutos-

töitä välttämättömien muutostöiden yhteydessä, niitä ei korvata. Uudisrakennusvaiheessa tehtä-

vistä muutostöistä suoritetaan korvaus niistä lisäkustannuksista, jotka ylittävät vastaavan asunnon 

normaalit rakentamiskustannukset. 

Kunnalla on oikeus vaatia ennen asunnon muutostöiden maksamista, että asunnossa tehdään 

esim. tarvittavat peruskorjaukset, jotka mahdollistavat muutostöiden tekemisen tai jotka muutoin 

positiivisella tavalla vaikuttavat korvattavien asunnonmuutostöiden suorittamiseen. Asunnonmuu-

tostöitä ei myönnetä, mikäli asunnon on niin huonokuntoinen, ettei muutostöitä voida tämän ta-

kia toteuttaa. 

Mikäli asiakas ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin, asiakas voi 

hakea Valtion korjausavustusta asuintalon tai asunnon remonttiin sosiaalisin perustein. Hakemus-

lomakkeen ja -ohjeita saa kunnan teknisestä toimistosta.  

 

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 

Aluksi on selvitettävä onko asiakkaalla mahdollisuus saada vammansa tai sairautensa kannalta 

välttämättömät välineet ja laitteet käyttöönsä muuta kautta, esimerkiksi lääkinnällisestä kuntou-

tuksesta, KELA:lta tai vakuutusyhtiöltä. 

Välineiden ja laitteiden hankkimisesta korvataan kohtuulliset kustannukset kuten asunnon muu-

tostöissäkin. Asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä ja laitteita voivat olla esim. erilaiset häly-

tys- ja turvalaitteet, ovenaukaisukoneistot, wc:n lisälaitteet ja kiinteä induktiosilmukka. Lainatut 
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välineet ja laitteet on palautettava vammaispalveluihin käytön tarpeen lakattua. Koti-irtaimistoa ei 

korvata. 

Kuntien välinen korvausvastuu 

Vammaisen henkilön muuttaessa kunnasta toiseen, tulee lähtökunnan korvata asunnonmuutos-

töiden kustannukset. 

Päivätoiminta 

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman 

tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua 

sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perus-

tuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. (VpL 8 b § Päivä-

toiminnan määrään voivat vaikuttaa sekä asiakkaasta että toiminnan järjestäjästä aiheutuvat syyt. 

Laissa ei ole säädetty päivätoiminnalle tuntimääriä.  

Päivätoimintaan osallistuvalle ei makseta korvausta toimintaan osallistumisesta. Päivätoiminta on 

maksutonta lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia 

maksullisia palveluja. 

 

Myöntämisen perusteet 

Asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden tarve arvioidaan palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Uusien 

asiakkaiden osalta päivätoimintahakemukseen liitteenä tulee olla lääkärintodistus tai muu toimin-

takyvyn arvio. Päivätoiminnan tarpeen arviointi tulee tehdä aina yhteistyössä tarvittavien tahojen 

kanssa. 

Asiakkaan oikeus päivätoimintaan jonkun muun lain nojalla (mielenterveyslaki, kehitysvammalaki 

tms.) on aina ensin selvitettävä. Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työky-

vytöntä 16 - 65-vuotiasta henkilöä. Henkilön toimintarajoite on niin vaikea, että se estää häntä 

osallistumasta sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Toimintakyky voi olla voimakkaasti 

alentunut esimerkiksi aivovamman tai useamman eri vamman tai sairauden seurauksena. Toimin-

taan osallistuvan asiakkaan tulee kuitenkin kyetä osallistumaan ainakin osittain tavoitteelliseen 

toimintaan. 

Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus (VpA 14§, 15§) 

Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen sopeutumisvalmennus on tarkoitettu vammaisen hen-

kilön ja hänen läheistensä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi silloin, kun sopeutumisvalmen-

nusta ei toteuteta muun lainsäädännön tai tukimuodon kautta, kuten lääkinnällisenä kuntoutuk-

sena. Vammaispalvelun sopeutumisvalmennuksena ei tueta sellaista toimintaa, joka sisällöltään on 

loma- ja virkistystoimintaa. 
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Määrärahasidonnainen, harkinnanvaraisen kuntoutusohjauksen tehtävänä on mm. asiakkaan ja 

hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen, asiakkaan aktivoiminen omatoimiseen yleisten palvelujen käyt-

töön, asiakkaan kuntoutusprosessin seuraaminen, sekä asiakkaan erityistarpeista tiedottaminen 

eri palvelujärjestelmille. 

Päivittäisen toiminnan koneet, välineet ja laitteet (VpA 17§) 

Avustusta muiden kuin lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettävien välineiden, koneiden ja lait-

teiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää erityisistä syistä sellaiselle vam-

maiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestin-

nässä, jokapäiväisessä henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. 

Korvauksen määrä on puolet em. välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvista 

todellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Kohtuullisen määrittely on tapauskohtainen. Vakiomal-

liseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutos-

työt korvataan kuitenkin kokonaan (Vpl 9 § 1 mom). Välttämättömyys tarkoittaa tässä kohtaa, että 

konetta, välinettä tai laitetta ei voida käyttää ilman muutostyötä. 

Asiakkaan halutessa uusia hänellä käytössään olevan laitteen, tulee siitä esittää perustelut. Korva-

uksen saaminen edellyttää, että uusimisen tarve johtuu siitä, että nykyinen laite ei ole enää käyt-

tökelpoinen asiakkaan vamman kannalta tai se on teknisesti huonokuntoinen. Lainassa olevat väli-

neet ja laitteet on palautettava vammaispalveluihin käytön tarpeen lakattua.  

Korvattavia eivät ole sellaiset välineet ja laitteet, jotka ovat jo kaikilla yleisesti käytössä, esim. pyy-

kinpesukone, pyykinkuivaaja, pölynimuri, mikroaaltouuni, matkapuhelin tai tietokone. 

Ylimääräiset vaatekustannukset (VpA 18§) 

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman 

tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että hen-

kilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita. Ylimääräisinä vaatekustannuksia 

korvataan tavanomaisten ja valmiina ostettavien vaatteiden ja vammaisen tarvitsemien erityis-

vaatteiden kustannusten erotus. Vammaisen henkilön tulee esittää selvitys kustannuksista. Kus-

tannuksista huomioidaan kohtuullinen osa. 

Ylimääräiset erityisravintokustannukset (VpA 19§) 

Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruoan ja erityisruoan kustan-

nusten välinen erotus. Erityisravintokustannusten tulee olla välttämättömiä, säännöllisiä ja pitkä-

aikaisia. Hakijan on esitettävä lääkärintodistus, josta käy ilmi erityisravinnon tarve. Pelkkä lääkärin 

tai muun ammattihenkilön suositus ei ole riittävä. Ennen erityisravintokustannusten korvaamista 

selvitetään mahdolliset ensisijaiset tukimuodot. Erityisravintokustannuksiin voi saada korvausta 

Kelan vammaistukien, eläkettä saavan hoitotuen ja sairasvakuutuslain perusteella. 
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SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET, LIIKKUMISTA TUKEVAT PALVELUT 
 
 
Liikkumisen tukeen nähden esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne (mukaan lukien kutsu- ja 

palveluliikenne) on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Henkilöille, jotka eivät 

kykene itsenäisesti käyttämään edellä mainittuja julkisia liikenne välineitä sairauden, vamman tai 

muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen 

tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi, voidaan liikkumisen tukea järjestää 

seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: 

 

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjeistuksella tai ohjatulla harjoittelulla 

2) saattajapalveluna 

3) ryhmäkuljetuksina 

4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuk-

sesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset 

5) muulla soveltuvalla tavalla 

 

Yksilöllisiä kuljetuspalveluita ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kus-

tannusten korvaamiseen muun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaan liikkumisen tuen palvelui-

den myöntäminen perustuu aina yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin.  

 

Korvattaessa sosiaalihuoltolain 23 §:n 3 mom. 4 kohdan mukaisesti taksilla, invataksilla tai muulla 

vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvia kohtuullisia kuljetuksia noudatetaan 

seuraavia lakia täsmentäviä ohjeita: 

 

1. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on liikkumisen 

vaikeuksia välttämättömässä jokapäiväiseen elämään liittyvässä liikkumisessa. Kuljetuspalvelun 

tulee edistää hakijan kohdalla toimintakykyä ja suoriutumista ja soveltuu sairaudesta tai vammasta 

kuntoutumisen ajaksi. Asiakkaan kuljetuspalvelutarpeen arviointi perustuu hänen palvelutarpeen-

sa selvittämiseen. 

 

2. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää tarpeen mukaan pääsääntöisesti 2-8 yhdensuuntaista matkaa 

kuukaudessa niille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään palvelulinjaa tai muuta soveltuvaa jul-

kista tai yksityistä kulkuvälinettä liikkumiseen. 

 

3. Kuljetuspalvelumatkoja ei voi käyttää niihin terveydenhuollon matkoihin, joihin saa korvausta 

muun lainsäädännön perusteella (mm. Kelan tai vakuutusyhtiöiden korvaamat matkat). 

 

4. Yhdensuuntaiselta matkalta peritään voimassa olevan alentamattoman kilometripohjaisen linja-

autotaksan mukainen omavastuuosuus, jonka asiakas maksaa itse taksin kuljettajalle. Yksi saattaja 

saa olla maksutta mukana. Toinen kuljetuspalveluoikeuden omaava ei saa olla saattaja. 
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5. Matkat myönnetään kalenterikuukautta kohden, eikä niitä voi siirtää muille kuukausille. 

 

6. Kuljetuspalvelua myönnetään elinympäristön, elämäntilanteen ja palvelutarpeen perusteella. 

Henkilön tulo- ja varallisuusrajat ovat ohjeellisia. Ensisijaisia palvelunsaajia ovat kaiken heikoim-

massa asemassa olevat henkilöt. Kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, 

että yksinäisen henkilön bruttotulot jäävät alle 1.200 euroa/kk ja pariskunnan yhteiset tulot alle 

1.900 euroa/kk. Varallisuuden/säästöjen rajana on yksinäisellä 6.000 euroa ja pariskunnalla 9.000 

euroa. Tuloina huomioidaan samat tulot kuin kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä. Tulo- ja 

omaisuusrajoista poikkeamisia voidaan sallia, mikäli asiakkaan toimintamahdollisuuksia voidaan 

palvelulla tukea ja vähentää muuta palvelun tarvetta ja kuljetuspalvelu on asiakkaalle välttämätön. 

Lasten osalta ei sovelleta tulo- ja omaisuusrajoja vaan yksilö-/perhekohtaista tarveharkintaa. 

Omassa käytössä oleva vakinainen asunto, siihen liittyvä tontti ja niihin liittyvä tavanomainen koti-

irtaimisto ei ole varallisuutta, joka otetaan huomioon varallisuutta tarkasteltaessa. 

 

7. Kuljetuspalvelua myönnetään asuinkunnan alueella tapahtuvaan liikkumiseen. Asuinkunnan 

ulkopuolelle suuntautuva matka tulee hakea ja perustella erikseen. 

 

8. Kirjallisen tai suullisen hakemuksen perusteella tehdään palvelutarpeen selvitys. Liitteeksi tulee 

toimittaa tulo- ja varallisuusselvitys ja tarvittaessa pyydetään tarpeelliset selvitykset toiminta- ja 

liikuntakyvystä. 

 

9. Matkoja voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun varattujen määrära-

hojen puitteissa korkeintaan kahden vuoden määräajaksi kerrallaan. 

 

10. Sosiaalihuoltolain mukaiset matkat voidaan järjestää ns. yhdisteltyinä matkoina. 

 

SOSIAALINEN KUNTOUTUS  

Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisen ja toiminnallisen tuen yhdistävää palvelua sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalis-

ta kuntoutusta järjestetään aina monialaisessa yhteistyössä asiakkaan elämässä mukana olevien 

viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 

  sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, 

  kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittaminen, 

  valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, 

  ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin, ja 
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  muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 

Sosiaalinen kuntoutus myönnetään Sysmässä työtoimintana ja toteutetaan pääsääntöisesti toimin-

takeskuksessa. Sosiaaliselle kuntoutukselle ei ole määritelty minimi- eikä maksimikestoa, vaan 

kuntoutuksen aikataulu sovitaan aina yksilöllisesti. Myöskään ikärajaa ei ole määritelty vaan kai-

kenikäiset voivat kuntoutustarpeen arvioinnin perusteella osallistua siihen. Sosiaaliseen kuntou-

tukseen osallistuva henkilö voi olla määräaikaisella tai pysyvällä eläkkeellä, sairauslomalla tai työt-

tömänä. Palvelujen myöntämisen pitää aina perustua yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin, ja 

myös työosuusraha ja matkakulut voidaan osallistujalle korvata yksilöllisen harkinnan mukaan. 

Päätöksen sosiaalisesta kuntoutuksesta tekee sosiaalijohtaja sosiaaliohjaajan ja/tai vastaavan oh-

jaajan valmistelun perusteella. Työikäisten sosiaalinen kuntoutus määritellään tarkemmin valmis-

teilla olevan sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän 

uudistamista koskevassa erityislainsäädännössä. 

 

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Siihen sovelletaan sosiaa-

lihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukai-

nen työllistymistä edistävä palvelu. Siihen sovelletaan siten myös työllistymistä edistävän palvelun 

ajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjeste-

tään 3–24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kun-

touttavaan työtoimintaan vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana kalenteriviikossa. Yh-

den päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää vähintään neljä tuntia. 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa asiakasta pääsemään työhön, koulutukseen tai 

työvoimapalveluihin parantamalla asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. 

Laki velvoittaa kuntaa ja työ- ja elinkeinotoimistoa laatimaan aktivointisuunnitelman työttömälle 

asiakkaalle, joka saa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.  

Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle, 

 jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työ-

markkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana, tai 

 jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut 400 päivän työttömyyspäivära-

hakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai 

 jolle on tehty työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen nel-

jän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. 
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Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolle on aiemmin 

laadittu työllistymissuunnitelma ja 

 joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 400 päivältä, tai 

  joka on 400 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella 

työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai 

  jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttö-

myyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. 

Työttömälle työnhakijalle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen, työttömyyspäivärahaan tai jon-

ka toimeentulo pääasiallisesti perustuu toimeentulotukeen, voidaan hänen omasta pyynnöstään 

järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ennen laissa säädettyjä määräaikoja. Edellytyksenä on, että 

kunta ja TE-toimisto, varattuaan asiakkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi, arvioivat kuntouttavan työ-

toiminnan parhaiten tukevan asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Arvioinnin tu-

lee perustua asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Ennen kuntouttavan työtoiminnan 

järjestämistä on laadittava aktivointisuunnitelma. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tässä tapa-

uksessa järjestää vain, jos kunta ja TE-toimisto ovat yksimielisiä toimenpiteen tarpeellisuudesta. 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva on työtön työnhakija ja saa toimeentulonsa työttömyys-

päivärahasta tai työmarkkinatuesta. Osallistumispäiviltä hän saa yhdeksän euron verottoman ku-

lukorvauksen ja työttömyysetuuden maksaja päättää lisäksi mahdollisesta etuuden korotusosasta. 

Kunta maksaa toimeentulotuen kautta matkakulut kolme kilometriä ylittävältä yhdensuuntaiselta 

matkalta. Matkojen korvausperusteena käytetään verotuksen matkakuluvähennysten määriä. Pää-

tökset kuntouttavasta työtoiminnasta sekä matkakorvauksesta tekee vastaava ohjaaja.  

 

Starttivalmennus 

Sysmän kunta järjestää starttivalmennustoimintaa nuorisotiloissa, Olavin toimintakeskuksessa, 

noin 9 kk ajan vuodessa nuorten työpajan ja kuntouttavan työtoiminnan yhteistyönä. Starttival-

mennusta järjestetään henkilöille, joiden työ-/toimintakyky ei riitä toimintakeskuksella käynteihin. 

Toiminta järjestetään tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa, vaikka aktivointisuunnitelmat laa-

tiikin pääsääntöisesti sosiaalitoimi. Jos asiakkaalla on hoitosuhde päihde- tai psykiatriseen sairaan-

hoitajaan, toimitaan yhteistyössä hänen kanssaan, tai tarvittaessa hoitosuhteeseen ohjataan. 

 

Starttivalmennusjakson tavoitteena on elämänhallinnan ja (usein) päihteettömyyden tukeminen, 

vuorokausi- ja viikkorytmin luominen/säilyttäminen, palvelutarpeen arviointi, palvelujen ajan ta-

salle saattaminen sekä työkyvyn-/toimintakyvyn arviointi/konkretisoiminen. 

 

Starttivalmennuksen osallistujilla on useimmiten tulona työmarkkinatuki (ainakin toiminnan ajal-

ta). Kela päättää kuntouttavan työtoiminnan kulukorvauksen maksamisesta sekä työmarkkinatuen 

korotusosasta. Matkakulut maksetaan kuntouttavan työtoiminnan linjausten mukaisesti. Päätös 
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starttivalmennukseen hyväksymisestä tehdään kuntouttavan työtoiminnan päätöksenä ja sen te-

kee vastaava ohjaaja. Jos henkilö osallistuu starttivalmennukseen sosiaalisen kuntoutuksen kautta, 

päätöksen tekee sosiaalijohtaja. Päätöksessä määritellään toiminnan toteutusaikataulu ja aktivoin-

tisuunnitelmassa sen tavoitteet. 

 

Starttivalmennuksen sisältö voi olla yhteisöllisyyden edistämistä, ruoanlaittoa, pelaamista, paikka-

kunnan palveluihin tutustumista sekä asiantuntijavierailuja. Asiakkaat ovat vahvasti mukana toi-

minnan suunnittelussa. Jakson aikana kartoitetaan Kelan, sosiaalitoimen, TE-toimiston ja tervey-

denhuollon palvelujen tarve ja ajan tasalla oleminen, varataan aikoja ja luodaan kontakteja. Jakson 

lopulla laaditaan jatkosuunnitelmat ja sovitaan seurannasta. Jaksolle voi tarvittaessa päästä use-

ampaan kertaan. 

 


