
 

  

  
  
  

 
 

 
 
Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati  

2. tapaaminen 
 
Aika:  Tiistai 13.12.2016 klo 14.15-15.45  
Paikka:  Neuvotteluhuone 201, Harjukatu 21.  
 
 
 

1. Aloitus ja kahvit 
 

2. Missä mennään KELA-siirron suhteen? 
 
- Kelan toimeentulotukiohjeistusta läpikäydessä heräsi kysymys, että mistä asiakas 

tietää, mistä toimeentulotukea tulee hakea. Lähtökohtaisesti toimeentulotukea 
haetaan aina ensisijaisesti Kelasta. Kela tekee aina ensin peruspäätöksen, jonka jälkeen 
Kela voi tarvittaessa ohjata hakemuksen kuntaan täydentävän tai ehkäisevän 
toimeentulotuen osalta. Kela voi myös ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä kaupungin 
sosiaalitoimeen.  
 

- Mistä tietää mikä on täydentävää ja mikä ehkäisevää toimeentulotukea?  
 
Lähtökohtaisesti asiakkaan ei tarvitse itse tietää, mikä on täydentävää tai ehkäisevää 
toimeentulotukea. Neuvoa voi kysyä sekä Kelasta että sosiaalitoimesta, ensisijaisesti 
Kelasta perushakemuksen yhteydessä. 

STM:n mukaan täydentävä toimeentulotuki sisältää esimerkiksi ylimääräiset 
asumismenot sekä muut ”erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot”. 
Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta 
tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot.  

Ehkäisevä toimeentulotuki on laajempi käsite. Ehkäisevän toimeentulotuen 
tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä 
syrjäytymistä. Kaupunki tekee harkintansa mukaan päätökset itse toimeentulotukilain 
nojalla. Lähtökohtaisesti ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan ehkäistä 
ylivelkaantumisesta tai reagoida taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä 
aiheutuviin vaikeuksiin. 

- Kelan toimeentulotukihakemusta läpikäydessä kiinnitettiin huomiota kohtaan 11. 
Lisätietoja. Siihen voi hakija itse lisätä pyynnön ohjata hakemus myös kunnan 
sosiaalitoimeen. Nostettu esille uudestaan, että viimeisimmän tiedon mukaan Kela ei 
automaattisesti käännä hakemusta kuntaan. 

 



 

  

  
  
  

 
 

- Otettu esille hakemuksen kohta 6. Tulot. Tuleeko esimerkiksi veronpalautuksen tiedot 
täyttää hakukuusta huolimatta. 

- Keskustelussa heräsi kysymys takautuvien laskelmien tekemisestä. Tekeekö Kela 
takautuvia laskelmia ja miten toimitaan joulukuun osalta.  

- Keskusteltua heräsi muuttokustannuksista ja maksusitoumuksesta. Näiden osalta 
käytiin Kelan ohjeistusta läpi ja todettiin, että käytäntö tulee näyttämään, miten ohjeita 
sovelletaan. 

- Edelleen ohjeistuksen läpikäynnin yhteydessä heräsi kysymys ulkomailta ostettujen 
silmälasien huomioimisesta laskelmaan. Lähtökohtaisesti estettä ei ole huomioida niitä 
samoin perustein, kuin Suomesta ostettuja silmälaseja.  

- Keskustelua herätti myös sijoitetun lasten luonapitojen huomiointi. Ohjeistuksesta ei 
löydetty suoraa vastausta esitettyihin kysymyksiin. 

 
3. Tapaamisen päättäminen.  

- Seuraava tapaaminen 17.1. klo 14.00. 
 

 

 

 


