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Etuuspalveluiden tulosyksikkö / Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskus
8.7.2021

Perustoimeentulotuen etuusohjeen muutoksia
Kelan perustoimeentulotuen etuusohjeeseen on tehty muutoksia ja päivitetty ohje löytyy Kela.fi-sivuilta.

Asiakasmaksulain uudistus
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki on uudistettu 1.7.2021.
Perustoimeentulotuessa muutos vaikuttaa


Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa
olevien asiakkaiden päätösten tekemiseen.



Terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen alentamisen ohjaukseen.

Muutoksista tarkemmin voit lukea Kelan linjauksia asiakasmaksulain osauudistuksen
toimeenpanossa materiaalista, joka on esitetty Kuntaliiton järjestämässä Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkostossa 15.6.2021.

Muut etuusohjeen muutokset
Määräytymisperusteet – Menot – Asumismenot – Muut asumismuodot (1.7.4.3.5). Alivuokraus tai asunnon jälleenvuokraus kohdat on yhdistetty ja teksti uusittu.


Jälleenvuokrauksesta on kyse, jos vuokranantajalta asunnon vuokrannut (ns.
ensivuokralainen) vuokraa koko asunnon eteenpäin toiselle henkilölle (jälleenvuokralainen).



Ensivuokralaisen tulee sopia jälleenvuokrauksesta vuokranantajansa kanssa.
Asunnon jälleenvuokraaminen osoitetaan vuokrasopimuksella.



Jälleenvuokraajaa ei edellytetä toimittamaan vuokranantajan ja ensivuokralaisen välistä vuokrasopimusta.
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Asumismenojen huomioimiseksi tai vuokravakuuden myöntämiseksi hakijan
tulee toimittaa kuitenkin asunnon alkuperäisen vuokranantajan suostumus
jälleenvuokrauksesta.



Jos suostumusta tai muuta selvitystä jälleenvuokrauksen luvallisuudesta ei
saada, asumismenoja ei voida huomioida tai vuokravakuutta myöntää.

Määräytymisperusteet – Menot – Asumismenot – Vuokravakuus – Vuokravakuushakemuksen käsitteleminen (1.7.4.7.3), kun hakijalla on taustallaan yksi tai useampi vuokravakuuden realisointi kohta on päivitetty.


Jos hakija hakee uutta vuokravakuutta Kelasta ja hakijalla on aiemmin realisoitunut vähintään yksi vuokravakuus, Kela tutkii, mistä syystä vuokravakuus on realisoitunut.
o

Jos kyse on esimerkiksi pienen vahingon korjauksesta asunnossa, ei
realisoinnille ole lähtökohtaisesti vaikutusta uuden vakuuden myöntämiseen.

o

Jos vakuus on realisoitunut useita kertoja ja/tai realisoinnin perusteena on ollut asunnon huomattava vahingoittaminen, hakijan kanssa
keskustellaan asumisen sujumisesta ja turvaamisesta sekä selvitetään tilannetta sosiaalitoimen kanssa.

o

Jos hakijan vuokravakuus on realisoitunut vuokrarästien takia, maksetaan toimeentulotuen vuokran osuus realisoinnin jälkeen jatkossa
aina suoraan vuokranantajalle.

Määräytymisperusteet – Menot – Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot - Julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut – kohtaa (1.7.4.9.1) on tarkennettu omaishoitajan vapaista johtuvien laskujen osalta.
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Perustoimeentulotuessa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvasta hoidosta ja huolenpidosta omaishoitajan lakisääteisen
vapaan vuoksi hoidettavalle aiheutuvat maksut.
o

Kunta voi järjestää omaishoitajalle vapaata myös tätä enemmän.
Näitä menoja ei oteta huomioon perustoimeentulotuessa. Näistä aiheutuviin kuluihin on mahdollista hakea kunnasta täydentävää toimeentulotukea.

Määräytymisperusteet – Menot – Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot - Julkiseen terveydenhuoltoon liittyvät matkakustannukset - kohtaan (1.7.4.9.6) on
lisätty, että menoina voidaan huomioida matkat yksityisen palveluntuottajan luo Kelan
harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestämään neuropsykologiseen kuntoutukseen.

