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Perustoimeentulotuen etuusohjeen muutoksia
Kelan perustoimeentulotuen etuusohjeeseen on tehty muutoksia ja päivitetty ohje löytyy Kela.fi-sivuilta.
Etuusohjeen muutokset huomioidaan 4.2.2020 ja sen jälkeen saapuneiden hakemusten käsittelyssä.
Muuttuneet kohdat näkyvät ohjeessa kursivoidulla tekstillä. Edellisten muutosten kursivoinnit on poistettu.

Etuusohjeen muutokset
Perusosan alentamista koskevia muutoksia
Perustoimentulotuen etuusohjetta on tarkennettu. Tarkennuksia on tehty perusosan alentamisprosessiin
liittyvään kuulemiseen sekä kunnassa alentamisen johdosta tehdyn suunnitelman ja sen toteutumisen selvittämiseen liittyen.
Määrä - Perusosan alentaminen (1.7.3.)


Menettelyn osalta tarkennettu etuusohjetta siten, että aina kun siirrytään enintään 40 % alentamisharkintaan, asiakasta kuullaan.
Määrä - Perusosan alentaminen - Perusosan alentaminen enintään 40 prosenttia (1.7.3.3.)




Etuusohjetta on tarkennettu siltä osin, että siirryttäessä enintään 40 % perusosan alentamisharkintaan, ennen ratkaisua pyydetään kunnan arvio alentamisen kohtuullisuudesta. Samalla selvitetään,
onko asiakas kieltäytynyt ilman perusteltua syytä alentamisen johdosta tehdyn suunnitelman mukaisesta toimintakykyä edistävästä toiminnasta.
Ilman perusteltua syytä tapahtunut kieltäytyminen otetaan huomioon osana alentamisharkintaa
niissä tilanteissa, joissa asiakkaan perusosaa on jo alennettu syistä, jotka mahdollistavat enintään
20 % alennuksen ja hän on sen jälkeen kieltäytynyt ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta
toimenpiteestä tai jos hän toiminnallaan on aiheuttanut sen, ettei työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota.

Alle 18-vuotiaan tulot
Määräytymisperusteet – Huomioon otettavat tulot – Muut tulot – Alle 18-vuotiaan tulot (1.8.2.6.) kohtaan
on täydennetty, miten lapselle itselleen maksettavat tulot huomioidaan vuoroasumistilanteissa.
Alle 18-vuotiaan tulot huomioidaan nykyisen etuusohjeen mukaisesti, mutta jos lapsen voidaan katsoa vuoroasuvan toimeentulotukitarpeen arvioinnin kannalta molempien vanhempiensa luona tai vanhemman ja
muun huoltajan luona, lapselle itselleen maksettavat tulot esim. kuntoutusraha, ansiotuloa ja opintotuki
sekä varallisuus puolitetaan lapsen kahden toimeentulotukiperheen kesken.
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Laskutuslisä
Määräytymisperusteet – Muut Perusmenot (1.8.9.2.)


Mahdollisia laskutuslisiä ei huomioida muina perusmenoina. Laskutuslisät kuuluvat perusosaan ja
asiakkaan tulee maksaa nämä kustannukset itse.

Asumismenot
Määräytymisperusteet – Menot – Asumismenot – Asumisoikeusasunnon menot (1.8.9.3.2.) kohtaa on täydennetty.


Asumisoikeusasunnossa huomioitavia menoja ovat:
o käyttövastike (ml. käyttövastikkeeseen sisältyvä perusvastike, hoitovastike, tonttivastike,
rahoitus-/pääomavastike, yms.).

Määräytymisperusteet – Menot –Kohtuulliset asumismenot - Kohtuullisen tason määrittäminen (1.8.9.4.1.)
kohtaa on täydennetty.




Kimppa-asunnossa kotivakuutusmenojen kohtuullisuusarvioinnissa voidaan lähtökohtana käyttää
asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan määräytyvää raja-arvoa, jota on korotettu yhdellä henkilöllä. Sen sijaan ns. taloussähkö- ja vesinormi valitaan asunnossa asuvien henkilöiden todellisen lukumäärän mukaisesti, koska taloussähkö- ja vesimaksujen määrä perustuu kulutukseen.
Sama asia on lisätty myös kohtaan Kotivakuutusmaksun kohtuullisuus (1.8.9.4.7.)

Määräytymisperusteet - Menot – Kohtuullisen tason arvioiminen – Toimenpiteet määräajan päätyttyä
(1.8.9.5.2.)


Harkintaan vaikuttavia erityisiä tarpeita listaan on lisätty esimerkki
o Muun henkilön tilan tarve tapaamisten vuoksi, kun tapaamisoikeus on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä (lapsenhuoltolaki 9 c §), pääsääntöisesti voidaan huomioida yksi lisähuone, eikä jokaiselle lapselle voida huomioida omaa huonetta. Huomioitava mm. lasten
lukumäärä ja ikä sekä tapaamistiheys.

Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot
Määräytymisperusteet – Menot - Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot – Vuoroasuminen (1.8.9.11.7.)
kohtaa on täydennetty.


Vuoroasumistilanteissa lapsi asuu molemmissa perheissä ja lapsi huomioidaan korottavasti molempien perheiden asumisnormia valittaessa.
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