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Perustoimeentulotuen etuusohjeen muutokset loka- ja marraskuussa 2019
Kelan perustoimeentulotuen etuusohjeeseen on tehty muutoksia ja päivitetty ohje löytyy Kela.fi-sivuilta.
Toimeentulotuen etuusohjeen asumismenot kohta on päivitetty (1.8.9.3)
Asumisen kokonaisuus on päivitetty. Päivityksen yhteydessä asumismenojen rakenne on uusittu, useita
kohtia on selkeytetty ja esimerkkejä on lisätty. Asumiseen liittyviä etuusohjeen päivityksiä sovelletaan uusiin ja jatkohakemuksiin 14.10. 2019 alkaen.
Kohtuulliset asumismenot = Kelan asumisnormi (1.8.9.4)
 Etuusohjeeseen on pyritty selvemmin avaamaan, mitkä kustannukset muodostavat Kelan asumisnormin ja miten kohtuullistamisarviointia tehdään erilaisissa asumismuodoissa.
 Lämmitysmenojen tulee aina sisältyä asumisnormiin, vaikka ne maksettaisiin erikseen.
o Esimerkiksi vuokra-asunnossa Kelan määrittämään asumisnormiin sisältyy vuokra ja lämmitysmenot. Kelan asumisnormissa ei ole otettu huomioon vesimaksua, taloussähköä eikä
kotivakuutusta.
Kohtuullistamisen prosessia on muutettu ja asiakasta kuullaan kohtuullistamisesta kuukautta ennen kohtuullistamisen aloittamista (1.8.9.5.2)
 Kun asiakkaalle annetusta määräajasta on jäljellä 1 kuukausi, otetaan asiakkaaseen yhteyttä ja keskustellaan asiakkaan asumistilanteesta, mahdollisesta kohtuullistamisesta ja mitä asiakas voisi
tehdä, jotta kohtuullistamista ei aloiteta.
Etuusohjeen muutokset 1.11.2019
Etuusohjeen muutokset huomioidaan ratkaisuille, joissa asiakas on hakenut toimeentulotukea joulukuulle
2019 tai sen jälkeiselle ajalle.
Asiakkaan kokonaistilanne - Moniammatillinen palvelu on lisätty uutena kohtana etuusohjeen alkuun. Sama
ohje löytyy myös muiden etuuksien etuusohjeista.
Oikeus ja edellytykset – Edellytykset – Jälkihuolto– kohtaa (1.4.2.3) on täydennetty kunnilta tulleen palautteen pohjalta. Ohjeeseen on lisätty pieni tarkennus itsenäistymisvaroista.
 Jälkihuollossa olevalta nuorelta pyydetään tieto itsenäistymisvarojen käytöstä. Kelaan ei tarvitse
toimittaa koko jälkihuoltosuunnitelmaa, vaan riittää, että toimitetaan tieto itsenäistymisvarojen
käytöstä eli kuinka paljon niitä on ja mihin niitä käytetään.
Oikeus ja edellytykset – Edellytykset – Opiskelijat kohdan (1.4.2.4) rakenne on muutettu. Tekstejä on selkeytetty ja tarkennettu huomioiden mm. uusia opintomuotoja. Asiasisältöön ei ole tullut muutoksia.
Määräytymisperusteet – Menot – Muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot – Suun ja hampaiden hoitoon liittyvät menot– kohta (1.8.9.9.4) on täsmennetty. Asiasisältö ei ole muuttunut.
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