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Toimeentulotuki
Kenelle tahansa voi tulla elämässään eteen lyhyempi- tai pitempiaikaisia
taloudellisia vaikeuksia. Jos omat tulot eivät riitä henkilön omaan tai hänen
perheensä elatukseen, hänen on mahdollista hakea toimeentulotukea. Tuki on
tarkoitettu kattamaan kotitalouden kaikista välttämättömimmät tarpeet.
Toimeentulotuen tarkoitus on tarjota taloudellista tukea siihen saakka, kun henkilö
tulee toimeen omillaan. Yksi tuen myöntämisedellytyksistä on, että henkilön on
yrityksistään huolimatta mahdotonta selvitä tilanteesta omin neuvoin.

Toimeentulotuen edellytykset
Toimeentulotukea voidaan myöntää Skellefteån kunnassa asuville ja oleskeleville
henkilöille, jotka eivät pysty elättämään itseään muilla tavoin. Muu tapa pitää sisällään myös
muut avustukset ja korvaukset, joihin henkilö on oikeutettu, kuten asumis- tai elatustuki tai
työttömyyspäiväraha.
Avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviltä edellytetään, että puolisot
antavat toisilleen taloudellista tukea.
Mikäli hakijalla on pankkitalletuksia tai muita varoja, hänen tulee käyttää ne omaan
elatukseensa ennen kuin toimeentulotukea voidaan myöntää.
Työttömänä olevan tulee olla ilmoittautunut työnvälitykseen työnhakijaksi, jotta hänellä on
oikeus toimeentulotukeen. Sairauksista vaaditaan lääkärintodistus.
Hakijan tai hänen kotitaloutensa tulot vaikuttavat oikeuteen saada toimeentulotukea. Asiaa
käsittelevä virkailija arvioi kunkin hakijan tilanteen ja tarpeet.

Kuinka paljon tukea voi saada?
Sosiaalipalvelulain mukaan kaikilla on oikeus kohtuulliseen elintasoon. Kohtuullinen
elintaso määritellään kulutusnormin (riksnormen) mukaan. Hallituksen määrittelemä
valtakunnallinen kulutusnormi määrää toimeentulotuen minimitason. Kulutusnormiin
lasketaan esimerkiksi ruoka-, vaate-, hygienia- ja käyttötarvikekustannukset.
Asumiskustannuksia ei lasketa mukaan kulutusnormiin, vaan niistä päätetään
tapauskohtaisesti.
Tuen suuruus määräytyy kotitalouden kokoa koskevan kulutusnormin ja kotitalouden
menojen ja tulojen perusteella.

Mihin toimeentulotuen pitää riittää?
Toimeentulotuen tulee riittää kohtuullisen suuruisiin ravintomenoihin, vaatteisiin ja kenkiin,
käyttötarvikkeisiin, leikkiin ja vapaa-aikaan, terveyteen ja hygieniaan, sanomalehteen,
puhelimeen, TV-lupaan, asumiskuluihin, sähkölaskuun, työmatkoihin, kotivakuutukseen,
työttömyyskassan ja ammattiliiton jäsenmaksuun ja lasten vakuutuksiin.
Toimeentulotuen tulee riittää myös muutaman kerran vuodessa tuleviin laskuihin, kuten
lehtien tilauksiin.

Muihin elinkustannuksiin myönnettävä toimeentulotuki
Toimeentulotukea voidaan tarpeen mukaan myöntää myös muihin elinkustannuksiin,
kuten silmälaseihin, hammashoitoon, lääkärin hoitoon, lääkkeisiin ja huonekaluihin. Tämän
lisäksi tukea voi hakea myös muihin tarpeellisiin kuluihin.

Kuinka toimeentulotukea haetaan?
www.skelleftea.se/forsorjningsstod
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Toimeentuloa haetaan sähköisellä hakemuksella osoitteessa

www.skelleftea.se/sok-forsorjningsstod
Hakemuksen voi täyttää tietokoneella, älypuhelimella tai tablettitietokoneella. Sähköisen
hakemuksen täyttämiseksi hakijan tulee kirjautua sisään palveluun sähköisellä tunnisteella
(e-legitimation). Hakemuksen jättämisen jälkeen asian käsittelyä on mahdollista seurata
kirjautumalla palveluun.
Hyvä tietää tuen hakemisesta

•

•
•

•
•

Hakemus tulee aina jättää saman hakijan nimellä, kun tukea hakee kaksi aikuista
yhdessä. Jos hakijat ovat jättäneet hakemuksen jo aiemmin, uusi hakemus tulee
tehdä saman henkilön nimellä.
Kaikki tuloja ja menoja koskevat tiedot on hyvä kerätä ennen sähköisen
hakemuksen täyttämistä.
Sähköisen hakemuksen voi jättää kerran kuukaudessa. Jos saman kuukauden
aikana ilmenee tarve uuden hakemuksen jättämiseen, tulee uusi hakemus jättää
paperilomakkeella.
Tuen hakeminen
Kaikkien sähköisen hakemuksen kenttien tulee olla oikein täytetty ennen kuin
hakemuksen voi lähettää.
Kun hakemus koskee kahta aikuista yhdessä, tulee molempien hakijoiden
allekirjoittaa hakemus.

Hyvä tietää jätetystä hakemuksesta
• Annetut tiedot pitää pystyä vahvistamaan, mikäli hakijalta pyydetään
lisäselvityksiä.
• Hakemuksen käsittelyä on tarpeen seurata sähköisessä palvelussa, koska
mahdolliset lisäselvityspyynnöt lähetetään sähköisen palvelun kautta. Palveluun
lähetettyjä viestejä voi lukea vain sisäänkirjautuneena.

•

•

Pyydetyt lisätiedot tulee lähettää niin pian kuin mahdollista. Lisäselvitykset voi
lähettää sähköisessä muodossa osoitteessa
www.skelleftea.se/kontaktasocialkontoret Lisäselvityksiin tulee merkitä hakijan
nimi ja henkilötunnus ja mitä asia koskee.
Kun asiassa on tehty päätös, se lähetetään sähköiseen palveluun hakemuksen
liitteeksi. Päätöksiä ei siis lähetetä asiakkaille postitse. Päätöksen lukeminen vaatii
kirjautumista palveluun.

Toimeentulotuen hakeminen paperilomakkeella
Toimeentulotukea voi hakea myös paperilomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta
www.skelleftea.se/blanketter hakusanalla Försörjningsstöd.

Päätöksestä valittaminen
Mikäli hakija on tyytymätön päätökseen, hänellä on oikeus tehdä siitä valitus. Valitus tulee
tehdä kirjallisena kolmen viikon sisällä päätöksen vastaanottamisesta. Valitus lähetetään
osoitteeseen: Socialnämnden, Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå
Sosiaalilautakunta antaa lausuntonsa valituksesta ja lähettää valituksen hallinto-oikeudelle.

Yhteystiedot
Lisätietoja voi pyytää asiakaspalvelustamme:
Puhelin 0910-73 50 00, valitse 1
Sähköposti ja verkkosivut www.skelleftea.se/kontakt

www.skelleftea.se/forsorjningsstod

