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Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen yhteistoimintamallin 
toinen osa tammi-maaliskuulle 2017 

Tässä asiakirjassa kuvataan perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymävaiheen 

kuntien ja Kelan välinen yhteistoimintamalli tammi-maaliskuulle 2017. Asiakirja on 

rakenteeltaan ja logiikaltaan vastaava, kuin 9.12.2016 päivätty joulukuun 

yhteistoimintamalli. Se on laadittu Kelan ja Kuntaliiton yhteistyönä ja valmistelun 

yhteydessä on myös konsultoitu sosiaali-ja terveysministeriötä. Lähtökohtana on ollut 

tarjota yhdellä kertaa vastauksia niihin moniin käytännön toimeenpanoon liittyviin 

kysymyksiin, joita niin Kuntaliittoon kuin Kelaan on kentältä tullut. 

Aikataulullisista syistä kaikkiin Kansaneläkelaitoksen ja Kuntaliiton esittämiin 

linjaustoiveisiin ei ole saatu vastauksia. Tästä syystä mallia päivitetään tarvittaessa 

alkuvuoden 2017 aikana. Niin nyt julkaistava kuin yhteistoimintamallin päivitetyt 

versiot on saatavissa Perustoimeentulotuen Kela-siirto -sivulla ja päivittämisestä 

tiedotetaan myös kuntia. 

Kela-siirron lainsäädäntö on nyt kokonaisuudessaan vahvistettu ja se on luettavissa 

Finlexistä tästä linkistä. Kuntaliitto julkaisee alkuvuodesta 2017 yleiskirjeen 

perustoimeentulotuen Kela-siirron lainsäädäntökokonaisuudesta kuntien 

toimeenpanon tueksi. Lisäksi Kuntaliitto kokoaa ja on jo koonnut omalle 

Perustoimeentulotuen Kela-siirto -sivulleen materiaalia (mm. siirtymäajan 

yhteistoimintamallit, lainsäädäntölinkit sekä myöhemmin julkaistavat laajemmat 

prosessikuvaukset sekä viestintäyhteistyöhön liittyvää materiaalia jne.) ja linkkejä 

Kelan materiaaleihin. 

Siirtymävaiheessa on edelleen tammi-ja maaliskuun toimeenpanon osalta erityisiä 

haasteita, jotka liittyvät mm. tietojärjestelmäratkaisuihin. Tässä asiakirjassa esitetyillä 

erilaisten mahdollisten hakemustyyppien ja hakupaikan mukaan tehdyillä 

prosessikuvauksilla pyritään helpottamaan käytännön toimeenpanoa sekä tarjoamaan 

tietoa yhdenvertaisten ratkaisujen tekemiseksi niissä monissa tilanteissa, joita 

siirtymävaiheen toimeenpanossa voi käytännön työssä tulla vastaan.  

Suomen Kuntaliitto ja Kansaneläkelaitos suosittelevat, että kentän toimijat ottaisivat 

tammi-maaliskuun siirtymäajan yhteistoimintamallin mukaiset toimintatavat käyttöön 

Kela-siirron toimeenpanossa.  

 

Lisätietoja 

Suomen Kuntaliitto: 

Erityisasiantuntija Ellen Vogt (ellen.vogt (a) kuntaliitto.fi) 

www.kunnat.net/kela-siirto 

 

Kansaneläkelaitos: 

Etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen (marja-leena.valkonen (a) kela.fi) 

www.kela.fi/toimeentulotuki ja www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/kelasiirto/Sivut/default.aspx
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KUNTA  Kunta käsittelee joulukuulle tai sitä edeltävälle ajalle kohdistuvan 
hakemuksen soveltaen vanhaa vuoden 2016 loppuun saakka voimassa 
ollutta toimeentulotukilakia ja arvioiden hakijan takautuvan tuen tarpeen, 
koska kunta on ainoa toimivaltainen viranomainen kyseisellä ajalla. 

 Kunta tarkistaa ottaessaan hakemuksen käsittelyyn eTotusta tai/ja 
Kelmusta/omasta tietojärjestelmästään, onko asiakkaalla hakemus vireillä 
tai päätös tehtynä tammikuulle. Tarvittaessa kunta tekee yhteistyötä Kelan 
kanssa sen osalta, onko kunnan takautuvasti tehtävällä päätöksellä 
merkitystä Kelassa vireillä olevalle tai jo tehdylle tammikuun päätökselle. 

 Kunta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Kelaan välttämättömien tietojen 
saamiseksi ja antamiseksi Kelalle kummankin viranomaisen päätösten 
tekemistä tai tarkistamista varten. Kunta ei tarvitse asiakkaan suostumusta 
tähän yhteydenottoon, koska kyseessä on välttämätön tietojenvaihto 
asiakkaan toimeentulotukiasian hoitamiseksi kahden toimivaltaisen 
viranomaisen välillä (Totul 18 a ja 18 b §:t) 

 Tarvittaessa kunnan on käsiteltävä takautuva toimeentulotukihakemus 
kiireellisenä, mikäli se on välttämätöntä Kelan toimeentulotukihakemuksen 
käsittelylle tai sen tarkistamiselle. 

 Kunnan käsittelyaika alkaa hakemuksen saavuttua kuntaan. 

 Kunta toimeenpanee 
joulukuun 2016 päätöksen 
itsenäisesti. 

 Kunta antaa tarvittaessa 
Kelan pyynnöstä päätöksen 
tai päätöksen sisältämät 
välttämättömät tiedot Kelalle 
Kelan päätöksentekoa tai 
tammikuun päätöksen 
tarkistamista varten. 

 Kunnalla ei ole enää tammikuussa 
2017 toimivaltaa ottaa vastaan 
perustoimeentulotukihakemuksia, 
jotka kohdistuvat tammikuulle 2017. 
Takautuvan, vuodelle 2016 
kohdistuvan, perus- ja täydentävän 
toimeentulotuen osalta kunta on 
ainoa toimivaltainen viranomainen. 
Takautuva tuki tulee 
myönnettäväksi vain 
poikkeustapauksissa. 

 Hakemuslomakkeen muodolla ei ole 
merkitystä käsittelylle, jos hakemus 
on jätetty kuntaan. Kunnan ei 
tarvitse tarkistaa asiakkaan 
tahtotilaa käsittelijästä, kun hakemus 
kohdistuu pelkästään joulukuulle ja 
on jätetty kuntaan. 

 Kunta voi tarvittaessa pyytää tietoja 
tai toimittaa Kelan 
pyytämiä/tarvitsemia välttämättömiä 
tietoja teknistä käyttöyhteyttä 
hyödyntäen. 

KELA  Jos Kelaan vuoden 2017 puolella jätetty hakemus kohdistuu kokonaan 
vuodelle 2016 (sisältää vain esim. 2016 erääntyneitä liitteitä), Kela selvittää 
hakemuksen liitteistä (esim. tiliote, viimeisin päätös kunnasta), onko 
asiakkaalla ollut toimeentulotukiasiakkuus kunnassa. Jos aikaisempi 
asiakkuus ei selviä hakuasiakirjoista, Kela tarkistaa asiakkaalta, haluaako 
asiakas tai onko asiakas ymmärtänyt, että hakemus tulee siirrettäväksi 
kuntaan. Ne hakemukset, joiden kohdalla asiakkaalla on ollut vuoden 2016 
puolella toimeentulotukiasiakkuus kunnassa sekä ne uusien asiakkaiden 
hakemukset, jotka asiakas haluaa siirrettäväksi kuntaan, Kela siirtää 
kuntaan hallintolain 21 §:n perusteella. Siirron yhteydessä Kela esittää 
kunnalle pyynnön päätöksen antamisesta tiedoksi Kelaan, mikäli kunnan 
päätös on välttämätön tieto Kelassa vireillä olevalle hakemukselle tai jo 
tehdylle perustoimeentulotukipäätökselle.  

 Mikäli asiakas ei halua hakemuksen siirtoa, hakemus raukeaa. 
 Kunnan käsittely kts. yllä. 

 Kela saa tiedon kunnan 
päätöksestä kunnalta niissä 
tilanteissa joissa päätös on 
välttämätön tieto Kelan 
perustoimeentulotuen 
päätöksenteossa.  

 Mikäli kunnan päätöksellä on 
Kelan arvion mukaan 
merkitystä Kelassa vireillä tai 
voimassa olevalle päätökselle 
Kela ottaa päätöksen tai sen 
tiedot huomioon omassa 
päätöksenteossaan tai 
tarkistaa voimassa olevan 
päätöksen.  

 Kela toimittaa pelkästään joulukuulle 
ja sitä edeltävälle ajalle kohdistuvan 
toimeentulotukihakemuksen postitse 
kuntaan. Kunta on joulukuun ja sitä 
edeltävän ajan hakemusten osalta 
ainoa arkistoinnista vastaava 
viranomainen. 

 Tarvittaessa Kela soveltaa Totul 15 
tai 18 §:iä oman päätöksensä 
tarkistamiseen. 

 



PERUSTOIMEENTULOTUEN KELA-SIIRRON SIIRTYMÄVAIHEEN YHTEISTOIMINTAMALLI TAMMI-MAALISKUU 2017  

3 

 
HAKEMUS KOHDISTUU JOULUKUULLE 2016 JA TAMMIKUULLE 2017 TAI SIITÄ ETEENPÄIN 

 Jättö-
paikka 

Hakemuksen käsittely ja päätöksentekovalta 
Päätöksen toimeenpano 
ja tarkistaminen 

Erikseen huomioitavaa 

H
A

K
E
M

U
S

 J
Ä

T
E
T
T
Y

 A
J
A

N
J
A

K
S

O
L
L
A

 T
A

M
M

I
-M

A
A

L
I
S

K
U

U
 2

0
1

7
 

 

KUNTA  Kunta tarkistaa, onko tuen tarve kiireellinen. Joulukuun hakemusosuuden käsittelyyn 
sovelletaan vanhaa lakia ja tammikuun hakemusosuuden käsittelyyn uutta lakia. 

 Kunta tarkistaa omasta asiakastietojärjestelmästään sekä Kelan eTotu ja/tai Kelmu-
järjestelmästä, onko asiakkaalla jo tammikuulle toimeentulotukihakemus vireillä tai 
päätös tehtynä. 

 Mikäli asiakkaalla ei ole tammikuulle perustoimeentulotukipäätöstä tai 
toimeentulotukihakemusta vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa, kunta 
käsittelee hakemuksen joulukuun osuuden vanhan lain perusteella ja siirtää 
toimeentulotukilain 14 §:n pääperiaatteen perusteella hakemuksen tammikuun osuuden 
Kelaan hallintolain 21 §:n nojalla. Kunta ilmoittaa asiakkaalle siirrosta hakemuksen 
tammikuun osuutta siirtäessään ja/tai joulukuun päätöksen yhteydessä. 

 Mikäli asiakkaalla on tammikuulle toimeentulotukihakemus vireillä tai 
perustoimeentulotukipäätös jo voimassa kunnasta tai Kelasta hakemuksen sisältö 
ja asiakkaan tilanne ratkaisevat toimintamallin.  
o Jos kunta on tehnyt toimeentulotukipäätöksen hakemusta koskevalle 

ajalle vanhaa lakia soveltaen, päätöstä tarkistetaan, jos kysymys on 
siirtymäsäännöksessä mainituista tuloja tai menoja koskevista indeksikorotuksista 
tai vuokran vuosikorotuksista. 

o Mikäli hakemuksessa on kyse muusta olosuhdemuutoksesta, eikä 
hakemuksen tammikuun osuus koske vain tammikuulle kohdistuvaa 
uuden lain mukaista täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, kunta 
siirtää hakemuksen tammikuun osuuden hallintolain 21 §:n nojalla Kelaan ja sopii 
tarvittaessa Kelan kanssa siitä, milloin kunnan päätöksen voimassaolo päätetään. 
Kela käsittelee hakemuksen kokonaan uudelleen uuden lain perusteella ja sen 
tekemä uusi päätös korvaa kunnan päätöksen. Kela huomioi kunnan mahdollisesti 
jo maksamat erät oman päätöksensä yhteydessä. Joulukuun osuuden kunta 
käsittelee normaalisti (kts ed. kohta). Hakemuksen tammikuun osuutta 
siirtäessään kunta ilmoittaa asiakkaalle em. siirrosta. Kela siirtää tarvittaessa Totul 
14 d §:n perusteella hakemuksen tammikuun mahdollisen täydentävän ja 
ehkäisevän tuen osuuden takaisin kuntaan.  

o Mikäli hakemus sisältää vain uuden lain mukaista täydentävää tai 
ehkäisevää tukea, kunta käsittelee hakemuksen normaalisti. Tammikuun 
hakemusosuuden käsittely odottaa tarvittaessa perustoimeentulotukipäätöksen 
voimassa oloa. Tarvittaessa kunta tekee Kelalle tietopyynnön perustotun 
päätöksen valmistumisajankohdasta. 

 Kunta ja Kela voivat vaihtaa välttämättömiä tietoja hakemuksen käsittelemiseksi uuden 
lain 18 a §:n perusteella ilman asiakkaan suostumusta. 

 Kunnan käsittelyaika alkaa joulukuun hakemusosuuden osalta siitä, kun hakemus on 
tullut vireille kuntaan. Kelaan siirretyn hakemusosuuden osalta kunnan käsittelyaika 
alkaa siitä, kun hakemus mahdollisesti palautuu eTotun kautta takaisin kuntaan. (kts. 
vireille tulosta tarkemmin seuraava kohta, erikseen huomioitavaa). 

 Huom! Hakemuksen jakautumistilanteet edellyttävät toimijoiden yhteistyötä. 
Tarvittaessa Kela käsittelee hakemuksen tammikuun perustoimeentulotuen osuuden 

kiireellisenä kuin myös kunta joulukuun hakemusosuuden 

 Kunta toimeenpanee 
joulukuun päätöksen 
soveltaen vanhaa lakia 
ja mahdollisen 
tammikuun 
täydentävän tuen 
osuuden soveltaen 
uutta lakia. Kela 
soveltaa ainoastaan 
uutta lakia. 

 Kunta antaa oman 
päätöksensä tai siihen 
sisältyvät 
välttämättömät tiedot 
tarvittaessa tiedoksi 
Kelalle. 

 Tarvittaessa kunta ja 
Kela tekevät 
yhteistyötä sen osalta, 
tuleeko mahdollisesti 
kunnan voimassa 
oleva toimeentulotuki-
päätös esim. tammi-
helmikuulle päättää 
jonakin tiettynä 
ajankohtana. Kts. 
tästä tarkemmin 
joulukuun 
yhteistoimintamalli 
päätöksen 
tarkistamisesta/ 
uuden hakemuksen 
jättämisestä Kelaan. 

 

 Kunnalla ei ole enää tammikuussa 
2017 toimivaltaa ottaa vastaan, 
käsitellä tai ratkaista tammikuulle 
2017 kohdistuvia uuden lain 
mukaisia toimeentulotuki-
hakemuksia, ellei asiakkaalla ole 
voimassa olevaa 
perustoimeentulotukipäätöstä. 
Uuden lain 14 §:n perusteella 
toimeentulotukihakemus jätetään 
Kelaan, minkä perusteella Kela 
tekee päätöksen 
perustoimeentulotuesta ja siirtää 
14 d §:n pykälän perusteella 
siirtovelvollisuuden piirissä olevan 
hakemusosuuden kuntaan ja ohjaa 
asiakasta muilta osin hakemaan 
tarvittaessa lisätukea kunnasta. 

 Kunta voi siirtää hakemusasiakirjat 
Kelaan teknistä käyttöyhteyttä 
hyödyntäen. 

 Kela siirtää tammikuusta lähtien 
kaikki tammikuulle kohdistuvat 14 
d §:n mukaiset siirtovelvollisuuden 
piiriin kuuluvat hakemukset eTotu -
järjestelmää käyttäen. Yhteisessä 
hakuasiakirjassa olevat joulukuulle 
kohdistuvat hakuasiakirjat tai 
yksittäiset kulutositteet siirretään 
joko postitse/teknistä 
käyttöyhteyttä hyödyntäen. Vain 
joulukuulle kohdistuvat 
hakuasiakirjat siirretään postitse. 
Kts. myös seuraava kohta. 

 Kunta arkistoi hakemusasiakirjat 
pdf/a -muotoisena sähköisesti tai 
mikäli sillä ei ole käytössään 
sähköistä arkistointia pdf/a 
tulosteena. Kts. tarkemmin 
arkistoinnista joulukuun 
yhteistoimintamalli. 

 Tietojenvaihdossa on oikeus 
käyttää teknistä käyttöyhteyttä 

totul 18 b § perusteella. 
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KELA  Kela noudattaa päätöksenteossaan aina uutta 
1.1.2017 voimaan tullutta toimeentulotukilakia. 

 Kelalla on oikeus tehdä päätös vain tammikuulle ja 
siitä eteenpäin kohdistuvasta hakemusosuudesta. 
Asiakkaan tulee Kelalle jätetyssä hakemuksessaan 
selkeästi tai Kelan pyytämien lisäselvitysten kautta 

ilmaista, että hän hakee tukea joulukuulle. Tällöin 

Kela siirtää hakemuksen joulukuun osuuden kuntaan 
hallintolain 21 §:n perusteella. Näin toimitaan 
selkeissä tilanteissa myös vuodelle 2016 
kohdistuvien yksittäisten liitteiden osalta. (Kts. 
tarkemmin edellä.) 

 Siirron yhteydessä Kela esittää kunnalle tarvittaessa 
pyynnön joulukuuta koskevan päätöksen tai siinä 

olevien välttämättömien tietojen antamisesta Kelalle 
kunnan päätöksenteon jälkeen Kelan tammikuun 
päätöksen tarkistamista tai käsittelyä varten. Kela 

voi tehdä oman päätöksensä ennen kunnan 
takautuvaa joulukuun päätöstä, mikäli asiakkaan etu 
sitä vaatii. Tarvittaessa Kela tarkistaa omaa 

päätöstään kunnan päätöksen perusteella. 
 Kelan hakemusosuuden käsittelyaika alkaa 

hakemuksen tultua vireille Kelaan. Kunnan 
käsittelyaika alkaa, kun joulukuulle kohdistuva 
takautuva hakemusosa tulee tiedoksi kuntaan. Kelan 
14 d §:n perusteella kuntaan siirtämien hakemusten 
käsittelyaika alkaa eTotusta löytyvästä 

siirtopäivämäärästä. 

 Mikäli asiakkaan hakemus sisältää muita kuin totul 
14 d:ssä mainittuja siirrettäviä menoja, Kela hylkää 
em. hakemusosan ja ohjaa asiakkaan hakemaan 
tarvittaessa em. kuluihin tukea erikseen kunnasta. 

 Kumpikin käsittelee oman hakemusosansa 
kiireellisenä, mikäli se on asiakkaan tilanteen 

perusteella tarpeellista, tekee käsittelyn yhteydessä 
tarvittaessa yhteistyötä ja vaihtaa välttämättömiä 
tietoja totul 18 a §:n perusteella. 

 Kunta toimeenpanee 
joulukuun päätöksen 
soveltaen vanhaa lakia 
ja mahdollisen 
tammikuun 
täydentävän tuen 

osuuden soveltaen 

uutta lakia. Kela 
soveltaa ainoastaan 
uutta lakia. 

 Kunta antaa 
tarvittaessa Kelan 
pyynnöstä Kelalle 
tiedon joulukuulle 

tekemästään 
perustoimeentulotuki-
päätöksestä tai siinä 

olevista 
välttämättömistä 
tiedoista.  

 Kela tarkistaa 
tarvittaessa tammikuun 
perustoimeentulotuen 
päätöksensä totul 15 ja 
18 §:ien perusteella ja 
toimeenpanee 
päätöksensä 

itsenäisesti. 

 Mahdolliseen päätösten tarkistamiseen sovelletaan 
Totul 15 ja 18 §:iä. 

 Jos hakemustietojen perusteella on nähtävillä, että 
liitteet on tarkoitettu nimenomaan tammikuun 
hakemuksen tueksi, liitteitä ei toimiteta kuntaan. 
Kela tarkistaa tarvittaessa asiakkaalta, haluaako 

asiakas tai onko asiakas ymmärtänyt, että hakemus 

tulee joulukuun osalta siirrettäväksi kuntaan. 
 Kela siirtää jakautuvissa hakemuksissa joulukuulle 

kohdistuvan takautuvan, kunnan käsiteltäväksi 
kuuluvan hakemusosuuden tai yksittäiset 
kuluasiakirjat kuntaan vielä alkuvuodesta 
postitse/teknistä käyttöyhteyttä hyödyntäen, koska 
eTotussa ei voi vielä alkuvuodesta siirtää 

hakuasiakirjoja ilman Kelan tekemää päätöstä. 
Tammikuun osuus siirretään eTotu- järjestelmän 
kautta. (kts. tarkemmin edellä) 

 Kunta voi arkistoida hakemuksen asiakasasiakirjat 
sähköisesti pdf/a -muodossa. Hakemuksen ja sen 
liitteiden lisäksi arkistoitavaksi tulee ottaa myös 

Kelmu-järjestelmästä Kelan päätös liitelaskelmineen 
(kts. tarkemmin joulukuun yhteistoimintamalli). 
Mikäli kunnalla ei ole käytössään sähköistä 
arkistointia, kunnan tulee tulostaa hakemukseen 
liittyvät asiakasasiakirjat arkistointia varten. 
Arkistointiin liittyvät toimintatavat tarkentuvat, kun 
sosiaali- ja terveysministeriö ja THL muodostavat 

kannan siitä, mitä asiakirjoja kunnan tulee uudessa 

tilanteessa arkistoida ja mitkä asiakirjat katsotaan 
hakemukseen kuuluviksi liiteasiakirjoiksi.  

 Kuntaan teknistä käyttöyhteyttä käyttäen 
siirrettyjen hakemusten tai hakemusosuuksien 
vireille tulopäivä näkyy eTotussa hakemuksen 
siirtoilmoituksen +-merkin alta. Ei-kiireellisissä 

hakemuksissa se on Kelan päätöksentekoa 
seuraava päivä, kiireellisissä Kelan 
päätöksentekopäivämäärä. 
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KUNTA  Kunta tarkistaa, onko tuen tarve kiireellinen. Tammikuulle ja siitä eteenpäin kohdistuviin 
hakemuksiin sovelletaan aina uutta lakia. 

 Kunta tarkistaa omasta asiakastietojärjestelmästään sekä Kelan eTotu ja/tai Kelmu-
järjestelmästä, onko asiakkaalla jo tammikuulle toimeentulotukihakemus vireillä tai 
päätös tehtynä. 

 Mikäli asiakkaalla ei ole tammikuulle perustoimeentulotukipäätöstä tai 
toimeentulotukihakemusta vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa, kunta siirtää 
toimeentulotukilain 14 §:n pääperiaatteen perusteella hakemuksen tammikuun osuuden 
Kelaan hallintolain 21 §:n nojalla. Kunta ilmoittaa asiakkaalle siirrosta hakemuksen 
tammikuun osuutta siirtäessään ja/tai joulukuun päätöksen yhteydessä. Poikkeuksena 
Kelan aukioloaikojen ulkopuolella sosiaalipäivystyksessä hoidettavat totul 14 §:n 3. 
momentin mukaiset kiireelliset tilanteet ja niihin mahdollisesti myönnettäväksi tuleva 
ehkäisevä toimeentulotuki. 

 Mikäli asiakkaalla on tammikuulle toimeentulotukihakemus vireillä tai 
perustoimeentulotukipäätös jo voimassa kunnasta tai Kelasta hakemuksen sisältö ja 
asiakkaan tilanne ratkaisevat toimintamallin. 
o Jos kunta on tehnyt päätöksen hakemusta koskevalle ajalle vanhaa lakia 

soveltaen, päätöstä tarkistetaan, jos kysymys on siirtymäsäännöksessä mainituista 
tuloja tai menoja koskevista indeksikorotuksista tai vuokran vuosikorotuksista. 

o Mikäli hakemuksessa on kyse muusta olosuhdemuutoksesta, eikä hakemus 
koske vain tammikuulle kohdistuvaa uuden lain mukaista täydentävää tai 
ehkäisevää toimeentulotukea, kunta siirtää hakemuksen hallintolain 21 §:n 
nojalla Kelaan ja sopii tarvittaessa Kelan kanssa siitä, milloin kunnan päätöksen 
voimassaolo päätetään. Kela käsittelee hakemuksen kokonaan uudelleen uuden lain 
perusteella ja sen tekemä uusi päätös korvaa kunnan päätöksen. Kela huomioi 
kunnan mahdollisesti jo maksamat erät oman päätöksensä yhteydessä. Hakemusta 
siirtäessään kunta ilmoittaa asiakkaalle em. siirrosta. Kela siirtää tarvittaessa Totul 
14 d §:n perusteella hakemuksen mahdollisen täydentävän ja ehkäisevän tuen 
osuuden takaisin kuntaan.  

o Mikäli hakemus sisältää vain uuden lain mukaista täydentävää tai ehkäisevää 
tukea, kunta käsittelee hakemuksen normaalisti. Käsittely odottaa tarvittaessa 
perustoimeentulotukipäätöksen voimassa oloa. Tarvittaessa kunta tekee Kelalle 
tietopyynnön perustotun päätöksen valmistumisajankohdasta tai kiirehtimisestä. 

 Kunta ja Kela voivat vaihtaa välttämättömiä tietoja hakemuksen käsittelemiseksi uuden 
lain 18 a §:n perusteella ilman asiakkaan suostumusta. 

 Kunnan käsittelyaikojen alkamisesta kts. tarkemmin edellä.  

 Kumpikin toimeenpanee 
omat päätöksensä 
itsenäisesti. 

 Kelan tekemä 
perustoimeentulotukipäätös 
näkyy Kelmu-
järjestelmässä, hakemus ja 
siihen liittyvät 
hakuasiakirjat eTotussa. 

 Tarvittaessa tehdään 
yhteistyöstä lain 
edellyttämällä tavalla esim. 
päätösten kiirehtimiseksi 
toisessa viranomaisessa. 
 

 Vakiintuneen tilanteen 
yhteistoimintamallin 
kuvaamiseksi ja 
kehittämiseksi on 
valmisteilla laajempi 
yhteistoimintamallin 
kuvaus, joka 
julkaistaan 
mahdollisimman pian. 

 Kunta voi siirtää 
Kelalle kuuluvan 
hakemuksen 
käyttämällä teknistä 
käyttöyhteyttä 

 Huom! 
Yhteistoimintamallia 
täydennetään 
mahdollisten vuonna 
2017 tehtäväksi 

tulevien vuodelle 2016 
kohdistuvien 
takautuvien 
laskelmien/päätösten 
tekemisen osalta 
alkuvuodesta 2017. 

 Kuntaliitto antaa 
yleiskirjeen 
alkuvuodesta 2017, 
jossa myös käsitellään 
järjestämisvastuun 
päättymistä 
31.3.2017. 
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KELA  Kela ottaa hakemuksen käsittelyyn ja tekee siitä päätöksen 
perustoimeentulotuesta totul 14 §:n mukaisesti ja siirtää 14 d 

§:n mukaisen siirtovelvollisuuden piirissä olevan 
hakemusosuuden liiteasiakirjoineen kuntaan eTotu-järjestelmän 
kautta. Kelan hakemuksesta tekemä päätös laskelmineen on 

pdf/a-muodossa katseltavissa ja tulostettavissa/siirrettävissä 
kunnan asiakastietojärjestelmään Kelmu-järjestelmässä.  

 Tarvittaessa Kela tiedustelee kunnasta perustoimeentulotuen 
päätöksenteolle välttämättömiä tietoja. Asiakkaan suostumusta 

välttämättömien tietojen antamiselle ei totul 18 a §:n perusteella 
tarvita. 

 Kunnan hakemuksen käsittelyaika alkaa siitä, kun Kelan siirtämä 
hakemus näkyy eTotu -järjestelmässä (kts. tarkemmin edellä). 

 

 Kela toimeenpanee 
päätöksensä ja kunnan 

hakemuksen siirron 
itsenäisesti. Kuntaan 
hakemus siirtyy 

päätöksentekoa seuraavana 
päivänä, ellei se ole 
kiireellisesti tehty 
perustoimeentulotukipäätös, 

joka näkyy eTotussa heti 
samana päivänä. (kts. 
tarkemmin edellä).  

 Kunnan käsittelyaika ja 
asiakkaan kunnan 
sosiaalihuollon asiakkuus 

alkavat eTotu-järjestelmään 

kirjautuvasta 
siirtopäivämäärästä.  

 Tammikuusta alkaen Kela 
toimittaa myös kaikki 

sosiaalihuoltolain mukaiset 
ilmoitukset yms. muut 
toimeentulotuki- tai muun 

lainsäädännön edellyttämät 
ilmoitukset eTotu-
järjestelmää käyttäen 
kuntaan.  

 Sosiaalihuoltolain mukaisen 
asiakkuuden alkaminen 
kunnassa eri tilanteissa 
täydennetään 
yhteistoimintamalliin 
alkuvuodesta 2017 osiaali- 

ja terveysministeriön 

linjausten perusteella. 

 

 


