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Kuntainfo 3/2020

TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELY KORONA-EPIDEMIAN 

AIHEUTTAMAN ERITYISTILANTEEN AJAN 

Toimeentulotuen käsittelyn joustavoittamiseksi annettiin STM:n kuntainfo 1.4.2020, 
jossa kuvatuin toimin toimeentulotuen käsittelyn vakiintuneita tulkintoja 
määräaikaisesti muutettiin 31.7.2020 asti

• Pitkät päätökset käyttöön 

• Liitteet

• Omaisuus

• Opiskelijat 

• Yrittäjien tilanteen tilapäinen turvaaminen 

• Asumisen turvaaminen 

• Ylijäämätilanteet ja lääkityksen turvaaminen

• Hautauskulut 

• Lisäselvityksistä luopuminen palveluasujien osalta

• Ruoka- ja lääkemaksusitoumusten toimeenpano kriisitilanteessa



Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilain nojalla määrätyt ja 

toimeentulotuki

• Tartuntatautilain 68 § 2 momentin mukaan karanteeni toteutetaan 

henkilön asunnossa tai muussa päätöksen antajan hyväksymässä tai 

osoittamassa paikassa. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä 

karanteeniin määrätylle asianmukainen karanteenipaikka ja 

huolehdittava myös karanteeniin määrätyn ruokahuollosta.

• Kuntien tulee huolehtia sisäisestä työnjaosta tämän velvoitteen 

toteuttamiseksi. Kohderyhmän osalta tulee karanteenipäätöksen 

yhteydessä varmistaa myös ruuan ja lääkkeiden saanti. Karanteeni- tai 

eristyspäätöksen yhteydessä aina varmistettava asiointiavun tarve ja 

taloudellisen tuen tarve karanteeniaikana. 



Kuntouttavan työtoiminnan ohjeet tulossa

• Tartuntatautitilanteen takia kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä toteutettavia 
toimintamuotoja ei voida toteuttaa. Myös työpaikoilla voi olla poikkeusjärjestelyjä, kun 
monenlaisia toimintoja on tartuntariskin takia supistettu ja etätyöt ovat lisääntyneet. Tilanteen 
johdosta kuntouttavan työtoiminnan kaikkia toimintamuotoja ei voida toteuttaa normaalisti.

• Kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä kunta voi keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan 
epidemiatilanteen ajaksi, jos se ei pysty toteuttamaan toimintaa muulla tavoin. Tämä edellyttää, 
että asiasta on informoitu TE-toimistoa ja asiakasta. Toiminnan ollessa keskeytyneenä, asiakas ei 
menetä etuuttaan eikä hänen toimeentulotukeaan alenneta. Asiakkaalle ei kuitenkaan näissä 
tilanteissa voida maksaa toimintapäivien mukaan määräytyviä kulukorvauksia eikä 
kunnalle valtion korvauksia, koska toimintaa ei tosiasiallisesti ole. 

• Kuntouttavaa työtoimintaa voi jatkaa, jos kunta pystyy järjestämään sen muulla tavalla ja siitä 
sovitaan asiakkaan kanssa. Näissä tapauksissa asiakkaalle voidaan maksaa kuntouttavaan 
työtoimintaan liittyvät kulukorvaukset. 

• Mikäli toimintaa järjestetään, mutta asiakas on estynyt osallistumaan esimerkiksi 
lastenhoitohaasteiden vuoksi, hänen etuutensa pysyy samana, mutta kulukorvausta ei makseta.



• Sosiaali- ja terveysministeriö kannustaa kuntia kehittämään vaihtoehtoisia 
kuntouttavan työtoiminnan toteutustapoja poikkeustilanteen ajalle 
yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaikenlainen 
sellainen toiminta voi tulla kyseeseen, jossa tartuntariski on minimoitu. 
Kunnan tartuntatautiviranomaiselta saa tarkempia neuvoja millaista 
toimintaa on syytä välttää 

• Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat toimintamuodot:

-verkkovalmennus

-etäkonsultaatiot, etäohjaus

-uraohjaus

-etätehtävät ja yksilöohjeistus (esimerkiksi yksilöllinen toimintapäiväkirja tai 
lukujärjestys)

• Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa voi edelleen jatkaa osallistumista 
sellaisiin olemassa oleviin työtehtäviin, jotka puitteiltaan ovat sellaisia, 
ettei niistä aiheudu tartuntariskejä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle, 
ja asiakas on itse halukas niissä jatkamaan.


