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Tarkastusviraston päähavainnot ja 
kannanotot 

Valtionosuuden suorittaminen kunnille perustoimeentulotuen 
kustannuksiin 

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko valtionosuus 
kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettu säädösten mukai-
sesti.  

Tarkastusvirasto lausuu kannanottonaan, että aluehallintovirastot ovat 
vahvistaneet ja maksaneet valtionosuuden ennakot toimeentulotukilain 
mukaisesti. Aluehallintovirastot ovat vahvistaneet lopullisen valtionosuu-
den olennaisilta osin toimeentulotukilain mukaisesti. Aluehallintovirastot 
ovat maksaneet valtionosuuden loppuerän tai perineet liikaa maksetun val-
tionosuuden toimeentulotukilain mukaisesti.  

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja 
suosituksina tarkastusvirasto esittää seuraavaa. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että perustoimeentulotuki on 
asianmukaisesti eriytetty kuntien kirjanpidossa. Perustoimeentulotuen 
menoista yleensä valtaosa, suurissa kaupungeissa yli 90 prosenttia, perus-
tuu tukijärjestelmästä tuleviin tietoihin. Yhteys yksittäisen toimeentulotu-
kipäätöksen perustoimeentulotukea koskevista menoista kunnan kirjanpi-
toon on pääosin todennettavissa. Tukijärjestelmien tietosisältöjä olisi pe-
rusteltua kehittää siten, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
menot kävisivät nykyistä selkeämmin ilmi jo päätöstyypeistä ja syykoo-
deista, mikä edistäisi tukiprosessin sisäistä valvontaa. 

Valtionosuuden ennakon vahvistaminen on tekninen menettely, ja en-
nakkoa tarkistetaan vielä loppuvuodesta. Valtionosuuden ennakko kyetään 
siten maksamaan kohtuullisen oikeamääräisenä ja tasasuuruisina kuukau-
sierinä jo varainhoitovuoden kuluessa. 

Kolmen kuukauden määräaika on riittävän pitkä aika vahvistaa lopulli-
nen valtionosuus. Olennaista on se, että vahvistaminen ei jää muodollisek-
si toimenpiteeksi, vaan että valtionosuusselvitys käydään aluehallintovi-
rastossa läpi huolellisesti. Koska ennakkojen määrä tarkistetaan varainhoi-
tovuoden lopussa, lopullisen valtionosuuden määräämisellä ja maksami-
sella ei ole käytännössä vaikutusta kunnan taloudelliseen asemaan ja mak-
suvalmiuteen. 
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Kuntien myöntökäytäntöjen yhdenmukaisuus 

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, ovatko kuntien perustoi-
meentulotuen myöntökäytännöt olennaisilta osin yhdenmukaiset. 

Tarkastusvirasto lausuu kannanottonaan, että kuntien perustoimeentulo-
tuen myöntökäytännöt eivät ole yhdenmukaisia. Myöntökäytäntöjen eri-
laisuudella on vaikutusta valtion ja kuntien väliseen rahoitussuhteeseen, 
kuntien keskinäiseen asemaan ja kansalaisten yhdenvertaisuuteen. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja 
suosituksina tarkastusvirasto esittää seuraavaa. 

Kunnan järjestämien sosiaalipalvelujen, joihin myönnetään yleiskatteel-
linen peruspalvelujen valtionosuus, ja kustannusperusteisesti rahoitettavan 
perustoimeentulotuen välinen rajanveto ei ole riittävän selkeä. Erityisesti 
asumispalvelujen määrittelyä ja rahoitustapaa tulisi täsmentää.  

Siltä osin kuin palveluiden tai toimintojen voidaan katsoa kuuluvan so-
siaalipalveluihin, niistä voidaan periä maksuja siten kuin laissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään. Toimeentulotukilain vii-
mesijaisuuden takia asiakasmaksujen alentaminen tai kokonaan perimättä 
jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Tarkastuksen perus-
teella tätä periaatetta ei ole johdonmukaisesti sovellettu. 

Kunnat käyttävät perustuslakiin perustuen hyvin laajaa tapauskohtaista 
harkintaa toimeentulotukea myönnettäessä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tulisi kuitenkin täsmentää myöntökäytäntöjen yleisiä linjauksia. Erityisesti 
huomiota tulisi kiinnittää oikeuteen saada toimeentulotukea, perusosan 
alentamiseen, huomioon otettaviin tuloihin ja varoihin ja niiden kohden-
tamiseen tuen määräytymisajalle sekä takaisinperintäkäytäntöihin. Minis-
teriön tulisi myös nykyistä enemmän kiinnittää huomiota aluehallintovi-
rastojen käytäntöihin lopullista valtionosuutta vahvistettaessa. 

Tarkastusvirasto korostaa toimeentulotukilaista johdettavissa olevaa pe-
riaatetta, että ilman toimeentulotukilaskelman laatimista ei voida myöntää 
perustoimeentulotukea, eikä perustoimeentulotukea voida myöntää, jos 
laskelma on ylijäämäinen. Jos toimeentulotukea joudutaan myöntämään 
ilman laskelman laatimista, se tulisi myöntää täydentävänä tai ehkäisevä-
nä toimeentulotukena. 

Kuntien toimittamat tiedot valtionosuuden maksamisen perustana 

Tarkastuksen kolmantena tavoitteena oli selvittää, ovatko kunnat antaneet 
oikeat ja riittävät tiedot valtionosuuden maksamiseksi. 

Tarkastusvirasto lausuu kannanottonaan, että kunnat ovat antaneet niiltä 
edellytetyt valtionosuusselvitykseen ja sen liitteenä olevaan allekirjoitet-
tuun kirjanpidon otteeseen perustuvat summatasoiset tiedot perustoimeen-
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tulotuen kustannuksista. Toteutuneina kustannuksina on kuitenkin esitetty 
menoeriä, jotka eivät ole valtionosuuteen oikeuttavia. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja 
suosituksina tarkastusvirasto esittää seuraavaa. 

Tarkastuksessa tuli esiin olennaisia menoeriä, joita kunnat olivat sisäl-
lyttäneet virheellisesti perustoimeentulotukea koskevaan valtionosuussel-
vitykseen. Tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi on perusteltua 
edellyttää, että valtionosuusselvityksen tulisi perustua allekirjoitettuun ti-
linpäätökseen, ja selvityksen tulisi olla kuntalain 73 §:ssä edellytetyllä ta-
valla kunnan tilintarkastajien tarkastama. Tilintarkastuksessa tulisi var-
mistua paitsi siitä, että tiedot on asianmukaisesti johdettavissa kunnan kir-
janpidosta, myös siitä, että menot perustuvat olennaisilta osin toimeentu-
lotukilain säännöksiin. Tällöin on erityisesti syytä kiinnittää huomiota sii-
hen, ettei perustoimeentulotukea koskevaan valtionosuusselvitykseen si-
sälly kunnan sosiaalipalveluiden järjestämisestä aiheutuvia menoja. 
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1 Tarkastuksen tausta 

Toimeentulotuki on viimesijainen, henkilön ja perheen ihmisarvoisen 
elämän kannalta vähintään välttämättömän toimeentulon turvaava talou-
dellinen tukimuoto. Toimeentulotukilaki (1412/1997) toteuttaa osaltaan 
perustuslain 19 §:n 1 momenttia, joka sääntelee oikeutta sosiaaliturvaan. 
Säännöksen mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen 
elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon. Muista perustuslain turvaamista sosiaalisista perusoikeuk-
sista poiketen 19 §:n 1 momentti on laissa kirjoitettu subjektiivisen oikeu-
den muotoon.1   

Toimeentulotuen viimesijaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimeentulo-
tuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo, jos henkilön oma tai 
häneen nähden lain mukaan elatusvelvollisen henkilön ensisijainen vastuu 
toimeentulosta ei toimeentulotukilaissa tarkemmin määritellyllä tavalla 
riittävästi toteudu. Toimeentulotukilain 2 §:ssä säädetään paitsi oikeudesta 
toimeentulotukeen myös velvollisuudesta pitää huolta itsestään ja omasta 
elatuksestaan sekä lailla säädetyssä laajuudessa puolisonsa tai rekiste-
röidyssä parisuhteessa toisen osapuolen sekä alaikäisten lastensa ja otto-
lastensa elatuksesta.  

Toimeentulotuen viimesijaisuuden takia tuki on lähtökohtaisesti tarkoi-
tettu avuksi henkilön ja perheen tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Tä-
mä tarkoitus ilmenee selkeästi ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitusta 
koskevasta lain 1 §:n 2 momentista ja epäsuoremmin myös lain muusta 
sääntelystä. Riippuvuus toimeentulotuesta on kuitenkin jo pitkään lisään-
tynyt voimakkaasti, ja pitkäaikaisasiakkaiden määrä on pysynyt suurena.2   

Toimeentulotuki rakentuu toimeentulotukilain 2 luvun mukaan perus-
toimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot, 7–7 b §), täydentävästä 
toimeentulotuesta (7 c §) sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta (13 §). 
Toimeentulotuen yhtenä tarkoituksena on henkilöiden ja perheiden itse-
näisen selviytymisen edellytysten parantaminen. Erityisesti tähän tarkoi-
tukseen toimeentulotukea myönnetään täydentävänä tai ehkäisevänä toi-
meentulotukena. 

                                                      
1 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. 
2 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. 
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Toimeentulotuen rakennetta ja rahoitusta muutettiin vuoden 2006 alusta 
lukien. Toimeentulotuen rakenne määriteltiin uudelleen jakamalla tuki pe-
rustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeen-
tulotuki irrotettiin yleisestä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudesta. 
Valtio maksaa kunnille perustoimeentulotuen kustannuksista 50 prosenttia 
valtionosuutena. Täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulo-
tuen maksaa kunta, ja valtio osallistuu kustannuksiin yleiskatteellisella pe-
ruspalvelujen valtionosuudella (valtionosuusprosentti 29,57). Samoin 
yleiskatteellisella peruspalvelujen valtionosuudella katetaan toimeentulo-
tukityöstä aiheutuneita henkilöstö-, tila- ym. menoja. Perustoimeentulotu-
en osuus on noin 90 prosenttia toimeentulotuen kokonaiskustannuksista. 

KUVIO 1. Toimeentulotuen rakenne. 

Tarkastus on suoritettu valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2013 
tarkastussuunnitelman sekä laillisuus- ja asianmukaisuustarkastusohjeen 
mukaisesti. Tarkastusviraston suorittamassa laillisuus- ja asianmukaisuus-
tarkastuksessa on kysymys ylimpien tarkastusviranomaisten kansainväli-
sen järjestön INTOSAIn ISSAI-tarkastusstandardien 400 ja 4100 mukai-
sesta laillisuustarkastuksesta. 
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Laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen (laillisuustarkastuksen) ta-
voitteena on tarkastusviraston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tarkastaa, 
onko tarkastuksen kohteena olevassa asiakokonaisuudessa toimittu lain-
säädännön, muun alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman oh-
jeistuksen mukaisesti. Laillisuustarkastus pyrkii selvittämään säännösten 
noudattamisen lisäksi, onko toiminta järjestetty talousarvion sekä hyvän 
hallinnon periaatteiden mukaisesti. 

Laillisuustarkastus standardien tarkoittamana toimintona ei tarkoita pel-
kästään toiminnan lainmukaisuuden selvittämistä, vaan tarkastukseen si-
sältyy myös toiminnan asianmukaisuus, joka voidaan hallinnossa tulkita 
erilaisten lainsäädäntöä alempitasoisten ohjeiden ja määräysten sekä hy-
vän hallinnon periaatteiden noudattamiseksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa 
päätöksentekijöille siitä, onko lakeja ja muita säännöksiä noudatettu ja 
onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset. 

Tarkastusvirastossa laaditaan valtiontalouden ja kansantalouden strate-
gisista riskeistä riskianalyysi, joka ohjaa tarkastusviraston suunnittelua ja 
tarkastusviraston toimintayksiköiden yksityiskohtaisempien riskianalyy-
sien ja suunnitelmien valmistelua. Laillisuustarkastuksista laaditaan erilli-
nen riskianalyysi aihealueittain yhdistämällä eri alueiden analyysejä. Eril-
listen laillisuustarkastusaiheiden valinnan kriteereinä ovat asian taloudel-
linen merkitys, olennaisuus ja riski. 

Laaditun riskianalyysin perusteella tarkastusvirasto päätti kohdistaa lail-
lisuustarkastuksen valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustan-
nuksiin. 
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2 Tarkastusasetelma 

2.1 Tarkastuskohteen kuvaus 

Tarkastuskohteena ovat olleet valtionosuudet kunnille perustoimeentulo-
tuen kustannuksiin. Valtionosuus on budjetoitu valtion talousarvion mo-
mentille 33.60.35 (Valtionosuus kunnille perustoimeentulon kustannuk-
siin, arviomääräraha). Oheisessa taulukossa on esitetty myönnetyt valtion-
osuudet vuosina 2008−2013. 

Valtionosuudet kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin vuosina Taulukko 1. 

2008−2013 (milj. euroa). 

 

Saaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kunnat 222,3 265,4 276,5 268,4 305,6 318,3 

Kuntayhtymät 2,9 3,3 3,1 3,1 3,3 0,5 

Yhteensä 225,2 268,7 279,6 271,5 308,9 318,8 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty tarkastettujen kuntien 
saamat valtionosuudet vuonna 2012 asukaslukuun suhteutettuna. 
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Perustoimeentulotuen valtionosuudet tarkastetuissa kunnissa vuonna Taulukko 2. 

2012 asukaslukuun suhteutettuna.3 

 

Kunta Valtionosuus Asukasluku Tuki/asukas 

Lieksan kaupunki  1 488 647 12 398 120,1 

Vantaan kaupunki 18 722 768 205 275 91,2 

Kuopion kaupunki  7 715 011 98 706 78,2 

Espoon kaupunki 19 381 704 256 898 75,4 

Raision kaupunki  1 797 012 24 573 73,1 

Kirkkonummen kunta  2 709 970 37 583 72,1 

Tampereen kaupunki  15 324 771 217 497 70,5 

Jyväskylän kaupunki  8 109 357 133 448 60,8 

Turun kaupunki  9 662 439 180 314 53,6 

Oulun kaupunki  7 397 082 146 527 50,5 

Valtionosuus perustuu lakiin toimeentulotuesta (1412/1997). Toimeentu-
lotukilain 5 a §:n mukaan kunnalle suoritetaan valtionosuutta 7 §:ssä tar-
koitetun perustoimeentulotuen rahoittamiseen. Valtionosuuden määrä on 
50 prosenttia kunnan perustoimeentulotuen kustannuksista.   

Toimeentulotukilain 7 §:n mukaan perustoimeentulotukea myönnettäes-
sä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut 
perusmenot. Lain 7 a §:n mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuulu-
vat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henki-
lökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanoma-
lehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja 
virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja 
perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Muina perus-
menoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 1) asumistukilain 
(408/1975) 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, 2) taloussähköstä aiheutuvat 
menot, 3) kotivakuutusmaksu sekä 4) vähäistä suuremmat terveydenhuol-
tomenot. 

Valtionosuutta koskevissa asioissa valtionapuviranomaisena toimii 
aluehallintovirasto. 

                                                      
3 Lieksan kaupungin valtionosuus perustuu valtionosuusselvitykseen, sillä valti-
onosuuden vahvistamista koskeva päätös ei ole vielä lainvoimainen. 
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2.2 Tarkastuksen tavoite ja 
tarkastuskysymykset 

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva 
kannanotto seuraavista asioista: 
1.  Onko valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin suo-

ritettu säädösten mukaisesti?  
2. Ovatko kuntien perustoimeentulotuen myöntökäytännöt olennaisilta 

osin yhdenmukaiset? 
3. Ovatko kunnat antaneet oikeat ja riittävät tiedot valtionosuuden mak-

samiseksi? 

Laillisuutta ja asianmukaisuutta arvioitiin erityisesti seuraavien säädösten 
noudattamisen perusteella: 
− toimeentulotukilaki (1412/1997) 
− laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) 
− asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 
− laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 

(733/1992) 
− laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta  (1704/2009) 
− laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).  

2.3 Tarkastuskriteerit ja rajaukset sekä 
aineistot ja menetelmät 

Tarkastuksen tavoitteissa mainittuihin kysymyksiin on haettu vastausta 
johtamalla lainsäädännöstä, erityisesti toimeentulotukilaista,  keskeiset 
tarkastuskriteerit. Toimeentulotukilaista johdettuja tarkastuskriteerejä 
täsmentävät korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnat. Myös sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisemalla oppaalla toimeentulotukilain soveltajille 
(vuonna 2007 ja 2013) on tulkintaa ohjaava vaikutus. 

Tarkastus toteutettiin analyyttisenä tarkastuksena, avustusten hallinnoin-
tiprosessin tarkastuksena ja tapahtumatarkastuksena. Tarkastus perustuu 
pääosin vuotta 2012 koskevaan aineistoon, koska vuodelta 2012 on ollut 
käytettävissä viimeisin lopulliseksi vahvistettu valtionosuus. Analyyttises-
sä tarkastuksessa hyödynnettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjan-
pitotietoja, kuntien kirjanpitotietoja sekä kuntien toimeentulotukijärjes-
telmistä saatuja tietoja. 
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Avustusten hallinnointiprosessin tarkastus toteutettiin asiakirja-
analyysien ja haastatteluiden avulla. 

Tapahtumatarkastuksessa tarkastettiin 10 kuntaa koskevat valtionosuus-
päätökset, kuntien toimittamat valtionosuusselvitykset sekä niiden perus-
tana olevat kirjanpidon tiedot. Tapahtumatarkastusta täydennettiin siten, 
että tarkastuksen piiriin kuuluvissa kunnissa tarkastettiin noin 50 toimeen-
tulotukipäätöstä. Lisäksi tarkastetuille kunnille lähetettiin kysely, joka 
koski tarkastuksessa esille nousseita tulkinnanvaraisia toimeentulotukilain 
soveltamiseen liittyviä asioita.  

Tarkastuskertomusluonnoksesta on saatu sosiaali- ja terveysministeriöl-
tä, Etelä-Suomen, Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
toilta sekä seuraavilta tarkastetuilta kunnilta: Kirkkonummen kunta, Liek-
san kaupunki, Oulun kaupunki, Raision kaupunki ja Vantaan kaupunki 
lausunnot, jotka on otettu huomioon lopullisessa tarkastuskertomuksessa. 

Tarkastuksen suorittivat tilintarkastusneuvos, JHTT Pekka Ihalainen, 
johtava tilintarkastaja Antti Hieta, johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj 
von Hertzen ja johtava tilintarkastaja Jari Siirola. Tarkastusta ovat valvo-
neet tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski ja tilintarkastuspäällik-
kö, JHTT Sami Kummila. 
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3 Tarkastushavainnot 

3.1 Valtionosuuden suorittaminen kunnille 
perustoimeentulotuen kustannuksiin 

Toimeentulotukilain 5 a §:n mukaan kunnalle suoritetaan valtionosuutta 
7 §:ssä tarkoitetun perustoimeentulotuen rahoittamiseen.  

Perustoimeentulotukeen kohdistetun valtionosuuden suorittaminen edel-
lyttää, että perustoimeentulotukea koskevat menot on kunnan kirjanpidos-
sa eriytetty täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta ja yhteys yk-
sittäisen toimeentulotukipäätöksen perustoimeentulotukea koskevista me-
noista kunnan kirjanpitoon on todennettavissa. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että perustoimeentulotuki on 
asianmukaisesti eriytetty kuntien kirjanpidossa. Perustoimeentulotuen 
menoista yleensä valtaosa, suurissa kaupungeissa yli 90 prosenttia, perus-
tuu tukijärjestelmästä tuleviin tietoihin. Yhteys yksittäisen toimeentulotu-
kipäätöksen perustoimeentulotukea koskevista menoista kirjanpitoon on 
pääosin todennettavissa. Parhaimmillaan tukijärjestelmissä päätöstyypit ja 
syykoodit on rakennettu niin, että keskeiset perustoimeentulotukeen kuu-
lumattomat menot ovat omina syykoodeina, mikä edistää tukiprosessin si-
säistä valvontaa. 

Toimeentulotukilain 5 b §:n mukaan aluehallintoviraston on vahvistet-
tava kunnille kunakin varainhoitovuotena suoritettavien ennakkojen määrä 
hakemuksetta viimeistään tammikuun 10 päivänä. Ennakon suuruus mää-
räytyy kaksi vuotta ennen varainhoitovuotta alkaneena vuonna toteutunei-
den perustoimeentulotuen kustannusten perusteella. Lain 5 b §:n mukaan 
aluehallintovirasto tarkistaa kunnan antaman selvityksen perusteella lop-
puvuoden ennakkoja, jos arvio varainhoitovuoden perustoimeentulotuen 
kustannuksista poikkeaa vähintään 5 prosenttia 2 momentin mukaisten 
ennakkojen laskennassa käytetyistä kustannuksista. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että valtionosuuden ennakot on 
suoritettu toimeentulotukilain mukaisesti. Valtionosuuden ennakon vah-
vistaminen on tekninen menettely, ja ennakkoa tarkistetaan vielä loppu-
vuodesta. Valtionosuuden ennakko kyetään siten maksamaan kohtuullisen 
oikeamääräisenä ja tasasuuruisina kuukausierinä jo varainhoitovuoden ku-
luessa. 

Toimeentulotukilain 5 c §:n mukaan aluehallintoviraston on tehtävä 
kunnan antaman valtionosuusselvityksen perusteella päätös perustoimeen-
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tulotuen kustannuksiin suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta vii-
meistään kolmen kuukauden kuluttua selvityksen saapumisesta. 

Lopullinen valtionosuus vahvistettiin nopeimmillaan Lounais-Suomen 
aluehallintovirastossa seuraavana päivänä valtionosuusselvityksen saapu-
misesta. Päätös tehtiin valtionosuusselvitykseen perustuen, sillä kunnan 
toimittamaa pääkirjaotetta ei oltu tarkastettu. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että lopulliset valtionosuudet 
on vahvistettu olennaisilta osin toimeentulotukilain mukaisesti. Kolmen 
kuukauden määräaika on riittävän pitkä aika vahvistaa lopullinen valtion-
osuus. Olennaista olisi kiinnittää huomiota siihen, että vahvistaminen ei 
jää muodolliseksi, vaan että valtionosuusselvitys käydään aluehallintovi-
rastoissa läpi huolellisesti. Koska ennakkojen määrä tarkistetaan varain-
hoitovuoden lopussa, lopullisen valtionosuuden määräämisellä ja maksa-
misella ei ole käytännössä vaikutusta kunnan taloudelliseen asemaan ja 
maksuvalmiuteen. 

Valtionosuuden loppuerän maksaminen ja liikaa maksetun valtionosuu-
den takaisinperintä on suoritettu toimeentulotukilain 5 d §:n mukaisesti. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteaa tarkastuskertomusluonnok-
sesta antamassaan lausunnossa, että sosiaali- ja terveysministeriön ja lää-
ninhallitusten perustoimeentulotuen valtionosuusasioita koskevassa koko-
uksessa 23.10.2006 keskusteltiin selvityskäytännöistä ja kokousmuistioon 
kirjattiin, että lääninhallitusten ei ole tarkoituksenmukaista tarkistaa sisäl-
löllisesti kaikkien kuntien ilmoituksia. Kokouksessa sovittiin, että läänin-
hallitusten ei edellytetä tarkastavan säännönmukaisesti kaikkien kuntien 
valtionosuusselvityksiä sen selvittämiseksi, onko perustoimeentulotukeen, 
täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen kuulu-
vat menot jaoteltu oikein selvityksessä. Pohjois-Suomen aluehallintoviras-
ton lausunnon mukaan lääninhallituksilla todettiin kuitenkin olevan mah-
dollisuus pyytää lisäselvityksiä, jos on syytä epäillä valtionosuusselvityk-
seen merkittyjen tietojen oikeellisuutta, esimerkiksi jos täydentävää tai 
ehkäisevää toimeentulotukea ei ole myönnetty lainkaan tai sitä on myön-
netty vain hyvin vähän. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteaa lau-
sunnossaan, että se on pyytänyt kunnilta lisäselvityksiä, kun valtionosuus-
selvityslomakkeen ja liitteenä olevan kirjanpito-otteen tiedot eivät ole vas-
tanneet toisiaan tai kun selvityksen käsittelyn yhteydessä on muuten käy-
nyt ilmi, että perustoimeentulotuen menoihin on voitu sisällyttää niihin 
kuulumattomia menoja. Lausunnon mukaan selvitysten epäselvyydet ovat 
useimmiten liittyneet kotouttamislain piiriin kuuluviin toimeentulotuki-
menoihin. Tarkennuksia on voitu pyytää myös sellaisissa tilanteissa, joissa 
kunnan perustoimeentulotukimenot ovat edelliseen vuoteen verrattuna 
merkittävästi kasvaneet. 
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto puolestaan toteaa lausunnossaan, että 
jo toimeentulotukilain valtionosuusmuutosten valmisteluvaiheessa koros-
tui luottamus kunnallisen toiminnan oikeellisuuteen toimeentulotukia 
myönnettäessä. Lausunnon mukaan esimerkiksi lakipykäliin ei tuolloin 
laadittu lääninhallituksen, nykyisen aluehallintoviraston, mahdollisuudesta 
tehdä tarkastuksia kunnallisen toimijan toimintaan ja kirjanpitoon, vaan 
katsottiin, ettei sellaiseen lainsäädäntöön ole erityistarvetta. Lausunnon 
mukaan aluehallintovirastot ovat näin ollen joutuneet valtionosuusselvi-
tyksiä tarkistaessaan luottamaan kunnilta saamiinsa summatietoihin ja li-
säselvityspyyntöihin annettuihin vastauksiin. 

3.2 Kuntien perustoimeentulotuen 
myöntökäytäntöjen yhdenmukaisuus 

3.2.1 Sosiaali- ja terveysministeriön rooli yhtenäisten 
toimintakäytäntöjen edistämisessä 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan toimeentulotukilain so-
veltajille vuonna 2007, ja oppaasta on julkaistu päivitetty versio vuonna 
2013. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös julkaissut lukuisia Kuntainfo 
-tiedotteita toimeentulotukilain soveltamisesta. Lisäksi ministeriö on laa-
tinut julkaisun ”Selvitys hallinto-oikeuksien toimeentulotukea koskevista 
päätöksistä vuosilta 2008−2010” (Sosiaali- ja terveysministeriön raportte-
ja ja muistioita 2011:15). Hallinto-oikeudet käsittelevät vuosittain noin 1 
200 toimeentulotuen myöntämiseen ja takaisinperintään liittyvää valitusta. 
Hallinto-oikeuden päätökset eivät ole oikeutta luovaa käytäntöä verrattuna 
oikeuslähteen asemaa kantaviin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisui-
hin. Käytännössä kuitenkin useimmissa toimeentulotukeen liittyvissä ta-
pauksissa hallinto-oikeudet ovat viimeinen oikeusaste, joten julkaisun 
mukaan ratkaisukäytännöillä on oma merkityksensä. Julkaisun mukaan 
päätöksillä voidaan niin halutessa esimerkiksi yhtenäistää tuen myöntämi-
sen käytäntöjä, tai niiden avulla voidaan saattaa tietoisuuteen lain ongel-
makohtia.4  

Sosiaali- ja terveysministeriö on siten pyrkinyt edistämään kuntien 
myöntökäytäntöjen yhdenmukaisuutta laatimalla toimeentulotukilain so-
veltamista koskevan oppaan, laatimalla Kuntainfo-tiedotteita sekä esitte-

                                                      
4 Selvitys hallinto-oikeuksien toimeentulotukia koskevista päätöksistä vuosilta 
2008–2010. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:15. 
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lemällä hallinto-oikeuksien ratkaisukäytäntöjä erilaisissa toimeentulotu-
keen liittyvissä teemoissa.  

Kunnat käyttävät perustuslakiin perustuen hyvin laajaa tapauskohtaista 
harkintaa toimeentulotukea myönnettäessä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tulisi kuitenkin täsmentää perustoimeentulotuen myöntökäytäntöjen ylei-
siä linjauksia. Ministeriön tulisi myös nykyistä enemmän kiinnittää huo-
miota aluehallintovirastojen käytäntöihin lopullista valtionosuutta vahvis-
tettaessa. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta annetuissa lausunnoissa ollaan  yleisesti 
samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmentää 
toimeentulotuen myöntökäytäntöjen yleisiä linjauksia.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan kannattavansa 
tarkastusviraston esitystä siitä, että ministeriön tulisi nykyistä enemmän 
kiinnittää huomiota aluehallintovirastojen käytäntöihin lopullista valtion-
osuutta vahvistettaessa. Lausunnossa todetaan myös, että aluehallintovi-
raston tulee saada selkeät menettelytapaohjeet tilanteisiin, joissa sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymät hoitavat jäsenkuntien puolesta perus-
toimeentulotuen valtionosuusasiat. 

Sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan toteaa lausunnossaan, että tar-
kastusraportin valmistuttua ministeriö on valmis käyttämään tarkastusvi-
raston huomioita ja kannanottoja kunta- ja aluehallintovirasto-
ohjauksessaan, toimeentulotukilakia uudistettaessa sekä sosiaalihuoltolain 
valmistelussa ja valmisteltaessa perustoimeentulotuen käsittelyn siirtoa 
Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi ministeriön lausunnon mukaan tietoja 
voidaan käyttää myös asumispalveluiden maksujen ja asiakasmaksulain-
säädännön uudistamisessa. 

Oulun kaupunki toteaa lausunnossaan, ettei tarkastusvirasto tulkitessaan 
toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä ja lainatessaan hallinto-oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksiä ole riittävästi huomioinut toi-
meentulotukilaista johdettavaa perusperiaatetta siitä, että toimeentulotuki 
on viimesijainen etuus. Edelleen lausunnossa todetaan, että toimeentulo-
tukiratkaisussa on aina, myös eri muutoksenhakuelimissä, kyse nimen-
omaisesti tapauskohtaisesta ratkaisusta, eivätkä ne sovellu välttämättä 
yleisiksi linjauksiksi. 

3.2.2 Oikeus toimeentulotukeen 

Toimeentulotukilain 2 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada 
toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa 
ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden 
etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatus-
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velvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Lain 2 §:n 2 mo-
mentin mukaan jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta it-
sestään ja omasta elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolais-
sa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja muussa 
laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa ela-
tuksesta. 

Sen arviointiin, onko henkilöllä oikeus toimeentulotukeen, sisältyy kak-
si erityistä ongelmakohtaa: onko hakija ollut toisaalta tuen tarpeessa ja 
onko hakija voinut saada toimeentuloa varoistaan tai muulla tavalla. 

Käytännössä varallisuus on tuen myöntämistä harkittaessa otettu huo-
mioon siten, että hakijalle on annettu 3–6 kuukautta aikaa realisoida omai-
suuttaan. Kunnat sisällyttävät siten toimeentulotukipäätökseen velvoitteen 
realisoida päätöksessä määritelty omaisuus, mikäli henkilö haluaa jatkos-
sakin hakea toimeentulotukea. Mikäli toimeentulotuen tarvetta ei ole enää 
siirtymäkauden jälkeen, mutta tukea on myönnetty siirtymäkauden ajan, 
toimeentulotukea on myönnetty olemassa olevasta varallisuudesta riippu-
matta. 

Toimeentulotukilain 20 §:n 1 momentin mukaan päättäessään toimeen-
tulotuen myöntämisestä toimielin voi samalla määrätä, että toimeentulotu-
ki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta, jos hänellä on tuloja tai varo-
ja tai oikeus elatusta turvaavaan etuuteen, mutta tulot, varat tai etuus eivät 
ole tukea myönnettäessä hänen määrättävinään tai hän ei muusta syystä 
voi niitä silloin käyttää. Mikäli toimeentulotukipäätös tehdään takaisinpe-
rintäehdolla, voi kunta periä toimeentulotuen takaisin kokonaisuudessaan 
ja ilman omaisuuden realisointiaikaa. Hakemus toimeentulotuen takaisin-
perinnästä on tehtävä hallinto-oikeudelle 20 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tuki on maksettu. 
Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kunta voi ryhtyä toimenpiteisiin 
omaisuuden realisoimiseksi.  

Kunnat käyttävät siten laajaa harkintavaltaa siinä, myöntävätkö ne toi-
meentulotukea enintään omaisuuden realisointiehdon siirtymäkauden ajan 
ilman omaisuuden tosiasiallista realisointivelvoitetta tai takaisinperintäeh-
dolla, jolloin myönnetty toimeentulotuki peritään tai säilytetään mahdolli-
suus periä kokonaisuudessaan takaisin. 

Toimeentulotukilakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että 
täysi-ikäisen opiskelevan lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuk-
sista vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta annetun lain (122/1977) 
3 §:n 2 momentin mukaisesti. Hallituksen esityksen mukaan tämän elatus-
vastuun toteutuminen riippuu suuresti olosuhteista. Edelleen hallituksen 
esityksessä todetaan, että jos henkilö saa näin elatuksensa, on kyse  
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toimeentulotuesta annettavan lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta muusta 
tavasta saada toimeentulo.5 Hallituksen esityksen perusteluista voidaan 
päätellä, että lapsen elatuksesta annetun lain mukainen vanhempien ela-
tusvastuu otetaan huomioon toimeentulotukea myönnettäessä kattavasti: 
erikseen on säädetty alaikäisten lasten toimeentulon turvaamisesta ja 18 
vuotta täyttäneiden lasten osalta ehdollisena, eli ”jos henkilö saa näin ela-
tuksensa”. Ongelmallisina voidaan siten pitää esimerkiksi tapauksia, jois-
sa kotona asuva täysi-ikäinen ei saa vanhempiensa tulojen takia opintotu-
kea ja hakee siksi toimeentulotukea.  

Tarkastetuista kunnista saatujen tietojen mukaan voidaan muodostaa 
neljä erilaista käytäntöä: 1) tukea myönnetään eikä vanhempien elatusvas-
tuuta edellytetä eikä elatuskykyä kysytä, 2) tukea myönnetään, mutta kat-
sotaan, että vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsen elatuksesta annetun 
lain mukaisesti, 3) selvitetään vanhempien tosiasiallinen avustaminen en-
nen tuen myöntämistä ja 4) tukea ei ainakaan pääsääntöisesti myönnetä. 

Kohta 3 vastaa sekä korkeimman hallinto-oikeuden että eduskunnan oi-
keusasiamiehen linjaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen6 perus-
telujen mukaan vanhemmat eivät ole toimeentulotuesta annetun lain mu-
kaan elatusvelvollisia täysi-ikäisiin lapsiinsa nähden. Vanhempien elatus-
velvollisuutta ei voida perustaa myöskään lapsen elatuksesta annetun lain 
3 §:n 2 momentin mukaiseen vanhempien vastuuseen lapsen koulutuskus-
tannuksista. Vanhempien elatusvelvollisuutta täysi-ikäisiin lapsiinsa näh-
den ei voida perustaa myöskään pelkästään siihen, onko heillä ollut mah-
dollisuutta antaa elatusta lapsilleen. Mikäli toimeentulotuen hakija kuiten-
kin saa tosiasiassa vanhemmiltaan varoja toimeentuloonsa tai muuta ela-
tusta, tämä otetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ha-
kijan käytettävissä olevina varoina huomioon. 

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä tilanteissa, joissa hakija on luovuttanut 
pois omaisuuttaan ennen tuen hakemista. Osa kunnista myöntäisi tukea 
omaisuuden luovuttamisesta huolimatta. Pääosin kunnat kuitenkin esitti-
vät tulkintanaan, että toimeentulotukea ei myönnetä, koska hakija on lai-
minlyönyt oman elatuksensa. 

3.2.3 Toimeentulotuen määräytyminen 

Toimeentulotukilain 6 §:n mukaan toimeentulotuen määrä on kyseisen 
lain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja 

                                                      
5 HE 217/1997 vp. 
6 KHO 26.8.2004/2013. 
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varojen erotus. Tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 §:ssä tarkoitettua 
perustoimeentulotukea myönnettäessä. 

Hallituksen esityksen mukaan tuen myöntäminen edellyttää mainitun-
laatuisen laskelman tekemistä.7   

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että laskelma on tehty pääsään-
töisesti aina. Muodollisesti tulot ja varat otetaan huomioon laskelmassa, ja 
laskelma on määrämuotoinen.  

Akuuttitapauksissa tukea on voitu myöntää myös puhelinkeskustelun 
perusteella jatkohakijalle. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan, 
vaikka tulot olisivat sen suuruiset, että oikeutta perustoimeentulotukeen ei 
laskelman mukaan synny, henkilöllä tai perheellä voi olla tilanteestaan 
riippuen oikeus täydentävään ja/tai ehkäisevään toimeentulotukeen.8   

Käytännössä perustoimeentulotukea on saatettu myöntää laskelman tu-
loylijäämästä huolimatta esimerkiksi lääkekuluihin, joiden euromäärä ei 
ole tiedossa vielä myöntöhetkellä. Myöntäminen perustuu tukipäätöksissä 
yleisesti käytettyyn vakioehtoon, jonka mukaan toimeentulotukena korva-
taan päätöksen voimassaoloaikana muun muassa reseptilääke- ja tervey-
denhoitomenot, ellei niitä ole huomioitu jo laskelmaa laadittaessa. Pie-
nehköä ylijäämää ei otettu huomioon terveydenhuoltokuluja myöhemmin 
korvattaessa käyttäen perusteena esimerkiksi sitä, että on työllistävää seu-
rata, milloin maksut ylittävät tuloylijäämän. Tarkastuksessa tuli yksittäis-
tapauksena esiin, että lääkkeisiin oli myönnetty toimeentulotukea erillisel-
lä päätöksellä, vaikka varsinaista tukipäätöstä ei ollut tehty. Tällainen käy-
täntö johtaa siihen, että hakijan tarvetta toimeentulotukeen ei selvitetä.  

Tarkastusvirasto korostaa toimeentulotukilaista johdettavissa olevaa pe-
riaatetta, että ilman laskelman laatimista ei voida myöntää perustoimeen-
tulotukea, eikä perustoimeentulotukea voida myöntää, jos laskelma on yli-
jäämäinen. Jos toimeentulotukea joudutaan myöntämään ilman laskelman 
laatimista, se tulisi myöntää täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotu-
kena. 

3.2.4 Perusosa  

Toimeentulotukilain 7 a §:n mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuu-
luvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä 
henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sa-
nomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- 

                                                      
7 HE 217/1997 vp. 
8 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. 
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ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja 
perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. 

Perusosalla katettavat menot ovat tarkastuksen perusteella kohtuullisen 
selvärajainen kokonaisuus. Yksittäistapauksina laskelmiin oli sisällytetty 
menoina paikallisliikenteen kuukausilippu ja lukion kirjoja. Lapsen ta-
paamisesta aiheutuvat kuluja oli joissakin tapauksissa sisällytetty perus-
toimeentulotukeen vastoin sosiaali- ja terveysministeriön oppaan linjauk-
sia.  

Raision kaupungissa on säännönmukaisesti ja tietoisesti kirjattu menoja 
perustoimeentulotukeen, vaikka ne kuuluisivat täydentävään tai ehkäise-
vään toimeentulotukeen. Perusteluna esitettiin se, että kiireen vuoksi ei 
tehdä toista päätöstä esimerkiksi täydentävästä toimeentulotuesta, vaan 
kirjataan yksittäinen meno perustoimeentulotukeen, vaikka menettely tie-
detään virheelliseksi. Lounais-Suomen aluehallintoviraston tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin menettelyn korjaamiseksi ja liikaa maksetun valtionosuu-
den palauttamiseksi.  

Raision kaupunki toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan 
lausunnossa, että kaupunki myöntää virheitä tapahtuneen, mutta kiistää 
tahallisuuden. Edelleen lausunnossa todetaan, että työntekijät ovat toimin-
nallaan pyrkineet siihen, että asiakas saisi tarvitsemansa tuen määräajassa 
ja tukimuodon merkitystä valtionosuuksien kannalta ei myöntämisvai-
heessa ymmärretty.  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto puolestaan toteaa lausunnossaan, 
että se ryhtyy toimenpiteisiin liikaa maksetun valtionosuuden palauttami-
seksi. 

Kunnissa käytössä olevien toimeentulotukijärjestelmien luokituksia olisi 
syytä kehittää siten, että päätöstyypit ovat tukimuodoittain ja syykoodit 
mahdollisuuksien mukaan poissulkevia. Tällä tarkoitetaan sitä, että kukin 
syykoodi voi esiintyä vain yhdessä tukityypissä tai ainakin erottelu perus-
toimeentulotuen ja muiden tukimuotojen välillä on mahdollisimman yksi-
selitteinen. 

3.2.5 Muut perusmenot 

Toimeentulotukilain 7 b §:n mukaan perusosalla katettavien menojen li-
säksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 
1) asumistukilain (408/1975) 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, 2) talous-
sähköstä aiheutuvat menot, 3) kotivakuutusmaksu sekä 4) vähäistä suu-
remmat terveydenhuoltomenot. 

Asumismenot ja niiden ottaminen huomioon tarpeellisen suuruisena on 
tarkastuksen perusteella euromääräisesti arvioiden olennaisin ongelma-
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kokonaisuus. Kuntien erilaiset tulkinnat ja käytännöt vaikuttavat olennai-
sesti valtion ja kuntien väliseen rahoitussuhteeseen, kuntien yhdenvertai-
seen kohteluun sekä tuensaajien keskinäiseen yhdenvertaisuuteen kunnan 
sisällä. 

Asumismenot  

Toimeentulotukilain 7 b §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 
perustelujen mukaan asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa 
otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tar-
peisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakun-
nalla. Kohtuulliset asumismenot otetaan huomioon todellisen määräisinä. 

Hallituksen esityksessä todetaan lisäksi, että asumismenot voidaan ottaa 
huomioon todellisen suuruisina, jos toimeentulotuen hakijalla ei ole tosi-
asiassa mahdollisuutta saada paikkakunnalta asuntoa, jonka menot olisivat 
sen suuruiset kuin kunnassa on arvioitu kohtuulliseksi. Lisäksi hallituksen 
esityksessä todetaan, että uudelle toimeentulotukiasiakkaalle on myös an-
nettava riittävä aika hakeutua edullisempaan asuntoon, ennen kuin asu-
mismeno voidaan ottaa tukea myönnettäessä kohtuullistettuna huomioon.9 

Kirkkonummen kunnassa on vuonna 2012 hyväksytty perustoimeentulo-
tukeen kuuluviksi asumismenoja, jotka eivät ole olleet perheen kokoon 
nähden kohtuullisia. Kirkkonummen kunnan perusturvalautakunta on 
marraskuussa 2013 päättänyt muuttaa toimeentulotuessa hyväksyttäviä 
asumiskustannuksia siten, että yksinasuvalle hyväksytään 1.1.2014 alkaen 
kohtuullisina asumiskustannuksina enintään 577,50 euroa riippumatta 
asunnon koosta. Aiemmin kohtuullisena asumismenona on yksinasuvalle 
hyväksytty myös kaksion enimmäisvuokra. Lautakunnan päätöksen mu-
kaan aiemmin sovellettujen kohtuullisten asumiskustannusten enimmäis-
määrään on vaikuttanut muun muassa se, että Kirkkonummella on vähän 
vuokrayksiöitä. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan muutosten vai-
kutus toimintakatteeseen on kaikkiaan 113 000 euroa, vaikka muutoksen 
toteuttamiseen liittyy siirtymäaika. Kirkkonummen kunnan vuotta 2012 
koskevaan valtionosuusselvitykseen sisältyy siten kohtuullisen tason ylit-
täviä asumismenoja huomattavasti enemmän kuin 113 000 euroa, mikä 
sekin on jo noin 4,2 prosenttia kunnan saamasta valtionosuudesta. 

Raision kaupungissa on yleisesti hyväksytty perustoimeentulotukeen 
kuuluviksi asumismenoja, jotka ylittävät kunnan toimeentulotukiohjeessa 
esitetyt ohjeelliset maksimivuokrat.  

                                                      
9 HE 164/2005vp. 
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Raision kaupunki toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan 
lausunnossa, että kaupungin sisäinen toimeentulotukiohje on ollut päivit-
tämättä, eikä siinä määritetty maksimivuokra ole vastannut kohtuullisia 
asumiskustannuksia Raisiossa. Lausunnon mukaan Raision kaupungin so-
siaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päivitti kaupungin toimeentulotu-
kiohjeet joulukuussa 2013.  

Tarkastuksen perusteella Kuopion kaupungissa kohtuullistettiin hyväk-
syttäviä asumismenoja, mutta kohtuullistaminen ei vuonna 2012 koskenut 
kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön ja muiden julkisrahoitteisten 
vuokrataloyhtiöiden asunnoissa asuvia tuensaajia. Tarkastuksessa saadun 
tiedon mukaan käytäntö on muutettu vuoden 2013 alusta lukien siten, että 
kohtuullistaminen tehdään vuokranantajasta riippumatta. 

Kuntien käytännöt vaihtelevat sen suhteen, hyväksytäänkö päällekkäiset 
vuokrat perustoimeentulotukeen kuuluviksi menoiksi vai ei. Korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisussa perustellaan kielteistä tulkintaa sillä, että 
kunnassa oli ollut perheelle sopivia asuntoja tarjolla ja että perhe olisi 
voinut järjestää asunnonvaihtonsa niin, että he olisivat olleet velvollisia 
maksamaan vuokraa ainoastaan yhdestä asunnosta.10   

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan asia olisi syytä linjata siten, että 
mikäli päällekkäisiin vuokriin maksetaan toimeentulotukea, toinen vuokra 
olisi täydentävää toimeentulotukea. 

Kuopion ja Turun kaupungeissa opiskelijoiden kohtuullisena vuokrana 
hyväksyttiin Kelan vahvistama opintotuen asumislisän enimmäismäärä 
252 euroa, mikäli opiskelija-asuntoja oli tarjolla. Kuopiossa kohtuullista-
mista sovellettiin kuitenkin vain vapailta markkinoilta vuokrattuihin asun-
toihin. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n asunnoissa sen sijaan voitiin hy-
väksyä selvästi korkeampikin vuokra. Eduskunnan oikeusasiamiehelle 
kanneltiin Rovaniemen sosiaalitoimen ohjeista toimeentulotuen myöntä-
misestä. Kantelijan mielestä ohjeistus oli virheellinen siltä osin kuin siinä 
todettiin, että opiskelijoiden asumiskuluiksi hyväksytään vain 252 euroa 
kuukaudessa, kun se muilla yksinasuvilla tuen saajilla on 450 euroa. 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan (dnro 4171/4/11) kat-
sonut Rovaniemen kaupungin sosiaalitoimen menetelleen virheellisesti 
siinä, että se on ohjeistuksessaan asettanut yhden asiakasryhmän ilman 
laissa määriteltyä perustetta eri asemaan kuin muut toimeentulotuen haki-
jat. Ratkaisun mukaan toimeentulotuen saajia tulee kohdella yhdenvertai-
sesti. Kuopion kaupunki on 1.5.2014 voimaan tulleissa ohjeissaan ottanut 
huomioon apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun.  

                                                      
10 KHO 9.10.2002/2463. 
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Tilapäisasumisesta aiheutuvat asumismenot 

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:ssä on eritelty ne sosiaalipalvelut, joi-
den järjestämisestä kunnan on huolehdittava. Asumispalvelut ovat yksi 
17 §:n mukaisista sosiaalipalveluista. Sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaan 
asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Lain 
23 §:n mukaan asumispalveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syys-
tä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. 

Sosiaalihuoltolain 28 §:n mukaan sosiaalipalveluista voidaan periä mak-
suja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa 
laissa (myöh. asiakasmaksulaki, 734/92) säädetään. Asiakasmaksulain 
12 §:n mukaan palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvauk-
set kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vastaavista palveluis-
ta, jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palveluja sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 
§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla ostopalveluna. 

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty 
maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan 
määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin 
kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edel-
lytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Hal-
lituksen esityksen mukaan ehdotettu säännös mahdollistaisi sen, että pykä-
lässä mainitut edellytykset täyttävältä henkilöltä ei tarvitsisi periä asia-
kasmaksua esimerkiksi silloin, kun henkilö ei itse pysty vastaamaan mak-
susta, vaan se tulisi kunnan sosiaalitoimen suoritettavaksi toimeentulotu-
kena. Tällaisissa tapauksissa olisi hallituksen esityksen mukaan tarkoituk-
senmukaista, että palvelusta perittävää maksua voitaisiin suoraan alentaa 
tai jättää se kokonaan perimättä, jolloin asianomaisen henkilön ei tarvitsisi 
erikseen hakea toimeentulotukea maksun suorittamiseksi.11  

Kunnan järjestämien sosiaalipalvelujen ja perustoimeentulotuen rahoi-
tuksen suhde on tarkastuksen perusteella epäselvä, ja siinä on olennaisia 
kuntakohtaisia eroja. Siltä osin kun palveluiden tai toimintojen voidaan 
katsoa kuuluvan sosiaalipalveluihin, niistä voidaan periä maksuja siten 
kuin asiakasmaksulaissa säädetään. Toimeentulotukilain viimesijaisuuden 
takia asiakasmaksujen alentaminen tai kokonaan perimättä jättäminen on 
siten ensisijaista toimeentulotukeen nähden.  

Espoon kaupunki on sisällyttänyt vuotta 2012 koskevaan perustoimeen-
tulotuen valtionosuusselvitykseen tilapäisasumisen järjestämisestä aiheu-
tuneita menoja noin 2,3 miljoonaa euroa. Vantaan kaupunki on puolestaan 

                                                      
11 HE 216/1991 vp. 
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sisällyttänyt vuotta 2012 koskevaan selvitykseen asunnottomien majoitus-
kuluja noin 1,2 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi on syytä todeta, että 
Kuopion kaupunki on vastaavana ajankohtana sisällyttänyt asumispalve-
luista aiheutuvia menoja täydentävään toimeentulotukeen kuuluviksi. 
Kuopion kaupunki on valtionosuusselvityksen antamisen jälkeen muutta-
nut asumispalveluiden järjestämistä koskevia käytäntöjään. Muutos perus-
tuu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kanteluun perustuvaan päätök-
seen. Päätöksessä katsottiin Kuopion kaupungin perusturvan laiminlyö-
neen velvollisuuden tehdä kantelijalle päätös hänelle järjestetystä sosiaali-
palvelusta eli tukiasumisesta asumisyksikössä. Lisäksi päätöksessä katsot-
tiin Kuopion kaupungin perusturvan menetelleen sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksuista annetun lain vastaisesti, koska kantelijalle ei ol-
lut määrätty tukiasumispalvelusta asiakasmaksua eikä hänelle ollut annet-
tu siitä valituskelpoista päätöstä. Aiemmin asumispalveluiden asiakas al-
lekirjoitti vuokrasopimuksen, jolloin asiakas ei saanut lainkaan valituskel-
poista päätöstä. Nykyisen käytännön mukaan Kuopion kaupungissa teh-
dään sijoittamispäätös, ja tukiasuminen on kokonaan siirretty pois toi-
meentulotuen piiristä.  

Tilapäisasumiseen ja asunnottomien majoittamiseen liittyvät palvelut 
ovat kunnan sosiaalipalveluja, joihin kunnat saavat peruspalvelujen valti-
onosuuden (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009). 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 
6 §:n mukaan sosiaalihuollon järjestämisen tulee perustua viranomaisen 
tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaali-
huollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Tila-
päisasumisen ja asunnottomien majoittamisen järjestämisestä täytyy siten 
tehdä päätös ja määritellä palvelusta aiheutuva maksu asiakasmaksulain 
mukaisesti.  

Koska asiakasmaksun alentaminen tai kokonaan perimättä jättäminen on 
ensisijainen tukimuoto toimeentulotukeen verrattuna, ei tilapäisasumisen 
ja asunnottomien majoittamisen järjestämisestä voi pääsääntöisesti aiheu-
tua toimeentulotuen tarvetta. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta 
antamassaan lausunnossa, että nykyinen sosiaalihuoltolaki ei suoraan il-
maise tilapäisen asumisen järjestämistä sosiaalihuollon tehtävänä. Lau-
sunnossa viitataan sosiaalihuoltolain uudistamiseen ja todetaan, että uu-
dessa lausunnolla olevassa sosiaalihuoltolain uudistusehdotuksessa en-
simmäisen kerran määritetään asumispalveluihin kuuluvaksi myös tilapäi-
sen asumisen järjestämisen. Tilapäisasumisen järjestämisestä aluehallinto-
virasto katsoo lausuntonsa mukaan, että sosiaalihuollon tehtävä on avustaa 
asunnon hankinnassa sekä asumisedellytysten luomisessa ja parantamises-
sa. Lausunnossa todetaan lisäksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon  
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asiakasmaksuista annetun lain 4 § määrittää maksuttomiksi palveluiksi 
muun muassa sosiaalityön, johon tehtävänä sisältyy lausunnon mukaan 
myös tilapäisen majoituksen järjestämisessä avustaminen. Edelleen lau-
sunnossa todetaan, että tilapäisasumisen avustamisessa on useimmiten ky-
se asunnon hankinnasta eli ”katon pään päälle” saamisesta, johon ei liity 
maksulliseksi määritettyjä asiakasmaksulain mukaisia sosiaalipalveluja 
toisin kuin esimerkiksi tukiasunnoissa asuttaessa. Etelä-Suomen aluehal-
lintovirasto katsoo, että pelkkää asumista ja siitä asiakkaalle kohdistuvien 
kustannusten korvaamista ei ole nähtävä sellaisena kunnan sosiaalipalve-
luna, joihin kunnat saavat peruspalvelujen valtionosuuden. Aluehallintovi-
raston näkemyksen mukaan tilapäisasumisesta aiheutuviin asumismenoi-
hin on siten voitu myöntää toimeentulotukilain 7 §:n mukaista perustoi-
meentulotukea. 

Kirkkonummen kunta toteaa lausunnossaan, että tilapäisasuminen ja 
asunnottomien majoituskulut, elleivät asiakkaat ole luettavissa johonkin 
erityisryhmään, ovat aikuissosiaalityön sijoittamia ja siten toimeentulotu-
en piirissä. Lausunnon mukaan tällöin ei erityistä asiakasmaksua ole mää-
ritelty, vaan kustannuksia peritään toimeentulolaskelman mukaisesti. 
Edelleen lausunnon mukaan tällöin raportissa esitettyä asiakasmaksun 
alentamista tai kokonaan perimättä jättämistä ei voi soveltaa. 

Vantaan kaupunki puolestaan toteaa lausunnossaan, että yleisesti vuok-
ra-asuntotilanne on pääkaupunkiseudulla erittäin vaikea ja erityisesti on-
gelmia on kohtuuhintaisten asuntojen osalta. Lausunnon mukaan Vantaan 
kaupunki joutuu ohjaamaan asiakkaita tilapäisiin asumisratkaisuihin. Lau-
sunnossa todetaan, että iso osa asiakkaista, joille kaupunki hankkii määrä-
aikaista asumista, ei tarvitse asumisensa tueksi mitään palveluja ja osalle 
näistä asiakkaista tehdään määräaikaiset vuokrasopimukset. Tällöin lau-
sunnon mukaan vuokra on hyväksyttävä perustoimeentulotuen kuluksi. 
Asiakkaat tekevät lausunnon mukaan vuokrasopimukset ja saavat tarvitta-
essa asumistukea. Edelleen lausunnossa todetaan, että osa asukkaista on 
jouduttu majoittamaan tilapäis(kriisi)majoitukseen, jolloin asiakkaalle ei 
osteta palvelua, mutta asiakas ei myöskään saa vuokrasopimusta omiin 
nimiinsä. Lausunnon mukaan Vantaan kaupunki on aikaisempina vuosina 
myöntänyt näitä majoituskuluja perustoimeentulotukena, mutta vuonna 
2013 toimeentulotukea koskevalla ohjeistuksella on linjattu kyseiset kulut 
täydentävänä toimeentulotukena myönnettäväksi. Vantaan kaupunki kat-
soo, että myös asuminen, joka maksetaan tällä tavalla, on viime kädessä 
henkilön asumismeno ja siten toimeentulotukeen kuuluvaa. Lausunnon 
mukaan kunta toteuttaa näin lakisääteistä velvollisuuttaan järjestää asunto 
asunnottomalle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, että ministeriön laa-
timassa oppaassa toimeentulotukilain soveltajille tähdennetään useissa 
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kohdissa asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen ensisijai-
suutta suhteessa toimeentulotukeen. Ministeriö toteaa edelleen, että tila-
päisasumisen järjestäminen tai asunnottoman majoittaminen ei välttämättä 
tapahdu tilanteessa, jossa asiakas on myös toimeentulotuen asiakas tai tu-
ensaaja. Jos majoittumismenoihin on haettava toimeentulotukea, mahdol-
lisuus asiakasmaksun alentamiseen tai poistamiseen on ministeriön lau-
sunnon mukaan ensisijainen keino suhteessa toimeentulotukeen. 

Tarkastuksen perusteella tilapäisasumisen järjestämisen ja toimeentulo-
tuen välisen rajanvedon ongelmallisuutta lisää se, että asumistukilain 
(408/1975) 1 §:n mukaan asumistukea voidaan valtion varoista myöntää 
ruokakunnalle Suomessa sijaitsevan, vakinaiseksi katsottavan vuokra-
asunnon tai omistusasunnon asumismenojen vähentämiseksi.  

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi 
ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi12 ehdotetaan pykälän 22  Asumispalvelut 
1 momentissa, että asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityi-
sestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisensa järjestämisessä. Edel-
leen ehdotetaan, että ensisijaisesti asumispalveluja on toteutettava sellaisin 
toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen. Lisäksi ehdo-
tetaan, että tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat ly-
hytaikaista, kiireellistä apua. Lakiluonnoksen yksityiskohtaisissa peruste-
luissa puolestaan todetaan, että tilapäisen asumisen järjestäminen on tyy-
pillinen osa sosiaalihuollon asumispalveluja, ja se mainittaisiin tästä syys-
tä erikseen pykälän 1 momentissa. Pykälän 2 momentissa puolestaan eh-
dotetaan säädettäväksi tuetusta asumisesta ja 3 momentissa palveluasumi-
sesta. 

Mikäli uusi sosiaalihuoltolaki säädettäisiin lakiluonnoksessa esitetyllä 
tavalla, tilapäisasumista koskeva rajanveto-ongelma sosiaalipalvelujen ja 
toimeentulotuen välillä tulisi tarkastusviraston näkemyksen mukaan rat-
kaistua.  

Toimeentulotukilain viimesijaisuuden takia ei olisi perusteltua, että tila-
päisasumisesta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset maksettaisiin toimeen-
tulotuesta, jos kyseessä on sosiaalipalvelu. Tilapäisen asunnon osoittami-
nen asiakkaalle ei ole pelkästään avustava toimenpide, jos siitä aiheutuu 
asiakkaalle kohdistettavia kustannuksia. Kustannukset voivat myös reali-
soitua asiakkaan maksettavaksi, jos asiakkaalla on esimerkiksi varallisuut-
ta, jolloin toimeentulotuki myönnettäisiin takaisinperinnällä varallisuudes-
ta. 

                                                      
12 Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, Lausuntopyyntö STM061:00/2014, 30.4.2014. 
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Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ollaan myös muut-
tamassa. Lakiluonnoksesta on pyydetty lausuntoa 31.8.2014 mennessä. 
Tilapäisasumiseen liittyvät maksut tulisi ottaa myös asiakasmaksulaissa 
huomioon, jotta tilapäisasumisen yleensä korkeista kustannuksista ei syn-
tyisi toimeentulotuen tarvetta.  

Palveluasumiseen liittyvät menot 

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan toimeentulotukiasiakkaan 
palveluasumisen menot voidaan ottaa huomioon toimeentulotuessa. Toi-
meentulotukea myönnettäessä palveluasumisen maksut tulisi oppaan mu-
kaan eritellä menolajeittain. Mikäli palveluasumismaksu sisältää ateriaku-
luja, niitä voidaan oppaan mukaan pitää perusosalla katettavina menoina. 
Asiakkaan asumisestaan maksamat kustannukset, esimerkiksi vuokra, vas-
tike, taloussähkö ja kotivakuutus, otetaan huomioon muina perusmenoina. 
Edelleen oppaan mukaan kotihoidon maksut, joihin sisältyy kotisairaan-
hoitopalvelua, voidaan katsoa kokonaisuudessaan perustoimeentulotukeen 
kuuluviksi vähäistä suuremmiksi terveydenhuoltomenoiksi, mikäli asiak-
kaan terveydentila edellyttää kyseisen palvelun saamista. Lisäksi oppaassa 
todetaan, että maksut sellaisesta kotona annettavasta palvelusta, johon ei 
sisälly kotisairaanhoitoa, katsotaan täydentävään toimeentulotukeen kuu-
luvaksi menoksi.13   

Ministeriön oppaassa esitetty tulkinta on osoittautunut ongelmalliseksi 
toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa siitäkin huolimatta, että oppaassa to-
detaan samassa yhteydessä, että kunnan järjestämässä palveluasumisessa 
asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen on toimeentulotukeen 
nähden ensisijainen keino. 

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen 
säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, joten kunta voi periä niistä 
päättämänsä maksun. Koska maksuista ei ole erikseen säädetty, kuntien 
käytännöt vaihtelevat. Kunnat voivat siten määrätä joko kiinteän maksun 
tai henkilön maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun. Asumispalvelut 
ovat sosiaalipalveluja, joten sovellettavaksi tulee asiakasmaksulain 11 §, 
eli asiakasmaksun alentamista tai maksun kokonaan perimättä jättämistä 
koskeva säännös. Jos asumispalvelumaksuun sisällytetään kotisairaanhoi-
don osuus, on maksu määrättävä asiakasmaksuasetuksen 3 §:n mukaisesti, 
eli kotona annettavaa palvelua koskevan säännöksen mukaan, jolloin 

                                                      
13 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. Teksti samansisältöisenä myös aiemmassa oppaassa 
2007:11. 



 

32 

maksu määräytyy maksukyvyn mukaan. Tällöinkin sovelletaan asiakas-
maksulain 11 §:ää, koska kyse on terveydenhuollon palvelusta henkilön 
maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta. 

Lieksan kaupunki on sisällyttänyt vuoden 2012 perustoimeentulotuen 
valtionosuusselvitykseen asumispalveluista aiheutuneita menoja, joissa ei 
ole otettu huomioon ensisijaisena tukimuotona maksun alentamista tai ko-
konaan perimättä jättämistä asiakasmaksulain 11 §:n edellyttämällä taval-
la. Yksityisiltä palveluntuottajilta hankittujen asumispalveluiden menoja 
on sisällytetty toimeentulotukilaskelmaan myös sellaisissa tapauksissa, 
joissa asiakkaalle on myönnetty palveluseteli asumispalvelun hankkimi-
seksi. Asiakasmaksulain 12 §:n mukaan, jos palveluja järjestetään 1 mo-
mentissa mainitun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
palvelusetelillä, palvelun käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua. Säännök-
sellä tarkoitetaan sitä, että kunta ei saa periä asiakasmaksua, jos se on 
myöntänyt palvelusetelin. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan omavastuu-
osuuden suuruutta määritettäessä otetaan vastaavasti huomioon, mitä asia-
kasmaksulaissa säädetään maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 
7 §:ssä säädetään, että kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että 
se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on 
otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan pal-
velun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopal-
veluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Lain 
8 §:n mukaan palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 momentissa sää-
dettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai 
asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on 
tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Hallituksen esi-
tyksessä palvelusetelin arvonkorotuksen ensisijaisuutta vielä korostetaan: 
”Säännöksen tarkoitus olisi alentaa asiakkaalle palvelun hinnasta makset-
tavaksi jäävää osuutta ja se vastaisi asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa 
säänneltyä kunnan mahdollisuutta asiakasmaksun alentamiseen tai peri-
mättä jättämiseen. Palvelusetelin arvon korottaminen voisi olla näin ensi-
sijainen toimenpide myös suhteessa toimeentulotuen myöntämiseen.”14   

Tarkastuksen perusteella Lieksan kaupungin ei-hyväksyttävät menot 
vuoden 2012 valtionosuusselvityksessä olivat noin 1,7 miljoonaa euroa. 
Itä-Suomen aluehallintovirasto on jättänyt niistä osan huomioon ottamatta 
päättäessään vuoden 2012 lopullisesta valtionosuudesta. Päätös ei ole vie-
lä lainvoimainen, sillä Lieksan kaupunki on valittanut päätöksestä. Vas-
taavat ei-hyväksyttävät menot vuosina 2010 ja 2011 olivat yhteensä noin 

                                                      
14 HE20/2009 vp. 
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2,3 miljoonaa euroa. Itä-Suomen aluehallintoviraston tulee ryhtyä toimen-
piteisiin vuosia 2010−2012 koskevien päätösten muuttamiseksi. 

Lieksan kaupunki toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan 
lausunnossa, että tarkastuskertomuksessa tarjotaan asiakasmaksulain 
11 §:n soveltamista ratkaisuna ongelmaan, johon asiakasmaksulaki yksis-
tään ei sovellu silloin, kun puhutaan yksityisten sosiaalipalvelujen käytös-
tä. Lausunnossa viitataan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksis-
ta annetun lain 6 §:ään, jonka mukaan sosiaalihuollon järjestämisen tulee 
perustua viranomaisen tekemään päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa 
järjestettäessä sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen 
sopimukseen. Lausunnossa todetaan, että Lieksassa on ollut pitkään yksi-
tyistä palvelutuotantoa nimenomaan palveluasumisessa ja asiakkaat ovat 
hakeutuneet yksityisen hoivan piiriin omaehtoisesti. Huomattava määrä 
yksityisissä hoivakodeissa asuvista on lausunnon mukaan hakeutunut pal-
velujen piiriin ns. itsemaksavina asiakkaina, ja he ovat solmineet yksityis-
oikeudellisen sopimuksen palvelutuottajan kanssa. Lausunnon mukaan 
palvelujen tarve on varsin usein jatkunut ennakoitua pidempään ja omien 
rahavarojen ehtyessä asiakkaat eivät ole kyenneet suoriutumaan asiakas-
palvelumaksuistaan, vaan ovat hakeneet kaupungilta palveluseteliä tai 
toimeentulotukea asumispalvelumaksuun.  Edelleen lausunnon mukaan 
edellä mainituissa tilanteissa Lieksan kaupunki on katsonut kohtuulliseksi 
tukea asumista määräaikaisilla viranomaispäätöksillä, joihin sisältyy yksi-
lökohtaiset laskelmat asiakkaan tuloista ja menoista. 

Edelleen Lieksan kaupungin lausunnossa todetaan, että tehostetun yksi-
tyisen palveluasumisen piirissä oleville vanhuksille on myönnetty palve-
luseteli yksilöllisen harkinnan perusteella määräaikaisesti. Lausunnon 
mukaan on myös tilanteita, jolloin palvelusetelin arvo ei ole riittänyt 
kompensoimaan asumispalveluista aiheutuvia kuluja asiakkaalle. Tällöin 
Lieksan kaupunki on lausuntonsa mukaan myöntänyt asiakkaalle sosiaali- 
ja terveysministeriön oppaan ohjeistuksen mukaisesti perustoimeentulotu-
kea, mikäli asumispalveluihin on pääsääntöisesti sisältynyt kotisairaanhoi-
toa.  

Lieksan kaupunki toteaa lisäksi lausunnossaan, että palvelurakenneuu-
distuksessa osa päihde- ja mielenterveyskuntoutujista löysi itselleen sopi-
van asumisratkaisun yksityisen hoivakodin puolelta. He hakeutuivat lau-
sunnon mukaan itsemaksavina asiakkaina yksityiseen hoivakotiyksikköön 
palveluasumisen piiriin ja tekivät yksityisoikeudellisen kirjallisen sopi-
muksen yksityisen palvelutuottajan kanssa. Lausunnon mukaan Lieksan 
kaupunki tuki edellä mainittujen henkilöiden mahdollisuutta mennä koti-
sairaanhoitoa sisältävän asumispalvelun piiriin siten, että asiakkaille 
myönnettiin toimeentulotukilain mukaisia maksusitoumuksia asumis-
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palvelumaksuun. Lausunnon mukaan palvelumaksu koostui pääosin koti-
sairaanhoidon palveluista. 

Lieksan kaupunki on sisällyttänyt lausuntonsa liitteeksi tehostetun pal-
veluasumisen palveluseteliä koskevan sosiaali- ja terveyslautakunnan huh-
tikuussa 2014 tekemän päätöksen. Päätöksen mukaan palvelusetelin arvo 
voi enimmillään olla noin 2 900 euroa kuukaudessa, kun se 1.1.2014 voi-
maan tulleessa päätöksessä oli 1 560 euroa. Mikäli asiakkaalle jäävä käyt-
tövara ei riitä turvaamaan asiakkaan perustoimeentuloa, esimerkiksi lää-
kekustannuksia, voi päätöksen mukaan asiakas hakea palvelusetelin arvon 
korottamista.  

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Lieksan kaupungin käyttöön ot-
tama uusi menettelytapa ja siihen liittyvä ohjeistus  on sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelusetelistä annetun lain mukainen. 

Raision kaupungissa asumispalveluiden piirissä olevien perustoimeentu-
lotuen laskelmaan on säännönmukaisesti sisällytetty perusosa sekä ate-
riakorvauksesta ruoan perusosan ylittävä osuus (ravintomenot 49 prosent-
tia perusosasta). Käytäntö ei vastaa sosiaali- ja terveysministeriön oppaan 
linjauksia. Mikäli palveluasumismaksu sisältää ateriakuluja, niitä voidaan 
oppaan mukaan pitää perusosalla katettavina menoina. Edelleen oppaan 
mukaan perusosaan sisältyviin menoihin ei pääsääntöisesti myönnetä pe-
rusosan lisäksi erikseen muuta toimeentulotukea. Lisäksi oppaassa tode-
taan, että joissakin täydentävän toimeentulotuen myöntämisen tilanteissa 
pitää perusosaan kuuluvia menoja kuitenkin arvioida henkilön tai perheen 
erityisten olosuhteiden tai tarpeiden näkökulmasta. Tällaisia tilanteita voi-
vat oppaan mukaan olla esimerkiksi lasten harrastusmenot, erikoisruoka-
valio, raskausajan vaatteet, vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön 
normaalia suuremmat puhelinkulut.15 Normaaleihin asumispalveluiden 
ateriakuluihin voitaisiin siten myöntää toimeentulotukea korkeintaan täy-
dentävänä toimeentulotukena. 

Raision kaupunki toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan 
lausunnossa, että näin toimimalla kaupunki on pyrkinyt siihen, että asu-
mispalveluiden piirissä olevat asiakkaat olisivat tasa-arvoisessa asemassa 
eikä tilanteessa ole osattu ottaa huomioon asian vaikutusta valtionosuuk-
siin.  

                                                      
15 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. Teksti samansisältöisenä myös aiemmassa oppaassa 
2007:11. 
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Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot 

Asiakasmaksulain 6 a §:n mukaan kohtuuttoman korkeaksi nousevan 
maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista palvelujen käyttäjälle 
kalenterivuoden aikana aiheutuvilla kustannuksilla 590 euron enimmäis-
määrä (maksukatto). Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon 
sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. 
Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpi-
dosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 26 a 
§:ssä säädetään, että maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomi-
oon maksuja, joiden suorittamiseen palvelun käyttäjille on myönnetty 
toimeentulotukea. Asetus on säädetty aikana, jolloin toimeentulotuen kus-
tannukset sisältyivät sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliseen valtion-
osuuteen. Koska nykyisin perustoimeentulotuen valtionosuus on kustan-
nusperusteinen, perustoimeentulotuen kustannuksiin sisällytetään tervey-
denhuollon menoja, jotka ylittävät sen määrän, minkä kunta voisi periä 
asiakkailtaan palvelumaksuina. Jos henkilö on pysyvästi toimeentulotuen 
asiakas ja hänellä on runsaasti terveydenhuoltokuluja, maksetaan niitä pe-
rustoimeentulotuesta ilman rajoitusta. Näin ollen perustoimeentulotuesta 
maksetaan kunnille menoja, jotka niiden kuuluisi rahoittaa peruspalvelu-
jen valtionosuudella. Terveydenhuollon maksukatto poikkeaa sairausva-
kuutuslain (1224/2004) 5 luvun 8 §:ssä säädetystä lääkemaksukatosta, sil-
lä se kertyy myös toimeentulotuesta maksettuna. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa, että asiakasmaksuasetuksen uudistamisessa tulisi 
huomioida tarkastuksessa havaittu epäkohta.  

Kuntien maksukäytännöissä on eroja, jotka vaikuttavat maksukaton ker-
tymiseen. Osa kunnista maksaa terveydenhuoltomenoa vastaavan osuuden 
asiakkaan tilille, jolloin asiakkaan maksamat menot kerryttävät maksukat-
toa. Jos meno maksetaan suoraan palvelutuottajalle, meno ei kerrytä mak-
sukattoa. 

3.2.6 Perusosan alentaminen 

Toimeentulotukilain 10 §:n mukaan perusosaa voidaan alentaa laissa mai-
nituin edellytyksin enintään 20 prosenttia tai eräissä tapauksissa enintään 
40 prosenttia. Hallituksen esityksen mukaan toimeentulotuki on tarkoitettu 
pääasiassa lyhytaikaiseksi etuudeksi ja auttamaan tilapäisten vaikeuksien 
yli tai ehkäisemään sellaisten syntymistä. Tästä syystä hallituksen esityk-
sen mukaan on tarkoituksenmukaista, että toimeentulotukea voidaan  
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alentaa niissä tapauksissa, joissa henkilö ilman perusteltua syytä kieltäy-
tyy työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä taikka muutoin toimii 
siten, ettei hän työllisty tai ole osallisena sellaisissa toiminnoissa, joilla 
hänen työllistymistään voidaan edistää.16  

Tarkastuksen perusteella kunnat käyttävät hyvin eri tavoin harkintaval-
taansa sellaisessa tilanteessa, jossa perusosan alentaminen olisi mahdollis-
ta. Kunnat eivät yleensä tilastoi perusosan alentamista koskevia päätöksiä, 
joten täsmällinen vertailu ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön julkaiseman hallinto-oikeuden päätöksiä koskevan selvityksen mukaan 
perusosan alentamista koskevien ratkaisujen melko suuresta määrästä ja 
kirjosta voidaan päätellä, että laki tai sen tulkintasuositukset ovat mahdol-
lisesti epäselviä. Selvityksen mukaan käytännöt viranomaisten kesken 
vaihtelevat laajalti.17 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta 
antamassaan lausunnossa, että asiasta saapuneiden yhteydenottojen perus-
teella käytäntö vaihtelee suuresti kunnittain. Lausunnossa todetaan myös, 
että aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakijan perusosaa saatetaan 
alentaa tilannetta tarkemmin selvittämättä. 

Vantaan kaupunki puolestaan toteaa lausunnossaan, että perusosan alen-
tamista käytetään Vantaalla harkiten alentamisen perustuessa aina suunni-
telmaan. Edelleen lausunnon mukaan pääkaupunkiseudulla alennettu pe-
rusosa ei riitä elatukseen, joten perusosan alentamista vain harvoin voi-
daan pitää lain edellyttämällä tavalla kohtuullisena. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan, että perusosan alen-
tamista koskevaa kuntaohjausta on suoritettu viime vuosina mittavasti vii-
taten toimeentulotukilain soveltamisoppaaseen, Kuntainfo -tiedotteisiin 
sekä erilaisiin tutkimusraportteihin. Ministeriö toteaa kuitenkin lausun-
nossaan, että aihetta voidaan käsitellä sosiaali- ja terveysministeriön aset-
tamassa toimeentulotuen uudistamistyöryhmässä. 

3.2.7 Huomioon otettavat tulot 

Toimeentulotukilain 11 §:n mukaan tuloina otetaan huomioon henkilön ja 
perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Tuloina ei kuitenkaan oteta 
huomioon vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia, eräitä etuuksia 
tai tuloja siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssä-
käynnistä aiheutuvia menoja. Lisäksi väliaikaisena voimassa olevan  

                                                      
16 HE 217/1997 vp. 
17 Selvitys hallinto-oikeuksien toimeentulotukia koskevista päätöksistä vuosilta 
2008–2010. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:15. 
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säännöksen mukaan tuloina ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia an-
siotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. 

Vähäiset tulot 

Tarkastuksen perusteella kunnat määrittelevät hyvin eri tavoin vähäisen 
ansiotulon tai avustuksen. Pienimmillään vähäiseksi tuloksi määriteltiin 
50 euroa ja enimmillään 200 euroa. Vähäisen tulon määrittelyyn vaikuttaa 
lisäksi se, onko kyseessä satunnainen vai säännöllinen tulo ja onko hakija 
yksinasuva vai perheellinen. Määräaikaisena toimeentulotukilakiin otettu 
säännös on osaltaan vaikuttanut vähäisen tulon määrittelyyn. Edellä mai-
nittu etuoikeutettua tuloa koskeva säännös on tulkittu kunnissa kahdella 
tavalla: pääosin kunnat ovat soveltaneet sitä niin, että etuoikeutettu tulo on 
20 prosenttia siihen saakka, kunnes 150 euroa täyttyy. Kaksi kuntaa on 
soveltanut 150 euron enimmäismäärää tulon määrästä riippumatta, jolloin 
150 euron ansiotulo on katsottu etuoikeutetuksi tuloksi, jos ansiotulo on 
ollut vähintään 150 euroa.  

Väliaikaisesti voimassa oleva säännös otettiin ensimmäisen kerran toi-
meentulotukilakiin siten, että säännös oli voimassa huhtikuun 1. päivästä 
2002 maaliskuun 31. päivään 2005. Tällöin tuloina ei huomioitu vähintään 
20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 100 euroa kuukaudessa. 
Lakimuutokseen johtaneessa hallituksen esityksessä todetaan, että etuoi-
keutetun tulon enimmäismäärä olisi 100 euroa kuukaudessa kotitaloutta 
kohti. Enimmäismäärä saavutettaisiin hallituksen esityksen mukaan 500 
euron nettokuukausituloilla, eli noin 640 euron bruttoansiotuloilla.18 Pää-
osa tarkastetuista kunnista on siten soveltanut väliaikaista säännöstä halli-
tuksen esityksessä esitetyllä tavalla. Säännöksen sanamuoto on kuitenkin 
tulkinnanvarainen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön  oppaassa todetaan, että käytännössä jois-
sakin kunnissa etuoikeutettua tuloa koskevaa säännöstä on sovellettu kaa-
vamaisesti, eikä etuoikeutettuna tulona ole otettu huomioon enempää kuin 
20 prosenttia ansiotuloista. Ministeriö korostaa oppaassa, että säännös on 
kirjoitettu ja myös tarkoitettu sovellettavaksi siten, että etuoikeutettuna tu-
lona on mahdollista ottaa huomioon enemmänkin kuin 20 prosenttia an-
siotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Oppaan mukaan 
varsinkin silloin, kun tuen saajan tulot ovat pienet, etuoikeutetun tulon 

                                                      
18 HE 155/2001 vp. 
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prosenttiosuus voi olla suurempi kuin 20 prosenttia.19 Oppaan teksti on si-
ten ristiriidassa hallituksen esityksen perustelujen kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa, että ministeriö selkeyttää ja täsmentää oppaan 
tekstiä nykyisen lain pohjalta. Ministeriö toteaa lisäksi, että vähäisiksi kat-
sottavien ansioiden ja avustusten määrä on kuitenkin toimeentulotuen 
luonteen vuoksi määrättävä kunnassa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa lausunnossaan myös, että korkeam-
paa prosenttiosuutta pienituloisille perusteleva vuosien 2007 ja 2013 op-
paiden teksti johtuu etuoikeutetun ansiotulon kokeilun jatkamiseen johta-
neesta hallituksen esityksestä (HE 165/2006 vp), jossa todetaan, että ”ko-
keilu on joissakin tilanteissa johtanut aikaisempaa tiukempaan tuloharkin-
taan: joissakin kunnissa lakipykälää on sovellettu kaavamaisesti eikä etu-
oikeutetun tulon myöntämisessä ole sovellettu mahdollisuutta jättää tu-
loista huomioon ottamatta enempää kuin 20 prosenttia”. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö toteaa lisäksi, että ministeriössä on vireillä toimeentulotuen 
etuoikeutettua ansiotuloa koskeva lakiesitys, jonka perusteluissa on tarkoi-
tus tähdentää, että osuus on vähintään 20 prosenttia. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa puolestaan lausunnossaan, että 
kuntien määritellessä hyvin eri tavoin vähäisen ansiotulon tai avustuksen 
tämä saattaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan eri kunnissa ja jopa saman 
kunnan sisällä. Aluehallintovirasto toteaa lausunnossaan, että selkeämpää 
ja oikeudenmukaisempaa olisi, jos vähäiseksi katsottavan tulon määrä oli-
si tarkemmin määritelty.  

Opintotuki tulona 

Opiskelijoiden velvoite hankkia toimeentulo lainan turvin on yksittäinen 
poikkeus toimeentulotukijärjestelmässä. Korkein hallinto-oikeus on lin-
jannut päätöksillään opintolainan ottamista tuloksi viitaten siihen, mitä 
toimeentulotuesta annetun lain säätämiseksi annetun hallituksen esityksen 
(217/1997 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa 2 §:n kohdalla on todettu. 
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan toimeentuloa turvaaviin muihin 
etuuksiin kuuluu muun muassa opintotuki. Se koostuu opintorahasta, 
asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Myös valtion takaaman 
lainan muodossa suoritettava tuki on ensisijainen toimeentulotukeen näh-
den. 

                                                      
19 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. Teksti samansisältöisenä myös aiemmassa oppaassa 
2007:11. 
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Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan opiskelijoiden opintolai-
nan esteenä olevien maksuhäiriöiden perusteena olevia velkoja maksetaan 
pois vain satunnaisesti, ja useissa kunnissa ei lainkaan. Opiskelijat eivät 
ole tasa-arvoisessa asemassa, jos vähäinen maksuhäiriö johtaa siihen, että 
opintolainaa ei voida ottaa ja opiskeluajan rahoitus saadaan keskeisiltä 
osin toimeentulotukena.  

Tarkastusviraston näkemyksen mukaan olisi tasa-arvon näkökulmasta 
perusteltua harkita maksuhäiriön perusteena olevien velkojen maksua eh-
käisevästä toimeentulotuesta erikseen määriteltävään rajaan saakka. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa, että opiskelun rahoittamista toimeentulotuella on 
pidettävä poikkeuksellisena. Edelleen lausunnossa todetaan, että vähäises-
täkin maksuhäiriöstä seuraava este saada valtion takaus Kelasta ja takaus-
ta edellyttävä opintolaina ovat seikkoja, jotka tulisi ratkaista toimeentulo-
tukeen nähden ensisijaisen etuuden eli opintotuen piirissä. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto puolestaan toteaa lausunnossaan, et-
tä velkojen maksuun ei tulisi päätyä kuin poikkeustapauksessa, koska me-
nettely saattaisi johtaa kikkailuun, jossa tarkoituksellisesti hankitaan vel-
kaantumalla maksuhäiriö, jolloin toimeentulotuesta maksettaisiin velka, 
mutta opintolainaa ei kuitenkaan silti otettaisi lainkaan. 

Kunnilla on erilaisia käytäntöjä suhtautumisessa opintolainan ottami-
seen tulona. Opiskelijoilla voi olla esimerkiksi yhden kuukauden järjeste-
lyaika. Toisaalta opintolainaa on saatettu edellyttää myös lukio-
opiskelijoilta, mikä on sosiaali- ja terveysministeriön oppaan vastainen 
menettely. Oppaan mukaan yleissivistävään koulutukseen osallistuvilta ei 
tule edellyttää opintolainan ottamista.20  

Muut tulot 

Veronpalautusten huomioon ottamisessa hakijan tuloksi on huomattavia 
eroja eri kuntien välillä. 

Osa kunnista ottaa pikavipit tulona huomioon toimeentulotuen tarvetta 
arvioitaessa, osa ei. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan 
johtaa linjaus, jonka mukaan tuloa, joka on maksettava takaisin, ei voida 
ottaa tulona huomioon toimeentulotukilaskelmassa.21 Poikkeuksena tästä 
on kuitenkin opintolaina edellä mainituin perustein.  

                                                      
20 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. Teksti samansisältöisenä myös aiemmassa oppaassa 
2007:11. 
21 KHO 2011:6. 
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Yrittäjien toimeentulotuen tarpeen arviointi on ongelmallista erityisesti 
kahdesta syystä: mikäli yrittäjä ei ole saanut toimeentuloaan yrityksestään 
eikä myöskään lopettanut yritystään, hänen voidaan katsoa laiminlyöneen 
velvollisuutensa pitää huolta elatuksestaan. Tällöin hänen perusosaansa 
voidaan alentaa siten kuin toimeentulotukilain 10 §:ssä säädetään. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön oppaan mukaan selvästi kannattamatonta yritys-
toimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentulon turvaaminen pitkäaikaisesti 
toimeentulotuella ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, vaan yhdessä 
yrittäjän kanssa tulee pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia malleja sille, mikä 
on tilanteessa paras ratkaisu.22 Kunnat ovat soveltaneet 3–6 kuukauden 
järjestelyaikoja kannattamattomalle yritykselle.  

Toinen ongelmallinen kohta on yritystulon määrittäminen, jossa kunnat 
ovat soveltaneet hyvin vaihtelevia käytäntöjä. Osa kunnista käyttää ulko-
puolista arvioitsijaa. Yritystulon arviointia varten on käytössä erilaisia va-
kiomallisia lomakkeita, mutta näitä ei käytetä systemaattisesti. Korkeim-
man hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että yrittäjyyteen sisältyy yri-
tysriski, minkä vuoksi yrittäjän on varauduttava tuloissa tapahtuviin muu-
toksiin. Tällöin arviointikautena voi olla koko tilikausi. Korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksessä yritystulon määrittäminen rinnastetaan ajalli-
sessa määrittelyssä opintolainaan, joka jaksotetaan useammalle kuukau-
delle.23 Yritystulo on siten opintolainan tavoin poikkeava tuloerä, joka 
voidaan ottaa toimeentulotukea myönnettäessä huomioon laskennallisena 
useammalle kuukaudelle jaksotettuna. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa, että ministeriössä on käynnistetty vuonna 2014 
yrittäjän toimeentuloa koskeva kehittämishanke. 

Tarkastuksessa tuli esiin tapauksia, joissa myönnetyn perustoimeentulo-
tuen määrää kasvatti se, että ensisijaista etuutta, esimerkiksi asumistukea, 
ei ollut haettu. Tuki oli saattanut jäädä hakematta jopa useammalta kuu-
kaudelta, vaikka tukipäätöksessä ensisijaista tukea kehotettiin hakemaan.  

3.2.8 Huomioon otettavat varat 

Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat 
varat. Käytettävissä olevat varat on määritelty korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksessä siten, että omaisuuden tulee olla helposti realisoita-

                                                      
22 Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2013:4. Teksti olennaisilta osin samansisältöisenä myös ai-
emmassa oppaassa 2007:11. 
23 KHO 2005:20. 
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vissa tai omaisuuden käytettäväksi saattaminen ei edellytä lainkaan reali-
soimistoimia. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan toimeen-
tulotuen hakijan varallisuusarvoisen kiinteän omaisuuden myyntiä ei voitu 
asettaa toimeentulotuen myöntämisen edellytykseksi. Hakijan kiinteistöä 
ei voitu ottaa hänen varoinaan huomioon määriteltäessä hänen oikeuttaan 
toimeentulotukeen. Edelleen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
mukaan toimeentulotukea myönnettäessä voidaan samalla määrätä, että 
toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta muun ohella 
hänen varoistaan.24  

Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan toimeentulotukea on 
siten myönnettävä vaikka omaisuutta on, jos omaisuus ei ole helposti rea-
lisoitavissa. Käytännössä myöntöprosessi etenisi siten, että toimeentulo-
tuesta päätettäessä päätöksessä samalla määrättäisiin, että tuki peritään ta-
kaisin. Sen jälkeen kunta tekisi hakemuksen toimeentulotuen takaisinpe-
rinnästä hallinto-oikeudelle toimeentulotukilain 22 §:n mukaisesti. Tämän 
jälkeen takaisinperinnän kohteena oleva omaisuus voidaan realisoida pak-
kotoimin. Vaikeasti realisoitava omaisuus ei siten estä toimeentulotuen 
myöntämistä, ja kunnan kannalta lopputulos on sama, kun tuki voidaan 
periä takaisin. Takaisinperintä aiheuttaa kuitenkin kustannuksia, joten 
esimerkiksi 1 000 euron tuen myöntäminen takaisinperinnällä 2 000 euron 
varallisuudesta aiheuttaa helposti enemmän kustannuksia kuin on saatava 
hyöty. Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu edellyttää kuitenkin takaisinpe-
rintämenettelyiden käyttämistä. 

Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevassa selvityksessä todetaan, että 
helposti realisoitavan omaisuuden ryhmään voidaan hallinto-oikeuksien 
päätösten joukosta nostaa esimerkiksi asunnon tai kiinteistön omistus, au-
ton omistus, pääomatulot ja tavaroiden myyntitulot.25   

Kaikissa tarkastuksen piiriin kuuluvissa kunnissa esimerkiksi kesämökin 
realisointia edellytetään, mutta erilaisin ehdoin. Lievimmillään realisointia 
edellytetään, mikäli toimeentulotuen tarve on muuta kuin tilapäistä. Tiu-
kimmillaan realisoinnin ehdot ovat vastausten mukaan sellaiset, että haki-
jalle annetaan kolme kuukautta aikaa realisoida kesämökki, ja jo realisoin-
tiaikana toimeentulotuki myönnetään takaisinperinnällä omaisuudesta. 
Auton realisointia ei pääsääntöisesti edellytetä, mutta poikkeuksia pää-
säännöstä kuitenkin on. Kiinteistön määräosan realisointia koskevat käy-
tännöt ovat kunnissa varovaisia, ja määräosan realisointia pidetään tulkin-
nanvaraisena.  

                                                      
24 KHO 2012:95 
25 Selvitys hallinto-oikeuksien toimeentulotukia koskevista päätöksistä vuosilta 
2008–2010. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:15. 
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Tarkastusvirasto ei näe lainsäädännön antavan perusteita kiinteistöomai-
suuden erilaiselle kohtelulle sen mukaan, omistetaanko kiinteistö koko-
naan tai määräosina, koska laissa eräistä yhteisomistussuhteista 
(180/1958) on säädetty yksiselitteisestä oikeudesta saada yhteisomistus-
suhde purettua kaikissa tilanteissa ja keinoista tämän oikeuden toteuttami-
seen. Arvioinnissa on kuitenkin otettava tilannekohtaisesti huomioon yh-
teisomistussuhteen realisoitavuus korkeimman hallinto-oikeuden ylei-
semmän omaisuuden realisoitavuutta koskevan oikeuskäytännön mukai-
sesti. Ratkaisevaa ei siten ole yksittäistapauksessa laissa sinänsä säädetty 
yksiselitteinen oikeus purkaa yhteisomistussuhde vaan se, onko tämä kus-
sakin tapauksessa mahdollista. Suhteellisuusperiaate on myös otettava ar-
vioinnissa huomioon. Kuitenkin yhteisomistusoikeuden purkamista ja 
osuuden realisointia olisi tarkastusviraston näkemyksen mukaan aina pe-
rusteltua selvittää. 

3.2.9 Toimeentulotuen määräytymisaika 

Tulojen huomioon ottamisessa on toimeentulotukilain 11 §:n lisäksi otet-
tava huomioon kaksi erityissäännöstä. Lain 15 §:n 2 momentin mukaan 
tulo voidaan jakaa eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen 
määräämisen ajanjaksona, jos se tulon kertaluonteisuus taikka sen saami-
sen peruste tai käyttötarkoitus huomioon ottaen on kohtuullista. Toinen tu-
lojen huomioon ottamisen erityispiirre sisältyy 15 §:n 3 momenttiin. Sen 
mukaan sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta 
päätettäessä, voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon, jos toimeentulo-
tukea haetaan päätöstä seuraavien kahden ensimmäisen kalenterikuukau-
den aikana, jollei sitä voida pitää kohtuuttomana.  

Tulon jakaminen eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen 
määräämisen ajanjaksona 

Hallituksen esityksen mukaan pääsäännöstä on tarpeen poiketa esimerkik-
si tilanteissa, jossa henkilö tai perhe saa suuren kertakorvauksen, esimer-
kiksi erorahan, loppukorvauksen työsuhteen päättyessä, perinnön tai suu-
ren konsulttipalkkion. Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että yrit-
täjyyteen sisältyy yritysriski, minkä vuoksi yrittäjän on varauduttava tu-
loissa tapahtuviin muutoksiin. Tällöin arviointikautena voi olla koko tili-
kausi. Samankaltainen tilanne on hallituksen esityksen mukaan myös 
opiskelijoilla, joiden opintolaina on tarkoitettu kattamaan opiskelusta ai-
heutuvia kustannuksia syyslukukauden ja tämän jälkeen kevätlukukauden. 
Tällöin hallituksen esityksen mukaan myös opintolaina on tarkoituksen-
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mukaista jaksottaa kuukausittaiseksi tuloksi sille ajanjaksolle, jolta opinto-
rahaa maksetaan.26  

Hallituksen esityksessä korostetaan nimenomaan tulojen jaksottamista 
eikä huomioon ottamista varoina jatkohakemuksissa, jolloin varoja ei vält-
tämättä enää edes olisi. Tulojen jaksottaminen tarkoittaa käytännössä sitä, 
että kertaluonteinen tulo jaksotetaan heti ensimmäistä tukipäätöstä tehtä-
essä tarkoituksenmukaiseksi arvioidulle ajalle. Tarkastetuissa kunnissa oli 
yleisesti käytössä menettely, jossa toimeentulotukilaskelmaan syntynyt 
ylijäämä siirrettiin seuraavalle kuukaudelle tuloksi. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on valvontapäätöksellään (LSA-
VI/1379/05.06.04/2013) ottanut nimenomaisesti kantaa tuloylijäämän 
vyörytykseen toimeentulotuessa. Päätöksessä todetaan, että tietyissä tilan-
teissa olisi ajateltavissa, että edellisen kuukauden tulo voisi muuttua seu-
raavassa kuukaudessa käytettävissä oleviksi varoiksi, mikäli tulosta jää 
rahaa myös seuraavan kuukauden menoihin. Viranomaisella ei päätöksen 
mukaan kuitenkaan sinänsä ole oikeutta velvoittaa hakijaa säästämään tie-
tyssä kuussa saatua mahdollisesti hyvinkin suurta tuloa taikka laskelman 
ylijäämää, vaan hakija voi harkintansa mukaan käyttää tulon. Päätöksen 
mukaan toimeentulotuen myöntäminen perustuu aina hakijan tosiasiassa 
käytettävissä oleviin varoihin. Kunnalla voi siten päätöksen mukaan olla 
velvollisuus myöntää toimeentulotukea myös tilanteessa, jossa laskelma 
osoittaa tuloylijäämää mutta hakijalla ei enää todellisuudessa ole näitä va-
roja. Päätöksessä todetaan, että tämän vuoksi, jotta laki olisi omiaan kan-
nustamaan tulo käytettäväksi toimeentuloon, on laissa säädetty erityis-
säännöksenä mahdollisuus jakaa tulo osiin toimeentulotukilain 15 §:n 2 
momentin perusteella. 

Edelleen Lounais-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätöksessä to-
detaan, että toimeentulotukilain 15 §:n 2 momentin säännös lähtee yksit-
täisen tuloerän käsittelystä laskelmissa omana erillisenä eränään. Siinä yk-
sittäinen tuloerä jaetaan osiin, joista jokainen yksitellen otetaan yhtenä 
eränä huomioon eri kuukausien laskelmassa. Näin tulo jaotellaan sen mu-
kaan, miten viranomainen harkitsee sen riittävän ja sitä tarvittavan toi-
meentulomenoihin kuukaudessa. Päätöksen mukaan kunta harkitsee, 
kuinka suuri osuus tulosta huomioidaan kokonaisuutena ja minkä suurui-
sissa osissa. Tässä harkinnassa on päätöksen mukaan varmistettava, että 
asiakkaalla tosiasiassa on käytettävissään tuloja välttämättömien elinkus-
tannustensa kattamiseen sinä aikana, jolle kertaluonteinen tulo on jakso-
tettu. 

                                                      
26 HE 217/1997 vp. 



 

44 

Päätöksessä todetaan, että kun tulo on kertaalleen huomioitu, ei sitä voi-
da enää toistamiseen huomioida seuraavaa hakemusta käsiteltäessä. Va-
roina ei voi päätöksen mukaan ottaa huomioon sellaisia eriä, jotka on jo 
otettu huomioon tulona. Siten esimerkiksi isoa kertaluonteista tuloa, joka 
on jaksotettu edellä mainitulla tavalla, ei voi ottaa varoina huomioon 
vaikka se näkyisi edelleen hakijan pankkitilillä. Päätöksen mukaan jakso-
tuksen tulee ilmetä selkeästi toimeentulotukipäätöksestä. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätöksen mukaan, mikä-
li yhden kuun laskelmassa syntynyt, tulojen ja menojen erotukseen perus-
tuva tuloylijäämä huomioidaan seuraavan kuun laskelmassa kokonaan tai 
osittain, se tarkoittaa, että tälle kuulle tulee huomioiduksi sellaisia tuloja, 
jotka on jo kertaalleen huomioitu ja tarkoitettu käytettäväksi aiemmin. 
Tämä on päätöksen mukaan lain tarkoituksen vastaista. Päätöksen mukaan 
näin ollen tuloylijäämää itsessään ei voi vyöryttää, vaan ainut lain mukai-
nen tapa on jakaa ylijäämän muodostumisen perusteena olevat suuremmat 
erät osiin edellä käsitellyllä tavalla otettavaksi huomioon useampana kuu-
kautena. 

Edelleen aluehallintovirasto korostaa valvontapäätöksessään, että toi-
meentulotukilain tarkoituksena on huomioida vain tosiasiassa käytettävis-
sä olevat tulot ja varat. Tuloylijäämän huomiointi automaattisesti seuraa-
van kuukauden laskelmassa on siten päätöksen mukaan katsottava lainvas-
taiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto korostaa päätöksessään, että kaikessa 
tulojen ja menojen poikkeuksellisessa huomioimisessa viranomaisella on 
selvitysvelvollisuus siitä, että päätös ja laskelma perustuvat todellisiin tie-
toihin ja että niitä tehtäessä varmistetaan hakijan tosiasiallinen mahdolli-
suus selvitä elinkustannuksistaan. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätöksessään esittämä 
tulkinta suuren kertaluontoisen tulon huomioon ottamisessa toimeentulo-
tukea myönnettäessä perustuu nimenomaan jaksottamiseen, ja se on halli-
tuksen esityksessä mainitun tulkinnan mukainen. Tulojen jaksottaminen 
tarkoittaa käytännössä sitä, että kertaluonteinen tulo jaksotetaan heti en-
simmäistä tukipäätöstä tehtäessä tarkoituksenmukaiseksi arvioidulle ajal-
le. Kyse on siinä tapauksessa nimenomaan tulosta eikä sitä oteta huomi-
oon varallisuutena.  

Ongelmallista tässä on kuitenkin se, että pankkitilillä tosiasiallisesti ole-
via varoja ei voida ottaa laskelmaa laadittaessa huomioon. Tarkastetuissa 
kaupungeissa on ollut käytäntönä, että pankkitilin saldo on saatettu ottaa 
huomioon laskelmassa tulona. Jos pankkitilin saldoa ei voida ottaa las-
kelmassa huomioon, voi laskelmasta jäädä pois sellaisia tuloeriä, jotka 
näkyvät tiliotteella varoina, mutta niiden alkuperää ei välttämättä tiedetä.  

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että kunnat eivät jaksota tuloja 
vaan nimenomaan vyöryttävät tuloylijäämää seuraavalle kuukaudelle tai 
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seuraaville kuukausille.  Hallinto-oikeuksien ratkaisujen perusteella sekä 
tulojen jaksottaminen että tuloylijäämän vyöryttäminen näyttäisivät mah-
dolliselta.27  Tuloylijäämän vyöryttäminen on hallinnollisesti yksinkertai-
sempaa. 

Tarkastuksen perusteella laskelmassa tulisi nykyistä selkeämmin erottaa 
toisistaan tulojen ja varojen huomioon ottaminen. Lounais-Suomen alue-
hallintoviraston tulkinta selkeyttää nimenomaan tätä tarkastuksessa esiin 
noussutta epäkohtaa. Tärkeä huomio aluehallintoviraston valvontapäätök-
sessä on myös se, että varoina ei voida ottaa huomioon enää sellaisia eriä, 
jotka on jo otettu huomioon tulona. Toimeentulotukilain 15 §:n 2 momen-
tin jaksottamista koskeva säännös on kuitenkin niin väljä, että se mahdol-
listaa laajan tapauskohtaisen harkinnan. Erityistapauksia tuloihin ja niiden 
jaksottamiseen sisältyykin runsaasti, sillä olennaisten kertaluonteisten tu-
lojen ohella poikkeavia menettelyitä ovat opintolainan huomioon ottami-
nen, vaikka sitä ei nostettaisikaan, sekä yrittäjien tulot. Lisäksi korkein 
hallinto-oikeus on katsonut, että pitkäaikaisesti työttömyysturvaa saaneen 
toimeentulotuen hakijan työttömyysturva oli voitu jakaa eriin otettavaksi 
huomioon tulona kuukausittain käyttämällä kertoimena 21,5 päivää edel-
lyttäen, että samaa kerrointa oli käytetty myös sinä kuukautena, jonka ai-
kana hänelle maksettiin kaksi 20 päivän työttömyysturvaetuutta. 

Ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä  

Toimeentulotukilain 15 §:n 3 momentin mukaan sellainen ansiotulo, joka 
ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä, voidaan ottaa jälkikä-
teen tulona huomioon, jos toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraavien 
kahden ensimmäisen kalenterikuukauden aikana, jollei sitä voida pitää 
kohtuuttomana.  

Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevassa selvityksessä todetaan, että 
toimeentulotukea myönnettäessä joudutaan usein ottamaan kantaa siihen, 
miten huomioidaan sellaiset tulot, joita asiakas on edellisenä kuukautena 
saanut, mutta joita ei syystä tai toisesta ole sen kuun toimeentulotukea 
myönnettäessä tulona huomioitu lainkaan. Selvityksen mukaan tällaiset 
edellisen kuun tulot ovat melko yleisiä. Ne ovat usein esimerkiksi yksi-
tyisten henkilöiden antamia avustuksia, jotka eivät ole olleet toimeentulo-
tuen hakijan tiedossa tuen myöntämisen aikaan. Ne voivat selvityksen 
mukaan olla myös palkkatuloja tai takautuvasti maksettuja etuuksia (esi-
merkiksi asumistuki tai työttömyyspäiväraha). Selvityksen mukaan näiden 

                                                      
27 Selvitys hallinto-oikeuksien toimeentulotukia koskevista päätöksistä vuosilta 
2008–2010. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:15. 
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edellisessä kuussa saatujen tulojen huomioiminen jälkikäteen on muiden 
kuin ansiotulojen osalta vailla varsinaista lain tukea. Selvityksen mukaan 
tällaisten aikaisemmin huomioimattomien tulojen ottaminen laskelmaan 
myöhemmin ei ole myöskään sama asia kuin tulojen jaksotus. Niiden 
huomioimista ei voi siis selvityksen mukaan perustella suoraan lain 15 §:n 
tulojen jaksottamisen säännöksillä.  

Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevan selvityksen mukaan käytännön 
työssä ja myös hallinto-oikeuksien päätöksissä näkyy, että tuloista huomi-
oidaan jälkikäteen myös muita kuin ansiotuloja. Lain väljyys saattaa selvi-
tyksen mukaan käytännössä aiheuttaa hyvin erilaisia tulkintoja asiasta ja 
asettaa toimeentulotuen hakijat eri asemaan.28   

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa, että saatujen muiden tulojen tai avustusten osalta 
voidaan lähtökohtana pitää toimeentulotuen viimesijaisuutta sekä lain 
edellytystä jokaisen velvollisuudesta huolehtia omasta ja huollettaviensa 
elatuksesta sekä laissa määrättyjen tulojen etuoikeuttamisesta. Edelleen 
lausunnossa todetaan, että asiaa voidaan selvittää ja nostaa esille ministe-
riön kuntaohjauksessa. 

Käytettävissä olevat tulot vs. tulot määräytymiskaudelta 

Hallinto-oikeuksien päätöksiä koskevassa selvityksessä esiin nostettu on-
gelma on ratkaistu tai ohitettu käytännössä sillä, että tuloilla ei ole selkeää 
kohdentamisperustetta. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan 
olennaisesti määräävä tekijä on käytettävissä oleminen, jolloin muukin 
kuin ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa, mutta on tuen määräytymisaika-
na käytettävissä, on otettu laskelmaan tuloksi. 

Toimeentulotukilakia sovellettaessa joudutaan yhdistämään laskentatek-
nisesti laista johdetut tekijät, eli toisaalta käytettävissä olevat tulot, ja toi-
saalta tulot kyseiseltä ajanjaksolta. Tarkastuksen perusteella näyttäisi siltä, 
että kunnissa painotetaan enemmän tulon käytettävissä olevuutta kuin 
ajallista kohdentuvuutta. Vaikka laissa säädetään, että tulot otetaan huo-
mioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään, ei 
kohdentamisperustetta ole määritelty. Jos tulo on maksettu asiakkaalle 
edellisen kuukauden lopussa, se on käytettävissä tuen määräytymiskuu-
kautena, mutta maksuperusteella, ja usein myös suoriteperusteella tulo 
kuuluu edelliselle kuukaudelle. Tuen määräytymiskuukauden kannalta ky-
se ei ole siis tulosta vaan varoista. Korkein hallinto-oikeus on linjannut 

                                                      
28 Selvitys hallinto-oikeuksien toimeentulotukia koskevista päätöksistä vuosilta 
2008–2010. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:15. 
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menon huomioon ottamisen siten, että eräpäivä ratkaisee, eli käytännössä 
maksuperusteella.  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa käytetään ilmaisuja ”tosiasi-
allisesti maksetun suuruisena” ja ”tarkoitettu riittämään”. Tosiasiallisesti 
maksettu viittaa siihen, että tulot ovat käytettävissä. Tarkoitettu riittämään 
viittaa puolestaan siihen, että tulot ovat paitsi käytettävissä myös tarkoitet-
tu riittämään toimeentulotuen määräytymiskuukautta pidemmälle. Toi-
meentulotuen perusteena olevat menot ovat kohtuullisen tarkasti määritel-
tävissä tuen määräytymisajalle käytännössä maksuperusteella, mutta tulo-
jen huomioon ottaminen samalta ajanjaksolta on tulkinnanvaraista ja joh-
taa erilaisiin käytäntöihin. Tuen määräytymisajalle kuuluvia tosiasiallisia 
menoja ei välttämättä kyetä tarkastelemaan yhdessä niiden rahoittamiseen 
käytettävissä olevien tulojen ja varojen kanssa. Tulot joudutaan käytän-
nössä arvioimaan, jos hakijan tulot eivät ole säännöllisiä. Arviointi johtaa 
tulojen jaksottamiseen 15 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Oikeudel-
linen ongelmakysymys on tällöin se, pitääkö tulo jaksottaa etukäteen tie-
tylle ajalle vai voidaanko vyöryttää laskennallisesti kertynyttä tuloylijää-
mää.  

Lyhytaikaisissa (1–2 kk) toimeentulotukimyönnöissä, joita on valtaosa, 
ansiotulon ja toimeentulotuen päällekkäisyys on mahdollista. Ainutkertai-
sissa toimeentulotukipäätöksissä ei pystytä ottamaan huomioon ansiotu-
loa, joka tulee tuen kohdentumisajalta, mutta joka ei ole tiedossa pää-
töshetkellä. Nämä tapaukset koskevat esimerkiksi opiskelijoita: opiskelija 
voi esimerkiksi saada tukea toukokuussa koko kesäajalle, mutta saakin sit-
ten kesäaikana ansiotuloja. 

3.2.10 Toimeentulotuen takaisinperintä 

Toimeentulotukilain 20 §:n 1 momentin mukaan päättäessään toimeentu-
lotuen myöntämisestä toimielin voi samalla määrätä, että toimeentulotuki 
tai osa siitä peritään takaisin: 
1.  tuen saajalta, jos hänellä on tuloja tai varoja tai oikeus elatusta turvaa-

vaan etuuteen, mutta tulot, varat tai etuus eivät ole tukea myönnettä-
essä hänen määrättävinään tai hän ei muusta syystä voi niitä silloin 
käyttää, 

2.  tuen saajalta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt velvollisuuden pitää 
huolta omasta elatuksestaan, 

3. tuen saajalta, jos tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistu-
misesta, kuitenkin vain lakkoon osallistuneelle itselleen myönnetyn 
tuen osalta, sekä 
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4. tuen saajan elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt ela-
tusvelvollisuutensa. 

Jos tuen myöntäminen on perustunut tahallaan annettuihin erehdyttäviin 
tietoihin tai 17 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tahalliseen laimin-
lyöntiin, kunta voi lain 20 §:n 2 momentin mukaan periä tuen takaisin 
näiden tietojen antajalta tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneeltä siltä 
osin kuin tuen myöntäminen on perustunut tästä syystä virheellisiin tietoi-
hin. 

Lain 21 §:n 1 momentin mukaan toimeentulotuen takaisinperinnän edel-
lytyksenä on, että korvausvelvollisella on asiasta päätettäessä tai myö-
hemmin oikeus saada sellaisia tuloja tai varoja, joista korvaus voidaan pe-
riä vaarantamatta korvausvelvollisen tai sellaisen henkilön toimeentuloa, 
josta hän pitää huolta tai on velvollinen pitämään huolta. Lain 21 §:n 2 
momentin mukaan korvausvelvollisen vakinaista asuntoa, tarpeellista 
asuinirtaimistoa ja tarpeellisia työvälineitä ei voida hänen elinaikanaan 
pakkotoimin myydä tai muutoin käyttää toimeentulotuen takaisinperin-
tään. Lain 21 §:n 3 momentin mukaan toimeentulotukea ei voida periä ta-
kaisin 2 momentissa tarkoitetuista varoista korvausvelvollisen kuoltua-
kaan, jos periminen vaarantaisi sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän 
on pitänyt huolta tai olisi ollut velvollinen pitämään huolta. 

Toimeentulotukilain 22 §:n mukaan hakemus toimeentulotuen takaisin-
perinnästä on tehtävä hallinto-oikeudelle 20 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa kolmen vuoden ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuki on maksettu. 

Jos toimeentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona 
odotettavissa olevaa eläkettä, elatusapua, avustusta tai muuta jatkuvaa 
taikka kertakaikkista tuloa, korvausta tai saamista vastaan, toimielin voi 
toimeentulotukilain 23 §:n mukaan periä ja nostaa sen estämättä, mitä 
muussa laissa säädetään, henkilölle tulevat edellä tarkoitetut tulot, korva-
ukset ja saamiset siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona, ja käyttää 
niitä ennakkona annetun tuen takaisinperintään. Toimielimen on suoritet-
tava toimeentulotuen takaisinperintään käytettyjen varojen jälkeen jäljelle 
jäävät varat välittömästi tuen saajalle. 

Takaisinperinnässä on siten kaksi hallinnollisesti täysin toisistaan poik-
keavaa menettelytapaa: takaisinperintä hallinto-oikeuden päätöksellä ja 
takaisinperintä kunnan viranhaltijan päätöksellä. (Kunnan sosiaalihuollos-
ta vastaavan toimielimen päätösvalta on käytännössä delegoitu viranhalti-
joille.) Säännösten sanamuoto 20 §:n 1 momentissa ja 23 §:ssä ei ole toi-
siaan poissulkeva, sillä 20 §:n 1 momentin mukaan tuki voidaan periä ta-
kaisin tuen saajalta, jos hänellä on (…) oikeus elatusta turvaavaan etuu-
teen, mutta tulot, varat tai etuus eivät ole tukea myönnettäessä hänen  
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määrättävinään tai hän ei muusta syystä voi niitä silloin käyttää. Lain 23 
§:n mukaan toimeentulotuki puolestaan voidaan periä takaisin, jos tukea 
on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona odotettavissa olevaa 
eläkettä, elatusapua, avustusta tai muuta jatkuvaa taikka kertakaikkista tu-
loa, korvausta tai saamista vastaan.  

Tarkastuksen perusteella käytäntö on kuitenkin varsin selkeä, eli 23 §:n 
nojalla toimeentulotukipäätöksiä tehdään takaisinperinnällä lähinnä Kelan 
myöntämistä etuuksista. Lain 20§:n 1 momentin säännöstä sovelletaan si-
ten käytännössä tuloihin vain poikkeustapauksissa, mutta muuhun kuin 
helposti realisoitavaan varallisuuteen sitä voitaneen soveltaa laajasti. 

Tarkastuksessa todettiin, että takaisinperintöjen määrä suhteessa myön-
nettyyn toimeentulotukeen vaihtelee huomattavasti kunnittain. Osittain se 
selittyy sillä, että osa kunnista jättää tuen herkemmin perimättä takaisin 
ennakoiden sitä, että toimeentulotuen tarve ei enää jatkuisi. Toinen ta-
kaisinperintätilastoon vaikuttava tekijä on se, että takaisinperinnän sijasta 
etuus otetaan huomioon seuraavaa tukea myönnettäessä, jolloin nettovai-
kutus on sama. Tämä periaate pätee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että 
tukea haetaan edelleen. Mikäli tukea ei enää haeta, hakija hyötyy perimät-
tä jääneen etuuden verran. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta an-
tamassaan lausunnossa, että havaittu ero kuntien herkkyydessä tuen ta-
kaisinperintään voisi johtua erilaisista toimeentulotukilain 21 §:n paikalli-
sista tulkinnoista. Edelleen lausunnossa todetaan, että asiaa voidaan selvit-
tää ja nostaa esille ministeriön kuntaohjauksessa. 

3.3 Kuntien toimittamat tiedot 
valtionosuuden maksamisen perustana 

Toimeentulotukilain 5 b §:n mukaan ennakkojen tarkistamista varten kun-
nan on vuosittain viimeistään elokuun 31. päivänä annettava aluehallinto-
virastolle tiedot varainhoitovuoden kesäkuun loppuun mennessä aiheutu-
neista perustoimeentulotuen kustannuksista sekä arvio heinä-joulukuussa 
aiheutuvista perustoimeentulotuen kustannuksista. 

Toimeentulotukilain 5 c §:n mukaan perustoimeentulotuen kustannuk-
siin suoritettavan lopullisen valtionosuuden määrittämiseksi kunnan on 
toimitettava aluehallintovirastolle selvitys perustoimeentulotuen toteutu-
neista kustannuksista viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
huhtikuun 30. päivänä (valtionosuusselvitys). Kustannukset ilmoitetaan 
sen suuruisina kuin ne ovat perustoimeentulotukeen kohdistuvilla, varain-
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hoitovuonna toimeentulotuen takaisinperinnässä kertyneillä erillä vähen-
nettynä. 

Kunnat ovat antaneet ennakkojen tarkistamista ja lopullisen valtion-
osuuden määrittämistä varten tiedot olennaisilta osin toimeentulotukilaissa 
säädetyssä määräajassa. Valtionosuusselvitykset annetaan vakiolomak-
keilla, joista käyvät muodollisesti ilmi tarvittavat tiedot. Valtionosuussel-
vityksen liitteenä on pääsääntöisesti allekirjoitettu kirjanpidon ote, josta 
käyvät ilmi perustoimeentulotuen menot summatasolla. 

Valtionosuusselvityksessä annettavat tiedot eivät välttämättä perustu al-
lekirjoitettuun tilinpäätökseen. Esimerkiksi Espoon kaupungin valtion-
osuusselvitys vuodelta 2012 on päivätty 31.1.2013. Kaupungin tilinpäätös 
on allekirjoitettu 25.3.2013, ja tilintarkastuskertomus on annettu 
25.4.2013. 

Kuntalain (365/1995) 73 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään 
toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkasta-
jien on tarkastettava 1 momentin 3 kohdan mukaan, ovatko valtionosuuk-
sien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. 

29.3.2007 päivätyn kokousmuistion mukaan sosiaali- ja terveysministe-
riön sekä lääninhallituksissa perustoimeentulotukiasioita käsittelevät vir-
kamiehet päättivät, että valtionosuusselvityksen liitteeksi pyydetään ote 
asianmukaisesti allekirjoitetusta tilinpäätöksestä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä täsmennettiin kokouksessa sovittua 30.3.2007 lähetetyllä säh-
köpostilla  siten, että allekirjoitettu tilinpäätös riittää, koska tilintarkastuk-
sen tekeminen hidastaisi käsittelyä.    

Tarkastuksen piiriin kuuluneista aluehallintovirastoista ainoastaan Poh-
jois-Suomen aluehallintovirasto edellyttää valtionosuusselvityksen liit-
teeksi oikeaksi todistetun jäljennöksen kunnanhallituksen pöytäkirjasta, 
josta käy ilmi tilinpäätöksen käsittely. 

Tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi on perusteltua edellyttää, 
että valtionosuusselvityksen tulisi perustua allekirjoitettuun tilinpäätök-
seen, ja selvityksen tulisi olla kuntalain 73 §:ssä edellytetyllä tavalla kun-
nan tilintarkastajien tarkastama. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomusluonnoksesta 
annetussa lausunnossa esitetyn näkemyksen mukaan se, että valtionosuus-
selvitys olisi tilintarkastajan tarkastama, lisäisi varmuutta siitä, että menot 
perustuvat olennaisilta osin toimeentulotukilain säännöksiin. Aluehallin-
toviraston näkemyksen mukaan pelkästään summatason raporttien perus-
teella ei saada täyttä varmuutta siitä, että selvitys sisältää vain perustoi-
meentulotuen menoja. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto puolestaan toteaa lausunnossaan, että 
jos valtionosuusselvityksen liitteeksi tulisi antaa tilintarkastajien lausunto, 
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niin voimassa olevaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa valtionosuusselvittämi-
sen toimittamisen määräajan osalta. Edelleen lausunnossa todetaan, että 
myös tilintarkastajien sosiaalilainsäädännön sisällön asiantuntemus olisi 
jollakin lailla varmistettava, jos halutaan, että valtionosuusselvitykseen tu-
lisi liittää tilintarkastuskertomus, jossa vakuutettaisiin valtionosuusselvi-
tyksessä esitettyjen kustannusten olevan perustoimeentulotukeen kuuluvia 
ja siten valtionosuuteen hyväksyttäviä.  

Espoon ja Vantaan kaupungit ovat sisällyttäneet vuoden 2012 perustoi-
meentulotuen valtionosuusselvitykseen tilapäisasumisesta ja asunnottomi-
en majoittamisesta aiheutuvia kuluja, joita tarkastuksen perusteella ei voi-
da pitää perustoimeentulotukeen kuuluvina menoina. Tiedot on kuitenkin 
esitetty läpinäkyvästi valtionosuusselvityksessä, joten niiden laillisuus on 
ollut Etelä-Suomen aluehallintoviraston arvioitavissa. 

Lieksan kaupunki on sisällyttänyt vuoden 2012 perustoimeentulotuen 
valtionosuusselvitykseen asumispalveluista aiheutuvia menoja, joissa ei 
ole otettu huomioon ensisijaisena tukimuotona asiakasmaksun alentamista 
tai kokonaan perimättä jättämistä asiakasmaksulain 11 §:n edellyttämällä 
tavalla. Asumispalveluista aiheutuneita menoja on sisällytetty toimeentu-
lotukilaskelmaan myös sellaisissa tapauksissa, joissa asiakkaalle on 
myönnetty palveluseteli asumispalvelun hankkimiseksi. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 8 §:n mukaan palvelusetelin 
arvoa on korotettava 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asi-
akkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen ela-
tusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon korottaminen on siten 
ensisijainen tukimuoto toimeentulotukeen nähden.  

Lieksan kaupunki vetoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston takaisinperin-
täpäätökseen liittyvässä oikaisuvaatimuksessaan siihen, että aluehallinto-
virasto on aiemmissa päätöksissään vuosina 2008–2011 hyväksynyt mai-
nitun asiakasryhmän kotihoidon maksut, joihin sisältyy kotisairaanhoidon 
palveluja perustoimeentulotukeen kuuluvana vähäistä suurempana tervey-
denhoitomenona. Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, että ennakko-
jen tarkistamiseen liittyvässä selvityksessä kaupunki on todennut, että 
”perustoimeentulotuen piirissä on ollut mielenterveys- ja päihdekuntoutu-
jia, joiden kotihoidon maksut on huomioitu menona perustoimeentulotu-
essa.” Tarkastuksen perusteella on todettava, että ilmaisu on harhaanjoh-
tava, sillä Lieksan kaupungin tapauksessa kyse ei ole sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 §:n mukaisesta kotona 
annettavasta palvelusta, johon sisältyy kotisairaanhoidon palveluja, vaan 
kyse on asumispalvelusta määrätystä maksusta, josta ei käy ilmi tervey-
denhuollon kustannusten osuus. 
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Lieksan kaupunki toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta antamassaan 
lausunnossa, että kaupunki on toiminut avoimesti ja hyvän hallintotavan 
mukaisesti. Edelleen lausunnossa todetaan, että kaupunki ei ole toiminut 
virheellisesti tai harhaanjohtavasti. 
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