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Kirkkonummen kunnan kommentit Valtiontalouden tarkastusviraston toimeentulotuen 
laillisuustarkastuskertomukseen   
 
 
Toimeentulotuen takaisinperinnässä on raportin mukaan suuria kuntakohtaisia eroja. 
Perintämenettelyjen kehittäminen on organisointikysymys, mutta myös paljolti resurssikysymys. 
Henkilöstöresurssien lisäämiseen ei kunnilla ole juuri mahdollisuuksia. 
 
Raportissa tarkastusvirasto on sitä mieltä, että perustoimeentulotukea pitäisi myöntää vain kunnan 
määrittelemiin kohtuullisiin asumiskustannuksiin ja ylimenevä osuus tulisi myöntää täydentävänä 
tukena. Toimeentulotukilaissa ei tällaista rajanvetoa kuitenkaan löydy, vaan kaikki asumismenot 
katsotaan perustoimeentulotukeen kuuluviksi. Käytännössä valtakunnallinen yhtenäisyys saavutetaan 
sen jälkeen kun Kela myöntää tuet ja ohjeistaa menettelyn.   
 
Tilapäisasuminen ja asunnottomien majoituskulut, elleivät asiakkaat ole luettavissa johonkin 
erityisryhmään, ovat aikuissosiaalityön sijoittamia ja siten toimeentulotuen piirissä. Tällöin ei erityistä 
asiakasmaksua ole määritelty vaan kustannuksia peritään toimeentulolaskelman mukaisesti. Tällöin 
raportissa esitettyä asiakasmaksun alentamista tai kokonaan perimättä jättämistä ei voi soveltaa.  
 
Raportissa kiinnitetään huomio siihen, että perustoimeentulotuen valtionosuusselvityksen tulisi 
perustua allekirjoitettuun tilinpäätökseen, ja selvityksen tulisi olla tilintarkastajien tarkastama. 
Näkemyksemme mukaan parhaaseen varmuuteen tietojen oikeellisuudesta päästään, jos selvitykseen 
liitetään sosiaalitoimen järjestelmästä saatava raportti ja kirjanpidon raportti, joiden tulee vastata 
määriltään toisiaan. Itse tilinpäätöksen vahvistamisen odottaminen ei tähän verrattuna ole niin 
olennaista. Kunnan ulkoinen tilintarkastus on laajuudeltaan rajattu ja toimeentulotuen laajempaa 
tarkastusta ei tehdä vuosittain. Lähinnä sisäisen valvonnan käyttäminen ja valvontamenetelmien 
kehittäminen voi tulla käytännössä kyseeseen.     
 
Raportissa todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä maksuissa tulisi ottaa 
asiakkaan ja hänen perheensä maksukyky huomioon ja ensisijaisesti alentaa tai jättää maksut 
perimättä, mikäli maksut vaarantavat perheen toimeentulon edellytyksiä. Asiakasmaksulaskelmat 
tehdään tulojen perusteella ja varaton ei välttämättä maksa kuin asumisesta. Muilta osin kustannukset 
katsotaan olevan asumis- tai toimeentulotuen piirissä.   
 
Kokonaisuutena raportti antaa hyvän yleiskuvan toimeentulotuen myöntämisen käytännöistä. Kuten 
raportissa todetaan, Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmentää toimeentulotuen myöntämisen 
yleisiä linjauksia. Toimeentulotuen haaste on eriävissä ja tapauskohtaisissa tilanteissa ja siinä, että 
harkintaa on oikeus käyttää.  
 
 
Kirkkonummella 4.8.2014  
 
 
Sirkku Pekkarinen-Keto   Esa Lindell 
sosiaalityön päällikkö   perusturvan talouspäällikkö 
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Viite: Lausuntopyyntö Laillisuustarkastuskertomusluonnokseen Valtionosuus kunnille          

        perustoimeentulotuen kustannuksiin.  

 

 

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut/sosiaalipalvelut  

 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt syksyn 2013 aikana tarkastuskäynnit Ouluun, Espooseen, Jyväskylään, 

Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle. Lisäksi tarkastuskäyntejä on suoritettu Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon 

27.9.2013 ja Itä-Suomen aluehallintovirastoon 9.4.2014. Tarkastuskohteena ovat olleet valtionosuudet kunnille 

perustoimeentulotuen kustannuksiin vuonna 2012. Tarkastuksen tavoitteina olivat seuraavat:  

 

1) Onko valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin suoritettu säädösten mukaisesti? 

2) Ovatko kuntien perustoimeentulotuen myöntökäytännöt olennaisilta osin yhdenmukaiset?  

3) Ovatko kunnat antaneet oikeat ja riittävät tiedot valtionosuuden maksamiseksi.  

 

Tarkastusvirasto haki vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin erityisesti toimeentulotukilainsäädännöstä ja siitä 

nousevasta kriteeristöstä. Kriteeristöä täsmensivät korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnat. Tulkintaa ohjaavaa 

vaikutusta oli myös Sosiaali – ja terveysministeriön julkaisemilla oppailla toimeentulotukilain soveltajille vuosina 

2007 ja 2013. Lisäksi laillisuutta ja asianmukaisuutta Tarkastusvirasto arvioi seuraavien säädösten perusteella: 

sosiaali – ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki –ja asetus vuosilta 1992, laki sosiaali –ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä vuodelta 2009, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelta 2009 sekä sosiaali –ja 

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettua lakia 1992.  

 

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut esittäää lausuntonaan seuraavaa:  

 

Kohta 1. Valtionosuuden suorittaminen kunnille perustoimeentulotukeen 

 

Yhdymme tarkastusviraston näkemykseen siitä, että perustoimeentulotuen, täydentävän ja ehkäisevän 

toimeentulotuen menot eritellään toisistaan kirjanpidossa. Lisäksi tietojärjestelmien sisältöä tulisi kehittää sisäisen 

valvonnan näkökulmasta niin, että täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käyvät ilmi jo päätöstyypeistä ja 

syykoodeista. Kantanamme toteamme, että erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös lastensuojelulain mukaisesti 

myönnettyjen taloudellisten tukien kirjaamiseen ja erittelyyn kirjanpidossa, jotta vääristymää ei tule 

toimeentulotukitileille. 

 

 

Kohta 2. Ovatko kuntien perustoimeentulotuen myöntökäytännöt olennaisilta osin yhdenmukaiset? 

 

Yhdymme tarkastusviraston näkemykseen siitä, että kuntien perustoimeentulotuen myöntämiskäytännöt eivät ole 

yhdenmukaisia. Myöntämiskäytäntöjen erilaisuudella on vaikutusta kuntien ja valtion väliseen rahoitussuhteeseen 

sekä kansalaisten yhdenvertaisuuteen. Tämän vuoksi Sosiaali – ja terveysministeriön tulisi täsmentää 

myöntämiskäytäntöjen yleisiä linjauksia tulkittaessa ja sovellettaessa toimeentulotukilakia. Linjauksia tarvitaan 

erityisesti seuraaviin osa-alueisiin kuten oikeuteen saada toimeentulotukea, perusosan alentaminen, huomioon 

otettavat tulot ja varat sekä niiden kohdentaminen toimeentulotuen määräytymisajalle sekä takaisinperinnälle.  
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Yhdymme myös näkemykseen siitä, että kunnissa noudatetaan toimeentulotukilain johtavaa periaatetta, jonka 

mukaan ilman toimeentulotukilaskelman laatimista perustoimeentulotukea ei voida myöntää. Myöskään 

perustoimeentulotukea ei voida myöntää, jos laskelma on ylijäämäinen. Mikäli jostain syystä toimeentulotukea 

joudutaan myöntämään ilman laskelman laatimista, niin siinä tapauksessa tuki voidaan myöntää joko täydentävänä 

tai ennaltaehkäisevä tukena.   

 

Edelleen toteamme, että sosiaalipalveluiden palveluista voidaan periä maksu sosiaali-ja terveydenhuollon 

asiakasmaksulain perusteella. Korostamme, että Asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesti perittävä maksun alentaminen 

tai kokonaan perimättä jättäminen on aina ensisijainen toimenpide suhteessa toimeentulotukeen.  

 

Kohta 3. Ovatko kunnat antaneet oikeat ja riittävät tiedot valtionosuuden maksamiseksi 

 

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen menoihin.  Maksuista ei ole 

erikseen säädetty, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksut. Tästä johtuu, että kuntien käytännöt vaihtelevat. 

Kunnat voivat määrätä joko kiinteän maksun tai henkilön maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun. Sosiaali –ja 

terveysministeriön oppaan mukaan toimeentulotukiasiakkaan palveluasumisen menot voidaan ottaa huomioon 

toimeentulotuessa. Ne tulee eritellä menolajeittain. Asiakkaan asumisesta maksamat kustannukset kuten vuokra, 

taloussähkö ja kotivakuutus otetaan huomioon perusmenoina sekä kotihoidon maksut, joihin sisältyy 

kotisairaanhoitoa. Kuitenkin oppaan mukaan maksut sellaisesta palvelusta, johon ei sisälly kotisairaanhoitoa 

katsotaan kuuluvan täydentävän toimeentulotuen menoksi. Oppaassa esitetty tulkinta on osoittautunut 

ongelmalliseksi toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa, koska samassa yhteydessä todetaan, että kunnan 

järjestämässä palveluasumisessa asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen toimeentulotukeen nähden 

on ensisijainen keino.    

 

Yleisesti:  

 

Suurimpana puutteena ja jopa virheellisinä näemme, että tarkastusvirasto lausunnoissaan, kannoissaan ja 

tulkinnoissaan nojaa sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen 2013 toimeentulotuen soveltajille, kun tarkastus 

ajoittuu aikaan ennen oppaan julkaisua. Samoin katsomme, ettei tarkastusvirasto tulkitessaan toimeentulotuen 

myöntämiskäytäntöjä ja lainatessaan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksiä, ole riittävästi 

huomioinut  toimeentulotukilaista johdettavaa perusperiaatetta siitä, että toimeentulotuki on  viimesijainen etuus. 

Toimeentulotukiratkaisuissa on aina, myös eri muutoksenhakuelimissä, kyse nimenomaisesti tapauskohtaisesta 

ratkaisusta, eivätkä ne sovellu välttämättä yleisiksi linjauksiksi. 

 

 

 

Oulussa 5.8.2014 

 

 

Arja Heikkinen   Anna-Liisa Karppinen    Esa Yritys 

Sosiaalijohtaja   Palvelupäällikkö  Palveluesimies 

Sosiaalinen hyvinvointi  Sosiaalipalvelut  Etuusyksikkö 
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