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Tarkastuskertomusluonnos: Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon 
arvioinnin merkitys lainvalmistelussa (Dnro 328/54/2018) 

Valtiontalouden tarkastusvirasto pyytää lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta, joka kos-

kee ns. perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. Luonnoksen mukaan tarkastuksessa selvitettiin, 
millaisia vaikutuksia uudistuksella on ollut toimeentulotukijärjestelmän toimeenpanoon ja mil-

laisia heijastusvaikutuksia uudistuksella on ollut muihin toimeentulotukiasiakkaiden kanssa 
toimiviin viranomaisiin. Lisäksi on tarkastettu, miten uudistuksen valmisteluvaiheessa tehdyt 
arviot, erityisesti taloudelliset ja viranomaisvaikutukset, ovat toteutuneet.  

Tässä lausunnossa Kuntaliitto käsittelee tarkastuskertomusluonnosta yleisellä tasolla ja esittää 
sen sisällöstä ja tarkastusnäkökulmien valinnasta sekä kannanotoista ja suosituksista joitakin 

yleisiä ja pohdiskelevia huomioita. Yksityiskohtaista asiavirhekommentointia Kuntaliitto ei an-
netussa aikataulussa toteuta. Lisäksi Kuntaliitto ei juurikaan ota kantaa sellaisiin raportin osa-
alueisiin, jotka ovat jo ennestään muissa tutkimuksissa ja selvityksissä nousseet esiin ja jotka 
raportissa koskettelevat pääasiassa Kelaa ja sen toimintaa.  

Kokonaisuutena tarkastusraporttiluonnos on laadittu hyvällä ja ymmärrettävällä kirjoitustyy-
lillä ja siihen tutustuminen on helppoa ja sujuvaa. Toisaalta valittu tarkastusnäkökulma on 

melko suppea ja kerätyt aineistot eivät välttämättä anna kaikilta osin riittävän monipuolista 
kuvaa uudistuksen toteutuksesta ja sen vaikutuksiin johtaneista syistä. Tehdyt rajaukset ovat 
kuitenkin siten hyviä, että ne ovat joiltain osin jo toteutetusta tutkimuksesta poikkeavia eli 
täydentävät kuvaa muuhun aiheesta tehtyyn tutkimukseen nähden.  

Sinänsä näin suuren uudistuksen kohdalla olisi hyvä arvioida myös onnistumisia ja positiivisia 
muutoksia tulevien uudistusten hyödynnettäviksi, joita nyt on arvioita käytännössä ainoastaan 
joidenkin toteutuneiden vaikutusarvioiden kautta. Kela-siirtoon liittyvissä selvityksissä ja tutki-

muksissa on pitkälti keskitytty ongelmien kuvaamiseen, vaikka myös paljon positiivista on ta-
pahtunut. Esimerkiksi sähköisen hakemisen mahdollistuminen kaikkialla Suomessa tai Kelan 
joustavat ajanvarausjärjestelyt ovat myös parantaneet toimeentulotuen saavutettavuutta täs-
säkin raportissa kuvattujen vaikeuksien rinnalla. Vaikka ensisijaisia etuuksia ei kaikilta osin 
pystytäkään ratkaisemaan ennen perustoimeentulotukea, kuten raportissakin nostetaan esiin, 
on niiden käsittelyssä tapahtunut kuitenkin merkittävää kehittymistä siirtoa edeltäneeseen 
tilanteeseen nähden. Lisäksi tilastotieto, joka nyt toimeentulotuesta ja toimeentulotuen saa-

jista on käytettävissä, on aivan eri tasolla kuin ennen uudistusta, mikä tulevaisuudessa on 
ensi arvoisen tärkeää sosiaaliturvauudistuksen käynnistyessä. Esiin on myös noussut useita 
aiemmin piilossa olleita ilmiöitä, joita on ratkottu toimeentulotuella, vaikka niitä tulisi ratkoa 
ensisijaisessa lainsäädännössä tai jonkin muun toimijan käytäntöjä kehittämällä. Esimerkiksi 
osassa lääkkeiden myöntämiseen liittyvässä kritiikissä on kyse tästä. Siirrossa onkin tullut 
esiin useita lainsäädäntömuutostarpeita myös muuhun kuin toimeentulotukilainsäädäntöön, 

jotka ovat olleet olemassa myös ennen siirtoa.  

Tarkastusluonnosraportin keskiössä on siirron lainvalmisteluvaiheessa tehdyt vaikutusarviot ja 
toisaalta toimeenpanossa havaitut ilmiöitä. Koska valittu näkökulma ei sisällä juurikaan ennen 
ja jälkeen kerättyjen materiaalien ja aineistojen vertailua, on se joiltain osin ohjannut kirjoit-
tajia esittämään sellaisia yleistyksiä tai johtopäätöksiä, joita Kuntaliitto ei kaikilta osin pidä 
onnistuneina. Näitä ovat esimerkiksi jotkin lain tulkintamuutoksiin liittyvät yleistykset, kuten 
työttömäksi työnhakijaksi ohjaaminen, jossa kunnissa on ollut hyvin monenlaisia käytäntöjä. 

Sinällään ohjaamiskäytännön yhtenäistymisen seuraukset esim. lyhytaikaisten työnhakujen 
lisääntymisen muodossa, on erittäin mielenkiintoinen huomio, jota tulisi arvioida ja tutkia 
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tarkemmin. Toimeentulotuen toimeenpanon yksityiskohdista ja käytännön laintulkinnoista oli-
kin tosiasiallisesti hyvin vähän konkreettista tietoa ennen siirtoa, mistä syystä jotkin ennen 
siirtoa piilossa olleet ilmiöt ovat nyt tulleet näkyviksi. Tällainen ilmiö on esimerkiksi asiakas-
maksulain ja toimeentulotukilain välillä olevat ristiriidat ja epätarkoituksenmukaisuudet, jotka 
helposti johtavat asiakkaiden ja myös viranomaisten kannalta varsin kohtuuttomiin tilanteisiin. 
Tulevissa lakiuudistuksissa tulisikin selvittää huomattavasti tarkemmin tosiasiallisia sovelta-
miskäytäntöjä, jotta vaikutusarvioinneissa ja toimeenpanossa voitaisiin onnistua paremmin. 

On siis todella oleellista, miten, mistä ja millaisella kysymyksenasettelulla vaikutusarviointeja 
tehdään. Näin voitaisiin myös nykyistä paremmin tunnistaa ne muut virnaomaistahot, joihin 
muutoksilla todennäköisesti on vaikutusta. Toisaalta juuri tässä nimenomaisessa muutoksessa 
olisi laintulkintaan liittyen tullut selkeästi yksityiskohtaisemmin pohtia sitä, mitä tosiasiallisia 
vaikutuksia yhdenvertaisuuteen pyrkivällä yhdenmukaisella päätöksenteolla käytännössä on. 
Valtakunnalliseen yhdenvertaisuuteen siirtyminen saattaa olla jyrkässä ristiriidassa paikallisen 

yhdenvertaisuuskäsityksen kanssa jo pelkästään kunnan taloudellisesta tilanteesta tai maan-
tieteellisestä sijainnista johtuen. Tästä syystä Kelaan kohdistuva kritiikki kaavamaisuuden li-
sääntymisestä ratkaisutyössä yksilöllisen tarveharkinnan kustannuksella ei ole tyhjentävä tul-

kinta muutoksista. Kyse voi olla myös esimerkiksi vanhan paikallisen tulkintakäytännön yh-
teentörmäyksestä valittuun valtakunnalliseen tulkintakäytäntöön nähden.  

Tarkastusraporttiluonnoksessa erityisen vähälle huomiolle on jäänyt koko lainvalmistelupro-
sessin arviointi. On kuitenkin tunnettua, että perustoimeentulotuen Kela-siirto oli kokoluok-

kaansa ja ylipäätään mihinkään lainvalmisteluprosessiin nähden poikkeuksellinen. Kela-siirto 
toteutettiin yhtaikaisesti sote-uudistuksen valmistelun kanssa siten, että siihen ei pystytty re-
sursoimaan riittävästi työpanosta lainvalmisteluvaiheessa, eikä Kela-siirto myöskään samasta 
syystä saanut tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Prosessin poikkeuksellisuudella on väis-
tämättä ollut oma vaikutuksensa varsinaiseen lainvalmisteluvaiheeseen ja hallituksen esityk-
sen vaikutusarvioihin sekä viime kädessä itse toimeenpanon valmisteluun ja toimeenpanoon, 
josta nyt havaitut vaikutukset ovat syntyneet. Tässä mielessä lainvalmisteluprosessi ei Kunta-

liiton näkemyksen mukaan millään tavalla vastannut hyvän lainvalmistelun periaatteita, mutta 
näitä periaatteita rikkovat tekijät, muilta kuin arvioiden osalta, on jätetty kokonaan mainitse-
matta. Esimerkiksi varsinaista perusteellista laajaa kuulemisvaihetta ei uudistuksessa käytän-
nössä ollut aikataulusyistä lainkaan, vaan kuuleminen toteutettiin kutsuperiaatteella sellai-
sessa vaiheessa, jossa käytettävissä oli suurelta osin keskeneräinen lakiesitysluonnos. Näin 
ollen tavallista laadukkaaseen lainvalmisteluun tarvittavaa laajempaa käytännön toimijoiden 

tietopääomaa ei ollut käytettävissä valmisteluun, kuin ei myöskään yksittäisiin säännöksiin 
liittyviä yksityiskohtaisia kattavia huomioita (vrt. esimerkiksi terveyssosiaalityöhön tai TE-hal-
lintoon liittyvät havainnot tarkastusluonnoksessa, jotkin valitut lakitekniset ratkaisut). Sinänsä 
nyt havaitut seuraukset ovat omiaan entisestään vahvistamaan sitä, että laadukas lainvalmis-
telu edellyttää niin riittävää aikaa, kunnollista kentän kuulemista ja kuulemisissa esiin nous-
seiden näkökulmien huomioimista kuin riittävää resursointia varsinaiseen lainvalmistelutyö-
hön. Suuria uudistuksia valmisteltaessa olisi myös taattava kaikille uudistuksille tasavertaiset 

mahdollisuudet onnistua.  

Kuntaliitto myös toteaa, että Kela-siirrossa lähtökohtaisesti uskottiin digitalisoinnin tuotta-
maan tehokkuuteen, mutta uudistus toteutettiin siten, ettei varsinaisia digitalisaation hyötyjä 
koko arvoketjussa ja kaikkien käyttäjien osalta voitu mitenkään saavuttaa. On todennäköistä, 
että mikäli kuntien ja Kelan välille olisi jo ennen siirtoa luotu toimivat tiedonvaihto- ja yhteis-
työn tekemisen välineet, olisi monelta ongelmalta toimeenpanossa vältytty. Todennäköisesti 
myös hallinnollisen työn määrä kummallakin toimijalla olisi nykyistä pienempi. Sinänsä siirto 

onkin hyvä huono esimerkki siitä, millä tavoin uudistuksia ei tule tehdä ja toisaalta siitä, että 
lainvalmisteluun tulisi nykyisin ottaa erikseen digitaalisten vaikutusten arviointi niin kustan-

nusten, vaadittavan aikataulun, kuin koko käyttäjäketjun osalta aivan erilliseksi arviointikoko-
naisuudekseen. Vain näin voitaisiin varmistaa, että digitalisaatiosta todella on saatavissa sitä 
tehokkuushyötyä, mitä sillä oletetaan saavutettavan. Tätä näkökulmaa tarkastusluonnoksessa 
tai sen kannanotoissa ei juuri miltään osin ole nyt nostettu erikseen esiin. 

Tarkastusvirasto toteaa myös kannanotoissaan, että hallituksen esityksessä ei riittävästi var-
mistettu sosiaalityön etääntymisestä johtuvien riskien ehkäisyä. Kuntaliitto yhtyy kannanoton 
näkemykseen. Kuntaliitto toi jo varhaisessa vaiheessa valmistelua esiin, että myös kunnille 
tulisi varata lisäresurssia toimeenpanon valmisteluun ja yhteistyöhön valmistautumiseen esi-
merkiksi erillisrahoituksella, mutta tällaista rahoitusta ei kuitenkaan katsottu valtionhallinnon 
ja Kelan arvion perusteella tarpeelliseksi. Kuntiin kohdistetulla lisäresurssilla olisi esimerkiksi 
pystytty turvaamaan toimivien yhteistyökäytäntöjen rakentamista jo valmisteluvaiheen ai-

kana, jolloin osa nyt havaituista riskien laukeamisista olisi vältetty. Vaikka lainvalmistelupro-
sessi olisikin laadukas, se ei vielä riitä, vaan kaikissa lakihankkeissa tulisi kiinnittää huomiota 
myös lain toimeenpanon tukeen. Nykyisin tämä vaihe jää lainsäädäntömuutoksissa varsin 
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kevyeksi. Kela-siirrossa toimeenpanoa ei tuettu valtion taholta edes esimerkiksi perinteisillä 
lainsäädännön muutoksiin liittyvällä koulutuskierroksella.  

Toisaalta Kuntaliiton omien selvitysten mukaan kuntien sosiaalialan ammattilaisten työaikaa 
on selkeästi vapautunut varsinaiseen sosiaalityöhön, eivätkä sosiaalialan ammattilaisten re-
surssit ole kunnissa siirron vuoksi vähentyneet. Tämä mahdollistaa sen, että etääntymisen 
alkuvaiheen vaikutuksia pystytään vähitellen poistamaan ja kehittämään sellaisia uudenlaisia 
toimintamalleja, jotka paremmin turvaavat myös heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden 

selviytymistä nykyisessä toimeentulotukijärjestelmässä. Yhteistyö, joka Kela-siirron myötä on 
syntynyt kuntien ja Kelan välille, on aivan uudenlaista ja luodut yhteistyörakenteet tullevat 
pidemmällä aikavälillä toimimaan koko palvelujärjestelmän kehittymisen tukena. 

Vaikutusarvioissa ei erikseen määritelty, minkä verran työaikaa sosiaalialan ammattilaisilta 
vapautuu eli siinä mielessä johtopäätös, ettei sitä olisi vapautunut niin kuin oli arvioitu, on 
melko yksioikoinen. On myös huomioitava, että laadullisia aineistoja käytettäessä, tulokset 

eivät perustu numeeriseen mittaamiseen, vaan yksilöiden kokemukseen. Kela-siirto on ollut 
myös kuntien sosiaalialan ammattilaisille niin suuri muutos, että sopeutuminen ja uudenlais-

ten työtapojen omaksuminen vie aikaa. Toimeenpanon ensimmäisten vuosien aikana on 
menty merkittävästi eteenpäin ja kentällä syntyneet uudet yhteistyön mallit ja tekemisen ta-
vat ovat ansiokkaita ja lisääntyvät koko ajan. Olisi epärealistista olettaa, että tämän mittaluo-
kan uudistusta voitaisiin toteuttaa kokonaan ilman ongelmia ja että se olisi valmis muutaman 
vuoden kuluttua käynnistymisestään tai että kaikki etukäteen tehdyt vaikutusarviot voisivat 

näin suuressa muutoksessa osua täysin oikeaan.  

On myös tunnettu tosiasia, että asiakkaiden toimintakyvyn haasteet ovat kahden toimijan 
mallissa tulleet aivan uudella tavalla näkyviksi, mikä ehkä jopa sosiaalialan ammattilaisille on 
tullut osin yllätyksenä. Tämä ei ole pelkästään huono asia tai ylipäätään asia, jota olisi pys-
tytty etukäteen ennakoimaan, mutta näkyväksi tuleminen mahdollistaa palvelujärjestelmän 
kehittämisen entistä enemmän heidän tarpeitaan vastaavaksi. Kuntaliitto kuitenkin toteaa, 
että vaikka yksiselitteistä rajaa perustoimeentulotukityön ja kunnille kuuluvan toimeentulotu-

kityön välille ei voida vetää, on toimeenpanossa tältä osin pikaisesti edistyttävä niin, että sosi-
aalialan ammattilaisten työaika on täysimääräisesti osaamista vastaavien tehtävien käytössä. 
Kuntaliitto myös toteaa omana arvionaan, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
päätösmäärät ovat tosiasiallisesti edelleen varsin hyvin vastanneet Kuntaliiton omia kehitysar-

vioita, vaikkakin tukilajien välillä on osin toimeenpanon ongelmista, mutta myös työkäytäntö-
jen erittäin positiivisestakin kehittymisestä johtuvia muutoksia. Päätösmäärien muutokset ja 

niiden eläminen ajassa eivät siis ole pelkästään negatiivinen asia ja osoittavat niin työntekijöi-
den kuin kuntien sopeutumista uuteen järjestelmään lain sallimissa puitteissa. 

Viranomaisvaikutusten arvioinnin puutteeseen liittyvään kannanottoon Kuntaliitto yhtyy vain 
osittain. Tarkastuskertomuksessa korostuu, että vaikutusarvioinneissa tätä näkökulmaa ei 
huomioitu riittävästi, mikä sinällään on aivan perusteltu näkökulma esimerkiksi TE-hallinnon 
osalta. Toisaalta on myös erilaisia kokemuksia kuin nyt tarkastuskertomuksessa esiin tuodut 
eli sellaisia, joissa koetaan asioiden huomattavasti helpottuneen esimerkiksi edunvalvonta-

asiakkaiden tai sairaalasta kotiutuvien osalta. Jälkikäteen on toisaalta myös erittäin vaikea 
erottaa, mitkä asiat johtuvat juuri nimenomaisesta uudistuksesta ja mitkä joistain muista yh-
teiskunnallisista muutoksista. Esimerkiksi voiko Kelan soittojen lisääntymisessä TE-toimistoi-
hin osasyynä olla myös aktiivimallin voimaan tulo jne.  

Kuntaliiton näkemyksen mukaan tarkastusluonnoksessa voisikin vielä enemmän vaikutusarvi-
ointien toteutumisen arvioinnin sijaan pohtia varsinaisen toimeenpanon tuen kehittämistä ris-
kien hallinnan välineenä. Esimerkiksi toimeenpanon vaiheistaminen, alueittainen eteneminen, 

kokeilujen hyödyntäminen jne. eivät nouse kannanotoissa tai suosituksissa esiin yhtenä laa-
dukkaan lainvalmistelun takeena ja uudistuksien toteuttamisen tapana. Kun esimerkiksi tavoi-
tellaan sosiaalivakuutusetuuksien ja palvelujärjestelmän yhteensovittamista, yhteensovittami-
sen vaikutuksia ei pystytä kaikilta osin selvittämään kuin kokeilujen tai maltillisen etenemisen 
kautta. Lisäksi harkinnan käyttöön ja laatuun liittyvässä pohdinnassa voisi myös tuoda esiin 
valtakunnallisen ja paikallisen näkökulman eron. Kun toinen toimija on velvollinen kohtele-

maan kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti ja toinen vain paikallisesti, ollaan tilanteessa, jossa 
väistämättä syntyy yhteentörmäyksiä tulkinnoissa. On yksinkertaistavaa tulkita tätä yhteen-
törmäystä varsinaisena laintulkinnan muutoksena tai yksilöllisen tarveharkinnan puuttumi-
sena. Kelan toteuttama yksilöllinen tarveharkinta ei kaikilta osin voi vaihdella kunnittain.   
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Kela-siirto oli kautta aikain suurin sosiaalihuoltoon kerralla tehty uudistus. Myös Kelalle siirret-
tiin kerralla suurin tehtävä, mitä koskaan aiemmin. Siirron toteutumiselle poliittisessa päätök-
senteossa asetettu aikataulu asetti reunaehdot sille, miten siirtoa ylipäätään voitiin ajatella 
lainsäädännöllisesti toteutettavaksi ja millaisia vaikutusarviointeja pystyttiin tekemään. Aika-
taulu johti esimerkiksi siihen, että vanhaa lainsäädäntöä muutettiin vain välttämättömiltä 
osin, mikä lähtökohtaisesti on ollut juurisyynä nyt havaittuihin haasteisiin. Toimeentulotuen 
kokonaisuus edellyttää aivan uudenlaista ajattelua, mikäli kahden toimijan mallia halutaan 

tehokkaaksi ja asiakkaiden itsenäistä suoriutumista tukevaksi. Edellä mainituista syistä Kunta-
liitto, vaikka se lähtökohtaisesti on kannattanut perustoimeentulotuen Kela-siirtoa, vastusti 
siirtoa nyt toteutetussa muodossa koko siirron valmisteluvaiheen ajan ja toi myös siirtoon liit-
tyviä merkittäviä riskejä esille kaikissa asiaan liittyvissä kannanotoissaan. Varsinaisessa lain-
säädäntövaiheessa Kuntaliitto myös toi esiin useita heikkouksia lakiesityksissä sekä ilmaisi 
huolensa siitä, että näin suurta hallinnollista muutosta ei käsitelty lainkaan eduskunnan hallin-

tovaliokunnassa, eikä viimesijaista toimeentuloturvaa käsittelevästä lakiesityksestä pyydetty 
perustuslakivaliokunnan kannanottoa. On todennäköistä, että siirrossa nyt havaitut erityisesti 
heikoimmassa asiassa olevien henkilöiden vaikeudet toimia uudessa järjestelmässä olisivat 

nousseet tällöin esiin kuin myös muiden viranomaisten toimintaan liittyvät merkittävät vaiku-
tukset. Myös nämä laajasta näkökulmasta lainvalmisteluprosessin kokonaisuuteen luettavat 
eduskuntakäsittelyn vaiheet olisi ollut hyvä olla mukana tässä tarkastelussa. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

 

Sami Uotinen 
johtava lakimies 

Ellen Vogt 
erityisasiantuntija 
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SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖ Meritullinkatu 8, Helsinki. PL 33, 00023 Valtioneuvosto.
0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONTALOUDEN
TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN
PERUSTOIMEENTULOTUEN SIIRTO KELALLE: TOIMEENPANON VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN
MERKITYS LAINVALMISTELUSSA

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön lausuntoa
tarkastuskertomusluonnokseen varmistaakseen, että kertomukseen ei sisälly asia- tai
tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen kannanottoihin, sekä kuullakseen
sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen tarkastusviraston alustavista kannanotoista.
Tarkastuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia perustoimeentulotuen Kela-siirrolla on
ollut toimeentulotukijärjestelmän toimeenpanoon ja millaisia heijastusvaikutuksia
uudistuksella on ollut muihin toimeentulotukiasiakkaiden kanssa toimiviin viranomaisiin.
Lisäksi tarkastettiin, miten uudistuksen valmisteluvaiheessa tehdyt arviot, erityisesti
taloudelliset ja viranomaisvaikutukset, ovat toteutuneet. Uudistuksen tavoitteena oli
toimeentulotuen alikäytön vähentäminen, yhdenvertaisuuden lisääminen, toiminnan
tehostaminen, yhden luukun periaatteen vahvistaminen ja aikuissosiaalityön resurssien
vapauttaminen perustoimeentulotukityöstä. Tarkastus on ajankohtainen, koska tämän
hallituskauden aikana valmistellaan toimeentulotukilakiin muutoksia sekä myös
sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistusparlamentaarisessa komiteassa käynnistyy.

Sosiaali- ja terveysministeriössä asia on käsitelty hyvinvointi- ja palveluosastolla, jonka
virkamiehiä valtiotalouden tarkastusvirasto on myös suullisesti kuullut sekä
tiedonkeruun että alustavien havaintojen esittelyn vaiheessa. Toimeentulotukeen
liittyvät asiat kuuluvat ministeriön nykyisen työjärjestyksen mukaisesti kyseiselle
osastolle.

Tarkastusviraston keskeiset havainnot ja suositukset

Tarkastuksen keskeisin havainto on se, että hallituksen esityksiin kirjatut oletukset
perustoimeentulotuen toimeenpanon siirtämisestä Kelaan näyttäisivät perustuneen
puutteelliseen tietoon toimeentulotuen myöntämisestä ja sen edellyttämästä työstä.

Tarkastusviraston suositukset
Valtioneuvoston tulisi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa

varmistaa etuuksien ja palvelujen yhteensovittaminen siten, että toimivaltaa
siirrettäessä toimijalta toiselle lain tavoitteet voivat toteutua realistisesti ja että
toimeenpano on sujuvaa eri viranomaisten ja asiakasryhmien näkökulmasta sekä

varata riittävästi aikaa ja resursseja hallituksen esitysten valmisteluun.

Sosiaali-ja terveysministeriön tulisi
toimeentulotukea uudistaessaan ottaa huomioon, että perus-, täydentävä ja ehkäisevä

toimeentulotuki ovat sidoksissa toisiinsa ja muutokset yhdessä tukimuodossa
vaikuttavat myös toisiin
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− etuus- ja palvelujärjestelmiä koskevissa lainsäädäntöuudistuksissa varmistaa, että 
heikoimmassa asemassa olevat asiakasryhmät kykenevät toimimaan lain edellyttämällä 
tavalla.  
 
 
Kela-siirron valmistelu ja vaikutusten seuranta 
 
Kela-siirron valmistelu sosiaali- ja terveysministeriössä lähti liikkeelle hallituksen 
29.11.2013 tekemästä rakennepoliittisesta toimeenpanopäätöksestä, joka edellytti 
toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtämistä Kelalle. Sittemmin 
kehysneuvotteluissa 24.3. – 25.3.2014 päätettiin perustoimeentulotuen laskennan ja 
maksatuksen siirrosta Kelalle. Hallituksen esitys (HE 358/2014) annettiin eduskunnalle 
22.1.2015.   
 
Kela-siirron toteutumista on seurattu sosiaali- ja terveysministeriössä tiiviisti 
yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa sen toimeenpanosta vuoden 2017 
alkaen. Toimeenpanon seurannan myötä ministeriössä on vahvistunut myös 
tarkastuksessa tehty havainto siitä, ettei toteutusta suunniteltaessa kyetty tarpeeksi 
hyvin mieltämään toimeentulotuen luonnetta sosiaalihuoltoon kuuluvana palvelun ja 
etuuden yhdistelmänä. Huolimatta isojen kaupunkien etuuskäsittelyn kehittymisestä, 
toimeentulotuki oli silti ollut sosiaalityön väline, johon sisältyi sosiaalihuollon 
organisaation ja sosiaalityön ammattilaisen vahva mahdollisuus puuttua asiakkaan 
asemaan ja tarjota muitakin tukitoimia. Uudistuksen valmistelussa painottuivat ehkä 
liiaksi tekniset asiat ja tuen luonne melko kaavamaisena rahaetuutena.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta havaintojen perusteella 
 
Ministeriössä on Kela-siirron jälkeen havaittu tarve tarkastella toimeentulotukeen 
liittyvää kokonaisuutta oikeudelliselta pohjalta niiden perusperiaatteiden osalta, jotka 
osin jäivät siirron yhteydessä vähäisemmälle arvioinnille. Tätä työtä edistääkseen 
sosiaali- ja terveysministeriö nimitti toimeentulotukiasioiden oikeudellisen 
asiantuntijatyöryhmän ajalle 01.12.2018 – 31.12.2019. Työryhmä on saamassa työnsä 
valmiiksi ja näyttää siltä, että osa kysymyksistä on perusoikeuksienkin näkökulmasta 
moniulotteisia. Vaikka Kela on tehnyt ansiokasta työtä toimeenpanon kehittämiseksi 
havaittuaan siinä ongelmia, kohdistuu lainsäädäntöön runsaasti muutostarpeita. Kela-
siirron myötä toimeentulotukeen heijastelevien ensisijaisten etuuksien ja palveluiden 
puutteet ovat myös tulleet täysin uudella tavalla näkyviksi koko maan tasolla. 
 
Toimeentulotukilain uudistamista on päätetty tällä hallituskaudella edistää ainakin 
yhden laajemman uudistuksen muodossa. Tätä lainsäädännön kehittämistyötä varten 
sosiaali- ja terveysministeriöön tullaan perustamaan työryhmä.  
 
Tarkastuksen perusteella muotoillut kehittämisehdotukset on ministeriössä esitelty sekä 
virkamies- että poliittiselle johdolle. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee huomioimaan 
valtiontalouden tarkastusviraston suositukset etuuslainsäädännön ja erityisesti 
toimeentulotukilain kehittämiseen liittyvässä jatkotyössä.  
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Kansliapäällikön sijainen,   
Johtaja    Minna Saario 
 
Erityisasiantuntija  Ritva Liukonen 
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