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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulo-
tuesta annetun lain muuttamisesta  

 
  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toi-
meentulotuesta annettua lakia. Lakiin kirjat-
taisiin määräajat toimeentulotukiasioiden kä-
sittelylle. Tavoitteena on, että kaikissa kun-
nissa toimeentulotukipäätöksen saisi ilman 
viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemän-
tenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä. 
Kiireellisessä tilanteessa päätös olisi tehtävä 
samana tai viimeistään seuraavana arkipäivä-
nä. Päätös olisi myös pantava täytäntöön vii-
vytyksettä. Asiakkaan tulisi päästä keskuste-
lemaan henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän 

tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seit-
semäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asia-
kas on tätä pyytänyt.   

Lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuu-
den ennakkojen tarkistusraja alennettaisiin 
nykyisestä 10 prosentista viiteen prosenttiin.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä.  

 Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2008.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1.  Johdanto 

Toimeentulotuesta annetun lain 
(1412/1997, jäljempänä toimeentulotukilaki) 
14 §:n 4 momentin mukaan toimeentulotu-
kiasiat on kunnassa käsiteltävä viivytyksettä.  

Valtioneuvosto antoi 2 päivänä lokakuuta 
2003 sosiaalialan tulevaisuuden turvaamisek-
si periaatepäätöksen, joka sisälsi toimeentu-
lotuen viivytyksetöntä käsittelyä ja toimeen-
tulotukiasiakkaan sosiaalipalvelujen tarpeen 
arviointia koskevat periaatteet vuosille 
2004—2007. Palvelujen saamisen ja laadun 
turvaamiseksi valtioneuvosto päätti, että so-
siaalipalveluiden saatavuutta parannetaan 
säätämällä perusteet, jotka selkeyttävät sitä, 
minkä ajan kuluessa asiakkaan palvelutarve 
arvioidaan. Periaatepäätöksen mukaan ensik-
si valmistellaan vanhusten palveluja ja kun-
nallista sosiaalityötä koskevat säädösmuu-
tokset, jotka toteutetaan asteittain vuodesta 
2005 alkaen. Vanhusten sosiaalipalvelujen 
arviointiin pääsyä koskeva sosiaalihuoltolain 
muutos tuli voimaan maaliskuun alussa 2006.  

Toimeentulotuen rakennetta ja rahoitusta 
muutettiin vuoden 2006 alusta. Muutosta 
koskevan hallituksen esityksen (HE 
164/2005 vp) johdosta antamassaan mietin-
nössä (StVM 34/2005 vp) eduskunnan sosi-
aali- ja terveysvaliokunta piti tärkeänä, että 
toimeentulotukiasian käsittelyn määräajasta 
säädetään laissa, ja edellytti, että sosiaali- ja 
terveysministeriö valmistelee asiasta esityk-
sen eduskunnalle. Samalla valiokunta edel-
lytti, että selvitetään mahdollisuudet säätää 
lain tasolla sosiaalihuollon asiakkaan oikeu-
desta päästä palvelujen tarpeen arviointiin 
sekä saada tarvitsemansa palvelut määräajas-
sa.  

Esityksessä ehdotetut toimeentulotukiasian 
viivytyksetöntä käsittelyä ja sosiaalityönteki-
jän vastaanotolle pääsyä koskevat muutokset 
ovat ensimmäinen vaihe pääministeri Matti 
Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjel-
massa mainitun sosiaalitakuun asteittaisesta 
toteuttamisesta. 
 

2.  Nykyti la  

2.1. Toimeentulotukiasioiden viivytykse-
tön käsittely 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuu-
luva viimesijainen tuki, jonka avulla turva-
taan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elä-
män kannalta vähintään välttämätön toimeen-
tulo. Perustuslain 19 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmis-
arvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oi-
keus välttämättömään toimeentuloon ja huo-
lenpitoon. Toimeentulotuki on tämän oikeu-
den toteuttamista turvaava keskeinen raha-
etuus. 

Perustuslain 21 §:n 1 momentti takaa jokai-
selle oikeuden saada asiansa käsitellyksi 
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytys-
tä toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa. Vaatimus viivytyk-
settömästä asian käsittelystä kuuluu niihin 
hyvän hallinnon takeisiin, jotka edellytetään 
perustuslain mukaan turvattavan lailla. Hal-
lintolain (434/2003) 23 §:n mukaan asiat on 
käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.  

Toimeentulotuesta annetun lain 14 §:ään li-
sättiin 1 päivänä huhtikuuta 2001 voimaan 
tulleella lailla (923/2000) uusi 4 momentti, 
jossa säädetään, että toimeentulotukiasiat on 
käsiteltävä kunnassa viivytyksettä.  

Toimeentulotukiasioiden käsittelyvaihei-
siin kuuluvat hakemuksen vastaanotto, asian 
selvittely, mahdollisten lisäselvitysten hank-
kiminen joko asiakkaalta tai viranomaisaloit-
teisesti, sekä päätöksen teko. Edellä mainittu 
lainkohta edellyttää sitä koskevan hallituksen 
esityksen (HE 134/2000 vp) mukaan, että 
kaikissa näissä käsittelyvaiheissa pyritään 
viivytyksettömään menettelyyn. Hakemus, 
jonka toimeentulotuen hakija on esittänyt, 
otetaan käsiteltäväksi viivytyksettä, ja kun 
asian ratkaisun kannalta välttämättömät tie-
dot on saatu, päätös asiassa pyritään anta-
maan niin ikään mahdollisimman pian. Jos 
toimeentulotuen tarpeen selvittämiseksi jou-
dutaan pyytämään lisäselvityksiä, asia rat-
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kaistaan viivytyksettä sen jälkeen, kun tarvit-
tavat tiedot on saatu. Huomiota on kiinnitet-
tävä myös myönnetyn tuen nopeaan maksa-
tukseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on toimeentu-
lotukilain soveltajille tarkoitetuissa oppais-
saan (STM, Oppaita 2001:7, 2003:10 ja Jul-
kaisuja 2007:11) kiinnittänyt huomiota toi-
meentulotukihakemusten viivytyksettömään 
käsittelyyn, asiakkaan pääsyyn sosiaalityön-
tekijän tai sosiaaliohjaajan luokse toimeentu-
lotukiasiassa ja kehottanut kuntia tarvittaessa 
järjestämään päivystysluonteisia vastaanotto-
aikoja avun tarpeessa olevia asiakkaita varten 
sekä muutoinkin huolehtimaan siitä, että tuen 
hakija saa tarvitsemansa avun riittävän ajois-
sa.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuosien 
2000—2003 tavoite- ja toimintaohjelman 
(TATO-ohjelma) eräänä tavoitteena oli pal-
velujen saatavuuden varmistaminen. Ohjel-
man toimenpidesuosituksen mukaan kunnan 
tuli huolehtia toimeentulotukijärjestelmän 
hyvästä ja säännösten mukaisesta toiminnasta 
sekä varmistaa, että asiakkaan hakiessa toi-
meentulotukea asia otetaan käsiteltäväksi 
viimeistään viikon sisällä tuen tarpeen il-
moittamisesta. Nykyistä toimeentulotukilain 
14 §:n 4 kohtaa koskevan hallituksen esityk-
sen perustelujen mukaan viikkoa on pidettä-
vä ohjeellisena tavoitteena siitä, kuinka no-
peasti tuen hakijan tulisi saada asiansa käsi-
teltäväksi. 

 
2.2. Määräaikasäännöksiä muualla sosi-

aali- ja terveydenhuollon lainsäädän-
nössä 

Terveydenhuollon hoitoon pääsyn turvaa-
mista koskevat kansanterveyslain (66/1972) 
ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) muu-
tokset tulivat voimaan maaliskuun alussa 
2005. Säännösten mukaan terveyskeskukseen 
pitää arkipäivisin virka-aikana saada välitön 
yhteys ja terveydenhuollon ammattihenkilön 
on tehtävä kiireettömän hoidon tarpeen arvi-
ointi kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. 
Lääketieteellisesti ja hammaslääketieteelli-
sesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on pääs-
tävä kohtuullisessa ajassa, perusterveyden-
huollossa viimeistään kolmessa kuukaudessa 
siitä, kun hoidon tarve on todettu. Erikoissai-

raanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on 
aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saa-
pumisesta terveydenhuollon toimintayksik-
köön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella 
lääketieteellisesti tai hammaslääketieteelli-
sesti tarpeelliseksi todettuun erikoissairaan-
hoitoon on päästävä viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve 
on arvioitu.  

Vastaavia määräaikaisäännöksiä on sosiaa-
lihuollon lainsäädännössä sosiaalihuoltolais-
sa ja vuoden 2008 alusta voimaan tulevassa 
lastensuojelulaissa (417/2007). Vanhusten 
sosiaalipalvelujen arviointiin pääsyä koskeva 
sosiaalihuoltolain muutos (125/2006) tuli 
voimaan maaliskuun alussa 2006. Sen mu-
kaan kiireellisissä tapauksissa asiakkaan so-
siaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymät-
tä. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kun-
ta on velvollinen järjestämään 80 vuotta täyt-
täneelle tai kansaneläkelain 30 a §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajan 
hoitotukea saavalle henkilölle pääsyn sosiaa-
lipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään 
seitsemäntenä arkipäivänä siitä kun hän taik-
ka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa 
taikka muu henkilö tai viranomainen on otta-
nut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan 
kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.  

Uuden lastensuojelulain 26 §:n 2 momentin 
mukaan lastensuojeluasian vireille tulon jäl-
keen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuo-
jelun työntekijän on arvioitava välittömästi 
lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuoje-
lun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on vii-
meistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoi-
tuksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanot-
tamisesta ratkaistava, onko sen johdosta ryh-
dyttävä lastensuojelutarpeen selvityksen te-
kemiseen. Lastensuojelutarpeen selvitys on 
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja sen on 
valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. 

Sosiaalihuollon erityislainsäädännössä ei 
ole säännöksiä tilanteista, joissa kunta ei pys-
ty noudattamaan edellä mainittuja määräai-
koja. Tilanteissa, joissa kunnan laiminlyönti 
on valtakunnan tasolla merkittävää eikä kun-
ta ole ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen kor-
jaamiseksi, lääninhallitus voi, asianomaista 
ministeriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä 
kunnan noudattamaan laissa säädettyjä vel-
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voitteita kuntien valtionosuuslain 
(1147/1996) 24 §:n nojalla. 

   
2.3. Perustoimeentulotuen valtionosuus 

Toimeentulotuen rakennetta ja rahoitusta 
muutettiin vuoden 2006 alusta voimaan tul-
leella lailla (1218/2005). Toimeentulotuen 
rakenne määriteltiin uudelleen jakamalla tuki 
perustoimeentulotukeen, täydentävään toi-
meentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulo-
tukeen. Perustoimeentulotuki irrotettiin ylei-
sestä sosiaali- ja terveydenhuollon valtion-
osuudesta. Perustoimeentulotuen valtion-
osuuden määrä on 50 prosenttia kunnan pe-
rustoimeentulotuen kustannuksista.  

Perustoimeentulotuen valtionosuus suorite-
taan kunnille ennakkona. Tavoitteena on, että 
kunnan perustoimeentulotuen valtionosuuden 
ennakkojen määrä vastaisi mahdollisimman 
hyvin todellisia perustoimeentulotuen kus-
tannuksia. Toimeentulotuen rakennetta ja ra-
hoitusta koskevan hallituksen esityksen mu-
kaan tarkoituksena oli, että kunnat eivät ai-
nakaan merkittävissä määrin joutuisi käyttä-
mään omia varojaan siihen osaan perustoi-
meentulotuen kustannuksista, joka katettai-
siin valtionosuudella.  

Perustoimeentulotuen valtionosuuden en-
nakon suuruus määräytyy kaksi vuotta ennen 
varainhoitovuotta alkaneena vuonna toteutu-
neiden perustoimeentulotuen kustannusten 
perusteella. Toimeentulotukilain 5 b §:n 
4 momentin mukaan ennakkojen tarkistamis-
ta varten kunnan on vuosittain viimeistään 
elokuun 31 päivänä annettava lääninhallituk-
selle tiedot varainhoitovuoden kesäkuun lop-
puun mennessä aiheutuneista perustoimeen-
tulotuen kustannuksista sekä arvio heinä— 
joulukuussa aiheutuvista perustoimeentulotu-
en kustannuksista. Lääninhallitus tarkistaa 
kunnan antaman selvityksen perusteella lop-
puvuoden ennakkoja, jos arvio varainhoito-
vuoden perustoimeentulotuen kustannuksista 
poikkeaa vähintään 10 prosenttia 5 b §:n 
2 momentin mukaisten ennakkojen lasken-
nassa käytetyistä kustannuksista. Ennakkoja 
tarkistetaan lokakuun alusta lukien siten, että 
ennakoiden vuotuinen yhteismäärä vastaa 
50:tä prosenttia varainhoitovuoden arvioi-
duista perustoimeentulotuen kustannuksista. 

Kunnat antavat lääninhallitukselle selvityk-

sen perustoimeentulotuen toteutuneista kus-
tannuksista (jäljempänä valtionosuusselvitys) 
viimeistään varainhoitovuotta seuraavan 
vuoden huhtikuun 30 päivänä. Lääninhallitus 
tekee valtionosuusselvityksen perusteella 
päätöksen perustoimeentulotuen kustannuk-
siin suoritettavasta lopullisesta valtionosuu-
desta. Kunnan mahdollisesti liikaa saama 
valtionosuus peritään takaisin valtiolle vä-
hentämällä se kunnalle myöhemmin makset-
tavasta ennakosta. Lääninhallitus voi myös 
velvoittaa kunnan palauttamaan liikaa saa-
mansa valtionosuuden määrän, jos se on 
huomattava.  
 
3.  Nykyti lan arvioint i  

3.1. Toimeentulotukiasioiden käsittely 

Sosiaalihuollon asiakkailla on aikaisempaa 
vaikeampia ja monitahoisempia ongelmia. 
Saman toimeentulotukiasiakkaan elämänti-
lanteeseen saattaa liittyä esimerkiksi ylivel-
kaantumista, alkoholiongelmia sekä mielen-
terveyden ja fyysisen terveyden horjumista. 
Ongelmat myös pitkittyvät aiempaa useam-
pien asiakkaiden kohdalla. Tämä näkyy esi-
merkiksi toimeentulotuen pitkäaikaisasiak-
kaiden määrässä. Toimeentulotuen tarve 
saattaa myös syntyä elämäntilanteen äkilli-
sesti muuttuessa.  

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, 
jolla henkilölle ja perheelle turvataan perus-
tuslain tarkoittama oikeus välttämättömään 
toimeentuloon. Tämän vuoksi toimeentulotu-
kihakemusten käsittelyajalla on olennainen 
merkitys myös hakijan perusoikeuksien tur-
vaamisessa. 

Toimeentulotukiasioiden käsittelyssä alkoi 
esiintyä viiveitä, kun toimeentulotukiasiak-
kaiden määrä kasvoi 1990-luvulla voimak-
kaasti. Siirtyminen kirjallisten toimeentulo-
tukihakemusten käyttöön ja etuuskäsittelijä-
järjestelmän käyttöönotto useissa kunnissa on 
nopeuttanut hakemusten käsittelyä, mutta ei 
ole poistanut ongelmaa kokonaan.  

Toimeentulotukiasioiden käsittelyajat ja 
-tavat vaihtelevat riippuen kunnan toiminta-
tavoista ja tapauksen erityispiirteistä. Useissa 
kunnissa toimeentulotukiasioita käsittelevät 
sosiaalityöntekijöiden lisäksi myös muut vi-
ranhaltijat, esimerkiksi niin sanotut etuuskä-
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sittelijät. Toimeentulotukihakemuksen käsit-
telyyn voi näin tulla useampia vaiheita johtu-
en siitä, että etuuskäsittelijällä ei pääsääntöi-
sesti ole oikeutta tehdä tukipäätöstä erityistä 
harkintaa vaativissa tilanteissa. Etuuskäsitte-
lijöillä ei välttämättä myöskään ole kattavia 
tietoja toimeentulotukeen liittyvistä asioista 
eikä valmiuksia vastata kaikkiin asiakkaan 
kysymyksiin. Asiakkaalla tulisi näin ollen ol-
la mahdollisuus niin halutessaan saada tarvit-
semiaan neuvoja ja ohjausta sekä päästä kar-
toittamaan ongelmiaan yhdessä sosiaalityön-
tekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa.  

Jos asiakas on tehnyt kirjallisen hakemuk-
sen, jota ei tarvitse täydentää lisäselvityksil-
lä, toimeentulotukipäätös voidaan tehdä no-
peasti. Päätöksenteko saattaa sen sijaan vii-
pyä, jos asian selvittäminen edellyttää asiak-
kaan henkilökohtaista asiointia sosiaalityön-
tekijän luona. Näissä tapauksissa aika on voi-
tu varata joskus vasta viikkojen päähän. Pää-
töksen saaminen voi viivästyä niin ikään, jos 
tarvitaan lisäselvityksiä, tai jos asiakas ei ole 
toimittanut tarvittavia liitteitä ja niitä joudu-
taan erikseen pyytämään.  

Toimeentulotukiasiakkaiden tekemien kan-
telujen ja eri viranomaisten saamien yhtey-
denottojen perusteella sosiaalityöntekijän 
vastaanotolle pääsyssä on ainakin ajoittain 
ongelmia. 

Kunnissa on tosin järjestetty päivystysluon-
teisia vastaanottoja kiireellisiä tapauksia var-
ten, jolloin on voitu nopeammin käsitellä 
akuutissa taloudellisen avun tarpeessa olevi-
en henkilöiden asioita asiakasjonon ohi. 
Äkilliseen toimeentulotuen tarpeeseen eivät 
kunnat ole mahdollisista sosiaalitoimiston 
päivystysjärjestelyistä huolimatta kuitenkaan 
aina vastanneet riittävän nopeasti. Ongelmal-
lisia ovat esimerkiksi kesälomien aikaiset 
toimistojen sulkemiset, jolloin päivystys ei 
aina ole toiminut. 

Tuen saaminen on saattanut siirtyä lisäksi 
siitä syystä, että myönnetyn tuen maksami-
sessa asiakkaalle on ollut viivästystä. Toi-
meentulotuen viimesijaisuudesta johtuen oli-
si tärkeää, että asiakas saisi myönnetyn tuen 
viivytyksettä käyttöönsä. 

Toimeentulotukilakiin ei 1 päivänä huhti-
kuuta 2001 voimaan tulleessa uudistuksessa 
kirjattu mitään aikamäärettä tavoite- ja toi-
mintaohjelman tapaan. Katsottiin, että koh-

tuullinen aika asian käsittelylle voi vaihdella 
tapauksittain, ja tarkan aikamääreen kirjoit-
taminen lakiin ei olisi tarkoituksenmukainen 
ratkaisu. Lain sanamuoto ”viivytyksettä” on-
kin jättänyt tilaa tulkinnalle eikä ole kaikissa 
tapauksissa ohjannut kuntien toimintaa riittä-
vällä tavalla. Hyväksyessään säädösmuutok-
set eduskunta antoi samalla lausuman, jonka 
mukaan se edellytti, että sosiaali- ja terveys-
ministeriö seuraa sitä, että toimeentulotuki-
asioiden käsittelyajassa päästään TATO-oh-
jelmassa edellytettyyn tavoitteeseen (EV 
112/2000 vp).  

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus (Stakes) keräsi sosiaali- ja ter-
veysministeriön pyynnöstä vuosina 2001, 
2002 ja 2003 tilastotietoja toimeentulotuen 
uusien asiakkaiden jonotilanteesta. Uusin 
kartoitus tehtiin keväällä 2007. Kyselyyn 
vastasi 405 kuntaa. Selvityksen mukaan 75 
prosenttia kunnista pystyi ottamaan uuden 
asiakkaan toimeentulotukihakemuksen käsi-
teltäväksi 0—5 arkipäivän sisällä. Keskimää-
rin kunnat ottivat uuden asiakkaan toimeen-
tulotukihakemuksen käsittelyyn 3,9 arkipäi-
vän kuluessa. Kaupunkimaisissa kunnissa 
tämä aika oli 6,8 arkipäivää, taajaan asutuissa 
kunnissa 5,5 arkipäivää ja maaseutumaisissa 
kunnissa 2,6 arkipäivää. Sosiaali- ja terveys-
turvan keskusliiton julkaiseman Sosiaaliba-
rometri 2007:n mukaan 88 prosentissa kun-
nista päätös toimeentulotukihakemukseen 
pystyttiin tekemään 1—7 päivässä marras-
kuussa 2006.    

Stakesin tutkimuksessa selvitettiin myös 
uuden asiakkaan mahdollisuuksia päästä 
henkilökohtaisesti asioimaan sosiaalityönte-
kijän tai sosiaaliohjaajan luona toimeentulo-
tukiasiassa. Keskimääräinen uuden asiakkaan 
odotusaika henkilökohtaiseen asiointiin pää-
sylle sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan 
luokse oli 3,8 arkipäivää. Kaupunkimaisissa 
kunnissa odotusaika oli keskimäärin 7,3 ar-
kipäivää, taajaan asutuissa kunnissa 5,2 arki-
päivää ja maaseutumaisissa kunnissa 2,5 ar-
kipäivää. Stakesin tekemän jonoselvityksen 
mukaan 20:sta väestömäärältään suurimmas-
ta kunnasta 75 prosenttia ilmoitti pystyvänsä 
järjestämään uudelle toimeentulotukiasiak-
kaalle ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen 
1—7 arkipäivän sisällä. Maaseutumaisissa 
kunnissa asiakas useimmin jättää hakemuk-
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sen henkilökohtaisesti toimistoon ja samalla 
tapaa työntekijän.  

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut 
kunnille viime aikoina useampia huomautuk-
sia liian pitkistä toimeentulotukiasioiden kä-
sittelyajoista. Oikeusasiamies on tähdentänyt, 
että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus 
saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja 
ilman aiheetonta viivytystä. Varsinkin toi-
meentulotukihakemukset on tärkeää käsitellä 
viivytyksettä, sillä toimeentulotuki on kes-
keinen keino turvata välttämätön toimeentulo 
ja huolenpito-oikeudet, joista on säädetty pe-
rustuslaissa. Oikeusasiamies on muistuttanut, 
että toimeentulotukiasioiden viivytyksetöntä 
käsittelyä on erityisesti painotettu toimeentu-
lotukilaissa. Oikeusasiamies on todennut, että 
vaikka lakiin ei ole kirjattu mitään aikarajaa 
sille, mitä viivytyksetön käsittely tarkoittaa, 
lain valmisteluasiakirjoissa korkeintaan viik-
koa on pidetty sellaisena ohjeellisena aikana, 
jonka kuluessa toimeentulotukiasia tulisi ot-
taa käsiteltäväksi.  

Oikeusasiamies on ilmoittanut kantanaan, 
että tapauksissa, joissa päätöksenteko ei vaa-
di lisäselvityksiä, hakemus tulisi ottaa käsi-
teltäväksi ja myös ratkaista viikon kuluessa. 
Sellaisissa tapauksissa, joissa päätöksenteko 
vaatii lisäselvityksiä, selvitykset tulisi pyytää 
tai hankkia viimeistään viikon kuluessa ja 
päätös olisi tehtävä heti tarpeellisten selvitys-
ten tultua. (EOA:n ratkaisut 716/4/03, 1147/ 
4/03, 1818/4/03, 138/4/04, 2173/4/04, 2199/ 
4/04, 2353/4/04, 3498/2/04, 3410/4/05, 
2057/4/06 ja 2688/4/06.)  

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan 
on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoike-
uksien toteutuminen. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sitä, että kuntien tulee kohdentaa voi-
mavarojaan niin, että toimeentulotukiasiat 
käsitellään viivytyksettä ja toimeentulotuen 
hakija saa tarvitsemansa avun riittävän ajois-
sa.  

 
3.2. Perustoimeentulotuen valtionosuus 

Perustoimeentulotuen valtionosuuden en-
nakkoja koskevia säännöksiä sovellettiin en-
simmäisen kerran vuonna 2006. Vuonna 
2006 tehdyssä ennakkojen tarkistuksessa 226 
kunnan ennakkojen määrää muutettiin. Lää-
ninhallitusten arvioiden mukaan ennakkojen 

tarkistusrajan tulisi olla nykyistä alempi. 
Useissa kunnissa ennakkojen euromääräinen 
poikkeama todellisista kustannuksista oli 
huomattava. Ennakkojen tarkistusraja ylittyi 
vuonna 2006 tehdyssä ennakkojen tarkistuk-
sessa 56 prosentissa kunnista. Noin 21 pro-
sentissa kunnista ennakkojen määrä poikkesi 
kuntien ilmoittamista kustannuksista vähin-
tään viisi mutta alle 10 prosenttia. Useissa 
kunnissa liikaa maksettujen ennakoiden mää-
rä oli niin suuri, että ennakkojen tarkistami-
sen jälkeenkin kunnalle jäi maksettavaksi lii-
kaa saatua ennakkoa.  

Stakesin tekemien toimeentulotukitilasto-
jen mukaan toimeentulotukimenot ovat vä-
hentyneet vuodesta 2004 lähtien. Jos meno-
jen aleneminen jatkuu samansuuntaisena, 
kuntien perustoimeentulotuen ennakot ovat 
liian suuret lopullisiin kustannuksiin nähden.   
 

 
4.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Toimeentulotuen viimesijaisuuden vuoksi 
on erityisen tärkeää, että asiakas saa toimeen-
tulotukipäätöksen mahdollisimman nopeasti. 
Esityksen tarkoituksena on, että toimeentulo-
tukiasioiden viivytyksettömän käsittelyn ta-
kaamiseksi toimeentulotukilakiin kirjattaisiin 
nimenomaiset aikarajat asioiden käsittelylle 
sanan ”viivytyksettä” sijasta.  

Kiireellisessä tilanteessa päätös olisi tehtä-
vä jo samana tai viimeistään seuraavana ar-
kipäivänä. Muussa kuin kiireellisessä tilan-
teessa toimeentulotukipäätös tulisi tehdä vii-
meistään seitsemäntenä päivänä hakemuksen 
tekemisestä, jos samassa yhteydessä on an-
nettu päätöksentekoa varten tarvittava selvi-
tys. Laissa säädettäisiin myös tilanteista, 
joissa asiakas ei ole määräajassa toimittanut 
päätöksen tekoa varten vaadittavaa selvitystä.  

Kiireettömässä tilanteessa asiakkaalle tulisi 
ehdotuksen mukaan järjestää tilaisuus kes-
kustella henkilökohtaisesti toimeentulotu-
kiasiassaan sosiaalityöntekijän tai sosiaalioh-
jaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä ar-
kipäivänä siitä, kun hän on tätä pyytänyt. 
Toimeentulotuen asiakkailla on usein tarve 
saada lisäselvitystä saamastaan toimeentulo-
tukipäätöksestä sekä keskustella toimeentulo-
tuen tarpeeseensa johtaneista syistä. Asiakas 
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saattaa myös tarvita neuvoja ensisijaisten 
etuuksien taikka muiden tarvitsemiensa pal-
velujen hakemisessa. 

Esityksessä ehdotetaan, että toimeentulotu-
en asiakas voidaan ohjata paitsi sosiaalityön-
tekijän, myös sosiaaliohjaajan vastaanotolle. 
Ammattikorkeakoulutus on vakiintunut osak-
si sosiaalialan koulutusjärjestelmää. Sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 
mukaan sosiaalialan ammattikorkeakoulutut-
kinnon eli sosionomi (AMK) -tutkinnon suo-
rittaneet voivat toimia sosiaaliohjaajina kun-
nan sosiaalihuollossa. Sosiaaliohjaus on ke-
hittymässä omaksi työmuodokseen sosiaali-
toimistoissa. Sosionomi (AMK) -tutkinto an-
taa sosiaaliohjaajille hyvät valmiudet toimia 
itsenäisesti sosiaalisen tuen, neuvonnan ja 
ohjauksen tehtävissä, sekä osaamista asiak-
kaan toimintakyvyn ja osallisuuden vahvis-
tamisessa.  

Toimeentulotukilain 5 b §:n 4 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ennakoi-
den tarkistusraja alennetaan nykyisestä 10 
prosentista viiteen prosenttiin. Tällöin enna-
kot vastaisivat paremmin lopullisia kustan-
nuksia ja kunnilta takaisinperittävän, liikaa 
maksetun valtionosuuden määrä vähenisi. 
Toisaalta liian vähän ennakkoa saaneet kun-
nat saisivat valtionosuuden nopeammin käyt-
töönsä. 

Valmistelun aikana selvitettiin myös mah-
dollisuutta määrätä prosenttirajan lisäksi eu-
romääräinen raja, jonka ylittyessä ennakkoja 
tulisi tarkistaa. Kuntien perustoimeentulotuen 
menot vaihtelevat kunnan koosta riippuen 
niin paljon, että eri kokoisten kuntien tarpei-
siin sopivan euromääräisen tarkistusrajan 
määrittely osoittautui vaikeaksi. Lisäksi la-
kiin säädettävä euromäärä edellyttäisi määrän 
tarkistamista vuosittain kustannustason nou-
sun vuoksi. 

  
 

5.  Esityksen vaikutukset  

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksessä ei ole kyse kunnille säädettä-
vistä uusista tehtävistä. Nyt esitettävillä mää-
räaikasäännöksillä ainoastaan täsmennettäi-
siin niitä velvoitteita, joita kunnilla on voi-

massa olevan lainsäädännön mukaan. Toi-
meentulotuesta annetun lain 14 §:n 4 mo-
mentin mukaan kunnilla on nykyisinkin vel-
vollisuus käsitellä toimeentulotukiasiat viivy-
tyksettä. Samoin kuntien on tullut tarjota toi-
meentulotuen asiakkaille asiantuntija-apua, 
neuvoja ja ohjausta toimeentulotukiasioissa, 
sillä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (812/2000, asiakas-
laki) 5 §:n mukaan sosiaalihuollon henkilös-
tön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeu-
tensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaih-
toehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin 
muut seikat, joilla on merkitystä hänen asias-
saan.  

Keväällä 2006 annettu sosiaali- ja terveys-
ministeriön esitys vuoden 2007 talousarviok-
si sisälsi toimeentulotuen viivytyksetöntä kä-
sittelyä koskevan ehdotuksen, joka liittyi so-
siaalialan kehittämishankkeen toteuttami-
seen. Tässä yhteydessä valmisteltiin luonnos 
hallituksen esitykseksi toimeentulotuesta an-
netun lain muuttamiseksi. Luonnoksessa oli 
säännökset toimeentulotukiasian käsittelyä 
koskevista määräajoista ja asiakkaan pääsys-
tä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vas-
taanotolle.  

Käsiteltävänä olevasta esityksestä poiketen 
luonnos sisälsi lisäksi ehdotuksen sosiaali-
työntekijän velvollisuudesta laatia uudelle 
asiakkaalle palvelusuunnitelma kahden kuu-
kauden kuluessa toimeentulotukihakemuksen 
saapumisesta. Tuolloin arvioitiin, että lakieh-
dotus edellyttäisi kuntien sosiaalityön voi-
mavarojen lisäämistä vajaalla 500 sosiaali-
työntekijällä. Lisäystarve olisi johtunut lä-
hinnä toimeentulotukiasiakkaille tehtävien 
suunnitelmien lisääntymisestä, sillä suunni-
telman tekeminen edellyttää usein hyvinkin 
tiivistä työskentelyä asiakkaan kanssa. Asia-
kastapaamisia tarvitaan vähintään kahdesta 
kolmeen ja moniongelmaisten asiakkaiden 
kohdalla huomattavasti useampia. Suunni-
telman tekemisestä on jo ennestään ollut 
säännös asiakaslain 7 §:ssä, joten lakiehdotus 
ei olisi lisännyt kuntien lakisääteisiä tehtäviä, 
vaan ainoastaan täsmentänyt suunnitelman 
tekemistä koskevaa velvoitetta. Tästä huoli-
matta tarkoitus oli, että valtio olisi tukenut 
kuntia lakiehdotukseen sisältyvien velvoit-
teiden toteuttamisessa valtionosuusprosentin 
korotuksella.  Kunnille aiheutuvien kustan-
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nusten määrää vastaava valtionosuuden koro-
tus olisi merkinnyt vuositasolla 5 miljoonan 
euron korotusta valtionosuuteen. Valtion-
osuuden lisäyksestä ei kuitenkaan päästy yh-
teisymmärrykseen hallituksen budjettineu-
vottelussa syksyllä 2006.  

Käsiteltävänä olevaa esitystä valmisteltaes-
sa käytettävissä on ollut kaksi tuoretta selvi-
tystä toimeentulotukiasioiden käsittelyajoista 
ja jonoista. Selvityksiä on käsitelty tarkem-
min edellä luvussa 3.1. Selvityksistä ilmenee, 
että suurin osa kunnista on pystynyt huoleh-
timaan toimeentulotukihakemusten viivytyk-
settömästä käsittelystä ja tarjoamaan asiak-
kaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen asi-
ointiin toimeentulotukiasiassa esityksessä 
ehdotetuissa määräajoissa.  

Valmistelun aikana on kuultu muutamien 
kuntien sosiaalitoimen edustajia sekä sosiaa-
liasiamiehiä. Kuultavina olleiden kuntien vi-
ranhaltijoiden mukaan ehdotetut toimeentu-
lotuen viivytyksetöntä käsittelyä koskevat 
määräaikavelvoitteet, sisältäen myös mahdol-
lisuuden päästä keskustelemaan henkilökoh-
taisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaa-
jan kanssa, voitaisiin toteuttaa pääosin nykyi-
sellä henkilöstöllä. Joissakin kunnissa se 
saattaa edellyttää myös tehtävien tarkoituk-
senmukaista uudelleenorganisointia. 

Stakesista, lääninhallituksista ja kunnista 
saatujen ennakkotietojen mukaan toimeentu-
lotukiasiakkaiden määrä on laskenut vuoden 
2005 tilastotiedoista ilmenevästä määrästä 
(238 800 kotitaloutta) noin neljällä prosentil-
la vuoteen 2006 ja sen arvioidaan edelleen 
olevan laskemassa. Useiden kuntien antami-
en arvioiden mukaan asiakasmäärien alentu-
minen on jo vuonna 2007 mahdollistanut tii-
viimmän työskentelyn asiakkaiden kanssa. 

Esityksessä ehdotetut muutokset edellyttäi-
sivät toimeentulotukiasioita hoitavan henki-
löstön määrän lisäämistä yhteensä noin 50 
henkilöllä. Sosiaalityöntekijöiden, sosiaalioh-
jaajien ja etuuskäsittelijöiden osuus lisähen-
kilöstön määrästä olisi suunnilleen saman 
suuruinen. Henkilöstön lisäyksestä aiheutuu 
kunnille noin 1 600 000 euron kustannukset, 
josta valtionosuus on noin 500 000 euroa.  
Valtionosuuden lisäys sisältyy valtion vuo-
den 2008 talousarvioesityksen mukaisesti ko-
rotettuun valtionosuusprosenttiin (31,77 pro-
senttia)  sekä momentin 33.60.30  (Valtion-

osuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon 
käyttökustannuksiin) määrärahaan  
(4 884 762 000 euroa).  
   
5.2. Vaikutukset julkishallintoon 

 Ennakkojen tarkistusrajan muuttaminen 
aiheuttaisi lisää työtä lääninhallituksille, kos-
ka aikaisempaa useamman kunnan ennakkoja 
tulisi tarkistaa. Jos tarkistusraja alennettaisiin 
viiteen prosenttiin, ennakkojen määrä tulisi 
tarkistettavaksi arviolta 77 prosentissa kun-
nista nykyisen 56 prosentin sijasta. Samalla 
kuitenkin lopullisen valtionosuuden vahvis-
tamisen yhteydessä takaisin perittävän valti-
onosuuden määrä olisi pienempi. 

Kuntien kannalta olisi tarkoituksenmukais-
ta, jos ennakkojen määrä vastaisi mahdolli-
simman hyvin toteutuvia kustannuksia. Jos 
ennakkojen määrä on liian pieni todellisiin 
kustannuksiin nähden, ennakkojen tarkistus-
rajan alentaminen 10 prosentista viiteen pro-
senttiin on kunnan kannalta edullista, koska 
valtionosuus kokonaisuudessaan tulee ny-
kyistä aikaisemmin kunnan käyttöön. Näin 
kunta ei joudu rahoittamaan todellisten kus-
tannusten ja liian pieneksi jääneen ennakon 
erotusta.   

Jos kunta on saanut todellisia kustannuksia 
huomattavasti enemmän ennakkoja, kaikkia 
liikaa maksettuja ennakoita ei voida kuitata, 
vaan kunta joutuu palauttamaan liikaa saa-
mansa määrän.  
 
5.3. Vaikutukset sosiaalihuollon asiak-

kaan asemaan 

Toimeentulotukiasioiden käsittelylle esitet-
tävät määräajat lisäävät asiakkaiden oikeus-
turvaa ja vahvistavat heidän oikeuttaan vii-
mesijaiseen taloudelliseen turvaan. Toimeen-
tulotuen asiakas saisi muun muassa ohjeita ja 
neuvontaa vaikeassa taloudellisessa tilantees-
saan nykyistä aikaisemmin. Asiakas saisi on-
gelmiinsa ratkaisuvaihtoehtoja ja siten to-
dennäköisesti pystyttäisiin estämään hänen 
ongelmiensa muuttuminen vaikeammiksi.  

Stakesin tilaston mukaan toimeentulotuen 
saajia oli vuonna 2005 yhteensä 238 800 ko-
titaloutta. Yksinäiset henkilöt ovat suurin 
ryhmä toimeentulotuen saajista, ja ryhmän 
osuus on kasvanut. Tuen saajatalouksista oli 
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yksin asuvia miehiä 101 100 (42 %) ja yksin 
asuvia naisia 66 300 (28 %), eli yksin asuvia 
oli yhteensä 167 400 (70 %).  

Lapsettomia pareja tuen saajista oli 18 500 
(8 %). Yksinhuoltajaperheitä oli noin 29 700 
eli noin 12 prosenttia tuen saajista ja muita 
lapsiperheitä 23 200 (10 %).  

Vuonna 2005 runsas 7 prosenttia maamme 
väestöstä sai toimentulotukea. Vuoden 2006 
ennakkotietojen mukaan toimeentulotukea 
saaneiden kotitalouksien määrä on vähenty-
nyt noin 229 000 talouteen.  

Vaikka yksin asuvat henkilöt ovat suurin 
toimeentulotukea saava ryhmä, heidän osuu-
tensa koko väestön yksin asuvista henkilöistä 
on vajaa 12 prosenttia. Sen sijaan yksinhuol-
tajat näyttävät olevan taloudellisesti selvästi 
haavoittuvin ryhmä: 25 prosenttia kaikista 
maan yksinhuoltajaperheistä sai toimeentulo-
tukea vuonna 2005.  

Yksin elävistä toimeentulotuen saajista lä-
hes 2/3 on miehiä. Lähes kaikki toimeentulo-
tukea saavat yksinhuoltajat ovat puolestaan 

naisia. Toimeentulotuen asiakkaiden aseman 
parantamiseksi tehtävillä muutoksilla on siis 
vaikutusta erityisesti yksinhuoltajanaisten ja 
yksin elävien miesten asemaan. 

 
6.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmistelun yhteydessä on 
kuultu lääninhallituksia ja Suomen Kuntaliit-
toa. 

Asia on käsitelty kuntalain (35/1995) 8 §:n 
edellyttämällä tavalla kunnallistalouden ja  
-hallinnon neuvottelukunnassa. 
 
 
7.  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 

 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

5 b §. Valtionosuuden ennakkojen vahvis-
taminen, maksaminen ja tarkistaminen. Py-
kälän 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lääninhallitus tarkistaa kunnan an-
taman selvityksen perusteella loka-joulukuun 
ennakkoja, jos arvio varainhoitovuoden pe-
rustoimeentulotuen kustannuksista poikkeaa 
vähintään viisi prosenttia 5 b §:n 2 momentin 
mukaisten ennakkojen laskennassa käytetyis-
tä kustannuksista. Tarkistaminen voi merkitä, 
että ennakon määrää lisätään, alennetaan tai 
ennakko poistetaan kokonaan. Tarkistusrajan 
alentaminen 10 prosentista viiteen prosenttiin 
hyödyttää erityisesti niitä kuntia, jotka tule-
vat saamaan lisää ennakkoa loppuvuodeksi.  

14 §. Toimeentulotuen hakeminen ja myön-
täminen. Esityksessä ehdotetaan kumottavak-
si voimassa olevan lain 14 §:n 4 momentti, 
jonka mukaan toimeentulotukiasiat on käsi-
teltävä kunnassa viivytyksettä. Säännös käy 
tarpeettomaksi, koska tarkemmat säännökset 

asiasta sisällytettäisiin ehdotettuun 14 a 
§:ään. 

14 a §. Toimeentulotukiasian käsittely. La-
kiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 14 a §, jossa 
säädettäisiin toimeentulotukiasioiden käsitte-
lystä. 

Pykälän 1 momentissa todettaisiin se läh-
tökohta, että toimeentulotukiasiat on hoidet-
tava niin, ettei perustuslain takaama oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon vaarannu. Uuden 14 a §:n 1—3 momen-
tissa tarkoitetut määräajat koskisivat toi-
meentulotukihakemuksen käsittelyä kunnas-
sa. Oikaisuvaatimusten käsittelyä kunnan 
toimielimessä koskee jatkossakin sosiaali-
huoltoasetuksen (607/1983) 16 §:n 2 mo-
mentti, jonka mukaan toimielimen on käsitel-
tävä asia kiireellisenä.  

Kiireellisessä tilanteessa päätös toimeentu-
lotukihakemukseen olisi tehtävä samana tai 
viimeistään seuraavana arkipäivänä hake-
muksen saapumisesta niiden tietojen perus-
teella, jotka silloin ovat käytettävissä. Käy-
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tettävissä olevilla tiedoilla tarkoitetaan asiak-
kaan hakemuksensa liitteeksi esittämiä tietoja 
sekä niitä tietoja, jotka sosiaaliviranomainen 
voi vaivatta itse hankkia tai saada muutoin 
käyttöönsä esimerkiksi suorakäyttöyhteyden 
kautta.  

Tarkoitus on, että kunnan toimeentulotuki-
asioita käsittelevä viranhaltija harkitsee ta-
pauskohtaisesti asian kiireellisyyden. Asian 
kiireellisyyden arviointi edellyttää sosiaali-
huollon ammatillista osaamista. Kiireellises-
sä tilanteessa asiakkaalle voitaisiin myöntää 
esimerkiksi ruoka-apua, apua välttämättömi-
en lääkkeiden tai matkalipun hankintaan 
taikka turvata henkilön tai perheen kiireelli-
sen majoituksen järjestäminen. Päätös voitai-
siin, kuten tälläkin hetkellä, tehdä myös vain 
osasta hakemusta. Siitä osasta asiakkaan esit-
tämiä menoja, jotka eivät ole kiireellisiä tai 
jotka vaativat lisäselvittelyä, voitaisiin tehdä 
ratkaisu erikseen.  

Muu kuin kiireellinen toimeentulotukiasia 
olisi otettava käsittelyyn ja päätös asiassa oli-
si tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeis-
tään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen 
saapumisesta. Tehty päätös toimeentulotuesta 
tulisi myös panna täytäntöön viivytyksettä.   

Hallintolain 19 §:n mukaan sosiaalihuollon 
asiakas voi panna vireille etuutta, palvelua tai 
tukitoimea koskevan hakemuksensa kirjalli-
sesti ja viranomaisen luvalla myös suullisesti. 
Jos suulliseen vireillepanoon suostutaan, vi-
ranomaisen on kirjattava kaikki asiakkaan 
vaatimukset häntä koskeviin asiakirjoihin. 
Hallintolain 18 §:n mukaan asiakirjan katso-
taan saapuneen viranomaiselle sinä päivänä, 
jona asiakirja on annettu viranomaiselle. Pos-
titse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi 
katsotaan myös se päivä, jona lähetys on saa-
punut viranomaisen postilokeroon tai viran-
omaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen 
saapumisesta postiyritykseen. 

Silloin, kun laissa ei ole erikseen säännök-
siä määräajan laskemisesta, noudatetaan sää-
dettyjen määräaikain laskemisesta annetussa 
laissa (150/1930, määräaikalaki) olevia mää-
räaikojen laskemissääntöjä. Määräaikalain 
2 §:n mukaan, jos ajanmääräyksenä on jokin 
määrä päiviä nimetyn päivän jälkeen, niin tä-
tä päivää ei lueta määräaikaan. Jos toimeen-
tulotukihakemus siis tulisi käsiteltäväksi 
esimerkiksi maanantaina, päätös asiassa olisi 

tehtävä viimeistään seuraavan viikon keski-
viikkona, jollei väliin sattuisi arkipyhiä tai 
niihin verrattavia päiviä.  

Käytännössä ongelmallisiksi voisivat muo-
dostua tilanteet, joissa asiakas on jättänyt ha-
kemuksensa viikkoja tai jopa kuukausia en-
nen sen ajanjakson alkua, jolle hän tukea ha-
kee. Määräys asian käsittelemisestä näiden-
kin tapausten osalta seitsemän arkipäivän ku-
luessa voisi aiheuttaa hakemusten käsittelyn 
ruuhkaantumista. Päätöksen tekeminen useita 
viikkoja ennen hakemuksessa tarkoitetun 
ajanjakson alkua ei ole tarkoituksenmukaista, 
koska tällöin tiedot asiakkaan ensisijaisista 
etuuksista eivät ole useinkaan vielä käytettä-
vissä. Tämän vuoksi pykälän 2 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi, että tällaisissa ti-
lanteissa riittäisi, että asiakas saisi päätöksen 
ja päätös pantaisiin täytäntöön viimeistään 
sen ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä, 
jota päätös koskee. Tavallisimmin toimeentu-
lotuki määrätään kuukaudelta, mutta ajanjak-
so voi olla myös kuukautta lyhyempi tai pi-
dempi. 

Asiakkaan toimittama hakemus ei aina ole 
valmis käsiteltäväksi sellaisenaan. Hallinto-
lain 22 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun 
asiakirjan ollessa puutteellinen, viranomaisen 
on kehotettava lähettäjää määräajassa täyden-
tämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta 
asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle 
on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täyden-
nettävä. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan asiakkaal-
le olisi mahdollisimman pian, kuitenkin vii-
meistään seitsemäntenä arkipäivänä hake-
muksen saapumisesta annettava tai lähetettä-
vä yksilöity kehotus puutteellisen hakemuk-
sen täydentämiseksi. Tarkoituksena on, että 
kehotus annetaan kirjallisena, ettei synny 
epäselvyyttä siitä, mitä täydennyksiä tarvi-
taan. Asiakkaalta vaadittavan selvityksen tu-
lee olla asian ratkaisemisen kannalta välttä-
mätön. Selvitystä pyydettäessä on myös har-
kittava, onko vaaditun selvityksen hankkimi-
nen asiakkaalle kohtuuton tehtävä ottaen 
huomioon asiakkaan olosuhteet ja muut sei-
kat. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä 
olisi tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeis-
tään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun 
täydennetty hakemus tarvittavine liitteineen 
on saapunut.  



 HE 119/2007 vp 
  

 

12 

Hallintolain 22 §:n mukaan asianosainen 
voi myös omasta aloitteestaan täydentää ha-
kemustaan tai muuta asian käsittelyä varten 
toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa kä-
sittelyn kuluessa viranomaiselle asian ratkai-
semisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. 

Hallintolain 31 §:ssä säädetään selvittämis-
velvollisuuden sisällöstä sekä selvitysvastuun 
jakautumisesta viranomaisen ja asianosaisen 
välillä. Mainitun pykälän 1 momentin mu-
kaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 
hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelli-
set tiedot sekä selvitykset. Päävastuu asian 
selvittämisestä on virallisperiaatteen mukai-
sesti yleensä siis viranomaisella. Hallintola-
kia koskevan hallituksen esityksen (HE 
72/2002 vp) perusteluissa todettiin, että asi-
anosaisen ja viranomaisen välistä selvitys-
vastuun jakautumista on pidetty osin epäsel-
vänä ja tulkinnanvaraisena. Selvitystehtävien 
jakautumisen on katsottu riippuvan käytän-
nössä lähinnä siitä, minkä intressin toteutta-
mista selvitys eniten edistää. Velvoittavien 
hallintopäätösten kohdalla selvitysvastuu on 
pääsääntöisesti viranomaisella, kun taas edun 
suovan päätöksen ollessa kyseessä intressi on 
tavallisesti asianosaisella. Hallintolain 31 §:n 
2 momentin mukaan asianosaisen on esitet-
tävä selvitystä vaatimuksensa perusteista se-
kä muutoinkin myötävaikutettava vireille pa-
nemansa asian selvittämiseen. Hallintolaissa 
tarkoitettu asianosaisen myötävaikutusvel-
vollisuus koskee ensisijaisesti asiaa, jossa 
asianosainen on tehnyt vaatimuksen jonkin 
oikeuden tai edun myöntämisestä itselleen.  

Selvitysvastuun jakautumista on toimeen-
tulotukilain 17 §:ssä pyritty selkeyttämään 
asettamalla toimeentulotuen hakijalle, hänen 
perheenjäsenelleen ja elatusvelvolliselleen 
sekä tarvittaessa heidän huoltajalleen ja 
edunvalvojalleen tietojenanto- ja ilmoitus-
velvollisuus asian ratkaisemisen kannalta 
välttämättömistä tiedoista. Selvityksen anta-
matta jättäminen voi johtaa toimeentulotuen 
epäämiseen.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
toimeentulotukiasiassa tulisi tehdä päätös 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, mi-
käli asiakas ei ole määräajassa täydentänyt 
hakemustaan eikä ole samassa ajassa myös-
kään esittänyt hyväksyttävää selvitystä täy-

dennyksen viivästymiselle. Hakemus voidaan 
hylätä, jos siihen ei sisälly asian käsittelemi-
seksi tarpeellisia tietoja, kuten tietoja asiak-
kaan tuloista. Päätöstä ei kuitenkaan saisi jät-
tää tekemättä, vaikka tuen hakija ei ole toi-
mittanut vaadittuja selvityksiä. Päätöksen te-
kemisellä turvataan hakijan mahdollisuus 
saattaa kunnan toimeentulotukiasioita käsit-
televän toimielimen ja edelleen hallinto-
oikeuden ja viime kädessä korkeimman hal-
linto-oikeuden ratkaistavaksi se, olivatko 
vaaditut selvitykset tarpeellisia asian käsitte-
lemiseksi. 

Ehdotuksen mukaan päätös tulisi tehdä vii-
vytyksettä, mutta kuitenkin viimeistään seit-
semäntenä arkipäivänä määräajan päättymi-
sestä. Asiakkaan suostumuksella päätös voi-
taisiin tehdä myös jo ennen selvityksen an-
tamiselle asetetun määräajan kulumista pää-
töksentekohetkellä käytettävissä olevien tie-
tojen perusteella. 

Selvityksen antamiselle asetettu määräaika 
luo asiakkaalle selkeän toimintavelvoitteen, 
mutta toisaalta ehdotettu säännös myös tur-
vaisi asiakkaan oikeutta vähimmäistoimeen-
tuloon. On esimerkiksi tavanomaista, että 
asiakkaalta pyydetty selvitys koskee jotakin 
poikkeuksellista menoerää, ja muilta osin ha-
kemuksessa ei ole epäselvyyttä. Ei ole suota-
vaa, että asiakas joutuu odottamaan sitä osaa 
toimeentulotuestaan, johon hänellä muun 
selvityksen perusteella olisi ilman muuta oi-
keus, vain sen vuoksi, että hän ei esimerkiksi 
ole esittänyt arviota niistä hammashoidon 
kustannuksista, joihin hän on muun ohella 
hakenut toimeentulotukea.  

Toimeentulotuen asiakkaalle tulisi ehdote-
tun 4 momentin mukaan järjestää mahdolli-
suus päästä keskustelemaan henkilökohtai-
sesti sosiaalihuollon ammatillisen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 
tai 6 §:ssä tarkoitetun sosiaalihuollon työnte-
kijän, toisin sanoen sosiaalityöntekijän tai so-
siaaliohjaajan, kanssa viimeistään seitsemän-
tenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on 
tätä pyytänyt. Näin turvattaisiin asiakkaan 
mahdollisuus keskustella vaikeasta taloudel-
lisesta tilanteestaan sosiaalialan koulutuksen 
saaneen asiantuntijan kanssa ja saada tar-
kempaa tietoa oikeudestaan toimeentulotu-
keen. Asiakas saattaa tarvita myös neuvoja 
ensisijaisten etuuksien taikka muiden tarvit-
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semiensa palvelujen hakemisessa. Asiakas 
saisi ongelmiinsa ratkaisuvaihtoehtoja ja si-
ten todennäköisesti pystyttäisiin estämään 
hänen ongelmiensa muuttuminen vaikeam-
miksi.  

Momentissa tarkoitettu henkilökohtainen 
keskustelu voitaisiin toteuttaa muullakin ta-
voin kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaalioh-
jaajan vastaanotolla. Usein asiakkaan toi-
meentulotukiasia voidaan selvittää ja hän voi 
saada tarvitsemansa neuvot puhelimitse sosi-
aalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa 
keskustellessaan. Tarpeen vaatiessa sosiaali-
työntekijä tai sosiaaliohjaaja voi puhelinkes-
kustelun perusteella varata asiakkaalle vas-

taanottoajan. Henkilökohtainen keskustelu 
voidaan sopia tarvittaessa myös esimerkiksi 
asiakkaan kotiin.  

  
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2008. Uutta säännöstä toi-
meentulotukiasioiden käsittelystä sovellettai-
siin lain voimaantulon jälkeen saapuviin toi-
meentulotukihakemuksiin. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 

Laki 

toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 14 §:n 

4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 923/2000,  
muutetaan 5 b §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1218/2005, ja 
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti: 

 
5 b § 

Valtionosuuden ennakkojen vahvistaminen, 
maksaminen ja tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennakkojen tarkistamista varten kunnan on 

vuosittain viimeistään elokuun 31 päivänä 
annettava lääninhallitukselle tiedot varain-
hoitovuoden kesäkuun loppuun mennessä ai-
heutuneista perustoimeentulotuen kustannuk-
sista sekä arvio heinä–joulukuussa aiheutu-
vista perustoimeentulotuen kustannuksista. 
Lääninhallitus tarkistaa kunnan antaman sel-
vityksen perusteella loppuvuoden ennakkoja, 
jos arvio varainhoitovuoden perustoimeentu-
lotuen kustannuksista poikkeaa vähintään 
5 prosenttia 2 momentin mukaisten ennakko-
jen laskennassa käytetyistä kustannuksista. 
Ennakkoja tarkistetaan lokakuun alusta luki-
en siten, että ennakoiden vuotuinen yhteis-
määrä vastaa 50:tä prosenttia varainhoito-
vuoden arvioiduista perustoimeentulotuen 
kustannuksista. 
 

14 a §  

Toimeentulotukiasian käsittely 

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnas-
sa siten, että asiakkaan oikeus välttämättö-
mään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaa-
rannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös on 
tehtävä käytettävissä olevien tietojen perus-
teella samana tai viimeistään seuraavana ar-

kipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa 
kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on teh-
tävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seit-
semäntenä arkipäivänä hakemuksen saapu-
misesta. Päätös toimeentulotuen myöntämi-
sestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, päätös hakemusajankohtaa seuraavaa 
kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on 
tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sa-
notun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, 
jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin ku-
lunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää. 
Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa 
kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukaut-
ta, päätös on tehtävä ja pantava täytäntöön 
viimeistään hakemuksessa tarkoitetun ajan-
jakson ensimmäisenä arkipäivänä. 

 Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle 
on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
hakemuksen saapumisesta annettava tai lähe-
tettävä yksilöity kehotus hakemuksen täyden-
tämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulo-
tuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, 
kun täydennetty hakemus on saapunut. Jos 
asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hake-
mustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä 
täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään 
käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivy-
tyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä 
arkipäivänä määräajan päättymisestä. Asiak-
kaan suostumuksella päätös voidaan tehdä 
käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen 
määräajan päättymistä. 
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Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää 
mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kans-
sa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen 
jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  .  
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen tehtyjen toimeentulotukihakemusten 
käsittelyyn. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Peruspalveluministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 14 §:n 

4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 923/2000,  
muutetaan 5 b §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1218/2005, ja 
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 

Toimeentulotuen hakeminen ja myöntämi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimeentulotukiasiat on käsiteltävä kun-

nassa viivytyksettä. 

14 § 

Toimeentulotuen hakeminen ja myöntämi-
nen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(4 mom. kumotaan) 

 
5 b § 

Valtionosuuden ennakkojen vahvistaminen, 
maksaminen ja tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennakkojen tarkistamista varten kunnan 

on vuosittain viimeistään elokuun 31 päivä-
nä annettava lääninhallitukselle tiedot va-
rainhoitovuoden kesäkuun loppuun men-
nessä aiheutuneista perustoimeentulotuen 
kustannuksista sekä arvio heinä–joulukuus-
sa aiheutuvista perustoimeentulotuen kus-
tannuksista. Lääninhallitus tarkistaa kunnan 
antaman selvityksen perusteella loppuvuo-
den ennakkoja, jos arvio varainhoitovuoden 
perustoimeentulotuen kustannuksista poik-
keaa vähintään 10 prosenttia 2 momentin 
mukaisten ennakkojen laskennassa käyte-
tyistä kustannuksista. Ennakkoja tarkiste-
taan lokakuun alusta lukien siten, että enna-
koiden vuotuinen yhteismäärä vastaa 50:tä 
prosenttia varainhoitovuoden arvioiduista 
perustoimeentulotuen kustannuksista. 
 

5 b § 

Valtionosuuden ennakkojen vahvistaminen, 
maksaminen ja tarkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennakkojen tarkistamista varten kunnan 

on vuosittain viimeistään elokuun 31 päivä-
nä annettava lääninhallitukselle tiedot va-
rainhoitovuoden kesäkuun loppuun men-
nessä aiheutuneista perustoimeentulotuen 
kustannuksista sekä arvio heinä–joulukuus-
sa aiheutuvista perustoimeentulotuen kus-
tannuksista. Lääninhallitus tarkistaa kunnan 
antaman selvityksen perusteella loppuvuo-
den ennakkoja, jos arvio varainhoitovuoden 
perustoimeentulotuen kustannuksista poik-
keaa vähintään 5 prosenttia 2 momentin 
mukaisten ennakkojen laskennassa käyte-
tyistä kustannuksista. Ennakkoja tarkiste-
taan lokakuun alusta lukien siten, että enna-
koiden vuotuinen yhteismäärä vastaa 50:tä 
prosenttia varainhoitovuoden arvioiduista 
perustoimeentulotuen kustannuksista. 
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 14 a §

Toimeentulotukiasian käsittely 

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kun-
nassa siten, että asiakkaan oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei 
vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös 
on tehtävä käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella samana tai viimeistään seuraavana 
arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. 
Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa pää-
tös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin vii-
meistään seitsemäntenä arkipäivänä hake-
muksen saapumisesta. Päätös toimeentulo-
tuen myöntämisestä on pantava viivytykset-
tä täytäntöön. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, päätös hakemusajankohtaa seuraavaa 
kuukautta koskevan hakemuksen johdosta 
on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeis-
tään sanotun kuukauden ensimmäisenä ar-
kipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on 
tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän 
arkipäivää. Jos hakemus koskee myöhäi-
sempää aikaa kuin hakemusajankohtaa seu-
raavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja pan-
tava täytäntöön viimeistään hakemuksessa 
tarkoitetun ajanjakson ensimmäisenä arki-
päivänä. 

 Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaal-
le on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
hakemuksen saapumisesta annettava tai lä-
hetettävä yksilöity kehotus hakemuksen 
täydentämiseksi määräajassa. Päätös toi-
meentulotuesta on annettava viivytyksettä, 
kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arki-
päivänä siitä, kun täydennetty hakemus on 
saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa 
täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hy-
väksyttävää syytä täydennyksen viivästymi-
selle, päätös tehdään käytettävissä olevien 
tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin 
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä mää-
räajan päättymisestä. Asiakkaan suostu-
muksella päätös voidaan tehdä käytettävissä 
olevien tietojen pohjalta ennen määräajan 
päättymistä. 

Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää 
mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan 
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kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäi-
vänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytä-
nyt. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  .  
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen tehtyjen toimeentulotukihakemusten 
käsittelyyn. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 

 
 


