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Pro Gradu- tutkielma käsittelee viranomaisharkinnan oikeudellisia reunaehtoja toimeentulotukea 
myönnettäessä. Tutkimustehtävänä on aluksi selvittää, mitä harkinta tarkoittaa toimeentulotuen 
päätöksenteossa. Varsinainen päätutkimuskysymys on vastata siihen, mitkä eri oikeusnormit ohjaavat 
ja rajoittavat viranomaisen päätöksentekoa toimeentulotukea myönnettäessä? Toimeentulotuki on 
viimesijainen taloudellinen tuki, ja se jakautuu perustoimeentulotukeen, sekä täydentävään- ja 
ehkäisevään toimeentulotukeen. Tämä tutkielma on rajattu pääasiassa koskemaan 
perustoimeentulotukea. Perustoimeentulotuen päätöksenteko kuuluu Kansaneläkelaitokselle. 
 
Viranomaisen harkintaa toimeentulotuen päätöksenteossa rajoittaa vahvasti perus- ja ihmisoikeudet. 
Perustuslain (731/1999) 19.1 §:ssä on turvattu jokaiselle, joka ei kykene itse hankkimaan ihmisarvoisen 
elämän edellyttämää turvaa, oikeus välttämättömään toimeentuloon. Perustuslain lisäksi 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvataan riittävää toimeentuloa. Laki toimeentulotuesta 
(1412/1997) täydentää perustuslain 19.1 §:ssä turvattua oikeutta ja säätelee tarkemmin 
toimeentulotuen myöntämisen edellytykset. Edellytysten täyttyessä toimeentulotukea on myönnettävä, 
eikä viranomaisella ole harkintaa sen suhteen, myöntääkö tukea vai ei.  
 
Vaikka toimeentulotuen saamisen edellytykset on tarkoin määrätty laissa, toimeentulotukilaki on jätetty 
melko joustavaksi ja se sisältää huomattavan määrän pykäliä, jossa viranomaiselle on jätetty 
harkintavaltaa. Harkinnan keinoin on pyritty mahdollistamaan yksilöllisten tilanteiden huomioiminen ja 
viimesijaisen taloudellisen turvan takaaminen. Viranomaisen harkintaa ohjaavat kuitenkin esimerkiksi 
hallinnon oikeusperiaatteet sekä sosiaalihuollon oikeusperiaatteet.  
 
 
Avainsanat: Harkintavalta, toimeentulotuki 
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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimusaihe 
 
 

Tässä Pro Gradu tutkielmassa käsitellään viranomaisen harkintavaltaa toimeentulotukea 

myönnettäessä. Toimeentulotuki on osa Suomen sosiaaliturvaa: se on viimesijainen 

taloudellinen tukimuoto ja sen myöntäminen perustuu tarveharkintaan. Toimeentulotukea voi 

saada vain, jos käytettävissä ei ole muita tuloja tai varoja, ne eivät ole määrältään riittäviä tai 

jos riittävää toimeentuloa ei voi saada muista lähteistä.1  

Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (myöhemmin toimeentulotukilaki) säätelee toimeentulotuen 

myöntämisen edellytykset. Toimeentulotuen avulla pyritään turvaamaan perustuslain 

(731/1999) 19.1 §:ssä turvattu välttämätön toimeentulo, joka on subjektiivinen oikeus. 

Jokaisella ei kuitenkaan ole automaattisesti oikeutta toimeentulotukeen, vaan etuuden 

saamiseen liittyy aina arviointia siitä, onko henkilöllä mahdollisuus turvata välttämätön 

toimeentulo muilla keinoin. Oikeus toimeentulotukeen syntyy siis viranomaisen tekemän 

tapauskohtaisen harkinnan pohjalta ja se edellyttää, että viranomainen toteaa tuen tarpeen 

olemassaolon2.  

Toimeentulotuki sisältää kolme osaa, jotka ovat perustoimeentulotuki, täydentävä 

toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuen päätöksenteko kuuluu 

Kansaneläkelaitokselle (myöhemmin Kela) ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

päätöksenteko kunnille. Perustoimeentulotuki koostuu perusosasta, johon kuuluu esimerkiksi 

ruokamenot ja välttämättömät terveydenhoitomenot sekä muista perusmenoista. Täydentävä ja 

ehkäisevä toimeentulotuki on puolestaan kunnan myöntämää harkinnanvaraista tukea. Tämä 

tutkielma painottuu erityisesti perustoimeentulotukeen. 

Harkintavallalla puolestaan tarkoitetaan viranomaiselle jätettyä valtaa päätyä useisiin erilaisiin 

ratkaisuihin päätöstä tehdessään. Harkintavaltaan perustuu viranomaisen oikeus tulkita 

epäselviä ja väljiä käsitteitä. Koska harkintavalta mahdollistaa monenlaisiin ratkaisuihin 

                                                      
1 Kuivalainen 2013, s. 5, 15 – 16. 
2 Kuivalainen 2013, s. 152. 



 2 

päätymisen, tulisi sitä käyttää järkevästi. Viranomaisen käyttämä harkinta turvaa 

parhaimmillaan tehokkaan ja joustavan hallinnon sekä tapauskohtaiset ratkaisut. Tämä 

puolestaan turvaa sen, että yhteiskunnallisia päämääriä voidaan toteuttaa 

tarkoituksenmukaisella tavalla ja lisäksi voidaan huomioida tilannekohtainen 

oikeudenmukaisuus ja kohtuus, jota lainsäädäntö ei aina tunnista.3  

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan 

peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 358/2014 vp) on katsottu, 

että toimeentulotuen viimesijaisesta luonteesta johtuen toimeentulotukilaki sisältää 

huomattavan määrän harkintaa sisältäviä säännöksiä, joiden tarkoitus on mahdollistaa 

yksilökohtaisesti arvioitu viimesijainen tuki ja turvata ihmisarvoisen elämän edellyttämä 

välttämätön toimeentulo huomioiden hakijan erityiset tarpeet.4 

Toimeentulotukeen liittyvä harkinnankäyttö on oikeudellisesti tarkasteltuna mielenkiintoinen 

ilmiö, sillä toimeentulotukilaki sisältää melko paljon väljästi muotoiltuja ja tulkinnanvaraisia 

säännöksiä, joten se jättää suhteellisen paljon harkintavaltaa päätöksentekijälle. Tämä harkinta 

ei kuitenkaan ole täysin vapaata, koska päätökset on tehtävä sopusoinnussa perustuslain, 

ihmisoikeussopimusten sekä hyvän hallinnon vaatimusten kanssa. 

Vaikka tämän tutkielman näkökulma aiheeseen on oikeudellinen, on mielestäni syytä nostaa 

esiin se seikka, että oikeudellisen sääntelyn lisäksi harkintaan vaikuttavat tosiasiassa monet 

muutkin tekijät. Harkintavallan käyttöön ja sääntelyyn vaikuttavat esimerkiksi 

sosiaalipolitiikka, taloudelliset intressit ja julkisen hallinnon johtamisopit. Esimerkiksi New 

Public Management (NPM) opilla ja siihen kuuluvalla tilivelvollisuusajattelulla on nähty 

olevan vaikutusta harkintavallan sääntelyyn ja sen käyttämiseen. Kun aiemmin työn tavoitteena 

oli ideaaliltakin kuulostava (lainausmerkit Vappu Karjalaisen) ”asiakkaan paras”, on 

tulosjohtaminen tuonut työhön tehokkuusvaatimuksia tulostavoitteineen.5   

Toimeentulotukeen liittyvät kysymykset ovat mielestäni niin oikeudellisesti kuin myös 

yhteiskunnallisesti ja sosiaalipoliittisesti mielenkiintoisia. Toimeentulotuesta sosiaalietuutena 

tekee erityisen tukimuodon sen vastikkeettomuus. Tosin täysimääräistä toimeentulotukea ei 

voida pitää täysin vastikkeettomana, sillä täysimääräisen toimeentulotuen saamiseksi hakijalta 

                                                      
3 Koivisto 2014, s. 48 – 49. 
4 HE 358/2014 s. 7. 
5 Karjalainen 2014, s. 129, Kalliomaa – Puha ym. 2014, s. 9 – 10. 
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edellytetään työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 

osallistumista. Lähtökohtaisesti sosiaalietuuksiin kuitenkin syntyy oikeus vasta yhteiskunnan 

toimintaan osallistumisen kautta, mutta toimeentulotukea voi saada ainakin alennettuna ilman 

yhteiskunnan toimintaan osallistumistakin.  

 

1.2 Kysymyksenasettelu ja tutkimusnäkökulma 
 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on ”mitkä ovat harkintavallan oikeudelliset 

reunaehdot toimeentulotukea myönnettäessä?” Tarkoituksenani on tarkastella voimassa olevan 

oikeuden mukaan sitä, mitkä oikeusnormit ohjaavat – ja toisaalta rajoittavat viranomaisen 

päätöksentekoa toimeentulotukea myönnettäessä.  Jotta päätutkimuskysymykseen voidaan 

vastata, on tarkasteltava myös sitä, mitä viranomaisharkinta tarkoittaa toimeentulotuen 

kontekstissa. 

Tämä tutkimus keskittyy viranomaisharkintaan toimeentulotukipäätöstä tehdessä, siten 

tutkimuksen ulkopuolelle muutoksenhakuprosessi oikaisu- ja valitusmenettelyineen. 

Ennakollista oikeusturvaa puolestaan käsitellään siinä määrin, että esimerkiksi 

menettelysääntely toimii oikeusturvan takeena. Lisäksi oikeusperiaatteiden noudattamista 

voidaan pitää ennakollisena oikeusturvana. Tutkimusaiheeni sijoittuu hallinto-oikeuden alaan, 

mutta siinä on myös valtiosääntöoikeudellisia ja sosiaalioikeudellisia ulottuvuuksia.  

1.3 Tutkimuksen rakenne 
 
 

Tutkielmani rakentuu neljään päälukuun. Ensimmäisessä luvussa on tarkoitus johdatella lukija 

aiheeseen. Lisäksi esittelen tutkimuskysymyksen ja sen rajaukset, metodiset valinnat, lähteet ja 

tutkimuksen taustan. Toisessa pääluvussa perehdytään viranomaisen harkintavaltaan, joka on 

perinteisesti jaettu oikeusharkintaan ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Luvussa käsitellään 

perinteisen harkintavaltajaottelun lisäksi harkintavaltaopin kehitystä. 

 

Kolmannessa pääluvussa käsitellään toimeentulotuen myöntämistä. Luvun alussa taustoitetaan 

hieman toimeentulotuen perus- ja ihmisoikeuskytkentöjä, sillä ilman niiden käsittelyä 

harkintavallan oikeudellisten reunaehtojen tarkastelu jäisi osittain perusteettomaksi. Tämän 

jälkeen siirrytään käsittelemään toimeentulotuen myöntämisen edellytyksiä. Käyn tässä luvussa 

lävitse toimeentulotukeen liittyvää harkintaa tarkemmin esittelemällä toimeentulotuen 
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myöntämiseen liittyviä harkintatilanteita. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan ole tarkoitus esittää 

tyhjentävää listaa toimeentulotuen myöntämiseen liittyvistä harkintatilanteista. Käyn 

toimeentulotuen myöntämisen ja määräytymisen kannalta keskeiset harkintaa vaativat pykälät 

lävitse. Neljännessä pääluvussa käyn läpi toimeentulotuen myöntämisen oikeudellisia 

reunaehtoja, jotka ohjaavat viranomaisen päätöksentekoa. Lopuksi esitän johtopäätökset. 

 

1.4 Tutkimuksen metodiset valinnat ja lähteet 
 

Tämän tutkielman metodi on lainoppi, eli oikeusdogmatiikka. Oikeusdogmatiikka perustuu 

voimassa oleviin oikeuslähteisiin. Aarnion mukaan lainoppia voidaan kuvata 

sääntötutkimukseksi6, jonka avulla pyritään löytämään vastaus siihen, kuinka voimassa olevan 

oikeuden mukaan pitäisi toimia. Tämän tutkielman kannalta se tarkoittaa sitä, millaiset 

reunaehdot voimassa oleva oikeus muodostaa viranomaisen harkinnalle toimeentulotukea 

myönnettäessä. Lainopin tehtävä on voimassaolevien oikeusnormien tulkinta ja 

systematisointi7. Tulkinnan kautta pyrin selvittämään oikeussääntöjen sisältöä. 

Systematisoinnin kautta pyrin hahmottamaan toimeentulotuen oikeudellista kontekstia ja sen 

suhdetta muuhun lainsäädäntöön. 

Näkökulma oikeusdogmaattisissa tutkimuksissa oikeuteen on sisäinen8 eli oikeusjärjestelmää 

ei niinkään pyritä näkemään kontekstinsa ulkopuolelta. Tällä tutkimuksella ja sen 

metodivalinnalla ei siis ole mahdollista selvittää sitä, missä määrin tai miten harkintaa 

tosiasiallisesti käytetään.  

Tulkinnan tukena käytetään oikeuslähteitä. Oikeuslähteitä voidaan kuvata juridisiksi 

perusteluiksi tutkittavaan aiheeseen9.  Aarnio jakaa oikeuslähteet vahvasti velvoittaviin, 

heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin10. Esimerkiksi laki kuuluu vahvasti 

velvoittaviin oikeuslähteisiin. Ratkaisun tulee aina vastata vahvasti velvoittavia oikeuslähteitä, 

siten ne on otettava aina huomioon ratkaisutilanteessa.11 Tutkielmassani vahvasti velvoittavia 

oikeuslähteitä on siten esimerkiksi perustuslaki, laki toimeentulotuesta ja hallintolaki. 

                                                      
6 Aarnio 1989, s. 48. 
7 Hirvonen 2011, s. 22. 
8 Hirvonen 2011, s. 26. 
9 Aarnio 1989, s. 219. 
10 Ks. oikeuslähteiden velvoittavuudesta: Aarnio 2006, s. 292 – 293. 
11 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 21. 
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Tutkielmassani heikosti velvoittavia oikeuslähteitä ovat lain esityöt ja oikeuskäytäntö. 

Lähtökohtaisesti ratkaisun tulee myös vastata heikosti velvoittavia oikeuslähteitä.12 Lain 

esitöistä, kuten hallituksen esityksistä ja eduskunnan valiokuntien mietinnöistä ja lausunnoista 

voi saada lain tulkintaan apua13. Oikeuskäytännön asema oikeuslähteenä on tärkeä ja hallinto-

oikeuksien ratkaisut sekä oikeusasiamiehen kannanotot voivat toimia tulkintaa ohjaavina 

säännöksiä sovellettaessa. Niistä voidaan saada tukea, kun käytännön ratkaisutilanteessa 

joudutaan punnitsemaan eri vaihtoehtojen välillä.14 Esimerkiksi Korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisuja on sisällytetty toimeentulotuen soveltamisohjeeseen15. Näin ne toimivat 

esimerkkeinä vastaavien tilanteiden varalle. Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotoilla on 

myös tärkeä rooli suuntaviivojen näyttäjänä, kuinka ratkaisutoiminnassa tulisi toimia. Tärkeä 

huomio kuitenkin on, että eduskunnan oikeusasiamies ei voi kumota viranomaisen tekemää 

päätöstä, vaikka päätös olisikin tehty virheellisesti.  

 

Sallittujen oikeuslähteiden joukkoon kuuluu muun muassa oikeuskirjallisuus16. 

Oikeuskirjallisuudessa merkittävässä asemassa läpi tutkielmani toimii Olli Mäenpään teos 

Hallinto-oikeus sekä Kaarlo Tuorin ja Toomas Kotkaksen teos Sosiaalioikeus. Näiden lisäksi 

tutkielmassa on hyödynnetty merkittävästi Seppo Laakson, Outi Suvirannan ja Veijo 

Tarukanteleen teosta Yleishallinto-oikeus.  Tärkeään osaan tutkielmassani nousevat myös 

hallinnon oikeusperiaatteet ja sosiaalihuollon oikeusperiaatteet. Yleiset hallinto-oikeuden 

periaatteet ovat oikeuslähteinä velvoittavuudeltaan rinnastuneet lakiin17, ja tästä päätellen niitä 

voidaan pitää vahvasti velvoittavina oikeuslähteinä.  

 

1.5 Aiempi tutkimus 
 

Toimeentulotukea ja harkintavaltaa yhdessä on käsitellyt aiemmin muun muassa Raija 

Huhtanen väitöskirjassaan Toimeentulotuen myöntäminen: julkisoikeudellinen tutkimus 

hallinto- ja hallintolainkäyttöviranomaisten soveltamiskäytännöstä (1994). Tämä tutkimus on 

kuitenkin ajalta ennen kuin nykyinen toimeentulotukilaki on syntynyt ja teos on aineellisen 

                                                      
12 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 21. 
13 Laakso – Suviranta- Tarukannel 2006, s. 26. 
14 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 32 - 33. 
15 Ks. STM 2013. 
16 Laakso – Suviranra – Tarukannel 2006, s. 21. 
17 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 24. 
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oikeuden osalta vanhentunut. Muutoinkin oikeussääntely on lisääntynyt ja täsmentynyt tämän 

jälkeen ja yleinen hallinto-oikeuden muutos vaikuttanut esimerkiksi asiakkaan oikeusturvan 

vahvistumiseen.  

Uusimmista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista mainittakoon Laura Kalliomaa-Puhan, Toomas 

Kotkaksen ja Marketta Rajavaaran teos Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan 

tutkimukseen (2014), joka tuo sosiaaliturvaan liittyviä harkintavallan kysymyksiä monitieteisen 

tarkastelun kohteeksi. Oikeustieteen näkökulmasta mielenkiinto siirtyy Toomas Kotkaksen 

artikkeliin ”viranomaisharkinnan oikeudelliset rajat” kyseisessä teoksessa, jossa hän tutkii 

lainsäädännön ja harkinnan välistä suhdetta. Kotkas pyrkii selvittämään artikkelissaan sitä, 

miksi tietyt valtiosääntöoikeudelliset periaatteet vaativat harkinnan lakisidonnaisuutta ja miksi 

viranomaisharkinnan tulisi olla riittävän joustavaa18. Kotkas tukeutuu artikkelissaan Benjamin 

Schindlerin tutkimukseen, jossa harkintavaltaa lähestytään vanhan harkintavaltaopin sijaan 

uudesta näkökulmasta. Schindlerin ajatus uudesta harkintavaltaopista perustuu eri harkinnan 

lajien jaotteluun, joka perustuu sveitsiläiseen lainsäädäntöön. Kotkas tarkastelee artikkelissaan 

sitä, onko Schindlerin harkinnanlajit löydettävissä myös suomalaisesta lainsäädännöstä.19 

Toimeentulotukeen liittyvää harkintavallankäyttöä lainopillisesta näkökulmasta on kaiken 

kaikkiaan tutkittu melko vähän, eikä oikeuskirjallisuutta nimenomaisesti koskien 

tutkimuskysymystäni juurikaan löytynyt. Toimeentulotukea ja harkintaa on kylläkin käsitelty 

erillään toisista, mutta niiden yhdistäminen oikeuskirjallisuuden osalta on melko suppeaa. Siten 

lainopilliselle tutkimukselle koskien toimeentulotuen myöntämisen harkinnan rajoja on 

ehdottomasti tarvetta.  

1.6 Tutkimuksen tausta 
 
 

Toimeentulotuen juuret ulottuvat köyhäin- ja vaivaishoidon ajalle. Nykyinen toimeentulotuki 

tuli osaksi lainsäädäntöä vuonna 1984 sosiaalihuoltolaissa, jolloin se korvasi huoltoavun.20 

Tuki luotiin alun perin viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tukimuodoksi, joka palauttaisi hakijan 

pikaisesti ensisijaisten etuuksien sekä ansiotulojen piiriin. Etuudesta on siitä huolimatta tullut 

                                                      
18 Kotkas 2014, s. 40. 
19 Kotkas 2014, s. 47 – 48. 
20 Kuivalainen 2013, s. 15. 
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useille pitkäaikainen taloudellinen turva johtuen ensisijaisten etuuksien (kuten asumistuen) 

riittämättömyydestä.21 

 

Toimeentulotuen myöntämiskäytännöt ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 

vuosikymmenten aikana, ja keskeinen muutos on ollut toimeentulotuen käsittelyn siirtymisellä 

sosiaalityöntekijöiltä etuuskäsittelijöille. Näin toimeentulotuki on irrotettu sosiaalityöstä. 

Toimeentulotuki on kytkeytynyt vähäosaisten kanssa tehtävään työhön, jossa kyse ei ole ollut 

ainoastaan taloudellisen avun antamisesta vaan myös tavoitteesta vahvistaa sosiaalityön 

keinoilla heidän omatoimista toimeentuloaan ja selviytymistään tulevaisuudessa. Jo 1980-

luvun lopulla alkoi keskustelu toimeentulotuen siirtämisestä Kelaan.22 Lopulta 

perustoimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Kelalle 1.1.2017. 

 

Perustoimeentulotuen Kela-siirron tavoitteena oli muun muassa myöntämismenettelyn 

tehostaminen – ei tuen tason tai myöntämisperusteiden muuttaminen. Täydentävä ja ehkäisevä 

toimeentulotuki jäi edelleen kuntien vastuulle. Tehtävien jakoa perusteltiin sillä, että 

vähäisempää harkintaa vaativa perustoimeentulotukityö siirretään Kelalle.23 Yhtenä 

tärkeimpänä tavoitteena pidettiin myös hakijoiden yhdenvertaisuuden parantamista siirtymällä 

valtakunnallisesti yhtenäiseen ratkaisukäytäntöön. Aiemmin eri kuntien ohjeet erosivat 

huomattavasti toisistaan.24 Tämä tietysti osaltaan saattoi hakijoita valtakunnallisesti 

eriarvoiseen asemaan. 

 

Kela-siirtoa perusteltiin myös toimeentuloturvajärjestelmän selkeyttämisellä siirtämällä 

toimeentuloa turvaavat etuudet saman viranomaisen hoidettavaksi. 

Toimeentuloturvajärjestelmää pidettiin tuen tarvitsijan näkökulmasta vaikeasti 

hahmotettavana. Ongelmana nähtiin se, että sosiaalihuollon palveluista ei välttämättä olla edes 

tietoisia ja sosiaalitoimeen kääntyminen erityisesti pienillä paikkakunnilla saattaa olla vaikeaa 

sosiaalisen leimautumisen pelon vuoksi. Toimeentulotukea ei välttämättä haeta, vaikka siihen 

oltaisiin oikeutettuja. Suomessa toimeentulotuen alikäyttö on ollut merkittävääkin.25 

 

                                                      
21 HE 358/2014 vp s. 4. 
22 Kuivalainen 2013, s. 25. 
23 HE 358/2014, vp. s. 1. 
24 HE 358/2014, vp. s. 13 - 16. 
25 HE 358/2014, vp. s, 13 – 14. 
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Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan Kela-siirron toivotut tulokset eivät ole 

kuitenkaan täysin toteutuneet. Uudistus on vaikuttanut tuen tasoon ja myöntämisperusteisiin, 

vaikka näin ei ollut tarkoitus tapahtua. Yhdenvertaisuus on lisääntynyt ja yksilöllinen 

tarveharkinta vähentynyt.26 Yksilöllisen harkinnan väheneminen ei ole täysin ongelmatonta, 

kun otetaan huomioon toimeentulotuen viimesijainen luonne.  

                                                      
26 VTV 1/2020 s. 21.  
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2. Viranomaisharkinta 
 

2.1 Hallinnon lainalaisuus 
 
 

Viranomaisen toimivaltaa samoin kuin harkintavallankäyttöä sitoo hallinnon lainalaisuuden 

periaate, joka on ilmaistu perustuslain 2.3 §:ssä ja jonka mukaan ” julkisen vallan käytön tulee 

perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” 

Lainalaisuuden vaatimus perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Lainalaisuuden periaate koostuu 

kahdesta elementistä: ensinnäkin se sisältää vaatimuksen siitä, että viranomaisen toimilla on 

oltava lakiin nojautuva peruste (positiivinen elementti) ja toisekseen se sisältää kiellon toimia 

vastoin lakia (negatiivinen elementti). Lainalaisuuden periaate sitoo kaikkia julkishallinnon 

toimielimiä niiden hoitaessa julkisia tehtäviä. Lainalaisuuden vaatimus koskee siis myös 

välillistä julkista hallintoa.27 Näin ollen myös Kelan toimeentulotuen päätöksenteossa tulee 

tarkoin noudattaa lakia. 

 

Laakson mukaan perustuslain 2.3 §:n säännöksen ”laki” on kontekstissaan ymmärrettävä 

laajasti, sillä se ei tarkoita vain lakia eduskunnan hyväksymän lain merkityksessä, vaan se 

tarkoittaa kaikkia oikeusjärjestykseen kuuluvia oikeusnormeja sekä hallinnon oikeuslähteitä, 

jotka ovat oikeudellisesti sitovia.28 Siten esimerkiksi hallinnon oikeusperiaatteita tulisi 

noudattaa mahdollisimman tarkasti. 

 

Viranomaiset voivat käyttää julkista valtaa vain lain nojalla ja toimivaltasäännöksen 

osoittamissa rajoissa (PL 2.3 §).29 Toimivalta määrittää viranomaisen oikeuksia ja 

velvollisuuksia ja antaa viranomaiselle vallan toimia ja toteuttaa sille määriteltyjä tehtäviä. 

Toimivallan myötä viranomaisella on valta päättää oikeudellisesti jostain asiasta.30 Toisin 

sanoen toimivalta tarkoittaa viranomaisen oikeutta käyttää julkista valtaa31. Julkisen vallan 

                                                      
27 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 303 - 304. 
28 Laakso – Suviranta- Tarukannel 2006, s. 304. 
29 Mäenpää 2018, s. 93. 
30 Koivisto 2014, s. 46 – 47. 
31 Mäenpää 2018 s, 276. 
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käytöllä on keskeinen merkitys hallinnollisessa päätöksenteossa, esimerkiksi päätettäessä 

yksityisen oikeuksista, eduista tai velvollisuuksista32.  

 

Vaatimus lain noudattamisesta ”tarkoin” ei ole aina niin yksinkertaista. Joskus lain säännökset 

ovat niin selkeitä, että niiden soveltamisessa tulee kyseeseen vain yksi ratkaisumahdollisuus. 

Tällöin hallintopäätöksen tekeminen on mekaaninen toimenpide, niin kutsuttu rutiiniratkaisu. 

Aina näin ei kuitenkaan ole, sillä usein säännökset ovat ilmaistu avoimesti ja ne ovat niin 

tulkinnanvaraisia, ettei niiden merkityssisältö ole osoitettavissa säännöksen sanamuodon 

perusteella. Hyvä esimerkki tästä on toimeentulotukilain 2.1 §, jonka mukaan jokaisella on 

oikeus saada toimeentulotukea, mikäli on tuen tarpeessa, eikä voi saada toimeentuloaan muilla 

keinoin.33 Kyseinen säännös on hyvin tulkinnanvarainen ja vaatii yksilöllistä tarveharkintaa34. 

 

Säännösten tulkinnanvaraisuuden ohella säännökset voivat jättää lain soveltajalle harkintaa35. 

Harkinta on eri ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä ja niiden välillä tapahtuvaa punnintaa, kun taas 

harkintavalta mahdollistaa valinnan tekemisen36. Hyvä esimerkki puolestaan tästä on 

toimeentulotukilain 10.1 §, jonka mukaan ”perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 

prosenttia..-” ja toimeentulotukilain 10.2 §, jonka mukaan ”perusosan suuruutta voidaan 

alentaa 1 momentissa säädettyä enemmän, kuitenkin yhteensä enintään 40 prosenttia”. Koska 

säännös sisältää verbin ”voidaan”, viranomaisen harkittavaksi jää, alennetaanko perusosaa ja 

jos alennetaan, niin paljonko. Säännös ilmaisee alentamisen ylärajan, mutta koko perusosan 

alentaminen on viranomaisen harkinnassa.  

 

Harkintavallan väärinkäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa viranomainen käyttää 

toimivaltanormin osoittamaa harkintavaltaa niin, että ratkaisu poikkeaa harkintavaltaa 

oikeuttavan oikeussäännön sisällöstä tai lain tarkoituksesta. Harkintavallan väärinkäyttöön voi 

vaikuttaa päätöksentekijän henkilökohtaiset motiivit sekä asiattomat tavoitteet. Harkintavallan 

väärinkäyttö voi tapahtua harkintavallan ylittämisenä tai alittamisena. Harkintavallan 

ylittämisessä voi olla kyse esimerkiksi hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisesta 

päätöksenteosta, kun taas harkintavallan alittamisessa kyse voi olla siitä, että viranomainen ei 

                                                      
32 Mäenpää 2018, s. 101. 
33 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 304 - 305. 
34 Kalliomaa-Puha 2013, s. 28. 
35 Laakso – Suviranta -Tarukannel 2006, s. 305. 
36 Konstari 1979, s. 2. 
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käytä toimivaltanormin sille määrittämää harkintavaltaa ja jättää päätöksenteon kannalta 

merkityksellisiä tosiasioita tai näkökulmia huomioimatta. Harkintavallan alittamista on myös 

se, että selvästi erilaisia tapauksia kohdellaan kaavamaisesti.37 

 

Harkintavallankäyttö ei siis ole täysin ongelmatonta. Laillisuusperiaatteen ja harkintavallan 

suhde on osittain jännitteinen. Koivisto kyseenalaistaa, mitä esimerkiksi lain tarkka 

noudattaminen tarkoittaa, jos laissa lukee ”voidaan myöntää”? Epämääräisiä ja 

tulkinnanvaraisia säännöksiä voi olla vaikeaa noudattaa ”tarkoin”.38 Laakson mukaan lain 

tarkka noudattaminen tulee ymmärtää ensisijaisesti oikeuslähdeopillisena vaatimuksena, eli 

viranomainen on päätöstä tehdessään velvollinen nojautumaan niihin oikeuslähteisiin, joista 

ratkaisut on johdettava39.  

 

Laista tai muista oikeuslähteistä saatavan normitietoon nojautuminen ei aina ole riittävää lain 

soveltamisessa, vaan lain soveltamisessa sekä harkinnassa saattaa tulla kyseeseen eri 

vaihtoehtojen punnintaa ohjaavat intressit ja niiden vertailu. Lisäksi modernissa hallinnossa 

päätöksentekoa ohjaa usein tietyn alan erityisasiantuntemus. Kun hallintopäätös rakentuu 

sisältönsä puolesta intressien punninnan tai erityisasiantuntemuksen pohjalta, lain tarkka 

noudattaminen koskee viranomaisen toimivallan ja harkintavallan käytön oikeudellisia 

reunaehtoja sekä menettelyä koskevia vaatimuksia.40  

 

2.2 Hallinto-oikeuden harkintavaltaoppi 

 

2.2.1 Oikeusharkinta ja tarkoituksenmukaisuusharkinta 

 
 

Merikoskelaisen harkintavaltaopin mukaan harkintavalta on hallinto-oikeusdoktriinissa jaettu 

sidottuun eli oikeusharkintaan ja vapaaseen harkintaan eli tarkoituksenmukaisuusharkintaan. 

Sidotussa hallintotoiminnassa laki, säädös, oikeusohje, ylemmän hallintoviranomaisen 

yleismääräys tai viranomaista velvoittava muu toimintaohje selvästi osoittaa, miten asiassa 

tulee toimia ja mihin seikkoihin perustuen asia on ratkaistava41. Merikosken mukaan sidotussa 

                                                      
37 Mäenpää 2018, s. 526 – 527. 
38 Koivisto 2014, s. 49. 
39 Laakso – Suviranta - Tarukannel 2006, s. 306. 
40 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 306 - 307. 
41 Merikoski 1958, s. 37. 
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hallintotoiminnassa on vain yksi oikea, laillisuuden vaatimukset täyttävä ratkaisu42. Koska 

oikeusharkinta on sidottu lain soveltamiseen, sitä on kutsuttu myös laillisuusharkinnaksi. 

 

Vapaaharkintaisessa hallintotoiminnassa viranomainen saa vapaana oikeudellisesti sitovista 

säännöistä tehdä valinnan useamman ratkaisuvaihtoehdon välillä, jotka ovat oikeudellisesti 

katsoen samanarvoisia43. Merikosken mukaan hallintoa ei voida järjestää täysin sidotuksi 

yhteiskunnan elämän muuttuvan luonteen vuoksi. On mahdotonta ennustaa kaikkia 

hallintoviranomaisten eteen tulevia tilanteita tai sitä, mikä ratkaisu kulloinkin toteuttaa 

parhaiten hallinnon tarkoitusperiä. Hallintoviranomaiselle on siis jätetty vapaata harkintavaltaa 

sen vuoksi, että yksittäistapauksissa voidaan yleissäännöksen sitomatta tehdä yleisen edun 

kannalta paras ratkaisu.44  

 

Vapaata harkintaa ei kuitenkaan tule samaistaa mielivaltaan. Vapaakaan harkinta ei oikeuta 

viranomaisia hallintotoiminnassa edistämään omia henkilökohtaisia pyrkimyksiään tai 

toimimaan tilapäisten mielijohteiden varassa. Hallintoviranomaisen toimien ja ratkaisujen ei 

ole tarkoitettu myöskään jäämään sattumasta riippuvaksi. Vapaankin harkinnan alueella 

viranomaisen toimintaan vaikuttavat rajoittavasti ja ohjaavasti yleiset hallinto-oikeudelliset 

periaatteet.45 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden säännöksellä toimivallanjaosta on ollut merkittävä vaikutus 

vapaan ja sidotun harkinnan jaotteluun. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun lain 

(74/1918) 5 §:n mukaan korkeimman hallinto-oikeuden on siirrettävä valitusasia 

valtioneuvoston ratkaistavaksi, jos ratkaisu riippuu tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 

Oikeuskehityksestä johtuen kyseisellä siirtomenettelyllä ei ole nykyään enää käytännön 

merkitystä hallintolainkäytössä, mutta sillä on edelleen merkitystä ensi asteen 

hallintomenettelyssä.46 

 

Vaikka toimeentulotukilaki on jätetty melko väljäksi ja joustavaksi, toimeentulotukipäätöksiin 

liittyvä harkinta muistuttaa mielestäni joka tapauksessa enemmän laillisuusharkintaa kuin 

vapaata tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Ensinnäkin viranomaisen harkinta on tiukasti sidottu 

                                                      
42 Merikoski 1958, s. 43 – 44. 
43 Merikoski 1958, s. 43. 
44 Merikoski 1958, s. 1 – 2. 
45 Merikoski 1958, s. 3, 57 – 96. 
46 Laakso – Suviranra – Tarukannel 2006, s. 308. Ks myös Kotkas 2011, s. 1130. 



 13 

lainsäädäntöön siltä osin, kun välttämätön toimeentulo on taattu subjektiivisena oikeutena. 

Toisekseen toimeentulotuen saamisedellytys määräytyy toimeentulotukilain 6 §:n mukaan, eikä 

viranomaisella ole vapaa harkintaisesti oikeutta päättää, myöntääkö tukea vai ei.  

 

2.2.2 Harkintavaltaopin kehitys 

 
 

Harkintavallan erottelu sidottuun ja vapaaseen sekä laillisuus- ja 

tarkoituksenmukaisuusharkintaan on joutunut sittemmin kritiikin kohteeksi. Sidottua harkintaa 

kritisoitiin muun muassa yhden oikean ratkaisun ideaalista.47 Viranomaiselle osoitettu 

harkintavalta ei myöskään koskaan voi olla oikeudellisesti arvioiden kokonaan vapaata, koska 

esimerkiksi hallinnon oikeusperiaatteet sekä muu vakiintunut oikeus- ja ratkaisukäytäntö 

rajoittavat viranomaisharkintaa. Lisäksi on otettava huomioon perus- ja ihmisoikeusnormit sekä 

EU-oikeus. Joustavien oikeusnormien kuten ”erityiset syyt” soveltamista on hankala luokitella 

sen enempää oikeusharkintaan kuin tarkoituksenmukaisuusharkintaankaan. Tällaisiin väljiin 

normeihin sisältyy paljon harkintavaltaa, jonka käyttäminen on suhteutettava esimerkiksi 

lainsäätäjän tarkoitukseen. Mäenpään mukaan oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan 

jaottelulla on kuitenkin edelleen tärkeä merkitys yleisenä lähtökohtana.48 

 

Mäenpään mukaan harkintavaltaa voidaan kuvata nykyisin laajuudeltaan ja vapausasteiltaan 

hyvin vaihtelevaksi ja sen luonne riippuu kulloinkin sovellettavana olevasta oikeusnormista. 

Mäenpään mukaan harkintavallan sisältöä voidaan kuvata liukuvalla asteikolla, jonka toinen 

ääripää on puhdas oikeusharkinta, jota käytetään esimerkiksi subjektiivisia oikeuksia 

toteuttaessa, perusoikeuksien säänneltäessä ja yksiselitteisiä menettelysäännöksiä 

sovellettaessa. Toisena ääripäänä on puolestaan tarkoituksenmukaisuusharkinta ja esimerkiksi 

yleistä etua painottava harkinta silloin, kun päätösvallan käyttöä ei ole rajoitettu täsmällisesti 

oikeudellisilla normeilla.49 

 

Mäenpään mukaan perinteistä oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusjaottelua 

tarkoituksenmukaisempaa on tehdä jaottelu laajaan ja suppeaan harkintavaltaan, sekä näiden 

                                                      
47 Kotkas 2011, s. 1131. 
48 Mäenpää 2018 s. 519. 
49 Mäenpää 2018 s. 519 – 520. 
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väliin jäävään joustavien oikeusnormien soveltamiseen50. Myös Kotkaksen mukaan perinteinen 

lajittelu oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkintaan on harhaanjohtavaa, sillä esimerkiksi 

sosiaaliturvalainsäädännön toimeenpanossa käytetään hyvin monipuolista harkintaa51. 

 

Laajasta harkintavallasta on kyse silloin, kun toimivaltanormi ei sääntele luvan tai edun 

myöntämisen edellytyksiä. Normi on usein niin avoin, että ratkaisu voi olla jopa kokonaan 

riippuvainen viranomaisen harkinnasta. Viranomainen saa tai voi ryhtyä johonkin 

toimenpiteeseen kertoo usein laajasta viranomaisen harkintavallasta. Harkintavalta on usein 

melko laaja, kun toimivaltasäännöksen mukaan viranomainen voi tai saa myöntää luvan.52 

Tämä ei suoraan velvoita viranomaista myöntämiseen eikä myöntämättä jättämiseen, vaan 

jättää viranomaisen harkittavaksi, kuinka asiassa toimii53.   

 

Suppeasta harkintavallasta puhutaan silloin, kun oikeusnormi säätelee tarkasti, miten asiassa 

tulee tiettyjen edellytysten täyttyessä toimia. Subjektiivisien oikeuksien kohdalla voidaan 

puhua myös sidotusta tai oikeusharkinnasta. Suppeaankin harkintavallan käyttöön voi liittyä 

oikeudellista tulkintaa esimerkiksi tulkinnanvaraisia käsitteitä määritellessä. Suppealle 

harkinnalle on kuitenkin ominaista se, että hallinnolliseen tarkoituksenmukaisuuteen tai 

taloudellisiin voimavaroihin liittyvät seikat eivät saa vaikuttaa viranomaisen ratkaisuun.54  

 

Joustavin oikeusnormin määriteltyjä edellytyksiä löytyy useammista harkintavallan 

toimivaltasäännöksistä jossain määrin. Harkintavallan käyttäminen voi edellyttää esimerkiksi 

sen arviointia, onko henkilö toimeentulotuen tarpeessa (toimeentulotukilaki 2 §). Joustavissa ja 

väljissä normeissa harkintavalta voi olla sidottu tarkkoihin sääntelyihin mutta viranomaisella 

on silti mahdollisuus ja usein myös velvollisuuskin harkinnassaan ottaa huomioon eri 

näkökulmia. Joustavat oikeusnormit silti määrittelevät, millaisia seikkoja harkintavallan 

käytössä voi huomioida.55  

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että koska välttämätön toimeentulo on perustuslain 

19.1 §:ssä turvattu subjektiivinen oikeus, siltä osin toimeentulotukilain soveltamisessa kyse on 

                                                      
50 Mäenpää 2018, s. 520. 
51 Kotkas 2014, s. 47. 
52 Mäenpää 2018, s. 520 - 521 
53 Koivisto 2014, s. 48. 
54 Mäenpää 2018, s. 521. 
55 Mäenpää 2018, s. 522. 
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suppeasta harkinnasta. Viranomaisen harkinta on tällöin tiukasti sidottu lainsäädäntöön ja kyse 

on sidotusta oikeusharkinnasta. Toimeentulotuen myöntämiseen liittyvässä harkinnassa kyse 

on myös jossain määrin joustavien oikeusnormien soveltamisesta. Kuten edellä mainittiin, 

arviointia voi liittyä esimerkiksi siihen, onko henkilö tuen tarpeessa.  

 

Toomas Kotkas on tarkastellut uudenlaisia harkinnan lajeja artikkelissaan ”Hallinto-

oikeudellisen harkintavaltaopin päivitys kotimaisen sosiaalioikeudellisen lainsäädännön 

valossa”. Kotkas tukeutuu artikkelissaan Benjamin Schindlerin hallinnollista harkintavaltaa 

(verwaltungsermessen) koskevan väitöskirjatutkimukseen. Schindler kyseenalaistaa 

vanhanaikaisen dikotomisen harkintavaltaopin ja esittää tilalle uudenlaista jaottelua.56 

 

Schindlerin jaottelu perustuu sveitsiläiseen lainsäädäntöön. Jaotteluperusteena Schindler on 

käyttänyt ”harkintapäämäärää”, jonka tarkoituksena on, että harkintavaltaa on annettu 

hallintoviranomaisille erilaisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Harkintavaltaa annetaan sen 

vuoksi, jotta tavoiteltu päämäärä on helpompi saavuttaa; ei sen vuoksi, että lainsäätäjä olisi 

kykenemätön sääntelyyn.57 Schindler jakaa hallinnollisen harkinnan viiteen eri kategoriaan: 

yksittäistapauksellinen harkinta, sopeuttamisharkinta, asiantuntijaharkinta, poliittinen harkinta 

ja liikkeenjohdollinen harkinta. Schindler on korostanut, että luettelo ei ole tyhjentävä, vaan 

harkinnanlajit ovat osittain päällekkäisiä.58 Tämän tutkielman kannalta oleellinen on erityisesti 

yksittäistapauksellinen harkinta. Siinä lainsoveltajan tehtäväksi jää tulkinnanvaraisten 

oikeuskäsitteiden, kuten ”erityiset syyt” ja ”kohtuus” sisällön arviointi59.  

                                                      
56 Kotkas 2011, s. 1133.   
57 Kotkas 2011, s. 1137. 
58 Kotkas 2011, s. 1137.  
59 Kotkas 2011, s. 1138. 
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3 Toimeentulotuen myöntäminen 

 

3.1 Toimeentulotuen perus- ja ihmisoikeuskytkennät 

 

3.1.1 Välttämätön toimeentulo perusoikeutena 

 
 

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä (TSS-

oikeuksia) lisättiin perustuslakiin tarkoituksena, että perusoikeussääntely vastaa Suomen 

ihmisoikeusvelvoitteita.60 Perustuslakiin lisättiin uusina sosiaalisina oikeuksia turvaavina 

säännöksinä esimerkiksi välttämätöntä toimeentuloa, perustoimeentulon turvaa ja riittäviä 

sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat säännökset61. 

 
Perustuslaissa turvataan jokaiselle subjektiivinen oikeus välttämättömään toimeentuloon. 

Perustuslain 19.1 §:n mukaan ”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän 

edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.”  Kuten 

säännöksen muotoilusta käy ilmi, henkilöltä vaaditaan ensin omia ponnisteluja toimeentulonsa 

hankkimiseksi. Viimesijaiseen turvaan on oikeutettu ainoastaan, jos ei ole kyennyt hankkimaan 

sellaista itse.62 

 

Lähtökohtaisesti perustuslain TSS-oikeudet eivät muodosta välittömiä subjektiivisia oikeuksia 

yksilölle, mutta perustuslain 19.1 § poikkeaa tästä kaavasta. Lähtökohtaisesti välttämättömän 

toimeentulon turva ei ole riippuvainen alemman asteisesta sääntelystä, vaan sen tarpeessa oleva 

voi perustaa vaatimuksensa kyseiseen perustuslain pykälään.63 Käytännössä oikeus kuitenkin 

toteutuu toimeentulotuen avulla, josta säädellään tarkemmin toimeentulotukilaissa. 

 

Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä (309/1993 vp) on avattu perustuslain 

19.1 §:n turvaaman oikeuden sisältöä sen verran, että tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen 

elämän edellyttämä vähimmäistaso, niin kutsuttu eksistenssiminimi64. Esityksessä 

edellytykseksi saada perustuslain 19.1 §:n mukaista turvaa esitettiin se, että henkilö ei kykene 

                                                      
60 Tuori & Kotkas 2016, s. 239. 
61 HE 309/1993 vp, s. 1. 
62 Kalliomaa – Puha 2013, s. 28. 
63 Tuori & Kotkas 2016, s. 261. 
64 HE 309/1993 vp s. 19. 
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itse hankkimaan tällaista turvaa eikä saa sitä muista sosiaaliturvajärjestelmistä tai muilta 

henkilöiltä. Oikeudella todettiin olevan tiivis yhteys perustuslain 7 §:ään, jossa turvataan oikeus 

elämään. Edellytykset avun saamiseksi selvitettäisiin yksilöllisellä tarveharkinnalla. 

Hallituksen esityksessä kerrotaan, että välttämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla 

tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellyttämän 

edellytykset, johon kuuluu esimerkiksi terveyden ja elinkyvyn kannalta välttämätön ravinto ja 

asumisen järjestäminen.65  

 

Oikeuden sisällön määritteleminen on nähty vaikeaksi, sillä ihmisarvoisen elämän turvaamisen 

voidaan ajatella sisältävän jotain muutakin kuin ainoastaan biologiselle olemassaololle 

välttämättömien edellytysten turvaamista. Ihmisarvoinen elämä muodostuu lisäksi 

kulttuurisesti sekä historiallisesti määrittyneistä osista. Ihmisarvoisen elämän substanssi 

voidaan katsoa arvojen, tottumusten ja yhteiskunnan taloudellisesta tilanteesta riippuvaksi. 

Toimeentulotukea voidaan pitää perustuslain 19.1 § tarkoitettuna tukena ainakin osittain. Se 

turvaa oikeuden siltä osin, kun turvaa annetaan rahallisina suorituksina. Eksistenssiminimiä ei 

voida kuitenkaan täysin samaistaa toimeentulotukeen, sillä oikeus ei turvaa esimerkiksi 

oikeutta asuntoon subjektiivisena oikeutena, vaikka välttämätön huolenpito saattaisi sitä 

edellyttää.66 

 

Perusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon on siten toisarvoinen, että säännös tulee sovellettavaksi vain 

henkilön jäädessä muutoin vaille kaikkein välttämättömintä sosiaaliturvaa.67 

Perustuslakivaliokunta on myös korostanut oikeuden viimesijaisuutta ja todennut, että 

toimeentulotukilakiin voidaan ottaa säännös tuen alentamisesta. Valiokunnan mukaan 

alentamisen edellytyksenä on, että tuen saaja on perusteetta kieltäytynyt tarjotusta työstä tai 

työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai omalla laiminlyönnillään aiheuttanut sen, että työtä ei 

ole voitu tarjota. Valiokunta on pitänyt perusosan alentamista hyväksyttävänä myös 

perusoikeusjärjestelmän kannalta, sillä perustuslain 18.2 § velvoittaa julkisen vallan 

edistämään työllisyyttä. Näiden seikkojen valossa valiokunta on pitänyt merkittävänä sitä, että 

perusoikeus välttämättömään toimeentuloon on sidottu siihen, ettei henkilö kykene hankkimaan 

                                                      
65 HE 309/1993 vp, s. 69. 
66 Arajärvi 2011, s. 51 – 52 & Jyränki & Husa 2015, s. 441. 
67 HE 309/1993 vp, s. 35. 
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ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Mikäli henkilölle on kuitenkin annettu mahdollisuus 

saada toimeentulonsa työllä tai työvoimapoliittisella toimenpiteellä, asiassa on riidatonta, että 

perusosan alentamisen ja toimeentulotukioikeuden välillä olisi jännite.68 Peruosan alentaminen 

on sittemmin sisällytetty lakiin toimeentulotuesta, ja sitä on mahdollista alentaa joko 20 tai 40 

prosenttia. 

 

Vaikka lähtökohtana on perustuslain 19.1 § turvaaman oikeuden itsenäisyys, 

perustuslakivaliokunta on mietinnössään todennut, että sen järjestäminen on riippuvainen 

alemman asteisesta sääntelystä69. Niinpä perustuslain 19.1 §:n oikeus välttämättömään 

toimentuloon konkretisoituu lähinnä toimeentulotukijärjestelmän kautta. Toimeentulotuki 

toteuttaa perustuslain 19.1 §: julkiselle vallalle asettamaa velvollisuutta ja yksilölle turvattua 

oikeutta. Toimeentulotukijärjestelmää täydentävät muutamat lasten, vanhusten ja vammaisten 

huoltoon kuuluvat toimenpiteet.70  

 

3.1.2 Toimeentulotuen yhteys ihmisoikeussopimuksiin 

 
 

Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei ole ainoastaan johdettavissa 

kansallisesta perustuslaista, vaan oikeudella on yhteyksiä myös ihmisoikeussopimusten 

mukaisiin oikeuksiin. Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) TSS-sopimus (SopS 6/1976), eli 

taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimus on saatettu Suomessa 

voimaan asetuksella. TSS-sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot ”tunnustavat 

jokaiselle oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän 

ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan 

parantamiseen.” TSS-oikeuksilla on ensisijaisesti positiivisia oikeusvaikutuksia siten, että ne 

velvoittavat valtiota aktiivisiin toimiin oikeuksien toteutumiseksi. Ne eivät kuitenkaan 

pääsäännön mukaan muodosta yksilölle välittömästi subjektiivisia oikeuksia.71 

 

Perusoikeutena turvatulla oikeudella välttämättömään toimeentuloon on tärkein liitos 

kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan (SopS 80/2002), 

                                                      
68 PeVL 31/1997 vp, s. 4. 
69 Tuori & Kotkas 2016, s. 262, PeVM 25/1994 vp, s. 10. 
70 Arajärvi 2011, s. 245; Jyränki – Husa 2015, s. 441. 
71 SopS 6/1976 & Tuori & Kotkas 2016, s. 221 - 222, 261. 
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jonka 13 artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat ”varmistamaan, että jokaiselle, 

jolla ei ole riittäviä tuloja tai varoja ja joka ei pysty hankkimaan tällaisia tuloja tai varoja joko 

omin avuin tai muista lähteistä, etenkin sosiaaliturvajärjestelmän tarjoamista etuuksista, 

annetaan riittävää apua ja sairaustapauksissa kyseisen tilan vaatimaa hoitoa”.72 Euroopan 

sosiaalinen peruskirja on saatettu valtionsisäisesti voimaan vuonna 1991.  Peruskirjan on 

myöhemmin korvannut Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, joka saatettiin voimaan 

vuonna 2002.73 Euroopan sosiaalisen peruskirjan sopimuksen valvontakäytännössä on katsottu, 

että sopimuksen 13 artikla on turvattava subjektiivisena oikeutena74. Se ei tosin tarkoita, että 

subjektiivinen oikeus perustuisi välittömästi kyseiseen sopimusmääräykseen75.  

 

Euroopan sosiaalinen peruskirja ei varsinaisesti lisää yksilön oikeuksia, sillä se ei sisällä 

yksilövalitusmahdollisuutta. Sen valvonta perustuu valtioiden raportointivelvollisuuteen ja 

järjestökanteluihin.76 TSS-sopimuksen valvonta on pitkään perustunut myös pelkkiin 

sopimusvaltioiden raportteihin, mutta sopimuksen valinnainen lisäpöytäkirja on mahdollistanut 

yksilövalitusmahdollisuuden Suomessa vuodesta 201477. Yhteenvetona voisi todeta, että 

vaikka perusoikeusjärjestelmällä on liittymäkohtia kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, 

kotimainen perusoikeusjärjestelmä saattaa antaa yksilön oikeuksille tehokkaampaa suojaa kuin 

kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Kansainväliset ihmisoikeudet asettavat 

perusoikeussuojan vähimmäistason, mutta kotimainen perusoikeussuojan taso on parempi ja 

korkeampi.78 

 

3.2 Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen julkisen vallan tehtävänä 
 
 

Olen edellä käsitellyt toimeentulotuen perus- ja ihmisoikeuskytkentöjä, joten koen seuraavaksi 

syytä taustoittaa myös niiden turvaamisvelvoitetta. Mäenpään mukaan perus- ja ihmisoikeudet 

ohjaavat sisällöllisesti harkintavallan käyttöä79. Perustuslain 22 §:n mukaan ”julkisen vallan on 

turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.” Yleinen turvaamisvelvollisuus on 

                                                      
72 SopS 80/2002 & Tuori & Kotkas 2016, s. 261. 
73 Tuori & Kotkas 2016, s. 221. 
74 Tuori & Kotkas 2016, s. 228. 
75 Tuori 2011. s. 727. 
76 Tuori & Kotkas 2016, s. 222. 
77 Tuori & Kotkas 2016, s. 222, 234. 
78 Ojanen & Scheinin 2011, s. 191 – 192. 
79 Mäenpää 2018, s. 524. 
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perustuslain 19 §:ssä asetettujen toimeksiantojen kohdalla kohdistettu julkiseen valtaan. 

Julkinen valta tarkoittaa ensi sijassa valtiota, mutta valtion organisaatiossa yleinen perus- ja 

ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus koskee kuitenkin niin eduskuntaa, tuomioistuimia kuin 

hallintoviranomaisiakin.80 Näin ollen myös perustoimeentulotuen päätöksenteossa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota perustuslain 19.1 § turvaamiseen. 

 

Käytännön ratkaisutilanteissa perustuslain säännösten ja erityisesti perusoikeussäännösten 

merkitys ilmenee joko säännösten suorana soveltamisena tai niiden vaikutuksena muiden 

säännösten tulkintaan81. Perustuslakivaliokunta korosti mietinnössään velvollisuutta 

perustuslainmukaiseen tai perusoikeusmyönteiseen laintulkintaan, jolla mahdollinen ristiriita 

tavallisen lain ja perusoikeussäännöksen välillä voidaan välttää. Siten hallintoviranomaisen on 

valittavana olevista tulkintavaihtoehdoista valittava se, joka parhaiten edistää perusoikeuksien 

tarkoituksen toteutumista ja eliminoi sellaiset vaihtoehdot, jotka ovat ristiriidassa perustuslain 

kanssa.82  

 

Perusoikeussäännösten suora soveltaminen hallinnollisessa ratkaisutilanteessa tulee esille 

niissä tapauksissa, joissa perusoikeudet on kirjoitettu yksityiselle ehdottoman oikeuden eli 

subjektiivisen oikeuden muotoon. Siten toimeentulotuen päätöksenteossa suoraan 

sovellettavaksi tulee perustuslain 19.1 §:n välttämätöntä toimentuloa ja huolenpitoa koskeva 

säännös ja 21.1 §:n oikeusturvan saavutettavuutta koskeva säännös.83 Perusoikeusmyönteinen 

laintulkinta voi edellyttää myös sellaisen ratkaisuvaihtoehdon löytämistä, joka vähiten rajoittaa 

perusoikeutta. Tällöin valittavaksi tulee vaihtoehdoista se, joka parhaiten turvaa asianosaisten 

keskeiset oikeudet.84 

 

Perustuslain 22 § turvaamisvelvollisuus koskee perusoikeuksien lisäksi myös kansainvälisiä 

ihmisoikeuksia. Valtionsisäisesti voimaansaatettujen ihmisoikeussopimusten määräykset 

(kuten Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräykset) kuuluvat Suomessa siihen 

oikeusjärjestykseen, jota julkisen vallan on toiminnassaan noudatettava. TSS-sopimuksessa on 

yleinen määräys sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamisesta.85 

                                                      
80 Tuori & Lavapuro 2011, s. 818. 
81 Laakso – Suviranra – Tarukannel 2006, s. 22. 
82 Tuori & Lavapuro 2011, s. 812. PeVM 25/1994 vp. s 4 
83 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 22. 
84 Mäenpää 2018, s. 525. 
85 Tuori & Lavapuro 2011, s. 815. 
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Niin tuomioistuinten kuin hallintoviranomaistenkin on noudatettava ihmisoikeusmyönteistä 

laintulkintaa sovellettaessa lakeja ja alemmanasteisia säädöksiä yksittäistapauksissa. 

Perustuslakivaliokunta täydensi ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa lausunnossa Suomen 

liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sopimuksen valtionsisäistä 

voimaansaattamisesta tarkoittavassa lakiehdotuksessa. Perustuslakivaliokunta korosti tuolloin, 

että tilanteissa, joissa on eri tulkintavaihtoehtoja, tulee perusteltavissa olevista vaihtoehdoista 

valita parhaiten ihmisoikeuksien toteumista edistävä vaihtoehto. Tulkintaperiaate vastaa siten 

perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatetta. Koska perusoikeudet takaavat vähintään 

ihmisoikeussuojan vähimmäistason, niin ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan itsenäisen 

merkityksen tulisi ainakin oletusarvoisesti olla vähäisempi.86   

 

3.3 Toimeentulotuen myöntämisen edellytykset 
 
 

Tässä luvussa on tarkoitus käydä toimeentulotukilakia lävitse siltä osin, kun se määrää 

toimeentulotuen myöntämisen edellytyksiä. Tarkoitus on tuoda harkinnan kannalta keskeisiä 

pykäliä esiin. Luvussa ei ole tarkoitus esitellä perusteellisesti kuitenkaan kaikkia 

harkintatilanteilta, eikä se edes olisi mahdollistakaan johtuen harkintatilanteiden 

moninaisuudesta. Tarkoitus on siis esitellä toimeentulotuen myöntämisen perusedellytykset ja 

esitellä konkreettisemmin se, mitä voi olla toimeentulotukeen liittyvä harkinta.  

 

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 elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.” Toimeentulotukilain 2.2 

§:n mukaan jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan huolehtia omasta elatuksestaan sekä 

siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa 

(704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa 

elatuksesta. 

 

Jokaisella on oikeus toimeentulotukeen toimeentulotukilaissa säädettyjen myöntämisen 

edellytysten täyttyessä, eikä mitään henkilöryhmää voida jättää järjestelmän ulkopuolelle. 

                                                      
86 Tuori & Lavapuro 2011, s. 816 – 817 & PeVL 2/1990 vp. s 3. 
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Toimeentulotuen ollessa kuitenkin viimesijaisin sosiaaliturvaetuus, on ensin selvitettävä 

mahdollisuudet tulla toimeen omilla tuloilla ja varoilla, sosiaaliturvajärjestelmän muilla 

etuuksilla tai muulla saamallaan tuella. Toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia ovat 

kaikki muut sosiaaliturvaetuudet, kuten esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva ja 

opintotukietuudet. Ensisijaisten etuuksien ja muiden ensisijaisten tulonlähteiden suhde 

toimeentulotukeen on joissain tapauksissa osoittautunut hankalaksi, ja korkeimman hallinto-

oikeuden käsiteltävänä onkin ollut tapauksia esimerkiksi koskien opiskelijoita, yrittäjiä ja 

vankeja.87 Käsittelen näitä tapauksia tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Toimeentulotukioikeus selvitetään toimeentulotukilain 6 §:n mukaan toimeentulotukilaissa 

määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksella. Koska kyse on 

perhekohtaisesta etuudesta, viimesijaisen tuen tosiasialliseen tarpeeseen vaikuttaa koko 

perheen tulot ja varat.88 Kyse on mekaanisesta laskelmasta, jonka voisi kuvitella olevan melko 

yksinkertainen asia. Laskelmalla huomioitavia menoja, tuloja ja varoja ei voida määritellä 

kuitenkaan täysin tyhjentävästi, joten näiden huomioimiseen sisältyy kohtuullisuusharkintaa. 

Harkinnan merkitys usein korostuu tilanteissa, joissa hakijan tuloissa tai menoissa on 

epäselvyyttä tai hakijan tilanne elämässä on muutoin haastava.89 

 

3.3.1 Tuen tarpeeseen vaikuttavat tulot ja varat 

 

Toimeentulotukilain 11 § ja 12 § säätelee toimeentulotukilaskelmassa huomioitavat tulot ja 

varat. Toimeentulotukilain 11.1 §:n mukaan tuloina huomioidaan henkilön ja perheen 

käytettävissä olevat tulot. Toimeentulotukilain 11.2 § momentin mukaan tuloina ei kuitenkaan 

huomioida esimerkiksi vähäisinä katsottavia ansiotuloja tai avustuksia, alle 18-vuotiaan lapsen 

säännöllisiä tuloja siltä osin kuin ne ylittävät perusosalla ja täydentävällä toimeentulotuella 

huomioon otettavat menot, työssäkäynnistä aiheutuvia menoja tai opintorahan 

oppimateriaalilisää. 11.3 § momentin mukaan huomioimatta jätetään myös vähintään 20 

prosenttia tulonsaajan ansiotuloista.  

                                                      
87 STM 2013, s. 20 – 38. Ks esim KHO 2005:20, KHO 2001:1472, KHO 20.05.2003 T 1221. 
88 STM 2013, s. 70. 
89 Kuivalainen 2013, s. 152. 
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Toimeentulotuen hakijalla on velvollisuus varautua suuren kertaluontaisen tulon saatuaan 

kattamaan elinkustannuksiaan siten, että toimeentulotuen tarvetta ei heti synny90. Käytännössä 

siis esimerkiksi vanhemmilta tai sukulaisilta saatu avustus, perintö, veikkausvoitto tai 

veronpalautus voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmalla tulona ja sitä voidaan vyöryttää91 

seuraavalle kuukaudelle tuloksi. Tulojen vyöryttämiseen seuraavalle kuukaudelle liittyy 

kuitenkin aina harkintaa. 

 

Toimeentulotukilain 12 §:n mukaan varoina huomioidaan kaikki hakijan tai perheen 

käytettävissä olevat varat, mutta 12.2 §:n mukaan varoina ei kuitenkaan oteta huomioon 

vakinaista asuinkäytössä olevaa asuntoa, tarpeellisia työ- ja opiskeluvälineitä, alle 18-vuotiaan 

lapsen varoja tai muita varoja, jotka turvaavat toimeentulon. Toimeentulotuen 

viimesijaisuudesta johtuen hakijan on realisoitava pääsääntöisesti omaisuuttaan, jos sellaista 

on. Rahastot, säästöt ja muut arvopaperit huomioidaan hakijan tuloksi, sillä ne katsotaan olevan 

helposti ja nopeasti muutettavissa rahaksi. Muun varallisuuden ja omaisuuden kohdalla 

hakijalle annetaan realisointikehotus, ja tällöin perustoimeentulotukea voidaan myöntää 

myytävää omaisuutta vastaan. Tällaista kehotusta ei kuitenkaan anneta esimerkiksi 

omistusasuntoon, joka on hakijoiden omassa asuinkäytössä.92 Realisointikehotus voidaan siis 

antaa esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa hakijalla on omistuksessaan sijoitusasunto. 

 

Hallituksen esityksessä toimeentulotukilain muuttamisesta (HE 358/2014 vp) on todettu, että 

toimeentulotukilain tulojen ja varojen huomioon ottamista koskevat pykälät sisältävät 

harkintaa. Huomioon otettavia tuloja arvioidessa voi joutua arvioimaan, mitkä ovat vähäisiksi 

katsottavia ansiotuloja ja avustuksia, joita ei huomioida tuloina. Puolestaan huomioon 

otettavien varojen kohdalla voidaan joutua harkitsemaan toimeentulotukilain 12.2 §:n 

alakohtien sanamuodon mukaisesti, mitä kuuluu henkilön tarpeelliseen asuinirtaimistoon, 

tarpeellisiin opiskelu- tai työvälineisiin tai muihin varoihin, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

toimeentulon turvaamiseksi.93 

 

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa toimeentulotukihakijan käytettävissä oleviin tuloihin 

ratkaisussa KHO 2014:196.  Ratkaistavana olevassa asiassa oli kyse siitä, että toimeentulotuen 

                                                      
90 Kela, toimeentulotuen etuusohje 29.04.2020, s. 107. Viitattu: 30.04.2020. 
91 Vyöryttämisellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaan tulo otetaan saantiajankohdan mukaisesti toimeentulotuen 

laskelmalla huomioon ja laskelman ylijäämä ”vyörytetään” eli siirretään seuraavan kuukauden tuloksi. 
92 Mattila 2017, s. 301 – 302. 
93 HE 358/2014 vp, s. 8. 
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hakijan pankkitilille hänen huoltajansa maksamat rahasuoritukset oli otettu toimeentulotuen 

laskelmalla huomioon tulona ja toimeentulotukihakemus oli hylätty käytettävissä olevien 

tulojen perusteella. A on valituksessaan vedonnut siihen, että hänen huoltajansa maksamia 

rahasuorituksia ei olisi tullut ottaa toimeentulotuenlaskelmilla huomioon, sillä kyseessä oli 

myöhemmin takaisin maksettava laina. KHO on hylännyt valituksenalaisen päätöksen ja 

vedonnut siihen, että A on saanut toimeentulonsa toimeentulotuesta annetun lain 2.1 §:n 

mukaisesti muulla tavalla. KHO:n mukaan rahan tulolähteellä tai sillä, että suoritukset on 

annettu lainaksi, ei lähtökohtaisesti ole merkitystä.94  

 

Apulaisoikeusasiamies on ratkaisussa EOAK/5423/2017 todennut, että tulojen huomioimisessa 

ja vyöryttämisessä tulee huomioida se, onko tulot ja varat tosiasiallisesti henkilön käytettävissä. 

Myös hallinto-oikeudet ovat perustaneet ratkaisujansa siihen, onko rahat tosiasiallisesti 

käytettävissä aikana, jolloin ne otetaan ylijäämänä huomioon. Sosiaali- ja terveysministeriö on 

kritisoitunut kyseistä tulkintaa, koska se on ristiriidassa itsensä elättämisen velvoitteen kanssa 

ja saattaa antaa viestin, että rahan voi käyttää, eikä sillä ole vaikutusta myöhemmin 

myönnettävään tukeen95. Vaikka käytettävissä oleva varallisuus on sinällään hyvä 

ratkaisukriteeri perustuslain 19.1 §:ssä turvatun välttämättömän toimeentulon toteutumisenkin 

kannalta, olisi mielestäni hieman kyseenalaista olla huomioimatta tuloja seuraavalle 

kuukaudelle, jos toimeentulotuen hakija olisi esimerkiksi voittanut miljoonia veikkauksesta, ja 

tuhlannut ne heti. Siksi mielestäni tällaisissa tilanteissa korostuu tapauskohtainen harkinta ja 

harkinnassa tulisi ottaa ehdottomasti huomioon se, mihin rahat on käytetty. 

 

Mielenkiintoinen problematiikka liittyy opiskelijoiden tuloihin suhteessa toimeentulotukeen. 

Kuten todettu, mitään henkilöryhmää ei voida sulkea pois toimeentulotuen piiristä. 

Opiskelijoiden ensisijaisiksi etuudeksi toimeentulotukeen nähden katsotaan kuitenkin 

opintotuki, joka koostuu opintotukilain 2 §:n mukaan opintorahasta, asumislisästä ja 

valtiontakauksesta opintolainaan. Valtion lainatakaus on ensisijainen tuki toimeentulotukeen 

nähden96. Siten esimerkiksi se, että opiskelija ei halua elättää itseään velkarahalla, ei ole 

toimeentulotuen näkökulmasta riittävä peruste olla nostamatta opintolainaa. 

 

                                                      
94 KHO 2014:196 (30.12.2014 T 4100) 
95 STM 2011, s. 27 - 28. 
96 HE 217/1997 vp s. 17. 
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Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana olevassa asiassa KHO 2005:20 oli kyse siitä, 

voidaanko opintolaina huomioida toimeentulotuen hakijan käytettävissä olevaksi tuloksi 

elokuun toimeentulotukilaskelmalle, kun opinnot alkoivat vasta syyskuussa. 

Opintotukipäätöksen mukaan lainan pystyi nostamaan 1.8. lukien. KHO katsoi, että laina 

voitiin ottaa huomioon toimeentulotukilaskelmalla käytettävänä olevana tulona elokuulle, sillä 

asiassa ei ollut ilmennyt, että hakijalla olisi estettä lainan saamiseen ja näin ollen hakija on 

voinut turvata toimeentulonsa elokuussa toimeentulotukeen nähden ensisijaisella 

tulonlähteellä. Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus on katsonut esimerkiksi tapauksessa KHO 

2007:69, että maahanmuuttajataustaiselta henkilöltä ei voitu edellyttää opintolainan nostamista 

lukio-opintojen rahoittamiseksi. KHO:n mukaan lainan nostamisen edellyttäminen ei ollut 

kohtuullista, kun otettiin huomioon hakijan muut olosuhteet ja opiskelumenestys.97  

 

Koska toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukilaskelmalla voidaan huomioida vain 

käytettävissä olevat tulot, niin opintolainaa ei voida huomioida sellaisen opiskelijan kohdalla 

tuloksi, jolla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta lainan saamiseen. Tällainen tilanne voi 

muodostua esimerkiksi, jos opiskelija on menettänyt luottotietonsa. On myös huomioitava, että 

opiskelija voi olla oikeutettu toimeentulotukeen, vaikka opintolaina huomioitaisiinkin tulona, 

jos toimeentulotuessa huomioitavat menot vain ylittävät tulot. Näin ollen ”opiskelija status” ei 

automaattisesti tarkoita sitä, että opiskelijalle ei synny toimeentulotukioikeutta. Kuten edellä 

kuvatut Korkeimman hallinto-oikeuden tapaukset osoittivat, opintolainan huomioimiseen 

liittyy tapauskohtaista harkintaa. 

 

Opiskelijoiden lisäksi yrittäjien tulojen määrittely ei aina ole ollut täysin ongelmatonta98. 

Yrittäjienkin kohdalla tulojen huomioimisessa pätee samat ohjeet kuin muillakin hakijoilla, 

mutta tulojen määrittelyn saattaa tehdä vaikeaksi se, että yrittäjän tulot saattavat vaihdella 

kuukausittain ja yrittäjällä voi olla mahdollisuus itsekin vaikuttaa siihen, paljonko nostaa 

itselleen kuukausittain palkkaa. Kelan toimeentulotuen etuusohjeen mukaan yrittäjän tuloina 

huomioidaan lähtökohtaisesti kaikki yritystoiminnasta saamat ja saatavissa olevat tulot, mutta 

jos tulot vaihtelevat eikä riittävää selvitystä hakukuukauden tuloista ole, voidaan yrittäjän tulot 

arvioida edellisten kuukausien perusteella, jos sitä ei voida pitää kohtuuttomana.99  

 

                                                      
97 Tuori & Kotkas 2016 s. 317 & KHO 2005:20 & KHO 2007:69. 
98 STM 2013, s. 30. 
99 Kela, toimeentulotuen etuusohje 28.05.2020 s. 50. Viitattu: 31.05.2020. 
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Kannattamatonta yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentuloa ei tueta pitkäaikaisesti 

toimeentulotuella. Mikäli yrittäjä kuitenkin harjoittaa kannattamatonta yritystoimintaa 

toimeentulotuella, yrittäjän perusosaa voidaan alentaa. Kannattamattoman yritystoiminnan 

harjoittaminen rinnastetaan tällöin oman elatuksen laiminlyöntiin, koska päätoiminen 

yrittäminen estää ensisijaisten etuuksien piiriin pääsemisen.100  

 

3.3.2 Perusosa ja muut menot 

 

 

Perustoimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin kuuluu toimeentulotukilain 7 a §:n 

mukaan ravinto-, vaate-, ja vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin 

puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja 

tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat 

muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosan suuruus määräytyy 

toimeentulotukilain 9 §:n perusteella. Yksinasuvan perusosan määrä on 502,21 euroa vuonna 

2020101.  

 

Perusosan lisäksi toimeentulotukilain 7 b § kohdan mukaan muina perusmenoina voidaan ottaa 

tarpeellisen suuruisina huomioon muita perusmenoja, kuten esimerkiksi asumisen kuluja, 

sähkömenoja, kotivakuutusmaksu ja muita kuin perusosaan sisältyviä terveydenhuoltomenoja. 

Vastausta siihen, mitä tarkoitetaan ”tarpeellisen suuruisilla menoilla”, joudutaan etsimään 

toimeentulotukilain esitöistä. Hallituksen esityksen mukaan muut perusmenot otetaan yleensä 

huomioon todellisen suuruisina, jos niitä ei ole pidettävä kohtuuttomina102. Näitä menoja 

joutuu kuitenkin harkitsemaan tapauskohtaisesti. Harkintaa voi joutua käyttämään esimerkiksi 

sen suhteen, onko yksityislääkärillä käynti välttämätön terveydenhuoltomeno tai voidaanko 

laskelmalla huomioida vähäistä suuremmat, ilman reseptiä tehdyt apteekkiostot.103 

 

Erityisesti asumismenojen suuruuden tarpeen arviointiin liittyy kohtuullisuusharkintaa104. Jos 

toimeentulotuen hakijan asumisen menot ylittävät tarpeellisen suuruisena katsotun määrän, 

Kelan tulee ohjata hakijaa hankkimaan edullisempi asunto. Hakijalle täytyy antaa riittävä 

                                                      
100 Kela, toimeentulotuen etuusohje 28.05.2020, s. 71 – 72. Viitattu: 31.05.2020. 
101 https://www.kela.fi/toimeentulotuki-perusosan-maara haettu: 11.1.2019. 
102 HE 217/1997 vp s. 19 – 20. 
103 HE 358/2014 vp, s. 8. 
104 STM 2013, s. 104 & Kela, toimeentulotuen etuusohje 08.05.2020, s. 137. Viitattu: 26.05.2020. 



 27 

määräaika edullisemman asunnon etsimiseen. Asumismenoja ei saa mennä kohtuullistamaan 

määräajan jälkeenkään, jos hakija ei ole omasta yrityksestään huolimatta saanut 

paikkakunnaltaan edullisempaa asuntoa. Hallituksen esityksessä (358/2014vp) todetaan, että 

tilannekohtainen kohtuullisuusharkinta ei saa aiheuttaa sitä, että toimeentulotuen hakija jää 

asunnottomaksi tai joutuu muuttamaan sellaiseen asuntoon, joka ei täytä henkilön tai perheen 

erityisiä tarpeita vastaavaa asumistasoa.105 

 

Ratkaistavana olevassa tapauksessa EOAK/1282/2018 kantelijalle ei oltu myönnetty 

vuokravakuutta eikä muuttopalvelua toimeentulotukena, koska kantelija oli muuttanut Kelan 

kohtuullisten asumisnormien kustannukset ylittävään asuntoon. Kantelijan oli täytynyt muuttaa 

tyhjään asuntoon. Oikeusasiamiehen mukaan kantelijalla on hakemuksen perusteella ollut 

erityiset perusteet muuttaa asuntoon, joka ylitti Kelan vuokranormit. Oikeusasiamies on 

ratkaisussaan todennut, että päätös on tehty ilman yksilökohtaista harkintaa ja pitänyt 

laiminlyöntiä vakavana. Kyse oli haavoittuvassa asemassa olevasta henkilöstä, jolla oli 

sairautensa, vammaisuutensa sekä taustansa vuoksi erityisiä vaikeuksia asioida viranomaisessa. 

Oikeusasiamies on katsonut, että Kela on toiminut asiassa toimeentulotukilain vastaisella 

tavalla ja menettely on saattanut vaarantaa vakavasti henkilön oikeutta viimesijaiseen 

toimeentulotukeen. Oikeusasiamiehen mukaan kantelukirjoituksesta, kantelijan hakemuksesta, 

asiaa koskevasta päätöksestä ja Kelan selvityksestä on pääteltävissä, että päätöstä tehdessä 

Kelan virkailija ei ole huolellisesti tutustunut hakemukseen, vaan päätös on tehty pelkästään 

vuokran suuruuden perusteella.  

 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki perustuvat vielä perustoimeentulotukea enemmän 

harkintaan. Täydentävällä toimeentulotuella katetaan toimeentulotukilain 7 c §:n mukaisesti 

tarpeellisen suuruisina muita erityismenoja, joita ovat sellaiset asumisesta aiheutuvat menot 

jotka eivät kuulu 7 b §:n mukaisiin ”muihin perusmenoihin”, sekä henkilön tai perheen 

erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen 

suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Toimeentulotukilain 7 c §:n 2 

momentin mukaan tällaisina erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi 

toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuutta, pitkäaikaista ja vaikeaa sairautta tai lasten 

harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.106  

 

                                                      
105 HE 358/2014 vp s. 36. 
106 Kuivalainen 2013, s. 152. 
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Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan puolestaan myöntää toimeentulotukilain 13 §:n mukaan 

tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta 

tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien helpottamiseksi 

sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Ehkäisevä 

toimeentulotuki perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja se on täysin riippumaton siitä, onko 

hakija tai hakijat oikeutettuja perus- tai täydentävään toimeentulotukeen.107 

 

3.3.3 Alennettu perusosa 

 
 

Perusosan alentaminen koskee vain perustoimeentulotuen perusosaa, eli toimeentulotukilain 7 

a § kuuluvia menoja. Siten esimerkiksi asumismenot on huomioitava täysimääräisenä, vaikka 

perusosaa alennettaisiinkin. Perusosan alentaminen vaatii erityistä harkintaa, eikä alentamiseen 

tulisi ryhtyä kevyin perustein. Kuten aiemmin tuli jo ilmi, perusosan alentamiseen liittyy 

harkintaa siltä osin, ryhdytäänkö alentamiseen lainkaan, vaikka alentamisen edellytykset 

täyttyisivät. Koska lain mukaan perusosaa voidaan alentaa, viranomainen saa harkita 

alentamiseen ryhtymistä tapauskohtaisesti. Alentamisharkinnassa huomioitavaksi tulee lisäksi 

toimeentulotukilain 10.4 §, jonka mukaan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että se 

ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa tai sitä ei voida muutoinkaan pitää 

kohtuuttomana. Pykälän mukaan alentaminen voidaan tehdä vain kahdeksi kuukaudeksi saman 

kieltäytymisen johdosta. 

 

Toimeentulotukilain 10.1 §:n mukaan perusosaa voidaan alentaa enintään 20 prosenttia 

sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve johtuu siitä, että henkilö on perusteetta 

kieltäytynyt yksilöllisesti tarjotusta työstä tai julkisesta työvoimapalvelusta, joka kohtuullisen 

pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään saanut aikaan sen, että 

työtä tai työvoimapalvelua ei ole voitu tarjota. Perusosaa voidaan alentaa myös, jos ammatillista 

koulutusta vailla oleva, 18-25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt 

koulutuksesta niin, että hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Lisäksi perusosaa voidaan 

alentaa tilanteessa, jossa maahanmuuttaja on perusteetta kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman 

laatimisesta, tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain tarkoittama henkilö on kieltäytynyt 

aktivointisuunnitelman tai työllistymistä edistävän työllistymissuunnitelman laatimisesta tai 

                                                      
107 Kuivalainen 2013, s. 152. 
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henkilö on ilman pätevää syytä kieltäytynyt kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttänyt 

kuntouttavan työtoiminnan (Toimeentulotukilaki 10.1 § kohdat 1, 2, 3, 4).  

 

Toimeentulotukilain 10.2 §:n mukaan perusosan alentamisen yhteydessä on aina tehtävä 

suunnitelma yhdessä toimeentulotuen hakijan kanssa itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. 

Kelan tulee tiedottaa asiasta hakijalle ja ohjata tämä kunnan sosiaalitoimen asiakkaaksi 

suunnitelman laatimista varten. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana olevassa asiassa KHO 2006:71 oli kyse siitä, 

onko toista tutkintoa suorittavan hakijan perusosaa voitu alentaa toimeentulotukilain 10.1 § 1 

kohdassa tarkoitetun kieltäytymisen takia. Henkilö oli suorittanut antropologian tutkinnon, 

mutta ei ollut saanut töitä. Tämän vuoksi hän oli alkanut suorittaa toista tutkintoa. KHO katsoi, 

että toisen tutkinnon suorittamista on mahdollista pitää oman elatuksen laiminlyöntinä, ja 

perusosaa ei ole kiellettyä alentaa 20 prosentilla, jos hakija ei hakeudu töihin tai 

työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin toisen tutkinnon suorittamisen vuoksi. Alentamista ei 

kuitenkaan voi tehdä automaattisesti, vaan huomioon on otettava henkilön toimenpiteet työn 

saamiseksi sekä uuden tutkinnon työllistymismahdollisuudet. KHO katsoi käsiteltävänä 

olevassa asiassa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaalipalvelujaosto ei ole perusosan 

alentamisessa riittävästi selvittänyt hakijan olosuhteita eikä arvioinut myöskään sitä, onko 

alentamista pidettävä toimeentulotukilain 10.4 §:n mukaan kohtuuttomana.108 

Toimeentulotukilain 10.3 §:n 1 kohdan mukaan 40 prosentin alentamiseen voidaan ryhtyä, jos 

henkilö toistuvasti kieltäytyy tarjotusta työstä tai kieltäytyy osallistumasta julkiseen työvoima- 

ja yrityspalvelun, kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kuntouttavasta työtoiminnasta 

annetun lain tarkoittamiin toimenpiteisiin. Lisäksi perusosaa voidaan toimeentulotukilain 10.3 

§:n 2 kohdan mukaan alentaa 40 prosenttia tilanteissa, jos henkilö 20 prosentin perusosan 

alentamisen jälkeen kieltäytyy perusteetta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä tai jos henkilö 

tahallaan aiheuttaa tilanteen, ettei työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota ja hän tämän 

lisäksi kieltäytyy perusteetta itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarkoitetun suunnitelman 

mukaisesta toimintakykyä edistävästä toiminnasta. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana olevassa asiassa KHO 2000:16 toimeentulotuen 

hakijan perusosaa oli alennettu 20 prosenttia kun hakijan toimeentulotuen tarve johtui siitä, että 

                                                      
108 KHO 2006:71 (04.10.2006 T 2547) & STM 2013, s. 29 – 30. 
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hän oli perusteetta keskeyttänyt työnhakunsa työvoimatoimistossa. Tämän jälkeen perusosan 

suuruutta oli alennettu 40 prosenttia, koska hakija ei ollut noudattanut viranhaltijan ohjetta 

ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. KHO katsoi tapauksessa, että 

perusosaa voitiin alentaa 40 prosentilla välittömästi heti edellisen kahden kuukauden saman 

suuruisen alennusjakson jälkeen, koska alentamisen edellytykset täyttyivät eikä alentamista 

voitu pitää kohtuuttomana, eikä se vaarantanut hakijan ihmisarvoisen elämän edellyttämää 

välttämätöntä toimeentuloa. KHO kuitenkin katsoi, että saman kieltäytymisen tai laiminlyönnin 

seurauksena perusosaa voidaan alentaa maksimissaan kaksi kuukautta.109  

Vaikka oikeuskäytännön mukaan perusosan alentamista voidaan tehdä useita kuukausia, 

mielestäni pitkäaikainen toimeentulotuen perusosan alentaminen on hieman kyseenalaista, kun 

otetaan huomioon se, että toimeentulotuen avulla pyritään turvaamaan ihmisarvoisen elämän 

edellyttämä välttämätön toimeentulo.  

Hallituksen esityksessä (358/2014 vp) on korostettu, että perusosanalentamisharkinnassa on 

erityisen tärkeää ottaa huomioon toimeentulotukilain 10.4 §, ettei tuen alentaminen vaaranna 

ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa eikä alentamista muutenkaan voida pitää 

kohtuuttomana. Hallituksen esityksen mukaan ”tämän harkinnan on katsottu vaativan hyvää 

kokonaisnäkemystä henkilön ja hänen perheensä tilanteesta.”110 Pykälää sovellettaessa jää 

kuitenkin tulkittavaksi, mitä on säännöksen tarkoittama ihmisarvoisen elämän edellyttämä 

välttämätön toimeentulo? Huomioiden toimeentulotukilain 1 §:n, jonka mukaan 

”toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta 

vähintään välttämätön toimeentulo” ymmärtäisin, että ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva 

tarkoittaa täysimääräistä toimeentulotukea. Jos näin on, perusosan alentaminen on jo 

lähtökohtaisesti ongelmallista. 

Perusosaa alennettaessa on Rautiaisen mukaan ongelmallista jättää ihmisarvoisen elämän 

kannalta välttämättömän toimeentulon käsite hallinnollisen järjestelmän määriteltäväksi. 

Ongelma syntyy Rautiaisen mukaan siitä, että tällöin kyseisen oikeuden sisällön määrittely 

siirtyy liiaksi perustuslakivaliokunnalta yksittäisen viranhaltijan vastuulle. 

                                                      
109 KHO 2000:16 (06.03.2000 T 452) & STM 2013, s. 100 – 101. 
110 HE 358/2014 vp, s. 8. 
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Valtiosääntöoikeuden näkökulmasta tämä on arveluttavaa erityisesti perustuslain 80.1 §:stä ja 

perusoikeuksien rajoitusedellytystiin kuuluvasta laissa säätämisen velvoitteesta johtuen.111  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan perusosaa on alennettu Kelassa melko 

kaavamaisesti, kun kunnissa perusosan alentamispäätöksiä tehtiin melko varovaisesti.112 Tämä 

mielestäni kertoo sen, että Kelassa toimeentulotukilakia on tulkittu hyvin eri tavalla kuin 

kunnissa. Kelan ”tiukempi” lain tulkinta ei lähtökohtaisesti ole sen enempää oikea kuin 

vääräkään tapa toimia. Perusosan alentaminen on mielestäni täysin perusteltua, jos vain 

yksilölliset olosuhteet on selvitetty ja lain mukaiset alentamisen edellytykset täyttyvät. 

Mielestäni on tarkoituksenmukaista, että lainsäädäntö mahdollistaa perusosan alentamisen ja 

siten viranomaisten käytössä on tosiasiallisia keinoja tuen saajan aktivoimiseksi. Perusosan 

alentaminen ei kuitenkaan saa olla automaattinen toimenpide, joka tehdään suoraan 

alentamisen edellytysten täyttyessä. 

Perustuslain 19.1 §:n takaama ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön toimeentulo on 

turvattava siitäkin huolimatta, vaikka yksilö laiminlöisi omasta elatuksestaan huolehtimisen. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 2001:35 mukaan tämä koskee myös tilanteita, 

jossa henkilö on joutunut toimeentulon puutteeseen itse aiheutetusti. Tapauksessa oli kyse 

henkilöstä, joka ei ollut saanut opintotukea riittämättömien opintosuoritusten vuoksi, mutta ei 

ollut myöskään hankkinut toimeentuloaan toimeentulotukilain 2.1 §:n tarkoittamalla muulla 

tavalla. KHO:n mukaan oman elatuksen laiminlyönnin perusteella myönnettävään 

toimeentulotukeen voitiin soveltaa toimeentulotukilain 10 § ja 20 §:ää, mikäli niiden 

edellytykset täyttyvät. Ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön toimeentulo on joka 

tapauksessa turvattava kaikille.113 

Olen edellä käsitellyt toimeentulotukilakiin liittyviä harkinnanpaikkoja lävitse, mutta käsittely 

ei suinkaan ole ollut tyhjentävä. Kelan toimeentulotuen etuusohjetta tarkastellessani esiin nousi 

ainakin seuraavia tilanteita, joihin käsittelijä voi harkintaansa käyttää: takautuvaan hakemuksen 

käsittelyyn, erilaisten maksusitoumusten kuten lääkemaksusitoumuksen, 

silmälasimaksusitoumuksen, hammasproteesimaksusitoumuksen, ja 

elintarvikemaksusitoumuksen antamiseen.  

                                                      
111 Rautiainen 2013, s. 269 – 270. 
112 THL 11/2019, s. 17 – 18. 
113 Tuori & Kotkas 2016, s. 312 – 313 & STM 2013, s. 28, KHO 2001:35 (20.06.2001 T 1481) 
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Harkintaa liittyy myös kiireellisen toimeentulotuen käsittelyn arvioimiseen. Lisäksi 

mainittakoon vielä se, että etuuskäsittelijä voi joutua käyttämään harkintaansa huoli-ilmoitusten 

tekemiseen ja sosiaalihuollon tarpeen arviointiin. Kelan työntekijät ovat velvollisia 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:n nojalla tekemään toimeentulotuen hakijasta 

sosiaalihuoltoilmoituksen, mikäli hakemuksen käsittelyssä ilmenee hakijan ilmeinen avun 

tarve. Myös lastensuojelulain (417/2007) 25 § velvoittaa Kansaneläkelaitoksen tekemään 

tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen. Edellä mainitut ilmoitukset on siis tehtävä huolen 

ilmaantuessa, ja jos huoli on ilmeinen, ei käsittelijälle siinä kohtaa ole harkintaa päättää, miten 

toimii. Ilmoitusten tarpeen arviointiin voi joka tapauksessa joutua käyttämään harkintaa. 

Mielestäni kyseisiä huoli-ilmoituksia olisi syytä tehdä melko pienelläkin kynnyksellä.  
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4 Viranomaisharkinnan oikeudelliset reunaehdot  
 

4.1 Menettelysääntely 
 

 

Viranomaisen täytyy päätöksenteossa ja harkinnassa huomioida menettelysäännökset. 

Menettelysäännösten huomioimisella on merkittävä vaikutus hallintoasioiden, kuten 

toimeentulotukiasioiden käsittelyssä. Menettelysäännökset perustuvat perustuslain 21 §:ään, 

jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman tarpeetonta 

viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa sekä oikeus saada 

oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös. Lisäksi käsittelyn julkisuus, oikeus tulla 

kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla (PL 21.2 §).  

 

Menettelysäännösten tehtävänä on varmistaa asian riittävä selvittäminen, erilaisten 

näkökulmien huomioiminen sekä harkintavallan käytön julkinen valvottavuus.114 

Menettelysäännösten tarkoituksena on myös varmistaa, että asiassa päädytään oikeaan 

lopputulokseen ja yksilö saa hänelle kuuluvat oikeudet. Menettelyä koskevilla 

oikeusturvatakeilla on välineellinen asema suhteessa aineelliseen lainsäädäntöön, sillä niiden 

avulla pyritään toteuttamaan ennalta ehkäisevä oikeusturva. Jälkikäteinen oikeussuoja toteutuu 

muutoksenhakujärjestelmän kautta. Tuorin mukaan menettelyä koskeva turva korostuu 

sosiaalioikeudessa, sillä asianosaisina olevien henkilöiden elämäntilanne saattaa olla vaikea ja 

heiltä saattaa puuttua taloudelliset, kulttuuriset tai sosiaaliset voimavarat, joita sosiaalisten 

oikeuksien toteuttamiseen saattaa tarvita. Asianosaisen ja viranomaisen suhde on 

lähtökohtaisesti epäyhdenvertainen.115 

 

Hallintolaki (434/2003) ohjaa yleislakina hallintoasioissa noudatettavasta menettelystä. 

Hallintolaissa määritellään laadulliset vähimmäisvaatimukset aineellisen lain soveltamiselle 

sekä julkisten hallintotehtävien hoitamisille.116 Hallintolaki säätelee melko kattavasti 

hallintoasian käsittelystä koskien esimerkiksi asian selvittämistä ja asianosaisen kuulemista 

sekä asian ratkaisua. Toimeentulotukilain kolmannen luvun menettelysääntely täydentää 

                                                      
114 Mäenpää 2018, s. 523. 
115 Tuori & Kotkas 2016, s. 379. 
116 Mäenpää 2018, s. 319. 
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hallintolain yleissääntelyä. Lisäksi toimeentulotukiasian käsittelyssä on hallintolain ja 

toimeentulotukilain ohella noudatettava seuraavia menettelystä annettuja yleislakeja: laki 

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003), laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta (621/1999), laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930) ja kielilaki 

(423/2003)117.  

 

Hallintolain 31 §:ssä säädetään asian selvittämisvelvollisuudesta. Viranomaisen on 

huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 

ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset. Asianosaisen on kuitenkin esitettävä selvitystä 

vaatimuksensa perusteista ja myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen (HL 

31.2 §). Selvitystä pyydettäessä on yksilöitävä, mistä seikoista selvitystä on esitettävä ja 

annettava selvityksen antamiselle määräaika (HL 32 ja 33 §.) Toimeentulotuessa 

selvitysvastuun jakautumista asianosaisen ja viranomaisen kesken on pyritty jakamaan, sillä 

toimeentulotukilain 17 §:n mukaan toimeentulotuen hakijan on annettava toimeentulotuen 

myöntämiseksi kaikki tiedossa olevat toimeentulotukiasiaan vaikuttavat välttämättömät tiedot. 

Tällainen tieto voi olla esimerkiksi pankkitilitosite tai palkkalaskelma.118 Viranomaisen on 

huolehdittava asian asianmukaisesta selvittämisestä, ja velvoite on ehdoton. Pykälä jättää 

viranomaiselle kuitenkin harkintaa sen suhteen, mitä on kussakin yksittäisessä tapauksessa 

asian kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Vaikka esimerkiksi toimeentulotuen hakijan on 

toimitettava pakollisena liitteenä pankkitiliotteet hakemuksen liitteeksi, voidaan kiireellisessä 

tilanteessa päätös tehdä viranomaisen harkinnalla ilman tiliotettakin119. 

 

Toimeentulotukilaissa ei ole säännöksiä asianosaisen kuulemisesta, joten kuulemiseen 

sovelletaan hallintolakia. Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaisella on annettava mahdollisuus 

esittää mielipiteensä ja näkemyksenä asiasta ennen ratkaisua. Toimeentulotuen päätöksenteossa 

asiakasta on kuultava esimerkiksi ennen perusosan alentamista. Toisekseen kuuleminen voi 

tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa viranomainen hankkii toimeentulotukiasian 

käsittelyä varten tarvittavia tietoja asianomaisen puolesta120. Tällainen tilanne voi olla 

esimerkiksi sellainen, jos asiakas laiminlyö vuokranmaksun ja toimeentulotuen osuus vuokrasta 

halutaan siirtää suoraan vuokranantajalle asiakkaan asumisen turvaamiseksi. Ennen vuokran 

                                                      
117 Tuori & Kotkas 2016, s. 384. 
118 STM 2013, s. 88. 
119 Ks esim: Kela, toimeentulotuen etuusohje 28.5.2020, s. 200. Viitattu: 16.6.2020. 
120 STM 2013, s. 88. 
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siirtoa on kysyttävä asianomaisen mielipidettä asiaan. Kuuleminen ei kuitenkaan tarkoita, että 

asiassa pitäisi toimia asianomaisen haluamalla tavalla.  

 

Asian saa tietyissä tilanteissa ratkaista ilman asianosaista kuulematta. Hallintolain 34 §:n 

mukaan kuuleminen voidaan jättää tekemättä esimerkiksi, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai 

hylätään heti perusteettomana, kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksenteon tarkoituksen 

toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa 

haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle tai ympäristölle, tai se on ilmeisen 

tarpeetonta. Jos kyse ei ole edellä mainituista tilanteista, niin kuulematta jättäminen on 

menettelyvirhe.  

 

Toimeentulotukilain 14 a §:n 3 momentin mukaan toimeentulotukiasia on käsiteltävä niin, että 

hakijan oikeus välttämättömään toimeentuloon tai huolenpitoon ei vaarannu. Päätös on 

laitettava viivytyksettä täytäntöön (14 a § 4 mom). Hakemus on käsiteltävä viivytyksettä, 

viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta (14 c 1 mom §), ja 

kiireellinen hakemus 1 - 2 arkipäivän kuluessa (14 b 1 mom §). Toimeentulotukiasiakkaalle 

tulee järjestää mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun kunnan sosiaalityöntekijän, 

sosionomin tai Kansaneläkelaitoksen toimihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä, kun asiakas on tätä pyytänyt (14 e §).  

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on todennut ratkaisussa EOAK/2112/2017, että 

oikeusasiamiehen kansliaan on saapunut satoja toimeentulotuen päätöksentekoon liittyviä 

kanteluita, joissa suurimmassa osassa syynä on ollut päätöksenteon viivästyminen. 

Oikeusasiamiehen Kelalta saaman selvityksen mukaan toimeentulotukihakemusten käsittely on 

ruuhkautunut, koska asiakasmäärä on noussut. Oikeusasiamies on todennut, että voimavaroihin 

ja työmäärään liittyvillä syillä ei voi hyväksyttävästi perustella perusoikeuksista poikkeamista. 

Oikeusasiamies on korostanut, että toimeentulotukilain 14 c §:n säännös viivytyksettömästä 

käsittelystä on ehdoton.  

 

Toimeentulotukilain menettelyä koskevat säännökset 14-14f §:t eivät juurikaan jätä tilaa 

harkinnalle. Tämä ilmenee säännösten sanamuodoista, kuten ”on tehtävä”, ”on toimitettava”, 

”tulee järjestää”, ”tulee pyytää”. Kuten edellä esitetty oikeusasiamiehen ratkaisukin osoitti, 

viranomaisella ei ole harkintaa esimerkiksi sen suhteen, missä ajassa hän hakemuksen 

ratkaisee. 
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Toimeentulotukilain 15 § jättää puolestaan tilaa harkinnalle, sillä pykälän mukaan 

toimeentulotuki määrätään kuukaudelta, mutta se voidaan tarvittaessa myöntää ja maksaa 

kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta. Toimeentulotukilain 15 § mahdollistaa myös 

menojen, tulojen ja varojen huomioimisen erissä; sekä sellaisen tulon, joka ei ole ollut tiedossa 

toimeentulotukea myönnettäessä, huomioimisen myöhemmin toimeentulotukilaskelmalla. 

Lisäksi toimeentulotuki voidaan erityisestä syystä myöntää takautuvasti (TL 15.4 §). 

 

Menettelysääntelyn yhteyteen kuuluu periaatteita, jotka ovat tärkeässä ja keskeisessä roolissa 

osana menettelyä. Ne ohjaavat viranomaista päätöksenteossa ja ehkäisevät viranomaista 

ylittämästä harkintavaltaansa.  

 

4.2 Hallinnon oikeusperiaatteet 
 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain 

muuttamisesta (HE 72/2002 vp) esitettiin hallintolain 2 lukuun otettavaksi hyvää hallintoa 

koskevat säännökset tarkoituksena määrittää viranomaistoiminnalle laadulliset 

vähimmäisvaatimukset. Hallintolain 6 § säädettäisiin viranomaisten harkintavaltaa ohjaavista 

yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista. Hallituksen esityksen mukaan yksityisen 

oikeusturvan ja perusoikeuksien sekä viranomaista velvoittavan lainalaisuusperiaatteen vuoksi 

on tärkeää, että viranomaisten harkintavallan käytöstä säädetään lailla.121 

 

Oikeusperiaatteet ovat vähitellen kehittyneet hallinto-oikeudellisessa doktriinissa ja 

oikeuskäytännössä. Periaatteet tulevat sovellettavaksi lain tulkinnassa sekä 

viranomaisharkinnan käyttämisessä, oli kyse laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 

Lisäksi ne tulevat sovellettavaksi intressipunnintatilanteissa ja erityisasiantuntemukseen 

sidotussa päätöksenteossa. Periaatteet eivät ole viranomaisille toimivaltaa muodostavia 

normeja, vaan niiden tarkoituksena on ohjata ja täydentää säännösten tulkinnassa, intressien 

punninnassa sekä harkinnan käyttämisessä.122 Hallinnon oikeusperiaatteita on kutsuttu myös 

                                                      
121 HE 72/2002 vp. s. 33, 54. 
122 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 313 - 314. 
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harkinnan rajoitusperiaatteiksi123. Nykyään niiden on kuitenkin nähty ennemmin ohjaavan, 

kuin rajoittavan harkintaa124. 

 

Hallinnon oikeusperiaatteet on lausuttu hallintolain 6 §:ssä, jonka mukaan ”viranomaisen on 

kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain 

mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja 

oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen 

perusteella oikeutettuja odotuksia.” Hallinnon oikeusperiaatteet ovat yhdenvertaisuus-, 

tarkoituksensidonnaisuus-, objektiviteetti-, suhteellisuus-, ja luottamuksensuojaperiaate. 

 

Hallinnon oikeusperiaatteet tulevat sovellettavaksi etenkin tilanteissa, joissa viranomaisella on 

toimivaltansa puitteissa mahdollisuus valita useita vaihtoehtoisia päätöksiä, toimia tai 

menettelyjä. Niiden soveltaminen edellyttää, että viranomaisella on ainakin jossain määrin 

harkintavaltaa valita eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä. Oikeusperiaatteilla on keskeinen 

merkitys, kun viranomaisen valinta vaikuttaa yksityisen oikeuksiin, etuihin tai 

velvollisuuksiin.125 Oikeusperiaatteet edistävät myös toiminnan ennakoitavuutta ja 

läpinäkyvyyttä126. Hallinnon ennakoitavuudella ja läpinäkyvyydellä pyritään turvaamaan 

luottamusta hallinnolliseen päätöksentekoon, jotta päätöksenteon kohteena oleva henkilö voi 

varmistua siitä, että toiminta on oikeudenmukaista ja menettelyt laillisia.  

 

Hallinnon oikeusperiaatteet sitovat viranomaisia oikeudellisesti. Niiden huomioimatta 

jättämisen seurauksena voi syntyä virheellinen hallintopäätös, joka voi olla syynä päätöksen 

kumoamiselle. Periaatteiden laiminlyönti voi olla osoitus harkintavallan ylityksestä, alituksesta 

tai väärinkäytöstä.127  Koska periaatteet on otettava huomioon toimeentulotuen päätöksenteossa 

ja ne vaikuttavat oleellisesti viranomaisen harkintaan, käsittelen seuraavaksi 

oikeusperiaatteiden keskeisen sisällön tarkemmin. 

 

 

 

  

                                                      
123 Uotila – Laakso – Pohjolainen – Vuorinen, 1989, s. 46. 
124 Koivisto 2014, s. 50. 
125 Mäenpää 2018, s. 153. 
126 Hallintolain soveltaminen ja asiointi toisen puolesta Kelassa 3.4.2020, s. 7. 
127 Laakso – Suviranta - Tarukannel 2006 s. 314. 
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4.2.1 Yhdenvertaisuusperiaate  

 
 

Yhdenvertaisuus perustuu perustuslain 6 §:ään, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 

edessä. Perustuslain 6.2 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri 

asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden tai muun syyn perusteella. Yhdenvertaisuusperiaatetta ilmentää 

lisäksi myös yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja tasa-arvolaki (1986/609).128 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja parantaa 

syrjinnän kohteeksi joutuneen henkilön oikeusturvaa.  Lakia sovelletaan niin julkisessa kuin 

yksityisessä toiminnassa ja laki koskee esimerkiksi etnisen alkuperän perusteella ilmenevää 

syrjintää muun muassa silloin, kun kysymys on sosiaaliturvaetuuksista.129 Hallintolain 6 §:ssä 

määritelty yhdenvertaisuusperiaate täydentää perustuslain vaatimuksia hallintotoiminnassa130. 

Yhdenvertaisuusperiaate käsittää kaksi elementtiä: vaatimuksen tasapuolisesta kohtelusta ja 

vaatimuksen johdonmukaisesta käytännöstä131. 

 

Tasapuolisen kohtelun vaatimus velvoittaa viranomaisen tulkitsemaan normia samanlaisissa 

tapauksissa samalla tavalla, ja puolestaan erilaisissa tapauksissa erot huomioiden. Tätä 

vaatimusta ei kuitenkaan tule ymmärtää tyhjentävästi, vaan periaatteen sisältö voidaan 

määrittää seuraavasti: samanlaisissa tapauksissa ei ole lupa menetellä eri tavalla ja vastaavasti 

erilaisissa tapauksissa ei ole lupa menetellä samalla tavalla, ellei menettelyä voida 

objektiivisesti perustella. Yhdenvertaisuus ei siten tarkoita sellaista muodollista vaatimusta, 

että lakia pitäisi soveltaa jokaisessa keskenään samanlaisessa tapauksessa samalla tavalla. 

Yhdenvertaisuusperiaate ei estä niin sanottua positiivista erityiskohtelua, jos siihen oikeuttavat 

perusteet ovat olemassa.132  

 

Johdonmukaisen käytännön vaatimus velvoittaa viranomaisen käyttämään omaksumaansa 

ratkaisulinjaa myös pidemmällä aikavälillä. Vaatimus on yhteydessä ratkaisujen 

ennakoitavuuteen, joka on oikeusvarmuuden kannalta olennainen tekijä. Johdonmukaisen 

käytännön vaatimus ei kuitenkaan estä viranomaista ratkaisulinjan muuttamisesta, jos siihen on 

                                                      
128 Mäenpää 2018, s. 154. 
129 Laakso – Suviranta - Tarukannel 2006, s. 316. 
130 Mäenpää 2018, s. 154. 
131 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 317. 
132 Laakso – Suviranta - Tarukannel 2006, s. 317 – 321. 
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perusteltu syy. Tämänkaltainen syy voi olla esimerkiksi olosuhteiden tai oikeuskehityksen 

muutos.  Jos ratkaisulinjaa muutetaan, viranomaisen tulee ryhtyä noudattamaan uutta linjaa 

johdonmukaisesti. Johdonmukaisen käytännön vaatimus on ulotettu yhden viranomaisen 

toimintaa laajemmaksikin, sillä yhdenvertaisuusperiaatteen katsotaan edellyttävän myös sitä, 

että samanlaisissa asioissa lakia sovelletaan samalla tavalla viranomaisesta riippumatta. 

Yhtenäiseen käytäntöön pyritään ohjaamaan esimerkiksi keskushallintoviranomaisen 

yhtenäistämisohjeilla tai muilla tulkinta- ja soveltamisohjeilla.133  Kelassa on käytössä 

esimerkiksi toimeentulotuen etuusohje. 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltävänä olevassa tapauksessa 

EOAK/4224/2018 kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen menettelyä, sillä hänen 

yksilöllistä tilannetta ei oltu otettu toimeentulotuen päätöksenteossa huomioon. 

Kantelun mukaan käsittely oli viivästynyt lainvastaisesti, mihin oli vaikuttanut 

Kelan turhien lisäselvitysten pyytäminen. Tapauksessa kantelijalta oli useaan 

otteeseen pyydetty lisäselvityksiä lääkekannabiksen käytöstä, mutta samaan aikaan 

toimeentulotukea oli myönnetty lisäselvitysten puuttumisesta huolimatta, kun taas 

toisina kuukausina toimeentulotuki lääkemenoihin oli hylätty samoilla 

käytettävissä olevilla tiedoilla. Oikeusasiamies on kiinnittänyt ratkaisussa 

huomiota päätöksenteon johdonmukaisuuteen ja todennut, että kun kyse on 

viimesijaisen toimeentulotuen järjestämisestä, johdonmukaisuuteen on syytä 

kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Edellä kuvattu tapaus on omiaan osoittamaan sen, kuinka harkinta mahdollistaa eri ihmisten 

välillä hyvin erilaisen käsittelyn, joka ei välttämättä aina vastaa johdonmukaisen käytännön 

vaatimusta. Tapaus mielestäni tuo esiin myös Kelan perustoimeentulotuen käsittelyn 

ongelmakohdan: toimeentulotukiasiaa käsittelee joka kuukausi eri henkilö. Vaikka ohjeet ovat 

kaikille etuuskäsittelijöille samat, saattavat eri käsittelijät tulkita ohjeita eri tavalla. Kun 

hakemuksen ratkaisee joka kerta eri henkilö, päätöksen sisältö voi olla riippuvainen kohdalle 

osuvasta käsittelijästä. 

 

                                                      
133 Laakso – Suviranta - Tarukannel 2006, s. 322 – 323. 
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Yhdenvertaisuusoikeuden tavoitteena on varmistaa muodollisen ja tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden toteutuminen134. Muodollinen yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikkia 

ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, riippumatta henkilöön liittyvistä seikoista tai 

ominaisuuksista135. Toimeentulotuen kontekstissa muodollisen yhdenvertaisuuden käsite on 

hieman ongelmallinen. Esimerkiksi Raija Huhtasen mukaan toimeentulotuen hakijan 

yksilöllisiä tarpeita korostavan ajattelun voidaan väittää olevan lähtökohtaisesti ristiriidassa 

sellaisten pyrkimysten kanssa, jotka tähtäävät muodollisen yhdenvertaisuuden 

toteutumiseen136. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus puolestaan tarkoittaa poikkeamista 

muodollisesta yhdenvertaisuudesta. Tosiasiallista yhdenvertaisuutta voidaan toteuttaa 

esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun kautta137. 

 

4.2.2 Tarkoitussidonnaisuuden periaate 

 
 

Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan viranomaisen on käytettävä toimivaltaansa vain 

lain hyväksymiin tarkoituksiin. Näin ollen se sisältää vaatimuksen siitä, että viranomainen 

käyttää toimivaltaansa vain sen rajoissa, johon se on määritelty käytettäväksi. Kun 

viranomainen käyttää harkintavaltaansa, se ei voi perustaa päätöstään epäolennaisiin syihin tai 

asettaa päätökselleen ehtoja, jotka eivät perustu lakiin tai ovat muutoin asiaan 

kuulumattomia.138 Vieraiden tarkoitusperien edistäminen tarkoittaa harkintavallan 

väärinkäyttöä139.  

 

Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen määrittely ei ole täysin ongelmatonta, sillä käytännössä 

voi olla vaikea täsmällisesti sanoa, mikä on viranomaisen toimivallan käytön oikea tarkoitus ja 

mitkä ovat toimivallan käytön sallitut rajat. Toimivallan tarkoitusta ja sen rajoja on siten 

pyrittävä selvittämään sovellettavan normin sisällön ja sillä tavoiteltujen päämäärien avulla 

kussakin tapauksessa erikseen. Vaikutusta lain säännöksen tulkintaan voi olla myös lain 

tarkoituksen ja tavoitteiden määrittelevällä yleissäännöksellä.140 Yleensä lakeihin sisältyvät 

                                                      
134 Kalliomaa – Puha ym. 2014, s. 12. 
135 Pylkkänen 2014, s. 24. 
136 Huhtanen 1994, s. 69. 
137 Ks esim. Mäenpää 2018, s. 158. 
138 Mäenpää 2018, s. 161. 
139 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 339. 
140 Mäenpää 2018, s. 161 – 162. 



 41 

tavoitteet ovat melko yleisluonteisia eikä sallitun vallankäytön rajoja voida johtaa niistä 

tarkkarajaisesti. Näin ollen hyväksyttävän tarkoituksen määrittäminen jää loppujen lopuksi 

tapauskohtaisen arvioinnin varaan.141 Joka tapauksessa toimivallan käyttäminen muihin kuin 

lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin sisältää tarkoitussidonnaisuusperiaatteen 

loukkauksen. Seuraava tapaus on mielestäni omiaan osoittamaan 

tarkoitussidonnaisuusperiaatteen loukkauksen ja harkintavallan väärinkäytön. 

 

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussa EOAK/6468/2017 ottanut kantaa Kelan 

toimivaltaan perustoimentulotukiasiassa. Kela oli tiedotteessaan kertonut, että on 

muuttanut toimeentulotuen lääkemenoja koskevaa sisäistä ohjettaan. Kelan mukaan 

täsmennetyllä ohjeella pyritään puuttumaan lääkkeiden väärinkäyttöön. 

Eduskunnan oikeusasiamies on todennut terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

valvontatehtävän kuuluvan aluehallintovirastoille, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirastolle Valviralle sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 

Fimealle. Oikeusasiamiehen mukaan Kansaneläkelaitokselle ei ole laissa säädetty 

toimeentulotukena myönnettävien terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

lääkkeiden määräämiskäytäntöjä koskevaa valvontatehtävää. Oikeusasiamiehen 

mukaan Kelan toiminta tulee varsin lähelle terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

toiminnan valvontaa, johon Kelalle ei ole laissa säädettyä toimivaltaa. 

 

4.2.3 Objektiviteettiperiaate 

 
 

Objektiviteetti- eli puolueettomuusperiaatteen mukaan viranomaisen on toimittava 

objektiivisesti ja riippumattomasti. Objektiivisuuden vaatimus merkitsee sitä, että 

viranomaisen toiminta ei saa perustua asiattomiin tai vieraisiin tarkoitusperiin. 

Riippumattomuuden vaatimus puolestaan tarkoittaa, että viranomainen toimii itsenäisesti eikä 

anna epäasiallisen ulkopuolisen vaikuttamisen vaikuttaa omaan toimintaansa. Esimerkiksi 

erityisen kiinteät yhteydet sääntelyn kohteisiin tai edun hakijoihin voivat vaarantaa 

riippumattomuutta. Puolueettomuusperiaatteen pääasiallisena tavoitteena on turvata 

luottamusta hallintotoiminnan tasapuolisuuteen ja puolueettomuuteen.142 

 

                                                      
141 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 341. 
142 Mäenpää 2018, s. 163 - 164. 



 42 

Puolueettomuusperiaatteen kannalta vieraita ja epäasiallisia tarkoitusperiä voi olla esimerkiksi 

ystävän tai jonkun muun tutun ihmisen suosinta, henkilökohtaisen edun tavoittelu tai 

julkisyhteisön taloudellisen hyödyn tavoittelu. Puolueettomuusperiaatetta on pyritty 

vahvistamaan esimerkiksi hallintolain 27 §:n ja 28 §:n esteellisyyssäännöksillä. Julkisyhteisön 

palveluksessa oleva on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, jos luottamus 

puolueettomuuteen vaarantuu.143  

 

Objektiviteettiperiaatetta voidaan kutsua myös asiallisuusvaatimukseksi. Se velvoittaa 

viranomaisen asianmukaiseen asian käsittelyyn. Hallinnollisessa päätöksenteossa ja 

toiminnassa objektiviteettiperiaate on rajoittava, sillä se osoittaa, minkälaiset perusteet ovat 

epäasiallisia, mihin ei ole lupa nojautua. Vastausta siihen kysymykseen, mitkä toimintamuodot 

ja päätöksentekoon liittyvät näkökulmat ovat oikeusjärjestyksen kannalta sopimattomia ja 

kiellettyjä, on vaikea esittää. Objektiivisuuden vaatimukset tarkentuvat tapauskohtaisessa 

arvioinnissa.144 

 

4.2.4 Suhteellisuusperiaate 

 

 
Suhteellisuusperiaatteen pääasiallinen sisältö on, että viranomaisen toimien on oltava oikeassa 

suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden145. Näin ollen viranomaisen toimet eivät saa olla 

ylimitoitettuja tai kohtuuttomia146. Suhteellisuusperiaate edellyttääkin arviointia siitä, onko 

toimenpide soveltuva, tarpeellinen ja sopiva suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Lisäksi 

suhteellisuusperiaate edellyttää arviointia siitä, onko viranomaisen toimi tarpeellinen ja 

välttämätön erityisesti sen kohteen etujen ja oikeuksien osalta. Lisäksi periaate edellyttää 

toimenpiteiden oikeasuhtaisuutta. Viranomaisen toimenpiteet eivät saa sisältää yksityisen 

oikeuksien rajoituksia tai yksityiseen kohdistuvaa pakkoa enempää kuin on tarpeellista 

toimenpiteen tavoitteiden saavuttamiseksi. Viranomaisen on siis käytettävä sellaisia keinoja, 

jotka vähiten rajoittavat tai puuttuvat yksilön oikeuksiin.147 

 

                                                      
143 Mäenpää 2018, s. 164. 
144 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 327 – 328. 
145 Mäenpää 2018, s. 165. 
146 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 330. 
147 Mäenpää 2018, s. 165.  
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Oikeasuhtaisuuden arvioinnissa perusteena voidaan pitää kohtuullisuutta niin velvoitteiden 

asettamisen kuin etujen myöntämisenkin osalta. Esimerkiksi harkinnanvaraisen taloudellisen 

tuen myöntämisessä on käytettävä kohtuusharkintaa. Erityisen keskeinen merkitys periaatteella 

on silloin, kun tehdään rajoittavia tai kielteisiä päätöksiä tai toimia, mutta 

suhteellisuusperiaatteen soveltaminen voi tulla kyseeseen myös myönteisiä päätöksiä tehtäessä. 

Esimerkiksi myönnetty tuki tai etuus ei saa esimerkiksi olla määrältään suhteeton.148 

Suhteellisuusperiaate saattaa tulla sovellettavaksi näin ollen esimerkiksi toimeentulotuen 

myöntämisen edellytysten arvioinnissa – erityisesti perusosan alentamisharkinnassa.  

 

 

4.2.5. Luottamuksensuojaperiaate 

 
 

Luottamuksensuojanperiaate sisältää vaatimuksen siitä, että viranomaisen on toiminnassaan 

huomioitava yksityisen oikeutetut odotukset ja turvattava ne. Yksityisellä henkilöllä on 

perustelluin edellytyksin oikeus voida luottaa viranomaisten toimintaan ja siihen, että 

viranomaisen toiminta ei odottamattomasti tai ainakaan takautuvasti muutu siltä osin, kun se 

vaikuttaa yksityisen oikeuteen tai etuun rajoittavasti. Luottamuksensuoja toimii siten myös 

oikeusvarmuuden takeena.149 

 

Eduskunnan oikeusasiamies on arvioinut oikeutettujen odotusten perusteita 

esimerkiksi ratkaisussa EOAK/6468/2017. Tapauksessa oli kyse siitä, että kantelija 

oli saanut toimeentulotukea lääkärin hänelle määräämään ADHD lääkkeeseen 

monia vuosia. Kela oli muuttanut toimeentulotuen lääkemenoja koskevaa sisäistä 

ohjettaan syksyllä 2017 ja edellyttänyt jatkossa kantelijalta lisäselvitystä lääkkeen 

”välttämättömyydestä ja tarpeellisuudesta.” Oikeusasiamiehen mielestä 

kantelijalle on syntynyt oikeutettuja odotuksia sen suhteen, että hänellä on sairaus, 

joka edellyttää kyseistä lääkehoitoa ja lääkemenot huomioidaan toimeentulotukea 

myönnettäessä. Oikeusasiamiehen mukaan oikeutettuja odotuksia on syntynyt 

varsinkin, kun kantelijalle on jo aiemmin myönnetty toimeentulotukea samaiseen 

lääkkeeseen. Vaikka Oikeusasiamies kiinnitti huomiota edellä mainittuun, niin hän 

ei laillisuusvalvojana voinut ottaa tapauksessa kuitenkaan kantaa siihen, olisiko 

kantelijalle määrättyyn lääkkeeseen pitänyt myöntää perustoimeentulotukea vai ei. 

                                                      
148 Mäenpää 2018, s. 165 – 166. 
149 Mäenpää 2018, s. 169. 
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Toisekseen oikeutettujen odotusten on oltava lainmukaisia, jotta niihin voi kohdistua legitiimi 

odotus. Luottamuksensuoja ei estä puuttumista lainvastaisesti myönnettyyn etuuteen. Tosin 

tällöin tulee huomioitavaksi myös suhteellisuusperiaate sekä oikeusvarmuus, joka voi asettaa 

edellytyksiä virheellisen etuuden peruuttamiselle tai takaisinperinnälle. Luottamuksensuoja 

edellyttää siten vilpitöntä mieltä, asianosainen ei voi itse omalla lainvastaisella toiminnallaan 

saada aikaan oikeutettuja odotuksia. Jos tukipäätös perustuu asianosaisen virheellisesti 

antamiin tietoihin, luottamuksensuoja ei estä myönnetyn tuen takaisinperintää.150 

 

Luottamuksensuojan periaate ilmenee myös hallintolain 6 § lisäksi esimerkiksi hallintolain 50 

§:stä, joka koskee asiavirheen korjaamista. Asiavirheen korjaaminen asianosaisen vahingoksi 

edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen (HL 50.2 §). Luottamuksensuojan 

periaate tarkoittaa siis käytännössä sitä, että mikäli viranomainen on antanut virheellisen edun 

suovan tai oikeuksia perustavan hallintopäätöksen tiedoksi asianosaiselle, sitä ei voi jälkikäteen 

ilman siihen oikeuttavan säännöksen tukea tai ilman asianosaisen suostumusta peruuttaa tai 

muuttaa. Sitä ei voida siis korjata asianosaisen vahingoksi enää sen jälkeen, kun päätös on 

annettu tiedoksi. Hallintolaissa asetettu suostumuksen edellytys ei kuitenkaan koske 

virheellisen velvoittavan tai rajoittavan päätöksen peruuttamista tai sen korjaamista 

asianosaisen eduksi.151 

 

Luottamuksensuojan periaatteen sisällön arviointi ja sen merkitys harkintavallan käytössä jää 

tapauskohtaisen arvioinnin ja päätöksenteon varaan. Yleisenä näkökohtana voidaan siitä 

huolimatta esittää, että luottamuksen suojan yleisenä edellytyksenä on yksityisen vilpitön mieli 

ja oikeusjärjestyksen perusteella oikeutetut odotukset.152  

 

4.3 Kohtuusperiaate 
 
 

Kohtuusperiaate liittyy tapauskohtaisten erityisolosuhteiden huomioimiseen ja voi olla syynä 

siihen, että normaaleista ratkaisuperusteista poiketaan.153 Kohtuusperiaatetta ei ole suoraan 

kirjoitettu lainsäädäntöön eikä hallituksen esityksiin. Kohtuusperiaatetta ei ole myöskään 

                                                      
150 Mäenpää 2018, s. 170. 
151 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 345 - 346. 
152 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 347 – 348. 
153 Tuori & Kotkas 2016, s. 182. 
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kirjattu yleisiin hallinto-oikeuden periaatteisiin, mutta oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin 

viitattu kohtuusperiaatteen olemassaoloon. Sosiaalioikeudellista kohtuusperiaatetta 

oikeuskirjallisuudessa on käsitelty etenkin koskien aiheettomasti maksettujen sosiaalisten 

etuuksien takaisinperintää.154 Aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperintään liittyvässä 

kohtuusharkinnassa tulisi huomioida ”etuuden saajan sosiaalinen tilanne ja taloudellinen 

asema eli maksukyky155. Vaikka kohtuusperiaatteen asema yleisenä hallinto-oikeuden 

periaatteena ei olekaan vakiintunut, sen huomioimiseen on mielestäni syytä kiinnittää huomiota 

päätöstä ohjaavana periaatteena, sillä kohtuusmaininta on kirjattu toimeentulotuen alentamista 

(TL 10.4 §) ja jaksottamista (TL 15 §) koskeviin säännöksiin. 

 

Esimerkiksi toimeentulotukilain 10.4 §:n mukaan perusosan alentaminen voidaan tehdä vain, 

jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämää välttämätöntä toimeentuloa, eikä 

alentamista voida muutoinkaan pitää kohtuuttomana. Perustuslakivaliokunnan mukaan 

toimeentulotuen perusosaa alennettaessa on varmistettava, että yksittäistapaukset eivät ole 

ristiriidassa perustuslain 19.1 §:n kanssa. Eli perusosaa ei saa alentaa, jos sen seurauksena 

henkilölle ei voida turvata enää perustuslain mukaista välttämätöntä toimeentuloa. 

Kohtuusharkinnassa onkin syytä kiinnittää huomio etuuden saajan taloudelliseen asemaan.156 

Perusosan alentamisen suhteen perustuslakivaliokunta on korostanut kohtuuttomuuskriteerin 

tulkinnassa perusoikeusmyönteistä laintulkintaa157. 

 

Hallinto-oikeus on ottanut kantaa perusosan alentamisen kohtuuttomuuteen 

ratkaisussa (Oulun HAO 27.5.2008 T 08/0257/2). Ratkaistavana oli kysymys, 

voitiinko toimeentulotuen perusosaa alentaa toimeentulotuen hakijalta, joka oli 

pitkään jatkuneen alkoholin väärinkäytön vuoksi kykenemätön osallistumaan 

työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. A oli ollut useasti asunnottomana ja 

hänelle oli määrätty edunvalvoja. A:n toimeentulotuen perusosaa oli alennettu 40 

prosenttia, sillä hän oli toistuvasti laiminlyönyt osallistumisensa työllistymistä 

edistäviin toimenpiteisiin ja omasta elannostaan huolehtimisen. Hallinto-oikeus 

katsoi, että A:n perusosaa ei ollut voitu mainituilla syillä alentaa. Hallinto-oikeus 

                                                      
154 Tuori & Kotkas 2016, s. 183 & Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeudellisesta kohtuusperiaatteesta – tarvitaanko 

sellaista? Lakimies 5/2009. 
155 Ks esim Kotkas 2009, s. 766, HE 7/1997 vp s. 9. 
156 PeVL 31/1997 vp. s. 4, Kotkas 2009, s. 768 – 769. 
157 PeVL 31/1997 vp s. 4. 
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perusteli päätöstään sillä, että jokaisen oikeus välttämättömään toimeentuloon on 

sidottu henkilön kykyyn hankkia itselleen ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva 

ja henkilölle tulee voida osoittaa konkreettinen, olosuhteisiin nähden realistinen 

tapa hankkia toimeentulonsa. Lisäksi hallinto-oikeus on painottanut tapauksessa 

kohtuullisuusharkintaa. Hallinto-oikeus katsoi asiassa esitetyn selvityksen 

perusteella, että A on ollut kykenemätön sairautensa vuoksi noudattamaan 

työllistymistä edistävää suunnitelmaa, eikä A:n voitu kyseisissä olosuhteissa katsoa 

olevan kykenevä hankkimaan välttämätöntä toimeentuloa omalla toiminnallaan. 

Perusteluissa on myös korostettu, että kohtuuttomuuskriteeriä tulee tulkita 

perusoikeusmyönteisesti.158 

Vastaava kohtuullisuusmaininta esiintyy myös toimeentulotukilain 15.2 §:ssä, jonka mukaan 

toimeentulotuen määrää laskettaessa huomioon otetaan menot, tulot ja varat siltä ajanjaksolta, 

jolle toimeentulotuki myönnetään. Tulo voidaan kuitenkin jakaa useammalle toimeentulotuen 

myöntämisen ajanjaksolle, jos se tulon kertaluonteisuus, sen saamisen peruste tai 

käyttötarkoitus huomioiden on kohtuullista. Hallituksen esityksessä (HE 217/1997 vp) 

tällaiseksi tuloksi mainittiin esimerkiksi opintolaina, joka on tarkoituksenmukaista jaksottaa 

tuloksi useammalle kuukaudelle. Tarkoituksena on varmistaa se, että elinkustannuksia pyritään 

kattamaan kertaluonteisella tulolla useamman kuukauden ajan, eikä tuloja tulkita varoiksi, jotka 

ovat hakijan vapaasti käytettävissä. Tällä pyritään varmistamaan se, ettei toimeentulotuen tarve 

realisoidu heti seuraavassa kuussa.159 Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että kun 

opintolainaa maksetaan yhdeksältä kuukaudelta vuodessa, niin opintolainasta huomioidaan 

yhdeksän kuukauden ajan tulona lainan laskennallinen kuukausimäärä.  

Oikeuskäytännöstä löytyy joitain esimerkkejä jaksottamista koskien. Tästä esimerkkinä 

Kotkaksen esittelemä tapaus KHO 18.07.2005 T 1825, jossa tulojen jaksottamispäätöstä 

pidettiin kohtuuttomana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asunnon myyntituloja ei voitu 

jaksottaa seuraavan kuukauden tuloksi, sillä varat oli käytetty perheen uuden vakituiseen 

asuinkäyttöön tarkoitetun asunnon rakentamiseen. Näin ollen ei ollut kohtuullista, että ne oli 

huomioitu toimeentulotukilaskelmalla tulona.160 

                                                      
158 Oulun HAO 27.05.2008 T 08/0257/2 
159 Kotkas 2009, s. 769 & HE 217/1997 vp, s. 24. 
160 Kotkas 2009, s. 769. 
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Sosiaalioikeudellista kohtuusperiaatetta ei voida tyhjentävästi määritellä, sillä siinä on aina 

kyse oikeudenmukaisuudesta yksittäistapauksessa.161 Edellä esitettyjen toimeentulotukilain 

pykälien kohdalla kohtuuden käsitteen tarkempi määrittely on jätetty viranomaisen 

harkintavaltaan yksittäistapauksissa. Kohtuusharkinnassa tulee huomioida kuitenkin 

esimerkiksi perustuslain 19.1 §.  Mielestäni perusosan alentamisharkinnassa kyse on jossain 

määrin myös tulevaisuuden ennustamisesta, sillä toimeentulotuen myöntäminen kohdistuu 

usein tulevaan aikaan. Miten voidaan päätöstä tehdessä varmistua siitä, että perusosan 

alentaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen ja vaaranna perustuslain 19.1 §:n turvaamaa 

välttämätöntä toimeentuloa? 

 

4.4 Sosiaalihuollon oikeusperiaatteet 
 
 

Sosiaalioikeuden alalla yksittäisten päätösten harkintavaltaa ohjaa myös sosiaalioikeuden ja 

sosiaalihuollon oikeusperiaatteet. Sosiaalihuollon oikeusperiaatteet perustuvat sosiaalihuollon 

asiakaslakiin, sosiaalihuoltolakiin ja erityislakien ohella lakien esitöihin.  Monet 

sosiaalihuollon periaatteet on vahvistettu sosiaalihuollon lainsäädännössä. Merkitykselliset 

sosiaalihuollon oikeusperiaatteet ovat: laajentavan tulkinnan kielto päätettäessä tahdosta 

riippumattomista toimenpiteistä tai etuuksien saajien valvonnasta, hakijalle myönteisen 

tulkinnan ensisijaisuus etuuspäätöksissä, tarveperiaate, asiakkaan itsemääräämisoikeus ja 

osallistuminen, asiakkaan integriteetin kunnioittaminen, yleisten sosiaalipalvelujen 

ensisijaisuus, asiakkaan omatoimisuuden edistäminen, ryhmätason osallistuminen ja 

vaikuttaminen sekä luottamuksellisuus.162 

 

Laajentavan tulkinnan kieltoa sovelletaan esimerkiksi päätettäessä tahdosta riippumattomista 

toimenpiteistä. Periaatetta perustelevat perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat. Tahdosta 

riippumattomat toimenpiteet rajoittavat henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta, sekä 

itsemääräämisoikeutta, joten niihin oikeuttavia säännöksiä on tulkittava ahtaasti.163 

Toimeentulotuessa tahdosta riippumattomia toimenpiteitä voi olla esimerkiksi perusosan 

alentaminen. 

  

                                                      
161 Kotkas 2009, s. 771. 
162 Tuori & Kotkas 2016, s. 195 - 197. 
163 Tuori & Kotkas 2016, s. 197. 
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Etenkin myönteisen tulkinnan ensisijaisuus on toimeentulotuen päätöksenteossa keskeinen 

viranomaisen harkintaa ohjaava periaate. Myönteisen tulkinnan ensisijaisuudella tarkoitetaan 

sitä, että yksilöllisissä etuuspäätöksissä epäselvissä tilanteissa tulee asia ratkaista asiakkaan 

eduksi. Toimeentulotuen etuuspäätöksissä myös perusoikeusmyönteinen laintulkinta perustelee 

myönteisen tulkinnan ensisijaisuutta ja se vastaa myös eettisille ja moraalisille näkökulmille 

yksilöllisissä päätöksissä annettavaa etusijaa. Myönteisen tulkinnan ensisijaisuus on erityisen 

tärkeä toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön toimeenpanemisessa. Kielteinen tulkinta ei 

saa johtaa siihen, että hakija putoaa kokonaan myös muiden etuusjärjestelmien ulkopuolelle. 

Koska sosiaaliturvajärjestelmämme on niin hajautunut, niin tulkinnassa tulisi ottaa huomioon 

koko sosiaaliturvalainsäädäntö yksittäisen säädöksen sijaan.164  

 

Mielestäni myönteisen tulkinnan periaatteen huomioimiseen on syytä kiinnittää erityistä 

huomioita toimeentulotuen ollessa jakaantunut Kelalle ja kunnille. Eduskunnan 

apulaisoikeusasiamiehen käsiteltävänä olevassa tapauksessa EOAK/7043/2017 kantelija oli 

jäänyt ilman tarvitsemaansa kilpirauhaslääkettä, koska Kela ei ollut pitänyt hakijan toimittamia 

selvityksiä lääkkeen tarpeellisuudesta riittävinä. Kantelija oli kielteisen päätöksen saatuaan 

hakenut lääkkeeseensä täydentävää toimeentulotukea kunnasta, mutta kunta ei ollut suostunut 

myöntämään lääkkeeseen toimeentulotukea, sillä terveydenhuoltomenot kuuluvat 

perustoimeentulotuella korvattaviksi. Eduskunnan oikeusasiamies on pitänyt ratkaisussa Kelan 

menettelyä lainvastaisena, sillä välttämättömät terveydenhoitomenot kuuluvat 

perustoimeentulotuessa huomioitaviksi. Oikeusasiamies on todennut, että vaikka kunnilla ei ole 

velvollisuutta myöntää tukea Kelalle kuluviin menoihin, niin kunnat voivat kuitenkin käyttää 

harkintaa ottaen huomioon sen, mitä perustuslain 19 §:ssä ja 22 §:ssä on säädetty kansalaisten 

perusoikeuksista. Mielestäni tapaus on omiaan osoittamaan sen, että järjestelmän ollessa 

jakautunut eri viranomaisten välille olisi harkinnassa syytä kiinnittää erityistä huomiota 

myönteisen tulkinnan ensisijaisuuteen, jotta toimeentulotuen hakijan perusoikeudet tulevat 

turvatuksi. 

 

Myönteisen tulkinnan periaate tunnustetaan myös Kelan menettelyohjeissa. Menettelyohjeen 

mukaan, jos asianmukaisen selvityksen jälkeenkin yksittäistapauksissa on useita eri 

ratkaisuvaihtoja, tulee valita asiakkaan kannalta edullisin. Menettelyohje velvoittaa 

                                                      
164 Tuori - Kotkas 2016, s. 197 – 198, 210 – 211. 
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noudattamaan periaatetta esimerkiksi tilanteessa, jossa hakemuksen saapumisajankohta on 

epäselvä.165 

 

Sosiaalihuollossa etuuksien ja palveluiden saaminen perustuu tarveperiaatteeseen. Eli 

sosiaalietuuksia myönnetään niitä eniten tarvitseville. Tarveperiaate ohjaa yksilöllistä 

päätöksentekoa etuuksien myöntämisessä ja sitä ilmentää esimerkiksi toimeentulotukilain 2 §:n 

säännökset myöntämisen edellytyksistä. Tarveperiaatteen haasteena on sen epämääräisyys 

tilanteissa, kun hakijoita on paljon – yksilöllisiä tarpeita voi olla vaikea laittaa 

tärkeysjärjestykseen. Sosiaalihuollossa tarveperiaate tarkoittaa myös asiakkaan yksilöllisten 

tarpeiden huomioimista.166 On kuitenkin syytä huomioida, että tarveperiaatteessa kyse ei ole 

tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan harkinta on lähempänä laillisuusharkintaa167. 

Toimeentulotuen myöntämisen edellytys perustuu toimeentulotukilain 6 §:ään, eikä 

viranomaisen harkintaan kuulu vapaasti päättää, onko hakija tuen tarpeessa vai ei. 

 

4.5 Viranomaisnormit 
 
 

Sosiaalioikeuden päätöksenteolle ominaista on usein joukkoluonteisuus. 

Toimeentulotukiasioiden suuresta määrästä johtuen yksittäistapausta koskeva argumentaatio ei 

ole mahdollista samalla tavalla kuin esimerkiksi korkeimman oikeuden päätöksissä. Ensiasteen 

päätöksenteko poikkeaakin muista oikeudenaloista normipohjaltaan ja oikeuslähteiltään: 

sosiaalioikeudessa lainsäädäntöä täydentävät viranomaisnormit. Viranomaisnormeilla 

tarkoitetaan organisaation omia soveltamisohjeita.168  

 

Toimeentulotuen päätöksenteon avuksi on laadittu muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön 

toimeentulotukiopas169 , jonka julkaisupäivämäärä on ennen Perustoimeentulotuen Kela-

siirtoa. Tästä huolimatta se on nähdäkseni monilta osin relevantti edelleenkin. Lisäksi Kelalla 

on käytössään oma toimeentulotuen etuusohje170. Laissa Kansaneläkelaitoksesta (731/2001) on 

                                                      
165 Hallintolain soveltaminen ja asiointi toisen puolesta Kelassa. 03.04.2020, s. 2. Ks myös. Tuori & Kotkas 

2016, s. 211. 
166 Tuori – Kotkas 2016, s. 198 – 199. 
167 Kotkas 2014, s. 46 – 47. 
168 Tuori – Kotkas 2016, s. 7. 
169 Ks. STM 2013. 
170 Kela, toimeentulotuen etuusohje. 
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säädetty, että Kansaneläkelaitos voi yhdenmukaisen ratkaisukäytännön varmistamiseksi antaa 

ohjeita etuuksien käsittelemisestä. Kelan toimivaltaan ei kuulu yksilöllisten etuuspäätösten 

sisältöön vaikuttavien oikeusnormien antaminen. Kela voi kuitenkin hallintolain ja 

mahdollisten erityissäännösten sallimissa rajoissa antaa oikeudellisesti sitovia määräyksiä 

menettelystä, joita Kelan sisällä päätöksenteossa on noudatettava.171 Kelan etuusohje on 

pääasiassa tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön mutta se on kaikkien nähtävillä Kelan 

verkkosivuilla.  Hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että perustoimeentulotuen Kela-siirron myötä 

etuusohje on valtakunnallisesti yhtenäinen ja etuuskäsittelijät tulkitsevat samaa ohjetta. Näin 

turvataan se, että hakijat ovat alueellisesti yhdenvertaisessa asemassa.  

 

On katsottu, että organisaatiot voivat muokata harkintaa paljonkin omilla 

ratkaisukäytännöillään ja ohjeillaan. Organisaatioiden ohjeet saattavat joko olla tai niitä 

voidaan tulkita lain säännöksiä rajoittavasti tai laajentavasti.172 Organisaation omilla ohjeilla ei 

luonnollisestikaan voida poiketa lainsäädännöstä ja jos lainsäädäntö esimerkiksi edellyttää 

tapauskohtaista harkintaa, tätä harkintaa ei voida korvata kaavamaisesti sovellettavilla 

ohjeilla173. 

 

Ohjeiden oikeuslähdeopillinen asema on jossain määrin epäselvä, mutta todellisuudessa ne 

ohjaavat ensi asteen päätöksentekoa mahdollisesti merkittävämmällä tavalla kuin 

lainsäädäntö174. Toomas Kotkas ja Laura Kalliomaa-Puha ovat tutkineet harkinnan käyttöä 

Kelassa. Ratkaisutyössä keskeiseksi ohjenuoraksi osoittautui Kelan etuusohje, sillä vastaajista 

89 prosenttia kertoi turvautuvansa päivittäin tai ainakin viikoittain Kelan etuusohjeeseen. 84 

prosenttia vastaajista kertoi, että pyrkii etsimään vastausta suoraan laista harvemmin kuin 

viikoittain.175 Myös Raija Huhtasen väitöskirjatutkimus vuodelta 1994 osoitti, että 

toimeentulotukiasioiden käsittelyssä hallinnolliset ohjeet sekä hallintokäytäntö ovat usein 

kumonneet kirjoitetun lain176.  

 

Tapauksessa EOAK/7144/2017 kantelijalle ei myönnetty toimeentulotukena 

vuokravakuutta asuntoon, joka ylitti Kelan asumisnormin. Kantelija oli kertonut 

                                                      
171 Tuori & Kotkas 2008, s. 147. 
172 Kotkas & Kalliomaa – Puha 2014, s. 208. 
173 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006, s. 29. 
174 Tuori & Kotkas 2016, s. 7, 315 – 316. 
175 Kotkas & Kalliomaa-Puha 2014, s. 208 - 209. 
176 Huhtanen 1994, s. 321. 
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tarvitsevansa kaksiota lasten tapaamista varten. Kela oli hylännyt 

vuokravakuushakemuksen sillä perusteella, että asunto oli yksinäiselle ihmiselle 

liian kallis. Lasten tapaamisesta Kela oli pyytänyt lastenvalvojan vahvistamaa 

tapaamissopimusta. Oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota 

kantelukirjoituksessakin esitettyyn seikkaan siitä, että lasten tapaamissopimusta ei 

ole mahdollista käytännössä tehdä koskaan Kelan edellyttämässä aikataulussa. 

Oikeusasiamies on todennut, että saamastaan selvityksestä syntyy vaikutelma, että 

Kela ei ole riittävästi selvittänyt hakijan tilannetta ja yksilöllisiä olosuhteita. 

Oikeusasiamiehen mukaan näyttää siltä, että päätös on tehty pelkästään nojautuen 

Kelan ohjeistukseen kohtuullisista asumismenoista. Menettely on voinut hänen 

mukaansa estää kantelijan oikeuden tavata lapsiaan sekä myös lasten lailla 

säädettyä oikeutta nähdä vanhempaansa. Oikeusasiamies on kiinnittänyt vakavaa 

huomiota yksilöllisestä harkinnasta toteamaansa ja korostanut, että yksilöllinen 

harkinta olisi edistänyt myös lapsen oikeuksien toteutumista. 

 

Toimeentulotuen hakijan yksilölliset olosuhteet tai tosiasialliset tilanteet eivät välttämättä tule 

tarpeeksi hyvin selvitetyiksi, jos toimeentulotukiohjeita sovelletaan kaavamaisesti177. Huhtasen 

mukaan ohjeiden liian tunnollinen seuraaminen saattaa johtaa ristiriitaan lain tarkoituksen 

kanssa, sillä harkintavaltaa on jätetty lainsäädäntöön juuri siksi, että kussakin tapauksessa 

voidaan huomioida yksilölliset piirteet178. 

Soveltamisohjeiden keskeinen rooli ratkaisutyössä on ymmärrettävää, sillä niiden käyttö 

helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa ratkaisutyötä179. Ohjeet on usein kirjoitettu melko 

yksityiskohtaiseen muotoon, jolloin ne soveltuvat hyvin käytännön ratkaisutilanteisiin180. 

Esimerkiksi Kelan etuusohje sisältää konkreettisia esimerkkejä ratkaisutilanteista ja Sosiaali- 

ja terveysministeriön julkaisema toimeentulotukiopas sisältää korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksiä. Näin ohjeet toimivat ohjeina samanlaisten tapausten varalle. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksesta selviää, että keväällä 

2019 perustoimeentulotuen etuuskäsittelijöiden tavoite on ollut ratkaista 15 hakemusta 

                                                      
177 Kalliomaa-Puha 2013, s. 28. 
178 Huhtanen 1994, s. 296. 
179 Kotkas & Kalliomaa - Puha 2014, s. 208. 
180 Huhtanen 1994, s. 307. 
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päivässä. Tavoiteaika per hakemus on noin 20-30 minuuttia. Yli 60 prosenttia kyselyyn 

vastanneista etuuskäsittelijöistä koki vaikeaksi tai melko vaikeaksi tavoiteajassa pysymisen.181  

Määrälliset tavoitteet ratkaisutyössä osaltaan varmasti selittävätkin etuusohjeen tärkeyttä ja 

siihen tukeutumista. Määrälliset tavoitteet ovat mielestäni kuitenkin hieman kyseenalaisia, jos 

otetaan huomioon se, että toimeentulotuki kuuluu toimeentulotukilain 1 §:n mukaan 

sosiaalihuoltoon. Toimeentulotuen hakijoiden tilanteet saattavat olla erilaisten kasaantuneiden 

sosiaalisten ongelmien vuoksi hyvinkin haastavia ja vaatia perusteellista perehtymistä ja 

selvitystyötä. Jos käsittelijälle ei ole riittävästi aikaa perehtyä hakijan tilanteeseen, seuraukset 

voivat olla niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta mittavat. 

Koska soveltamisohjeiden tulee perustua lakiin eikä niitä saa soveltaa silloin, jos ne ovat 

ristiriidassa lain tarkoituksen kanssa, en näe niiden käyttöä ja niihin tukeutumista sinänsä 

ongelmallisena. Liiallinen ohjeisiin tukeutuminen voi kuitenkin johtaa harkintavallan 

alittamiseen. Tästä päästäänkin siihen, että viranomaiselle jätetty harkintavalta ei ole vain 

oikeus, vaan myös velvollisuus. Mikäli viranomaiselle on jätetty harkintavaltaa, tarkoituksena 

on myös käyttää sitä182. Jos harkintaa ei käytetä tilanteen edellyttämällä tavalla, se voi aiheuttaa 

toimeentulotuen hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia tai ongelmia. 

 

 

                                                      
181 VTV 1/2020 s. 26 – 27.  
182 Mäenpää 2018, s. 527. 
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5 Johtopäätökset 
 

 

 

Tarkastelun kohteena tässä gradussa on ollut toimeentulotuen harkintavallan reunaehdot, eli 

tarkemmin sanottuna se, mitkä ovat ne kehykset, joiden sisällä viranomaisen on pysyttävä, kun 

se tekee toimeentulotukipäätöstä ja käyttää harkintavaltaansa. Tutkimuskysymyksenä tässä 

tutkielmassa oli: ”mitkä ovat harkintavallan oikeudelliset reunaehdot toimeentulotukea 

myönnettäessä?”  Tarkoituksenani oli tarkastella voimassa olevan oikeuden mukaan sitä, mitkä 

oikeusnormit ohjaavat – ja toisaalta rajoittavat viranomaisen päätöksentekoa toimeentulotukea 

myönnettäessä. Lisäksi tarkoituksenani oli selvittää, mitä harkinta on toimeentulotuessa, eli 

missä ja miten harkinta tulee vastaan toimeentulotukea myönnettäessä. 

 

Toimeentulotukeen liittyvää harkintaa tarkasteltiin melko yleisellä tasolla painottaen 

toimeentulotuen muodostumiseen liittyviä harkintatilanteita, eikä tyhjentävää vastausta siihen, 

mitä harkinta on toimeentulotuessa voida esittää. Harkintatilanteita olisi mahdotonta käsitellä 

tyhjentävästi, sillä viranomainen voi joutua päivittäin erilaisten harkintaa vaativien tilanteiden 

eteen.  

 

Tutkielmassa todettiin, että perustoimeentulotukea myönnettäessä harkintaa liittyy esimerkiksi 

käytettävissä olevien tulojen ja varojen huomioimiseen. Äkkiseltään ajateltuna termi 

”käytettävissä oleva tulot ja varat” tuntuu aika yksinkertaiselta ja selkeältä. Harkintaa liittyy 

kuitenkin esimerkiksi siihen, voidaanko tuloa huomioida, jos tulo ei tosiasiallisesti ole hakijan 

käytettävissä. Lisäksi tulojen huomioimiseen liittyy harkintaa myös esimerkiksi opiskelijoiden 

ja yrittäjien kohdalla, joiden tulot eivät ole aina näyttäytyneet täysin selkeinä. Tulojen ja varojen 

huomioimisessa korostuu kuitenkin aina tapauskohtainen harkinta, eikä niitä voida määritellä 

täysin tyhjentävästi. Myös menojen huomioimiseen liittyy harkintaa, sillä esimerkiksi 

korkeampien asumismenojen huomioiminen voi olla täysin perusteltuja, jos toimeentulotuen 

hakijalla on siihen erityinen syy, kuten sairaus tai vamma. 

 

Lisäksi tutkielmassa todettiin, että harkintaa liittyy myös perusosan alentamiseen. Perusosan 

alentamisen on katsottu vaativan erityistä harkintaa ja kokonaistilanteen selvittämistä. 

Perusosan alentamisharkinnassa tulee jokaisessa yksittäistapauksessa harkita, vaarantaako 
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alentaminen perustuslaissa turvatun ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan ja voidaanko 

alentamista pitää kohtuullisena. Lainsäädännössä ei ole tarkemmin määritelty mitä 

”ihmisarvoisen elämän edellyttämällä välttämättömällä toimeentulolla” tarkoitetaan, ja se 

jääkin yksittäisessä toimeentulotuen päätöksentekotilanteessa etuuskäsittelijän ratkaistavaksi. 

Olen samaa mieltä Rautiaisen kanssa siitä, että tätä voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti 

ongelmallisena tilanteena. Mielestäni käsitteen sisällön määrittely vaatisi ehdottomasti 

lainsäätäjän tarkempaa kannanottoa. Tästä näkökulmasta voidaan myös pohtia, onko 

yksittäisen etuuskäsittelijän edes mahdollista arvottaa sitä, mitkä asiat ovat hakijan kannalta 

”ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan” piirissä. Tässä törmätään tietyllä tapaa myös 

kunkin henkilökohtaisiin käsityksiin sen sisällöstä. Liian vapaa tulkinta on tietyllä tapaa 

ongelmallista, sillä siihen vaikuttavat tulkitsijan henkilökohtaiset näkemykset ja painotukset. 

 

Kuten tässä tutkielmassa on huomattu, toimeentulotuen päätöksenteossa viranomaisen 

harkintaa rajoittavat ja ohjaavat useat eri lait, periaatteet ja normit. Toimeentulotuen avulla 

toteutetaan perustuslain 19.1 §:ssä turvattua välttämätöntä toimeentuloa ja sillä on myös kytkös 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten TSS-sopimukseen ja Euroopan sosiaaliseen 

peruskirjaan. Kun otetaan huomioon se seikka, että julkisen vallan on turvattava perustuslain 

22 §:n nojalla perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, voidaan ajatella, että perus- ja 

ihmisoikeudet ja niiden turvaaminen toimivat harkinnankäytön lähtökohtana ja muodostavat 

yhden ison raamin harkinnan käytölle. Perus- ja ihmisoikeudet vaikuttavat viranomaisen 

harkintaan rajoittavasti, sillä viranomaisella ei ole harkintaa esimerkiksi sen suhteen, turvaako 

se välttämättömän toimeentulon vai ei.  

Toimeentulotuen saamisedellytys määräytyy toimeentulotukilain 6 §:n mukaan, ja edellytyksen 

täyttyessä tuki on myönnettävä kaikille sitä tarvitseville. Koska oikeus toimeentulotukeen 

selvitetään kuitenkin menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksella, jotka 

eivät välttämättä aina ole niin selkeästi määriteltävissä, on mielestäni epäselvissä tilanteissa 

parempi katsoa tilanteita asiakkaan eduksi, kuin tulkita ohjeita liian tiukasti. Toisaalta tätä 

edellyttää jo esimerkiksi sosiaalihuollon periaatteissa lausuttu myönteisen tulkinnan 

periaatekin. Liian tiukka ohjeiden tulkitseminen epäselvissä tilanteissa saattaa johtaa hakijan 

välttämättömän toimeentulon vaarantumiseen.  

Toimeentulotuen päätöksenteossa menettelyä ohjaavat keskeisesti toimeentulotukilaki ja 

hallintolaki. Lisäksi viranomaisen harkintavaltaa ohjaavat myös hallinnon oikeusperiaatteet, 
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jotka ohjaavat eri vaihtoehtojen valinnassa. Oikeusperiaatteet toimivat myös yksilön 

ennakollisen oikeusturvan takaajina. Yhdenvertaisuusperiaatteen soveltaminen 

toimeentulotuen kontekstissa ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, sillä periaate on osittain 

ristiriidassa toimeentulotuen luonteen kanssa. Tästä syystä katsonkin, että yhdenvertaisuus ei 

mielestäni ole sellainen asia, mitä toimeentulotuen päätöksissä pitäisi ensisijaisesti tavoitella. 

Toimeentulotuenhakijoiden tilanteet tuskin ovat vertailukelpoisia keskenään, joten 

yhdenvertainen kohtelu voi vaarantaa pahimmillaan perustuslain takaaman välttämättömän 

toimeentulon turvan ja siten perusoikeuksien toteutumisen. Vaikka toimeentulotuen 

päätöksenteossa kyse onkin massapäätöksenteosta, on ehdottoman tärkeää, että 

toimeentulotuen hakija tulee kohdatuksi yksilönä.  

Viranomaisen harkintavallalla voidaan mahdollistaa yksilökohtaisesti huomioituja tilanteita ja 

tarpeita, ja on hyvä, että viranomaiselle on jätetty harkintavaltaa. Toimeentulotuen 

päätöksenteossa käytettävällä harkinnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksittäisen ihmisen 

elämään, sillä usein kyse on siitä, että rahaa ei tosiasiallisesti ole käytettävissä välttämättömiin 

menoihin, kuten ruokaan tai tarvittaviin lääkkeisiin. Jotta viimesijainen ihmisarvon edellyttämä 

välttämätön toimeentulo voidaan taata jokaiselle, on välttämätöntä, että harkintaa myös 

käytetään tilanteen niin edellyttäessä.  

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa EOAK/1282/2018 oli kyse siitä, että 

toimeentulotuen hakijan vuokravakuushakemus oli hylätty, sillä hakija oli muuttanut Kelan 

kohtuulliset asumisnormit ylittävään asuntoon. Muutto tapahtui mielenterveyskuntoutujille 

tarkoitettuun asumisyksikköön. Oikeusasiamies katsoi, että päätöksenteossa ei ole otettu 

huomioon hakijan yksilöllisiä olosuhteita ja elämäntilannetta, ja lisäksi oikeusasiamiehen 

mukaan näytti siltä, että päätös oli tehty pelkästään vuokran suuruuden perusteella. 

Samanlainen tapaus liittyi kanteluun EOAK/7144/2017, jossa kantelijalle ei myönnetty 

vuokravakuutta sillä perusteella, että asunto johon vakuutta haettiin, oli yksinäiselle ihmiselle 

liian kallis. Kantelija kertoi tarvitsevansa isomman asunnon lasten tapaamista varten. 

Oikeusasiamiehen mukaan näytti siltä, että yksilöllisiä olosuhteita ei ole selvitetty ja 

toimeentulotukipäätös oltiin tehty pelkästään tukeutuen Kelan ohjeistukseen kohtuullisista 

asumismenoista. 

Edellä esitettyihin tapauksiin viitaten katson, että harkinnankäytön ongelmana saattaa olla se, 

että kynnys laajemman harkinnan käyttämiseen on korkea. Syynä saattaa olla se, että on totuttu 

toimimaan vakiintuneiden ratkaisukäytäntöjen mukaisesti. Tähän syynä voi olla esimerkiksi 
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kiire; organisaation ohjeisiin on helpompi ja nopeampi turvautua. Ajatus taustalla on varmasti 

hyvä: hakijoiden tasavertainen kohtelu toteutuu, kun toimitaan vakiintuneiden 

ratkaisukäytäntöjen mukaisesti. Lisäksi turvataan käsittelyn ripeys, kun kaikki päätökset 

tehdään samaa kaavaa noudattaen. Näin etuuskäsittelijät pysyvät tulostavoitteissa ja turvataan 

samalla taloudellinen tehokkuus. Herää kuitenkin kysymys, toteutetaanko tätä tehokkuutta 

yksilön oikeusturvan kustannuksella? 

Tähän kysymykseen on vaikea tämän tutkielman perusteella vastata, mutta yksilön oikeuksien 

kannalta Kela-siirto ei näyttäydy niin yksinkertaiselta. Useat toimeentulotuen asiakkaat 

saattavat olla myös muunlaisen avun, kuin taloudellisen tuen tarpeessa. Toimeentulotuen 

harkinnanvaraisuuden sekä sosiaalihuollollisen luoteen vuoksi etuus on hyvin erilainen kuin 

muut Kelan toimivaltaan kuuluvat etuudet: toimeentulotukityö sisältää sosiaalialan 

ammattiosaamista, jota Kela ei edellytä etuuskäsittelijöiltään183. Hakijoiden tosiasiallisia 

tarpeita ja tilanteita ei siten välttämättä edes osata tunnistaa. Kirjallinen etuuskäsittely tuo 

varmasti käsittelyyn myös omat haasteensa ja vaikeuttaa osaltaan asiakkaan kokonaistilanteen 

hahmottamista. Sillä, mitä asioita hakija itse osaa tuoda tilanteestaan ilmi hakemuksessa, 

puhelinkeskustelussa, tai asioidessaan Kelan toimipisteellä, voi olla loppu viimein suurikin 

merkitys viranomaisen harkintaan asiaa ratkaistaessa.  

Jatkotutkimusehdotukset 

Vuoden 2017 toimeentulotukijärjestelmän muutos, jonka myötä perustoimeentulotuki siirtyi 

Kelan käsittelyyn, tarjoaa useita mielekkäitä jatkotutkimusnäkökulmia viranomaisharkinnalle 

toimeentulotukea myönnettäessä. Vaikka toimeentulotukimuutoksen vaikutuksista harkinnan 

käyttöön jonkin verran tiedetäänkin jo, aiheen jatkotutkimukselle on ehdottomasti paikkansa. 

Erityisesti oikeussosiologinen tutkimus keskittyen Kelassa käytettyyn viranomaisharkintaan 

tarjoaisi kiinnostavan jatkotutkimusnäkökulman. Harkinnankäyttöä voisi tutkia myös 

valikoimalla satunnaisesti tehtyjä toimeentulotukipäätöksiä. Tämän kaltaisen tutkimustyön 

kautta voitaisiin saada arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, miten paljon harkintaa käytetään 

tosiasiallisesti samanlaisissa tapauksissa eri tavalla ja erilaisissa tapauksissa samalla tavalla. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla myös mielenkiintoista tutkia sitä, millaisia ovat 

toimeentulotuen hakijoiden kokemukset toimeentulotukipäätöksistä. Toivottavasti ansiokkaan 

                                                      
183 Kivipelto – Tanhua – Jokela 2019, s. 5. 
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tutkimustyön seurauksena saamme tulevaisuudessa kattavampaa tietoa toimeentulotuen 

myöntämiseen liittyvästä harkinnasta. 
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