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KANTELU

Arvostelette  oikeuskanslerille  osoittamassanne  12.7.2017  päivätyssä  kirjoituksessanne
Kansaneläkelaitoksen  (jäljempänä  Kela)  käytäntöä  koskien  toimeentulotuessa  huomioon
otettavien taloussähköstä aiheutuvien menojen määrää. Viittaatte siihen, että taloussähkön rajat
eivät  ole  kuntakohtaisia,  vaan  kaikille  samat.  Kysytte,  ovatko  toimeentulotukea  saavat
yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikasta riippumatta, koska sähkön perusmaksut ja siirtohinnat
vaihtelevat huomattavasti eri puolilla maata. 

SELVITYS

Kantelun  perusteella  Kela  on  antanut  17.10.2017  päivätyn  Lakipalveluryhmän  yksikön
päällikkö Suvi Onnisen ja lakipalvelupäällikkö Heikki Launiemen allekirjoittaman lausunnon,
jonka liitteenä on Etuuspalvelujen Lakiyksikön päällikön Mia Helteen ja suunnittelija Johanna
Juntusen 10.10.2017 päivätty selvitys.

Jäljennökset lausunnosta ja selvityksestä lähetetään Teille tiedoksi ohessa.

RATKAISU

Toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 7 b §:n (815/2015) 1 momentin 2 kohdan mukaan
perusosalla  katettavien  menojen  lisäksi  muina  perusmenoina  otetaan  tarpeellisen  suuruisina
huomioon taloussähköstä aiheutuvat menot. Lain esitöiden (HE 358/2014 vp) mukaan menot
otetaan yleensä huomioon todellisen suuruisina, jollei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. 

Taloussähkö tarkoittaa  kotitaloudessa  muuhun kuin sähkölämmitykseen käytettävää  sähköä.
Kelan selvityksen mukaan Kelassa on asetettu taloussähkön käytölle valtakunnalliset, yleensä
riittävän suuret normaalin kulutuksen mukaiset raja-arvot.  Ne määräytyvät  perheen henkilö-
luvun mukaisesti.  Raja-arvot  päivittyvät  vuosittain  indeksin  mukaisesti  ja  riippuvat  sähkön

KÄYNTIOSOITE Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PUHELIN 0295 16001 E-MAIL etunimi.sukunimi@okv.fi

POSTIOSOITE PL 20, 00023 Valtioneuvosto TELEFAKSI 09 160 23975 INTERNET www.okv.fi

Juhani Vehmaskangas

juhaninposti@hotmail.fi



2/3

hinnankehityksestä. Raja-arvoja käytetään apuna, kun arvioidaan perheen sähkölaskun määrän
kohtuullisuutta  perustoimeentulotuessa.  Jos  hakijan  tai  perheen  sähkönkulutus  on
poikkeuksellisen  suuri,  hakijalta  selvitetään  sähkön  käytön  perusteet  ja  suuren  kulutuksen
tarpeellisuus.  Perustoimeentulotukilaskelmalla  hyväksyttävien  taloussähkömenojen  määrää
kohtuullistetaan, jos ne ovat tarpeettoman suuret eli jos sähkönkulutus johtuu jostakin muusta
kuin  normaalista  asumisesta,  esimerkiksi  kasvien  lämpölampuista.  Jos  taloussähkömenojen
suuruudelle on esitetty hyväksyttävä, normaalista asumisesta johtuva syy, taloussähkömenojen
määrää ei kohtuullisteta, vaikka se ylittäisi ohjeellisen raja-arvon.

Selvityksen  mukaan  Kela  ei  ole  nähnyt  tarpeelliseksi  asettaa  kuntakohtaisia  raja-arvoja
taloussähkömenoille.  Ensinnäkin  tällaisten  kuntakohtaisten  raja-arvojen  asettaminen  olisi
hankalaa,  kun  sähkön  hinta  voi  vaihdella  olennaisesti  samallakin  paikkakunnalla  riippuen
valitusta  palvelutarjoajasta.   Sen  sijaan  sähkönhinnoissa  esiintyvät  erot  on  huomioitu
valtakunnallisessa  raja-arvossa,  joka  tarkistetaan  vuosittain.  Toisekseen  raja-arvo  on  vain
suuntaa-antava.  Jos  taloussähkölaskun  määrä  on  korkea,  Kela  voi  selvittää  esimerkiksi
sähkölaskusta käytetyn sähkön määrän (kWh). Jos käytetyn sähkön määrä näyttää korkealta,
Kela selvittää asiakkaalta, mistä korkea sähkönkulutus johtuu. Kelan käsityksen mukaan Kelan
menettely  ei  aseta  asiakkaita  epäyhdenvertaiseen  asemaan,  kun  sähkönkulutusta  arvioidaan
aina tapauskohtaisesti.  Raja-arvo on vain ratkaisutyön apuväline,  jonka avulla  lisäselvitystä
vaativat laskut erotetaan muista laskuista. 

Perustuslain 108 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerin tulee valvoa, että tuomioistuimet ja
muut  viranomaiset  sekä virkamiehet,  julkisyhteisön työntekijät  ja muutkin  julkista  tehtävää
hoitaessaan  noudattavat  lakia  ja  täyttävät  velvollisuutensa.  Tehtäväänsä  hoitaessaan
oikeuskansleri valvoo myös perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Valtioneuvoston
oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n mukaan oikeuskansleri tutkii asian, jos on aihetta epäillä
oikeuskanslerin  valvontavaltaan  kuuluvan  henkilön,  viranomaisen  tai  muun  yhteisön
menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri
muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. 

Totean, että päätös toimeentulotuesta tehdään toimeentulotuesta annetun lain nojalla. Sanotussa
laissa  ja  sosiaalihuoltolaissa  on  säädetty  kuntien  ja  Kansaneläkelaitoksen  toimeentulotuki-
asioissa  noudattamasta  menettelystä  ja  toimeentulotukipäätösten  oikaisu-  ja
muutoksenhakumenettelystä.  Toimeentulotukilaissa  säädetään  toimeentulotuessa  huomioon
otettavista  menoista  ja  tuloista.  Toimeentulotukilain  24  §:n  mukaan  laissa  tarkoitettuun
Kansaneläkelaitoksen  päätökseen  saa  vaatia  oikaisua  Kansaneläkelaitokselta  siten  kuin
hallintolaissa  säädetään.  Oikaisuvaatimukseen  annettuun  päätökseen  saa  hakea  muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan. 

Kela  on  selvityksessään  selostanut  taloussähkömenojen  huomioon  ottamista
perustoimeentulotuessa  sekä  valtakunnallisia  taloussähkön  käytön  raja-arvoja.  Selvityksen
mukaan  raja-arvo  on  vain  apuväline,  ja  sen  ylittyessä  taloussähkömenoja  arvioidaan
tapauskohtaisesti. Kelan perustoimeentulotukea koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta
edellä  esitetyllä  tavalla,  joten  muun  muassa  taloussähkömenojen  huomioon  ottaminen
perustoimeentulotuessa  voidaan  saattaa  muutoksenhakuelinten  arvioitavaksi.  Asiassa  ei  ole
ilmennyt aihetta epäillä Kelan lainvastaista tai velvollisuuksien vastaista menettelyä, eikä siinä
ole ilmennyt muutakaan sellaista, mihin oikeuskanslerilla olisi aihetta puuttua.
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Kirjoituksenne ei näin ollen ole johtanut toimenpiteisiini.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen
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