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OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA

6.11.2019 EOAK/6034/2019

Juhani Vehmaskangas (turvakielto)

Otavankatu 19 C 38
28100 PORI

Viite: 22.10.2019 vireille tullut kantelu

ASIA: Asumismenojen määräytyminen kunnittain

Arvostelitte Kansaneläkelaitoksen menettelyä toimeentulotukea kos-
kevassa asiassa . Kir joituksenne mukaan Kansaneläkelaitoksen vah-
vistamilla hyväksyttävillä kohtuuvuokramenoilla ei saa vuokrattua to-
siasiassa esimerkiksi Porissa asuntoa itselleen. Arvostelitte myös
yleisemmin Kelan menettelyä asumismenojen huomioimisessa.

Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamiehen sijaiselle Mikko Sarjalle.
Hänen pyynnöstään ilmoitan Teille seuraavaa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa,  et tä  viranomai-
nen noudattaa lakia ja toimii harkintavaltansa puitteissa. Tässä tehtä-
vässään oikeusasiamies ei voi määrätä viranomaista toimimaan tietyl-
lä tavalla tai määrittää sitä, millä tavoin päätökset viranomaisessa tu-
lisi tehdä.

Toimeentulotukilain 7 b §:n mukaan perusosalla  katettavien menojen
lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon
muun muassa yleisestä asumistuesta  annetun lain 9 §:ssä tarkoitetut
asumismenot.  Toimeentulotukilain 7 b §:n 2 momentin mukaan,  jos
toimeentulotuen hakijan asumiseen liittyvät menot ylittävät tarpeelli-
sen suuruisina edellä tarkoitetun vuokran määrän, toimeentulotuen
hakija on ohjattava hankkimaan edullisempi asunto. Mainitun pykälän
3 momentin mukaan, jos hakijalta ei ole tosiasiallista  mahdollisuutta
hankkia asuinpaikkakunnaltaan kohtuuhintaista edellä tarkoitettua
asuntoa, asumismenot voidaan ottaa huomioon täysimääräisinä.

Kansaneläkelaitoksen on asumismenoja arvioidessaan huomioitava
toimeentulotukea määrittäessä sellaiset kohtuulliset asumismenot,
jotka tosiasiassa mahdollistavat toimeentulotuen hakijan asumisen tai
asunnon saamisen.  Asumismenoja  ei voida siis  kohtuullistuttaa  las-
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kennallisesti esimerkiksi sella isessa  t ilanteessa ,  jossa  edull isempaa
asuntoa ei tosiasiallisesti paikkakunnalla ole saatavilla tai tarjolla. Ku-
ten edellä  on todettu,  asumismenot tulee tälla isessa t ilanteessa ottaa
huomioon todellisen suuruisina.

Toimeentulotuen hakijan on asumismenoja toimeentulotukena ha-
kiessaan selvitettävä, millä tavoin hän on paikkakunnalta asuntoa ha-
kenut ja mitkä ovat hänen tosiasialliset mahdollisuutensa saada koh-
tuuhintainen asunto. Mikäli hakija esittää, että hänellä ei ole mahdolli-
suutta hankkia Kelan määrit telemää kohtuuhintaista asuntoa ja Kela
ei hyväksy hakijan hyväksymää selvitystä, hakijan ensisijaiseksi oi-
keusturvakeinoksi jää  hakea muutosta Kansaneläkelaitoksen päätök-
seen. Viime kädessä hallinto-oikeus päättää siitä, minkä suuruisina ja
missä laajuudessa hakijan asumismenot tulee toimeentulotukea mää-
rättäessä ottaa huomioon.

Ilmoitan Teille vielä tiedoksi, että apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen
on antanut oman ratkaisunsa asuntovaatimuksista toimeentulotuki-
asiakkaalle (EOAK/4942/2018). Ratkaisu on luettavissa  eduskunnan
oikeusasiamiehen verkkosivuilta (www.oikeusasiamies.fi ).

Ainakaan tässä vaiheessa kirjoituksenne ei antanut apulaisoi-
keusasiamiehen sijaiselle a ihetta enempään.

Esittelijäneuvos Tapio Räty
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5.8.2020 EOAK/753/2020

Juhani Vehmaskangas (turvakielto)

Otavankatu 19 C 38
28100 PORI

Viite: 22.1.2020 vireille tullut kantelu

ASIA: Tiedustelu asumismenoja koskevasta vastauksesta

Arvostelitte saamaanne vastausta EOAK/753/2020 Kerroitte, että Ke-
la ei ole vahvistanut missään kunnassa asumismenoja.

Teille annetussa aikaisemmassa vastauksessa 6.11.2019
(EOAK/6034/2019) on selvitetty, miten asumismenot tulee huomioida
toimeentulotukea määrättäessä . Tämän takia uusi kirjoituksenne ei
antanut apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöselle aihetta enempään.

Esittelijäneuvos Tapio Räty

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
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