28.4.2003
1735/4/01
Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä
TAKAISINPERINTÄASIAN KÄSITTELEMINEN
1
KANTELU
A arvostelee 16.6.2001 eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamassaan
kantelu kirjoituksessa Kansaneläkelaitoksen Ranuan toimiston menettelyä
asumistukiasiassaan. Erityisesti hän ihmettelee oheistamissaan, toimiston
12.6. ja 13.6.2001 antamissa takaisinperintäpäätöksissä olevia
takaisinperittäviä summia. Ne ovat hänen mielestään aivan liian suuria.
--2
SELVITYS
--3
RATKAISU
3.1 Kansaneläkelaitoksen selvitys tapahtumista
Kantelussa mainitut tapahtumat saivat alkunsa syyskuussa 2000, jolloin A
toimitti Ranuan toimistoon asumistukensa vuositarkastushakemuksen. Hän
ilmoitti siinä saavansa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Asumistuessa
A:n tuloina oli otettu huomioon kuitenkin työmarkkinatuki, minkä vuoksi
Ranuan toimisto selvitti asiaa. Tällöin i lmeni, että A oli saanut päivärahaa
kassasta jo maaliskuusta 2000 alkaen.
Toimisto antoi A:lle uuden päätöksen asumistuesta 1.4.2000 alkaen. Tämän
jälkeen A ilmoitti saaneensa kassapäivärahaa myös työvoimapoliittisen
koulutuksen ajalta (loka kuu 1999–helmikuu 2000). Hän oli siis saanut
asumistukea liian suurena myös 1.11.1999 alkaen.
Ranuan toimisto pyysi A:lta suostumusta virheellisten päätö sten oikaisuun ja
antoi 19.5.2001 oikaisupäätöksen ajalle 1.11.1999–31.3.2000. A haki
päätökseen muutosta, mutta tarkastuslautakunta hylkäsi valituksen 18.4.2002
antamallaan päätöksellä.

Lisäksi Ranuan toimisto antoi 12.6.2001 A:lle aikaa 1.4.–31.10.2000 koskevan
asumistuen oikaisupäätöksen. Päätöksen mukaan A:lle liikaa maksettu
asumistuki 19 784 markkaa peritään takaisin myöhemmin.
Kansaneläkelaitoksen mukaan yleisen asumistuen kankean päätejärjestelmän
johdosta päätöksessä mainittu ta kaisinperittävä määrä ei vastannut todellista
määrää, mistä toimis to ilmoitti A:lle.
Ranuan toimisto siirsi A:n asian käsittelyn 12.6.2001 antamansa päätöksen
jälkeen Rovaniemen toimistoon, koska Ranuan toimiston toimistonjohtajan
mukaan Ranuan toimiston vanhan asumistukijärjestelmän asiantuntemus ei
riittänyt takautuvien oikaisu- ja takaisinperintäpäätösten antam iseen.
Toimistonjohtajan mukaan 13.6.2001 alkaen A:lle annetut päätökset on kin
tehty Rovaniemen tai Saarenkylän toimistoista, joissa on ollut Rovaniemen
vakuutuspiirin paras yleisen asumistuen tuntemus. Näihinkin päätöksiin on
kuitenkin kirjautunut A:n oman eli Ranuan toimiston tiedot.
A:lle 13.6.2001 annetussa päätöksessä on ratkaistu hänen as umistukensa
määrä 1.11.2000 alkaen. Päätöksessä on ilmoitettu myös, että A:lle ajalta
1.11.1999–31.10.2000 liikaa maksettua asumistukea peritään takaisin
2.7.2001 yhteensä 15 201 markkaa ja että loput 4 583 markkaa peritään
takaisin myöhemmin.
Seuraavaks i A:lle lähetettiin 21.8.2001 kuulemiskirje takaisinperinnästä ajalta
1.11.1999–31.10.2000. Lopullinen takaisinperintäpäätös mainitulta ajalta
annettiin 9.8.2002 eli vasta sen jälkeen kun samaa aikaa koskevat asumistuen
määrää kos kevat päätökset olivat tulleet lainvoimaisiksi. Takaisinperittävä
määrä oli 770,81 euroa eli 4 583 markkaa. Takaisinperintäpäätös on lainvoimainen.
3.2
Oikeudellinen arviointi
3.2.1
Takaisinperintäpäätös 9.8.2002
A:n asiassa on siis ollut kyse hänelle ajalta 1.11.1999–31.10.2000 liikaa
maksetun asumistuen takaisinperinnästä. A sai lopulta sanottua aikaa
koskevan takaisinperintäpäätöksen 9.8.2002. Päätöksessä on tosin
nähdäkseni virheellisesti merkitty takaisinperittäväksi ajaksi vain marraskuu
1999. Käsitykseni mukaan tältä osin kyse on huolimattomuusvirheestä ja
muista asiakirjoista ilmenee selvästi, mitä aikaa takaisinperintä koskee.
Takaisinperittävä summa tässä lainvoiman saaneessa päätöksessä on 770,81
euroa eli 4 583 markkaa, mikä summa on mainittu myös useassa aikaisemmassa päätöksessä.
Kansaneläkelaitos on käsitykseni mukaan ratkaissut A:n takaisinperintäasian
sille lain mukaan kuuluvan harkintavallan nojalla. Asiassa ei ole ilmennyt
aihetta epäillä, e ttä se olisi ylittänyt harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin.

Oikeusasiamies ei voi muuttaa tai kumota vira nomaisten tai tuomioistuinten
ratkaisuja.
3.2.2
Kansaneläkelaitoksen menettely takaisinperintäasiassa
A:n takaisinperintäasiaa selviteltiin Kansaneläkelaitoksessa
kokonaisuudessaan lähes kaksi vuotta. Kansaneläkelaitoksen antamista
selvityksistä ilmenee, että asumistuen oikaisu- ja takaisinperintäpäätösten
syynä oli alun perin se, että Ranuan toimisto ei ollut saanut ajallaan tietoa
A:lle maksetuista ansiosidonnaisista työttömyyspäivärahoista. Saamani
selvityksen mukaan siinä vaiheessa, kun A:n asumistukea tarkistettiin
ensimmäisen kerran 1.11.1999 alkaen, Ranuan toimistolla oli tiedossaan se,
että A:n työt olivat päättyneet. Sen sijaan tietoa hänelle mahdollisesti maksettavasta kassapäivärahasta toimistolla ei ollut. Käsitykseni mukaan myös A on
ollut osaltaan vastuussa siitä, että toimisto ei saanut ajoissa tietoa hänelle
maksettavasta päivärahasta.
Kansaneläkelaitoksen menettely asumistukipäätöksiä annettaessa antaa
kuitenkin nähdäkseni aihetta a rvosteluun. Ranuan toimiston 12.6.2001
antamassa päätöksessä mainittu takaisinperittävä summa oli virheellinen.
Ranuan toimisto huomasi virheensä ja nähdäkseni menetteli asianmukaisesti
ilmoittaessaan virheestä A:lle.
Ranuan toimisto siirsi tämän jälkeen asian käsittelyn vakuutuspiirin toiseen
toimistoon. Tässä vaiheessa Kansaneläkelaitoksessa olisi kuitenkin tullut
käsitykseni mukaan erityisesti huolehtia siitä, että A:n takaisinperintä asia
etenee säännösten mukaisesti ja että A:lle annetaan oikeaa tietoa
takaisinperittävästä määrästä. A:n hämmennys onkin ollut ymmärrettävää, kun
hänelle ilmoitetaan kahdessa peräkkäisessä päätöksessä liikamaksun
määräksi lähes 20 000 markkaa, vaikka määrä oli todellisuudessa vajaat 5
000 markkaa. Lisäksi 13.6.2001 annetussa päätöksessä ilmoitettiin noin 15
000 markan takaisinperinnästä jo seuraavan kuukauden alussa, vaikka A oli
hakenut muutosta saamaansa asumistuen oikaisupäätökseen, joka ei siis ollut
vielä edes lainvoimainen. Saamani selvityksen mukaan A:ta ei myöskään
informoitu tämän jälkimmäisen päätöksen virheestä. Kansaneläkelaitos
ainoastaan jätti toteuttamatta 13.6.2001 antamassaan päätöksessä
ilmoittamansa takaisinperintätoimet ja lähetti A:lle 21.8.2001 kuulemiskirjeen
takaisinperinnästä.
Kansaneläkelaitoksen antaman selvityksen mukaan syynä virheisiin oli siis se,
että asumistuen päätöksenteko- ja maksujärjestelmä oli kantelussa
tarkoitettuna aika na kankea ja kehitt ymätön. Asumistuen saajien tuloissa ja
muissa olosuhteissa tapahtuukin usein muutoksia. Kansaneläkelaitos joutuu
antamaan asumistuen väli- ja vuositarkastusten johdosta paljon päätöksiä,
jotka edellyttävät joskus monimutkaisiakin laskutoimituksia. Usein muutokset
johtavat myös liikaa maksetun asumistuen takaisinperintään.
Kansaneläkelaitoksen päätöksentekojärjestelmä on pitkälle automatisoitu.
Kansaneläkelaitoksen mukaan A:n kohdalla asumistukijärjestelmän ohjelma ei

kyennyt erottamaan todellista lii kamaksun määrää. Päätösten virheellisyyttä ei
voi kuitenkaan käsitykseni mukaan panna yks inomaan ATK-järjestelmän
syyksi. Nähdäkseni on selvää, että toimistojen on kyettävä tarkistamaan
päätösten oikeellisuus ja tarvittaessa kirjoitettava päätökseen lisäperusteluja.
Jos toimiston asiantuntemus ei riitä oikeellisuuden varmentamiseen, tulee sen
luonnollisesti pyytää apua päätöksen antamiseen Kansaneläkelaitoksen
muilta elimiltä.
3.2.3
Päätöksenteon siirtäminen toiseen toimistoon
Päätöksenteon siirtämisestä vakuutuspiirin toiseen paikallistoimistoon totean
aluksi, että käsitykseni mukaan käytäntö perustuu Kansaneläkelaitoksessa
käyttöön otetta vaan sähköiseen asiakirjahallintajärjestelmään. Menettelyä
voidaan perustella hakemusten ruuhkautumisen estämisellä. Sitä kautta myös
hakemusten käsittelyaikoja voidaan lyhentää. Myös toimistojen
asiantuntemuksen hyödyntäminen voi tehostua.
Etuuden hakijoiden oikeusturvan kannalta on nähdäkseni tärkeintä, että
päätökset ovat lain mukaisia ja että niissä olevat tiedot ovat oikeita.
Käsitykseni mukaan Ranuan toimisto menettelikin asianmukaisesti, kun se
siirsi asian käsittelyn Rovaniemen toimistoon huomatessaan, ettei sen
asiantuntemus riittänyt antamaan A:lle oikeansisältöistä ilmoitusta
takaisinperittävä stä määrästä.
Käsitykseni mukaan päätöksestä tulisi kuitenkin ilmetä selvästi se, missä
toimistossa päätös on annettu. Esimerkiksi A:lle 13.6.2001 ja sen jälkeen
annetuista päätöksistä vain 9.8.2002 annetusta takaisinperintäpäätöksestä
ilmenee, että päätöksen on antanut Kansaneläkelaitoksen Rovaniemen
toimiston asiakassihteeri. Muissa päätöksissä olevat tiedot viittaavat siihen,
että ne on antanut Ranuan toimisto, vaikka näin ei toimistonjohtajan mukaan
ole asian laita.
Päätöksenteon siirtämisessä on nähdäkseni varmistuttava myös siitä, että
toimistolla, joka päätöksen antaa, on käytettävissään kaikki päätöksenteon
kannalta olennaiset tiedot, esimerkiksi tiedot aikaisempien päätösten
lainvoimaisuuksista. A:lle 13.6.2001 annetussa päätöksessä ollut virheellinen
maininta jo parin viikon päästä annettavasta ensimmäisestä
takaisinperinnästä saattoi nähdäkseni johtua siitä, että toimistolla, joka antoi
päätöksen, ei ollut tietoa tarkastuslautakunnassa tuolloin vireillä olleesta
asiasta. Tuota valitusasiaa hoidettiin nähdäkseni edelleen Ranuan
toimistossa.
3.3
Toimenpiteet
A:n takaisinperintäasian käsittely ei kaikilta osin täytä perustuslain 21 §:ssä
asian asianmuka iselle käsittelylle asetettuja vaatimuksia. Sanotun lainkohdan
mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja
ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa.

Asianmukaiseen käsittelyyn kuuluu mm. se, että viranomainen käsittelee
asiaa huolellisesti. Lainkohdan toisen momentin mukaan jokaisella on oikeus
saada perusteltu pää tös asiassaan. Hallintomenettelylain 24 §:n 1 momentin
mukaan päätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat
pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset. Hallintomenettelylakia
sovelletaan myös Kansaneläkelaitokseen sen käsitellessä etuusasioita.
Kansaneläkelaitoksen A:lle 12.6.2001 ja 13.6.2001 antamat päätökset ovat
olleet virheellisiä niissä mainitun, A:lta takaisinperittävän asumistuen määrän
osalta. Lisäksi 13.6.2001 annetussa päätöksessä ollut maininta tulevasta ta kaisinperinnästä on ollut virheellinen. Takaisinperintätiedot noissa päätöksissä
eivät ole suoranaisesti liittyneet annettuihin päätöksiin, vaan ne ovat olleet
A:lle annettua tietoa tulevasta takaisinperinnästä. Käsitykseni mukaan myös
tällaisten päätöksessä annettavien lisätietojen on oltava oikeita.
Tapahtuneiden virheiden johdosta saatan käsitykseni etuusasioiden
asianmukaisesta ja huolellisesta käsittelystä Kansaneläkelaitoksen tietoon ja
kiinnitän sen huomiota myös siihen, mitä olen lausunut päätöksenteon
siirtämisestä. Lähetän jäljennöksen päätöksestäni tässä tarkoituksessa
Kansaneläkelaitokselle tiedoksi.
Totean vielä lopuksi, että Kansaneläkelaitoksen eläke- ja
toimeentuloturvaosaston osastopäällikö ltä 24.4.2003 saadun tiedon mukaan
Kansaneläkelaitos on nyttemmin siirtynyt asumistuen uuteen
käsittelyjärjestelmään, joka mainita an myös Kansaneläkelaitoksen antamissa
selvityksissä. Osastopäällikön mukaan järjestelmä on osoittautunut toimivaksi.
Kantelukirjoituksen liitteet palautetaan A:lle.

