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Tiivistelmä 

 

Pro gradu –tutkimuksen aiheena oli perustoimeentulotuen Kela-siirto ja toimeentulotukiasiakkaiden sosiaalinen tuki. Pe-
rustoimeentulotuen siirto merkitsee muutosta asiakkaan sosiaaliseen tukeen, sillä yksi sen elementeistä, aineellinen tuki, 
hajoaa kunnan sosiaalitoimen ja Kelan välille. Tutkimuksessa sosiaalinen tuki rakentui kolmesta eri elementistä: tiedol-
linen, aineellinen tuki ja emotionaalinen tuki. Tiedollisella tuella tarkoitettiin asiakkaan ohjausta ja neuvontaa, aineelli-
sella tuella asiakkaan rahallista tukemista toimeentulotuen muodossa ja emotionaalisella tuella asiakkaan henkistä tuke-
mista. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten asiakkaat ovat tulleet autetuiksi, kun Kela-siirron jälkeen sosiaali-
sen tuen antaminen on jakautunut eri viranomaisille. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä asiakkaat tietävät toimeentulo-
tuesta ja meneillään olevasta muutoksesta sekä mitä tietoa he tarvitsevat.  

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat nuoret aikuiset (18–28-vuotiaat), jotka olivat toimeentulotukiasiakkaita. Aineisto ke-
rättiin käyttämällä teemahaastattelua yksilöhaastatteluna. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisäl-
lönanalyysia. 

Asiakkaiden autetuksi tuleminen tiedollisen tuen ja aineellisen tuen tarpeessa vaihteli. Osa koki saamansa tiedon ja neu-
vonnan riittäväksi, mutta joukossa oli myös heitä, jotka kokivat tietämyksensä riittämättömäksi. Osa asiakkaista oli tyy-
tyväisiä saamaansa aineelliseen tukeen Kela-siirron jälkeenkin, koki hakemisen helpottuneen ja tuen määrän riittäväksi. 
Joukossa oli myös heitä, jotka eivät olleet tulleet autetuiksi aineellisen tuen tarpeessaan. Kelan päätökset olivat viivästy-
neet, päätös oli ollut kielteinen tai myönnetty tuki oli ollut liian vähäinen. Nuoret toimeentulotukiasiakkaat tarvitsivat 
myös emotionaalista tukea. He kokivat tärkeäksi ja hyödyllisiksi keskustelut ammatti-ihmisten kanssa mieltä painavista 
asioista. Asiakkaat olivat saaneet emotionaalista tukea usealta eri taholta ja samoilta ammatti-ihmisiltä kuten aikaisem-
minkin eikä perustoimentulotuen Kela-siirto ollut vaikuttanut tuen saatavuuteen ja laatuun. Tutkimuksen perusteella asi-
akkaat olivat tulleet autetuiksi emotionaalisen tuen tarpeessaan.  

Tutkimustulosten mukaan asiakkaat tarvitsevat tietoa toimeentulotuen eri lajeista, jotta he tietäisivät ja osaisivat hakea 
sosiaalitoimiston täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. He tarvitsevat myös tietoa aikuissosiaalityön palveluista 
ja tukimuodoista. Tulosten perusteella oma sosiaalityöntekijä on merkityksellinen asiakkaan autetuksi tulemisessa myös 
Kela-siirron jälkeen. 
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1 Johdanto  
 

 

Kandidaatintutkielmani aihe liittyi toimeentulotukityöhön ja tuolloin edessä olevaan pe-

rustoimeentulotuen Kela-siirtoon. Jatkan toimeentulotukeen liittyvää teemaa pro gradu -

tutkimuksessani. Tutkimukseni aiheena on perustoimeentulotuen Kela-siirto ja toimeen-

tulotukiasiakkaiden sosiaalinen tuki. Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten asiak-

kaat ovat tulleet autetuiksi, kun Kela-siirron jälkeen sosiaalisen tuen antaminen jakautuu 

eri viranomaisille.  

 

Aiheeni liittyy laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun toimeentulotuen Kela-siirrosta. 

Aihe on ajankohtainen, koska perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt 1.1.2017 Kelan 

hoidettavaksi. Se on tärkeä aihe, koska aiemmat sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuk-

set ovat aiheuttaneet muutoksia myös heikossa asemassa olevien asiakkaiden asemaan, 

jopa vaikeuttaen kaikkein huono-osaisempien pääsyä tarvitsemiinsa sosiaalityön palve-

luihin (Mäntysaari 2006, 115–119). On erittäin tärkeää tutkia, mitä yhteiskunnassa tapah-

tuvat muutokset aiheuttavat heikommassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliseen tukeen. 

Toimeentulotukiasiakkaat ovat juuri heitä, heikossa asemassa olevia ihmisiä, joilla voi 

olla taloudellisten ongelmien lisäksi myös mielenterveyteen, elämänhallintaan tai päih-

teisiin liittyviä ongelmia (Juhila 2008, 14–47; Nummela 2011, 27, 114). Valitsin aiheen 

myös henkilökohtaisesta syystä. Olin töissä Kelan Yhteyskeskuksessa, joten kiinnostuin 

työnikin puolesta perustoimeentulotuen siirrosta ja sen vaikutuksesta asiakkaan sosiaali-

seen tukeen.  

 

Kelan Yhteyskeskus on Kelan valtakunnallinen puhelinpalvelu. Työtehtäviini yhteyskes-

kuksessa kuului asiakkaiden neuvonta heidän Kela-etuuksissaan. He tarvitsivat ohjeita 

etuuksien hakemisessa ja liitteiden toimittamisessa, tietoa hakemusten käsittelyvaiheesta 

tai selvennystä ja perusteluja päätöksiin. Työtehtäviin kuului myös suullisten hakemusten 

tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa. Kohtasin työssäni kymmeniä heikossa asemassa 

olevia vähävaraisia ihmisiä, myös nuoria aikuisia. Kohtasin ihmisiä, joilla voi perjantai-

iltapäivänä ennen Kelan ja sosiaalitoimistojen sulkemisaikaa olla lompakossa vain muu-

tama sentti rahaa ja kaapissa pari ruisleipää tai lääkepurkissa yksi tabletti. Joukossa oli 

paljon tukea tarvitsevia ihmisiä, joille sähköinen ja kirjallinen hakeminen sekä toimeen-

tulotuen hajaantuminen kahden eri viranomaisen välille ei ole yksinkertainen asia.  
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Toimeentulotuella tuetaan ihmisen toimeentuloa silloin, kun muita tuloja ei ole tai ne ovat 

riittämättömät. Toimeentulotuen luonteeseen kuuluu viimesijaisuus, tarkoituksenmukai-

suus, välttämättömyys ja harkinnanvaraisuus. Tukeen liittyy myös ihmistä aktivoivia ja 

kontrolloivia piirteitä. Etuudessa on kolme osaa: perustoimeentulotuki, täydentävä toi-

meentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelan 

hoidettavaksi tehtiin kokeiluja 1990-luvulla, mutta päätöstä siirrosta ei silloin tehty. Siir-

ron puolestapuhujat ovat ilmaisseet perusteluiksi asiakkaiden tasapuolisemman kohtelun, 

yhdenvertaisuuden sekä asiakkaiden asioimisen tehostamisen ja sujuvammaksi tekemi-

sen. Vastustajat ovat esittäneet muun muassa, että sosiaalityön tarpeessa oleville asiak-

kaille tulee ongelmia asioinnissa. Perustoimeentulotukityön siirtyminen Kelaan nousi jäl-

leen puheenaiheeksi 2000-luvulla ja Suomen hallitus päätti keväällä 2014 toteuttaa siirron 

vuoden 2017 alussa. (Laatu ym. 2015, 5–6, 10, 22, 54–55.)  

 

Asiakkaan autetuksi tulemista toimeentulotukiasiassa voidaan tarkastella sosiaalisen tuen 

käsitteen kautta. Sosiaalinen tuki on moniulotteinen ja monimerkityksellinen käsite. Se 

on vastavuoroisuutta, antamista ja vastaanottamista, emotionaalista, arvioivaa, informa-

tiivista ja aineellista tukea. Sosiaalinen tuki toimii myös vaikeuksien puskurina ongelma-

tilanteissa ja selviytymisen edistäjänä. (Leppiman 2010, 70–71.) Perustoimeentulotuen 

siirto merkitsee muutosta asiakkaan sosiaaliseen tukeen, sillä yksi sen elementeistä, ai-

neellinen tuki, hajoaa kahden eri viranomaisen – kunnan sosiaalitoimen ja Kelan – välille. 

Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, mitä tämä muutos tarkoittaa toimeentulotukiasiak-

kaiden sosiaalisen tuen kannalta. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset (18–

28-vuotiaat), jotka ovat toimeentulotukiasiakkaita. Käytän jatkossa tutkimuksessani ter-

miä asiakas, kun tarkoitan toimeentulotukiasiakkaita. Tutkin aihetta asiakkaan näkökul-

masta, koska perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyviä tutkimuksia on tehty enemmän 

eri sosiaalityön asiantuntijoiden näkökulmasta kuin asiakkaiden. Ylipäätään toimeentu-

lotukiasiakkaita koskevia tutkimuksia on tehty vähän 1990-luvun jälkeen. Kuitenkin tar-

vetta asiakaslähtöiselle tutkimukselle on. (Hannikainen-Ingman ym. 2013, 109.) Asiak-

kaiden ymmärryksen ja näkemyksen selvittäminen on tärkeää, koska muutos koskettaa 

hyvin paljon juuri heitä. He ovat tässä muutoksessa keskiössä. On kysymys asiakkaiden 

sosiaalisen tuen hajaantumisesta, ei viranomaisten.  

 

Tutkimukseni rakentuu johdantoluvusta sekä seitsemästä pääluvusta. Seuraavassa lu-

vussa eli luvussa 2 käsittelen perustoimeentulotuen siirtymistä kunnilta Kelaan. Esitän, 

mitä etuus toimeentulotuki tarkoittaa, toimeentulotuen yhteyttä sosiaalityöhön ja kerron 
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perustoimeentulotuen Kela-siirrosta. Luvussa 3 esitän tutkimukseni käsitteellisen viite-

kehyksen, joka on sosiaalinen tuki. Luvussa 4 kuvaan tutkimuksen toteuttamisen ja lu-

vussa 5 pohdin tutkimukseen liittyviä eettisiä näkökohtia. Seuraavat kaksi lukua sisältävät 

tutkimukseni tulokset ja johtopäätökset siten, että luvussa 6 kerron asiakkaiden taustatie-

toja, esitän heidän tietämyksen toimeentulotuen eri lajeista ja perustoimeentulotuen Kela-

siirrosta sekä mitä tietoa he tässä uudessa tilanteessa tarvitsevat. Luvussa 7 esitän, miten 

tutkimukseni asiakkaat ovat tulleet autetuksi tiedollisen, aineellisen ja emotionaalisen 

tuen tarpeessaan perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen. Luvussa 8 pohdin keskeisiä 

tutkimustuloksia asiakkaan autetuksi tulemisen kannalta sekä käyn läpi kokemuksiani tut-

kimusprosessin eri vaiheissa.  
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2 Toimeentulotuen hajaantuminen kahdelle viranomaiselle  
 

 

2.1 Toimeentulotuen luonne, rakenne ja muutokset 
 

Toimeentulotuen juuret ovat vaivaishoito- ja köyhäinhoitokaudella, jolloin kunnat ja seu-

rakunnat vastasivat köyhien ja avuttomien toimeentulon turvaamisesta (Kuivalainen 

2013a, 15; Laatu ym. 2015, 7–8). Nykyaikaisen toimeentulotuen taustalla on Suomen 

perustuslaki sekä vuonna 1984 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki. Perustuslaki turvaa jo-

kaiselle välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon silloin, kun hän ei kykene hankki-

maan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa (Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) 

19§). Sosiaalihuoltolaissa (1984) toimeentulotuki tarkoitettiin tukemaan yksilöitä ja per-

heitä tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa. Se toimi sekä viimesijaisena että väliaikai-

sena tukimuotona. Erillinen laki toimeentulotuesta säädettiin vuoden 1997 lopulla. Tuki 

tarkoitettiin henkilön ja perheen välttämättömäksi toimeentuloksi ja tavoitteena oli tuen 

saajien itsenäisen selviytymisen edistäminen. (Kuivalainen 2013a, 15; Laki toimeentulo-

tuesta (30.12.1997/1412) 1§.) Tarkoituksena oli edistää henkilön osallisuutta niin omien 

asioiden hoitamisessa kuin yhteiskunnankin toiminnassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 17). Voimassa oleva laki toimeentulotuesta korostaa 2 §:ssä myös ihmisen velvol-

lisuutta pitää huolta itsestään ja omasta, puolisonsa ja lastensa elatuksesta (Laki toimeen-

tulotuesta (30.12.1997/1412) 2§).  

 

Toimeentulotuki turvaa siis perustuslain tarkoittaman välttämättömän toimeentulon, jolla 

ihminen kustantaa jokapäiväisessä elämässä tarvitsemansa välttämättömät menot kuten 

ravinnon, asumisen, vaatetuksen ja sairauden hoidon. Tämä merkitsee, että ihmisen pal-

velu- ja tiedontarpeeseen on vastattava nopeasti. Jokapäiväisen toimeentulon ongelmat 

ovat tässä ja nyt. Toimeentulotuki on siis tarkoitettu tilapäiseksi avuksi tilanteissa, joissa 

ihmisen tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Todellisuus on kuiten-

kin toinen, sillä asiakkuudet voivat olla hyvinkin pitkäaikaisia. Toimeentulotukiasiak-

kuus voi kestää vuosia, se voi siirtyä jopa sukupolvelta toiselle. (Nummela 2011, 40–43, 

150, 151.) 

 

Muutos lyhytaikaisesta etuudesta pitkäaikaiseksi tukimuodoksi tapahtui 1990-luvun la-

man seurauksena. Työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti eikä työttömyysturvajärjestelmä 
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kyennyt heti vastaamaan suurten asiakasmäärien vaatimuksiin. Ensisijaisten etuuksien, 

kuten työttömyysturvan, käsittelyajat pitenivät ja etuuksien saaminen viivästyi eivätkä 

etuudet olleet riittäviä. Yhä suuremmalla joukolla ihmisiä oli vaikeuksia turvata toimeen-

tulonsa, joten yhä enemmän ihmisiä haki toimeentulotukea. Toimeentulotuesta tuli kes-

keinen osa vähävaraisten kotitalouksien perusturvaa. (Haapola & Mäntysaari 1997, 79; 

Laatu ym. 2015, 8). Asiakkaiden määrä kaksinkertaistui muutamassa vuodessa 1990-lu-

vulla. Vuonna 1996 tuen varassa oli melkein 12 % väestöstä; 610 000 ihmistä ja 345 000 

kotitaloutta. Vuoden 1997 jälkeen toimeentulotukiasiakkaiden määrä on vähentynyt, 

mutta ei kuitenkaan lamaa edeltävien vuosien tasolle. Vuonna 2011 tuen saajia oli 

372 000 ihmistä ja 240 000 kotitaloutta. Lama aiheutti muutoksia määrän lisäksi myös 

asiakasrakenteeseen ja muutos on näkyvissä tänäkin päivänä. Asiakkaiksi alkoi tulla, ja 

asiakkaina on yhä edelleen, nuorempia ihmisiä. Työttömyysturvan ehtoja on kiristetty 

eikä monen nuoren kohdalla ehdot täyty. Ainoa mahdollisuus nuorella turvata välttämä-

tön toimeentulonsa on hakea toimeentulotukea. (Kuivalainen 2013a, 16–19.) 

 

Toimeentulotuen luonteeseen kuuluu viimesijaisuus, tarveharkintaisuus ja tilapäisyys 

(mt., 15–16). Toimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa, että etuus on sosiaaliturvajärjes-

telmän viimesijainen taloudellinen tuki. Ihmisen on haettava ensin kaikki muut tuet, joi-

hin hänellä on oikeus. (Kauppinen ym. 2013, 49.) Monissa hyvinvointivaltioissa, kuten 

Ruotsissa, toimeentulotuki (ekonomiskt bistånd) on viimesijainen tuki ja turvaverkko yk-

silöille ja kotitalouksille (Bäckman & Bergmark 2011, 489). Viimesijaisuus liittää tuen 

sosiaalityöhön, koska ihmistä pyritään tukemaan sosiaalityön menetelmiä hyväksikäyt-

täen toimeentulonsa hankkimisessa. Viimesijaisuus varmistetaan tuen tarveharkinnalla. 

(Kuivalainen 2013a, 15, 16.)  

 

Toimeentulotukityössä tuleekin harvoin eteen kahta samanlaista tapausta, koska tuki 

myönnetään jokaiselle yksilöllisesti ja edun suuruus on henkilökohtainen. Tarveharkin-

taisuus antaa mahdollisuuden ihmisen yksilöllisen elämäntilanteen, erityistarpeiden ja 

olosuhteiden huomioimiseen sekä mahdollisuuden kohtuullisen elintason turvaamiseen 

ihmisen tilanteen mukaisesti (Laatu ym. 2015, 10; Nummela 2011, 43).  Huolimatta toi-

meentulotukeen tehdyistä muutoksista, jotka ovat korostaneet yksityiskohtaisen säänte-

lyn ja valtakunnallisten normien merkitystä, ei harkinta ole menettänyt merkitystään tuen 

myöntämiskäytännöissä. Toimeentulotuen tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät eikä ih-

minen useinkaan hae tukea yhden ainoan syyn vuoksi. (Haapola 2004, 22–23.) Ruotsis-
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sakin korostuu tarveharkintaisuus, vaikka laki määritteleekin tuen tietyt minimivaatimuk-

set ja normit. Sosiaalityöntekijälle jää huomattavaa harkintavaltaa sen päättämiseksi, 

onko ihminen oikeutettu toimeentulotukeen ja minkä tason tuki myönnetään. (Bäckman 

& Bergmark 2011, 489.)  

 

Tarveharkintaisuus voi merkitä yksilöllisyyden lisäksi myös kontrollointia, nöyryytystä 

ja leimaamista. Syynä tähän on osaltaan se, että halutaan varmistaa, että tukea maksetaan 

vain niille, joilla siihen on oikeus. (Laatu ym. 2015, 10.) Tarveharkintaisissa etuuksissa 

viranomainen on kiinnostunut etuutta hakevan ihmisen käyttäytymisestä. Viranomaisella 

on valta kontrolloida ja arvioida, mitä vähävarainen ihminen tarvitsee, mihin hänellä on 

oikeus ja miten hänen tulisi elää. Nöyryyttämisen kokemus syntyy, kun tukea hakevan 

ihmisen on selvitettävä yksityiskohtaisesti tulonsa ja menonsa ja näytettävä, mihin on ra-

hansa käyttänyt ja esitettävä tositteet esimerkiksi vuokranmaksusta. (Krok 2008, 145, 

160–162; Kuivalainen 2013a, 16.) 

 

Toimeentulotuen rakenne on monimutkainen. Tuessa on kolme osaa: normitettu perus-

toimeentulotuki sekä tarveharkintaiset täydentävä toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeen-

tulotuki. Perustoimeentuloon sisältyvät perusosalla katettavat päivittäiset menot, kuten 

ravinto-, vaate- ja vähäiset terveydenhuoltomenot. Huomioon otetaan myös muut perus-

menot, kuten asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot tai lasten päivähoitomenot.  

(Laatu ym. 2015, 10; Laki toimeentulotuesta 7 b § (26.6.2015/815); Nummela 2011, 40–

43.) Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisistä olosuhteista tai tarpeista johtu-

viin menoihin, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. 

Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuus, pitkäaikainen ja vaikea sairaus ovat tällaisia eri-

tyisiä olosuhteita. Ehkäisevä toimeentulotuki perustuu yksilökohtaiseen harkintaan ja sitä 

voi saada, vaikka ei olisikaan oikeutta perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeen-

tulotukeen. Tarkoituksena on ehkäistä asiakkaan syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippu-

vuutta toimeentulotuesta sekä edistää asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoimi-

suutta. Taloudellisen tilanteen äkillinen heikentyminen ja sen aiheuttamien vaikeuksien 

lieventäminen voi olla perustelu ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiselle. (Laatu ym. 

2015,10; Kuivalainen & Saikku 2013, 152; Laki toimeentulotuesta 7 c § 

(29.12.2005/1218), Laki toimeentulotuesta 13§ (3.11.2000/923).)  

 

Perustoimeentulotukea haetaan joko kirjallisesti tai sähköisesti Kelasta, ja sitä myönne-

tään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Täydentävää ja ehkäisevää toimentulotukea haetaan 
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hakijan asumiskunnan sosiaalitoimesta. Kunta voi myöntää kiireellisissä tapauksissa toi-

meentulotukea myös hakijalle, joka ei ole kunnan asukas. Kunnissa täydentävän ja ehkäi-

sevän toimeentulotukihakemuksen päätöksiä tekevät lähinnä sosiaalityöntekijät. (Saikku 

& Kuivalainen 2013, 138–139; Laatu ym. 2005, 12; Laki toimeentulotuesta 14§ 

(26.6.2015/815); Nummela 2011, 4.) Hakijalla on velvollisuus antaa kaikki tarvittavat 

tiedot taloudellisen tilanteensa selvittämiseksi. Myös perheenjäsenten tulot ja varat huo-

mioidaan erikseen. (Laki toimeentulotuesta (30.12.1997/1412) 11§, 12§; Nummela 2011, 

41.) Laki edellyttää, että hakemus käsitellään viivytyksettä, viimeistään seitsemäntenä 

arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Jos ihmisen tilanne on kiireellinen, on päätös teh-

tävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. (Kuivalainen 2013a, 20; Nummela 

2011, 12.) Hakijalle on myös järjestettävä mahdollisuus sosiaalityöntekijän henkilökoh-

taiseen tapaamiseen, jos hän sitä haluaa (Laki toimeentulotuesta 14 a § (22.4.2016/299)). 

 

Toimeentulotukeen on tehty muutoksia ja uudistuksia kahdenkymmenen viime vuoden 

aikana. Järjestelmää on yksinkertaistettu ja myöntämiskäytäntöjä yhdenmukaistettu, tuen 

tasoa parannettu ja lisätty aktivointimenetelmiä, jotta tukea hakevat ja saavat ihmiset 

hankkisivat omaehtoisesti toimeentulonsa. Vuonna 1996 toimeentulotukeen tuli merkit-

tävä muutos: jos ihminen kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä, kuntouttavasta työtoimin-

nasta, koulutuksesta tai muusta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä ilman pätevää syytä, 

voidaan toimeentulotuen perusosaa alentaa 20 prosenttia. Jos ihminen toistuvasti kieltäy-

tyy, voidaan perusosaa laskea jopa 40 prosenttia kahdeksi kuukaudeksi. Ruotsissakin toi-

meentulotuen saajien on etsittävä täysipäiväisesti työtä tai muuta ratkaisua, jotta saavut-

taisivat riippumattomuuden toimentulotuesta (Bäckman & Bergmark 2011, 489). Kes-

keistä parin viime vuosikymmenen aikana tapahtuneissa muutoksissa on ollut toimeentu-

lotukityön irtaantuminen sosiaalityöstä kohti toimistotyönä tehtävää etuuskäsittelyä sekä 

muutos tilapäisestä etuudesta pysyväksi toimeentulon lähteeksi (Kuivalainen 2013a, 15; 

Laatu ym. 2015, 5, 54; Saikku & Kuivalainen 2013, 115). Edellytykset toimeentulotuen 

myöntämiselle ovat tiukentuneet ja tuen hakeminen on muuttunut. Etuutta haetaan yhä 

enemmän kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella, minkä seurauksena hakemuksen kä-

sittelijä harvoin tapaa toimeentuloa hakevaa ihmistä. (Laatu ym. 2015, 5, 54.) Viimeisin 

ja kenties suurin muutos on perustoimeentulotuen siirtyminen 1.1.2017 lähtien Kelan hoi-

dettavaksi.  
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2.2 Perustoimeentulotuen Kela-siirto 
 

Toimeentulotukityön siirtokokeiluja on ollut yhteensä neljä, joista kolme toteutettiin 

1990-luvulla.  Ensimmäinen kokeilu oli pienimuotoinen yhteistyökokeilu vuosien 1990–

1991 aikana Lappeenrannassa. Kokeilussa kunnan sosiaalityöntekijä siirtyi Lauritsalan 

Kelan toimistoon ja otti siellä vastaan toimeentulotukiasiakkaita. Sekä työntekijät että 

kaksi kolmasosaa asiakkaista kokivat kokeilun positiivisena. Erilaiset tietojärjestelmät 

koettiin ongelmallisena asiana kokeilussa. Toinen kokeilu toteutettiin vuonna 1993 ja sii-

hen osallistui 12 kuntaa tai kunnan osa-aluetta. Kunnat olivat Alavus, Helsinki, Ilomantsi, 

Jurva, Kotka, Nakkila, Nastola, Saarijärvi, Tampere, Tuusula, Vantaa ja Ähtäri. Toteutus 

vaihteli eri kunnissa. Kevyessä palveluyhteistyömallissa kunnan työntekijä siirtyi Kelaan 

tai asiakas jätti toimeentulotukihakemuksen Kelaan, jossa työntekijä suoritti toimeentu-

lotukilaskelman. Hakemus siirtyi sen jälkeen sosiaalitoimistoon, jossa tuki myönnettiin. 

Varsinaisessa tehtävänsiirtomallissa Kelan työntekijät ottivat vastaan toimeentulotukiha-

kemuksen ja myönsivät perustoimeentulotuen. Asiakkaat, joilla oli sosiaalityön tarvetta, 

ohjattiin hakemaan toimeentulotukea sosiaalitoimistosta. Kokeilusta saatiin kannustavia 

tuloksia, mutta ongelmiakin nähtiin. Yksi näistä ongelmista oli asiakkaan sosiaalityön 

tarpeen tunnistaminen Kelassa. Kolmas kokeilu toteutettiin vuosina 1995–1997 ja mu-

kana oli 34 kuntaa. Osassa kuntia mukana oli vain Kelan työttömyysetuuksia saavat asi-

akkaat, osassa jotain Kelan etuutta saavat ja osassa kokeilu koski kaikkia toimeentulotu-

kiasiakkaita. (Laatu ym. 2015, 20–23.) 

 

Viimeisin kokeilu toimeentulotuen siirrosta oli Vantaan toimeentulotukityön siirtoon liit-

tyvä kokeilu, joka alkoi kesäkuussa 2013 ja jatkui vuoteen 2017. Ensimmäinen vaihe oli 

kevyt palveluyhteistyökokeilu, jolloin mukana olleet sosiaalitoimen etuuskäsittelijät tuli-

vat työskentelemään Vantaalla sijaitseviin Kelan toimipisteisiin ja osa Korson ja Myyr-

mäen asukkaista saattoi hakea perustoimeentulotukea Kelan toimistosta. Heinäkuussa 

2013 kokeilun piiriin siirtyi laajempi joukko asiakkaita. Tavoitteena oli palvelujärjestel-

män ja asioinnin yksinkertaistaminen, asiakkaan ja hänen palvelutarpeensa parempi hal-

tuunotto sekä palveluprosessin nopeuttaminen. Kokeilussa mukana olleista asiakkaista 

selvä enemmistö piti todennäköisenä, että asiakas saisi toimeentulotuen siirron jälkeen 

varmemmin myös muut etuudet, joihin hän on oikeutettu. Moni asiakas kuitenkin piti 

todennäköisenä, että asiakas jäisi vaille mahdollisesti tarvitsemaansa sosiaalityön tukea. 

(Mt., 6, 40–43, 55–57.)   
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Yli kaksi vuosikymmentä kestäneen keskustelun ja neljän kokeilun jälkeen Suomen hal-

litus lopulta päätti vuoden 2014 keväällä perustoimeentulotuen siirrosta Kelaan vuoden 

2017 alusta lähtien. Julkisuudessa puhutaan perustoimeentulotuen siirrosta, joka käsite-

tään vain etuuden käsittelyn siirtona organisaatiolta toiselle. Kyseessä on kuitenkin enem-

män kuin pelkkä toimeentulotukityön siirto. Samalla etuuteen on tehty pieniä muutoksia: 

eräitä täydentävän toimeentulotuen piiriin kuuluvia vähäistä harkintaa edellyttäviä ja 

usein toistuvia menoeriä on siirretty osaksi perustoimeentulotukea. Tämä merkitsee jos-

sain määrin uutta etuutta ja toimeenpanoa. (Laatu ym. 2015, 6, 55.) Esimerkiksi kustan-

nukset lapsen päivähoidosta tai koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnosta tai vanhempien 

erotilanteessa etävanhemmalle aiheutuvat kustannukset lapsen tapaamisista voidaan huo-

mioida perusmenoina (Kela 2017a). Siirrossa on tapahtunut muutosta niin etuus- kuin 

palvelujärjestelmässäkin, mutta toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät ole muuttu-

neet. Uudessa toimeentulotukijärjestelmässäkin pyritään siihen, että toimeentulotuki on 

aina lyhytkestoista, ei pitkäkestoista tukea. (Ylikännö 2017.) 

 

Siirron jälkeen asiakkaat siis hakevat perustoimeentulotuen Kelasta. Jos Kela ei voi huo-

mioida kaikkia asiakkaan esittämiä menoja perustoimeentulotuen laskelmassa, voi asia-

kas hakea kunnasta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Jos Kela hylkää hake-

muksen, voi asiakas tämänkin jälkeen kääntyä kunnan sosiaalitoimiston puoleen. Asiakas 

voi perustoimeentulotukihakemuksessaan ilmoittaa hakeeko myös täydentävää ja ehkäi-

sevää toimeentulotukea. Asiakkaan toivomuksesta Kela voi välittää hakemuksen kunnan 

sosiaalitoimistoon tai asiakas voi olla itse suoraan yhteydessä sosiaalitoimistoon. (Kela 

2017a.) 

 

Siirto ei kuitenkaan sujunut niin hyvin kuin oli suunniteltu. Kela ei pysynyt lain säätä-

mässä hakemusten käsittelyajassa ja Kelan toimistojen asiakaspalvelu sekä valtakunnal-

linen puhelinpalvelu ruuhkaantuivat pahoin. Asiakkaat joutuivat kohtuuttomiin tilantei-

siin: laskujen, vuokrien maksut viivästyivät, osalla oli puute jopa ruuasta. Tilanne otettiin 

Kelassa vakavasti. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen lähetti maaliskuussa 2017 julkisen an-

teeksipyynnön henkilöille, jotka olivat joutuneet kärsimään tilanteesta. (Aaltonen 2017.) 

Huhtikuun 2017 loppupuolella tilanne normalisoitui. Kela sai ruuhkan purettua ja toi-

meentulotukihakemusten käsittelyssä päästiin lakisääteisen 7 arkipäivän käsittelyaikoihin 

(Kela 2017b). 
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Mikä sitten oli syynä siihen, että siirto ei onnistunut odotusten mukaisesti? Kelan, Suo-

men sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja 

Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) tutkimushankkeen tutkijat järjestivät 

tutkimusseminaarin toimentulotukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä 26.4.2017 Kelan 

päätalolla Helsingissä. Siellä Kelan tutkimuksen johtava tutkija Minna Ylikännö totesi, 

että Kelan järjestelmät olivat kunnossa ja päätöksiä olisi pitänyt pystyä tekemään nope-

asti. Tilanteiden monimuotoisuus, ihmisten hyvin erilaiset elämäntilanteet pääsivät kui-

tenkin yllättämään. Toimeentulotuki harkinnanvaraisena etuutena ei ollutkaan etuus, josta 

voitiin tehdä tietyllä kaavalla päätöksiä. Toimeentulotuki ei ole ainoastaan rahallinen tuki, 

vaan se sisältää myös sosiaalisen ulottuvuuden. Avun tarvitsijalle ei tarjota ainoastaan 

rahaa, vaan myös sosiaalityön tukea, jotta toimeentulotuen kesto jäisi mahdollisimman 

lyhyeksi. (Ylikännö 2017.) 

 

 

2.3 Toimeentulotuen yhteys sosiaalityöhön  
 

Monet ihmisten ongelmat johtuvat köyhyydestä ja epätasa-arvoisuudesta ja ne voidaan 

ratkaista yhteiskunnan tuoman avun turvin. Sosiaalityö on kansainvälinen professio, 

mutta kansainvälisyydestä huolimatta palvelut eivät ole samanlaisia kaikissa maissa. So-

siaaliturva ja sosiaalipalvelut eroavat sen mukaan, minkälaista poliittista ja sosiaalista 

keskustelua maassa käydään ja minkälaisia sosiaalisia instituutioita maan yhteiskunnassa 

on. (Adams ym. 2009, 4–6.) Sosiaalityöksi voidaan määritellä tehtävät, joiden tavoitteena 

on ihmisten perustarpeiden mahdollisimman kattava tyydyttäminen ja ihmisten sosiaali-

nen toimintakykyisyys. Toimeentulotukityö on juuri tällaisten tehtävien toteuttamista. 

Sosiaalityö on haastavaa, koska ihmistä eli sosiaalityön asiakasta on autettava parhaalla 

mahdollisella tavalla, mutta samalla on otettava huomioon yhteiskunnan asettamat rajat 

ja ehdot. Tähän ristiriitaan sosiaalityöntekijät törmäävät erityisesti toimeentulotukityössä. 

(Mäntysaari 1991, 22–23, 251–252.)   

 

Taloudellisen avun roolista sosiaalityössä on kiistelty kauan: osa näkee, että taloudellinen 

tuki ei kuulu sosiaalityöhön ja osa taas näkee, että taloudellisen tuen jakaminen on tärkeä 

sosiaalityön työväline. Joka tapauksessa viimesijainen taloudellinen tuki ja sosiaalityö 

ovat kytkeytyneet tiiviisti yhteen Suomessa. (Kuivalainen & Saikku 2013, 151.) Pohjois-

maiden toimeentulotuen mallissa, jota kutsutaan perinteiseksi tai residuaaliseksi malliksi, 
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toimeentulotuki ja sosiaalityö liittyvät tiiviisti yhteen. Perusteluna on ollut, että toimeen-

tulotukeen turvautuvilla ihmisillä on kaikella todennäköisyydellä myös toisenlaisista on-

gelmia elämässään. Mallin ajatus on, että toimeentulotuen saanti merkitsee aina sosiaali-

työn tarpeen selvittämistä. Tämä oli vielä 1980-luvulla mahdollista, mutta nykypäivänä 

tilanne on toinen. Toimeentulotuen asiakkaita on niin paljon, että on epävarmaa, tulevatko 

kaikki sosiaalityön tarpeessa olevat ihmiset huomatuksi. (Haapola & Mäntysaari 1997, 

78–79; Laatu ym. 2015, 11.)  

 

Sosiaalitoimiston ajanvarauksen syynä on useimmiten toimeentulotukiasia (Niskala 

2008, 102; Nummela 2011, 114). Toimeentulotukityö on keskeistä aikuissosiaalityössä, 

jonka pääasiallisin asiakasryhmä onkin juuri toimeentulotukea tarvitsevat ihmiset. Näillä 

ihmisillä korostuvat myös elämänhallinnan ongelmat, joita ei ole aikaisemmin kyetty 

muilla sektoreilla riittävästi tukemaan. (Nummela 2011, 23, 27, 114.) Aikuissosiaalityö 

on nimensä mukaisesti aikuisten parissa tehtävää työtä: päihdetyötä, kuntouttavaa työtoi-

mintaa, mielenterveystyötä sekä työtä asunnottomien parissa. Työssä kohdataan usein 

kaikkein huono-osaisimpia ja vähävaraisimpia ihmisiä. (Mäntysaari 2006, 117; Juhila 

2008, 14–47.)  

 

Aikuissosiaalityö joutuu vastuuseen toimeentulotuesta, kansalaisten viimesijaisista pal-

veluista sekä yhteiskunnallisesta kontrollista. Työhön vaikuttaa samanaikaisesti monen-

laisia keskenään ristiriitaisia paineita eikä työn asemaa ja yhteiskunnallista tehtävää ole 

tarkoin määritelty lainsäädännössäkään. Aikuissosiaalityö on kuitenkin asiakkaiden pal-

velemista ja toiminnan tulisi perustua asiakkaiden tarpeisiin. Toimeentulotukityö toimii 

porttina sosiaalityöhön ja turvaa asiakkaan tarvitsemat palvelut, joten toimivaa yhteyttä 

sosiaalityön ja toimeentulotuen käsittelyn välillä tarvitaan. Toimeentulotuen asiakkaiden 

yhä vaikeammat ja pitkittyneemmät sosiaaliset ongelmat jäisivät vaille käsittelyä ja vai-

keutuisivat ilman aikuissosiaalityön ja toimeentulotukityön yhteyttä. (Kankainen 2012, 

20, 102–110.)  

 

Sosiaalityön tehtävä on auttaa huonossa asemassa olevia ihmisiä, mutta valitettavasti suo-

malaisessa yhteiskunnassa kaikkein huono-osaisempien on vaikeinta saada sosiaalityön 

palveluita. Sen sijaan lastensuojelu on noussut keskeiseksi ja tärkeäksi osaksi sosiaali-

työtä. Samalla työ aikuissosiaalityön huonoimmassa asemassa olevien asiakkaiden koh-

dalla on jäänyt vähemmälle huomiolle. 1980-luvulla tapahtuneen sosiaalihuollon lainsää-
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dännön uudistuksen ajateltiin parantavan vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten ase-

maa. Vuosien kuluessa on kuitenkin paljastunut, että juuri he ovat jääneet tai ovat jää-

mässä ilman sosiaalityöntekijöiden palveluita. Sosiaalihuollon kova kontrolli on vaihtu-

nut välinpitämättömyyteen ja syrjäytyneet ihmiset ovat jäämässä oman onnensa nojaan. 

1990-luvun laman seurauksena toimeentulotuen asiakasmäärät kasvoivat räjähdysmäi-

sesti ja kuntien oli pakko uudistaa toimeentulotukityötä. Sosiaalityöntekijät keskittyivät 

lastensuojelutyöhön ja pahiten syrjäytyneiden ihmisten asioita hoitivat etuuskäsittelijät, 

joilla ei ollut sosiaalihuollollista koulutusta. Samanaikaisesti sosiaalityön ammatillisuutta 

kehitettiin sääntelemällä sosiaalityöntekijöiden kelpoisuutta. Laki edellyttää sosiaalityön-

tekijältä Suomessa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa pääaineena sosiaalityö tai 

ainakin pääaineen laajuiset opinnot sosiaalityöstä. Pätevien sosiaalityöntekijöiden määrä 

ei kuitenkaan ole riittänyt kattamaan tarvetta. Tilalle on palkattu etuuskäsittelijöitä, jotka 

ovat voineet päättää perustoimeentulotuesta, mutta he eivät ole voineet antaa asiakkaille 

muuta heidän tarvitsemaansa tukea. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-

poisuudesta (817/2015) 7 §; Mäntysaari 2006, 115–119, 124.)  

 

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulotukiasioita ovat jo useita 

vuosia hoitaneet kunnissa etuuskäsittelijät. Myöntäessään kirjallisen hakemuksen perus-

teella toimeentulotukea ovat he voineet tarjota asiakkaille vain yhtä sosiaalisen tuen ele-

menteistä, aineellista tukea. Miten toimeentulotukiasiakkaan muun sosiaalisen tuen käy, 

jos työntekijä on vuorovaikutuksessa pelkän hakemuslomakkeen ja siinä olevien tosittei-

den kanssa? Vaarana on, että asiakkaan sosiaalisen tuen tarve jää huomaamatta tai viiväs-

tyy ja hän jää tarvitsemiensa palvelujen ulkopuolelle. Sosiaalityön yksi tavoite on kuiten-

kin rakentaa kokonaisuus, jossa sosiaalinen tuki ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

(Blomgren ym. 2016, 4). Aikuissosiaalityön asiakkailla voi olla laaja-alaisia ongelmia 

elämässään taloudellisten ongelmien lisäksi. Mikä asiakkaan raha-ongelmien aiheuttaja 

on? Tämä on kysymys, jonka pohtiminen voi johdattaa sosiaalityöntekijän huomaamaan, 

onko asiakkaalla kenties muunlaisenkin sosiaalisen tuen kuin aineellisen tuen tarvetta. 

Tämän saman kysymyksen äärelle olisi hyvä myös Kelan virkailijan pysähtyä. Vuosien 

saatossa tapahtuneet muutokset, niin sosiaalihuollon lainsäädännössä, sosiaalityön am-

matillistumisessa kuin ylipäätään yhteiskunnallisessa kehityksessä, ovat kuitenkin vai-

kuttaneet juuri vähävaraisten ihmisten asemaan ja palvelujen saatavuuteen. Aiheellista 

onkin pohtia, mitä perustoimeentulotuen Kela-siirto tarkoittaa toimeentulotukiasiakkai-

den sosiaalisen tuen kannalta. Seuraavassa luvussa perehdyn käsitteeseen sosiaalinen 

tuki, josta rakentuu tutkimukseni käsitteellinen viitekehys. 
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3 Sosiaalinen tuki käsitteellisenä viitekehyksenä 
 

 

3.1 Tuen määritelmiä ja muotoja 
 

Ilmiönä sosiaalista tukea tutkittiin jo 1940-luvulla ja käsite otettiin käyttöön 1970-luvulla 

Yhdysvalloissa. Sosiaalisen tuen käsitteellä kuvattiin silloin ihmisen ja hänen lähipiirinsä 

suhteita. Anu Leppiman (2010) pitää John Casselin (1976)1, Sidney Cobbin (1976) ja B. 

H. Kaplanin (1977)2 empiirisiä tutkimuksia pioneeritöinä ilmiön tutkimisessa ja käsitteen 

sosiaalinen tuki (social support) syntymisessä. Määritelmät ovat usein ylimalkaisia ja ke-

hämäisiä. (Leppiman 2010, 60, 63.) Sosiaalinen tuki käsitteenä voidaankin ymmärtää mo-

nin eri tavoin eikä yksiselitteistä määritelmää ole. Käsitteenä se on moniulotteinen, mo-

nitasoinen ja positiivinen. (Kumpusalo 1991, 14–17; Metteri & Haukka-Wacklin 2004, 

55; Honkakoski ym. 2016, 18.)  

 

Philippa Williams, Lesley Barclay ja Virginia Schmied (2004) tutkivat, miten käsitettä 

sosiaalinen tuki on määritelty kirjallisuudessa. He löysivät kolmekymmentä erilaista mää-

ritelmää eikä yksinkään ollut ylivertainen muihin nähden. Heitä hätkähdytti sosiaalisen 

tuen määrittelyn yleisluonteinen ja globaali luonne. Joissakin määrittelyissä oli kuitenkin 

havaittavissa käsitteen monitahoisuus ja kontekstisidonnaisuus. Heidän mielestään laa-

dullinen ja kontekstisidonnainen lähestymistapa on tehokkain tapa kehittää sosiaalisen 

tuen määritelmää, jota voidaan käyttää sekä tutkimuksessa, interventioissa että käytän-

nössä. Laadullisten tutkimusmenetelmien avulla voidaan tunnistaa, mikä on asianomai-

sessa tilanteessa sosiaalista tukea ja mikä ei. (Williams ym. 2004, 947, 957–958.) 

 

Monissa tutkimuksissa sosiaalinen tuki luokitellaan kuuteen eri kategoriaan: emotionaa-

linen tuki, arvostustuki, ryhmätuki, konkreettinen tuki, aineellinen tuki ja tietotuki. Tut-

kimuksessaan elämyksellisestä perheleiritoiminnasta Virossa Leppiman määritteli sosi-

aalisen tuen muodot James Housen (1981)3 mukaan: emotionaalinen tuki, arvostustuki, 

																																																													
1	Cassel, John C. 1976: The Contribution of the Social Environment to the Host Resis-
tance. American Journal of Epidemiology 1976/104, 107–123. 
2 Kaplan, B.H. & Cassel, J.C. & Core, Susan 1977: Social Support and Health. Medical 
Care, 15, (Supplement), 47–48. 
3 House, James S. 1981: Work Stress and Social Support. Addison-Wesley. Reading, 
MA. 
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tietotuki ja aineellinen tuki. Emotionaalinen tuki on rakkauden, arvostamisen tai empatian 

tunteiden osoittamista ja on tärkeä ihmisen selviytymisvalmiuksien ja itsetunnon vahvis-

taja.  Aineellinen tuki on välineellistä tukea, jolloin ihminen saa palveluita tai aineellisia 

välineitä esimerkiksi oman taloutensa ja raha-asioidensa hoitamisessa. Rahallinen tuki 

voi auttaa ihmistä selviytymään silloin, kun hänellä on puutetta materiaalisista resurs-

seista. Tietotuki on sosiaalisen tuen muoto, jolloin ihminen saa opastusta ja neuvontaa, 

miten selviytyä sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Ihmisen selviytymistä voi helpottaa 

myös hänen saamansa sosiaalinen tuki arvostustuen muodossa. Tätä on muun muassa toi-

silta ihmisiltä saatu positiivinen palaute ja kannustaminen. (Leppiman 2010, 62–63.)  

 

Sosiaalinen tuki tarkoittaa ihmisen tietoisuutta siitä, että saa rakkautta ja huolenpitoa sekä 

tietoisuutta siitä, että häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Sosiaalinen tuki on myös sitä, 

että ihminen tietää kuuluvansa yhteisöön, jonka jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa, mutta jonka jäsenillä on myös velvollisuuksia. Tärkeää on, että vuorovaikutus 

jäsenten välillä on tukea tuottavaa. Sosiaalinen tuki suojaa ihmistä kaikissa elämänvai-

heissa kriisien ja muutosten keskellä, mutta tuen tulee olla asianomaiseen tilanteeseen 

sopivaa. (Cobb 1976, 300, 310.)  

 

Jotta sosiaalinen tuki olisi mahdollisimman vaikuttavaa, on tuki ajoitettava oikein. Liian 

aikaisin tarjottu tuki voi passivoida ihmistä ja aiheuttaa riippuvuutta, liian myöhään tar-

jottu tuki voi taas pahentaa ongelmia ja kasvattaa tuen tarvetta. Sosiaalinen tuki voidaan 

jakaa viiteen eri luokkaan: 1. aineellista tukea voi saada rahan tai tavaran muodossa, 2. 

toiminnallista tukea esimerkiksi palveluiden tai kuntoutuksen kautta, 3. tiedollista tukea 

neuvojen tai opastuksen avulla, 4. emotionaalista tukea empatian ja kannustuksen väli-

tyksellä sekä 5. henkistä tukea uskon ja yhteisen aatteen kautta. Saadulla sosiaalisella 

tuella on vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin sekä selviytymiseen vaikeissa 

elämäntilanteissa. (Kumpusalo 1991, 14–17.)  

 

Esimerkiksi sairastuminen, ikääntyminen ja työ voivat aiheuttaa stressiä. Sosiaalinen tuki 

voi toimia näissä tilanteissa stressin aiheuttamien häiriöiden lievittäjänä. (McIntosh 1991, 

201–217.) Näkemystä, jonka mukaan sosiaalinen tuki suojaa ihmistä stressin haittavaiku-

tuksilta, sanotaan puskurivaikutusteoriaksi. Tästä poikkeava näkemys on perusvaikutus-

teoria, jonka mukaan sosiaalinen tuki vaikuttaa positiivisesti ihmisen hyvinvointiin huo-

limatta siitä, kärsiikö ihminen stressistä vai ei. (Cohen & Wills 1985, 310–311; Leppiman 

2010, 69.) Sosiaalinen tuki voidaankin nähdä ihmisen terveyden edistäjänä ja positiivisia 
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voimavaroja tuottavana puskurina, joka parantaa elämänlaatua vaikeissa elämäntilan-

teissa ja elinoloissa. Tukeen sisältyy emotionaalinen tuki, tiedon jakaminen, materiaalis-

ten resurssien ja palvelujen tuottaminen. Näitä yksilöt ja ryhmät voivat saada ympärillä 

olevilta yhteisöiltä. (Nutbeam 1998, 363.)  

 

Näin ajateltuna sosiaalisen tuki tarkoittaa ihmisten välisiä vuorovaikutustilanteita, joissa 

jaetaan tietoa ja neuvotaan, tarjotaan konkreettista apua sekä osoitetaan emotionaalista 

toisesta ihmisestä välittämistä. Sosiaalinen tuki on sekä ihmissuhteista saatavaa energiaa, 

että erilaisia tukimuotoja, joita tarjotaan ja otetaan vastaan ihmisten välisissä vuorovai-

kutustilanteissa. Vuorovaikutustilanteet voidaan laajentaa ihmisen lähipiiristä myös jul-

kisiin palveluihin, jolloin sosiaalinen tuki voidaan ymmärtää ihmisen ja julkisen palvelun 

välisenä toimintana. Nämä kaikki antavat ihmiselle resursseja selviytymiseen hänen koh-

datessaan vaikeuksia elämässään. Sosiaalinen tuki voi olla myös saatua tukea, jonka ih-

minen on ottanut konkreettisesti vastaan, ja saatavilla olevaa tukea, joka tarkoittaa, mitä 

ja kuinka paljon tukea ihminen ajattelee tarvitsevansa. Konkreettista tuen vastaanotta-

mista tärkeämpää ihmiselle on tietää, että tukea on saatavilla. Kaikki ihmiset eivät kui-

tenkaan ole samanlaisia: toiset tarvitsevat sosiaalista tukea ja etsivät sitä aktiivisesti. Toi-

set taas ovat tyytyväisiä pelkästään siitä, että tietävät tarvittaessa saavansa tukea. (Leppi-

man 2010, 61–65.) 

 

Anna Kylmäsen (2014) mukaan sosiaalisen tuen kaikki muodot kuuluvat olennaisesti so-

siaalityöhön. Hän tutki pro gradu -tutkielmassaan sitä, millaisia sosiaalisen tuen tarpeita 

aikuissosiaalityön asiakkailla on, ja millä tavoin sosiaalisen tuen eri elementit - instru-

mentaalinen, emotionaalinen, toiminnallinen ja tiedollinen tuki - näkyvät aikuissosiaali-

työssä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimustuloksista ilmeni, että aikuissosiaa-

lityön asiakkailla oli kaikenlaisia sosiaalisen tuen tarpeita. Suurin sosiaalisen tuen tarve 

aikuissosiaalityön asiakkailla liittyi taloudelliseen eli instrumentaaliseen tukeen. Nämä 

näyttäytyivät tutkielmassa toimeentulotuen myöntämisen ja asiakkaan taloustilanteen sel-

vittämisen muodossa. Myös emotionaalisen tuen tarve, etenkin asiakkaan lähiyhteisöltä, 

oli selvästi havaittavissa. Emotionaalinen tuki näkyi asiakkaan kuuntelemisena, kannus-

tamisena ja keskustelemisena. Toiminnallisen tuen tarve oli tutkimuksen mukaan muita 

vähäisempää ja se näyttäytyi asiakkaan ohjaamisena hänen tilanteeseensa sopiviin palve-

luihin. Tiedollisen tuen tarvetta aikuissosiaalityön asiakkailla oli kaikkein vähiten. (Kyl-

mänen 2014, 85–91.) 
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Omassa tutkimuksessani jaan sosiaalisen tuen kolmeen eri luokkaan: aineellinen, emotio-

naalinen ja tiedollinen tuki. Tämä luokittelu kumpuaa Don Nutbeamin (1998) määrityk-

sestä: sosiaalinen tuki on emotionaalista tukea, tiedon jakamista sekä materiaalisten re-

surssien ja palvelujen tuottamista. Toimeentulotukiasiakas saa aineellista tukea ja sitä 

kautta materiaalisia resursseja toimeentulotuen eri lajien muodossa, tiedollista tukea elä-

mäntilanteeseen sopivan ohjauksen ja neuvonnan muodossa sekä emotionaalista tukea 

keskustelun, myötäelämisen, välittämisen muodossa. Nämä sosiaalisen tuen muodot luo-

vat näkemykseni mukaan asiakkaalle voimavaroja ja auttavat selviytymään esimerkiksi 

tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa. Koska tutkimukseni kohderyhmä on nuoret ai-

kuiset, jotka ovat sekä Kelan että aikuissosiaalityön toimeentulotukiasiakkaita, tarkaste-

len seuraavassa luvussa sosiaalista tukea nuorten aikuisten näkökulmasta. 

 

 

3.2 Sosiaalinen tuki nuorten aikuisten näkökulmasta 
 

Nuorten aikuisten elämässä tapahtuu paljon muutoksia: itsenäistyminen ja muutto omaan 

kotiin, opiskelu ja valmistuminen ammattiin, työelämään siirtyminen, työttömyyttä, muu-

toksia parisuhteissa ja perhetilanteissa. Juuri näissä tilanteissa tulevat esiin nuoren mah-

dolliset ongelmat, minkälaiset ovat hänen voimavarat näiden ongelmien käsittelemiseen 

ja mitä sosiaalista tukea hän tarvitsee selviytyäkseen. (Karjalainen 2015, 93.)  

 

Kuten edellisessä luvussa ilmenee, voidaan sosiaalisen tuen käsite ymmärtää monin eri 

tavoin. Sosiaalinen tuki voidaan jakaa myös informaaliseen eli läheisiltä saatavaan epä-

viralliseen tukeen, ja formaaliseen eli viralliselta palvelujärjestelmästä saatavaan tukeen. 

Yksinkertaistettuna sosiaalinen tuki on avun tarjoamista ja vastaanottamista silloin, kun 

omat voimavarat eivät vaikeuksien keskellä riitä. Nuorille suunnattu sosiaalinen tuki on 

monipuolista vaihdellen nuoren tilanteen mukaan: toiminnallista tukea järjestämällä ja 

ohjaamalla palveluihin, instrumentaalista tukea taloudellisen avun muodossa sekä hen-

kistä tukea tarjoamalla tilaisuuksia keskusteluihin ja uusien mahdollisuuksien etsintään. 

Samansisältöinen sosiaalinen tuki voi tuottaa hyviä tai huonoja vaikutuksia, koska nuoren 

voimavarat vaikuttavat siihen, miten saatu sosiaalinen tuki vaikuttaa nuoren elämään ja 

vaikeuksista selviytymiseen. (Honkakoski ym. 2016, 18, 75–76.) 
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Sirpa Karjalainen (2015) tutki nuorten aikuisten (18–25-vuotiaiden) sosiaalitoimen asi-

akkaiden asiakasprofiilia, heidän kohtaamiaan ongelmia ja haasteita suhteessa elämänti-

lanteeseen. Tutkittavana oli 1181 asiakkaan asiakirjat kahden vuoden ajalta (2010 – 

2011). Tutkimuksessa ilmeni, että nuoret aikuiset päätyivät aikuissosiaalityön asiakkaiksi 

pääasiassa toimeentulotuen kautta. Taloudelliset vaikeudet olivatkin yksi yleisimpiä 

nuorten aikuisten tuen tarpeen syitä perhesuhteiden kiristymisen ja mielenterveysongel-

mien ohella. Asiakkuuden taustalla oli yleisimmin työttömyys, pitkäaikainen toimeentu-

lotuen asiakkuus, kriisitilanne tai useat elämän ongelmat. Nuoret tarvitsivat taloudellista 

ja psykososiaalista tukea sekä opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen, mielenterveyteen 

ja kuntoutumiseen liittyvää tukea. Tuen tarjoajina olivat asiakkaiden läheiset tai muut 

toimijat. Suurin osa sai avun, mutta joukossa oli myös heitä, jotka eivät tulleet autetuiksi 

verkoston tuesta huolimatta. Tutkimuksen nuorista aikuisista 17 %:a ei kyetty sosiaali-

työn keinoin tukemaan. Nuoret aikuiset kohtasivat elämäntilanteen muutoksia ja osalle 

ohjaus ja neuvonta oli riittävä tukimuoto. Karjalaisen mielestä ohjaus ja neuvonta tuki-

muotona voisi olla merkittävä sosiaalinen tuki nuorelle aikuiselle elämän muutostilan-

teissa ja hän korostaakin ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Hän peräänkuuluttaa luo-

vuutta ja joustavuutta sosiaalityön käytännöissä ja ehdottaa nuoren aikuisen tukemiseksi 

eri verkostojen välistä yhteistyötä, erilaisia räätälöityjä tukitoimia työ- ja elinkeinotoimis-

ton pakkosuunnitelmien ja aktivointitoimien sijaan sekä tavoitteiden inhimillistämistä ja 

kuntouttavan työn askelmien madaltamista. (Karjalainen 2015, 22–29, 39–40, 49–61, 74, 

91–108.) 

 

Arja Honkakoski, Petri Kinnunen ja Petri Vuorijärvi (2016) ovat tutkineet nuorten aikuis-

ten (18–29-vuotiaiden) sosiaalisen tuen tarpeita ja niihin vastaamista sekä nuorten että 

työntekijöiden näkökulmasta. Nuoret aikuiset olivat sosiaalisen tuen tarpeen johdosta ai-

kuissosiaalityön, sosiaaliohjauksen, etuuskäsittelyn, jälkihuollon, työpajatoiminnan ja 

Byströmin nuorten palvelun asiakkaina. Tutkimukseen osallistui 226 nuorta aikuista sekä 

97 työntekijää. Tutkimuksen mukaan nuorten sosiaalisen tuen tarpeet liittyvät vaikeuksiin 

kouluttautumisessa, työllistymisessä ja toimeentulossa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ongelmissa, joita olivat yksinäisyys, masennus ja ihmissuhdeongelmat. Vaikeuksien kes-

kellä on läheisiltä saatava sosiaalinen tuki nuorille hyvin tärkeää. Tutkimuksen nuorista 

70 % käytti sekä informaalista että formaalista tukea. Vain 10 % nuorista käytti ainoas-

taan formaalista tukea ja 20 % oli tuen ulkopuolella kokonaan. Työntekijät puolestaan 

käyttivät nuorten auttamisessa enimmäkseen formaalista tukea. Toisin sanoen virallinen 

palvelujärjestelmä ei juurikaan hyödynnä nuorten läheisverkostoa nuorten auttamisessa. 
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Palvelujärjestelmästä saatava sosiaalinen tuki näyttäytyi tutkimustulosten mukaan tiedol-

lisena tukena, palvelujen järjestämisenä tai niihin ohjaamista, taloudellisena tukena ja 

velvoittamisena sekä henkisenä tukena keskustelujen muodossa. (Honkakoski ym. 2016, 

6–7, 37–38, 79, 82–83.) 

 

Kylmänen (2014) havaitsi, että aikuissosiaalityön asiakkailla suurin sosiaalisen tuen tarve 

liittyi taloudelliseen ja emotionaalisen tukeen. Etenkin asiakkaan lähiyhteisöltä saatava 

emotionaalinen tuki oli tärkeä. Toiminnallisen tuen tarve oli vähäisempää ja tiedollisen 

tuen tarvetta aikuissosiaalityön asiakkailla oli kaikkein vähiten. Karjalainen (2015) ha-

vaitsi tutkimuksessaan, että aikuissosiaalityön nuorilla aikuisilla oli pääasiassa taloudel-

lisia vaikeuksia, ongelmia perhesuhteissa ja mielenterveydessä sekä työttömyyttä tai 

muita elämän kriisitilanteita. Heidän tarvitsema sosiaalinen tuki ilmeni muun muassa ta-

loudellisen ja psykososiaalisen tuen muodossa. Tuen tarjoajina olivat asiakkaiden läheiset 

tai muut toimijat. Honkakoski ym. (2016) havaitsivat, että nuorille läheisverkolta saatu 

sosiaalinen tuki merkitsi paljon. Nuoret kääntyivät virallisen palvelujärjestelmän piiriin, 

kun tarvitsivat tiedollista, taloudellista ja emotionaalista tukea. Tulkintani mukaan asia-

kassosiaalityön asiakkaille, myös nuorille, on läheisiltä saatu tuki tärkeässä roolissa. Nuo-

ret tarvitsevat taloudellista tukea ja emotionaalista tukea. Tiedollisen tuen tarve on vähäi-

sempää kuin aikuisilla. Syy tähän voi olla elämänkokemuksessa. Vanhemmilla aikuis-

sosiaalityön asiakkailla on enemmän elämänkokemusta ja siten tietoa saatavilla olevista 

palveluista ja etuuksista.   
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 
 

 

4.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 

Tutkimukseni sijoittuu yhteiskunnallisesti ja historiallisestikin merkittävään ajanjaksoon: 

perustoimeentulotuki on siirtynyt 1.1.2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Siirto on aiheut-

tanut huolta sosiaalityötä tekevien keskuudessa. Vuoden 2016 sosiaalibarometrissä nousi 

esiin huoli siitä, että muunkinlaisen kuin taloudellisen avun tarpeessa olevia asiakkaita 

jää sosiaalityön ulkopuolelle (Eronen ym. 2016, 92). Elina Ahola (2015) Kelan tutkimus-

osastolta tutki, kuinka monet asiakkaat joutuvat asioimaan sekä Kelan että sosiaalitoimen 

kanssa sosiaaliturvaetuuksien saamiseksi. Vuoden 2012 tutkimusaineiston perusteella 

voidaan sanoa, että 42 % perustoimeentulotukea saaneista kotitalouksista sai myös ehkäi-

sevää ja täydentävää toimeentulotukea. Tästä voidaan päätellä, että hyvin moni perustoi-

meentulotukea saava joutuu Kela-siirron jälkeenkin kääntymään kuntien sosiaalitoimen 

puoleen. (Ahola 2015, 15.) 

 

Moni toimeentulotukiasiakas joutuu muutoksen jälkeen siis asioimaan kahden eri viran-

omaisen luona. Toimeentulotuki on kuitenkin viimeinen yhteiskunnan tarjoama turva-

verkko ja on tärkeää, että työssä pystytään lunastamaan asiakkaan luottamus (Nummela 

2011, 89). Asiakkaan tulee voida luottaa siihen, että sosiaalityöntekijä voi auttaa muun 

järjestelmän pettäessä (Niskala 2008, 83, 100). Voidaan kysyä, tapaako toimeentulotuki-

asiakas muutoksen jälkeen enää sosiaalityöntekijää. Tähän hänellä kuitenkin on oikeus jo 

toimeentulotukilain perusteella. 

 

Perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyviä tutkimuksia on tehty enemmän eri sosiaali-

työn asiantuntijoiden näkökulmasta kuin asiakkaiden. Susan Kuivalainen (2013) on to-

dennut, että tarvetta asiakaslähtöisemmälle tutkimukselle on. Hän on todennut myös, että 

nuorista toimeentulotuen saajista on keskusteltu viime vuosina paljon, mutta heitä koske-

via tutkimustuloksia ei juurikaan ole. (Kuivalainen 2013b, 221.) Tutkin aihetta asiakkai-

den näkökulmasta. Tutkimukseni tuo esiin nimenomaan toimeentulotukiasiakkaiden ää-

nen ja sen, mitä muutos merkitsee heidän autetuksi tulemiseensa ja saamaansa sosiaali-

seen tukeen. 
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4.2 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni on laadullinen. Haluan tutkimuksessani tuoda esiin asiakkaiden kokemuk-

sen ja äänen meneillään olevasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, muutoksesta ja sen vaiku-

tuksesta sosiaaliseen tukeen. Tutkittava ilmiö on perustoimeentulotuen Kela-siirto ja tut-

kimukseni käsitteellisenä viitekehyksenä on sosiaalinen tuki. Ymmärrän sosiaalisen tuen 

avun tarjoamisena ja avun vastaanottamisena. Asiakas tulee autetuksi, kun hän saa tarvit-

semaansa sosiaalista tukea. Tarkastelen tutkimuksessani asiakkaan sosiaalista tukea vi-

rallisen palvelujärjestelmän tarjoaman tuen eli formaalisen tuen tasolla. Tutkimuksessani 

sosiaalinen tuki rakentuu kolmesta eri elementistä: 1. tiedollinen tuki, 2. aineellinen tuki 

ja 3. emotionaalinen tuki. Tiedollisella tuella tarkoitan asiakkaan ohjausta ja neuvontaa, 

aineellisella tuella asiakkaan rahallista tukemista toimeentulotuen muodossa ja emotio-

naalisella tuella asiakkaan henkistä tukemista, keskustelua ja myötätunnon osoittamista.  

 

Tutkimukseni päätavoitteena on selvittää, miten asiakkaat ovat tulleet autetuiksi, kun 

Kela-siirron jälkeen sosiaalisen tuen antaminen on jakautunut eri viranomaisille. Tavoit-

teena on myös selvittää, mitä he tietävät toimeentulotuesta ja meneillään olevasta muu-

toksesta sekä mitä tietoa he tarvitsevat.  

 

Tutkimuskysymykset:  

1. Mitä asiakkaat tietävät toimeentulotuen eri lajeista ja perustoimeentulotuen Kela-siir-

rosta? 

2. Mitä tietoa asiakkaat uudessa tilanteessa tarvitsevat?  

3. Miten asiakkaat ovat tulleet autetuiksi perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen? 

 

 

4.3 Aineiston kerääminen 
 

Päätin suunnata tutkimukseni kahteen kaupunkiin saadakseni riittävän määrän haastatel-

tavia kohtuullisessa ajassa. Laadin tutkimussuunnitelman tammi-helmikuun 2017 aikana, 

minkä jälkeen hain tutkimusluvat (liite 1) Kemijärven ja Rovaniemen kaupungin hallin-

noivilta viranomaisilta. Sain tutkimusluvat maaliskuussa 2017. Tämän jälkeen toimitin 

Rovaniemen ja Kemijärven aikuissosiaalityöhön kirjeen haastateltavalle eli tutkimustie-
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dotteen (liite 2), haastateltavan tutkimusluvan (liite 3) ja haastattelurungon (liite 4) annet-

tavaksi haastateltaville. Molempien kaupunkien aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä va-

litsi haastateltavat henkilöt ja huolehti allekirjoitukset tutkimuslupalomakkeeseen. Lo-

makkeet säilytettiin aikuissosiaalityön tiloissa, kunnes tutkimukseni oli valmis ja hyväk-

sytty. Näin toimimalla varmistin, että haastattelu tapahtui täysin nimettömänä eikä hen-

kilön tunnistaminen ollut mahdollista. Sosiaalityöntekijä antoi myös haastateltaville etu-

käteen haastattelurungon, jotta he saivat tutustua aiheeseen ja teemoihin. 

 

Nuorisolain (1285/2016) 3 §:n mukaan nuoria ovat alle 29-vuotiaat (Nuorisolaki 

(1285/2016) 3 §). Tutkimukseni kohderyhmänä olivat 18–28-vuotiaat aikuiset, jotka oli-

vat olleet toimeentulotukiasiakkaina sosiaalitoimistossa jo ennen Kela-siirtoa ja jotka oli-

vat hakeneet 1.1.2017 jälkeen Kelasta perustoimeentulotukea ja olivat sosiaalitoimiston 

asiakkaina. Yksi haastateltavista oli yli 28-vuotias, mutta otin hänen vastaukset mukaan 

aineistoon, koska hän oli täyttänyt 29 vuotta vain reilu kolme kuukautta ennen haastatte-

lua. Tutkimustani suunnitellessani pidin sopivana määränä 6–10 henkilön haastattele-

mista. Jos tutkimuksen tarkoitus on antaa ääni ryhmälle, jolla ei yleensä ole mahdolli-

suutta siihen, keskeistä ei ole haastateltavien määrä vaan haastateltavien aidot kokemuk-

set. Tärkeää on, että tutkijalle syntyy käsitys niiden tutkittavien tilanteesta, joiden näkö-

kulmasta aihetta tutkitaan. (Ronkainen ym. 2011, 117.) Haastattelin kuutta nuorta ai-

kuista, jotka olivat toimeentulotukiasiakkaina Kemijärven tai Rovaniemen kaupungin ai-

kuissosiaalityössä.  

 

Tutkimussuunnitelmassa esitin, että haastattelut tapahtuvat sosiaalitoimiston tiloissa. Il-

meni kuitenkin heti alkuun, että nuorten toimeentulotukiasiakkaiden tuleminen sosiaali-

toimistoon haastattelua varten ei ole täysin ongelmatonta. Haastatteluihin pyydettiin kah-

deksan nuorta, joista kaksi ei kuitenkaan tullut paikalle. Yhtä haastateltavaa menin tapaa-

maan paikkaan, missä hän päivisin vietti aikaa. Viisi haastateltavaa tapasin sosiaalitoi-

miston tiloissa.  

 

Keräsin tutkimusaineiston käyttämällä teemahaastattelua yksilöhaastatteluna. Valitsin 

haastattelun, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että asiakkaille suunnatuissa 

kyselyissä pienituloisten vastausaktiivisuus on jäänyt yleensä alhaiseksi (Hannikainen-

Ingman ym. 2013, 84). Haastattelun puolesta puhuu myös sen joustavuus aineiston ke-

ruun tapana. Haastattelu antaa mahdollisuuden toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä 
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tai selventää ilmaisuja sekä valita kysymysten järjestys. Erityyppisillä haastatteluilla voi-

daan tutkia erilaisia ilmiöitä ja hakea vastauksia erilaisiin ongelmiin. Teemahaastattelussa 

edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mu-

kaan. Teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen ja niillä pyritään löytämään merki-

tyksellisiä vastauksia tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73–75.)  

 

Käytin haastatteluissa seuraavia teemoja: asiakkaan elämäntilanne, toimeentulotuki etuu-

tena, aineellinen tuki, tiedollinen tuki ja emotionaalinen tuki. Kolme viimeistä teemaa 

noudatteli sosiaalisen tuen elementtejä, joista tutkimukseni käsitteellinen viitekehys ra-

kentuu. Nämä teemat liittyivät tutkimukseni päätavoitteeseen. Toimeentulotuki etuutena 

–teema liittyi tutkimukseni tavoitteeseen selvittää, mitä asiakkaat tietävät toimeentulo-

tuesta ja meneillään olevasta muutoksesta sekä mitä tietoa he tarvitsevat.  Laadin keskus-

telun johdattelua varten tukikysymyksiä, jotka koskettivat asiakkaan taloudellisen tuen 

tarvetta ja siihen vastaamista, asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan tarvetta ja siihen vastaa-

mista sekä asiakkaan tarvetta psyykkiseen tukeen, keskusteluun ja myötäelämiseen ennen 

ja jälkeen Kela-siirron. Haastattelut kestivät 35 minuutista 48 minuuttiin, ja ne etenivät 

pääasiassa haastattelurungon mukaisesti. Jouduin esittämään useita etukäteen miettimiäni 

tukikysymyksiä keskustelun ylläpitämiseksi. Haastattelut sujuivat mielestäni hyvässä 

hengessä, nuoret olivat valmiita puhumaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan sosiaaliseen 

tukeen liittyvistä teemoista.  

 

 

4.4 Aineiston analyysi 
 

Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä, ja aineiston analyysi luo sanallisen ja sel-

keän kuvauksen tästä ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Tutkimusaineiston ana-

lyysi on prosessi, jossa sekä jäsennetään aineistoa, mutta myös tuotetaan havaintoja. Pro-

sessissa tutkijan teoreettinen tieto ja aineisto keskustelevat keskenään synnyttäen oival-

luksia. Nämä oivallukset ovat perustana tutkijan tulkinnoille. (Ronkainen ym. 2011, 126.) 

Aineiston analyysissä on kysymys keskeisten ilmiöiden nostamisesta esiin haastatteluista, 

yksikertaisesti sanottuna tiivistämisestä. Teemahaastattelun analyysi ei juurikaan poikkea 

muusta laadullisen aineiston analyysistä, mutta yksi erityisvahvuus sillä on: aineisto voi-

daan pilkkoa teemoittain. Tämä tarkoittaa sitä, että haastattelut litteroidaan siten, että en-
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simmäisen teeman perään tulee kaikkien haastattelujen kyseiseen teemaan liittyvät vas-

taukset, toisen teeman perään tulee tähän teemaan liittyvät vastaukset ja niin edelleen. 

(Eskola 2007, 43–44.) Nauhoitin haastattelut, minkä jälkeen litteroin haastattelut eli kir-

joitin tekstimuotoon analysointia varten teemoittain edellä kuvatun mallin mukaisesti. 

Litteroinnin tein sanatarkasti. En litteroinut äänensävyjä, ilmeitä, eleitä enkä taukoja, 

koska tärkeintä oli se, mitä haastateltavat kertoivat, ei miten he sen tekivät.  Litteroitua 

aineistotekstiä syntyi 72 sivua (riviväli 1 ja fonttikoko 12).  

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä. Sisällönanalyysin mää-

rittelyyn on olemassa monia eri tapoja. Yleisellä tasolla se voidaan määritellä menettely-

tavaksi, jolla analysoidaan dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti ja kuvaillaan 

tutkittavaa ilmiötä. (Kyngäs ym. 2011, 14.) Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka 

avulla aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon tavoitteena kuvata dokument-

tien sisältöä sanallisesti. Aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään. Teemoitte-

lussa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään teemojen mukaan. Aineistosta etsitään, mitä kus-

takin teemasta on sanottu ja vertaillaan tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. Kun 

haastattelut tehdään teemahaastatteluina, muodostavat haastattelujen teemat jäsennyksen 

aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93, 106–108.)  

 

Käytin tutkimukseni aineiston analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

Tässä analyysimenetelmässä teoria toimii apuna analyysiin etenemisessä ja analyysiyk-

siköt valitaan aineistosta. Toisin sanoen aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysin teke-

misessä vaikuttaen siihen.  Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoreettiset käsitteet tuo-

daan valmiina, ilmiöstä jo tiedettynä. Alaluokat voidaan synnyttää aineistolähtöisesti, 

mutta aineiston yläluokat tuodaan valmiina. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 117.) Aineis-

ton analyysiin otin mallia Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2009) teoksesta ”Laadul-

linen tutkimus ja sisällönanalyysi” sekä Heli Kantolan (2009) väitöskirjasta ”Vakavan 

sairastamisen merkitys elämänkulussa” (Kantola 2009, 44–50; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

117–118). 

 

Aineiston analyysi alkoi jo litterointivaiheessa, koska litteroin haastateltavien vastaukset 

haastattelurungon mukaisiin teemoihin: asiakkaan elämäntilanne, toimeentulotuki etuu-

tena, tiedollinen tuki, aineellinen tuki ja emotionaalinen tuki. Aineisto tuli näin jaoteltua 

aihepiireittäin eli alustaviin teemoihin.  
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Lähdin analysoimaan aineistoa seuraavan analyysirungon mukaisesti: 

 

1. Alustavat teemat = alkuperäiset vastaukset aihepiireittäin, jotka noudattelivat tutki-

mukseni sosiaalisen tuen elementtejä  

 

2. Alateemat = alustavien teemojen alta esiin nousseet pienemmät teemat 

 

3. Alaluokat = alateemojen alle listatuista pelkistetyistä vastauksista muodostetut alaluo-

kat 

 

4. Yläluokat = alaluokista muodostetut yhteiset yläluokat 

 

5. Pääluokat eli analyysiyksiköt: yläluokista muodostetut yhteiset pääluokat sosiaalisen 

tuen elementtien mukaisesti (tiedollinen tuki, aineellinen tuki ja emotionaalinen tuki) 

 

Nimesin alustavat teemat: 1. haastateltavien taustatiedot, 2. tietämys toimeentulotuesta 

yleisellä tasolla, 3. ohjauksen ja neuvonnan tarve, 4. toimeentulotuen tarve ja 5. henkisen 

tuen tarve. Tutkimukseni käsitteellisessä viitekehyksessä olin määritellyt sosiaalisen tuen 

muodostuvan tiedollisesta, aineellisesta ja emotionaalisesta tuesta. Analyysi alkoi aineis-

tolähtöisesti, mutta analyysia ohjasi edellä mainittu jako siten, että tarkastelin asiakkaiden 

autetuksi tulemista jaoteltuna tiedolliseen, aineelliseen ja emotionaaliseen tukeen. Luin 

aineiston järjestelmällisesti ja huolellisesti läpi merkiten samalla kyseiseen alustavaan 

teemaan liittyviä sanoja, ilmauksia ja kokonaisuuksia. Jokaisen alustavan teeman alta löy-

tyi vastausten perusteella pienempiä teemoja, joista käytin nimitystä alateemat.  

 

Esimerkiksi alustavan teeman 4. toimeentulotuen tarve vastauksista nousi esiin 4 pienem-

pää teemaa eli alateemaa, jotka nimesin kuvaamaan kyseisen alateeman sisältöä: 4a. toi-

meentulotuen hakeminen, 4b. toimeentulotuen tarvetta aiheuttavat menot, 4c. toimeentu-

lotuen myöntäminen, 4d. toimeentulotuen riittävyys. Luin aineiston uudelleen ja listasin 

jokaisen alateeman alle vastaukset, joissa puhuttiin kyseiseen alateemaan kuuluvista asi-

oista. Näin toimimalla sain aineiston järjestettyä sellaiseen muotoon, että vastauksista oli 

helppo havaita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä sisällön toisiinsa liittyviä merkityk-

siä.  
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Luin uudestaan aineiston läpi kysyen samalla aineistolta kysymyksiä, joihin halusin löy-

tää vastauksia pitäen mielessäni sen, mitä olin tutkimassa.  Alustavan teeman 4. toimeen-

tulotuen tarve aineistoa luin mielessäni kysymykset: Miten asiakas on hakenut toimeen-

tulotukea? Mitä mieltä asiakkaat ovat hakemisesta siirron jälkeen? Mihin menoihin asia-

kas on hakenut toimeentulotukea ennen ja jälkeen Kela-siirron? Myönnettiinkö tukea en-

nen siirtoa ja siirron jälkeen? Oliko tuki riittävä? Näillä kysymyksillä halusin saada sel-

ville, miten asiakkaat ovat tulleet autetuiksi perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen 

toimeentulotukiasiassaan eli miten asiakkaiden taloudellisen tuen tarpeeseen on vastattu. 

Etsin vastauksista niiden merkittävimpiä viestejä. Löydettyäni mielestäni merkittävim-

män viestin, pelkistin kyseisen vastauksen muutamaan sanaan tai lauseeseen. Esimerk-

kejä alkuperäisten vastausten pelkistämisestä löytyy liitteestä 5. 

 

Alateeman 4a toimeentulotuen hakeminen alle listasin, mitä asiakkaat kertoivat toimeen-

tulotuen hakemistavoista ennen Kela-siirron. Muodostin vastauksille alaluokan: Kirjal-

linen hakemus sosiaalitoimistoon. Tämän jälkeen listasin, mitä asiakkaat kertoivat tuen 

hakemistavoista siirron jälkeen Kelasta ja muodostin vastauksille alaluokan: Sähköinen 

hakemus Kelaan. Seuraavaksi listasin, mitä asiakkaat kertoivat tuen tarpeesta hakemi-

sessa. Muodostin vastauksille kaksi alaluokkaa: Itsenäinen hakeminen ja Tuettu hakemi-

nen. Tämän jälkeen listasin asiakkaiden mielipiteet toimeentulotuen hakemisesta Kela-

siirron jälkeen ja muodostin vastauksille alaluokat: Hakeminen helpottui ja Hakeminen 

vaikeutui. Näistä kuudesta alaluokasta muodostin yhteisen yläluokan: Toimeentulotuen 

hakeminen.  

 

Alateeman 4b Toimeentulotuen tarvetta aiheuttavat menot alla listasin mitä asiakkaat ker-

toivat menoista, joihin olivat hakeneet toimeentulotukea ja, mitä asiakkaat kertoivat me-

nojen muuttumisesta. Muodostin vastauksista viisi alaluokkaa: Asumiseen liittyvät me-

not, Elintarvikkeisiin liittyvät menot, Terveydenhoitoon liittyvät menot, Samat menot ja 

Muutos menoissa. Yhdistin alaluokat yhteiseksi yläluokaksi: Peruselämiseen liittyvät me-

not.  

 

Alateeman 4c Toimeentulotuen myöntäminen ennen siirtoa ja siirron jälkeen alla listasin, 

mitä asiakkaat kertoivat toimeentulotuen myöntämisestä ennen siirtoa sekä mitä asiakkaat 

kertoivat toimeentulotuen myöntämisestä siirron jälkeen. Vastauksista muodostin kaksi 

alaluokkaa: Toimeentulotuki myönnettiin ja Toimeentulotukea ei myönnetty. Yhdistin 

alaluokat yhteiseksi yläluokaksi: Toimeentulotukipäätökset.  
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Alateeman 4d Toimeentulotuen riittävyys alla listasin, mitä asiakkaat kertoivat toimeen-

tulotuen riittävyydestä ja muodostin vastauksista kaksi alaluokkaa: Riittävä tuki ja Vä-

häinen tuki. Yhdistin alaluokat yhteiseksi yläluokaksi: Tuen riittävyys. 

 

Edellä mainituista neljästä yläluokasta muodostin yhteisen pääluokan ja samalla yhden 

analyysiyksikön: Taloudellisen tuen tarpeeseen vastaaminen eli Aineellinen tuki. Tutki-

mukseni käsitteellisessä viitekehyksessä olin määritellyt sosiaalisen tuen muodostuvan 

tiedollisesta, aineellisesta ja emotionaalisesta tuesta. Analyysi alkoi aineistolähtöisesti, 

mutta analyysia ohjasi edellä mainittu jako siten, että tarkastelin asiakkaiden autetuksi 

tulemista jaoteltuna tiedolliseen, aineelliseen ja emotionaaliseen tukeen.  

 

Poistin asiakkaiden vastauksien sitaateista täytesanoja ja toistoja, jotta lukeminen olisi 

sujuvampaa. Kirjoitin johtopäätöksiä, esitin viittauksia tutkimuskirjallisuuteen ja omia 

pohdintoja asiakkaiden vastausten analyysin jälkeen. Toimin näin, koska pidin tärkeänä 

korostaa asiakkaiden ääntä ja tuoda esiin nimenomaan heidän kokemusta. Omien pohdin-

tojeni ja viittauksien esittäminen tutkimuskirjallisuuteen asiakkaiden vastausten välissä 

olisi mielestäni häivyttänyt asiakkaiden omaa tietoa taustalle. 
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5 Tutkimuksen eettisyys 
 

 

5.1 Yleistä tutkimuksenteon eettisyydestä 
 

Perimmiltään etiikka pohtii ja kertoo, mikä on oikein ja väärin, mikä on hyvää ja pahaa 

(Lindqvist 2001; Lehto & Topo 2012, 4). Etiikka pitää sisällään arvoja, ihanteita ja peri-

aatteita, jotka kuvaavat ja perustelevat hyviä ja oikeita tapoja elää ja toimia maailmassa. 

Etiikka auttaa ihmistä tekemään valintoja sekä arvioimaan toimintaansa tarjoamalla väli-

neitä ajatteluun ja pohtimiseen. (Lindqvist 2001.) Etiikkaa luonnehtii keskeneräisyys, ra-

jallisuus eikä etiikka tule koskaan valmiiksi (Lindqvist 2004, 383). Eettiset periaatteet 

sisältyvät ihmisen jokapäiväiseen elämään, sillä meillä kaikilla on tietty käsitys oikeasta 

ja väärästä. Oikean ja väärän pohtiminen, etiikka ja eettiset periaatteet ovat vahvasti läsnä 

myös tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyö ei ole mikään erillinen saareke, joka voisi 

kohota eettisten kysymysten yläpuolelle.  

 

Tutkimuksen teon etiikasta on useita mielipiteitä, eikä aiheesta välttämättä olla täysin sa-

maa mieltä koskaan. Eettiset kysymykset ovat pitkälle tutkijakohtaisia ja siten hänen it-

sensä ratkaistavissa. (Grönfors 2011, 111–112.) Eettisten kysymysten pohtiminen lähtee 

siis tutkijasta itsestään, mutta tutkimuksen tekoon liittyviä eettisiä ohjeistuksia on kuiten-

kin olemassa. Eettisesti hyvän tutkimuksen kannalta keskeisin ohjeistus on Tutkimuseet-

tisen neuvottelukunnan tutkimuseettinen ohjeistus ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausten käsitteleminen”. Ohjeistus on jaettu kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa 

kuvataan hyviä tieteellisen käytännön periaatteita, toisessa osassa määritellään hyvään 

käytäntöön kohdistuvia loukkauksia sekä kolmannessa ohjeistetaan loukkausepäilyjen 

käsittelyä sisältäen myös säännökset tutkijan oikeusturvasta. (Hirvonen 2011, 31–32; 

Pohjola 2007, 13; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6–15.) Myös kansainvälisiä 

yhteisiä säännöksiä tutkimuksentekoon liittyvistä eettisistä periaatteista on laadittu. Näitä 

ovat Singapore Statement on Research Integrity (2010), The European Code of Conduct 

for Research Integrity (2011), Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Bio-

medical Journals ja Code of Conduct and the Best Practice Guidelines for Journal Edi-

tors (2011). (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 5.) 
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Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistus antaa yleisellä tasolla raamit tutkimuksen 

eettisille pohdinnoille ja ratkaisuille.  Jokaisen tutkijan on kuitenkin tietoisesti pohdittava 

eettisiä kysymyksiä tehdessään omaan tutkimukseensa liittyviä valintoja sekä sitä, mitä 

seurauksia ja merkityksiä hänen tekemistään valinnoista on. Arvovapaus, objektiivisuus, 

luotettavuus, kriittisyys ja arvioitavuus ovat hyvän tieteellisen tutkimuksen ominaisuuk-

sia. Tutkimukseen liittyvä etiikka ja eettisyys ovat kuitenkin paljon enemmän kuin hyvän 

tieteellisen käytännön periaatteiden noudattaminen. Eettinen arvomaailma ohjaa tutkijaa 

tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa. (Pohjola 2007, 11–15.) Näen tutkijan omalla asen-

teella olevan tärkeä rooli näiden käytäntöjen toteuttamisessa ja sillä, kuinka eettisesti kes-

tävän perustuksen hän omalle tutkimukselleen rakentaa.  

 

Tutkijan on pohdittava eettisiä kysymyksiä jo siinä vaiheessa, kun hän miettii tutkimus-

aihetta. Kaikkia aiheita ei välttämättä ole eettisesti ongelmatonta tutkia (kts. Grönfors 

2011, 113). Etenkin sosiaalitieteissä, joissa tutkitaan ihmisiä ja inhimillistä elämää, jou-

dutaan pohtimaan, mitä aihetta saa, voi ja pitää tutkia. Esimerkiksi tutkittaessa yksityisinä 

ja salaisina pidettyjä asioita, kuten sosiaalisen avun tarvetta, voidaan tutkijan oikeus ar-

kaluontoisten asioiden kysymiseen kyseenalaistaa. Vaikeat elämäntilanteet, arjen ongel-

mat, eivät kuitenkaan saa olla este aiheen tutkimiselle, koska tutkimuksessa saatu tieto 

voi auttaa luomaan tarvittavia tukimuotoja tai yhteiskunnallisia ratkaisuja. (Pohjola 2007, 

17–18.)  

 

Mielestäni tutkijan on myös pohdittava, ketä varten ja kenen mielenkiinnosta tutkimus 

tehdään. Oman tutkimukseni aiheen siemen lähti ensimmäiseksi liikkeelle Rovaniemen 

kaupungin aikuissosiaalityöstä. Olin kuitenkin myös henkilökohtaisesti kiinnostunut tut-

kimaan toimeentulotukiasiakkaiden autetuksi tulemista tilanteessa, jossa perustoimeentu-

lotuki on siirtynyt kunnilta Kelaan. Tutkimukseni aihe ei siis lähtenyt liikkeelle tutkitta-

vien ihmisten pyynnöstä ja mielenkiinnosta. Toivon ja uskon kuitenkin, että tutkimukseni 

auttaa toimeentulotukiasiakkaita, koska tutkimustuloksia voidaan tarvittaessa käyttää ai-

kuissosiaalityön palvelujen kehittämiseen.  

 

Eettisesti hyvä ja kestävä tieteellinen tutkimus rakentuu pitkälle luottamuksen varaan 

(mt., 20). Tutkimuksen luotettavuutta rakennetaan noudattamalla hyviä tieteellisiä käy-

täntöjä, toimimalla rehellisesti kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa, kunnioittamalla toi-

sia tutkijoita ja heidän tekstejään asianmukaisella tavalla eli merkitsemällä lähteet tarkasti 

sekä ennen kaikkea kunnioittamalla tutkittavien henkilöiden yksityisyyttä ja ihmisarvoa. 
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Seuraavassa luvussa esitän aineiston hankkimiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä lähinnä 

haastattelun näkökulmasta. 

 

 

5.2 Aineiston hankkimisen eettiset haasteet 
 

Aineiston hankkiminen on tutkimuksen teon vaiheista kenties eettisesti kaikkein kriittisin 

vaihe. Eettisesti oikeaa toimintaa on informoida kaikkia osapuolia avoimesti ja rehelli-

sesti, avata tutkimuksen tarkoitusta mukana oleville ihmisille sekä myös pyytää lupa kai-

kilta osapuolilta. (Pohjola 2007, 19.) Tutkimukseni kohdistui Rovaniemen ja Kemijärven 

aikuissosiaalityön toimeentulotukiasiakkaisiin. Edellä mainittua tutkimuksen teon eettistä 

näkökohtaa toteutin, kun molempien kaupunkien hallinnoivat viranomaiset saivat tietoa 

tutkimuksesta tutkimussuunnitelmasta, jonka liitin heille toimittamaani tutkimuslupaha-

kemukseen. Myös asiakkaat saivat suostumuslomakkeen allekirjoitettavaksi. 

 

Kun tutkimusaineistoa kerätään suoraan tutkimukseen osallistuvalta ihmiseltä esimer-

kiksi haastattelemalla, ovat tutkijan antamat lupaukset aineiston käyttäjistä, käyttötarkoi-

tuksesta, käsittelystä ja säilyttämisestä merkityksellisiä sekä eettisyyden että hyvän tie-

teellisen käytännön kannalta. (Kuula 2006, 131–36.) Jos haastateltavalle kerrotaan rehel-

lisesti haastattelun tarkoitus ja hänet saadaan vakuuttuneeksi siitä, että hänen kertomansa 

tiedot eivät päädy sivullisten tietoon eikä häntä tunnisteta tutkimuksesta, on mahdollista 

rakentaa luottamuksellinen suhde tutkijan ja haastateltavan välille. Tätä tarvitaan, jotta 

tutkija saa tarvitsemansa tiedon. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41.) Jotta luottamus syn-

tyy, ei tutkijan kannata esiintyä asiantuntijana tai jonkin tärkeän instanssin edustajana 

(Grönfors 2011, 45). Pohdin pitkään, kerronko haastateltaville, että olen ollut töissä Ke-

lassa. Pohdin, vaikuttaisiko tieto Kela-taustastani asiakkaiden vastauksiin ja siten tutki-

mustuloksiin. En nähnyt kuitenkaan mitään eettistä ongelmaa kertomatta jättämisessä, 

koska Kela ei tilannut tutkimusta enkä tehnyt tutkimusta kelalaisena vaan yliopisto-opis-

kelijana.  

 

Tutkimuksen luotettavuus on tärkeä eettinen näkökohta, ja sillä on tarkoitettu kautta ai-

kojen lähinnä sitä, että tutkimuksessa mukana olevien ihmisten tiedot pysyvät salaisina 

eikä heitä tunnisteta (Pohjola 2007, 20). Yksi tärkeimpiä eettisiä näkökohtia tutkimuksen 

teossa on siis ihmisen yksityisyyden kunnioittaminen. Tämä eettinen näkökohta kuuluu 
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tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin. Tutkijaa velvoittavat tähän niin kansainväliset so-

pimukset kuten Euroopan ihmisoikeussopimus kuin Suomen laitkin. Se, miten kukin 

oman yksityisyytensä ymmärtää, riippuu tilanteesta, ajasta, kulttuurista, sukupuolesta ja 

iästä. Oikeus yksityisyyden suojaan kulkee käsikädessä ihmisen itsemääräämisoikeuden 

ja ihmisarvon kunnioittamisen kanssa. Jokaisella haastateltavalla pitää olla oikeus päät-

tää, missä menee hänen yksityisyytensä rajat, mitä ja kenelle haluaa itsestään ja ajatuk-

sistaan kertoa. Kun päätäntävalta on haastateltavalla, toteutuu hänen itsemääräämisoikeu-

tensa ja ihmisarvonsa kunnioittaminen. (Kuula 2006, 124–126, 136.)  

 

Haastateltavan yksityisyyden kunnioittamisen periaate lähtee liikkeelle tutkijan kunnioit-

tavasta suhtautumisesta haastateltavaan. Jos tutkijan arvomaailmaan ei sisälly esimerkiksi 

huonommassa asemassa olevan, kenties elintavoiltaan hyvinkin erilaisen haastateltavan 

ihmisarvon kunnioittaminen, voi ihmisen yksityisyyden kunnioittamisen periaate jäädä 

huomaamattakin taka-alalle. Jokaisen tutkijan on syytä asettaa tutkimusprosessin eri vai-

heissa itsensä haastateltavan paikalle ja pohtia, miten haluaisi tutkijan toimivan, jos olisi 

itse haastateltavana. Kohtele lähimmäistäsi niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Tämä 

on hyvä eettinen periaate myös tutkimuksen kontekstissa.  

 

Tärkeä osa itsemääräämisoikeutta on siis tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus. 

Kenenkään ei ole pakko osallistua tutkimukseen eikä ketään tutkita salaa. Tähän liittyy 

olennaisesti myös haastateltavan kirjallinen tutkimuslupa, jonka hän allekirjoittaa etukä-

teen. Ihmisarvon kunnioittaminen toteutuu, kun tutkija kertoo haastateltavalle riittävästi 

tutkimuksesta ja tekee sen tavalla, että tämä myös ymmärtää, mistä on kysymys. Tätä 

tutkimuksen teon eettistä näkökohtaa toteutin omassa tutkimuksessani antamalla haasta-

teltaville tutkimustiedotteen, jossa informoin heitä tutkimukseen osallistumisen vapaaeh-

toisuudesta ja siitä, mitä, miksi ja miten tutkin sekä mitä aineistolle tapahtuu haastattelun 

ja tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Haastateltavat saivat etukäteen myös haastattelu-

rungon, jossa esitin, mistä aiheista haastattelussa tullaan keskustelemaan. Haastattelu-

runko oli myös koko haastattelun ajan haastateltavan luettavana.  

 

Haastattelutilanne on vuorovaikutusta tutkijan ja haastateltavan välillä, sosiaalinen ti-

lanne, jossa keskustellaan (Eskola & Vastamäki 2015, 32–35). Tutkimushaastattelu on 

kuin mikä tahansa kasvokkain tapahtuva arkipäivän keskusteluhetki. Tässä keskustelu-

hetkessä on vain oma tarkoituksensa, päämääränsä ja osallistujilla omat roolinsa. Tutki-

jalla ei ole tietoa ja hänellä on kysyjän, tiedon kerääjän rooli. Tutkija pyrkii kysymällä ja 
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keskustelua ohjaamalla täyttämään tiedon tarpeensa.  Haastateltavalla on tietoa ja hänellä 

on vastaajan, tiedon antajan rooli. Tutkimushaastattelu rakentuu kysymysten ja vastaus-

ten avulla keskusteluksi: tutkija kysyy, haastateltava vastaa ja tutkija kuittaa kuulleensa 

vastauksen. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–29.) Haastattelu poikkeaa kuitenkin arki-

päivän keskustelusta siinä, että haastateltavaa ei saisi keskeyttää kesken lauseen. Haasta-

teltava voi kokea keskeyttämisen negatiivisesti ja luulla, ettei hänen tietoaan arvosteta. 

(Grönfors 2011, 62.) Käytin haastattelumuotona teemahaastattelua ja haastattelut etenivät 

siten, että kerroin, mistä teemasta eli aiheesta seuraavaksi keskustellaan ja miksi. Esitin 

haastateltaville etukäteen miettimiäni kysymyksiä, joihin haastateltava vastasi. Kysymi-

nen ja vastaaminen tapahtuivat kuitenkin keskustelunomaisesti arkikielellä, annoin haas-

tateltavien puhua lauseensa loppuun enkä keskeyttänyt heitä.  

 

Keskusteluun liittyy olennaisesti puhetapa ja käytetty kieli, eivätkä tutkija ja haastateltava 

välttämättä puhu samalla kielellä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija voi käyttää sellaisia 

termejä ja käsitteitä, jotka eivät ole haastateltavalle tuttuja ilmaisuja. Kumman puhetyyliä 

sitten käytetään? Haastateltava voi yrittää itse muuttaa puhetyyliään tutkijan käyttämän 

puhetyylin suuntaiseksi tai päinvastoin. Kummassakin tilanteessa on omat kompastuski-

vensä haastattelun onnistumisen kannalta. Halu miellyttää toista osapuolta voi nakertaa 

luotettavuuden ilmapiiriä ja jopa estää totuudenmukaisten vastausten esilletulon. Tutkijan 

kannattaakin puhua mahdollisimman normaalisti ja valita itselleen sopivat, luontevat il-

maisut. (Eskola & Vastamäki 2015, 32–35.) Tilanteessa, jossa tutkija ja haastateltava tu-

levat erilaisista sosiaalisista maailmoista, voi samanlainen kielenkäyttö toisaalta lähentää 

haastattelijan ja haastateltavan näkökulmia (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 36, 39).  

 

Tutkimukseni haastateltavilla oli hyvin erilainen sosiaalinen tausta ja tilanne kuin mi-

nulla. Aikuisopiskelijana tulin keskeltä työelämää ja yliopisto-opiskelijan maailmaa. 

Haastateltavani olivat nuoria toimeentulotukiasiakkaita, jotka tulivat keskeltä maailmaa, 

jossa kamppaillaan taloudellisten vaikeuksien keskellä. He olivat vailla työ- tai opiskelu-

paikkaa. Tällaisessa haastattelutilanteessa oli eettisesti oikein, että tutkijana ja haastatte-

lijana mietin jo etukäteen, minkälaista kieltä käytän ja miten sanani asetan. Olen sitä 

mieltä, että tiedottamisen – sekä suullisen että kirjallisen - tulee tapahtua haastateltavan 

kieltä käyttäen, arkikielellä unohtaen tieteelliset puhe- ja kirjoitustyylit. Mielestäni on 

myös eettisesti oikein pohtia jo etukäteen, minkälaisen aseman otan suhteessa haastatel-

tavaan: kohtaanko ihmisenä ihmisen ja asettaudun samalle tasolle vai kohtaanko parem-

piosaisena huonommassa asemassa olevan ja asettaudun yläpuolelle? Työkokemukseeni 
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Kelan valtakunnallisessa puhelinpalvelussa luottaen uskoin, että olemalla oma itseni ja 

puhumalla haastateltavien tasolla, sain luotua tilanteeseen luottamuksellisen ilmapiirin ja 

haastateltavat uskalsivat kertoa arkaluontoisistakin asioistaan, kuten taloudellisista ongel-

mistaan, vapautuneemmin.  

 

Kun tutkija ei ole tavannut haastateltavaa aikaisemmin, on hänen tehtävänä luoda miel-

lyttävä ilmapiiri ja siten yrittää lievittää jännittämistä. Tähän auttaa, jos tutkija esittää niin 

sanottuja verryttelykysymyksiä. Näiden kysymysten pitäisi olla sellaisia, että haastatelta-

vat osaavat niihin vastata helposti. (Grönfors 201, 61–62.) Mielestäni ilmapiirin keventä-

minen on tutkijan eettinen velvollisuus. Haastattelujen aikoihin sää oli vuodenaikaan näh-

den epätavallisen kylmä. Jännitystä lievensi ja ilmapiiriä kevensi huomattavasti, kun heti 

alussa ihmettelimme kylmää säätä. Olin suunnitellut haastattelun ensimmäiseksi aiheeksi 

taustatiedot eli keskustelin jokaisen haastateltavan kanssa iästä, perhe-tilanteesta, koulu-

tuksesta ja työhistoriasta. Näistä oli hyvä aloittaa, koska ne olivat helppoja ja tuttuja ai-

heita. Tarjosin haastateltaville virvokkeita ja pientä naposteltavaa.  

 

Teemahaastattelu on tyypillinen tapa kerätä laadullista aineistoa. Teemahaastattelu on 

myös yleinen tutkimushaastattelutapa yhteiskuntatieteellisissä opinnäytetöissä. Kysy-

mällä suoraan ihmisiltä, joita tutkittava ilmiö koskee, saadaan tietää, mitä he asiasta tai 

tilanteesta ajattelevat. Teemahaastattelua voi luonnehtia helpoksi tavaksi kerätä aineistoa, 

kunhan vain tietää, mitä tekee ja miten. Tässä haastattelutavassa tutkija on miettinyt etu-

käteen aiheita, teemoja, jotka ohjaavat haastattelun etenemistä. Haastattelun teemoista 

saa hyvän pohjan aineiston analyysille.  (Eskola 2007, 33–35, 45.) Teemahaastattelu oli 

minun tutkimuksessani tarkoituksenmukainen tapa tutkia asiakkaiden näkökulmasta me-

neillään olevaa yhteiskunnallista ilmiöitä eli perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. 

 

 

5.3 Eettisyys aineiston analyysi- ja tutkimustekstin kirjoittamisvaiheessa 
 

Tutkimuksen luotettavuuden ja sitä kautta eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkimuk-

sen analyysia, tulkintaa ja johtopäätöksiä tehdään huomioiden muita aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia. Tutkimuksen luotettavuuden rakentumiseen vaikuttaa oman tutkimuksen ja 

toisten tutkimusten vuoropuhelu. (Moilanen & Räihä 2015, 67.) Toimeentulotuen Kela-

siirto on ainutlaatuinen maailmassa. Viimesijaista tarveharkintaista toimeentulotukea ei 
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ole normitettu sähköiseen palveluun ja valtiollistettu keskitettyyn organisaatioon mis-

sään, paitsi vuonna 1980 Israelissa. (Moisio 2017.) Omassa tutkimuksessani oli ongel-

mallista se, että tutkittavana oleva ilmiö on suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyvä muutos, 

suomalainen malli toimeentulotuesta. Minulla oli vaikeuksia löytää vastaavanlaisia kan-

sainvälisiä tutkimuksia. Löysin kuitenkin suomalaisia tutkimuksia nuorten sosiaaliseen 

tukeen liittyen ja käytin näitä tutkimuksia vuoropuheluun oman tutkimukseni kanssa.  

 

Aineiston käsittely on analysointia, mutta se on myös aineiston muuntamista analysoita-

vaan muotoon sekä toimenpiteitä, joita tehdään tunnistetietojen poistamiseksi. Laadulli-

sia aineistoja käytettäessä ei tarvitse välttämättä säilyttää haastateltavien suoria tunniste-

tietoja, kuten nimiä ja osoitteita. Nämä kannattaakin hävittää mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. (Kuula 2006, 131–132.)  

 

Tutkimuksessani sosiaalityöntekijä valitsi haastateltavat, antoi tutkimustiedotteet ja haas-

tattelurungot sekä tutkimuslupalomakkeet allekirjoitettavaksi. Allekirjoitetut lupalomak-

keet säilytettiin kyseisten sosiaalitoimistojen tiloissa siihen saakka, että tutkimukseni oli 

valmis. Pyysin haastattelujen alussa haastateltavia olemaan sanomatta nimeään ja varmis-

tin, että he ovat allekirjoittaneet tutkimusluvat. En saanut missään vaiheessa tietää mitään 

tunnistetietoja. Nauhoitin haastattelut, siirsin äänitteet omalle tietokoneelleni, kuuntelin 

ja litteroin nauhoitukset kotona ollessani yksin ja säilytin materiaalin luottamuksellisesti. 

Poistin äänitteet nauhoituslaitteesta litteroinnin jälkeen. Kun pro graduni on hyväksytty, 

poistan nauhoitukset tietokoneeltani. Tietokoneeni on suojattu salasanalla, joka on vain 

minun tiedossa.   

 

Yksityisyyden kunnioittamiseen kuuluu siis varmistaa tutkimuksessa saatujen tietojen 

luottamuksellisuus. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tutkittavia koskevat tiedot eivät saa 

vuotaa ulkopuolisille kuten viranomaisille, jotka tekevät tutkimukseen osallistuvista ih-

misistä päätöksiä. Tunnistettavuuden estäminen eli sen varmistaminen, että tutkimukseen 

osallistuvia ei tunnisteta tutkimustekstistä, on yksi tärkeimpiä tutkimuseettisiä näkökoh-

tia. (Kuula 2006, 127, 134.) Haastattelin tutkimuksessani kuutta nuorta toimeentulotuki-

asiakasta ja he tulivat kahdesta eri kaupungista. Tutkimukseni tulee olemaan näiden kau-

punkien sosiaalitoimistojen käytettävissä ja näin ollen siellä työskentelevien sosiaalityön-

tekijöiden luettavissa. Haastateltavia oli sen verran vähän, että heidät voisi helposti tun-

nistaa kentällä eli sosiaalitoimistossa, koska kyseisten kaupunkien aikuissosiaalityön so-

siaalityöntekijät olivat heidät valinneet. En mainitse tutkimukseni empiriaosuudessa 
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haastattelusitaattien kohdalla kumman kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaasta on kyse. 

Näin toimimalla varmistan saatujen tietojen luottamuksellisuuden eikä tutkimukseen 

osallistuvia ihmisiä tunnisteta tutkimustekstistä. 

 

Eettiset kysymykset koskettavat myös tutkijan paikkaa erityisesti silloin, kun tutkija on 

ollut mukana tutkittavassa prosessissa. Onkin aiheellista kysyä, miten tutkia kriittisesti ja 

luotettavasti prosessia, jota on ollut rakentamassa tai muuten vahvasti osallisena. Tutkijan 

on pohdittava siis omaakin osallisuuttaan ja rooliaan. (Pohjola 2007, 23.) Pohdin omaa 

asemaani tutkijana tutkimuksessani. En ole ollut mukana rakentamassa perustoimeentu-

lotuen Kela-siirtoa, mutta työni Kelan valtakunnallisessa puhelinpalvelussa on osallista-

nut minut kuitenkin tähän prosessiin. Olen saanut kuulla lukuisten toimeentulotukiasiak-

kaiden mielipiteitä perustoimeentulotuen Kela-siirrosta ja siitä, mitä siirto on merkinnyt 

heille. Olen saanut kuulla, miten he ovat tulleet autetuiksi taloudellisissa vaikeuksissaan, 

kun yksi sosiaalisen tuen elementeistä – taloudellinen tuki – on hajaantunut Kelan ja so-

siaalitoimen välille.  Haastatteluja analysoidessani ja tehdessäni johtopäätöksiä tutkimus-

tuloksista oli minun oltava huolellinen, että työssäni saamat tiedot eivät vaikuttaisi tul-

kintoihini. Näen kuitenkin, että tutkimuksen eettisyys toteutui jo siinä, että tiedostin osal-

lisuuteni tässä yhteiskunnallisessa muutoksessa.  

 

Haastateltavien yksityisyyden kunnioittaminen ei pääty aineiston analyysiin. Tutkijan on 

muistettava yksityisyyden ja ihmisarvon kunnioittaminen myös tulosten kirjoittamisvai-

heessa. Tämä toteutuu, kun tutkija kirjoittaa tekstin haastateltavia kunnioittavalla tavalla, 

ei tuomiten ja mustamaalaten. (Kuula 2006, 137.) Kirjoitin tutkimustekstini kunnioittaen 

tutkimuksessa mukana olevien ihmisten ihmisarvoa ja heidän yksityisyyttään. Kirjoitin 

tekstin muistaen, että kuka tahansa voi joutua tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin ja 

kääntymään yhteiskunnan avun puoleen.  

 

Tutkimus ei ole tutkimus, jos sitä ei ole julkaistu. Eettiset kysymykset koskettavat näin 

ollen myös tutkimustulosten raportointia: mistä, miten ja missä muodossa raportoidaan. 

Tutkija on eettisesti vastuussa siitä, että tekemänsä tutkimus ei jää työpöydän laatikkoon. 

(Grönfors 2011, 119–120.) Tutkimukseni ei jää vain minun ja ohjaajan luettavaksi, vaan 

annan luvan julkaista pro graduni yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Laudassa sen 

jälkeen, kun se on hyväksytty. Tämä merkitsee sitä, että tutkimus on avoimesti luettavissa 

internetissä. Tämän lisäksi toimitan tutkimuksesta paperiversion sekä Rovaniemen että 

Kemijärven sosiaalitoimistojen käyttöön. 
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6 Toimeentulotukiasiakas muutoksen keskellä 
 

 

6.1 Elämäntilanne 
 

Haastattelemani asiakkaat olivat iältään 22—29-vuotiaita nuoria ihmisiä. Asiakkaiden 

elämäntilanteet ja taustat vaihtelivat. Neljä haastattelemaani asiakasta kuudesta oli yksin-

eläviä. Kaksi oli perheellisiä, toinen heistä asui avopuolisonsa kanssa ja toinen lapsensa 

kanssa.  

 

Osa asiakkaista oli yrittänyt päästä elämässä eteenpäin opiskelemalla itselleen ammatin. 

Puolella haastattelemistani asiakkaista oli ammatillinen koulutus, mutta töitä ei ollut kui-

tenkaan järjestynyt. Yksi heistä ei ollut työskennellyt lainkaan ammattiaan vastaavissa 

tehtävissä. Hän oli hakenut neljä kertaa opiskelemaan uutta ammattia, mutta ei ollut tullut 

valituksi. Yksi asiakas oli ollut työharjoittelussa ja siten päässyt työskentelemään ammat-

tiaan vastaavissa tehtävissä. Yksi asiakkaista oli tehnyt puolisen vuotta oman alan töitä. 

Kolmella asiakkaalla ei ollut ammatillista koulutusta. Yksi heistä oli saanut edellisenä 

syksynä opiskelupaikan, mutta sairastumisen johdosta ei ollut voinut aloittaa opintojaan. 

Hän suunnitteli opintojen aloittamista, mutta niin taloudellinen kuin terveydellinenkin ti-

lanne mietityttivät. Yksi asiakas oli ollut Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa ja oli suun-

nittelemassa ammattia itselleen. 

 

Asiakkaiden elämäntilanteita yhdisti pitkäaikaistyöttömyys ja toimeentulotukiasiakkuus. 

Asiakkaat olivat olleet useita vuosia työttöminä eikä heistä kenelläkään ollut pitempiai-

kaista työsuhdetta takanaan. He olivat olleet lähinnä kuntouttavassa työtoiminnassa, osa 

useammalla jaksolla. Yksi asiakas oli haastatteluhetkellä kuntouttavassa työtoiminnassa 

ja yksi oli aloittamassa. Kolmen asiakkaan kohdalla oli elämä heittänyt eteen sairauksia, 

ja heillä oli työttömyyden lisäksi joko fyysiseen terveyteen tai mielenterveyteen liittyvää 

problematiikka. Näillä asiakkailla oli ollut viime vuosien aikana jopa useiden kuukausien 

työkyvyttömyysjaksoja. Yksi heistä oli haastatteluhetkellä työkyvyttömyyden johdosta 

sairauslomalla. Yhdellä asiakkaalla oli päihteisiin liittyvää ongelmaa. Myös Karjalaisen 

(2015) tutkimuksessa ilmeni, että nuorten aikuisten työkokemukset rajoittuivat pääasiassa 

työharjoitteluun ja työpajatyöhön. Monella nuorella sosiaalitoimen asiakkaalla oli tervey-

dellisiä ongelmia ja suurin osa näistä liittyi mielenterveysongelmiin. (Karjalainen 2015, 

53, 60.)  
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Taloudelliset vaikeudet hallitsevat nuorten aikuisten elämää, ja pääasiallisimmat syyt so-

siaalitoimen asiakkuuteen ovat toimeentulotuen hakeminen ja työttömyys (Karjalainen 

2015, 22, 50). Näin oli myös haastattelemieni asiakkaiden kohdalla. Jokainen heistä eli 

taloudellisten vaikeuksien keskellä. Työttömyyden tai pitkien työkyvyttömyysjaksojen 

aiheuttama tulojen vähäisyys oli johtanut heidät toimeentulotukiriippuvuuteen. Kaikki 

olivat saaneet toimentulotukea jo ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa ja tuen tarve 

jatkui edelleen. Toimeentulotukiasiakkuus työttömyyden rinnalla olikin pääasiallisin syy 

haastattelemieni asiakkaiden sosiaalityön asiakkuuden taustalla. Yhdellä asiakkaalla so-

siaalityön asiakkuus oli alkanut jo lapsuudessa lastensuojelun asiakkuutena.  

 

 

6.2 Asiakkaan tietämys ja tiedon tarve 
 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli selvittää, mitä nuoret toimeentulotukiasiakkaat tie-

tävät toimeentulotuen eri lajeista ja perustoimeentulotuen Kela-siirrosta. Tavoitteena oli 

myös selvittää, mitä tietoa he uudessa tilanteessa tarvitsevat. Keskustelin jokaisen haas-

tattelemani asiakkaan kanssa yleisellä tasolla toimeentulotuesta. He kertoivat, mitä tietä-

vät Kelan perustoimeentulotuesta ja sosiaalitoimiston täydentävästä ja ehkäisevästä toi-

meentulotuesta. He kertoivat, mihin menoihin heidän käsityksen mukaan voi saada Ke-

lasta toimeentulotukea ja mihin menoihin sosiaalitoimistosta sekä miten toimeentulotu-

kea ylipäätään haetaan. Asiakkaat kertoivat, mitä he tietävät Kelan etuuksista ja sosiaali-

toimiston etuuksista ja palveluista sekä kokevatko tämän hetkisen tiedon riittäväksi. Ana-

lysoin seuraavassa asiakkaiden vastauksia selvittääkseni asiakkaan tietämyksen ja tiedon 

tarpeen toimeentulotukeen liittyen.  

 

Kaikki haastattelemani asiakkaat olivat hyvin tietoisia siitä, että perustoimeentulotuki on 

siirtynyt Kelaan. Kolmella ei kuitenkaan ollut käsitystä siitä, mikä on Kelan maksama 

toimeentulotuki ja mikä sosiaalitoimiston, eivätkä he tienneet myöskään toimeentulotuen 

eri lajeista. Yksi heistä oli kuullut, että siirron jälkeen Kelan päätökset olivat viivästyneet 

ja asiakkailla oli ollut mahdollista saada sosiaalitoimistosta taloudellista tukea kiireelli-

sissä tilanteissa. Asiakas ei kuitenkaan ollut varma tästä tiedosta. Toinen heistä kertoi, 

että häntä ei ole koskaan informoitu, mitä toimeentulotukea on mahdollista saada Kelasta 

ja mitä taas sosiaalitoimistosta. Hän oli siinä käsityksessä, että sosiaalitoimistosta ei saa 

mitään tukea. Myös toinenkin asiakas kertoi, miten hänelle oli jäänyt epäselväksi, mitä 
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palveluja sosiaalitoimisto voi tarjota ja miten sosiaalityöntekijä voisi auttaa tässä uudessa 

tilanteessa.  

	
”Mull jäi se epäselväksi että mihin sosku (=sosiaalityöntekijä) enää auttaa ees ku toi-

meentulotuki on siirretty Kelaan.” (H1) 

 

Toimeentulotuen lajit olivat siis osalle asiakkaista epäselviä, koska puolet haastattelemis-

tani asiakkaista ajatteli toimeentulotuen olevan yksi ja sama etuus. Kolmella asiakkaalla 

oli kuitenkin jonkinasteista tietoa toimeentulotuen eri lajeista, ja he olivat tietoisia, mikä 

on Kelan toimeentulotuki ja mikä sosiaalitoimiston. Heistä kaksi totesi, että sosiaalitoi-

mistosta saa täydentävää toimeentulotukea, mutta he eivät olleet täysin varmoja asiasta. 

Yksi heistä tiesi varmasti, että on olemassa Kelan maksama perustoimeentulotuki ja so-

siaalitoimiston täydentävä toimeentulotuki. 

 

”Tällä hetkellähän Kelasta on mahollista saaha perustoimeentulotuki ja sitten tuota so-

siaalitoimistosta sitä täydentävää.” (H4) 

 

Keskusteluissa yleisellä tasolla toimeentulotuesta kaksi asiakasta mainitsi, että toimeen-

tulotukea voi hakea tulojen ollessa vähäiset. Toinen heistä tiesi myös toimeentulotuen 

viimesijaisesta luonteesta. Hän kertoi, että toimeentulotuki on se viimeinen vaihtoehto, 

kun mitään muita tuloja ei ole. Kaikki asiakkaat olivat tietoisia siitä, että Kelasta voi saada 

toimeentulotukea elintarvikkeisiin ja asumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Yksi arveli, 

että sosiaalitoimistosta voi saada täydentävää toimeentulotukea esimerkiksi vuokraan, jos 

Kela ei myönnä. Toinen kertoi, että sosiaalitoimisto voi myöntää toimeentulotukea har-

rastuskuluihin.	 

 

Perustoimeentulotuen hakeminen Kelasta oli haastattelemilleni asiakkaille selvä asia. 

Kaikki kertoivat, että Kelasta voi hakea toimeentulotukea sekä sähköisesti että paperilo-

makkeella. Ainoastaan yksi asiakas kertoi tietävänsä, miten sosiaalitoimistosta hakemi-

nen tapahtuu. Näin ollen suurimmalle osalle oli epäselvää, miten täydentävää ja ehkäise-

vää toimeentulotukea haetaan sosiaalitoimistosta. 

 

”Mie oon ymmärtäny että niinkö se haetaan pelkästään Kelan kautta että mulle ei sanottu 

missään vaiheessa vielä että sitä voi hakea täältäki edelleen niinkö sosiaalitoimen 

kautta.” (H3) 
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Keskustelin jokaisen haastattelemani asiakkaan kanssa siitä, kokeeko hän tietävänsä riit-

tävästi Kelan etuuksista. Puolet asiakkaista koki, että heillä on riittävästi tietoa Kelan 

etuuksista heidän sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Puolet asiakkaista oli taas sitä 

mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa. Yksi kertoi olevansa hyvin epätietoinen siitä, 

mikä on Kelan vastuulla ja mikä sosiaalitoimiston. Toinen oli hakenut tietoa Kelan inter-

net-sivuilta ja käynyt myös Kelan toimistossa sekä soittanut puhelinpalveluun, mutta pe-

rustoimeentulotuen siirrosta aiheutuneen ruuhkan takia ei ollut saanut tarpeeksi neuvoa 

ja ohjausta Kelan etuuksiin.  

 

Lähes jokainen haastattelemani nuori asiakas oli epätietoinen, mitä tukimuotoja ja palve-

luja sosiaalitoimisto voi tarjota perustoimeentulotuen Kelan siirron jälkeen. Osa koki kui-

tenkin saaneensa riittävästi tietoa. Yksi kertoi, että hän oli selvitellyt vain itseään koskevia 

asioita. Hän tarvitsi sillä hetkellä apua vain taloudellisiin vaikeuksiinsa eikä omasta mie-

lestään tarvinnutkaan tietoa sosiaalitoimiston muista palveluista. Näin ollen sen hetkinen 

tietämys oli tämän asiakkaan kohdalla riittävää. Kaksi asiakasta oli tietoisia siitä, että so-

siaalitoimistosta saa edelleen taloudellista tukea. Toinen heistä tiesi, että hän saa tarvitta-

essa tukea ja neuvoja omalta sosiaalityöntekijältä ja oli tyytyväinen nykyiseen tiedon 

määrään. Kahdelle oli jäänyt täysin epäselväksi sosiaalitoimiston palvelut vuoden 2017 

vaihteen jälkeen. Toinen heistä totesi, että hän voisi tarvitakin sosiaalityöntekijän tukea 

ja apua, mutta hän ei yksinkertaisesti tiennyt, miten sosiaalitoimistossa häntä enää voi-

daan auttaa ja miten hän saisi sinne yhteyden. Hänellä ei ollut mitään tietoa siitä, mitä 

sosiaalityöntekijä tekee perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen ja oli ymmärtänyt, että 

kaikki on siirtynyt Kelaan. 

 

”Mulla saattais olla sosiaalityöntekijän kans paljonki asioita mut mä en vaan tiiä että 

tuota mitkä ne mahollisuuet on enää et se on jääny niin epäselväksi et mitä sossu enää 

pystyy antamaan missä ne pystyy sua tukemaan enää. Mun mielestä kaikki on siirtyny 

Kelaan mut silti mä kysyn että mitä on ne kaikki mitkä on siirtyny Kelaan. Ei niinkö tullu 

semmosta selvyttä ollenkaan mulla ei oo aavistustakaan mitä ne (=sosiaalitoimistossa) 

enää tekee.” (H1) 

 

”En mie oo täysin varma eli en varmaan tiiä. Ne on jääny pimentoon tuon vuojen vaihteen 

jäläkeen.” (H5)  
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Mikä oli haastattelemieni asiakkaiden tietämys toimeentulotuen eri lajeista ja perustoi-

meentulotuen Kela-siirrosta? Heille kaikille oli selvää, mistä perustoimeentulotuki hae-

taan ja miten, olivathan he haastatteluhetkellä eläneet uuden järjestelmän kanssa jo yli 

viisi kuukautta ja hakeneet toimeentulotukea säännöllisesti. He tiesivät myös, että Kela 

voi myöntää perustoimeentulotukea jokapäiväisen elämän menoihin – ruuan ostamiseen, 

vuokran maksamiseen ja terveydenhuollon menoihin. Kaikilla ei kuitenkaan ollut tietä-

mystä toimeentulotuen eri lajeista eivätkä he luonnollisesti tienneet, mitä toimeentulotuen 

lajia Kela maksaa ja mitä sosiaalitoimisto. Vain yksi kuudesta tiesi varmasti, että Kela 

maksaa perustoimeentulotukea ja sosiaalitoimisto täydentävää toimeentulotukea. Häntä 

oli oma sosiaalityöntekijä neuvonut. Tästä voi päätellä, miten suuri merkitys omalla työn-

tekijällä on asiakkaan tietämykseen muutosten keskellä. Asiakkaat eivät tienneet, miten 

täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan sosiaalitoimistosta. Epäselvää oli 

myös se, mitä muuta tukea ja palvelua sosiaalitoimisto voisi tarjota tässä uudessa tilan-

teessa. Moni oli kuitenkin tyytyväinen tietämykseensä toimeentulotuesta ja perustoi-

meentulotuen Kela-siirrosta sekä koki osaavansa hakea itse lisätietoa sitä tarvitessaan. 

Joukossa oli myös heitä, jotka kokivat, että tarvitsevat enemmän tietoa.  

 

Mitä tietoa asiakkaat sitten tarvitsevat tässä uudessa tilanteessa? He tarvitsevat tietoa toi-

meentulotuen lajeista sekä tietoa siitä, missä tilanteissa ja miten haetaan sosiaalitoimis-

tosta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. He tarvitsevat tietoa siitä, mikä toi-

meentulotuessa on Kelan vastuulla ja mikä sosiaalitoimiston. He tarvitsevat myös tietoa 

sosiaalitoimiston tarjoamista palveluista. Erityisen tärkeänä näen sen, että asiakkaille an-

netaan tietoa siitä, että he voivat edelleen kääntyä sosiaalityöntekijän puoleen vaikeuksien 

ja ongelmien keskellä. Näin varmistetaan, että asiakas tulee autetuksi myös tässä tilan-

teessa, missä toimeentulotuki on jakaantunut kahden viranomaisen vastuulle. 
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7 Asiakkaan autetuksi tuleminen 
 

 

7.1 Tiedollinen tuki  
 

Tutkimuksessani yksi sosiaalisen tuen elementeistä on tiedollinen tuki, jolla tarkoitan asi-

akkaan saamaa ohjausta ja neuvontaa. Keskustelin jokaisen haastattelemani asiakkaan 

kanssa, mitä ohjausta ja neuvontaa he ovat saaneet toimeentulotuen hakemiseen Kelasta 

ja sosiaalitoimistosta. He kertoivat myös saamansa ohjauksen ja neuvonnan riittävyydestä 

sekä hyödystä. Analysoin seuraavassa asiakkaiden vastauksia saadakseni selville, miten 

asiakkaat ovat tulleet autetuiksi tiedollisen tuen tarpeessaan perustoimeentulotuen Kela-

siirron jälkeen.  

 

Asiakkaat olivat saaneet toimeentulotukeen liittyvää ohjausta ja neuvontaa Kelasta jonkin 

verran. Heitä oli neuvottu Kelan toimiston asiakaspalvelussa sekä Kelan valtakunnalli-

sessa puhelinpalvelussa. Kolme asiakasta oli sitä mieltä, että Kelan puhelinpalvelu ei ollut 

yhtä toimiva kuin sosiaalitoimistossa. Yksi oli miettinyt sitä, miten Kela voi odottaa vä-

hävaraisilla toimeentulotukiasiakkailla olevan varaa jonottaa pääsyä puhelinpalveluun. 

Toinen oli sitä mieltä, että on turha yrittääkään soittaa Kelan puhelinpalveluun, koska 

sinne ei saa kuitenkaan yhteyttä tuntienkaan jonottamisen jälkeen. Kolmas kertoi, että hän 

oli toisinaan päässyt muutaman minuutin jonottamisen jälkeen palveluun mutta oli joskus 

joutunut jonottamaan puolikin tuntia. Asiakas oli kuitenkin tyytyväinen saamaansa neu-

vontaan Kelan valtakunnallisessa puhelinpalvelussa jonottamisesta huolimatta. 

 

”Joskus ko jotaki on pitäny kysyä niin olen yrittäny mutta eihän sieltä pääse läpi ennää 

nykypäivänä.” (H3) 

 

”Ihan hyvää palavelua oon saanu kuitenki vaikka oon joutunu odottamaanki.” (H4)  

 

Kolme asiakasta oli käynyt Kela-siirron jälkeen paikan päällä Kelan toimiston asiakas-

palvelussa kysymässä neuvoja. Yhtä asiakasta oli neuvottu laskuasiassa ja toista hake-

muksen täyttämisessä. Kolmatta oli neuvottu Kelan toimiston asiakaspalvelussa hake-

muksen liitteeksi tarvittavien tiliotteiden toimittamisessa. Hän ei ollut kuitenkaan silloin 
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ymmärtänyt neuvoja eikä hän edelleenkään tiennyt, minkälaiset tiliotteet hakemuksen liit-

teeksi tarvitaan. 

 

”Oon mie tuolla toimistolla käyny mutta sitte mie oon enemmänki käyny siinä infopis-

teellä vain jotaki pientä kysymässä ja sitte oikeestaan pitänykki vain siihen jättääkki niitä 

lappuja mitä on jo ollu itellä valmiina mutta jotaki on pitäny niihin aina kysyä.” (H6) 

 

”Ku me kulettiin sen toimeentulotukipaperin kanssa että miten tää täytetään tää paperi 

mun piti saaha siihen apua kun mä en ymmärtäny enkä tänä päivänäkään ymmärrä siihen 

pitää olle jotku erikoiset tiliotteet.” (H1) 

 

Asiakkaat olivat löytäneet neuvoja myös Kelan internet-sivuilta. Kaksi oli hankkinut itse 

kaiken tarvitsemansa tiedon nimenomaan Kelan verkkosivuilta. Toinen heistä ei ollut 

käynyt yli vuoteen Kelan toimistossa vaan oli hoitanut etuusasioitaan sähköisesti. Toinen 

oli seurannut myös sosiaalisessa mediassa perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvää 

keskustelua ja saanut sieltä tietoa. Yksi asiakas ei ollut saanut Kelasta mitään ohjausta ja 

neuvontaa. Hän toivoi kuitenkin, että Kela tiedottaisi, mitä etuuksia ja tukea hän voisi 

saada.  

 

”Ite oon ottanu selevää ja hakenu kaiken tiedon. Ja sitte mitä on niinkö onhan tuola niitä 

kaikkia keskustelupalstoja mitä tästä on syntyny tämä kauhia haloo niin kyllä niistä on 

koittanu niinkö lukia ja kattoa että mitä kannattaa tehä ja mitä ei mitä laittaa ja mitä ei 

ihan itte olen opetellu." (H3) 

 

”Kelasta ei ole ilmoitettu että mitä tukea on mahollista saaha. Olis kyllä tosi hyvä jos ne 

kertois että mitä apuja on mahollista saaha ja mitä tukia.” (H4) 

 

Asiakkaiden mielipide Kelasta saadun neuvonnan riittävyydestä ja hyödystä vaihteli. 

Yksi koki sähköisen palvelun riittäväksi eikä tarvinnut Kelasta henkilökohtaista ohjausta 

ja neuvontaa. Kaksi oli täysin tyytyväisiä tämän hetkiseen neuvontaan Kelassa, ja he ko-

kivat sieltä saamansa tiedon riittäväksi. Toinen heistä kertoi osaavansa hakea tarvitse-

mansa tietoa itsekin, ja toinen oli saanut muualta hyvää ja kattavaa neuvontaa.  

 

”No mie ainaki ehkä omalla kohalla jotenki koen että en en niinkö varmaan sieltä tarvi 

ko nyt on tullu tämä tarvittava tieto tavallaan muualta niin.” (H6) 
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Haastattelemieni asiakkaiden joukossa oli myös heitä, joille Kelan neuvonnasta ei ollut 

riittävää hyötyä. Kahden mielestä Kelan kirjallinen ohjeistus ei yksin riitä, vaan tarvitaan 

myös henkilökohtaista neuvontaa.  

 

”Onhan Kelalla niihin ohjeet periaatteessa mutta on se aina eri asia lukia siitä se ohje 

ku että se joku sinua opastaa että mitä tässä nyt kannattaa tehä ja miten laittaa.” (H3) 

 

Yksi asiakas oli turhautunut jonotettuaan pitkään asiakasneuvojalle pääsyä ja jäätyään 

kuitenkin ilman selkeää vastausta. Häntä oli neuvottu, mutta epäselvästi, eikä hän näin 

ollen ollut ymmärtänyt asiakasneuvojan ohjeita. Asiakas ajatteli tuhlanneensa vain ai-

kaansa käydessään Kelan toimistossa. Kaiken kaikkiaan hän kuitenkin piti Kelan asiakas-

neuvojia auttavaisina.   

 

” Ja ne yrittää sitte sulle näyttää mut ei se niinkö sitte. Ne sanoo sulle sitte klikkaat sieltä 

ja klikkaat täältä ja sä jäät silti. Sillon sä vähän turhautuneena lähet sieltä pois ajattelet 

miksi sä ees tulit tuhlasit sun aikaas siihen että sä eka jonotit turhaan sitte sä et saa 

vastausta sun kysymykseen ees mut sitte taas välillä ne on hirveen auttavaisia.” (H1) 

 

Asiakkaita oli jonkin verran neuvottu myös sosiaalitoimistossa perustoimeentulotuen 

Kela-siirtoon liittyen. Neljä oli saanut sosiaalitoimistosta tiedon, että vuoden 2017 alusta 

lähtien tulee hakemukset toimittaa Kelaan. Oli mainittu sähköisestä hakemisesta ja ker-

rottu, että hakemuksen voi toimittaa myös paperiversiona. Sosiaalitoimistossa oli myös 

ohjattu asiakkaita liittämään Kelan hakemukseen sosiaalitoimiston viimeinen toimeentu-

lotukipäätös.  

 

”Noo saatto ne sillon vuojenvaihteessa vissiin tai sillon vähän niinku mainitsi vain siitä 

mulle että se sitten siirtyy Kelaan vuojenvaihteen jälkeen ja näin ei muuta ei sen kum-

memmin.” (H6) 

 

Lähes kaikkia sosiaalitoimistosta neuvontaa saaneita asiakkaita oli tuttu sosiaalityönte-

kijä – entinen tai nykyinen – neuvonut. Yhtä oli tuttu sosiaalityöntekijä neuvonut, kun 

asiakas oli puhelimitse kysynyt neuvoja. Hänellä ei ollut enää asiakkuutta tämän sosiaa-

lityöntekijän kanssa, mutta sosiaalityöntekijä oli kuitenkin antanut ohjeita. Yhden asiak-
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kaan oma sosiaalityöntekijä oli perehdyttänyt hänet tulevaan muutokseen. Oma sosiaali-

työntekijä oli auttanut asiakasta myös muissa hänen tarvitsemissa palveluissa, järjestänyt 

tarvittavia tukitoimia ja soittanut asiakkaan puolesta eri toimijoille.  

 

”Oman sosiaalityöntekijän kautta on ollu mahdollista saada apua tuota niin niin jos on 

ollu tarvetta jutella jonku kanssa on järjestetty. Oma työntekijä on järjestäny ja soitellu 

ihmisiä läpi.” (H4) 

  

Asiakkaat olivat pääosin tyytyväisiä sosiaalitoimistosta saamaansa ohjaukseen ja neuvon-

taan. Erityisestä kiitosta sai asiakkaan oma sosiaalityöntekijä tai aikaisemmista yhteyk-

sistä tutut sosiaalityöntekijät. He olivat olleet asiakkaiden tukena ja turvana muutoksen 

keskellä.  

 

 ”Olen kyllä tyytyväinen siihen että on se oma työntekijä että on saanu avun ja on hyvä 

tuki ja turva.” (H4) 

 

”On tullu sitten semmonen hyvä viesti että oon hoksannu siitä että ahaa tämä olikin näin 

ja sitte vaikka että olenko oikeutettu semmoseen ja semmoseen ja tuommosta.” (H5) 

 

Asiakkaat olivat saaneet ohjausta ja neuvontaa myös muualta kuin Kelasta ja sosiaalitoi-

mistosta. Yksi oli saanut tarvitsemansa tiedon lähinnä työllistämistä edistävästä monia-

laisesta yhteispalvelusta (TYP) ja toinen kuntoutus- ja ohjauspalveluja tarjoavalta sääti-

öltä. Molempien mielestä näin saatu ohjaus ja neuvonta oli riittävä.  

 

Haastattelemani asiakkaat olivat olleet keskellä Kelan toimistojen asiakaspalvelun ja val-

takunnallisen puhelinpalvelun ruuhkaa opettelemassa uutta järjestelmää. Miten asiakkaat 

sitten olivat tulleet autetuiksi tiedollisen tuen tarpeessaan perustoimeentulotuen Kela-siir-

ron jälkeen? Heillä oli selkeä tiedollisen tuen tarve, joka liittyi toimeentulotukeen ja sen 

uudistukseen. Heille oli jonkin verran kerrottu sosiaalitoimistossa etukäteen tulevasta pe-

rustoimeentulotuen Kela-siirrosta, mutta ohjaus ja neuvonta ei ollut ollut mitenkään pe-

rusteellista. Siirron jälkeen asiakkaat luonnollisesti kääntyivät myös Kelan puoleen. 

Täällä he saivat vielä vähemmän ohjausta ja neuvontaa kuin sosiaalitoimistossa, koska 

Kelan toimeentulotuen hakemusten käsittely oli ruuhkautunut ja toimistojen asiakaspal-

velut olivat täynnä neuvoja tarvitsevia asiakkaita. Osa asiakkaista oli saanut neuvoja 

muilta toimijoilta kuten työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Osa 
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heistä oli hakenut itse kaiken tarvitsemansa tiedon Kelan internet-sivuilta tai muista in-

ternet-lähteistä. Vertaistuki oli ollut muutoksen keskellä tärkeässä asemassa, koska asi-

akkaat olivat saaneet ohjausta ja neuvontaa myös tutuiltaan ja toisilta toimeentulotuen 

hakijoilta. Asiakkaat saavat tietoa esimerkiksi toimeentulotuen hakemisessa eniten toi-

silta samassa asemassa olevilta (Nummela 2011, 140, 146). Asiakkaat auttavat myös toi-

sia toimeentulotukihakemusten tekemisessä (Blomgren 2016, 62).  

 

Huolimatta sosiaalitoimiston ja Kelan neuvonnan ohuudesta, olivat lähes kaikki haastat-

telemani asiakkaat kuitenkin sitä mieltä, että heitä oli neuvottu riittävästi. Markku Laa-

dun, Hanna-Mari Heinosen ja Iris Sandelinin (2015) tutkimushankkeessa selvitettiin asi-

akkaiden mielipiteitä vuonna 2013 käynnistyneestä Kelan ja Vantaan kaupungin sosiaa-

litoimen palveluyhteistyökokeilusta. Tällöin selvisi, että selvä enemmistö Kelan ja sosi-

aalitoimiston asiakkaista oli tuntenut saaneensa oikeaa ja riittävän paljon tietoa etuuden 

hakemisesta. (Laatu ym. 2015, 32–33.) Tilanne oli edellä mainitussa kokeilussa kuitenkin 

erilainen verrattuna tämän hetkiseen tilanteeseen. Kelan ja sosiaalitoimen palvelut eivät 

ole samassa rakennuksessa kuten edellä mainitussa palveluyhteistyökokeilussa, jossa so-

siaalitoimen etuuskäsittelijät työskentelivät Kelan toimipisteissä saman katon alla Kelan 

virkailijoiden kanssa (mt., 55). 

 

Oman tai tutun sosiaalityöntekijän merkitys neuvonnassa ja ohjauksessa oli suuri, koska 

lähes kaikki olivat tulleet autetuiksi tiedollisen tuen tarpeessaan tutun sosiaalityöntekijän 

kautta. Kaksi asiakasta kuudesta olisi kuitenkin toivonut perusteellisempaa neuvontaa. 

He toivoivat, että heitä olisi ohjattu ja neuvottu kädestä pitäen. Sanna Blomgrenin (2016) 

tutkimuksessakin ilmeni, että asiakkaat toivoivat henkilökohtaista apua ja neuvoja erityi-

sesti hakemusten täyttämisessä (Blomgren 2016, 69). Työntekijöiden tarjoama tiedolli-

nen ohjaus on tärkeä sosiaalinen tuki nuorille, joilla on vaikeuksia taloudellisessa itsenäis-

tymisessä. Sitä myös tarjotaan eniten Honkakosken ym. (2016) tutkimuksen mukaan. Tie-

dollinen ohjaus on nuoren informointia taloudellisista etuuksista, neuvontaa raha-asioi-

den hoidossa ja ohjausta palvelujen piiriin. Neuvonta ja ohjaus yhdessä taloudellisen tuen 

kanssa edistävät kaikkien nuorten taloudellista itsenäistymistä. (Honkakoski ym. 2016, 

57–59.)  

 

Tähän henkilökohtaiseen neuvontaan tulisikin kiinnittää enemmän huomiota, jotta nuori 

toimeentulotukiasiakas tulisi autetuksi tiedollisen tuen tarpeessaan. Neuvonnassa tulisi 

kiinnittää huomio asiakkaan tiedon tarpeeseen, jotka liittyvät toimeentulotuen lajeihin, 
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täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseen sekä sosiaalitoimiston tarjoamiin 

palveluihin. Tärkeää on kiinnittää huomio myös siihen, että asiakkaat saavat helposti yh-

teyden tahoon, mistä neuvontaa tarvitsevat. Sekä Kelan että sosiaalitoimistojen neuvontaa 

tulisi kehittää niin, että asiakkaat saavat vaivattomammin yhteyden neuvoja kysyessään. 

Asiakkaalle merkitsee paljon, että hän saa tarvittaessa työntekijään yhteyden puhelimitse 

ja jättäessään soittopyynnön työntekijä soittaa takaisin (Nummela 2011, 86). Asiakkaat 

myös toivovat, että olisi henkilö, joka ottaa kokonaistilanteen haltuun asiakkaan puolesta 

ja auttaa häntä samaan hänelle sopivat palvelut. Kuuntelijaa ja kokonaisvastuun kantajaa 

tarvitaan myös perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen. (Blomgren 2016, 66.) 

 

 

7.2 Aineellinen tuki 
 

Tutkimuksessani yksi sosiaalisen tuen elementeistä on aineellinen tuki. Aineellisella tu-

ella tarkoitan asiakkaan rahallista tukemista toimeentulotuen muodossa. Halusin selvit-

tää, miten asiakas on tullut autetuksi aineellisen tuen tarpeessaan perustoimeentulotuen 

Kela-siirron jälkeen. Asiakkaat kertoivat, mihin menoihin he ovat hakeneet toimeentulo-

tukea, miten he ovat hakeneet ja mitä mieltä he ovat toimeentulotuen hakemisesta uudis-

tuksen jälkeen. Asiakkaat kertoivat, myönnettiinkö heille tukea ja mitä mieltä he olivat 

tuen riittävyydestä.   

 

Asiakkaat käyttivät usein käsitettä peruseläminen, kun he kertoivat, mitkä menot ovat 

aiheuttaneet toimeentulotuen tarvetta. Asumisesta aiheutuvat kustannukset, kuten 

vuokra-, sähkö- ja kotivakuutus olivat menoja, joihin asiakkaat hakivat perustoimeentu-

lotukea. Turvatakseen jokapäiväisen ravinnon saannin joutuivat he kääntymään Kelan tai 

sosiaalitoimiston puoleen. Käynti lääkärin vastaanotolla ja lääkkeiden tarve loivat tilan-

teita, jolloin oli haettava toimeentulotukea. Yksi oli hakenut toimeentulotukea myös vaat-

teiden ostoon.  Asiakkailla oli pääsääntöisesti toimeentulotuen tarvetta aiheuttaneet me-

not pysyneet samana perustoimeentulotuen siirron jälkeenkin. Kahdella oli tullut muu-

toksia menoihin, koska he olivat vaihtaneet asuntoa. Toinen oli muuttanut asuntoon, josta 

hänen ei tarvinnut maksaa vuokraa ja näin ollen asumismenot olivat pienentyneet. Toi-

sella taas oli syntynyt asunnon vaihdon myötä muutosta aiheutuneita kustannuksia ja asu-

mismenot olivat kasvaneet.  
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”Minulla on palijon näitä lääkärissäkäyntejä niin oon niinkö niihin kaikkiin lääkärilas-

kuihin ja lääkkeisiin ja niinkö sitte kaikki tämmöset niinkö mitä niitä nyt on sähkölaskui-

hin ja vuokrahommiin kaikkiin mitä on näitä kotivakuutuksia mitä näitä nyt pittää olla 

sähkölaskut ja tämmöset. Että tämmösiin ihan peruselämiseen ja laskuihin että pystys 

jotenkin elämään ees kuukauen.” (H3) 

 

Taloudellisen vaikeuksien keskellä oli asiakkaiden käännyttävä yhteiskunnan avun puo-

leen. Ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa asiakkaat hakivat tukea kirjallisesti toimit-

tamalla paperilomakkeen sosiaalitoimistoon. Yksi kertoi, että toimeentulotuen hakemi-

nen sosiaalitoimistosta paperilomakkeella on ainoa vaihtoehto.  

 

”Paperiversiona kävin viemässä sitte. Minusta ei sosiaalitoimistolla ookkaan että pääsis 

netistä lähettämään mitään (=hakemusta).” (H4) 

 

Siirron jälkeen kaikki haastattelemani asiakkaat hakivat perustoimeentulotukea täyttä-

mällä Kelan verkkohakemuksen ja toimittamalla myös liitteet sähköisesti. Kaksi toimitti 

liitteet paperiversiona Kelan toimistoon. Asiakkaat täyttivät pääasiassa itsenäisesti verk-

kohakemuksen. Yksi oli saanut neuvoa tuttavaltaan ja yksi oli käynyt kysymässä neuvoja 

Kelan toimiston asiakaspalvelun info-pisteestä.  

 

”Sähkösesti ja sillon aluksi mie hain yhen kerran paikanpäällä ko minä olin valamiiksi 

täyttäny netissä mutta mie vein sitte lippua ja lappua että mitä näitten kanssa.” (H5) 

 

Neljä kertoi kääntyneensä sosiaalitoimiston puoleen, jos oli tullut kysyttävää. Jos asiak-

kaat tarvitsivat neuvoja esimerkiksi hakemuksen täyttämisessä tai ylipäätään toimeentu-

lotukeen liittyen, kysyivät he sosiaalitoimistosta tutulta työntekijältä. Syynä tähän oli yk-

sinkertaisesti se, että Kelan asiakaspalveluun oli vaikea saada yhteys ja sosiaalitoimis-

tossa olevaan omaan työntekijään sai helpommin yhteyden. Jos sosiaalitoimistossa ei heti 

vastattu asiakkaan puheluun, soitettiin sieltä saman päivän aikana takaisin. 

 

”Pysty ite soittamaan henkilökohtasesti tuolle niinkö ohjaajalle miten tehhään ja mikä 

laitetaan jos se ei pystyny vastaamaan se soitti saman päivän aikana takasin ja neuvo 

mitä tehhään että oli paljon helpompaa ja monesti mie sittekö sinne (= Kelan puhelinpal-

velu) ei pääse läpi niin mie soitan sitte tälle puolelle (= sosiaalitoimisto) että mitä mun 

kannatta tässä asiassa tehä.” (H3) 
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Yksi toivoikin, että Kelasta soitettaisiin heille ja kerrottaisiin, mitä hakemuksesta puuttuu, 

kuten sosiaalitoimistossa oli ollut käytäntönä.  Tämä nopeuttaisi hakemuksen käsittelyä 

eikä päätöstä tarvitsisi odottaa niin kauan aikaa.  

 

”Ne (=sosiaalitoimistosssa) osas pyytää ne soitti ja pyysi jos tarvi tuua jotaki liitteitä 

mutta sitte Kelalla kun ei ne ei ilmota mitään niin pitää oottaa aikakauan sitä päätöstä 

ja sitte sitää oottaa ja oottaaa ja oottaa. Olis palijon parempi ko ne soittais ja ilmottas 

mitä pittää viiä.” (H4) 

 

Asiakkaiden mielipiteet toimeentulotuen hakemisesta perustoimeentulotuen Kela-siirron 

jälkeen vaihtelivat. Puolet koki muutoksen negatiivisena. Yhden mielestä toimeentulo-

tuen hakeminen oli muuttunut hankalammaksi ja epämukavammaksi. Kela on iso organi-

saatio, jossa työntekijöiden määrä on suuri. Asiakas koki, että Kelan työntekijät eivät 

tunne häntä ja hänen elämäntilannettaan kuten sosiaalitoimistossa.  

 

”Soli ennen paljon helpompaa ja paljon mukavempaa kato siis mun mielipide on se että 

ihmiset tykkää ku sä keskustelet varsinkin jonkun joka sulle niinku myöntää tämmösiä 

tukia sä juttelet semmosen ihmisen kans kuka vähän tuntee sinun elämäntilannetta tietää 

kuka sä oot henkilönä. Taas Kelassahan ei siel oo ketään eihän ne tunne sinua siellä 

Kelassa siellä on kymmenen eri työntekijää.” (H1) 

 

Yksi koki hakemista hankaloittavana tekijänä Kelaan tarvittavien liitteiden suuren mää-

rän. Liitteiden toimittamisessa sähköisesti oli myös ilmennyt vaikeuksia. Tällaisissa ti-

lanteissa asiakkaan piti mennä Kelan toimistoon ja viedä liitteet paperiversiona. Yksi 

asiakas oli pettynyt uuteen järjestelmään, koska Kelan päätökset tulivat hitaasti. 

 

”Kyllä se on paljon hankalampaa ja monimutkasempaa ko se on Kelalla tai siis se on 

kauhian hidasta et sillai että jos on oikeesti niinkö tosi paha tai rahan tarve ja hätä niin 

siinä päätöksessä menee niin kauan niin ei se enää kahen viikon päästä vaikuta minä olen 

kuollu jo näläkään siinä vaiheessa ko ne alkaa niitä päätöksiä tekemään. Oon niin pettyny 

tähän uuteen järjestelmään.” (H3) 

 

Kolme asiakasta koki perustoimeentulotuen hakemisen Kelasta positiivisena asiana. Eri-

tyisesti kiitosta sai Kelan perustoimeentulotuen verkkohakemus, joka oli asiakkaiden 
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mielestä yllättävän helppo täyttää eikä liitteidenkään toimittaminen sähköisesti ollut tuot-

tanut heille vaikeuksia. Kelassa oleva tieto asiakkaiden etuuksista kuten yleisestä asumis-

tuesta ja työmarkkinatuesta helpotti myös hakemisprosessia. Mahdollisuus hakea Kelan 

perustoimeentulotukea verkossa antoi vapauden jättää hakemus melkeinpä milloin ja 

missä vain. 

 

”Mie oon kokenu kyllä että tuo on minusta parempi nytten ko se on siirtyny Kelalle mi-

nusta sillai yllättävän selkeää siinä kaikki mitä sinne niinkö laitetaan ne kaikki valinnat 

ja että niinkö just ko sä saat sähkösesti sen täyttää pankkitunnuksilla niin mie ainaki koen 

että sen voi tavallaan tehä niinkö missä vaan että kyllä minusta on ollu ihan helppo juttu.” 

(H6) 

 

Kela välittää apteekkeihin sähköisen maksusitoumuksen lääkkeisiin automaattisesti, kun 

asiakkaalle myönnetään perustoimeentulotuki. Kolme asiakasta oli käyttänyt maksu-

sitoumusta ja he kokivat sen hyväksi asiaksi. Järjestelmä toi vapautta apteekissa asioimi-

seen, koska sähköinen maksusitoumus on jokaisen apteekin käytettävissä.   

 

”Se systeemi on ollu mukavampi kun se tulee sähkösenä sinne apteekkiin suoraan ettei 

tartte lappua viiä sinne. Ennen sai sen maksusitoumuslapun kiikuttaa sinne nyt sinne tulee 

sähkösenä suoraan että sulla ei tartte olla ko se sinun Kela-kortti niin ne näkyy siellä.” 

(H2) 

 

Tutkimukseni asiakkaista neljä oli saanut Kelan perustoimeentulotukipäätökset ajallaan, 

yhtä nopeasti kuin olivat saaneet sosiaalitoimiston päätökset.  

 

”Mulle on tullu joskus aika nopiaa ja sitte on tullu välillä menny se seittemän päivää 

niinkö että kaheksantena päivänä on ollu vaikka raha tilillä ihan ajallaan.” (H5) 

 

Yksi ei ollut edes hakenut heti siirron jälkeen toimeentulotukea, koska hän oli kuullut 

Kelan ruuhkista eikä halunnut murehtia omien päätösten viipymistä. Yksi asiakkaista oli 

joutunut odottamaan pitkään Kelan päätöksiä työmarkkinatuesta. Hätä oli ollut suuri, 

koska ruokaa ei enää ollut eikä myöskään rahaa. Haastatteluhetkellä hän oli odottanut jo 

kaksi viikkoa perustoimeentulotukipäätöstä, ja odottaessaan päätöstä hän oli saanut tukea 

omilta vanhemmiltaan sekä kolmannelta sektorilta. Asiakas pohti sitä, miten ihmiset, 

joilla ei ole läheisiä auttamassa, pärjäävät.   
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”Onneksi vanhemmat avustaa jonku verran sillai niinku että pääsee liikkeelle ja saa syö-

tyä jotaki mutta jos niitä ei ois. Ei puhettakaan että pärjää en ees halua tietää mitä sem-

mosilla on jolla ei ole vanhempia auttamassa. Olen sitte tosiaan tuota diakonissalaitok-

sen kauttakin muutaman kerran saanu sen raha-avustuksen että saapi käyä kaupassa ja 

sitten niinkö se ruoka-avustuksen saa sitte sieltä mitä siinä on kaikkia makaroonia ja 

leipää tämmösiä kuiva-aineita niin sen oon muutaman kerran saanu sieltä ko olen soit-

tanu sinne että oikeasti nyt on niinkö niin tipalla että mie en enää tiiä että syönkö mie 

varpaat vai maton reunaa että voisko niinkö mitenkään mahollista auttaa.” (H3) 

 

Kaikki tutkimuksessa mukana olevat asiakkaat olivat saaneet toimeentulotukea sosiaali-

toimiston myönteisen päätöksen mukaisesti ennen siirtoa. Siirron jälkeen neljälle oli 

myönnetty Kelasta perustoimeentukea. Heistä kaksi oli sitä mieltä, että tuki oli riittämä-

tön. Menoja oli paljon ja ruokaankin piti jäädä rahaa. Kaksi oli kuitenkin tyytyväisiä toi-

meentulotuen määrään. He olivat saaneet enemmän toimeentulotukea Kelan myöntämänä 

kuin sosiaalitoimiston myöntämänä.  

 

”On ollu riittävä joo mutta minusta tuntuu että mulle tuli enemmän rahaa mitä mie oletin 

nytte ainaki viimeksi ku tään muutoksen jäläkeen oon hakenu kahelta kuulta niin tosiaan 

tuntu että sitä tuli iso summa sitä rahaa ko vertas siihen että mitä ennen tuli tuolta kun-

nalta.” (H2) 

 

Siirron jälkeen Kela oli antanut yhdelle asiakkaalle sekä myönteisiä että kielteisiä pää-

töksiä. Yksi ei ollut saanut kertaakaan myönteistä Kelan päätöstä. Taloudellisessa ahdin-

gossaan oli asiakas joutunut lainaamaan tuttaviltaan rahaa selviytyäkseen. Hänen saa-

dessa seuraavan kerran rahaa, maksoi hän velkansa ja taloudellinen tilanne oli taas tiukka. 

 

”No aika pieneksihän se on aina jääny että se on niin tiukilla kokoajan se toimeentulo 

että inhottaako joutuu sitte lainaamaan joltaki rahaa ja sitte oot seuraavassa kuussa ve-

lekaa sen sille toiselle niin se on vähän niinkö plusmiinusnolla kokoajan mutta että välillä 

on pakko.” (H3) 

 

Tutkimukseni asiakkaiden menot olivat pysyneet pääsääntöisesti samana Kela-siirron jäl-

keenkin. Asiakkaat olivat vähävaraisia ihmisiä, jotka joutuivat kääntymään yhteiskunnan 

avun puoleen jokapäiväisen elämän turvaamiseksi. Asiakkaat käyttivätkin vastauksissaan 
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usein ilmaisua peruseläminen, kun he kertoivat, mitkä menot ovat aiheuttaneet toimeen-

tulotuen tarvetta. Turvatakseen jokapäiväisen ravinnon saannin ja voidakseen maksaa 

asumiskustannukset hakivat asiakkaat perustoimeentulotukea kuten ennenkin. Kelan säh-

köinen hakemuslomake oli uusi asia, mutta se oli asiakkaiden mielestä hyvä ja kätevä 

käyttää. Ainoastaan liitteiden toimittaminen sähköisesti saattoi tuottaa haastattelemilleni 

asiakkaille hankaluuksia. Tällaisissa tilanteissa asiakkaat kysyivät neuvoa Kelan asiakas-

palvelun infopisteeltä tai tutusta sosiaalitoimistosta. Yhteydenotto sosiaalitoimistoon su-

jui kuitenkin vaivattomammin kuin Kelaan.  

 

Asiakkaiden mielipiteet toimeentulotuen hakemisesta siirron jälkeen vaihtelivat. Osa 

heistä oli tyytyväisiä muutokseen ja koki, että muutos oli hyvä asia erityisesti verkkoha-

kemuksen osalta. Blomgren (2016) totesi tutkimuksessaan, että pääosin sähköiseen asioi-

miseen myönteisesti suhtautuvat asiakkaat pitivät yleensä hyvänä hakemisen helppoutta 

(Blomgren 2016, 47). Edellisissä toimeentulotuen siirtokokeiluissa oli ollut myös kokei-

luihin tyytyväisiä asiakkaita. Toimeentulotuen vuosina 1995–1996 toteutettuun siirtoko-

keiluun liittyvässä tutkimuksessa Kelassa asioineet toimeentulotukiasiakkaat olivat olleet 

myös pääosin tyytyväisiä kokeiluun. Puolet oli ollut sitä mieltä, että luukulta toiselle juok-

seminen oli vähentynyt, asiakaspalvelu parantunut ja asioiden hoito helpottunut. (Haa-

pola 1997, 99,123.) Vantaan toimeentulotukityön siirtokokeilua vuosina 2013 – 2017 

koskevassa tutkimuksessa enemmistö asiakkaista oli kokenut Kelan palvelun kauttaaltaan 

paremmaksi kuin sosiaalitoimiston, ja he olivat olleet pääosin tyytyväisiä Kelan sähköi-

siin asiointipalveluihin (Laatu ym. 2015, 34, 55). 

 

Osa oman tutkimukseni asiakkaista oli kuitenkin sitä mieltä, että toimeentulotuen hake-

minen Kela-siirron jälkeen oli muuttunut hankalammaksi ja epämukavammaksi. He ko-

kivat epämukavaksi sen, etteivät he saaneet keskustella tutun työntekijän kanssa omista 

henkilökohtaisista raha-asioistaan ja elämäntilanteestaan. Tämä tutkimustulos on linjassa 

Nummelan (2011) tutkimuksen kanssa, jossa sosiaalityöntekijät puhuivat asiakkaiden 

elämäntilanteen ymmärtämisen tärkeydestä. Myös asiakkaat toivoivat, että heidän elä-

mäntilanteensa huomioidaan pykälien takaa. (Nummela 2011, 95, 113.) Taloudelliset vai-

keudet ovat usein vain osa asiakkaan problematiikkaa ja asiakkaan auttaminen hänen ta-

loudellisessa tilanteessaan on vain osa sosiaalityötä.  
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Tutkimuksessani osa asiakkaista sai perustoimeentulotukipäätökset ajallaan yhtä nopeasti 

kuin oli saanut sosiaalitoimiston päätökset. Myönnetty toimeentulotuki oli joidenkin asi-

akkaiden mielestä riittämätön, mutta joissakin tilanteissa asiakkaat olivat kuitenkin tyy-

tyväisiä toimeentulotuen määrään. Osa heistä sai jopa enemmän toimeentulotukea Kelan 

myöntämänä kuin sosiaalitoimiston myöntämänä. Sähköinen hakemuslomake nopeutti 

asiakkaiden hakemuksen toimittamista, mutta he joutuivat kuitenkin joissakin tilanteissa 

odottamaan Kelan päätöksiä pitempään kuin sosiaalitoimiston päätöksiä. Vuosina 1995–

1996 toteutetussa toimeentulotuen siirtokokeilussa lähes puolet asiakkaista oli kokenut 

toimeentulotuen saannin nopeutuneen (Haapola 1997, 123). Viimeisessä, vuosina 2013–

2017 toteutetussa toimeentulotuen siirtokokeilussa, asiakkaat olivat olleet kokeilun ai-

kana erityisen tyytyväisiä toimeentulotuen saamisen nopeuteen, koska Kelan kautta asi-

oineiden asiakkaiden etuusasiat oli käsitelty Kelassa normaalia nopeamassa tahdissa 

(Laatu ym. 2015, 35). Toimeentulotuessa on kysymys ihmisen jokapäiväiseen elämään 

liittyvien tarpeiden tyydyttämisestä ja hänen palvelutarpeeseensa on vastattava nopeasti, 

tässä ja nyt. Erityisesti toimeentulotukisasiakkaan kohdalla on tärkeää, että heille myön-

netyt etuudet maksetaan ajallaan. (Nummela 2011, 44, 95, 99.) Pienten tulojen varassa 

elävälle asiakkaalle on tärkeää, että etuudet tulevat maksuun ajallaan. Parinkin päivän 

myöhästyminen saattaa johtaa asiakkaan hetkellisesti täydelliseen rahattomuuteen. 

(Blomgren 2016, 46.)  

 

Tutkimukseni asiakkaiden kohdalla tilanne saattoi mennä niin vaikeaksi, että jääkaapissa 

oli vain valo ja lompakossa tyhjyys. Vanhempien ja kolmannen sektorin apu auttoi asiak-

kaita selviytymään tällaisessa tilanteessa. Honkakoski ym. (2016) havaitsivat tutkimuk-

sessaan nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeista ja niihin vastaamisesta, että vaikeuk-

sien keskellä läheisiltä saatava sosiaalinen tuki on nuorille hyvin tärkeää (Honkakoski 

ym. 2016, 10, 38–39, 82). Ylipäätään toimeentulotukiasiakkaat saavat useammin lähei-

siltään taloudellista tukea kuin ihmiset, joilla ei tarvetta toimeentulotukeen ole. Perheen-

jäsenet ovat heitä, joiden puoleen käännytään useimmiten. (Hannikainen-Ingman ym. 

2013, 89–90.) Myös Livia García-Farold (2015) tutkimuksessaan toteaa, että perhe ja ys-

tävät ovat tärkeä sosiaalisen tuen lähde. Erityisesti äitien puoleen käännytään elämän 

haastavissa tilanteissa. Hän analysoi maailmanlaajuisen yhteiskuntatieteellisen vertailu-

tutkimusohjelman ”International Social Survey Programme (ISSP)” aineiston moduulia 

”Social Relations and Support Systems (Social Network II)” vuodelta 2001. García-Fa-

roldin tutkimuksessa oli mukana aineistoja useista eri länsimaista kuten Italiasta, Itäval-
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lasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta, Kanadasta, Norjasta, Ranskasta, Saksasta, Suo-

mesta, Tanskasta, Uudesta-Seelannista ja Yhdysvalloista. (García-Faroldi 2015, 698–

701, 717.) Kaikilla sosiaalityön asiakkailla ei kuitenkaan ole lähiverkostoa auttamassa. 

Miten he selviytyvät, kun rahaa ei ole ja ruoka on loppunut? Virallinen palvelujärjestelmä 

ei voi mielestäni luottaa siihen, että ihmisen läheiset tai kolmas sektori ottavat kopin ih-

misestä, joka putoaa julkisen turvaverkon läpi. 

 

Miten asiakkaat sitten olivat tulleet autetuiksi aineellisen tuen suhteen perustoimeentulo-

tuen Kela-siirron jälkeen? Yhteenvetona voin tämän aineiston perusteella todeta, että asi-

akkaiden autetuksi tuleminen vaihteli. Siirron myötä tullut mahdollisuus hakea perustoi-

meentulotukea sähköisesti oli helpottanut kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden asiak-

kaiden toimeentulotuen hakemista. Enemmistö tutkimuksen asiakkaista oli saanut nope-

asti ja riittävästi hakemaansa aineellista tukea, kun taas osa oli joutunut kohtuuttomaan 

tilanteeseen odottaessaan Kelan päätöksiä tai saadessaan hylkäävän päätöksen. Osa oli 

tyytyväisiä muutokseen, osa taas ei. Tämän saman ilmiön havaitsin työskennellessäni Ke-

lan Yhteyskeskuksessa ja palvellessani toimeentulotukiasiakkaita – joukossa oli Kela-

siirtoon tyytyväisiä asiakkaita, mutta myös tyytymättömiä asiakkaita. 

 

 

7.3 Emotionaalinen tuki 
 

Tutkimuksessani sosiaalisen tuen kolmas elementti on emotionaalinen tuki, jolla tarkoi-

tan asiakkaan henkistä tukemista, keskustelua ja myötätunnon osoittamista. Selvittääk-

seni, miten asiakkaat ovat tulleet autetuksi emotionaalisen tuen tarpeessaan keskustelin 

jokaisen asiakkaan kanssa, millaista henkistä tukea hän on tarvinnut vaikeassa elämänti-

lanteessa. Asiakkaat kertoivat, oliko heillä ollut tarvetta keskustella sosiaalityöntekijän 

tai toisen ammattihenkilön kanssa, ja jos oli, niin miten keskusteluhetket oli järjestetty. 

He kertoivat myös, oliko keskusteluista ollut apua.  

 

Taloudelliset vaikeudet aiheuttivat haastattelemilleni asiakkaille myös henkisen tuen tar-

vetta. Kaikki halusivat nimenomaan keskustella toisen henkilön kanssa, jotta saivat pur-

kaa ajatuksiaan ja pahaa oloaan. Yksi oli sitä mieltä, että raha-asioista pitää saada kes-

kustella toisen henkilön kanssa, jotta ne eivät jää pyörimään ajatuksiin. Toinen toivoi 

keskustelujen tuovan jonkinlaisen ratkaisun huonoon taloudelliseen tilanteeseensa. Yksi 
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asiakas kertoi, miten jokapäiväinen miettiminen rahan riittävyydestä sekä valintojen te-

keminen ruokakaupassa saivat arjen tuntumaan erityisen raskaalta. Hänen oli pohdittava 

ruokaostoksia tehdessään, mihin elintarvikkeeseen hänellä oli varaa ja mihin ei. 

 

”Tällä hetkellä painaa tosi paljon niinkö kaikki että on tosi raskasta tämä arkielämä. 

Tottakai raha-asiat painaa ihan sairaasti ko koko ajan on niin tiukilla että joka ikinen 

sentti pitää ajatella että uskallanko ostaa tännään makaronipussin vai jauhelihapaketin 

että tosiaan jauhelihapaketti on kalliimpi niin mitä mie sitte huomenna syön jos minä 

ostan sen paketin nyt voin syyä tänään pelkkää makaroonia niin minä saan huomenna 

sitte kans jotaki.” (H3) 

 

Yksi asiakas koki tarvitsevansa pääasiassa neuvojaa ja rinnalla kulkijaa. Ihmistä, jonka 

kanssa voisi täyttää yhdessä etuushakemuksia ja samalla keskustella vaikeistakin asioista. 

Ihmistä, joka mielen kuohuessa rauhoittaisi ja olisi tukena. 

 

”Ehkä mä tarvin enemmän semmosta tavallaan neuvontaa tähän ja sitte vaan sen että 

joku ihminen niinkö minun kanssa tekkee ne justiinsa kaikki tämmöset hakemukset ja sitte 

sillee että ite voi sanoa näin asiat ja sitte vähän sillee että joku on justiin sillee että ”no 

niin no niin katotaan nyt yhessä” että ei ihan tässä niinkö sillälailla sekoais lopullisesti.” 

(H6) 

 

Perustoimeentulotuen Kela-siirto ei ollut vaikuttanut haastattelemieni asiakkaiden emo-

tionaalisen tuen saamiseen. Jos heillä oli sellainen hankala, mieltä painava asia elämässä, 

josta halusivat keskustella toisen henkilön kanssa, kävivät he juttelemassa pääsääntöisesti 

muun ammatti-ihmisen kuin sosiaalityöntekijän kanssa. Näin oli ollut jo ennen Kela-siir-

toa ja näin oli myös siirron jälkeenkin. Yksi oli käynyt tutun sosiaalityöntekijän luona, 

kun hän oli tarvinnut neuvoja etuuksien hakemisessa. Koska sosiaalityöntekijä oli tullut 

tutuksi, oli asiakkaalla helppo samoilla käynneillä keskustella myös muista elämäänsä 

liittyvistä ongelmista ja huolista. Yksityinen terapeutti oli kuitenkin tämän asiakkaan hen-

kisen tuen pääasiallinen antaja. Yksi kääntyi tutun etsivän nuorisotyöntekijän puoleen, 

jos hän halusi purkaa ajatuksiaan ja tuntojaan. Hän koki, että sosiaalityöntekijälle ei voi-

nut kertoa kaikista asioista, koska hän näki tätä niin harvoin.  

 

”No onneks mulla on niinku se etsivä nuorisotyöntekijä ja sit mulla on täällä et kenen 

kans mä sitte. Välillä oon tarvinnu sitä että oon saanu niinkö purkaa kaikki mitä on ollu 
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mielessä ja saaha sanoa se. Niinkö sosiaalityöntekijöitten kanssa sä et oo niin paljon 

tekemisissä ja sit se menee vähän vaikeaksi. Se on kyllä karu totuus mutta ethän sä opi 

tuntemaan sun sosiaalityöntekijää ku sä näät sen kerran kolmessa kuukauvessa.” (H1) 

 

Yksi asiakas oli käynyt keskusteluja päihdehuollon avopalveluyksikön eri työntekijöiden 

kanssa. Hän oli saanut henkistä tukea myös A-klinikalla, työllistämistä edistävän monia-

laisen yhteispalvelun (TYP) tutulta työntekijältä sekä kuntoutus- ja ohjauspalveluja tar-

joavan säätiön työntekijältä. Tämä asiakas kertoi käyneensä saman A-klinikan työnteki-

jän luona jo pitkän aikaa eikä kokenut tällä hetkellä tarvitsevansa sosiaalityöntekijältä 

henkistä tukea. Kahdella oli asiakkuus mielenterveystoimistossa. He saivat henkistä tukea 

sieltä eivätkä kokeneet tarvetta kääntyä sosiaalityöntekijän puoleen, jos he halusivat kes-

kustella toisen henkilön kanssa. Toinen heistä oli sitä mieltä, että sosiaalityöntekijä on 

paras työntekijä auttamaan nimenomaan taloudellisissa huolissa. Yhdellä oli ollut asiak-

kuus mielenterveystoimistossa ennen Kela-siirtoa. Asiakkuus oli päättynyt eikä hän ollut 

enää Kela-siirron jälkeen tarvinnut ammatti-ihmistä, jonka kanssa voisi purkaa ajatuksi-

aan ja tunteitaan. Tämä asiakas jutteli kavereidensa kanssa, jos hän halusi keskustella 

mieltä painavista asioista. 

 

”Se on ihan psykiatrinen sairaanhoitaja ollu kenen kans oon käyny juttelemassa. Nyt 

(=Kela-siirron jälkeen) on ollu sitten tällä hetkellä että ainoastaan kenen kanssa oon ju-

tellu tietenkin kavereitten kans mutta ei ole muuten ollu tarvetta siihen sitte.” (H4) 

 

Tapa, miten asiakkaat saivat tarvitsemansa emotionaalisen tuen keskusteluhetkien muo-

dossa järjestymään, vaihteli. Kahdella oli säännölliset sovitut tapaamiset joko sosiaali-

työntekijän kanssa tai mielenterveystoimistossa. Toinen heistä kävi kolmen kuukauden 

välein sosiaalityöntekijällä ja toinen kerran kahdessa viikossa psykiatrisen sairaanhoita-

jan luona. Yhtä oli ohjattu työvoimatoimistosta ja kuntoutus- ja ohjauspalveluja tarjoa-

vasta säätiöstä sosiaalityöntekijän luokse keskustelemaan. Toista oli ohjattu mielenter-

veysyksiköstä yksityiselle terapeutille. Kahdelle asiakkaalle oli sosiaalityöntekijä järjes-

tänyt tapaamiset mielenterveystoimistoon. 

 

”Nytkö kun oon kuntouttavassa työtoiminnassa niin tosiaan keskusteltu sosiaalityönteki-

jän kanssa että onko asiakkuus tuonne mielenterveyspuolelle ja sitte jos ei oo ollu niin 

sitte on niinkö lähetty sitä hakemaan sitte että autettu siinä.”(H2) 
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Kaikki asiakkaat olivat kokeneet keskustelut ammatti-ihmisten kanssa hyödyllisiksi. Yksi 

kertoi, että häntä oli auttanut keskustelujen yhteydessä ehdotetut ratkaisut. Tätä asiakasta 

oli konkreettisesti autettu soittamalla hänen puolestaan puheluita, jotka asiakas oli koke-

nut vaikeaksi. Toista oli auttanut ihan arkiasioiden läpikäyminen. Yhdellä asiakkaalla oli 

haastatteluhetkellä akuutti kriisitilanne ja häntä oli helpottanut, kun oli saanut puhua asi-

oista sosiaalityöntekijän kanssa samalla, kun hän oli saanut apua hakemusten täyttämi-

sessä. Vanhemman ihmisen neuvot ja tuki toivat nuorelle aikuiselle turvallisen olon. 

 

”Ku justko on ollu tuttu henkilö itelle niin sitte siinä ko ollaan tultu tutuiksi niin sit siinä 

vähän kyllä ko hänki tuntee minut niin kyllä helppo jotenki vähän siinä puhua sitten näitä 

muitaki. Se on kyllä helpottanu että jotaki tommosia jotenki aikusia ihmisiä keitten kans 

voi niinkö jutella niin kyllä se niinkö helpottaa ja sitte jos itellä on vähän sekava olo niin 

sitte he kuitenki vähän piettää silleen niin että pyssyy vähän raiteillaan kuitenki.” (H6)  

 

Vaikea taloudellinen tilanne aiheutti kaikille haastattelemilleni asiakkaille henkisen tuen 

tarvetta. Huoli rahojen riittämisestä päivittäiseen elämiseen nakersi asiakkaiden ajatuksia 

ja mieltä. Oli raskasta pohtia kauppojen hyllyjen äärellä, mihin tuotteeseen on varaa ja 

mihin ei, syökö tänään hyvin ja on sitten seuraavana päivänä syömättä. Tämä pohtiminen 

oli nuorten toimeentulotukiasiakkaiden arkipäivää. Jokainen koki myös tärkeäksi saada 

puhua mieltä painavista asioista toisen henkilön kanssa. Samoin jokainen oli kokenut 

hyötyneensä keskusteluista ja saaneensa apua. Apu oli näyttäytynyt konkreettisena asiak-

kaan puolesta tekemisenä tai ratkaisuina talousasioissa. Mutta apu oli näyttäytynyt myös 

vain turvallisen ja rauhoittavan olotilan luomisena. Keskustelu ammatti-ihmisen kanssa 

oli asiakkaan elämässä henkireikä, jonka avulla saattoi purkaa pahaa oloaan ja joka auttoi 

jaksamaan eteenpäin. Moni nuorista sosiaalitoimen asiakkaista näyttää myös hyötyvän 

sosiaalitoimen tarjoamasta tuesta ja monien toimijoiden yhteistyöstä (Karjalainen 2015, 

105).  

 

Sosiaalityöntekijä ei ollut tutkimukseni asiakkaille se ainoa emotionaalisen tuen lähde, 

vaan myös toiset ammatti-ihmiset olivat tukemassa nuoria toimeentulotukiasiakkaita. 

Asiakkailla oli sovittuja säännöllisiä tapaamisia esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan 

tai päihdetyöntekijän kanssa, ja he kävivät heidän luonaan jopa useammin kuin sosiaali-

työntekijän luona. Eri ammatti-ihmiset ohjasivat asiakkaita tarpeen mukaan myös kes-

kustelemaan toisten ammatti-ihmisten luokse. Sosiaalityöntekijä oli ohjannut asiakasta 
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esimerkiksi mielenterveyspuolelle ja sieltä oli saatettu ohjata asiakasta sosiaalityönteki-

jän juttusille.  

 

Toimeentulotukiasiakkaat tarvitsevat laajempaa tukea kuin pelkästään taloudellista tukea 

(Hannikainen-Ingman ym. 2013, 109). Myös tämän tutkimuksen aineiston perusteella voi 

päätellä, että nuori toimeentulotukiasiakas tarvitsee muutakin apua kuin taloudellista tu-

kea. Raha-asioiden selvittelyn yhteydessä voidaan käydä läpi myös asiakkaan muita huo-

lia ja ongelmia, etenkin silloin, jos asiakas asioi tutun sosiaalityöntekijän kanssa. Blom-

gren (2016) havaitsi, että henkilökohtaisen tuen saaminen ja pitkäaikainen asiakassuhde 

luovat sosiaalityön asiakkaalle varmuuden siitä, mistä saa keskusteluapua. Pitkäaikainen 

asiakassuhde saattaa olla vaikeuksissa olevalle ihmiselle yksi elämää kannatteleva voima. 

Asiakkaat arvostavat sitä, että heillä on tiedossa työntekijä, johon saa helposti yhteyden. 

(Blomgren 2016, 51–52.) Asiakkaiden toive onkin, että olisi oma sosiaalityöntekijä ja 

pysyvä työntekijä, joka ohjaisi ja puolustaisi heitä ja jonka kanssa voisi hoitaa asioita 

(Kivipelto 2016, 146–147). Nuoret aikuiset kokevat, että oma työntekijä luo edellytykset 

luottamuksellisen asiakassuhteen syntymiselle (Romakkaniemi ym. 2018, 90). 

 

Keskusteleminen omista ongelmista ja mieltä painavista asioista ei ole helppoa uuden 

työntekijän kanssa. Tämä tuli selkeästi esiin haastattelemieni asiakkaiden vastauksista. 

Tutun työntekijän merkitys korostui tutkimuksessani kaikilla sosiaalisen tuen alueilla, 

niin myös emotionaalisen tuen kohdalla.  Nuori toimeentulotukiasiakas jännittää itselleen 

vieraan työntekijän kohtaamista eikä syvällisempää keskustelua välttämättä synny. Vas-

tauksista ilmeni, että sosiaalityöntekijää nähdään niin harvoin, että luottamuksellinen 

suhde jää syntymättä. Yksi haastattelemistani asiakkaista kiteytti hyvin tämän ajatuksen:  

 

”Sitte aina ku sä meet sinne sä oot vähän jäykkä. Sit ku sä kerkeet siinä ajassa niinkö 

tunnin ajassa vähän löysätä et okei tää on ihan jees sit menee taas kolme kuukautta niin 

sä oot taas yhtä jäykkä ku sä meet sinne. Mun mielestä niinkö ois hirveen hyvä jos sosi-

aalityöntekijät rupeis siihen että vaikka vaan kerran kuukauessa ne näkis niinkö asiak-

kaitansa ja kysyis no miten on menny nyt eteenpäin, sillon vois vähän enemmän niinkö 

tulla mulle side sosiaalityöntekijän kans. Ei sitä kolomen kuukauven välein tule.” (H1) 

 

Miten asiakkaat olivat tulleet autetuiksi emotionaalisen tuen tarpeessaan perustoimeentu-

lotuen Kela-siirron jälkeen? Siirto ei ollut vaikuttanut asiakkaiden tarvitseman emotio-

naalisen tuen saatavuuteen ja laatuun. He olivat saaneet emotionaalista tukea usealta eri 
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taholta ja samoilta ammatti-ihmisiltä kuten aikaisemminkin. Tuen määrä oli myös ollut 

asiakkaiden mielestä riittävä. He eivät olleet jääneet yksin huolineen, vaikka sosiaalisen 

tuen yksi elementeistä – aineellinen tuki – onkin kahden eri viranomaisen hoidettavana.  
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8 Pohdinta 
 

 

Tutkimuksellani oli kolme tavoitetta. Halusin selvittää, mitä nuoret toimeentulotukiasiak-

kaat tietävät toimeentulotuesta ja perustoimeentulotuen Kela-siirrosta sekä mitä tietoa he 

tarvitsevat tässä uudessa tilanteessa. Halusin myös selvittää, miten he ovat tulleet aute-

tuiksi perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen virallisen palvelujärjestelmän tarjoaman 

tuen eli formaalisen tuen tasolla. Tutkimukseni käsitteellisenä viitekehyksenä oli sosiaa-

linen tuki, jonka ymmärsin avun tarjoamisena ja avun vastaanottamisena. Näkemykseni 

mukaan nuori toimeentulotukiasiakas tulee autetuksi, kun hän saa tarvitsemaansa sosiaa-

lista tukea. Tiedollinen, aineellinen ja emotionaalinen tuki olivat tutkimuksessani keskei-

set sosiaalisen tuen elementit. Tiedollisella tuella tarkoitin asiakkaan ohjausta ja neuvon-

taa, aineellisella tuella asiakkaan rahallista tukemista toimeentulotuen muodossa ja emo-

tionaalisella tuella asiakkaan henkistä tukemista. Koska halusin tutkimuksessani tuoda 

esiin nimenomaan asiakkaiden äänen, keräsin aineiston haastattelemalla 18–28-vuotiaita 

nuoria aikuisia. He olivat olleet toimeentulotukiasiakkaina sosiaalitoimistossa jo ennen 

Kela-siirtoa ja olivat hakeneet 1.1.2017 jälkeen Kelasta perustoimeentulotukea. Haastat-

telumenetelmänä käytin teemahaastattelua yksilöhaastatteluna. 

 

Keräämäni aineiston perusteella voin todeta, että asiakkaat tietävät perusasioita toimeen-

tulotuesta, eli heillä on tietoa siitä, miten ja mihin menoihin sitä haetaan Kelasta, mutta 

tietämys sosiaalitoimiston tuesta – niin taloudellisesta kuin muistakin tukimuodoista – oli 

vähäistä. Havaitsin tämän saman työskennellessäni Kelan valtakunnallisessa puhelinpal-

velussa ja vastatessani toimeentulotukea hakevien asiakkaiden kysymyksiin. Heistäkin 

moni oli epätietoinen toimeentulotuen eri lajeista eikä tiennyt, kuten tutkimukseni asiak-

kaat, että sosiaalitoimiston puoleen voi edelleen kääntyä taloudellisissa vaikeuksissa. Mo-

nella asiakkaalla oli käsitys, että kaikki on siirtynyt Kelaan. Olisi mielenkiintoista tutkia, 

mistä syystä asiakkaille oli syntynyt tällainen käsitys.  

 

Pohdinkin pitkään, miksi toimeentulotukea saaneidenkin asiakkaiden tietämys toimeen-

tulotuen lajeista ja on näin vähäistä. Kelan perustoimeentulotuen päätöksissä sekä myös 

verkkosivuilla informoidaan kuitenkin mahdollisuudesta hakea toimeentulotukea sosiaa-

litoimistosta. Tutkimukseni asiakkaat olivat käyttäneet sähköisiä palveluja ja etsineet in-

ternetistä tietoa. He olivat myös saaneet toimeentulotukea aikaisemminkin, osa vuosien 
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ajan. Näin ollen voisi olettaa, että he tietäisivät paljon tästä etuudesta. Mutta näin ei kui-

tenkaan näyttäisi olevan tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Onko syynä ollut se, 

ettei heitä ole neuvottu ollenkaan tai että neuvonta on ollut pintapuolista? Vai onko syynä 

ollut se, että toimeentulotukiasiakas elää keskellä haastavaa elämäntilannetta, jolloin hä-

nellä ei ole voimavaroja tiedon vastaanottamiseen esimerkiksi yhden neuvonnan aikana? 

Tutkimustulos saa pohtimaan, tarvitseeko heikossa asemassa oleva ihminen syvällisem-

pää ohjeistusta, kädestä pitäen neuvomista, kuten osa tutkimukseni asiakkaista toi esiin. 

 

Näkemykseni mukaan asiakkaat eivät ole tulleet riittävästi autetuiksi tiedollisen tuen suh-

teen, jos tietämys sosiaalitoimiston toimeentulotuesta sekä aikuissosiaalityön palveluista 

oli näinkin vähäistä. Mielestäni on jopa huolestuttavaa, jos asiakkailla on käsitys, että 

sosiaalitoimistosta ei saa enää mitään. Olisiko asiakkaiden hämmennystä muutoksen kes-

kellä vähentänyt, jos heillä olisi ollut jo etukäteen tietoa toimeentulotuen eri lajeista sekä 

aikuissosiaalityön palveluista? Tämän tutkimustuloksen perusteella voidaan todeta, että 

asiakkaat tarvitsevat tietoa toimeentulotuen eri lajeista, jotta he tietäisivät ja osaisivat ha-

kea sosiaalitoimiston täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. He tarvitsevat myös 

tietoa siitä, että aikuissosiaalityö on yhä heitä varten, auttamassa haastavissa elämäntilan-

teissa. Koska tutkimukseni tavoite oli tuoda esiin nimenomaan asiakkaiden ääni, haluan 

kuitenkin korostaa asiakkaiden omaa mielipidettä saamastaan neuvonnasta ja ohjauk-

sesta. Suurin osa oli tyytyväisiä saamaansa neuvontaan ja koki tietämyksensä riittäväksi.   

 

Osa asiakkaista oli tyytyväisiä myös saamaansa aineelliseen tukeen Kela-siirron jälkeen-

kin. He kokivat hakemisen helpottuneen, muuttuneen kätevämmäksi ja vaivattomam-

maksi eikä tuen tasokaan ollut heidän mielestä huonontunut. Joukossa oli kuitenkin myös 

heitä, jotka eivät olleet tulleet autetuiksi aineellisen tuen tarpeessaan. Kelan päätökset 

olivat viivästyneet tai myönnetty tuki oli ollut liian vähäinen. Onneksi asiakkaiden läheis-

verkosto ja kolmas sektori olivat olleet auttamassa. Ei voida kuitenkaan tuudittautua sii-

hen ajatuksen, että toimeentulotukiasiakas selviää pelkästään läheisten avun turvin. On 

muistettava, että on olemassa ihmisiä, joilla tätä verkostoa ei ole.  Kaikilla ihmisillä ei ole 

ympärillään niin läheisiä ihmisiä, joille voisi edes kertoa taloudellisista vaikeuksistaan, 

saati sitten pyytää apua. Voiko virallinen palvelujärjestelmä eli formaalisen tuen taho olla 

tyytyväinen työnsä tulokseen, jos yksikin asiakas joutuu olemaan ilman rahaa ja ruokaa 

ja näkee suorastaan nälkää? Olen sitä mieltä, että toimeentulotukiasiakas ei ole tullut riit-

tävän hyvin autetuksi perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen, jos hän on joutunut täl-

laiseen tilanteeseen. 
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Tutkimuksessa tuli selkeästi esiin, että nuori toimeentulotukiasiakas tarvitsee tiedollisen 

ja aineellisen tuen lisäksi myös emotionaalista tukea. Jokainen haastattelemani asiakas 

koki tärkeäksi saada keskustella ammatti-ihmisen kanssa mieltä painavista asioista ja koki 

keskustelut myös hyödyllisiksi. He olivat saaneet emotionaalista tukea usealta eri taholta 

ja samoilta ammatti-ihmisiltä kuten aikaisemminkin eikä perustoimentulotuen Kela-siirto 

ollut vaikuttanut tuen saatavuuteen ja laatuun. Yllättävää kyllä sosiaalityöntekijä jäi tul-

kintani mukaan taka-alalle, jos asiakkaat tarvitsivat keskusteluapua. Sosiaalityöntekijä 

näyttäytyi joiden asiakkaiden mielestä etäisenä työntekijänä, jonka tapaaminen jännitti. 

Tähän on todennäköisesti syynä se, että sosiaalityöntekijää tavataan harvemmin kuin esi-

merkiksi psykiatrista sairaanhoitajaa hoitosuhteen aikana. Tutkimustulosten perusteella 

voidaan todeta, että nuoret toimeentulotukiasiakkaat ovat tulleet autetuiksi emotionaali-

sen tuen tarpeessaan. He eivät olleet jääneet yksin huolineen, vaikka sosiaalisen tuen yksi 

elementeistä – aineellinen tuki – onkin kahden eri viranomaisen hoidettavana. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin, että aineellisen tuen lisäksi myös muut sosiaalisen tuen elemen-

tit olivat jakaantuneet eri toimijoiden kesken. Asiakkaat saivat tietoa, ohjausta ja neuvon-

taa sekä myös henkistä tukea eri ammatti-ihmisten taholta. Autetuksi tulemisen kannalta 

olisikin merkityksellistä kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tutkimuksessa nousi 

esiin myös tutun työntekijän merkitys. Näkemykseni mukaan omalla sosiaalityöntekijällä 

on suuri merkitys asiakkaan autetuksi tulemisessa. Oma työntekijä -järjestelmään ja hen-

kilökohtaiseen neuvontaan tulisi panostaa myös aikuissosiaalityössä, jotta nuori toimeen-

tulotukiasiakas tulisi autetuksi tiedollisen tuen ja emotionaalisen tuen tarpeessaan. Nuoret 

toimeentulotukiasiakkaat tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa. Tämä aikuinen voi 

olla myös ammatti-ihminen. 

 

Tutkimukseni nuorten toimeentulotukiasiakkaiden autetuksi tulemisesta perustoimeentu-

lotuen Kela-siirron jälkeen on nyt valmis. Tutkimusprosessi on ollut pitkä. Prosessi lähti 

liikkeelle oikeastaan jo kandidaatintutkielmasta, jonka aihe liittyi toimeentulotukityöhön. 

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan oli tuona aikana vielä edessä. Sociopolis-hankkeen 

kautta nousi esiin monia Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityön tutkimusideoita. 

Aihe, jossa tutkittaisiin sitä, miten asiakkaat ymmärtävät muutoksen eli perustoimeentu-

lotuen Kela-siirron, kiinnosti minua erityisesti. Kaikenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä ris-

teili mielessäni, kun pohdin, mitä lähtisin tutkimaan. Mitä asiakkaat tietävät perustoi-

meentulotuen Kela-siirrosta, eri toimeentulotuen lajeista, niiden hakemisesta siirron jäl-
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keen? Miten asiakkaat kokevat toimeentulotuen jakaantumisen kahdelle eri viranomai-

selle? Kokevatko asiakkaat, että heidän ongelmiaan hoitaa Kela-siirron jälkeen yhden vi-

ranomaisen sijasta kaksi? Onko asiakkailla tietoa siitä, mistä ja miten hakevat apua on-

gelmiinsa siirron jälkeen? Olin kuitenkin heti alusta lähtien varma siitä, että haluan tutkia 

aihetta nimenomaan asiakkaiden näkökulmasta. 

 

Halusin tutkia aihetta asiakkaan näkökulmasta, koska perustoimeentulotuen Kela-siirtoon 

liittyviä tutkimuksia on tehty enemmän eri sosiaalityön asiantuntijoiden näkökulmasta 

kuin asiakkaiden. Halusin tuoda esiin asiakkaiden kokemuksen ja äänen meneillään ole-

vasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, muutoksesta ja sen vaikutuksesta sosiaaliseen tukeen. 

Keskustelin Rovaniemen kaupungin erityissuunnittelija Helena Koivurannan kanssa ai-

heestani ja hänen tiedossaan ei ollut yhtään tutkimusta, jossa olisi tutkittu asiakasymmär-

rystä toimeentulotuen Kela-siirrosta. Hän suositteli aiheen tutkimista jo senkin vuoksi, 

että kuntien puolella osattaisiin suunnitella asiakkaille suunnattua viestintää paremmin, 

kun tiedettäisiin, millaisia ajatuksia asiakkailla on toimeentulotuen siirrosta.  

 

Keräsin aineiston haastattelemalla itse nuoria toimeentulotukiasiakkaita. Havaitsin heti 

ensimmäisten haastattelujen aikana, että asiakkaiden saaminen haastateltavaksi ei ollut-

kaan mikään helppo tehtävä. Kaksi ensimmäistä asiakasta eivät nimittäin tulleetkaan pai-

kalle. Koin keskustelut asiakkaiden kanssa mielenkiintoisiksi eikä vuorovaikutus heidän 

kanssaan ollut vaikeaa. Toki pohdin jokaisen haastattelun kohdalla sitä, nostanko esiin 

oikeita teemoja ja esitänkö oikeita kysymyksiä. Viimeinen asiakas totesi haastattelun lo-

pussa, kuinka hienoa oli saada puhua omista asioista ja kokemuksistaan. Tämä vahvisti 

uskoani tutkimusaiheeni tärkeyteen ja kohderyhmäni valintaa kohtaan.  

 

Aineiston kerääminen haastattelemalla ei siis ollut mielestäni vaikeaa. Samoin litteroin-

tivaihe oli mielenkiintoinen ja sujui ilman mitään ongelmia. Asiakkaat jättivät minuun 

lähtemättömän vaikutuksen, koska kuunnellessani nauhalta asiakkaiden vastauksia, näin 

sieluni silmissä aina kyseisen asiakkaan kasvot. Aineiston analyysivaihe sitä vastoin oli 

aluksi vaikeaa. Sinnikkäällä perehtymisellä teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin sekä osal-

listumalla laadullisen analyysin kurssille pääsin lopulta analyysin alkuun. Analyysivaihe 

eteni alun vaikeuksien jälkeen kuitenkin hyvin ja nopeasti. Koin asiakkaiden vastauksien 

analyysin hyvin mielenkiintoiseksi ja antoisaksi vaiheeksi. Pohdin kuitenkin koko ajan 

sitä, saanko aineistosta esiin, miten nuoret toimeentulotukiasiakkaat ovat tulleet aute-
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tuiksi perustoimeentulotuki Kela-siirron jälkeen. Tulkintojen tekeminen ja tulosten kir-

joittaminen etenivät nekin odottamattoman joutuisasti ja työskentely sujui hyvin. Tutki-

mukseni kohderyhmä oli aika pieni, koska haastattelin vain kuutta asiakasta. Tulokset 

eivät välttämättä ole yleistettävissä, mutta olen kuitenkin tulkinnut rehellisesti kyseisten 

asiakkaiden kokemuksia ja ajatuksia perustoimeentulotuen Kela-siirrosta.  

 

Tutkimuksen tekeminen on pitkäjänteistä työskentelyä. Se vaatii kärsivällisyyttä ja kes-

keneräisyyden sietämistä. Se vaatii myös verkostoa etenkin aloittelevan tutkijan ympä-

rille. Verkostoa, joka antaa ohjeita ja neuvoja, joka kannustaa ja tukee. Tätä kaikkea sain 

graduseminaareissa. Kiitos myös omalle perheelleni, joka jaksoi kannustaa minua tutki-

muksen alusta loppuun saakka.  
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Liitteet 
 

 

Liite 1 Tutkimuslupa-anomus 

 

    

Rovaniemen kaupunki 

palveluesimies  

Susanna Lauhava 

 
Tutkimukseni on sosiaalityön maisterikoulutukseen kuuluva pro gradu -tutkimus Lapin 
yliopistossa. Aiheena minulla on perustoimeentulotuen Kela-siirto ja toimeentulotuki-
asiakkaiden sosiaalinen tuki. Ohjaajana tutkimuksessani toimii yliopistonlehtori Ritva 
Linnakangas. Haen tutkimuslupaa aineiston keräämiseksi. Kerään tutkimusaineiston 
haastattelemalla 18–28-vuotiaita toimeentulotukiasiakkaita. 

Tutkimukseni sijoittuu yhteiskunnallisesti merkittävään ajanjaksoon: perustoimeentulo-
tuki on siirtynyt 1.1.2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tutkin aihetta asiakkaan näkö-
kulmasta. Perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyviä tutkimuksia on tehty enemmän eri 
sosiaalityön asiantuntijoiden näkökulmasta kuin asiakkaiden, joten tarvetta asiakaslähtöi-
semmälle tutkimukselle on. Haluan tutkimuksessani tuoda esiin asiakkaiden kokemuksen 
ja äänen meneillään olevasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, muutoksesta ja sen vaikutuk-
sesta sosiaaliseen tukeen. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten asiakkaat ovat tul-
leet autetuiksi, kun Kela-siirron jälkeen sosiaalisen tuen antaminen on jakautunut eri vi-
ranomaisille, mitä he tietävät toimeentulotuesta ja meneillään olevasta muutoksesta sekä 
mitä tietoa he tarvitsevat. Tämän tutkimuslupa-anomuksen liitteenä on tutkimussuunni-
telma, josta käy ilmi tutkimuksen tarkemmat tiedot.  

Tutkimusmenetelmänä käytän teemahaastattelua yksilöhaastatteluna. Tutkimukseni koh-
deryhmänä ovat nuoret aikuiset, jotka ovat olleet toimeentulotukiasiakkaina sosiaalitoi-
mistossa jo ennen Kela-siirtoa ja jotka ovat hakeneet 1.1.2017 jälkeen Kelasta perustoi-
meentulotukea ja ovat siirtyneet sosiaalitoimiston asiakkaiksi joko ohjattuna tai omasta 
aloitteestaan. Suuntaan haastattelut sekä Kemijärven että Rovaniemen kaupungin aikuis-
sosiaalityön toimeentulotukiasiakkaisiin saadakseni kohtuullisessa ajassa riittävän mää-
rän haastateltavia. Sopiva haastateltavien kokonaismäärä olisi 6–10 henkilöä ja tarvitsisin 
apua heidän löytämisessään. Haastattelut tapahtuisivat touko-kesäkuussa Rovaniemen ai-
kuissosiaalityön tiloissa. Liitteenä on kirje haastateltavalle (tutkimustiedote), haastatelta-
van tutkimuslupa sekä haastattelurunko.  

Noudatan tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa tieteellisen tutkimuksenteon eettisiä peri-
aatteita. Nauhoitan nimettömänä tapahtuvat haastattelut, minkä jälkeen kirjoitan nauhoi-
tukset tekstimuotoon. Käsittelen ja säilytän saamaani aineistoa luottamuksellisesti eikä 
henkilöiden tunnistaminen ole mahdollista. Hävitän aineiston asianmukaisella tavalla, 
kun tutkimukseni on valmis ja hyväksytty.  
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Tutkimukseni on tarkoitus valmistua marraskuussa 2017. Tutkimus tarkastetaan ja hy-
väksytään Lapin yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Tutkimus on hyväksymi-
sen jälkeen nähtävissä Lapin yliopiston kirjastossa sekä sähköisesti yliopiston avoimessa 
julkaisuarkisto Laudassa, jolloin se on luettavissa avoimesti internetissä. Toimitan tutki-
muksesta yhden kappaleen Rovaniemen aikuissosiaalityöhön. 

Tutkimus tuottaa tietoa asiakkaiden avun tarpeeseen vastaamisesta tilanteessa, jossa pe-
rustoimeentulotuen Kela-siirto on uusi asia. Tietoa on mahdollista hyödyntää kehitettä-
essä Rovaniemen kaupungin sosiaalityötä. Lisätietoja voi kysyä tutkijalta ja opinnäyte-
työn ohjaajalta.  

Liite 1 Tutkimussuunnitelma 

Liite 2 Tutkimustiedote 
Liite 3 Haastateltavan tutkimuslupa 

Liite 4 Haastattelurunko 
 

Kirsti Pöyliö 
kpoylio(at)ulapland.fi 

 
Päiväys___. ___. ___________ 

Hakijan allekirjoitus_____________________________________ 
Nimen selvennys_______________________________________ 

 
 
Tutkimuksen ohjaajan yhteystiedot 
Lapin yliopisto 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
Sosiaalityön koulutusohjelma 

Yliopistonlehtori Ritva Linnakangas 
PL 122 

96101 Rovaniemi 
ritva.linnakangas(at)ulapland.fi 

 
_____Hyväksytty tutkimuslupa-anomuksen mukaisena 

_____Hylätty liitteessä esitettyjen perusteluiden nojalla 
 

Päiväys ___.__.___________      
Luvan myöntäjän allekirjoitus_____________________________ 

Nimen selvennys_______________________________________ 
 

Päätös pyydetään toimittamaan tekijälle ja ohjaajalle oheisilla kirjekuorilla 
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Liite 2 Haastateltavan tutkimustiedote 
 

      

Hyvä asiakas, 

 

teen tutkimusta aiheesta perustoimeentulotuen Kela-siirto ja toimeentulotukiasiakkaan 

sosiaalinen tuki. Tutkimus on sosiaalityön maisterikoulutukseen kuuluva pro gradu -tut-

kimus. Koulutuksen toteuttaja on Lapin yliopisto. Opinnäytetyötäni ohjaa yliopistonleh-

tori Ritva Linnakangas Lapin yliopistosta. Kerään tutkimusaineiston haastattelemalla so-

siaalityön asiakkaita, jotka ovat saaneet sosiaalitoimiston myöntämää toimeentulotukea 

ennen perustoimeentulotuen siirtymistä Kelaan 1.1.2017 ja jotka ovat siirtymisen jälkeen 

saaneet Kelan perustoimeentulotukea sekä siirtyneet sosiaalitoimiston asiakkaiksi. Olen 

saanut kirjallisen luvan tutkimuksen tekemiseen Rovaniemen kaupungin sosiaalitoimelta. 

Haastattelu tapahtuu Rovaniemen kaupungin aikuissosiaalityön tiloissa ___.___.2017 

klo____. Haastattelu kestää noin tunnin ja tapahtuu täysin nimettömänä. Tilanteessa ei 

ole muita henkilöitä läsnä. Nauhoitan haastattelun, jonka jälkeen kirjoitan nauhoituksen 

tekstimuotoon. Haastattelu tapahtuu keskustelemalla asioinnistasi Kelassa ja sosiaalitoi-

mistossa sekä siitä, kuinka olet kokenut tulleesi autetuksi. Liitteenä on haastattelurunko. 

Käsittelen ja säilytän saamani aineiston luottamuksellisesti eikä henkilöiden tunnistami-

nen ole mahdollista. Hävitän aineiston, kun pro gradu -tutkimukseni on valmis ja hyväk-

sytty.  

 

Tutkimus tuottaa tietoa asiakkaiden avun tarpeeseen vastaamisesta tilanteessa, jossa pe-

rustoimeentulotuen Kela-siirto on uusi asia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-

toista, mutta kaikkien tutkimukseen osallistuvien kokemukset ovat erittäin tärkeitä, jotta 

asiakkaiden palveluita voidaan tarvittaessa parantaa. Tietoa on mahdollista hyödyntää ke-

hitettäessä Rovaniemen kaupungin sosiaalityötä. Toivon sinun osallistuvan tutkimuk-

seeni ja allekirjoittavan oheisen suostumuslomakkeen.  

 

 

 

Kiitos jo etukäteen! 

Rovaniemellä ___.___.2017 

 

Kirsti Pöyliö 
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Liite 3 Haastateltavan tutkimuslupa 

 

 

Olen saanut tietoa tutkimuksesta ja tutkimustiedotteen sen toteuttamisesta. Olen saanut 

tiedon, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että se toteutetaan luotta-

muksellisesti noudattaen kaikkia tutkimuseettisiä ohjeita. Haastattelu nauhoitetaan ja kir-

joitetaan tekstimuotoon. Tutkimusaineisto tulee vain tutkijan nähtäväksi eikä valmiista 

tutkimuksesta voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Äänitallenne ja aineisto hävitetään 

tutkimuksen päätyttyä asianmukaisella tavalla. 

Suostun haastateltavaksi pro gradu -tutkimukseen ja siihen, että antamiani antamiani tie-

toja käytetään luottamuksellisesti tutkimustarkoitukseen. 

 

 

 

 

 

Paikkakunta_______________________                         Päivämäärä___.___.2017 

 

Haastateltava 

___________________________________________	
 

___________________________________________	
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

Tutkija 

___________________________________________	
 

___________________________________________	
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 4 Haastattelurunko 

 

 

1. Taustatietoja 

ikä, sukupuoli 

perhetilanne 

elämäntilanne – opiskelee, töissä, työtön, sairauslomalla, eläkkeellä, vanhempainlomalla, 

jokin muu? 

syy sosiaalityön asiakkuuteen 

 

 

2. Toimeentulotuki etuutena 

Keskustelu yleisellä tasolla Kelan ja sosiaalitoimiston tarjoamista taloudellisista tuki-

muodoista. 

 

 

3. Haastateltavan taloudellisen tuen tarve ja miten siihen Kelassa ja sosiaalitoimis-

tossa on vastattu 

Mihin menoihin olet hakenut toimeentulotukea? 

Miten olet hakenut tukea?  

Mitä tukea olet saanut? 

Mielipide hakemisesta ennen Kela-siirtoa ja siirron jälkeen?  

 

 

4. Tiedon saaminen eri tukimuodoista ja palveluista  

Minkälaista palvelua/tukea olet tarvinnut ennen ja jälkeen Kela-siirron? 

Miten sinua on neuvottu ja ohjattu ennen ja jälkeen Kela-siirron? 

 

 

5. Henkisen tuen tarve 

Keskustelun tarve toisen henkilön kanssa  

Tapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa 
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Liite 5 Esimerkkejä alkuperäisten vastausten pelkistämisestä 

 

 

alkuperäinen vastaus: ”Olen tehny sen paperillisen version sitä ennemmin ja tuonu 

tähän sosiaalitoimeen papereineen päivineen ja jättäny tuohon luukulle ei siinä oo 

sen kummempaa.”  

-> pelkistetty vastaus: Haki paperilomakkeella. 

 

alkuperäinen vastaus: ”Mulle se on paljon helepompaa ainakin itelle henkilökohtasesti 

että mie yllätyin että kuinka heleppoa se oli. Siinä on vähän jätetty semmosta turhaa sää-

töä pois ja kuitenki Kelalla on esimerkiksi minun asumistuet ja työmarkkinatuet tiedossa 

ei niitä tartte sinne ilimottaa.” 

-> pelkistetty vastaus: Kelasta hakeminen on helppoa.  

 

alkuperäinen vastaus: ”Näihin terveydenhoitokuluihin ainaki vissiin vähän niinkö 

pääsääntösesti. Että niinkö sitä ruokaa pysty ostaan ja tämmöstä ihan tähän niinkö 

minusta peruselämiseen.”  

-> pelkistetty vastaus: Haki terveydenhoitokuluihin sekä ruoka- ja peruselämi-

sestä aiheutuviin menoihin.  

	
	
alkuperäinen vastaus: ”No mie ainaki ehkä omalla kohalla jotenki koen että en en 

niinkö varmaan sieltä tarvi ko nyt on tullu tämä tarvittava tieto tavallaan muualta 

nii. Joo joo kyllä että häneltä oon kyllä saanu niin hyvät kaikki ja yhessä ollaan 

tehty kyllä nyt nyt nuita hakemuksia ja näin että ihan jotenki sujunut hyvin tämä.”   

-> pelkistetty vastaus: Saanut riittävästi tietoa tutulta sosiaalityöntekijältä. 
 
 

alkuperäinen vastaus: ”Yleensäki niinkö tämmösessä tämä oli niin suuri siirto ett 

toimeentulotuki meni Kelaan et siinä olisi pitänyt niinkö ne aikuisemmatki ihmiset 

ketkä on toimeentulotuella niin ottaa vähän käestä pitäen sanoa että tälleen toimii 

nykyään asiat ja näin se pitää niinku laittaa ja näin se pitää täyttää ja olla mukana 

siinä prosessissa…meillä ei niinkö ketään ollu semmosta ei ollu ketään.” 

-> pelkistetty vastaus: Ei ole saanut riittävästi neuvontaa ja toivoi henkilökohtaista 
opastusta. 
 

 


