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1 Johdanto 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on lasten harrastusten tukeminen täydentävällä 

toimeentulotuella asiakkaiden näkökulmasta. Tarkastelen aihetta tukea saavien lapsi-

perheiden hyvinvointinäkökulmasta ja kuinka hyvinvointia on mahdollista edistää täy-

dentävällä toimeentulotuella. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ni-

mesi ”jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa”- työryhmän selvittämään 

harrastustakuun toteuttamista yhdenvertaisesti jokaiselle lapselle. (OKM 2017, 12). 

Tämä edellä mainittu hanke toimi innoittajana tutkielman aiheen valinnaksi. Lisäksi tut-

kimukset täydentävän toimeentulotuen ja sen liittämisestä lasten harrastusten tukemi-

sen kontekstiin ovat melko harvassa sosiaalityön tutkimuksessa.  Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön hanke kohdistuu kuitenkin enemmän koulumaailmaan, jonka vuoksi on hyvä 

tarkastella myös sosiaalihuollon ja sosiaalityön näkökulmasta lasten harrastusten tuke-

mista. Mainitaanhan hankkeessakin myös täydentävä toimeentulotuki yhtenä tärkeänä 

tekijänä lasten harrastusten tukemisessa. (OKM 2017, 28-29.)  

Tutkielmassa esittelen keskeisiä hyvinvointi- sekä resurssiteorioita, jotka luovat katsauk-

sen siitä mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan yhteiskuntatieteissä sekä sosiaalityössä. Hyvin-

vointia koskevissa tutkimuksissa käytetään yleensä tarve-, resurssi ja toimintateoreetti-

sia lähestymistapoja. Esimerkiksi Erik Allardt (1976, 37-46) on yhdistänyt tarve- ja resurs-

siperustaiset hyvinvointiteoriat having, loving ja being -käsitteillä. Muita tärkeitä sosiaa-

lipolitiikan piirissä tarveteoreettista ajattelua on edustanut muun muassa Olavi Riihinen 

(1984). Kansainvälisesti tunnettuja tarveteoreetikkoja ovat Abraham Maslowin (1943) 

lisäksi muun muassa Clayton Alderfer (1972) sekä Len Doyal ja Ian Dough (1991).   

Tarveteoreettisen ajattelun vastapainona nähdään Richard Titmussin (1958; 1974) aja-

tuksiin perustuva resurssiteoreettinen hyvinvointikäsitys. Resurssit nähdään ihmisen 

käytössä olevina välineinä ja ikään kuin hyvinvoinnin edistämisen mahdollistajina. (Nie-

melä 2016, 97.) Resursseista käytetään myös pääoman käsitettä. Ranskalainen sosiologi 

Pierre Bourdieu on tunnettu pääomakeskusteluistaan. Bourdieu jakaa hyvinvoinnin re-

surssit taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen pääomaan (Bourdieu 1984). Esittelen 

tutkielmassa Bourdieun pääomakeskusteluiden lisäksi myös Robert D. Putnamin sekä 
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James J. Colemanin tutkimuksia, jotka ovat Bourdieun ohella tutkineet erityisesti sosiaa-

lisen pääoman käsitettä. Käsittelen tutkielmassa myös hieman hyvinvointivaltiota ja sen 

roolia hyvinvoinnin edistämisessä sekä hyvinvoinnin mittaamisessa suomalaisessa hy-

vinvointivaltiossa.  

Esittelen tutkielmassa hyvinvoinnin uhkatekijöitä kuten eriarvoistuminen ja uusliberalis-

min. Mia Hakovirta ja Minna Rantalaiho (2012) ovat tutkineet taloudellista eriarvoi-

suutta lasten näkökulmasta ja kuvaavat taloudellisen eriarvoistumisen rajaavan vähäva-

raisista perheistä tulevien lasten toimintamahdollisuuksia. Yhtenä ongelmatekijänä 

eriarvoistumiseen on uusliberalismi ja sen ideologia. Uusliberalismin ideana on saada 

ihmiset kuluttamaan vapailla markkinoilla. Yksilön vapaudet, yksityinen omistusoikeus 

ja vapaat markkinat edustavat hyvää uusliberalismille, kun taas kaikki kollektivistiset 

ideat, johon myös hyvinvointivaltiollinen ajattelu luetaan ovat uusliberalistiselle ajatte-

lulle uhkatekijöitä (Patomäki 2007, 10). Tämänkaltainen ideologia johtaa eriarvoistumi-

seen, koska vähävaraisilla perheillä ei ole varaa kuluttaa ja ostaa erilaisia hyödykkeitä 

esimerkiksi hyvinvointinsa parantamiseksi. Tämän johdosta uusliberalismi on haitallista 

erityisesti vähävaraisten ihmisten hyvinvoinnille.  

Lisäksi uusliberalismin tuoma uusi julkisjohtamisen oppi (New Public Management) kos-

kettaa myös sosiaalityötä, joka kuuluu vahvasti julkisen vallan alaan sijoittuvaksi profes-

sioksi. Tämä mainittu oppi pyrkii tehostamaan julkisen vallan hallintoa tehokkaammaksi 

soveltamalla yksityisten markkinoiden oppeja julkiseen sektoriin. Uusliberalistinen ta-

louspolitiikka heijastuu myös sosiaalityön asiakkaiden hyvinvoinnin edistämispyrkimyk-

siin negatiivisesti. (Ks. Juhila 2006, 71-76.) Konkreettisin esimerkki uusliberalistisesta ta-

louspolitiikasta on tämä vähävaraisten etuuksista leikkaaminen, joka nimenomaisesti 

vaikuttaa suoraan heidän tarpeidensa tyydyttämismahdollisuuksiin sekä resursseihin, 

kuten esimerkiksi taloudelliseen pääomaan. Tämänkaltaiset poliittiset toimet vaikutta-

vat vähävaraisten ihmisten hyvinvoinnin kokemuksiin negatiivisesti. (Patomäki 2007, 

68.)  

Tämä tutkielma kuuluu myös sosiaalioikeudellisen suuntautumisvaihtoehdon piiriin, 

jonka vuoksi siinä tulee esiintyä myös sosiaalioikeudellinen näkökulma. Täydentävää toi-

meentulotukea säännellään toimeentulolain (30.12.1997/1412, jäljempänä TTTL) 7 c 

§:ssä. Täydentävä toimeentulotuki kuuluu harkinnanvaraisiin etuuksiin. On tärkeää sel-

vittää, että mitkä ovat ne oikeudelliset lähtökohdat täydentävälle toimeentulotuelle 
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asiakas näkökulma huomioon ottaen, kun tehdään päätöksiä ja ratkaistaan asiakkaiden 

täydentävän toimeentulotuen hakemuksia. Täydentävän toimeentulon oikeudelliset pe-

rusteet paikantuvat sekä perus- ja ihmisoikeustasolle että muuhun alemman asteiseen 

kansalliseen sääntelyyn. Lakia sovelletaan nimenomaan kunnallisessa sosiaalihuollossa 

sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 2 §:n mukaan. Sosiaalihuoltolain 1 §:n mukaan lain 

tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta. (SHL 1 

§:n 1 ja 2 momentit.)  Lisäksi tutkielmassa on hyvä tarkastella mitä perus- ja ihmisoikeu-

det merkitsevät lasten hyvinvoinnin edistämisessä esimerkiksi lapsen edun kannalta 

(Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 19 § 3 mom. & SHL 5 §).  

Tutkielma on laadullinen tutkimus ja empiirinen osuus koostuu täydentävää toimeentu-

lotukea saavien asiakkaiden haastatteluista. Aineiston kerääminen on suoritettu teema-

haastattelu menetelmällä ja haastattelut on suoritettu nauhoittamalla sekä sähköpostin 

välityksellä kirjoittamalla. Aineistonanalyysin metodina hyödynsin teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysia. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan seitsemän haastateltavaa. Tutki-

muksen toteutusprosessi on kuvattu luvussa 4. Tutkimustulokset johtopäätöksineen ai-

heeseen liittyen on kuvattu luvussa 5. Luvussa 6 arvioin ja pohdin tutkimusprosessia ko-

konaisuutena sekä tutkimustulosten hyödyllisyyttä. 
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2 Hyvinvointi erilaisissa konteksteissa 

2.1 Hyvinvointiteoriat sosiaalityön tukena 

Sosiaalityössä on Pauli Niemelän (2016) mukaan löydettävissä kolme keskeistä teoreet-

tista tapaa ymmärtää hyvinvointia: tarve-, resurssi- ja toimintateoreettinen lähestymis-

tapa. Sosiaalityön kannalta keskeisenä on ollut ja on edelleen hyvinvoinnin ymmärtämi-

nen tarpeentyydytyksenä ja tarpeenmukaisuutena. Tarpeilla tarkoitetaan niitä tarpeita, 

joita ihmisellä on jokapäiväisessä elämässään. Resurssit taas ovat ihmisen käytössä ole-

via välineitä, joilla hyvinvointia edistetään. Toimintateoreettisesti olennaista on, että 

tarve- ja resurssinäkökulman lisäksi hyvinvoinnilla on keskeinen toiminnallinen merkitys. 

Tällöin myös se yhteisö, jossa toiminta tapahtuu, on keskeisessä roolissa. Mikä merkitys 

sitten näillä hyvinvointiteorioilla on tutkielman kannalta? Vähävaraisilla perheillä saat-

taa olla heikko taloudellinen tilanne, joka uhkaa heidän hyvinvointiaan. Tämä saattaa 

heijastua myös lapsiin, jolloin raha ei riitä esimerkiksi lasten harrastuksiin. Täydentävä 

toimeentulotuki on juuri tällainen keino, jonka avulla voidaan tukea vähävaraisen per-

heen lapsia harrastusten pariin. Elämästä voi puuttua merkityksellisyyden kokemus, jos 

ihmisellä ei ole mielekästä tekemistä. (Niemelä 2016, 98, 102.)   

Hyvinvointia on lähestytty tarveteoreettisesti 1950-luvulta lähtien erityisesti YK:n doku-

menteissa. Hyvinvointia on kuvattu ihmisen tarpeen tyydytyksen tilaksi, joka ilmenee 

”virtana”. YK:n mukaan hyvinvointia ilmentävään elintasoon sisältyvät terveys, elintar-

vikkeiden kulutus (ravitsemus), koulutus, työllisyys ja työolot, asunto-olot, sosiaaliturva, 

vaatetus, virkistys, vapaa-aika sekä ihmisoikeudet. (Niemelä 2016, 97; International De-

finition and Measurement of Levels of Living 1961.)  Hyvinvoinnin käsite kytkeytyy yh-

täältä yhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin ja toisaalta ihmisen toimintaan. Hyvinvoin-

nista yhteiskunta tasolla puhutaan muun muassa hyvinvointivaltiosta ja hyvinvointiyh-

teiskunnasta. Mikrotasolla puhutaan ihmisten hyvin voimisesta (well-being) ja elämässä 

menestymisestä (well-doing), muun muassa työelämässä. Kansalaisten hyvinvointia voi-

daan pitää viime kädessä mittarina sille, että yhteiskuntakin voi hyvin. Näin ollen esi-

merkiksi sosiaalityön yleismaailmalliseksi tavoitteeksi on määritelty ihmisen hyvinvoin-

nin lisääminen. (Niemelä 2010, 16: IFSW 2000.) 
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Allardtin (1976, 21) mukaan hyvinvointi on tila, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada 

keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Kun hyvinvointi asetetaan hyvän yhteiskunnan perus-

taksi ja sanotaan hyvinvoinnin edellyttävän eräiden tarpeiden tyydyttämistä, ilmaistaan 

myös sosiaalisia arvoja. Allardt pitää tasa-arvoa tärkeänä arvoulottuvuutena hyvinvoin-

nista keskusteltaessa, mutta tasa-arvoisuus ei ole yksilön, vaan yhteiskunnan rakenteen 

ominaisuus. Hyvinvoinnin ulottuvuudet voidaan Allardtin mukaan määritellä siten, että 

ne voidaan liittää sekä inhimillisiin tarpeisiin että yhteiskuntarakenteen ominaisuuksiin. 

Allardt pitää tasa-arvoista yhteiskuntaa hyvinvoinnin edellytyksenä ja mahdollistajana. 

Allardtin mukaan hyvinvoinnin aste määräytyy tarpeentyydytyksen asteesta. Tarpeilla 

tarkoitetaan perustarpeita, joiden tyydyttämättä jääminen merkitsee huonoja olosuh-

teita. (Allardt 1976, 28, 30, 32.)  

Allardt (1976) kehitti hyvinvoinnin luokittelun, joka on edelleen monin tavoin ajankoh-

tainen. Allardt näkee hyvinvoinnin muodostuvan tarveteoreettisesti kolmesta eri osa-

alueesta: elintasosta (having), yhteisyyssuhteista (loving) ja itsensä toteuttamisesta 

(being). Having liittyy Allardtilla elintasoon, koska siihen sisältyvät tulot, asuminen, työl-

lisyys, koulutus ja terveys. Alhainen elintaso vaikuttaa ihmisen koko käyttäytymiseen ja 

sosiaaliseen organisaatioon. Abraham Maslowin (1943, 370-396) kuuluisan tarvehierar-

kian mukaan on olemassa viisi voimakkuudeltaan hierarkkisesti järjestyvää perustar-

vetta. Ensin ovat fysiologiset perustarpeet ja sitten järjestyksessä seuraavat turvallisuu-

den, rakkauden, arvonannon ja viidentenä itsensä toteuttamisen tarve. Maslowin aja-

tuksena on se, että ihminen pyrkii tyydyttämään hierarkkisesti korkeamman tarpeen 

vasta tyydytettyään hierarkkisesti alemman. Allardt mainitsee, että ei voida asettaa ky-

seenalaiseksi sitä, että nimenomaan elintason arvot ovat keskeisiä ja ensisijaisia hyvin-

vointianalyysissa (Allardt 1976, 41). Vähävaraisten näkökulmasta katsottuna on hyvä, 

että ihmisoikeudet on saatettu osaksi Suomen oikeusjärjestystä. Tästä johtuen vähäva-

raisetkin voivat vedota perusoikeuksiinsa ja hakea esimerkiksi huonon taloudellisen ti-

lanteen vuoksi perustoimeentulotukea. (Ks. PeL 19§.) 

Loving ja being kuvaavat Allardtille (1976) hyvinvoinnin subjektiivista ulottuvuutta. Lo-

ving liittyy yhteisösuhteisiin kuten perhe- ja ystävyyssuhteisiin. Allardt mainitsee, että 

ihmisellä on solidaarisuuden ja toveruuden tarve tai tarve yleensä kuulua jäsenenä sosi-

aalisten suhteiden verkostoon, jossa toisistaan pitäminen ja välittäminen ilmaistaan. Al-
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lardt näkee yhteisyyden resurssina, joka auttaa yksilöitä toteuttamaan muita arvoja. Yh-

teisyyden puute taas saattaa aiheuttaa ihmisille haittoja esimerkiksi mielenterveydelle. 

Esimerkiksi nuorten syrjäytyminen on yhteisölle sekä koko yhteiskunnalle riskejä aiheut-

tava prosessi. Nuorten syrjäytymiseen varhaisessa vaiheessa puuttuminen kaikkien 

edun mukaista. Esimerkiksi lasten harrastusten tukeminen täydentävällä toimeentulo-

tuella on yksi keino syrjäytymisen ehkäisyssä, koska syrjäytymisvaarassa olevat lapset 

voivat saada harrastuksista uusia ystävyyssuhteita. Being on itsensä toteuttamista, jo-

hon liittyvät kokemukset omaan elämään vaikuttamisesta, korvaamattomuudesta ja 

mielenkiintoisista elämän sisällöistä. (Allardt 1976, 37-49; Törrönen 2012, 33-34.) 

Tarveteoreettisen ajattelun vastapainona voidaan nähdä resurssiteoreettinen ajattelu, 

joka lähtee liikkeelle ihmisen mahdollisuuksista toteuttaa hyvinvointiaan olemassa ole-

villa resursseillaan tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Resursseista käytetään myös 

pääoman käsitettä. Resurssiteoreettista hyvinvointikäsitystä edustaa ranskalainen so-

siologi Pierre Bourdieu (1984). Bourdieu jakaa hyvinvoinnin resurssit taloudelliseen, so-

siaaliseen ja kulttuuriseen pääomaan. Kulttuurisen pääoman käsite tarkoittaa yksilön su-

kupuolittunutta ja yhteiskunnallista asemaa. (Bourdieu 1984). Taloudellinen, sosiaalinen 

ja kulttuurinen pääoma ilmentävät luottamuspääomaa, joka kertoo ihmisen luottamus-

suhteista muihin ihmisiin ja yhteiskunnan toimintaan. Putnam (1993) korostaa vasta-

vuoroisuutta ja yhteistoimintaa ja Coleman (1990) normiyhteisyyttä sosiaalisen pää-

oman elementteinä. (Niemelä 2010, 32-33.)  

Resurssinäkökulmaa on laajennettu siten, ettei ihmisten resurssien tarkastelua yksin pi-

detä riittävänä. Ihminen halutaan nähdä myös aktiivisena, joka voi vaikuttaa tilantee-

seensa omalla toiminnallaan. Niemelä (2010, 19,29) nimittää tätä osallisuus- ja toimin-

tateoreettiseksi ajatteluksi. Niemelä on liittänyt sosiaalityön hyvinvointipoliittiseen kes-

kusteluun pääomien (having) ja olemisen (being) lisäksi vielä tekemisen tai työn (doing). 

Olemiseen (being) liittyvät hyvät (toimeentulo, liityntä ja kasvu) ovat keskeisiä sosiaali-

työn tehtäväalueita. Nämä hyvät saavutetaan tarpeiden tyydytyksellä. Tarveteorian mu-

kaan tarpeentyydytysprosessi alkaa vajeesta, joka saa aikaan virittäytymisen ja jännitty-

misen, kunnes tarve tulee toiminnan avulla tyydytetyksi ja jännitystila raukeaa. Tästä 

seuraa hyvä olo, hyvinvointi (well-being), ja vastaavasti, jos tarve ei tyydyty, seuraa paha 

olo. Näin ollen tarpeiden tyydyttämisessä on kyse hyvinvoinnin perusasioista. (Niemelä 

2016, 100.)  
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Amartya Senin (1993) mukaan ihmisten kyvyt mahdollistavat tai rajoittavat toimintojen 

toteutumista. Laajat toimintavapaudet ovat olennaisia toimintojen toteutumiselle. Ih-

minen osallistuu tavanomaisiin yhteisö- ja yhteiskuntatason toimintoihin, muun muassa 

työhön, opiskeluihin, harrastuksiin ja kansalaistoimintaan. Tällaisten toimintojen toteu-

tuminen kuvastaa hyvinvointia. (Sen 1993, 30-53.) Suomessa tuetaan edellä kuvattuja 

toimintoja tai niiden saavuttamista julkisin varoin, jonka vuoksi Suomea pidetään Hyvin-

vointivaltiona. Riihinen (2002, 179-203) on laatinut kykyihin perustuvan hyvinvointiteo-

rian. Riihinen korostaa Senin tavoin, että hyvinvointi syntyy toiminnoissa, joihin kykyjä 

käytetään. Esimerkiksi sosiaalityössä asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen 

on yksi keskeinen tavoite. Riihisen mukaan kykyjen avulla ihminen voi lisätä elämänsä 

hallintaa.  

Toimintateoreettinen ajattelu on edelleen laajentunut siten, ettei ihmisen toimintaa 

ymmärretä vain päämäärättömänä toimintana, vaan ihmisen toiminta nähdään myös 

tavoitteellisena. Tavoitteellisuus suuntaa ihmisen toimintaa hänen omista motiiveistaan 

käsin. Ihmisen tavoitteellinen toiminta on usein luonteeltaan projektimaista, ja hänen 

hyvinvointiaan ennakoi paljolti se, tunteeko henkilö pääsevänsä tavoitteisiinsa. (Ylistö 

2009, 289; Törrönen 2012, 35.) Eräs tärkeä yhteiskunnallinen toimija tavoitteellisuuteen 

liittyen on lapsiasiavaltuutettu. Nykyinen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila nosti uu-

simmassa vuosikirjassaan lasten harrastusten tukemisen merkitystä taloudellisesti huo-

nommassa asemassa oleville. (ks. lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018, 29) Lapsiasiaval-

tuutettu nosti raportissaan esiin, että Suomen tulisi ottaa hyvinvointipolitiikassaan mal-

lia muuan muassa Islannista, joka on pitänyt huolta kaikkien lasten mahdollisuudesta 

laadukkaaseen harrastamiseen. Lapset ja nuoret, joiden perheen taloudellinen tilanne 

on heikko, harrastavat muita vähemmän. Vuosikirjan mukaan lapset ja nuoret kertoivat 

jättäneensä aloittamatta harrastuksen tai joutuneensa keskeyttämään sen rahanpuut-

teen takia. Lapsiasiavaltuutettu mainitsee vuosikirjassaan, että kuntien tulisi entistä 

enemmän käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea vähävaraisten perhei-

den harrastustoiminnan tukemiseksi. Olisi tärkeää, että näiden erilaisten tahojen esiin 

nostamat kehittämisehdotukset otettaisiin tarkastelun kohteeksi esimerkiksi kuntien ai-

kuissosiaalityön toimesta, joissa näitä täydentävän toimeentulotuen päätöksiä ensisijai-

sesti tehdään. 
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2.2 Pääomat hyvinvoinnin resursseina 

Kerrostuneen hyvinvoinnin pääelementit ovat taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset 

pääomat. Taloudellista pääomaa tarkastellaan yleensä työelämän, asumisen, toimeen-

tulon ja terveyden kannalta. Kulttuurista pääomaa lähestytään elämänasenteiden ja ar-

vojen sekä tasa-arvon kannalta. Sosiaalista pääomaa tulkitaan suhteessa kokemuksiin 

sukupuolen merkityksestä ja sukupolvisuhteista. Sosiaalitieteissä sosiaalisen pääoman 

käsitteelliset juuret on yleensä paikannettu kolmikkoon Bourdieu, Putnam ja Coleman. 

Ranskalainen sosiologi Bourdieu teoretisoi sosiaalista pääomaa lähtökohtanaan yhteis-

kunnan jakautuminen. Bourdieun mukaan sosiaalinen pääoma toimii taloudellisen ja 

kulttuurisen pääoman ohella yhteisöllisten erojen ylläpitämisen resurssina. Yhteisöjä yl-

läpidetään symbolisin keinoin, joiden hallinta on edellytys sosiaalisen pääoman käytölle 

ja kasaamiselle. Sosiaalinen pääoma on siis ryhmäjäsenyyteen liittyvä yksilön ominai-

suus. (Bourdieu 1986, 248-252; Ellonen & Korkiamäki 2006, 224.)  

Bourdieun sekä Putnamin (1993;2000) sosiaalisia pääomien tulkintasuuntauksia on kri-

tisoitu siitä, että niissä on jätetty lapset vähälle huomiolle. Lisäksi Bourdieun teoriaa on 

kritisoitu elitistiseksi ja arkipäivään kiinnittymättömäksi. (Morrow 1999, 744-765) Put-

namin mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu historiallisesti kehittyneiden sosiaalisten 

käytäntöjen myötä ja ilmenee sosiaalisia verkostoja ylläpitävinä aktiivisena yhdistystoi-

mintana, paikallisten asioiden seuraamisena ja osallistumisena yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun. Keskeistä sosiaalisessa pääomassa ovat kansalaishyveet, kansalaisaktiivisuus 

ja yhteisöllinen infrastruktuuri. (Putnam 1993; 2000) Putnamin mukaan lapset ja nuoret 

ovat ikänsä puolesta lähes kokonaan demokraattisen kansalaisjärjestelmän ulkopuo-

lella, ja siksi he jäävät Putnamin teoriassa ulkopuolisiksi. Lapsilla ja nuorilla luottamuk-

sen kokeminen liittyy ennen kaikkea läheisiin sosiaalisiin suhteisiin, ei niinkään julkisiin 

instituutioihin tai yhteiskunnallisiin järjestelmiin. (Morrow 2004, 68-69; Ellonen & Kor-

kiamäki 2006, 224.) 

Lapsiin ja nuoriin sosiaalisen pääoman käsite on liitetty pääasiassa Colemanin (1988; 

1990) tutkimuksiin. Coleman pyrki selittämään, miksi ikätoverin hyväksyntä saattaa olla 

lapsille jopa vanhempien hyväksyntää tärkeämpää. Suuri tekijä Colemanin tutkimuksissa 

on rakenteellisilla tekijöillä. Sosiaalisen pääoman vaikutukset, pääoman muoto ja määrä 
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resurssina vaihtelevat sosiaalisen rakenteen, kuten perheen ja sen verkostojen ominai-

suuksien mukaan. Kaikista sosiaalisista suhteista ei kuitenkaan automaattisesti seuraa 

positiivisia vaikutuksia: Colemanin mukaan vain verkosto, joka kykenee muodostamaan 

normeja ja ylläpitämään niitä, tuottaa sosiaalista pääomaa. Tärkeää sosiaalisen pää-

oman muodostumisessa on, että yhteisön jäsenet tuntevat toisensa, luottavat toisiinsa 

ja kontrolloivat toisiaan. Tällaista sosiaalisten suhteiden toimivuutta Coleman kutsuu 

sulkeumaksi (closure). Erityisen merkittävänä hän puhuu sukupolvien välisestä sul-

keumasta (intergenerational closure), jossa vanhemmat tuntevat lastensa ystävien van-

hemmat ja kaikki muodostavat siten tiiviin sosiaalisen verkoston. Sulkeuma synnyttää ja 

ylläpitää normeja luoden näin lapsille suotuisan kasvuympäristön. (Coleman 1988; Ello-

nen & Korkiamäki 2006, 224-225.)  

Sosiaalisen pääoman on katsottu myös ehkäisevän tai vähentävän erilaisia lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin kannalta haitallisina pidettyjä ilmiöitä, kuten koulukeskeytyksiä 

(Crowder & South 2003), nuorisotyöttömyyttä (Caspi ym. 1998) ja mielialaongelmia 

(Harpham ym. 2004). Lasten harrastusten tukeminen on edellä esitettyjen tutkimusten 

valossa vähävaraisten lasten kannalta investointi sosiaaliseen pääomaan. Lea Pulkkinen 

(2002) on pyrkinyt korostamaan lähtökohtaisia eroja lasten ja nuorten sosiaalisen pää-

oman välillä käyttämällä sosiaalisen alkupääoman käsitettä. Sosiaalinen alkupääoma 

koostuu Pulkkisen mukaan niistä arvoista ja normeista, tukevista sosiaalisista verkos-

toista ja luottamuksesta, jotka pieni lapsi saa ikään kuin lahjaksi kasvuyhteisöltään. 

(Pulkkinen 2002, 44.)  

Pulkkisen (2002) mukaan kasvuympäristö voi aiheuttaa suuria eroja lasten sosiaaliseen 

alkupääomaan, mikä puolestaan heijastuu lasten mahdollisuuksissa omaksua kulttuu-

rista pääomaa, kuten tietoja, sosiaalisia taitoja ja moraalista luotettavuutta. Omaksu-

mansa kulttuurisen pääoman laadusta ja määrästä riippuvat lasten ja nuorten mahdolli-

suudet rakentaa omaa sosiaalista pääomaansa eli omia sosiaalisia verkostojaan, luotta-

muksellisia suhteitaan ja arvojärjestelmäänsä. Kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma kart-

tuvat vastavuoroisesti, ja suotuisissa oloissa kasvun suunta on yksilön ja yhteisön yhtei-

nen hyvä. (Pulkkinen 2002, 44-47.) 

Urheiluseuratoiminnan on katsottu lisäävän yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista pääomaa 

(Bourdieu 1998). Vaikka harrastuksista saadut onnistumisen kokemukset ovat kaikille 
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lapsille tärkeitä, niiden suojaavat vaikutukset korostuvat ja tulevat esille erityisesti vai-

keissa olosuhteissa elävillä lapsilla ja nuorilla, jotka eivät esimerkiksi menesty koulussa. 

Vaikkakin liikunnalla ja psykososiaalisella hyvinvoinnilla onkin todettu olevan selvä yh-

teys, ei lapsen liikuntaharrastus automaattisesti suojaa lapsen suotuisaa kehitystä ja kas-

vua. Tärkeää on ennen kaikkea se, millä tavoin harrastusta ohjataan. (Holt 2008.) Keski-

öön nousee Fraser-Thomasin ja kumppaneiden (2005) mukaan kannustava ja luotta-

muksellinen lapsen ja aikuisen välinen suhde sekä tietoinen pyrkimys vahvistaa lapsen 

kykyjä, itseluottamusta, yhteenkuuluvuuden tunnetta, luonnetta sekä sosioemotionaa-

lisia taitoja. Erilaiset lapsille kohdistetut liikuntaperusteiset interventiot ovat omiaan 

opettamaan lapsille tunteiden säätelyä ja käsittelemistä sekä toimimista ryhmässä mui-

den kanssa. (Holt 2008; Appelqvist-Schmidlechner ym. 2017, 17.) 

Taloudellista pääomaa tarkastellaan erityisesti toimeentulon kannalta. Taloudellinen 

pääoma antaa edellytykset toimia ja elää yhteiskunnassa. Bourdieulla taloudellinen pää-

oma tarkoittaa samaa kuin Karl Marxilla, kuten rahaa, kiinteistöjä ja osakkeita (Bourdieu 

1984; Pulkkinen 2002, 42.) Taloudellista pääomaa voidaan tutkia myös elintason avulla. 

Elintasoa voidaan määritellä eri tavoin, mutta yleisesti sitä pidetään keskeisenä hyvin-

voinnille ja elämälle yleensä. Allardtin tarveteoreettisessa luokittelussa elintaso lukeu-

tuu having termin osa-alueelle, johon kuuluvat muun muassa elintarvikkeiden kulutus, 

koulutus, työllisyys ja työolot, asunto-olot, virkistys ja vapaa-aika sekä ihmisoikeudet. 

(Allardt 1976, 32-42; Niemelä 2010, 17-18.) Uusinta tulkintaa elintasosta edustaa näke-

mys, että kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo ja todellinen yksilöllinen kulu-

tus mittavat parhaiten elintasoa (Savela 2011). Elintasoa voidaan lähestyä eri näkökul-

mista. (ks. Niemelä 2010, 18.) Elintaso ajatellaan tässä yhteydessä aineellisiksi ja tervey-

dellisiksi resursseiksi, jotka vaikuttavat ihmisten elinehtoihin ja yksilöllisesti koettuun 

elämänlaatuun. Elämänlaatua voidaan pitää vaikeasti tutkittavana, mutta sen voidaan 

katsoa yleisesti kuvaavan terveyttä, turvallisuutta ja mahdollisuuksia elää kunnollista 

elämää. (Foroohar 2010, 36.)  

Toimintavapauden käsitteen avulla pystyy hahmottelemaan sen, miten esimerkiksi ta-

loudellisella pääomalla parempituloiset kykenevät vähävaraisia paremmin tyydyttä-

mään omaa hyvinvointiaan. Toimintavapaus viittaa kerrostuneeseen hyvinvointiin, joka 

käsittää taloudellisen pääoman lisäksi kulttuurisen, sosiaalisen ja luottamuspääoman. 
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Pääomat kuvaavat ihmisten käytössä olevia resursseja, valtaa toimia ja osallistua. Ihmis-

ten väliset erot syntyvät pääomien jakautumisesta ihmisten kesken. Kuten Bourdieu on 

Ranskaa koskevassa tutkimuksessaan havainnut, toisilla ihmisillä on erityisen paljon ta-

loudellisia ja kulttuurisia resursseja, kun taas toisilla niitä ei juurikaan ole. (Törrönen 

2012, 36-37; Bourdieu 1984, 114.)  

Toimeentulotukea saavilla ihmisillä on yleensä vajeita taloudellisesta pääomasta. Esi-

merkiksi vanhempien koulutustaso on vahvasti yhteydessä lasten taloudellisiin vaikeuk-

siin ja jonkin verran sosiaalisiin ongelmiin. Heikko taloudellinen tilanne voi johtaa lasten 

kohdalla yksinäisyyteen, kun perheen varat eivät riitä kalliisiin harrastuksiin. (Myllyniemi 

2016, 21.) Syrjäytymisen riskit liittyvät myös toimeentuloon. Lapsiperheiden toimeen-

tulo on viimeisten 15–20 vuoden aikana vaikeutunut varsinkin yksinhuoltajien ja monen 

lapsen perheissä, joissa köyhyysriski on kasvanut jyrkästi. Kunnan talouteen tämä hei-

jastuu paineena toimeentulotukeen. Jos lapsella ja nuorella ei ole varaa harrastuksiin ja 

yhteydenpitovälineisiin kavereiden kanssa, hän voi jäädä kaveripiirin ulkopuolelle. Yksi-

näisyys lisää syrjäytymisriskiä. Joka kolmas yksinhuoltaja ja joka neljäs monilapsisen per-

heen vanhempi ei pysty maksamaan harrastuksia tai kännykkää lapselleen. Kunta voi 

toimeentulotuen harkinnalla tukea lapsen ja nuoren osallistumismahdollisuuksia. Kun-

nan nuoriso- ja harrastustoiminnalla on tärkeä sija kaikkien lasten ja nuorten toiminta-

mahdollisuuksien organisoijana. (THL 1/2012, 5.) 

Kulttuurinen pääoma voidaan liittää Bourdieun tavoin erityisesti varhaislapsuudessa 

saatuun sivistystaustaan, johon hän sisällyttää muun muassa kotikasvatuksen ja hanki-

tun koulutuksen. Bourdieu ei pidä kulttuuria itsestäänselvyytenä vaan kasvatuksen ja 

koulutuksen tuotteena. Usein juuri kulttuuriharrastukset, esimerkiksi museot, konsertit 

ja lukeminen, ovat yhteydessä koulutustasoon ja sosiaaliseen taustaan. (Bourdieu 1984, 

1; Bourdieu 1986, 243-248.) Törrönen (2012) ajattelee tutkimuksessaan sivistystaustan 

ilmenevän sitä kautta, miten yksilö tiedostaa oman yhteiskunnallisen asemansa suku-

puolensa edustajana sekä yhteiskunnan ja yhteisönsä jäsenenä ja millaisina hän pitää 

mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämäänsä. Kulttuurisiin resursseihin vaikuttavat 

puolestaan koulutus, kotitausta, elämänkokemukset sekä yhteiskunnan taloudellinen, 

kulttuurinen, poliittinen ja ideologinen ilmapiiri. Törrönen pitää käsitystä sukupuolten ja 

sukupolvien roolista ja toiminnan rajoista sisällytetään kulttuuriseen pääomaan. Nämä 
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antavat kullekin yksilölle enemmistön sallimat rajat toteuttaa itseään. (Törrönen 2012, 

39.) 

Itsensä toteuttamisen vastakohtana ja negaationa pidetään vieraantumista. Vieraantu-

mista voidaan katsoa esiintyvän silloin, kun inhimillisiä suhteita arvioidaan vain hyödyn 

kannalta. Ihmiset nähdään kuin vaihdettavina tavaroina tai koneen osina, esimerkiksi 

työntekijöinä tai kuluttajina. Itsensä toteuttamiselle tärkeänä pidetään, että yksilö näh-

dään persoonana, häntä arvostetaan ja hänellä on mahdollisuus vapaa-ajan toimintaan 

ja poliittiseen vaikuttamiseen. Vieraantumiseen saattaa johtaa se, ettei yksilö tunne voi-

vansa vaikuttaa omaan toimintaansa, elämäänsä ja kohtaloonsa. (Törrönen 2012, 39-40; 

Ks. Allardt 1976, 33-38, 46-49)  

 

2.3 Hyvinvoinnin mittaaminen 

Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan sekä julkisen vallan vastuulla olevaa sosiaalisten riskien 

hallinnan kokonaisuutta, että sitä läpäiseviä periaatteita, kuten oikeuksien ja velvolli-

suuksien yksilöllistämistä, siirrettävyyttä, sukupolvien välistä riippumattomuutta sekä 

hallintajärjestelmien poliittista ohjausta ja kollektiivisuutta (Saari 2017, 479). Hyvinvoin-

tivaltio on eräs suomalaisen yhteiskunnan avainkäsitteistä. Hyvinvointivaltiota voi tar-

kastella monista eri näkökulmista käsin ja tarkastelu voi johtaa monenlaisiin tuloksiin. 

Hyvinvointivaltio on myös merkittävä toimintaympäristö sosiaalityölle (Juhila 2006, 

232). Poliittiset arvostukset ja teoreettiset käsitteistöt nostavat ja peittävät hyvinvointi-

valtion ja sen tärkeimmän osan eli resursseja keskitetysti uudelleen jakavan sosiaalipo-

litiikan eri ulottuvuuksia, vaikka hyvinvointivaltio itsessään pysyy muuttumattomana. 

Siirtymä hyvinvointivaltioon on määritelty monella eri tavalla. Institutionaalisen määri-

telmän mukaan valtiota voi pitää hyvinvointivaltiona, jos siellä on lainsäädäntöön perus-

tuvat, väestön kattavat riskiperustaiset sosiaaliturvajärjestelmät, jotka vastaavat lap-

suuteen, vanhuuteen, työttömyyteen, sairauteen ja työtapaturmiin kytkeytyviin riskei-

hin. (Saari 2005, 26-27.) 
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Poliittisessa päätöksenteossa kuulee käytettävän myös käsitettä hyvinvointiyhteiskunta. 

Hyvinvointiyhteiskunnan käsitteestä puuttuu toimija, joka ylläpitää ja uudistaa yhteis-

kunnan institutionaalista rakennetta. Hyvinvointiyhteiskunnassa ”kaikki” kantavat vas-

tuun päätöksenteosta. Hyvinvointivaltio puolestaan kytkeytyy siihen edustukselliseen 

demokratiaan ja korporatiiviseen intressien välittämiseen, joka luo institutionaalisen pe-

rustan yhteiskunnalliselle päätöksenteolle jakamalla vastuut ja velvollisuudet läpinäky-

vällä tavalla. Suomen perustuslaissa asia on tiivistetty, nimenomaan julkisella vallalla on 

erilaisia lakiin perustuvia tehtäviä. Hyvinvointiyhteiskunnan käsite antaa puolestaan tar-

peellista liikkumavaraa hyvinvointivaltiolle luomalla sen ympärille laajemman yhteistä 

tahtoa heijastavan käsitteellisen tilan.  (Saari 2005, 35-38.)  

Hyvinvointivaltion käsite haastaa pohtimaan hyvinvoinnin käsitteen sisältöä. Hyvinvoin-

tivaltio sisältää käsityksen hyvinvointia tuottavasta, poliittisten valintojen seurauksena 

rakentuneesta institutionaalisesta rakenteesta. Tämän mukaan yhteiskuntapoliittisten 

toimenpiteiden avulla voidaan vaikuttaa hyvinvoinnin määrään. Lisäksi hyvinvointival-

tion käsite oikeuttaa itsensä nimenomaan hyvinvoinnilla. Tämän vuoksi käsitteen hyö-

dyntämisen kannalta olisi tärkeää myös se, että laajat ja kattavat hyvinvointivaltiot tuot-

tavat enemmän hyvinvointia kuin jotkut toiset, esimerkiksi puhtaammin markkinoihin 

tukeutuvat yhteiskuntamallit. Hyvinvointivaltiota mitataan erilaisilla mittareilla. Hyvin-

vointi vaatii riittäviä aineellisia edellytyksiä. Näin ollen taloudelliset mittarit ovat perus-

teltuja hyvinvointia mitattaessa. Ne ovat perusteltuja myös kestävää kehitystä arvioita-

essa. Köyhyys voi olla kestävän kehityksen este, sillä köyhyydessä elävällä ei ole varaa 

pohtia tekojensa ekologisia vaikutuksia. (Kajanoja 2005, 93-103.)   

Aineellista hyvinvointia mitataan useimmiten kotitalouksien tai kansantalouksien ta-

solla. Kotitalouksien tarpeiden tyydyttämismahdollisuudet kuvaavat kotitalouden saa-

mat tulot. Ne kertovat, kuinka paljon kotitalous voi saamillaan tuloilla ostaa hyödykkeitä 

markkinoilta. Kansantalouden menestystä mitataan puolestaan bruttokansantuotteella. 

Siihen lasketaan mukaan kaikkien kansantaloudessa tuotettujen tavalla tai toisella mark-

kinoilla noteerattavien hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelusten arvo. Hyödykkeiden 

arvo määräytyy sen mukaan, mikä hinta niistä saadaan markkinoilla. Kotitalouden tulot 

ja bruttokansantuote ovat tarpeellisia käsitteitä mitattaessa kotitalouksien kulutusmah-

dollisuuksia ja markkinahyödykkeiden tuotantoa, mutta ne johtavat harhaan hyvinvoin-
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nin ja tarpeiden tyydyttämisen mittareina. Ne eivät sisällä esimerkiksi tulonjakoa, koti-

talous- ja vapaaehtoistyötä, vapaa-aikaa eivätkä useita muitakaan ihmisten kokemaan 

hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Ne eivät ota huomioon demokratiaa, eivät 

vapautta, eivät ympäristön pilaantumista eivätkä uusiutumattomien luonnonvarojen 

käyttöä, saati ihmissuhteiden tyydyttävyyttä. Kuitenkin nämä kaikki ovat tärkeä osa hy-

vinvointia. BKT-keskeisen talouspolitiikan ja -tutkimuksen nykyisen kritiikin ydin tiivistyy 

taloustieteen nobelisti Joseph Stiglitzin (2006) toteamukseen, että ”BKT on vanhentunut 

mittari, jonka käyttö johtaa huonoihin päätöksiin”. (Kajanoja 2005, 95; Hoffren & Rättö 

2011, 220.) 

BKT:n rinnalle ja sitä korvaamaan on kehitetty useita hyvinvointia seuraavia mittareita 

ja tilinpitojärjestelmiä sekä niiden perusteella laskettavia indikaattoreita. Ne pyrkivät 

välttämään BKT-mittarin tunnetut puutteet hyvinvoinnin mittarina. Tunnetuimpia ja so-

velletuimpia mittareista ovat Herman Dalyn ja John Cobbin vuonna 1989 esittelemä kes-

tävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW) 

ja sen jatkokehitelmä aidon kehityksen mittari (Genuine Progress Indicator, GPI), jota 

nykyään kehittää yhdysvaltalainen Redefining Progress -järjestö. GPI:n lähtökohtana on 

bruttokansantuote, mutta sitä korjataan monella tavalla. Siitä vähennetään esimerkiksi 

rikollisuuden aiheuttamat kustannukset. GPI:ssa bruttokansantuotteeseen tehdään pal-

jon muitakin korjauksia. Siihen lisätään arvio kotitaloustyön ja kolmannen sektorin va-

paaehtoistyön arvosta, jos niissä on tapahtunut kasvua. Vastaavasti niiden arvo vähen-

netään, jos se on pienentynyt. Bruttokansantuotteeseen lisätään myös arvio vapaa-ajan 

lisäyksen arvosta ja vähennetään arvio ympäristön pilaantumisen ja uusiutumattomien 

luonnonvarojen käytön aiheuttamasta menetyksestä. Bruttokansantuotetta korjataan 

myös alaspäin, jos sen nousu on koitunut vain pienen ennestään suurituloisen vähem-

mistön hyväksi ja suuren enemmistön käytettävissä oleva tulo on polkenut paikoillaan 

tai laskenut. Tavoitteena on mittari, joka vastaisi tavallisen kansalaisen käsitystä hyvin-

voinnista. (Cobb ym. 1995; Kajanoja 2005, 100.)  

Hyvinvoinnin mittaamista on yritetty lähestyä myös muuten kuin arvottamalla hyvin-

vointiin vaikuttavia tekijöitä rahassa. Tunnetuin on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ke-

hitysohjelman (United Nations Development Program, UNDP) kehittämä inhimillisen ke-

hityksen indeksi (Human Development Index HDI). HDI kehitettiin erityisesti kehitysmai-
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den inhimillisen kehityksen tarkasteluun, koska kansantalouden tilinpidon ja BKT:n puut-

teet maan todellisen kehittyneisyyden kuvaajana korostuvat kehitysmaiden kohdalla.  

YK on vuodesta 1990 alkaen vuosittain laatinut ja julkistanut kaikkien maailman maiden 

HDI-indeksit. HDI sisältää kolme osa-aluetta, jotka kuvaavat maiden kehityspotentiaalia. 

Oleellisina tekijöinä on pidetty pitkää ja tervettä elämää kuvaavaa odotettua elinikää, 

ihmisten kokoamaa tietoa, jota kuvaa osallistuminen koulutukseen sekä riittävää elä-

mänlaatua, jota kuvaa osallistuminen koulutukseen sekä riittävää elämänlaatua, jota ku-

vaa ostovoimakorjattu BKT. Ympäristötekijöitä HDI ei ota huomioon, mikä on eräs sen 

merkittävimmistä puutteista. (Hoffren & Rättö 2011, 226-227.) 

Hyvinvoinnin indikaattoreiden kehittäminen laantui 1980-luvulla. Englantilaiset tarve-

teoreetikot Len Doyal ja Ian Gough (1991, 153-155) esittävät syyksi käänteelle uuslibe-

ralismin nousun politiikassa ja relativismin nousun yhteiskuntatieteissä. Uusliberalismi 

karttoi hyvinvoinnin määrittelyä, koska se katsoi uusklassiseen talousteoriaan sitoutu-

neena markkinoiden ja siis kotitalouksien tulojen ja bruttokansantuotteen antavan riit-

tävän kuvan hyvinvoinnista. Relativismi taas kiisti yhteiset arvot, jotka voisivat olla ylei-

sesti hyväksytyn hyvinvointikäsityksen perustana. (Roos 1973, 168-222; Galtung 1980; 

Riihinen 1984, 71-73; Kajanoja 2005, 96.) 

Suomalaisella hyvinvointivaltiolla on huolen aihettakin kuten esimerkiksi eriarvoistumis-

kehitys antaa osoittaa. Suomessa hyvinvoinnin kehityksestä ISEW ja GPI antavat hyvin 

erilaisen kuvan kuin BKT-mittari. ISEW:illa ja GPI:lla mitattu ihmisten kokema kestävä 

hyvinvointi kasvoi Suomessa 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen saakka, minkä jälkeen 

se kääntyi aina näihin vuosiin asti kestäneeseen laskuun. Hyvinvoinnin lasku on seu-

rausta yhteiskunnan eriarvoistumisesta, Suomen luonnon pääoman kulumisesta sekä 

luontoon kumuloituvista ympäristöhaitoista. Suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumi-

nen 1990-luvun puolivälin jälkeen vaikutti merkittävästi GPI:n jäämiseen alhaiselle ta-

solle. Hyvinvoinnin kehityksen tasoittumiseen ja jopa maltilliseen nousuun 2000-luvun 

lopulla vaikutti erityisesti se, että yksityinen kulutus kasvoi ympäristöhaittojen ja eriar-

voistumisen kasvua nopeammin. Vuonna 2008 alkanut finanssi- ja talouskriisi näyttää 

vaikuttaneen kaikkiin mittareihin negatiivisesti. (Hoffren & Rättö 2011, 234.)  

Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin näkökulmasta keskeisiä huomioon otettavia tekijöitä 

ovat tulonjaon tasaisuus, jota useat tutkijat pitävät demokratian edellytyksenä, sekä ko-
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tityön ja vapaaehtoisvoimin tehtävä työ. Jos yhteiskunnassa vain yksi tai muutama hen-

kilö korjaa talouden kasvun hedelmät, ei kansakunnan kokonaishyvinvoinnin voida to-

dellisuudessa katsoa kasvavan. Taloustieteen näkökulmasta kyse on voimavarojen te-

hottomasta kohdentumisesta, sillä vähenevän rajahyödyn periaatteen mukaan taloudel-

linen epätasa-arvo vähentää yhteiskunnan kokonaishyötyä (ks. Pigou 1932). Thomas Pi-

ketty on ollut yksi harvoista taloustieteilijöistä, joka on avannut keskustelua hyvinvoin-

nin epätasaisesta jakautumisesta ja eriarvoisuudesta 2000-luvulla (ks. Piketty 2016).   

 

2.4 Hyvinvoinnin uhkatekijöitä 

Käsittelen tässä osiossa hyvinvoinnin uhkatekijöitä liittyen toimeentulotukiasiakkuu-

teen. Täydentävää toimeentulotukea lasten harrastuksiin saavat asiakkaat kuuluvat toi-

meentulotuen piiriin. Toimeentulotukiasiakkaiden näkökulmasta katsottuna hyvinvoin-

nin uhkatekijöinä voidaan pitää tuloerojen kasvusta johtuvaa eriarvoistumiskehitystä. 

Tuloerojen kasvu ja suhteellinen köyhyys ovat lisääntyneet Suomessa 1990-luvun puoli-

välin jälkeen. Tuloerojen kasvu liittyy vahvasti kansainvälisen työnjaon syventymiseen ja 

työmarkkinoiden eriytymiseen, mikä on kasvattanut palkkaeroja. Hyvinvointi ja talous 

eivät ole 1990-luvun jälkeen Suomessa kasvaneet yhtäaikaisesti. Hyvinvointia kuvaavat 

luvut ovat kääntyneet hienoiseen kasvuun 2000-luvulla mutta eivät kuitenkaan yhtä no-

peasti kuin bruttokansantuote. (Törrönen 2012, 22.) Eriarvoisuutta ovat lisänneet pal-

jolti Suomen veropoliittiset ratkaisut ja sosiaalipolitiikkaan kohdistuneet leikkaukset 

sekä ylimmän tuloryhmän bruttoansioiden räjähdysmäinen kasvu (Hiilamo ym. 2010, 9.) 

Poliittisella päätöksenteolla ja julkisella vallalla on mahdollisuus vaikuttaa eriarvoistu-

miskehitykseen tekemällä tasa-arvoista ja oikein kohdennettua sosiaalipolitiikkaa. Vähä-

varaiset perheet joutuvat usein turvautumaan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin erilaisissa 

tilanteissa ja elämänvaiheissa, jotka aiheuttavat taloudellista huolta. Jos poliittisella pää-

töksenteolla pyritään harjoittamaan esimerkiksi uusliberalistista politiikkaa, niin silloin 

on vaarana, että poliittinen päätöksenteko kohdentuu verohelpotuksiin ja julkista rahaa 

leikataan sosiaalipolitiikalta. Tämänkaltainen politiikka yleensä vaikuttaa kaikista eniten 
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juuri vähävaraisiin, koska vähävaraiset ihmiset yleensä tarvitsevat juuri julkisen palvelu-

järjestelmän tukea, koska riskit syrjäytymiseen ovat korkeammat kuin esimerkiksi keski- 

ja hyvätuloisilla työssäkäyvien perheiden lapsilla. Poliittinen päätöksenteko, joka tapah-

tuu eduskunnassa ohjaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden käyttäytymistä sekä välillisesti 

(taloudelliset resurssit instituutioille, lainsäädäntö ja normiohjaus) että suoraan (esim. 

tulonsiirrot) (Harrikari 2011, 320-321).   

Tuloerot ovat suurentuneet tuotannontekijätulojen, etenkin pääomatulojen, lisääntymi-

sen sekä verotuksen ja tulonsiirtojen tasaavan vaikutuksen vähenemisen jälkeen. Kun 

julkisia tulonsiirtoja on leikattu ja tehty veronmuutoksia, muun muassa vähennetty vä-

littömien verojen progressiivisuutta, ovat uudistukset eniten hyödyttäneet hyvätuloisia. 

Muutosten myötä suurituloisten tulot ovat suurentuneet ja pienituloisten tulot lisään-

tyneet sen sijaan vain vähän tai eivät lainkaan. (Mattila-Wiro 2010, 106.) Tulonsaajista 

ylimmän yhden prosentin vaurastuminen johtuu siitä, että ansiotuloja on mahdollista 

muuntaa pääomatuloiksi, jolloin eniten ansaitsevien verotus on pienentynyt (Törrönen 

2012, 23). 

Työttömyyttä taas on lisännyt se, kun yritykset ovat siirtäneet tuotantolaitoksiaan Suo-

mesta halvemman työvoiman maihin. Lapsettomia pareja lukuun ottamatta työttömyy-

den ja köyhyyden lisääntyminen koskettaa erilaisia kotitalouksia ja eri-ikäisiä ihmisiä. 

(Tilastokeskus 2010d; Raunio 2009, 244.) Pitkittyneet työttömyyskokemukset jättävät 

jälkiä niin yksilöiden talouteen kuin sosiaalisiin ja henkisiin voimavaroihin. Etenkin yksin-

huoltajien ja nuorten on ollut vaikea työllistyä ja tulla toimeen taloudellisesti. (ks. Kon-

tula 2004, 10, 25; Julkunen 2001; 2006.) Työn menettäminen ja etenkin pitkäaikaistyöt-

tömyys lisäävät riskiä joutua köyhyyteen ja syrjäytyä (Törrönen 2012, 23). Pienituloisten 

kotitalouksien osuus, niin sanotulla köyhyysrajalla elävien määrä, on kasvanut Suomessa 

lähes tasaisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien. (Tilastokeskus 2011a) Pienituloisuuden 

pitkäaikaisuus on huomattavasti lisääntynyt, ja tuloerojen ja köyhyyden uskotaan enti-

sestään kasvavan tulevaisuudessa. (Mattila-Wiro 2010, 108; Ruotsalainen 2011, 15.) 

Yhteiskunnan jatkuva muutostila, epävarmuus toimeentulosta ja työelämän lisääntyvät 

vaatimukset syövät aikuisten voimia ja näkyvät myös lasten elämässä. Ne tulevat esiin 

muun muassa vanhempien väsymisenä sekä lasten ja nuorten käyttäytymiseen tai ter-

veyteen liittyvinä asioina. (Linnakangas & Suikkanen 2004, 9; Rantala 2004, 8-9; Vuori-

nen 2004, 18-19.) Perheiden sosiaaliset ongelmat, suhteellinen köyhyys, työttömyys ja 
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sosiaalinen syrjäytyminen aiheuttavat lapsiköyhyyttä (Törrönen 2012, 23). Lapsiköyhyy-

den taustalla on usein vanhempien heikko asema työmarkkinoilla. Köyhyysriski on suu-

rimmillaan perheissä, joissa lapset ovat alle kouluikäisiä tai heitä on paljon tai vanhempi 

on yksinhuoltaja. (Tilastokeskus 2010d; Sauli ym. 2001; Sauli ym. 2002, 40-42; Rimpelä 

2008, 68.) 

Suomalainen taloudellinen pahoinvointi on kuitenkin suhteellista (Forsberg & Kröger 

2010, 9; Pringle 2010, 168). Kun esimerkiksi Suomea vertaillaan muihin kehittyneisiin 

teollisuusmaihin, niin Suomi sijoittuu taloudellisiin ja sosiaalisiin mittareihin perustu-

vassa tarkastelussa hyvin. Sen sijaan tarkasteltaessa väestön terveyttä ja itsenäistä toi-

meentuloa Suomi sijoittuu huonommin. Myös tasa-arvoa kuvaavien mittareiden mu-

kaan Suomi näyttäytyy yhtenä kärkimaana teollisuusmaissa ja Euroopan unionissa, 

koska Suomessa tuloerot ovat eriarvoistumiskehityksestä huolimatta pienet ja suhteel-

linen köyhyys vähäistä. (Karvonen ym. 2008, 28.) 

Alhaisten tulojen, köyhyyden ja rajoittuneen resurssien hallinnan on todettu alentavan 

ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään elämässä ja sen myötä koettua hyvinvointia 

(First European Quality of Life Surveys 2004, 41). Kyse on siitä, että kaikki ympäristössä 

tarjolla olevat mahdollisuudet eivät ole tavoitettavissa. Hyvätuloisten joukossa on to-

dettu olevan suhteellisesti enemmän onnellisia ihmisiä kuin pienituloisten (Layard 2005, 

30-31). Tämä ei liity ainoastaan rahan avulla välittömästi saavutettavissa oleviin mah-

dollisuuksiin, vaan myös parempaan terveydentilaan ja kulttuuripääomaan. Onnellisuus 

kasvaa tulojen noustessa, mutta tietyn tulotason ylittämisen jälkeen näin ei yleensä 

enää tapahdu. (Frey & Stutzer 2002, 75.) 

Ihmisten henkilökohtaisesti arjessa hyödynnettäviä resursseja ovat tulot ja varallisuus, 

aika, terveys, tiedot, taidot ja sosiaalinen pääoma. Resurssien määrä, hallinta sekä mah-

dollisuus niiden hyödyntämiseen riippuvat yhtäältä yhteiskunnan ja lähiympäristön tar-

joamista mahdollisuuksista ja olosuhteista, toisaalta henkilön ominaisuuksista. (Raijas 

2011, 248.) Resurssien määrä siis kasvattaa henkilön mahdollisuuksia valita arjen toi-

minnassa. Resurssit ovat täysin vailla käyttöarvoa, jos ympäristö ei tarjoa mahdollisuuk-

sia niiden hyödyntämiseen. (Ringen 1995, 7.) Markkinat tarjoavat tänä päivänä runsaasti 

vaihtoehtoja arjen hyvinvoinnin toteuttamiseen, ja kohonnut elintaso tekee niiden 

hankkimisen valtaosalle väestöä helpoksi. Vähävaraisilla ei ole samanlaisia taloudellisia 
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edellytyksiä ostaa palveluja markkinoilta kohotakseen hyvinvointia, joka helposti johtaa 

eriarvoistumiseen, kun ympärillä olevat tähän taas pystyvät.  (Raijas 2011,249.) 

Lisäksi hyvätuloisilla perheillä on tyypillisesti hyvät työelämäyhteydet. Näissä perheissä 

on taloudellisia resursseja tehdä hankintoja ja rahan tuomaa vapautta toteuttaa itseään, 

kuten harrastaa ja matkustella. Subjektiivisesti hyvin toimeentulevien perheiden talou-

dellisen toimeentulon tasapainoisuus näyttää perustuvan suoraan siihen, että heillä on 

varaa enempään kuin vain perustarpeiden tyydyttämiseen. Hyväksi toimeentulonsa ko-

keneet perheet voivat saada omilta vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan jopa huomat-

tavia taloudellisia avustuksia, jotka helpottavat kotitalouksien hetkittäistä taloudellista 

ahdinkoa tai mahdollistavat joitakin hankintoja. Näiden vanhempien suvut pystyvät tu-

kemaan taloudellisesti perheiden hyvinvointia, mikä tukee ajatusta sukupolvittain periy-

tyvästä hyväosaisuudesta. Esimerkiksi suuria ikäluokkia koskevassa tutkimuksessa tulee 

esille, että suurista ikäluokista noin puolet antaa taloudellista tukea lapsilleen. (Haavio-

Mannila ym. 2009, 58; Törrönen 2012, 94-95.) 

Törrösen (2012) tutkimuksessa hyväksi toimeentulonsa kokeneiden perheiden elämän-

asenne on usein myönteinen, vaikka äideillä ei ole tietoa tulevasta tai pysyvästä työpai-

kasta. Äidit suhtautuvat luottavaisesti tulevaan ja siihen, että he selviävät tulevista haas-

teista. He voivat vitsailla omasta toimeentulostaan ja kulutustottumuksistaan. Heillä on 

tilaa miettiä omia tarpeitaan ja virkistymistään, ja he voivat turvata lastensa hyvinvointia 

monin eri tavoin. (Törrönen 2012, 96.) 

Vähävaraisilla perheillä toimeentulon kanssa ovat päinvastaiset kuin hyvätuloisilla per-

heillä. Vähävaraisten perheiden taloutta leimaa jatkuva taloudellinen huoli ja monenlai-

nen niukkuus. Köyhyyden yhtenä tärkeimpänä syynä pidetään työttömyyttä ja myös al-

haista työllistymistä. Työttömyyteen yhdistyy tällöin yleensä myös muita vaikeuksia, esi-

merkiksi alhainen koulutustaso, huono terveys tai vaikeuksia järjestää lastenhoitoa 

työssä käynnin ajaksi. Vähävaraiset perheet joutuvat sinnittelemään ja miettimään tar-

kasti hankintojaan. Heidän elämäänsä rajoittaa tiukka talous, minkä takia he joutuvat 

rajoittamaan tekemisiään ja hankintojaan. Taloudellinen niukkuus ei aina anna lapsille 

mahdollisuuksia kodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Erityisesti yksinhuoltajat joutuvat ko-

ville pohtiessaan harrastusten hintaa ja lasten kuljetuksia niihin. Toimeentulotuella elä-

vien perheissä ei puhuta rahan säästämisestä eikä vanhempien tai isovanhempien anta-
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masta taloudellisesta tuesta. Toimeentulotuella elävien perheiden taloudellinen tuki tu-

lee useimmiten yhteiskunnan taholta joko toimeentulotukena tai muina tukina ja avus-

tuksina. Törrösen tekemän tutkimuksen mukaan vähävaraiset eivät nähneet muutosta 

parempaan taloudelliseen tilanteeseensa tulevaisuuden suhteen. Tulevaisuus ei herät-

tänyt heissä toiveikkuutta. Köyhyydestä on vaikea päästä pois. (Törrönen 2012, 103, 

105.)  

Kun huono-osaisuutta tai köyhyyttä tarkastellaan lasten näkökulmasta, tulevat ihmisten 

väliset erot hyvin ymmärrettäviksi ja koskettaviksi. Köyhien lapsilla on vähän tai ei ollen-

kaan varaa edes viikon lomamatkaankaan. He asuvat myös ahtaasti. Toiveistaan huoli-

matta heillä ei ole mahdollisuutta omaan huoneeseen, ja heillä on vähemmän mahdol-

lisuuksia leikkiä tai käydä uimassa kuin muilla. Pienituloisten vanhempien lapset voivat 

hävetä vanhempiensa vähävaraisuutta ja peittää huonommuuden tai nälän tunteensa 

vanhemmiltaan. Lapset saattavat hävetä sitä, ettei heillä ole varaa pukeutua kuten ikä-

toverinsa. Köyhien perheiden lapsilla on havaittu hyvinvointia vähentäviä tekijöitä kuten 

mielenterveydellisiä vaikeuksia, koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia, päihteiden käyttöä ja 

teiniraskauksia. (Layard & Dunn 2009, 129-133.)  

Mia Hakovirta ja Minna Rantalaiho (2012) ovat tutkineet taloudellista eriarvoisuutta las-

ten arjessa. Tutkimuksessa lapset pitivät tärkeänä säännöllistä harrastusta. Tutkimuk-

sessa tuli monesti esiin, että puutteet perheen taloudellisissa resursseissa rajoittivat las-

ten harrastusmahdollisuuksia ja tuovat esiin eriarvoisuuden lasten välillä. Lisäksi saman-

laisten tavaroiden omistaminen ja harrastukset lisäävät lasten välistä yhteenkuuluvuu-

den tunnetta ja helpottavat kaverisuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Myös näkyvien 

kulutushyödykkeiden omistaminen tai kallis harrastus voi kohottaa lapsen statusta ja 

suosiota vertaisryhmässä. Lähtökohtaisesti varakkaan lapsen vapaa-aikaa kuvattiin 

myönteisesti ja tekemisen paljoutta pidettiin hyvänä asiana. Tutkimuksen valossa lasten 

harrastamista voidaan pitää perusteltuna, että sitä tuetaan julkisen vallan kautta.  (Ha-

kovirta & Rantalaiho 2012, 14, 20, 45, 67.)   

Allison Pughin (2009) etnografinen tutkimus kuvaa lapsuuteen paikantuvaa ja siihen liit-

tyvää kuluttamista eri tuloluokkiin kuuluvien lasten ja vanhempien näkökulmista. Pughin 

tutkimuksessa esimerkiksi köyhän perheen vanhempaa moralisoidaan, kun tämä käyt-

tää niukat varansa lapsen merkkikenkiin tai muotileluun eikä yleisesti tärkeämpinä pi-

dettyihin asioihin, kuten ruoka- tai sähkölaskujen maksamiseen. Pugh osoittaa, miten 
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kulutusyhteiskunnassa kyseinen valinta on kuitenkin looginen ja ymmärrettävä. Lasten 

yhteiskuntaan kiinnittymisen ja siinä pärjäämisen keskeisenä ehtona on ”muiden mu-

kana pysyminen”, ja siinä tietyt tavarat voivat saada merkittävän arvon. Niiden avulla 

lapsi pääsee samaistumaan ja kiinnittymään vertaisryhmään, ja vanhempi haluaa ne siksi 

lapselleen tarjota. (Pugh 2009, 116-139.)  

Layardin ja Dunnin (2009, 134-135, 153) tekemän tutkimuksen mukaan on tärkeää, että 

eriarvoisuuden vaikutuksia ymmärretään eri tavoin kuin aiemmin: voivatko lapset huo-

nosti vain sen tähden, että maassa on niin paljon köyhiä lapsia, vai voivatko rikkaiden 

lapset huonommin epätaso-arvoisessa kuin tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa? Tu-

loerojen vähentämiseen pitää pyrkiä, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan yhteiskunnallisen 

eetoksen muuttamista vähemmän menestysorientoitumista ihannoivaksi ja enemmän 

reiluutta ja hyvän tekemistä kunnioittavaksi. 

Martha Nussbaumin (2011) mukaan tämänkaltaiseen yhteiskunnalliseen tilaan ja eetok-

sen muuttamiseen tarvitaan ihmisten välistä empatiaa eli myötätuntoa. Empatian oppi-

minen ja omaksuminen tapahtuvat ennen kaikkea lapsuudessamme. Toinen merkittävä 

tekijä on koulu, koska myös vertaisryhmällä on suuri vaikutus joko vahvistaa tai heiken-

tää perheen kasvatustuloksia. Kyky myötätuntoon kehittyy lapsessa usein empaattisen 

paikkakokemuksen avulla. Tämän kyvyn saavutettuaan lapsi alkaa välittää yhä enem-

män muista ihmisistä ja kantamaan myös huolta näiden hyvinvoinnista. Lisäksi hyvä ja 

myönteinen kasvatus perheessä yhdistettynä hyvään koulutukseen voivat saada lapsen 

kantamaan myötätuntoa kanssaihmisiä kohtaan. Jo yhteiskunnan normit sekä yhtei-

sössä vallitseva aikuisuuskuvat haittaavat tätä kehitystä, niin syntyy jännitteitä ja ongel-

mia. Hyvä kasvatus heikentää kaavamaisia käsityksiä, koska se auttaa lasta ymmärtä-

mään empatian ja vastavuoroisuuden tärkeyden. (Nussbaum 2011, 52-54, 61-62.)   

 

2.5 Uusliberalistinen ideologia 

Tässä luvussa nosta tarkempaan tarkasteluun toimeentulotukiasiakkaiden hyvinvoinnin 

uhkatekijöistä uusliberalistisen ideologian. Uusliberalistisen ideologian tausta-ajatuk-

sena on paluu 1800-luvun klassiseen talousliberalismiin. Yksilön vapaudet, yksityinen 

omistusoikeus ja vapaat markkinat edustavat hyvää, kaikki 1900-luvun kollektivistiset 
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ideat ovat taas haitaksi. Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan ja Iso-Britannian pää-

ministeri Margaret Thatcher nostivat uusliberalismin kartalle 1980-luvulla. Ideologisena 

oppi-isänä he pitivät Friedrich Hayekia, jota he pitivät sankarillisena vapauden puolusta-

jana ja alkoivat toteuttaa omissa valtioissaan talousliberaalia uudistusohjelmaansa. No-

belin palkinnon voittanut taloustieteilijä Friedrich Hayekia voidaan pitää taloustieteilijä 

Milton Friedmanin ohella uusliberalismin tärkeimpänä ideologina. Hayekin ehkä tunne-

tuin teos on Tie orjuuteen (1995). Hayek kannatti avoimesti paluuta 1800-luvun talous-

liberalismin ihanteisiin. (Patomäki 2007, 10-11, 27.)  

Hayek (1995) pitää eriarvoisuutta välttämättömänä, jopa toivottavana. Mikäli jokaisella 

yksilöllä on avoin pääsy markkinoille, eriarvoisuus syntyy yksilöiden kykyjen erilaisuu-

desta, jolloin markkinamekanismi palkitsee eri kyvyt eri tavoin. Mikäli hallitukset pyrki-

vät tätä suurempaan tasa-arvoon, ne tuhoavat vähitellen oikeusvaltion, markkinoiden 

toiminnan ja myös kansalaisten moraalin.  (Löppönen 2017, 29.) Ihmisten eriarvoisuus 

taloudellisten voimavarojen ja ihmisoikeuksien suhteen ei ole kapitalismin valitettava 

sivutuote, vaan uusliberalististen ideaalien markkinoiden välttämätön peruspiirre. Eriar-

voisuus on siis markkinatalouden luonnollinen tila ja myös yksi tärkeimmistä edistyksen 

moottoreista. (Mirowski 2014a; Löppönen 2017,111.)  

Thomas Piketty (2016, 219-245) on tutkinut tulojen ja varallisuuden jakautumista Euroo-

passa ja Yhdysvalloissa yli sadan vuoden ajalta. Kuuluisa yksi prosentti, joka omistaa 

enemmän kuin muut yhteensä (Oxfam 2016) onkin kasvavan eriarvoisuuden merkittävä 

tekijä. Yllättävintä Pikettyn tuloksissa on se, että vastoin yleistä hokemaa nykyisen ta-

loudellisen eliitin asema ei johdukaan täysin sen ylivertaisesta lahjakkuudesta, poikkeuk-

sellisesta ahkeruudesta tai riskiä rakastavista persoonallisuuksista vaan perinnöistä. 

(Löppönen 2017, 136-137.)  

Muita tärkeitä uusliberalistisen liikkeen synnyn taustalla olevia henkilöitä olivat talous-

tieteilijä Ludwig von Mises sekä Karl Popper. (Löppönen 2017, 26.) Erotuksena klassi-

sesta talousliberalismista uusliberaalit teoreetikot ja poliitikot yleensä kannattavat muo-

dollista poliittista demokratiaa. Heidän projektinaan ei ole palauttaa muodollisia omai-

suusrajoituksia äänioikeuteen vaan minimoida valtion rooli yhteiskunnassa, myös perus-

tuslain ja kansainvälisten sopimusten kautta. Mitä enemmän uusliberalismi onnistuu 

tässä pyrkimyksessään, sitä vähemmän vaaleilla valituilla politiikoilla on enää mitään 
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päätettävää. (Patomäki 2007, 27-28.) Lisäksi tasa-arvoa pidetään uusliberalismissa 

useimmiten synonyymina sosialismille (Löppönen 2017, 111). 

Uusliberalismin päätavoite on suojella yksityistä omistusoikeutta ja yksilöiden vapautta 

päättää, mitä omaisuudellaan tekevät. Myös autoritäärinen valtio on monien uuslibera-

listien mielestä hyväksyttävä, jos rajoittamatonta yksityistä omistusoikeutta uhataan 

(Esimerkiksi Augusto Pinochetin aikaan hallitsema Chile). (Patomäki 2007, 28.) 

Hyvinvointivaltiolla on laaja julkinen sektori, jonka purkaminen on käytännössä moni-

mutkaista ja vaikeata. Uusi julkisjohtamisen oppi on merkittävä, koska se kertoo, miten 

yksityisomistusta ja markkinoita voidaan laajentaa myös julkisorganisaatioiden sisään. 

Samalla päätöksenteko- ja johtamisperiaatteita voidaan muuttaa niin, että valtaa siirre-

tään niille, jotka kontrolloivat budjetteja. Uusi julkisjohtamisen oppi (New Public Mana-

gement) kehitettiin Yhdysvalloissa 1970-luvulla ja sitä alettiin soveltaa laajamittaisesti 

julkisiin organisaatioihin 1980-luvulla. Uuden julkisjohtamisen oppi perustuu yksityisten 

markkinoiden ihailuun ja idealisointiin. Osa julkisen sektorin toiminnoista voidaan yksi-

tyistää tai ulkoistaa eli hoitaa yksityisten markkinoiden kautta. (Patomäki 2007, 28-29.) 

Tämä uusi julkisjohtamisen oppi koskettaa myös sosiaalityötä ja sen asiakkaita, joka nä-

kyy viime kädessä sosiaalityön asiakkaiden kohdalla tiukempana tarveharkintana sekä 

leikkauksina sosiaalietuuksissa. (Juhila 2006, 71-76.)   

NPM:n hengessä sosiaalityöntekijöiltä vaaditaan tehokkuutta ja heidän työltään vaikut-

tavuutta siinä missä muiltakin julkishallinnon toimijoilta (Juhila 2006, 75). Uusliberalis-

min taustalla on ajatus, että mitä vähemmän ihmiset ovat riippuvaisia hyvinvointivalti-

osta ja mitä vahvempia markkinatoimijoita he ovat, sitä tehokkaammin koko yhteis-

kunta toimii. Yritteliäisyys on tavoiteltava ominaisuus. Tällä ominaisuudella varustetulle 

ihmisellä on valmiuksia hyväksyä omiin valintoihinsa ja tekoihinsa liittyvät riskit ja kykyä 

selvitä omin avuin kiperistä tilanteista. Yritteliäisyyden ihanne on linjassa velvollisuuk-

sien korostamisen kanssa. Riskejä saa ottaa, mutta omalla vastuulla. Yhteiskunnan teh-

tävä on tukea yritteliäisyyttä ja kasvattaa ihmisiä siihen, antaa valmiuksia oman elämän 

hallintaan ja järkevään riskinottoon. Juhilan mukaan hyvinvointivaltio tekee ihmisille 

karhunpalveluksen, jos se mahdollistaa tukeen ja avustuksiin perustuvan elämän ja näin 

kahlitsee heidän autonomiansa. Asetelmassa, jossa yritteliäisyys nähdään hyvänä ja riip-

puvuus pahana, sosiaalityö on paljon vartijana, sillä sen tehtäväksi asettuu riippuvuuden 
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purkaminen ja ihmisten vastuuttaminen omasta elämästään. Erityisesti lasten ja nuor-

ten osalta varhaista puuttumista pidetään tärkeänä. (Juhila 2006, 77.) 

Uusliberalistinen ajattelu tuomitsee sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhteen perusase-

telmaltaan viime kädessä ongelmalliseksi. Mitä vähemmän näitä suhteita on, sen pa-

rempi, sillä silloin ihmisten elämä on enemmän heidän omissa käsissään ja vastuullaan. 

Jäljelle jäävien suhteiden on rakennuttava tehokkaiksi, hyvin kohdennetuiksi ja tuloksel-

lisiksi niin, että niiden avulla voidaan vähentää hyvinvointivaltioriippuvuutta. Uuslibera-

lististen periaatteiden mukaan toimiva sosiaalityöntekijä nojaa tekemisissään objektiivi-

siin, tutkimuksellisiin näyttöihin perustuviin ja systemaattisiin menetelmiin. Lisäksi hän 

suhtautuu omaan työhönsä yrittäjämäisesti tai manageristisesti niin, että pyrkii saa-

maan käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisemman paljon aikaan. Asiakas on puo-

lestaan osapuoli, johon näitä menetelmiä sovelletaan tavoitteena omaa elämäänsä hal-

litseva, itsenäisesti toimeentuleva ja yritteliäs kansalainen. Onnistunut asiakkaan ja so-

siaalityöntekijän välinen suhde on mahdollisemman lyhyt. Muutoksen pitäisi tapahtua 

mahdollisemman nopeasti. Vuosikymmeniä jatkuvat suhteet ovat merkki epäonnistumi-

sesta. (Juhila 2006, 78.) 

Mäntysaaren (2016, 78) mukaan uusliberalistisessa poliittisessa ajattelussa on kiinni-

tetty huomiota sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöntekijöiden toimintaan. Uhkakuvina 

nähdään sekä sosiaalipolitiikan rahoitukseen liittyvät ongelmat ja toisaalta yhteiskun-

tien moraalikadoksi kutsuttu prosessi. Sosiaalityön vaikutusten epäillään heikentävän 

yhteiskunnassa vallitsevaa työmoraalia, ja konservatiivisimmat kriitikot saattavat epäillä 

sosiaalityöntekijöiden toiminnan heikentävän myös perhemoraalia. Näin ollen ainakin 

uusliberalismin jyrkempien kantojen mukaan sosiaalityölle ei oikeastaan ole oikeutusta. 

Esimerkiksi yhdysvaltalainen sosiologi Charles Murray (1984) näkee hyvinvointivaltion 

toiminnan johtavan moraalikatoon ja uhkaavan siten yhdysvaltaisen yhteiskunnan pe-

rimmäisiä toimintaperiaatteita, jotka luotiin jo 1700-luvun lopulla niin kutsuttujen pe-

rustaja-isien toiminnalla. Sosiaalipoliittiset etuudet rapauttavat erityisesti alaluokkaan 

kuuluvien amerikkalaisten työhaluja, vähentävät uskonnon merkitystä yhteiskuntaa 

koossapitävänä voimana ja heikentävät perhemoraalia. (Murray 2012; Mäntysaari 2016, 

80.)   
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Mäntysaari (2016, 83-84) jatkaa, että länsimaisissa yhteiskunnissa käydään parhaillaan 

poliittista ja ideologista kamppailua yhteiskuntien kehittämisen suunnista. Tällä hetkellä 

näyttää siltä, että uusliberalistinen politiikka on saavuttanut yliotteen hyvinvointilibera-

listisista kannoista. Tällä on merkittäviä seurauksia myös sosiaalityölle ja sosiaalityön asi-

akkaille. Sosiaalityöntekijöiden toimintamahdollisuudet voivat kaventua talouskuria ko-

rostavan yhteiskuntapolitiikan vuoksi. Mäntysaari näkee kuitenkin sosiaalityön tulevai-

suuden valoisana, koska uusliberalistisia teorioita haastavat uudet ajatukset. Hyvinvoin-

tiliberalistiset teoriat saavat kannatusta, koska niukkuutta korostava yhteiskuntapoli-

tiikka ei näytä saavan aikaan toivottua talouskasvua Euroopassa.   
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3 Lasten harrastusten tukemisen oikeudelliset perusteet 

3.1 Perus- ja ihmisoikeusnäkökulma 

Tarkastelen tässä osiossa toimeentulotukeemme liittyviä tärkeimpiä kansainvälisiä ih-

misoikeussopimuksia sekä siihen liittyviä perusoikeuksiamme. Tärkeimmät Suomea si-

tovat ja valtionsisäisesti voimaan saatetut ihmisoikeussopimukset voidaan ryhmitellä 

kahdella eri perusteella, syntytaustansa ja sisältönsä nojalla. Syntytaustaltaan omaan 

ryhmäänsä kuuluvat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus (SopS 7–8/1976) eli KP-sopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksel-

lisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976) eli TSS-sopimus. Toi-

sena ryhmänä ovat Euroopan neuvoston piirissä syntyneet ihmisoikeuksien ja perusva-

pauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus (SopS 63/1999) eli Euroopan ihmisoikeusso-

pimus sekä Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 43–44/1991). Euroopan ihmisoikeus-

sopimus hyväksyttiin ja saatettiin valtionsisäisesti voimaan vuonna 1990 ja Euroopan so-

siaalinen peruskirja vuonna 1991. Jälkimmäisen on sittemmin korvannut uudistettu Eu-

roopan sosiaalinen peruskirja, joka hyväksyttiin ja saatettiin voimaan vuonna 2002 (SopS 

80/2002; Tuori & Kotkas, 2016, 221). Lasten harrastusten tukemisen osalta suurta mer-

kitystä on myös yleissopimuksella lapsen oikeuksista (SopS 60/1991).  

Sisältönsä puolesta sopimukset voidaan jakaa vapausoikeuspainotteisiin ja TSS-oikeus-

painotteisiin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat KP-sopimus ja Euroopan ihmisoikeusso-

pimus ja jälkimmäiseen TSS-sopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja. Näiden ryhmien 

välisiä eroja kuvataan usein siten, että vapausoikeuspainotteiset sopimukset ovat vaiku-

tuksiltaan negatiivisia ja velvoittavat valtioita passiivisuuteen eli pidättäytymään tie-

tyistä yksilöiden vapauspiiriä rajoittavista toimenpiteistä. Sen sijaan TSS-oikeuspainot-

teisilla sopimuksilla on positiivisia oikeusvaikutuksia siten, että ne velvoittavat valtioita 

aktiiviseen toimintaan sopimuksissa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamiseksi. (Tuori & 

Kotkas 2016, 221.)  

Pääsääntönä on, että TSS-sopimus tai Euroopan sosiaalinen peruskirja eivät perusta yk-

silöille välittömiä subjektiivisia oikeuksia sosiaalisiin etuuksiin. Sopimuksilla on siten 

yleensä vain valtiota objektiivisesti velvoittava vaikutus. TSS-sopimus on saatettu valti-

onsisäisesti voimaan asetuksella ja Euroopan sosiaalinen peruskirja on saatettu voimaan 
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lailla ja sen määräykset syrjäyttävät asetuksen ja tätä alemman asteiset säännökset, 

jotka ovat sen kanssa ristiriidassa.  Sopimusmääräyksenä, jolla voidaan perustella yksi-

lön subjektiivista oikeutta, on kuitenkin uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

13(1) artiklalla. Sen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat ”varmistamaan, että jokaiselle 

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

tai varoja joko omin avuin tai muista lähteistä, etenkin sosiaaliturvajärjestelmän tarjoa-

mista etuuksista, turvataan riittävää apua ja sairaustapauksissa kyseisen tilan vaatimaa 

hoitoa”. Artiklassa vahvistettu oikeus sosiaali- ja lääkintäapuun kattaa muun muassa sel-

laisen viimesijaisen toimeentuloturvan, jota Suomessa edustaa toimeentulotuki. Mää-

räyksellä on selkeä yhtymäkohta perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvattuun välttämä-

töntä toimeentuloa ja huolenpitoa koskevaan oikeuteen. (Tuori & Kotkas 2016, 228-

229.)  

Perustuslain 19 §:ä koskee oikeutta sosiaaliturvaan. Säännöksen 1 momentin mukaan, 

”jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on 

oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.” (PL 19 § 1 momentti) Toi-

meentulotuki on tärkein etuusjärjestelmä, jolla perustuslain 19 §:n 1 momentin tarkoit-

tamaa oikeutta toteutetaan käytännössä (Tuori 2011, 730). Perustuslakivaliokunta on 

lausuntokäytännössään katsonut, että toimeentulotukea voidaan pitää perustuslain 

19 §:n 1 momentissa tarkoitetun ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja 

huolenpidon takeena niiltä osin kuin turvaa annetaan rahamääräisinä suorituksina. Va-

liokunnan mukaan tämän oikeuden perustavanlaatuisesta luonteesta ja julkiselle vallalle 

perustuslain 22 §:ssä asetetusta perusoikeuksien turvaamisvelvoitteesta seuraa, että 

lainsäätäjän on taattava toimeentulotukijärjestelmää tai vastaavaa järjestelmää koske-

valla lainsäädännöllä yksilöille ”riittävät tosiasialliset mahdollisuudet päästä oikeuk-

siinsa”. Valiokunta on edellyttänyt toimeentulotukijärjestelmältä riittävää kattavuutta ja 

siitä annettavilta lain säännöksiltä riittävää täsmällisyyttä. (Tuori & Kotkas 2016, 262; 

PeVL 31/1997 vp ja PeVL 20/1998 vp.) 

Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevan esityksen perusteluissa (HE 309/1993 vp, 

69) selvennettiin perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden edellytyksiä ja 

sisältöä. Yleisenä edellytyksenä on, että henkilö ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen 

elämän kannalta välttämätöntä toimeentuloa ja huolenpitoa omalla toiminnallaan eikä 

saa sitä myöskään muista sosiaaliturvajärjestelmistä tai muilta henkilöiltä. Yksittäisissä 
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tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamisedellytykset on selvitettävä yksilölli-

sellä tarveharkinnalla. (Tuori & Kotkas 2016, 263.) 

Perustuslain 19 §:n 2 momentti on luonteeltaan toimeksiantosäännös. Se ei perusta 

suoraan subjektiivista oikeutta vaan edellyttää, että lainsäätäjä takaa tavallisella lainsää-

dännöllä perustoimeentulon turvan subjektiivisina oikeuksina säännöksessä tarkoite-

tuissa tilanteissa. On myös huomattava, että julkiselle vallalle on perustuslain 22 §:ssä 

säädetty yleinen velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen 

(ks. PL 22 §) Lisäksi perustoimeentulon turvaan oikeutetut on perustuslain 19 §:n 2 mo-

mentissa ilmaistu sanalla ”jokainen”. Käytetty ilmaus näyttää viittaavan universaaliperi-

aatteeseen, jonka mukaan jokaisella säännöksen tarkoittamassa tilanteessa olevalla olisi 

oikeus perustoimeentulon turvaa toteuttavaan etuuteen.  (Tuori & Kotkas 2016, 267, 

270.)      

TSS-oikeudet ovat merkityksellisiä toimeentulotuen näkökulmasta katsottuna. Kaikki 

TSS-sopimuksen mukaiset oikeudet sitovat kaikkia sopimukseen liittyneitä valtioita 

(Tuori & Kotkas 2016, 226). TSS-sopimuksen 9 artiklan mukaan sopimusvaltiot tunnus-

tavat jokaiselle oikeuden sosiaaliturvaan sosiaalivakuutus mukaanluettuna. 10 artiklan 

1 kohdan mukaan sopimusvaltiot takaavat, että ”suurin mahdollinen suojelu ja apu on 

annettava perheelle, joka on yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva yh-

teisö, varsinkin sen perustamista varten ja niin kauan kuin se on vastuussa vajaavaltais-

ten lasten huollosta ja kasvatuksesta”. Lisäksi 10 artiklan 3 kohdassa mainitaan, että eri-

tyisiin suojelu- ja avustustoimenpiteisiin olisi ryhdyttävä kaikkiin lapsiin ja nuoriin henki-

löihin nähden ilman syntyperään tai muihin seikkoihin perustuvaa syrjintää. 11 artiklan 

1 kohdan mukaan sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden saada itselleen ja per-

heelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän ravinnon, vaatetuksen ja sopivan 

asunnon, sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan parantamiseen. Sopimusvaltiot ryhtyvät 

tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämä oikeus toteutetaan. (SopS 

6/1976 9, 10 ja 11 artikla)    

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artikla koskee oikeutta sosiaaliturvaan. 

Artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat luomaan sosiaaliturvajärjestelmän sekä yllä-

pitämään sitä. Lisäksi sopimuspuolet sitoutuvat pitämään sosiaaliturvajärjestelmänsä 

tyydyttävällä tasolla, vähintään Euroopan sosiaaliturvakoodin ratifioimisen edellyttä-

mällä tasolla sekä pyrkimään asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä tasoa. 13 
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artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että jokaiselle, jolla ei ole riit-

täviä tuloja tai varoja ja joka ei pysty hankkimaan tällaisia tuloja tai varoja joko omin 

avuin tai muista lähteistä, etenkin sosiaaliturvajärjestelmän tarjoamista etuuksista, an-

netaan riittävää apua. Lisäksi jokaisen tulee saada tarvitsemaansa neuvontaa ja henki-

lökohtaista apua tarkoitukseen sopivien julkisten tai yksityisten palvelujen avulla, asian-

omaisen tai hänen perheensä hädän ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai lievittämiseksi. 14 

artiklan mukaan sopimusosapuolet varmistavat oikeuden sosiaalipalveluihin sekä edis-

tämään ja järjestämään palveluja, jotka sosiaalityön menetelmiä käyttäen osaltaan edis-

tävät yhteiskunnassa sekä yksilöiden että ryhmien hyvinvointia ja kehitystä sekä näiden 

sopeutumista sosiaaliseen ympäristöönsä. 16 artiklan mukaan perheellä on oikeus sosi-

aaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun.  

Lasten harrastusten tukemisen kannalta erityistä merkitystä on Euroopan sosiaalisen 

peruskirjan 17 artiklalla eli lasten ja nuorten oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja talou-

delliseen suojeluun. Artiklassa sanotaan, että sopimuspuolten tulee varmistaa lasten ja 

nuorten oikeutta kasvaa sellaisessa ympäristössä, joka kannustaa heidän persoonalli-

suutensa sekä fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksiensa täysipainoista kehitystä. Lisäksi 

tulee varmistaa, että lapset ja nuoret, ottaen huomioon heidän vanhempiensa oikeudet 

ja velvollisuudet, saavat heidän tarvitsemansa huolenpidon, tuen, kasvatuksen ja koulu-

tuksen, erityisesti perustamalla ja ylläpitämällä tähän tarkoitukseen riittäviä ja sopivia 

laitoksia ja palveluja. Täydentävää toimeentulotukea voidaan pitää 17 artiklan 1 c koh-

dan mukaisena erityisenä apuna lapsille ja nuorille, jotka eivät saa apua ja tukea esimer-

kiksi perheeltään. Lisäksi 30 artiklalla eli oikeudella suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista 

syrjäytymistä vastaan on tärkeä liityntä täydentävää toimeentulotukeen. Artiklan a koh-

dan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään toimenpiteisiin, jotka edistävät sosi-

aalisesti syrjäytyneiden tai köyhien tai sosiaaliselle syrjäytymiselle tai köyhyydelle alttii-

den henkilöiden ja heidän perheidensä oikeutta erityisesti työhön, asuntoon, koulutuk-

seen, kulttuuriin sekä sosiaaliavustukseen ja lääkinnälliseen apuun. Artiklan b kohdassa 

lisätään, että toimia tulee tarkistaa, että ne voidaan mukauttaa tilanteen vaatimalla ta-

valla.  (SopS 80/2002, 12,13,14, 16 ,17 ja 30 artiklat) 

Lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 60/1991) on toimeksiantovaiku-

tuksen perustava yleismääräys, jonka mukaan ”sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeel-
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lisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin tässä yleissopimuksessa tunnus-

tettujen oikeuksien takaamiseksi.” Sopimus on ollut Suomessa voimassa lain tasoisena 

vuodesta 1991 (Hakalehto 2016, 36). Lapsen oikeuksien sopimuksella on merkitystä 

etenkin lastensuojelulaissa (13.4.2007/417). Lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklan 

mukaan ”kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviran-

omaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otet-

tava huomioon lapsen etu. Lapsen edun määritelmä löytyy Suomen perustuslain yhden-

vertaisuus pykälän 3 momentista eli ”lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja 

heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.” (ks. 6 § 

3 momentti) Lisäksi perustuslain 19 §:n 3 momentissa mainitaan, että ”julkisen vallan 

on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia 

turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.” (ks. PL 19 § 3 momentti) Lapsen edun 

määritelmät löytyvät myös lastensuojelulaista (ks LSL 24 §) sekä sosiaalihuoltolaista. (ks. 

SHL 5 §) Toimeentulotuki on osa sosiaalihuoltoa (ks. SHL 12 §), jonka vuoksi asiakkaan 

hakiessa lapselleen tukea täydentävästä toimeentulotuesta on otettava huomioon lap-

sen etu.  

 

 3.2 Toimeentulotukilaki ja sosiaalihuoltolaki 

Ennen kuin asiakas voi hakea täydentävää toimeentulotukea esimerkiksi lasten harras-

tustoimintaan, niin hänen tulee hakea perustoimeentulotukea toimeentulolain 14 §:n 

mukaisesti Kansaneläkelaitokselta. Kansaneläkelaitoksen tulee tehdä hakemuksen pe-

rusteella päätös perustoimeentulotuesta. Toimeentulotuesta annetun lain esitöissä (HE 

358/2014 vp, 39) mainitaan, että jos hakija esittää hakemuksessa sellaisia menoja, joita 

ei voida ottaa huomioon tehtäessä päätöstä 7 §:n mukaisesta perustoimeentulotuesta, 

Kansaneläkelaitoksen tulisi siirtää hakemus asianomaisen kunnan käsiteltäväksi. Toi-

meentulolain 14 §:n 2 momentin mukaan tuen hakija voi tehdä hakemuksen täydentä-

västä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta myös suoraan kunnan toimielimelle, jos hakija 

on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta. Toi-

meentulolain 14 a §:n 2 momentin mukaan ”täydentävän ja ehkäisevän toimeentulo-

tuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella hakija tai perhe vaki-
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naisesti oleskelee. Jos hakija tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useam-

massa kuin yhdessä kunnassa, täydentävän toimeentulotuen myöntää sen kunnan toi-

mielin, jonka alueella oleskelusta hakijan tai perheen menot johtuvat. Jos tässä momen-

tissa tarkoitetun toimeentulotuen tarve on kiireellinen, toimeentulotuen myöntää sen 

kunnan toimielin, jossa hakija tai perhe oleskelee hakemusta tehtäessä.” Täydentävää 

toimeentulotukea myönnettäessä on huomioitava, että lain 14 c §:n mukaan päätös tu-

esta on tehtävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Toi-

meentulolain 14 d §:ssä mainitaan, että ”kansaneläkelaitoksen on hakijan pyynnöstä toi-

mitettava hakemus viipymättä asiassa toimivaltaiseen kuntaan tehtyään hakemuksen 

perusteella päätöksen perustoimeentulotuesta, jos hakija on esittänyt hakemuksessaan 

muita kuin 7 a tai 7 b §:ssä mainittuja menoja.” 14 d §:n 2 momentin mukaan ”kansan-

eläkelaitoksen on, tarvittaessa yhteistyössä asianomaisen kunnan kanssa, arvioitava, 

onko asiakkaan täydentävän tai ehkäisevän tuen tarve kiireellinen. Jos tuen tarve arvi-

oidaan kiireelliseksi, Kansaneläkelaitoksen on käsiteltävä hakemus myös perustoimeen-

tulotuen osalta kiireellisenä.” Lisäksi toimeentulotuesta annetun lain 4 §:n 3 momentin 

mukaan ”kunnan ja kansaneläkelaitoksen tulee tehdä yhteistyötä toimeentulotuen tar-

koituksen toteuttamiseksi. Kansaneläkelaitoksen on tarvittaessa ohjattava ja neuvot-

tava perustoimeentulotuen hakijaa kunnan sosiaalihuollon palveluihin hakeutumi-

sessa.”  

Täydentävä toimeentulotuki kuuluu toimeentulolain 7 c §:ään ja säännöksen mukaan 

otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muut kuin 7 b §:ssä 

tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista 

tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edis-

tämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. 7 c §:n 2 momentin mukaan ”henkilön tai per-

heen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toi-

meentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimin-

taan liittyviä erityisiä tarpeita.” (TTTL 7 c §) Hallituksen esityksessä laeiksi toimeentulo-

tuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muutta-

misesta (HE 358/2014 vp, 7) korostettiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

roolia sosiaalihuollossa edistää henkilön ja perheen hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä 

torjua syrjäytymistä. Lain esitöissä mainitaan, että täydentävää toimeentulotukea voi-
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daan myöntää silloin, kun hakijalla tai perheellä on säännöksessä tarkoitettuja erityis-

menoja, ja pelkän perustoimeentulotuen myöntäminen ei riitä turvaamaan asiakkaan 

toimeentuloa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Erityismenon tarpeellisuus ar-

vioidaan tapauskohtaisesti suhteessa toimeentulotuen hakijan ja hänen perheensä olo-

suhteisiin ja tilanteeseen. Täydentävässä toimeentulotuessa ei ole suljettu pois mitään 

menolajeja, vaan tapauskohtaisesti harkitaan, onko jokin meno henkilön tai perheen toi-

meentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellinen. Lain 

esitöiden (HE 358/2014 vp, 37) mukaan täydentävän toimeentulotuen saamiseksi asiak-

kaan on esitettävä riittävä selvitys erityismenon tarpeellisuudesta.  Täydentävää toi-

meentulotukea myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös sellaisia menoja, jotka 

kuuluvat lähtökohtaisesti toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin, mutta 

jotka henkilön tai perheen erityisen tilanteen vuoksi ovat niin suuria, ettei perusosa riitä 

niitä kattamaan. Vaikka lasten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti lasten perus-

osalla katettaviin menoihin, on lainsäädännössä jo pykälän nykyisenkin sanamuodon 

mukaan haluttu korostaa sitä, että tarvittavien harrastusvälineiden hankkiminen tai 

muiden kustannusten maksaminen ei ole aina perusosan puitteissa mahdollista. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa oppaassa toimeentulotukilain soveltajille 

(2013, 114) mainitaan, että täydentävää toimeentulotukea ei voida evätä ainoastaan 

sillä perusteella, että sen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan tai yleiseen ohjeis-

tukseen, vaan on huomioitava, että kyseessä on luonteeltaan asiakkaan tarpeeseen poh-

jautuva harkintatilanne. Täydentävässä toimeentulotuessa edellytetään aina asiakas-

kohtaista harkintaa sen osalta, katsotaanko meno tai sen määrä asiakkaan tilanteessa 7 

c §:ssä tarkoitetulla tavalla tarpeelliseksi ja toimeentulotuen tavoitetta edistäväksi. Toi-

meentulotukea koskeva päätös on aina perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, 

mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun hallintolain 45 §:n mukaisesti.  

Lisäksi oppaassa korostetaan, että täydentävässä toimeentulotuessa ei ole suljettu pois 

mitään menolajeja, jos menot harkitaan asiakkaalle tarpeellisiksi. Toimeentulotukilaki ei 

aseta ylärajaa täydentävänä toimeentulotukena myönnettävälle määrälle, vaan arvio 

hyväksyttävän menon tarpeellisesta suuruudesta tehdään asiakaskohtaisen harkinnan 

mukaan. Harkittaessa menon huomioon ottamista täydentävänä toimeentulotukena tu-

lisi kiinnittää huomiota muun muassa siihen, auttaako tuki asiakasta työllistymään, saa-

maan ammatin tai edistääkö tuki muutoin hakijan tai perheen toimeentulon turvaamista 
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tai itsenäistä suoriutumista. Ministeriö korostaa oppaassa, että harrastukset ovat lapsen 

ja nuoren kehittymisen ja sosiaalistumisen kannalta erittäin tärkeitä, minkä vuoksi niitä 

on perusteltua pyrkiä eri tavoin tukemaan. Harrastusten tukemisella voidaan osaltaan 

ehkäistä ja vähentää lasten ja nuorten pahoinvointia ja syrjäytymiskehitystä ja sitä 

kautta myös esimerkiksi lastensuojelullisia ongelmia. Samalla voidaan edistää esimer-

kiksi lapsen kasvulle ja kehitykselle suotuisaa kaveripiirin löytymistä ja muutoinkin edis-

tää lasten osallisuutta omassa lähiympäristössään. Harrastusmenojen korvaaminen täy-

dentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotukena voi joskus, toimeentulotuen viimesijaista 

luonnetta unohtamatta, muodostua ratkaisevaksi tekijäksi vaikeassa taloudellisessa tai 

muussa tilanteessa elävän lapsen tai nuoren omatoimisen suoriutumisen edistämisessä 

ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.  Ministeriö haluaa myös korostaa harrastusten erityistä 

tärkeyttä jokaisen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle, osallisuuden edistämiselle 

ja syrjäytymisen ehkäisylle. Ministeriö suosittelee, että täydentävän tai ehkäisevän toi-

meentulotuen myöntämistä lasten harrastusmenoihin lisättäisiin yksilökohtaiseen har-

kintaan pohjautuen. (STM 2013, 114-115, 120-121.) 

Toimeentulotuki on toimeentulotuesta annetun lain 1 §:n mukaan sosiaalihuoltoon kuu-

luva viimesijainen taloudellinen tuki. Sosiaalihuoltolain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan 

kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Lisäksi samaisessa pykälässä säädettäisiin lakien sovelta-

misen etusijajärjestyksestä. Normiristiriitojen ratkaisemisessa sääntönä on, että alal-

taan rajoitetulla erityissäännöksellä on etusija samaa kysymystä sääntelevään yleissään-

nökseen nähden. (HE 164/2014 vp, 96.) Täydentävää toimeentulotuki työtä tehdään 

kunnan sosiaalihuollossa, niin sosiaalihuoltolaissa olevia pyrkimyksiä tulisi kuiteinkin ot-

taa huomioon, kun myönnetään täydentävää toimeentulotukea asiakkaalle.  

Sosiaalihuoltolain 1 §:n eli lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä 

sosiaalista turvallisuutta. Lain tarkoituksena on myös vähentää eriarvoisuutta ja edistää 

osallisuutta. Myönnettäessä täydentävää toimeentulotukea lasten harrastuksiin on huo-

mioitava sosiaalihuoltolain 4 § eli asiakkaan etu, että 5 §:ä eli lapsen etu. Sosiaalihuolto-

lain 4 §:n mukaan asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota muun muassa 

siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat asiakkaan ja hänen lä-

heistensä hyvinvoinnin, itsenäisen suoriutumisen, tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oi-

keanlaisen ja riittävän tuen, mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa 
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asioissaan, kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan huomioimisen. Sosiaali-

huoltolain 5 §:n mukaan kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat lasta, on ensi-

sijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lasten kohdalla on 4 §:ssä mainittujen asioiden 

lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja rat-

kaisut parhaiten turvaavat: tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin; mahdollisuuden 

saada ymmärtämystä sekä iän ja kehitystason mukaisen huolenpidon; turvallisen kasvu-

ympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; itsenäistymisen ja kasva-

misen vastuullisuuteen.  

Sosiaalihuoltolain 30 §:n keskeisten periaatteiden 2 momentissa mainitaan, että sosiaa-

lihuoltoa koskevia päätöksiä ja ratkaisuja tehtäessä ja sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 

ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan etu siten kuin 4 ja 5 §:ssä säädetään. Sosiaa-

lihuoltolain esitöissä tarkennetaan, että säännös vastaisi Lapsen oikeuksien yleissopi-

muksen 3 artiklan velvoitetta ottaa ensisijaisesti huomioon lapsen etu kaikissa julkisen 

tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntö-

elimien toimissa, jotka koskevat lapsia. Lasten lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden etujen toteutumiseen. (HE 164/2014 vp, 

122.) 

Täydentävässä toimeentulotukityössä on huomioitava sosiaalihuoltolain 6 §:n vaatimus 

lasten ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen. Neuvonta kuuluu myös hyvään hallintoon. 

Hallintolain (434/2003) mukaan viranomaisella on neuvontavelvollisuus. Lain 8 §:n 1 

momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tar-

peen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 

koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta liittyy myös hallintolain 7 §:ssä sää-

dettyyn palveluperiaatteeseen, jonka mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa 

on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon 

palveluja. Sosiaalihuoltolain esitöiden mukaan neuvonnalla on yhä keskeisempi asema 

sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaan oikeuksista ja etuuksista tiedottaminen sekä 

palvelujen käyttöön liittyvä neuvonta ovat tärkeä osa sosiaalityötä. Myös valintojen 

mahdollisuuksien lisääntyminen ihmisten elämässä lisää neuvonnan tarvetta. Neuvon-

nalla voidaan tukea hyvinvointia edistäviä valintoja ja toimintatapoja.  (HE 164/2014 vp, 

100-101.)  
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Nostaisin sosiaalihuoltolaista myös esiin 9 §:n, koska siinä on kyse lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin seuraamisesta ja edistämisestä. 9 §:n 1 momentin mukaan kunnallisten vi-

ranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia 

sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Täydentävää 

toimentulotukea voidaan pitää yhtenä hyvänä tukimuotona lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin edistämisessä, jos lasten ja nuorten perheessä on esimerkiksi taloudellisesti huono 

tilanne. Sosiaalihuoltolain esitöiden mukaan pykälä vastasi aiemmin lastensuojelulain 7 

§:ää, joka on nykyisellään siirretty sosiaalihuoltolain 9 §:ään. Lastensuojelulain esitöiden 

(HE 252/2006 vp, 119) mukaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamisesta mainitaan, 

että sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja muiden kunnan viranomaisten tehtä-

vänä olisi kerätä tietoa lasten sekä nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä 

välittää sitä niille viranomaisille ja päätöksentekijöille, jotka voivat kulloinkin toimillaan 

vaikuttaa lasten kasvuoloihin.   

Täydentävän toimeentulotuen kohdalla merkitystä on myös sosiaalihuoltolain 11 §:n 3 

kohdalla eli taloudellisen tuen tarpeella. Sosiaalihuoltolain esitöiden mukaan taloudelli-

sen tuen tarve liittyy tilanteisiin, joissa henkilöllä ei ole riittäviä varoja tai tuloja toimeen-

tulon turvaamiseksi itselleen tai perheelleen, eikä hän omalla toiminnallaan korjata ti-

lannetta, eikä ole oikeutettu saamaan riittäviä varoja muuta kautta. Taloudellisen tuen 

tarve voi olla tilapäistä tai pidempiaikaista. Lisäksi perustuslain 19 §:n 2 momentti takaa 

jokaiselle oikeuden perustoimeentuloturvaan sellaisissa tilanteissa, joissa yksilöllä ei ole 

mahdollisuutta hankkia toimeentuloa.  Sosiaalihuollon rooli taloudellisen tuen tarpee-

seen vastaamisessa on tarkoitettu viimesijaiseksi tilanteisiin, joissa henkilö ei kykene 

turvaamaan omaa tai perheensä toimeentuloa ansiotyön, yrittäjätoiminnan tai toi-

meentuloa turvaavien ensisijaisten etuuksien avulla, hänellä ei ole varoja toimeentu-

lonsa turvaamiseksi eikä hänen toimeentulonsa tule turvatuksi häneen nähden elatus-

velvollisen henkilön tuella. Näin ollen yksilön toimeentuloa voidaan sosiaalihuollossa tu-

kea palvelujen ohella toimeentulotuella. Voimassa olevassa sosiaalihuollon lainsäädän-

nössä taloudellisen tuen tarpeesta on säännelty muun muassa toimeentulotuesta anne-

tussa laissa. (HE 164/2014 vp, 103-104.) 

Lasten harrastustoiminnan tukemisen kannalta tärkeä lakipykälä on sosiaalihuoltolain 

11 §:n 4 kohdalla eli sosiaalisen syrjäytymisen torjumisella ja osallisuuden edistämisellä. 
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Lain esitöissä osallisuuden edistämisellä on keskeinen merkitys syrjäytymisen torjumi-

sessa. Sosiaalinen syrjäytyminen liittyy tilanteisiin, joissa henkilö on vaarassa joutua tai 

on jo joutunut sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Erityisen tärkeää on torjua lasten ja 

nuorten riskiä syrjäytyä. Esitöissä korostetaan viranomaisten yhteistyötä syrjäytymisen 

torjumisessa. Osallisuutta vahvistavien palvelujen turvaaminen on tärkeää. (HE 

164/2014 vp, 104-105.) Toimeentulotuesta annetun lain esitöiden mukaan harrastukset 

ovat lapsen ja nuoren kehittymisen, sosiaalistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta 

erittäin tärkeitä, ja niitä on tällöin perusteltua tukea (ks. HE 358/2014 vp, 37). 

Sosiaalihuoltolain 11 §:n 7 kohdan eli lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin 

tukeminen on täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä lasten harrastukseen huo-

mioon otettava pykälä. Sosiaalihuoltolain esitöissä lähtökohta on tuen tarpeen tarkas-

telussa aina lapsi. Lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukemista on aina arvioi-

tava lapsen etu huomioiden. Lapsen tuen tarvetta selvitettäessä ja arvioitaessa huo-

miota tulisi aina kiinnittää lapsen ikä- ja kehitystasoon ja vastata tuen tarpeisiin sen mu-

kaisesti. Lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemisen lähtökohta 

on perustuslain 19 §:n 3 momentin ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen sään-

telyssä. Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lap-

sen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 

kasvu. Perheen merkitystä korostetaan lapsen luonnollisena elin- ja kasvuympäristönä. 

Päävastuu lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta kuuluu perheelle, erityisesti lapsen van-

hemmille tai muille lapsen huollosta lain mukaan vastaaville henkilöille. Vanhemmilla ja 

huoltajilla on siten ensisijainen oikeus ja vastuu lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta, 

mutta heillä on myös oikeus saada tukea tähän tehtävään. (HE 164/2014 vp, 107.) 

Sosiaalihuoltolain 14 §:ssä luetellaan niistä sosiaalipalveluista, jotka vastaavat 11 §:n 

tuen tarpeisiin. Täydentävän toimeentulotuen kannalta merkityksellisimmät kohdat löy-

tyvät lain 14 §:n 1 momentin 1 kohdan sosiaalityöllä, josta säännellään tarkemmin sosi-

aalihuoltolain 15 §:ssä sekä 14 §:n 2 momentin 3 kohdalla eli toimeentulotuesta annettu 

laki. Sosiaalihuoltolain 15 §:stä eli sosiaalityöstä mainitaan sosiaalihuoltolain esitöissä, 

että sosiaalityöllä on keskeinen koordinoiva rooli eri toimijoiden tarjoaman tuen ja pal-

velujen yhteen sovittajana siten, että voidaan rakentaa toimivia kokonaisuuksia asiak-

kaiden tarpeisiin vastaamiseksi pistemäisten erillispalvelujen sijaan (ks. HE 164/2014 vp, 

110). 
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Lasten harrastusten tukemisen kannalta tärkeä lainkohta on sosiaalihuoltolain 32 § eli 

lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset. Pykälän mukaan sosiaalihuoltoa toteutetta-

essa lapsen ja nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Lapselle on turvattava hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla mahdollisuus 

saada tietoa häntä koskevassa asiassa ja esittää siitä mielipiteensä ja toivomuksensa. 

Lapsen mielipiteen selvittämisestä ja huomioon ottamisesta on säädetty myös sosiaali-

huollon asiakaslain 10 §:n 1 momentissa, jonka mukaan alaikäisen asiakkaan toivomuk-

set ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa 

edellyttämällä tavalla. Perustuslain 6 §:n 3 momentin mukaan lapsia on kohdeltava tasa-

arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 

vastaavasti. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen 12 artiklan mukaan sopimusvaltiot ta-

kaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti 

ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on 

otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi lap-

selle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudelli-

sissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen 

välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti. Lain esitöissä ko-

rostetaan, että lapsen toivomusten ja mielipiteen huomioon ottaminen ei tarkoita, että 

lapsella olisi myös päätösvalta asiassa. Viime kädessä oikeus ja velvollisuus päätöksen 

tekemiseen kuuluu aina aikuisille. Käytännössä säännös kuitenkin merkitsee velvolli-

suutta perustelujen esittämisen myös siltä osin, kuin lapsen toiveita tai mielipidettä ei 

ratkaisuja tehtäessä ole voitu noudattaa. (HE 164/2014 vp, 124.)  

 

3.3 Täydentävää toimeentulotukea hakevan asiakkaan oikeudet  

Tässä osiossa tarkastelen täydentävää toimeentulotukea hakevien asiakkaiden oikeuk-

sia ja oikeusturvaa koskevia tärkeimpiä säännöksiä.  Hallintomenettelyä koskevien oi-

keusturvatakeiden merkitys on tunnustettu perustuslain 21 §:ssä. Perustuslain 21 §:n 

1 momentti takaa jokaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman 

viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. 

Pykälän 2 momentti puolestaan edellyttää, että lailla turvataan muun muassa oikeus 
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saada perusteltu päätös ja muut hyvän hallinnon takeet. Myös Euroopan unionin perus-

oikeuskirja on tosiasiallisesti vahvistanut hyvän hallinnon periaatteiden merkitystä. 

Unionin perusoikeuskirja sisältää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja hyvän hallinnon 

takeita koskevan normiston. Oikeus hyvään hallintoon määritellään perusoikeuskirjan 

41 artiklassa seuraavasti: jokaisella on oikeus siihen, että unionin toimielimet ja laitokset 

käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisessa 

ajassa.  (Tuori & Kotkas 2016, 380; HE 72/2002 vp, 44.)  

Jos asiakas on tyytymätön täydentävää toimeentulotukea koskevaan päätökseensä, niin 

hänellä on oikeus muutoksenhakuun. Ennen muutoksenhakua asiakkaan tulee saada 

hallintopäätös esimerkiksi täydentävästä toimeentulotuesta. Hallintolain 43 §:n mukaan 

päätös on annettava kirjallisesti. Hallintolain esitöiden (HE 72/2002 vp, 98) mukaan kir-

jallisen päätöksen antaminen takaa sen, että ratkaisuun tyytymättömällä on mahdolli-

suus saada tietoonsa päätöksen perusteet ja hän voi harkintansa mukaan saattaa pää-

töksen tuomioistuimen tutkittavaksi.  Hallintolain 44 §:ssä säädetään päätöksen sisäl-

löstä. Pykälän mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä ilmi päätöksen tehneen vi-

ranomaisen nimi ja päätöksen tekemisen ajankohta. Päätöksessä tulee mainita asian-

osaiset, joihin päätös kohdistuu sekä päätöksen perustelut. Lisäksi päätöksessä tulee 

olla nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää lisätietoja päätöksestä.  

Toimeentulotuesta annetun lain 24 §:ä koskee muutoksenhakua. Pykälän mukaan kun-

nan tekemään päätökseen muutoksenhausta säädetään sosiaalihuoltolain 6 luvussa. So-

siaalihuoltolain 6 luvussa säännellään muutoksenhakua koskevista lainkohdista. Lain 50 

§:ssä säädetään oikaisuvaatimuksesta. Pykälän mukaan sosiaalihuoltolain 45 ja 46 §:ssä 

tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta 

toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään.  

Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain 7 luvussa. Hallintolain 49 b §:n 2 

momentin mukaan oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-

teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 3 momentin mukaan oikai-

suvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hal-

lintolainkäyttölaissa tai muussa laissa säädetään. Lain 49 c §:ssä mainitaan oikaisuvaati-

musaika, joka 1 momentin mukaan on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-

saannista. 2 momentin mukaan, jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikai-

suvaatimus jätetään tutkimatta. Lain 49 d §:ssä kuvataan oikaisuvaatimuksen muoto ja 
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sisältö. Pykälän mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai 

muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimus-

kirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua 

vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 49 e §:n mukaan oikaisuvaatimus on käsi-

teltävä kiireellisenä. 49 g §:ä koskee oikaisuvaatimuksen ratkaisua ja virheen korjaa-

mista. Pykälän 1 momentissa mainitaan, että otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavak-

seen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikai-

suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikai-

suvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.   

Oikaisuvaatimuksesta säädetään myös kuntalain 134 §:ssä. Sitä on käytettävä haetta-

essa muutosta kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan sekä niiden jaoston ja nii-

den alaisen viranomaisen päätökseen. Täydentävän toimeentulotukea koskevan pää-

töksen tekee kunnalle työskentelevä viranhaltija. Oikaisuvaatimus tehdään kunnanhal-

litukselle, lautakunnalle tai valiokunnalle. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 

päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Kuntalain 141 §:ssä sijaitsee oikai-

suvaatimuksenohjeet ja valitusohjeet. 1 momentin mukaan päätökseen, josta saa tehdä 

oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. (KuntaL 134, 141 §; Tuori & 

Kotkas 2016, 426.) 

Sosiaalihuoltolain 51 §:ä koskee valitusta hallinto-oikeuteen. Pykälän mukaan kunnalli-

sen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan 

päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-

käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallintolainkäyttölain 6 a §:ssä säädetään valitusoi-

keudesta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä. Pykälän mukaan oikai-

suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain 

se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Sosiaalihuoltolain 53 §:n mukaan valituslupaa 

hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-

oikeus myöntää valitusluvan. 

Muita hyödyllisiä oikeusturvakeinoja liittyen täydentävään toimeentulotukeen koskevat 

sosiaaliasiamiestä sekä kantelua. Asiakaslain 24 §:ssä säädetään sosiaaliasiamiehestä. 

Sosiaaliasiamiehen tehtäväksi on osoitettu neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen 

liittyvissä asioissa ja avustaa näitä muistutuksen tekemisessä. Tehtäviin kuuluu niin 



40 
 

 

ikään asiakkaiden oikeuksista tiedottaminen ja ylipäätään toiminta asiakkaiden oikeuk-

sien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. (AsiakasL 24 §; Tuori & Kotkas 2016, 834.)   

Hallintokantelulla tarkoitetaan viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun 

julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden täyttä-

mättä jättämistä koskevaa ilmoitusta toimintaa valvovalle viranomaiselle. Hallintokan-

telu on tehtävä kirjallisesti. Kantelussa kantelijan on esitettävä perusteet käsitykselleen 

siitä, että viranomainen, tämän palveluksessa oleva tai julkista hallintotehtävää hoitava 

on menetellyt virheellisesti. Hallintokanteluun voidaan turvautua kaikilla toimeentulo-

turvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lohkoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta voidaan kannella aluehal-

lintovirastolle ja Valviralle. Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino, koska sen avulla 

päätöstä ei voida saada kumotuksi tai muutetuksi. Sen sijaan kantelu voi aiheuttaa esi-

merkiksi kurinpidollisia toimenpiteitä tai rikossyytteen nostamisen. (HL 53 a 1 §; Tuori & 

Kotkas 2016, 827-828.)  

Ylimpien laillisuusvalvojien eli oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa 

lain noudattamista julkisissa tehtävissä riippumatta siitä, missä organisatorisissa muo-

doissa näitä tehtäviä hoidetaan. Heidän valvontavaltaansa kuuluvat, paitsi viranomaiset 

ja virkamiehet, myös julkisyhteisön työntekijät ja muut luonnolliset tai oikeushenkilöt 

silloin, kun nämä hoitavat julkista tehtävää. Heillä on oikeus saada salassapitomääräys-

ten estämättä tarpeellisia tietoja kaikilta valvontavaltaansa kuuluvilta henkilöiltä ja yh-

teisöiltä. Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen valvontatehtäviä korostettiin perusoi-

keusuudistuksessa. Heidän velvollisuudekseen on erikseen säädetty valvoa tehtäväänsä 

hoitaessaan perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista (PL 108 ja 109 §; Tuori & 

Kotkas 2016, 830.) 

Oikeusasiamies ja oikeuskansleri tutkivat kantelun, jos sen kohteena oleva asia kuuluu 

niiden laillisuusvalvontaan ja on aihetta epäillä, että valvottava on menetellyt lainvastai-

sesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä taikka jos siihen on muusta syystä aihetta. 

Laillisuusvalvojat eivät kuitenkaan käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa 

asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä. Laillisuusvalvojat ryhtyvät kantelun johdosta niihin 

toimenpiteisiin, joihin ne katsovat olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. (Tuori ja Kotkas 2016, 831.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimuksen tehtävä ja lähtökohdat 

Tämän tutkielman tehtävänä on selvittää, että miten lasten harrastusten tukeminen täy-

dentävällä toimeentulotuella edistää tukea saavien lasten sekä perheiden hyvinvointia? 

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä esittämieni teorioiden avulla keräämästäni aineistosta 

hyvinvointia tukevia esimerkkejä. Tutkielman kannalta on tärkeää selvittää, että onko 

täydentävä toimeentulotuki ylipäätänsä hyvä ja hyödyllinen tukimuoto toimeentulotu-

kiasiakkaille.   

Tutkimuksen lähtökohdat ovat keskeisessä asemassa tutkimusprosessissa. Kiinnostava 

ja mielenkiintoinen tutkimusaihe motivoi tutkimaan aihetta sekä etsimään erilaisia tut-

kimusta tukevia teoreettisia tietolähteitä tutkimusaiheeseen liittyen. Oma mielenkiin-

toni tutkittavaan ilmiöön lähti hankkeesta, joka koski opetusministeriön kunnianhimoi-

sesta hanketta, jossa jokaiselle lapselle ja nuorelle taataisiin mahdollisuus harrastaa. 

Opetusministeriön hankkeessa sivuttiin täydentävästä toimeentulotuesta yhtenä lasten 

harrastuksen tukimuotona (OKM 2017:10, 28-29), mutta hanke liittyi enemmän opetus-

ministeriön alaan ja koulumaailmaan, jonka johdosta aloin selvitellä sosiaalihuollon 

mahdollisuuksia lasten harrastusten tukemisessa.  

Jari Metsämuurosen (2003, 24) mukaan tutkimusongelman muodostamiseen vaikuttaa 

ensisijaisesti ilmiöstä jo olemassa oleva tieto. Minulla oli ennen tutkielman aloittamista 

jo hieman ennakko tietoa täydentävästä toimeentulotuesta, joka auttoi tutkielmapro-

sessin käynnistämisessä. Täydentävään toimeentulotukeen olen tutustunut työskennel-

lessäni lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä. Olen muun muassa ohjannut asiakkaita ha-

kemaan täydentävää toimeentulotukea, jos heillä on siihen ollut oikeus tai he ovat kuu-

luneet sosiaalihuoltolain palvelujen piiriin.  Tutkielman rakentaminen aiheen ympärille 

auttoi asiassa, koska lasten harrastusten tukeminen täydentävällä toimeentulotuella on 

ollut vähäistä yhteiskuntatieteellisten tutkimusten joukossa, kun asiaa lähdin selvittele-

mään tarkemmin.   
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4.2 Aineisto, aineistonkeruu ja analysointi 

Hyödynsin tutkimusta tehdessä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Esko-

lan ja Suorannan (1998, 16-17) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema eri-

lainen kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Yhdyn Eskolan ja Suorannan käsitykseen siitä, 

että tutkijalla on laadullisessa tutkimuksessa tietynlaista vapautta, joka antaa hyvin ylei-

sesti ottaen mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Li-

säksi tutkijalta vaaditaan laadullisessa tutkimuksessa varsin paljon tutkimuksellista mie-

likuvitusta, esimerkiksi uusien menetelmällisten tai kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen 

kokeilemista. Alasuutari (1990) vertaa kvalitatiivisia menetelmiä käyttävää tutkijaa ver-

konkutojaksi, joka parsii revenneen verkon jälleen pitäväksi. 

Haastattelumenetelmänä hyödynsin teemahaastattelua. Teemahaastattelu pohjautuu 

Mertonin, Fiskenin ja Kendallin (1956) julkaisemaan kirjaan The Focused Interview. Tee-

mahaastattelu eroaa muista siinä, ettei se edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yh-

teistä kokemusta, vaan lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, 

uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelu sopii mie-

lestäni omaan tutkimuksiin hyvin siksi koska teemahaastattelussa kaikkein oleellisinta 

on sen, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten 

teemojen varassa. Tämän johdosta minun oli helpompi rakentaa kysymyksiä liittyen tut-

kielman teorioihin ja tutkimuskysymyksen ympärille. Tämän tarkoituksena on vapauttaa 

haastattelija tutkijan näkökulmasta ja tuoda tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaas-

tattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuk-

sessa. (Hirsijärvi & Hurme 2011, 47-48.)   

Teemahaastattelun tueksi rakensin teemahaastattelurungon (ks. liite 1), jota hyödynsin 

haastattelu tilanteessa. Hahmottelin tutkimuskysymyksen ympärille erilaisia kysymyksiä 

siitä, miten lasten harrastusten tukeminen täydentävällä toimeentulotuella edistää täy-

dentävää toimeentulotukea saavien asiakasperheiden hyvinvointia.  Jaottelin aiheen 

ympärille kaksi teemaa, joista kysyin tarkentavia kysymyksiä. Pääteemat olivat täyden-

tävän toimeentulotuen hakemusprosessi ja täydentävän toimeentulotuen hyvinvointia 

edistävä vaikutus.  
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Asumisjärjestelyjeni vuoksi päätin hakea tutkimuslupaa pääkaupunkiseudulta. Tutki-

musluvan saatuani sovin sosiaalitoimen edustajien kanssa haastateltavien kartoittami-

sesta. Päädyimme ratkaisuun, jossa etuuskäsittelijät olisivat yhteydessä tuenhakijoihin. 

Etuuskäsittelijät lähettivät haastatteluun lupautuneiden osalta heidän yhteystietonsa 

sähköpostin välityksellä minulle. Tutkimukseen osallistui lopulta seitsemän pääkaupun-

kiseutulaista täydentävän toimeentulotuen saajaa, joiden haastatteluista aineisto koos-

tuu. Seitsemästä haastateltavasta viisi oli yksinhuoltajia. Kolme haastattelua on tehty 

kasvokkain nauhoittamalla ja neljä haastattelua toteutettiin sähköpostin välityksellä kir-

joittamalla. Haastateltavista kuusi oli naisia ja yksi oli mies. Haastateltavat koostuivat 

lasten harrastuksiin hakevien täydentävän toimeentulotuen asiakkaista.  

Tarkoituksena oli alun perin suorittaa kaikki haastattelut kasvokkain tapahtuvalla haas-

tattelulla nauhuria hyödyntäen, koska huomasin sen olevan tehokkain tapa saada katta-

vimmat vastaukset kysymyksiin. Lisäksi nauhoitus mahdollisti erilaisten tarkentavien ky-

symysten tekemisen. Tämä järjestely aiheutti sen, ettei aineistostani tullut niin kattavat 

kuin olisin halunnut. Sähköposti vastaamisella oli vaikutusta aineistosta saataviin tulok-

siin. Vastausten antaminen kirjoittamalla aiheutti paljon lyhyempiä vastauksia kuin nau-

hoituksella suoritetuissa haastatteluissa. Erityisesti tuenhakijoiden omat kokemukset 

jäivät liian ohuiksi kirjoittamalla suoritetuissa haastatteluissa. Olen toki tyytyväinen, että 

sain myös kirjoituksilla vastauksia, koska kirjoitus mahdollisuus alensi ihmisten kynnystä 

osallistua mukaan haastatteluun. Kirjoittamisvaihtoehtoon päätyneet vastasivat sa-

maan teemahaastattelurunkoon kuin nauhoitukseen osallistuneet. (ks. liite 1) Haastat-

telut suoritettiin sosiaalitoimen osoittamissa tiloissa, jonne saapuminen oli monelle iso 

kynnyskysymys, koska matkakuluja olisi tullut monelle haastatteluun saapuvalle. Monet 

tuen saajista ovat vähävaraisia, jonka vuoksi olisi ollut hyvä, että ihmiset olisivat saaneet 

korvauksia matkakustannuksistaan.  

Huomasin haastatteluja tehdessä, että tietyt kysymykset voi yhdistää keskenään koska, 

jonkun verran omissa kysymyksissäni oli toistoa, jonka vasta huomasi haastattelu vai-

heessa. Esimerkiksi pääteema kysymyksenä oleva täydentävän toimeentulotuen hake-

misen korvasin haastattelu tilanteessa alateema kysymyksellä eli tuolla ”kertokaa koke-

muksistanne täydentävän toimeentulotuen hakemusprosessista?” kysymyksellä. Se kat-

toi aika mukavasti tuon koko hakemusprosessi kysymyksen.  
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Kahden ensimmäisen haastattelun jälkeen alkoi aika hyvin huomaamaan, että mitkä ala-

kysymykset toimivat parhaiten ja mitkä kysymykset voi jättää pois. Toimivat kysymykset 

muodostuivat haastatteluprosessin aikana. Yhdistelin kysymyksiä toisiinsa, koska sa-

manlaisuuksia oli kysymysten sisältöjen kesken liikaa. Kysymyksellä koskien tuen hyvin-

vointia edistävillä vaikutuksilla oli merkityksellinen, koska haastateltavien vastauksilla 

pystyi suhteuttamaan ja reflektoimaan näihin hyvinvointiteorioihin liittyen, mitä haas-

tateltavat pitävät itse tärkeänä. Lisäksi kysymyksellä on myös merkitystä etuuskäsitteli-

jöiden suuntaan, joille tulen näitä aineistosta nousevia kehittämistuloksia myös esitte-

lemään, koska tutkimusluvan yhtenä ehtona oli esitellä valmis tutkielma täydentävän 

toimeentulotuen yksikön henkilökunnalle.   

Päädyin käyttämään analyysiprosessissa metodina teorialähtöistä, että teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia, koska minulla oli näiden erilaisten hyvinvointiteorioiden, tarveteorioi-

den sekä lainsäädännön pohjalta aika hyvin tiedossa mitä tulen haastateltavilta kysy-

mään ja miten aineisto tulee liittymään yhteen teorioiden kanssa. Jouni Tuomen ja An-

neli Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysillä menetelmänä voidaan analysoida do-

kumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tämän tutkielman yhteydessä haastatte-

luista nouseva aineisto toimii dokumentointi välineenä. Sisällönanalyysillä pyritään saa-

maan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyy-

sillä saadaan kerätty aineisto kuitenkin vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten 

(Grönfors 1982; Grönfors & Vilkka 2011). Sisällönanalyysillä toteutettuja tutkimuksia on 

myös kritisoitu edellä mainitun mukaisesti keskeneräisyydestä. Tutkija on saattanut ku-

vata analyysia hyvinkin tarkasti, mutta hän ei ole kyennyt tekemään tutkimuksessaan 

mielekkäitä johtopäätöksiä vaan esittelee järjestetyn aineiston ikään kuin tuloksina. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) 

Teorialähtöinen analyysi nojaa johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esit-

tämään ajatteluun. Tutkimuksessa kuvaillaan tämä malli ja sen mukanaan määritellään 

muun muassa tutkimuksen kohteena olevat käsitteet. Tutkittava ilmiö toisin sanoen 

määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti. Kyse on siis siitä, että aineiston analyysia 

ohjaa valmis aikaisemman tiedon perusteella luotu teoria, kehys tai malli. Tämän tyyp-

pisen analyysin taustalla on useimmiten aikaisemman tiedon testaaminen uudessa kon-

tekstissa. Tutkimuksen teoreettisessa osassa on hahmoteltu valmiiksi esimerkiksi kate-
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goriat, joihin aineisto suhteutetaan.  Omassa tutkielmassani olen kuvaillut erilaisia hy-

vinvointi- sekä tarveteorioita sekä sosiaalioikeudellisesti näkökulmasta aihetta, johon 

myös peilaan esimerkin mukaisesti aineistosta nousevat asiat. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

110-111.)   

Teorialähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysirungon muodostami-

nen (Sarajärvi 2002). Sen sisälle muodostetaan aineistosta erilaisia luokituksia tai kate-

gorioita. Tällöin aineistosta voidaan poimia ne asiat, jotka kuuluvat analyysirunkoon, 

sekä asiat, jotka jäävät analyysirungon ulkopuolelle. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127-128.)  

Kuvio 1 esittää analyysiprosessin sekä tutkimustulokseni analyysirunkoon tiivistettynä 

mallina. Analyysirunko muotoutui analyysiprosessin aikana litteroimalla haastatteluita. 

Analyysirungon muodostin tutkimuskysymykseni ympärille eli hyvinvoinnin edistäminen 

täydentävän toimeentulotuen avulla. Analyysirungon tekemiseen ei löytynyt mitään yh-

teneväistä ohjeistusta, jonka vuoksi valitsin rungon tekemiseen itselleni sopivan ratkai-

sun. 

  

Kuvio 1 analyysirunko 
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4.3 Tutkimuksen eettisyys 

Etiikka moraalisina valintoina ja päätöksinä kattaa koko tutkimusprosessin aina aiheen 

valinnasta tutkimuksen tulosten vaikutuksiin saakka. Eettisiä kysymyksiä voi liittyä tutki-

muskohteen ja menetelmän valintaan, aineiston hankintaan, tieteellisen tiedon luotet-

tavuuteen, tutkittavien kohteluun sekä tutkimustulosten vaikutuksiin. (Kuula 2011, 11.) 

Omassa tutkimusprosessissani eettisyys korostui heti valitsemani aiheen jälkeen. Heik-

kilä (2002, 165) on todennut, että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tutkija saat-

taa joutua vaikeiden eettisten kysymysten eteen jo yksin siitä syystä, että tutkimuksen 

aihe on arkaluontoinen. Tunnistettavuuteen liittyen ymmärsin, että oma aiheeni on ar-

kaluonteinen, jonka vuoksi haastateltavat tulisi anonymisoida huolellisesti. Ano-

nymisointi oli erityisen tärkeää haastattelujen jälkeen analysointivaiheessa, jotta haas-

tateltavia ei tunnistettaisi valmiista tutkielmasta. Erityisesti haastateltavien nimet sekä 

perhettä koskevat tunnistetiedot tuli jättää pois. Tärkeää oli myös jättää kaikki yksityis-

kohtaiset kuvailut liittyen lasten harrastamiseen pois kerätystä aineistosta. Lisäksi käytin 

sukupuolineutraalia lapsi sanaa korvaamaan tyttö ja poika sanoja, jotta tunnistetta-

vuutta ei olisi syntynyt aihetta koskien. Lähtökohtana on tarve suojella tutkittavia niiltä 

mahdollisilta negatiivisilta seurauksilta, joita haastateltavien tunnistaminen tutkiel-

masta saisi aikaan. Erityisen tärkeä eettinen vaikutus oli tunnistamattomuuden lupaa-

misella, koska tämän vaikutuksen on myös tutkimuksissa katsottu saavan rehellisiä vas-

tauksia ja keinoksi saada tutkittavia osallistumaan tutkimuksiin. (Dench ym. 2004, 72; 

Kuula 2011, 200-201.) Haastateltavat olen merkinnyt omaan ainestooni H-kirjaimella ja 

numeroinut jokaisen haastateltavan erikseen haastateltavien lukumäärän mukaisesti (1-

7). 

Heikkilä (2002, 166) huomauttaa, että sosiaalipolitiikkaan liittyviin tutkimuksiin kohdis-

tuu ristiriitaisia odotuksia ja paineita. Sosiaalipolitiikkaan liittyvissä tutkimuksissa koh-

dataan tilanteita, joissa enemmistön ja vähemmistön, köyhien ja rikkaiden ja hyvä- ja 

huono-osasisten edut törmäävät. Näihin tutkimuksiin liittyviin ilmiöihin suhtaudutaan 

joskus paheksuvasti tai tuomitsevasti, mikä osaltaan lisää tutkimuksen arkaluontai-

suutta. Tämän johdosta eettisyys tulee huomioida entistä tarkemmin koko tutkimuspro-

sessin aikana. Omassa tutkielmassani arkaluonteisuus ei noussut merkittävästi esille 

haastattelutilanteissa, koska pidin eettisten näkökohtien kertomista verbaalisti haasta-

teltaville luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntymiselle. Eettisiä näkökohtia olivat 
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muun muassa mainitseminen mahdollisuudesta jättäytyä pois tutkielman teosta missä 

tahansa vaiheessa. Tärkeää oli tuoda myös esille, että mihin kaikkeen ainestoa hyödyn-

netään.  

Tutkimuksen eettisyys konkretisoitui varsinkin tutkimuslupavaiheessa. Tutkimuslupaa 

hakiessani kunnalta, niin kuului hakemuksen yhtenä kriteerinä esittää omat ratkaisut, 

kuinka toimia eettisesti tukittavien osalta. Eettisenä pääohjesääntönä omalle tutkimuk-

selle oli tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 2012) eettisillä ohjeistuksilla, kuten 

haastateltavien itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittamisella. Pyrin avoi-

mesti kertomaan haastateltaville tutkielman perustiedot sekä haastateltavilta kerättä-

vän tiedon käyttötarkoituksen.  

Eettisiä periaatteita tutkimukseen liittyen esittelin haastateltaville jo ennakkoon saate-

kirjeessä (ks. liite 2), jonka haastateltavat saivat luettavakseen ennen haastatteluun 

osallistumisesta. Saatekirje osoittautui tärkeäksi työvälineeksi haastateltavien mukaan 

saamiseksi tutkimukseen. Iso merkitys oli Vantaan kaupungin sosiaalitoimen edustajien 

muokkausehdotuksilla, kun he olivat lukeneet lävitse tekemäni saatekirjeen haastatel-

taville. Sosiaalitoimen edustajat pyysivät minua poistamaan termin vähävarainen saate-

kirjeestä sekä tutkielmasta, koska he pitivät sitä näiden tuensaajien kohdalla turhan lei-

maavana käsitteenä. Tuensaajien joukko on hyvin monipuolinen ja ihmisten tilanteet 

yksilöllisiä. Osa tuensaajista saattaa olla palkkatyössä käyviä yksinhuoltajia, jotka saatta-

vat olla palkan riittämättömyyden vuoksi oikeutettuja toimeentulotukeen. Eettisyys tuli 

huomioitua myös ennen haastattelua, kun pyysin haastateltavilta allekirjoituksen suos-

tumuslomakkeeseen (ks. liite 3).  

Haastattelut suoritettiin äänieristetyissä huoneissa, joka turvasi arkaluonteisten tietojen 

leviämisen ulkopuolisten ulottuville. Nauhoitusvälineenä käytin omaa älypuhelinta. 

Haastateltavat olivat haastattelutilanteessa hyvin avoimia aiheesta puhuttaessa. Haas-

tattelutilanteet olivat rentoja eivätkä haastateltavat kokeneet tilannetta mitenkään ah-

distavaksi. Pyrin luomaan haastattelutilanteet mahdollisemman avoimiksi sen suhteen, 

että haastateltavilla olisi ollut mahdollisuus kertoa avoimesti omia mielipiteitään ylei-

sesti koko haastatteluprosessiin liittyen.  

Aihe oli tärkeä, josta yleisesti ottaen riitti paljon kerrottavaa. Nauhoitusten jälkeen siir-

sin välittömästi äänitiedostot tietokoneelle ja poistin äänitykset älypuhelimesta, jotta ne 
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eivät vahingossakaan leviäisi ulkopuolisten haltuun. Tietokoneelle olin luonut nauhoite-

tuille haastatteluille omat tiedostokansiot, josta niitä oli helppo käsitellä litterointivai-

heessa.  
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5 Täydentävän toimeentulotuen asiakkaana 

5.1 Asiakkaiden kokemukset lasten harrastusten tukemisesta  

Haastateltavien kokemukset täydentävästä toimeentulotuesta lasten harrastusten tu-

kemisen suhteen olivat pääosin positiivisia. Tuen avulla haastateltavien lapset pääsivät 

maksullisten harrastusten pariin. Negatiiviset kokemukset liittyivät lähinnä taloudellisen 

tuen vähäiseen määrään. Aloitan luvun tarkastelemalla haastateltavien kokemuksia asi-

oimisesta täydentävän toimeentulotuen suhteen. Haastateltavat pitivät hakemuksen te-

kemistä sähköisesti helpottavana asiana. Paikan päällä tapahtuvaa asioimista ei saisi kui-

tenkaan lopettaa kokonaan, koska kaikki asiakkaat eivät omista tietokonetta. Ongelma-

kohtana hakemusprosessiin liittyen pidettiin toimeentulotuen jakautumista kansanelä-

kelaitoksen ja kuntien kesken. Esimerkiksi kunnan oma sähköinen asiointi kanava koet-

tiin hankalaksi.  

Lain esitöissä (HE 358/2014 vp, 21, 23) perusteltiin toimeentulotuki uudistusta, sillä että, 

uudistuksen toteuduttua toimeentulotuen asiakkaat olisivat nykyistä yhdenvertaisem-

massa asemassa. Lisäksi kansaneläkelaitos hankkii etuusratkaisujen pohjaksi kattavia ja 

ajantasaisia tietoja eri rekistereistä. Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän avulla asiak-

kaiden toimittamat hakemukset ja liitteet saadaan näkyviin viipymättä, mikä osaltaan 

nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Lain esitöissä mainittiin toimeentulotuki uudistuksen 

vähentävän päällekkäistä hallinnointia, kun säännösten mukainen oikeus vähimmäistur-

vaan voidaan kokonaisuudessaan toteuttaa saman viranomaisen toimesta niin kutsutun 

yhden luukun palveluperiaatteen mukaisesti. Perustoimeentulotuen kytkeminen mui-

den Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien etuuksien sisällölliseen ja tekniseen käsit-

telyyn keventää merkittävästi hallinnointia eikä henkilön tai perheen usein samaan elä-

mäntilanteeseen liittyvää toimeentuloturvaa tarvitse käsitellä useampaan kertaan eri 

tahoilla. Ehdotetulla siirrolla myös eri etuuksien välinen yhteensovitus helpottuisi. 

Lain esitöissä keskeisin huolta herättävä asia toimeentulotuen siirrossa oli se, miten Kan-

saneläkelaitoksen ja kuntien yhteistyö turvataan niin, etteivät tehtävien siirto pois lähei-

sestä yhteydestä kunnan sosiaalihuoltoon ja kirjallisen menettelyn oletettavasti aiem-

paa laajempi käyttö lisäisi syrjäytymistä. Esitöiden mukaan huomioon tulisi ottaa se, 
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ettei kaikilla asiakkailla ole mahdollisuutta internetin käyttöön asioinnissa. (HE 358/2014 

vp, 28-29.) 

  

Haastateltavien kokemukset asioinnista.  

”Hakeminen on tehty helpoksi. Voi varata ajan, jossa käsitellään paikan päällä tilanne 

tai netissä voi hakea täydentävää sähköisesti. (H3) 

 

Asioiminen täydentävän toimeentulotuen suhteen on hyvin yksilöllistä. Sähköiseen asi-

oimiseen vaaditaan tietokonetta ja internet yhteyttä. Kaikilla asiakkailla ei välttämättä 

ole mahdollisuutta hankkia tietokonetta, jonka vuoksi on tarpeellista olla mahdollisuus 

asioida myös paikan päällä kunnan sosiaalitoimessa täydentävään toimeentulotukeen 

liittyvissä asioissa. Paikan päällä asioimisessa on mahdollisuus neuvontaan hakemuksen 

tekemiseen liittyen sekä teknisten laitteiden käyttömahdollisuus esimerkiksi kuittien ko-

pioimiseen tai skannaukseen hakemuksen liitteeksi. Paikan päällä asioimisen etuina näh-

tiin asioiden olevan helpompi perustella konkreettisesti asiakkaalta työntekijälle. Asiat 

tulevat konkreettisemmin perusteltua kasvotusten tapahtuvalla tapaamisella kuin säh-

köisesti tapahtuvalla asioinnilla.   

 

”Käyn aina paikan päällä tekemässä hakemuksen enkä käytä nettiä tai tietokonetta. 

Paikan päällä saa kopioitua kaikki kuitit ja vahtimestarit on tosi mukavia ja auttavaisia. 

Olen tyytyväinen, kun maksavat aina kuittien mukaan mitä olen itse maksanut. Mak-

san ensin itse harrastusmaksut ja virkailija maksaa sitten kuitteja vastaan minulle ta-

kaisin. Tykkään käydä paikan päällä, koska silloin saa paremmin itse selitettyä asiat ih-

minen ihmiselle. Minulle on helpompi puhua ihmisten kanssa kuin tehdä koneella.” (H5) 

 

Toimeentulotuki muutoksesta johtuen asiakkaat joutuvat nykyisin sähköisessä asioin-

nissa asioimaan Kelan sekä kunnan järjestelmissä. Sähköisten kanavien yhtenäistäminen 

helpottaisi asiakkaiden asioimiskokemuksia toimeentulotukiasioissa. Kelan perustoi-



51 
 

 

meentulotukiohjeissa mainitaan, että täydentävään toimeentulotukeen liittyvät vaati-

mukset voi myös liittää perustoimeentulotukihakemukseen, jolloin Kela siirtää täyden-

tävän toimeentulotuen hakemuksen suoraan kuntaan. (Kela) 

 

”Itseasiassa se on nykyisin aika hankala, kun perustoimeentulotuki tulee Kelalta ja täy-

dentävää toimeentulotukea lastenharrastuksiin pitää hakea sossusta. Sossun oma netti 

systeemi on suht hankala, sellane et lähtee takaraivo irti. On tehty hankalaksi.” (H6) 

 

Kokemukset tuen määrästä ja riittävyydestä. 

”Minun lapset harrastavat jalkapalloa ja joskus luulin, että se olisi halvin harrastus, 

mutta ei lähelläkään. Varusteisiinkin pitää saada tukea.” (H2) 

 

Aineistosta nousi esiin ongelmakohta liittyen siihen, ettei tuki aina riitä kaikkiin niihin 

kuluihin, joita lasten harrastamiseen liittyy. Harrastuksiin yleensä kuuluu erilaisia varus-

teita, jotka usein ovat myös välttämättömiä. Esimerkiksi jalkapallo harrastukseen pitää 

ostaa jalkapallokengät sekä säärisuojat. Myllyniemen (2016, 70) tekemän tutkimuksen 

mukaan useampi kuin joka kolmas nuorista on jättänyt jonkin harrastuksen aloittamatta 

rahanpuutteen takia. Vastaava havainto tehtiin vuoden 2013 vapaa-aikatutkimuksessa, 

kun selvitettiin liikuntaharrastusten hintojen merkitystä liikkumattomuudelle. Tuolloin 

harrastuksen kalleus nosti nimenomaan aloittamiskynnystä, mutta niistä, jotka jo olivat 

aloittaneet, varsin harva piti hintaa lopettamisen syynä. (Myllyniemi & Berg 2013.)  

 

”Summia kannattaisi tarkistaa, koska ei ne oo ees sinnepäinkään. Varusteiden takia tu-

lee paljon oheiskuluja.” (H6) 

 

Tärkeä huomio täydentävään toimeentulotuen määrään ja riittävyyteen liittyen on sillä, 

että kunnat ovat laatineet toimeentulotukilain soveltamisesta omia ohjeitaan, joilla on 

pyritty saamaan kunnan sisällä tehtävät toimeentulotukipäätökset mahdollisimman pal-

jon perusteiltaan yhdenmukaisiksi. Kuntien ohjeistukset voivat poiketa toisistaan. Lisäksi 
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kuntien viranhaltijat voivat omaksua omassa ratkaisukäytännössään muutoinkin linjauk-

sia, jotka poikkeavat toisten kuntien omaksumasta linjasta. Nämä epäkohdat ovat omi-

aan osaltaan heikentämään toimeentulotukiasiakkaiden yhdenmukaista kohtelua eri 

kunnissa. (HE 358/2014 vp, 13.) Esimerkiksi Espoon täydentävän ja ehkäisevän toimeen-

tulotuen ohjeen mukaan myönnetään yhteen ohjattuun harrastukseen/lapsi/vuosi kor-

keintaan seuraavasti; 0–3-vuotiaille 100 €/v, 4–5-vuotiaille 200 €/v, 6–11-vuotiaille 400 

€/v, 12–17-vuotiaille 500 €/v. (Ks. (http://www.espoo.fi/download/no-

name/%7BE5E9CC5E-0940-4000-803C-E3B00E2ADFD4%7D/90584).)  

Toimeentulotuesta annetun lain esitöissä mainitaan, että kuntien toimeentulotukioh-

jeet olivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen aloitteesta laajan selvittelyn kohteena 

vuonna 1994, jolloin lääninhallitukset arvioivat oikeusasiamiehen pyynnöstä alueensa 

kuntien toimeentulotukiohjeiden lainmukaisuutta. Selvityksessä ilmeni, että kuntien oh-

jeet erosivat suuresti toisistaan. Ohjeita myös noudatettiin liian kaavamaisesti yksilölli-

nen tarveharkinta unohtaen. Ohjeisiin sisältyi myös monenlaisia lainvastaisia kattoja 

myönnettävän tuen määrälle, joilla toimeentulotuen tasoa alennettiin esimerkiksi asu-

mis-, terveydenhuolto-, työmatka- ja päivähoitomenojen sekä henkilön tai perheen eri-

tyisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvien menojen osalta. Tämänkin jälkeen ohjeet 

ovat olleet eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettujen kantelujen aiheena lähes vuo-

sittain. (HE 358/2014 vp, 13.) 

Kotkas (2014, 43) on todennut tutkimuksessaan, että viranomaisten harkintavallan tulisi 

olla lakisidonnaista. Lainsäätäjä on toisaalta myös pakotettu jättämään viranomaisille 

harkintavaltaa tiettyjä asioita ratkaistaessa. Kuinka sitten tunnistetaan, onko lainsäätäjä 

antanut viranomaiselle tarkoituksenmukaisuusnäkökohtiin liittyvää harkintavaltaa vai 

ei? Kuten edellä on todettu, niin viranomaisten toiminnan on aina perustuttava lakiin. 

Vaatimus koskee myös tapauksia, joissa viranomaiselle on suotu harkintavaltaa. Tämä 

merkitsee sitä, että viranomaiselle annetun harkintavallan tulee käydä ilmi yksittäisestä 

lainsäännöksestä.  

Kalliomaa-Puhan (2014, 283, 286) mukaan viranomaisen harkintavaltaa suhteellistaa te-

hokkaasti yksi hyvän hallinnon perussäännöistä. Eli asianosaiselle on varattava mahdol-

lisuus sanoa mielipiteensä ennen asian ratkaisemista (ks. HL 34 § 1 momentti & PL 21 § 

2 momentti). Kuuleminen on tehtävä silloinkin, kun varsinainen harkintavalta on täysin 

viranomaisella, vaikka viranomaisen harkintavalta olisi tapauksessa varsin laaja, olipa 

http://www.espoo.fi/download/noname/%7BE5E9CC5E-0940-4000-803C-E3B00E2ADFD4%7D/90584
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BE5E9CC5E-0940-4000-803C-E3B00E2ADFD4%7D/90584
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päätös asiakkaalle myönteinen tai kielteinen. Viranomaisen harkintavaltaa rajoittavat 

myös muut reunaehdot, kuten yksittäisten lakien kriteerit, yleensä ihmis- ja perusoikeu-

det, hyvän hallinnon periaatteet sekä ammattietiikka. Moraalisten ja eettisten punnin-

tojen on todettu olevan varsin merkittäviä harkinnan osatekijöitä (Hawkins 1992, 43). 

Yhdenvertaisuutta on pyritty turvaamaan esimerkiksi aiemmin mainituilla erilaisilla so-

siaali- ja terveysministeriön antamilla toimeentulotukilain tulkinnan ohjeistuksilla, kuten 

kuntainfoilla ja toimeentulotukilain kuntasoveltajille laaditulla oppaalla. Lisäksi aluehal-

lintovirastojen, sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran, hallinto-

oikeuksien, korkeimman hallinto-oikeuden, eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneu-

voston oikeuskanslerin ratkaisut ovat ohjanneet kuntien käytäntöjä yhtenäisempään 

suuntaan. Kuntien erilaiset käytännöt voivat kuitenkin johtaa nykyisellään edelleen toi-

sinaan tilanteisiin, joissa tuen hakijat ovat joiltain osin tosiasiallisesti eriarvoisessa tilan-

teessa riippuen asuinpaikastaan. (HE 358/2014 vp, 13.)  

Aila Linnakankaan (2013, 241) mukaan näiden toimielinten hyväksymien ohjeiden lisäksi 

kunnissa sovelletaan myös esimiesten antamia suullisia tai kirjallisia ohjeita sekä sosiaa-

lityöntekijöiden keskenään sopimia pelisääntöjä. Yhteisiä ohjeita on vahvistettu myös 

seutukunnittain tai talousalueittain yli kuntarajojen. Ohjeet nopeuttavat päätöksente-

koa ja yhtenäistävät viranhaltijoiden ratkaisukäytäntöjä ja edistävät siten asiakkaiden 

yhdenvertaista kohtelua. Vaikka sosiaali- ja terveysministeriön suositusluonteinen opas 

toimeentulotuen soveltajille täydentääkin toimeentulotukilakia, kuntien omat yksityis-

kohtaisemmat ohjeet ovat tarpeellisia erityisesti kirjallisessa etuuskäsittelyssä, jossa ei 

yleensä tehdä yksilöllistä tarveharkintaa edellyttäviä päätöksiä. Linnakangas jatkaa, että 

ohjeilla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Ne voivat aiheuttaa eriarvoisuutta valtakun-

nallisesti hakijoiden kesken eri puolilla maata. Ne voivat myös kaavamaistaa liiaksi tuen 

myöntämistä. Vaikka näillä yleisohjeilla ei ole sitovasti ratkaistu yksittäisten hakijoiden 

oikeutta toimeentulotukeen, ohjeet kuitenkin käytännössä ohjaavat viranhaltijoiden 

päätöksentekoa.  

 

”Mielestäni ei pitäisi olla ehdottomuus, että on toimeentulotuen piirissä valmiiksi. Yllät-

tävä romahdus voi viedä ahdinkoon, ja laskelmat saattavat antaa illuusion, että rahat 
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riittävät systemaattisesti tietyn aikaa. Oikeassa elämässä kaikesta kulusta ei jää todis-

teita taikka näyttöä, ja elämä on kalliimpaa kuin laskelmat antavat ymmärtää.” (H1)  

 

Aineistosta nousi vahvasti esiin, että todellisuus maksettavista rahamääristä ei vastaa 

niitä realiteetteja, joita harrastukset todellisuudessa maksavat. Tähän liittyen on tärkeää 

huomioida, että toimeentulotukilain 7 c §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan täydentävää 

toimeentulotukea myönnettäessä on otettava huomioon perheen erityisistä tarpeista 

tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edis-

tämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Toisin sanoen täydentävän toimeentulotuen on 

korvattava niitä oheiskuluja, joita aineistostakin on noussut esiin. Korkeimman hallinto-

oikeuden tulkinnan mukaan toimielimen päätökset soveltamisohjeista eivät ole valitus-

kelpoisia, joten kantelun tekeminen on ainoa mahdollisuus saada ohjeiden lainmukai-

suus tutkittavaksi. (Linnakangas 2010, 241.)   

Eräs eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijaisen (EAO 21.2.2013 Dnro 1441/4/12) te-

kemä ratkaisu koski juuri kantelua harrastustuen korvattavuudesta täydentävällä toi-

meentulotuella. Hakija oli kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska hänelle ei 

oltu myönnetty täydentävää toimeentulotukea lastensa harrastusmenoihin, koska sum-

mat olivat ylittyneet kunnan soveltamisohjeesta. Ratkaisussa todettiin, että eduskunnan 

oikeusasiamies ei voi antaa yksittäisiä lain soveltamiseen liittyviä tulkintasuosituksia. Mi-

käli toimeentulotuen hakija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hänen tulisi hakea 

siihen muutosta päätökseen liitetyn ohjauksen mukaisesti. Viime kädessä tuomioistuin 

päättää siitä, millä tavoin lain säännöksiä tulee kulloinkin soveltaa. Apulaisoikeusasia-

miehen sijainen toteaa kuitenkin arvionaan, että Helsingin pysyväisohjeessa määritellyt 

täydentävän toimeentulon vuosittaiset euromäärät lasten vuosittaisia harrastuskustan-

nuksia varten ovat nykypäivänä varsin pienet. Lasten harrastustoiminta on apulaisoi-

keusasiamiehen käsityksen mukaan yksi keskeinen tekijä lasten syrjäytymisvaaran eh-

käisemisessä. Apulaisoikeusasiamiehen sijainen kiinnitti myös huomiota Helsingin kau-

pungin sosiaaliviraston lausunnossaan esittämään siitä, että täydentävää toimeentulo-

tukea myönnetään määrärahojen puitteissa tarveharkintaa käyttäen. Tältä osin hän to-

teaa sosiaalivirastolla olevan virheellinen käsitys täydentävästä toimeentulotuesta. Täy-

dentävä toimeentulotuki ei ole määrärahasidonnainen vaan tarveharkintainen ja laissa 
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määrätty viimesijainen taloudellisen tuen muoto. Se on myönnettävä asiakkaalle mää-

rärahojen loppumisesta riippumatta, jos asiakkaalla on siihen lain edellytykset täyttävä 

tarve.  

Kyseinen kantelu vahvistaa aineistosta nousevaa näkemystä siitä, että maksettavat sum-

mat eivät vastaa todellisia harrastuksista koituvia kuluja. Kuntien ohjeistukset harrastus-

tuen suhteen tulisi ottaa lähempään tarkasteluun ja saattaa ne ajan tasalle todellisten 

kustannusten kanssa. Täydentävä toimeentulotuki ei muutoin aja asiaansa asiakkaiden 

taloudellisen tilanteen vakauttamisessa, jos myönnettävät summat eivät kata koko har-

rastustoimintaa. Tilanteen korjaaminen vaatisi asiakkaiden tarkempaa kuulemista har-

rastusmaksujen suhteen. Lisäksi on korostettava toimeentulotukilain7 c säännöstä, joka 

koskee täydentävän toimeentulotuen myöntämistä. Säännöksen mukaan täydentävällä 

toimeentulotuella tulisi turvata asiakkaan toimeentulo sekä edistää asiakkaan itsenäistä 

suoriutumista.   

 

5.2 Täydentävän toimeentulotuen merkitys asiakkaiden hyvinvoinnille 

Aineistosta nousee vahvasti esiin harrastusten tukemisen taloudellinen merkitys eriar-

voistumisen kannalta sekä keinona ehkäistä syrjäytymistä. Täydentävällä toimeentulo-

tuella oli erityisesti hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Harrastusten tukeminen taloudel-

lisesti mahdollistaa tukea saavien perheiden lasten osallistumisen maksullisiin harras-

tuksiin. Lisäksi lain esitöissä (HE 358/2014 vp, 7) korostetaan täydentävän toimeentulo-

tuen osalta sosiaalihuollon pyrkimystä edistää henkilön ja perheen hyvinvointia ja oma-

toimisuutta sekä syrjäytymisen ehkäisyä.   

 

 ”Ilman täydentävää toimeentulotukea lapset eivät voisi harrastaa mitään maksul-

lista.” (H3) 

Hakovirta ja Rantalaiho (2012) nostivat tutkimuksessaan esiin, että jos vanhemmilla ei 

ole varaa kustantaa lapsia harrastusten pariin, aiheuttaa tämä hyvinvointivajeita lapsille, 

joka lisää eriarvoisuutta lasten keskuudessa. Harrastukset nähdään myös sosiaalisen 

pääoman kannalta hyvänä keinona saada kavereita ja näin ollen se estää parhaimmassa 
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tapauksessa lapsen syrjäytymiseltä (Bourdieu 1998). Lisäksi liikunnan harrastamisella 

tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten kehitykseen sekä psykososiaa-

liseen hyvinvointiin (Brunet ym. 2013; Jewett ym. 2014; Sabiston ym. 2016; Sagatun ym. 

2007). Sagatunin ym. (2007) tutkimuksen mukaan 15–16 vuoden iässä harrastettu lii-

kunta ehkäisee poikien mielenterveysongelmia varhaisaikuisuudessa.  

Kantomaan ja kumppaneiden (2010) tutkimus puolestaan osoittaa, että nuorten vähäi-

nen liikunnan harrastaminen oli yhteydessä tunne-elämän häiriöihin, sosiaalisiin ongel-

miin, ajatus- ja tarkkaavaisuushäiriöihin sekä käytöshäiriöihin. Liikunnalliseen aktiivisuu-

teen kannattaa panostaa lasten osalta, koska se on yhteydessä nuorten hyvään koulu-

menestykseen. Tutkimuksessa päädyttiin loppupäätelmään, että monipuolisen, ikä- ja 

kehitystasolle sopivan liikunnan avulla voidaan edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia 

sekä koulutuksellisia edellytyksiä.  Harrastusta pidetään myös lainsäätäjien keskuudessa 

tärkeänä keinona ehkäistä syrjäytymistä. Lainsäätäjän tahto tulee siis esiin toimeentu-

lotukilain 7 c §:ssä, että lain esitöistä (ks. HE 358/2014 vp, 37), joissa mainitaan lasten 

harrastusten tukemisen tärkeydestä liittyen lapsen ja nuoren kehittymisen, sosiaalistu-

misen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. 

 

Kokemukset tuesta perheen ja lapsen hyvinvoinnille. 

”Saamme suuren avun harrastemaksujen tukemisesta. Näin ei eriarvoisuus nosta pää-

tään, vaan pienituloisen perheen lapsikin voi harrastaa edes yhtä harrastusta. Tukee 

lapsen itsetuntoa, ja tuntee olevansa osa yhteisöä. Harrastukset ovat kalliita. Ei tar-

vitse jättää laskua maksamatta sen vuoksi, velkaantua lisää.”(H1) 

 

Aineistosta nousi esiin positiivinen näkökulma tuen hyvinvointi vaikutuksiin, joka koros-

tui varsinkin taloudellisesta aspektista. Haastateltaville jäi tuen ansiosta ylimääräistä ra-

haa muihin tarpeellisiin asioihin kuten laskujen maksamiseen. Tuen avulla perheiden ei 

tarvitse jättää harrastusmaksuja maksamatta, joka voisi johtaa velkaantumiseen ja ta-

loudellisiin vaikeuksiin. Aineiston mukaan harrastukset myös tukivat lasten itsetuntoa. 

Lasten harrastusten tukeminen täydentävällä toimeentulotuella on tärkeää niille per-
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heille, joilla ei ole varaa itse kustantaa lastensa harrastuksia. Täydentävän toimeentulo-

tuen avulla myös toimeentulotukiasiakkaiden lapsilla on mahdollisuus edetä esimerkiksi 

Suomen maajoukkuetason urheilijoiksi. Harrastamisen hinta ei saisi johtaa lasten har-

rastusten päättämiseen. Haastateltavat pitivät täydentävää toimeentulotukea hyvänä 

keinona ehkäistä eriarvoistumista.  

Hakovirta ja Rantalaiho (2012, 20) tuovat tutkimuksessaan esiin, että lasten väliset ta-

loudellisten resurssien erot tulevat lapsille näkyviksi nimenomaan kuluttamisessa ja ku-

lutustavaroissa, esimerkiksi vaatteissa, puhelimissa, harrastuksissa, perheen asunnossa 

ja autossa. Tutkimuksesta nousi esiin tärkeitä huomioita siitä, että samanlaisten tavaroi-

den omistaminen ja harrastukset lisäävät lasten välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

helpottavat kaverisuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Näkyvien kulutushyödykkeiden 

omistaminen tai kallis harrastus voi myös kohottaa lapsen statusta ja suosiota vertais-

ryhmässä.  

  

”Harrastus on todella tärkeä lapselle, enkä halua, että hän joutuu rahan takia lopetta-

maan. Ilman harrastusta hän voi joutua väärille poluille. Meille on tosi tärkeää, että 

lapsi saa harrastaa, koska ilman harrastuksia voi ajautua käyttämään huumeita tai jo-

tain. On tärkeää, että lapsi saa harrastaa jotain.”(H4) 

 

Tärkeä aineistosta nouseva huomio liittyi siihen, etteivät lapset joutuisi rahan vähyyden 

takia lopettamaan harrastuksiaan. Mikko Piispan (2013, 20-21) tekemässä tutkimuk-

sessa nousi esiin tärkeällä tavalla taloudellinen näkökulma lasten harrastusten tukemi-

sessa. Piispan tutkimukseen osallistuneet haastateltavat kertoivat, että nuoruusvuosina 

jotkut heidän urheilukavereistaan joutuivat lopettamaan harrastuksensa korkeiden laji-

maksujen vuoksi. Piispan tutkimuksessa kritisoitiin sitä, miten kalliiksi lajien harrastami-

nen on muuttunut. Kustannusten nousu merkitsee sitä, että osa lahjakkuuksista putoaa 

pois, mutta myös sitä, että he jotka jatkavat, joutuvat karsimaan lajivalikoimaansa. Tämä 

taas verottaa monipuolista liikuntataustaa, jonka hyödyllisyyttä haastatellut korostivat 

Piispan tekemässä tutkimuksessa. Taloudellisesti hyvinvoivien perheiden lapset ovat 

myös sikäli etuoikeutetussa asemassa, että heillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa 
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urheilu-uraansa pidemmälle kuin vähävaraisten perheiden lapsilla. (Ks. Järvinen & Kolbe 

2007; Kahma 2010.) 

 

”Onhan siitä valtava hyöty meidän perheelle, lapset tykkää jalkapallosta. Ei tiedä miten 

olisi, jos olisimme koko ajan vaan kotona tai lapsista tulisi roikkuvia kappakeskuk-

sessa.”  (H2) 

 

Haastateltavat nostivat harrastuksen ennaltaehkäisevän elementin lasten vapaa-aikaan 

liittyen. Harrastusten avulla lapset oppivat terveellisiä elämäntapoja eivätkä joudu vää-

rille poluille esimerkiksi kauppakeskuksissa. Myös Hakovirran ja Rantalaihon (2012, 55) 

tutkimukseen osallistuneet lapset kokivat harrastuksen merkityksen tärkeänä ja arvos-

tivat erityisesti liikunnallisia harrastuksia. Liikuntaharrastusten merkitystä perusteltiin 

usein viittaamalla terveisiin elintapoihin ja liikunnan merkitystä verrattiin muuhun sa-

manikäisille tyypilliseen toimintaan ja tekemiseen, kuten tietokoneella ja puhelimella 

pelaamiseen tai television katseluun. Liikuntaharrastuksia lapset perustelivat aktiivisena 

tekemisenä, joka estää sen, ettei istuta vain tietokoneella tai kännykän ääressä. Lisäksi 

tutkimukseen osallistuneet lapset kokivat harrastukset yleisesti normiksi eli sellaiseksi 

asiaksi, jonka pitäisi kuulua jokaisen lapsen elämään.    

 

Kokemukset hylkäävistä päätöksistä. 

”Yksi tai kaksi päätöstä minulla on hylätty ja ne ovat liittyneet matkakustannuksiin 

sinne lapsen harrastukseen. Se johtui siitä, että niihin tarvittiin tehdä suunni-

telma.”(H5) 

 

Haastateltavien kokemukset hylätyistä päätöksistä liittyivät erilaisiin oheiskuluihin, jotka 

liittyivät lasten harrastuksiin. Esimerkiksi täydentävän toimeentulotuen hakemukset liit-

tyen lasten harrastusten matkakuluihin johti hylättyyn täydentävän toimeentulotuen 

päätökseen. Perusteena hylättyyn päätökseen oli se, ettei harrastuksiin liittyvistä oheis-
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kuluista oltu mainittu haastateltavan asiakassuunnitelmassa. Asiakassuunnitelmaa kos-

kevan sosiaalihuoltolain 39 §:n 1 momentin ja 1 kohdan mukaan suunnitelmaan kirjat-

taisiin sekä asiakkaan esille tuoma tuen tarve sekä tuen tarvetta selvittäneen ja suunni-

telmaa laatineen sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemä tuen tarpeen arvio. Asiakas-

suunnitelman teossa tulisi hyödyntää sosiaalityöntekijän näkemyksiä.  

Anita Sipilä (2011, 22) mainitsee tutkimuksessaan sosiaalityöntekijällä olevan yhteiskun-

nallista tietoa, jota olisi tarpeellista hyödyntää näiden asiakassuunnitelmien teossa. Li-

säksi yhteiskuntatieteen soveltajana sosiaalityöntekijä käyttää teorioita ilmiöiden hah-

mottamiseen, tiedon valikointiin ja organisointiin sekä ymmärtääkseen tietoa laajem-

massa viitekehyksessä. Sipilän mukaan sosiaalityöntekijä joutuu jatkuvasti arvioimaan, 

miten erilaiset tutkimusmenetelmät ja –ohjelmat vaikuttavat sosiaalityön päämääriin ja 

tarkoitukseen suojella lapsia, nuoria ja perheitä muun muassa syrjäytymiseltä.  Tieteel-

linen teoriatieto on välttämätöntä. Se ei kuitenkaan sellaisenaan ole riittävä toiminnan 

perusta.  Arkipäivän käytäntötiedon ja ymmärryksen hankkiminen konkreettisessa toi-

minnassa on aina uusi tiedonmuodostuksen tilanne. Asiakkaan ja työntekijän kokemus-

tiedon kääntäminen professionaaliseksi tiedoksi ja sen yhteensovittaminen tieteellisen 

ammatillisen tietovarannon kanssa uudistaa ja vahvistaa professionaalista tietoa ja 

osaamista. (Gredig ja Marsh 2010, 64–82.) 

   

”Nuorempi lapsi harrastaa kamppailulajia ja siihen kuuluu ostaa se puku, mutta kun 

vaatemenot kuuluu perustoimeentulotukeen, niin ne on sitten hylätty. Pukua ei voi kui-

tenkaan käyttää muualla kuin harrastuksessa. Kuuskymppii maksat siitä et käytät sitä 

pari tuntii siellä harkoissa. Ne on treenivehkeitä eikä niitä voi käyttää muualla mutta 

kun, vaatteet kuulu perustoimeentulotukeen sanottiin kun yritin hakea tukea pukua 

varten.” (H6) 

 

Aineistosta nousi esiin toimeentulolain pykälien välisiä ristiriitoja. Erään haastateltavan 

kohdalla oli käynyt niin että, kaikkia lasten harrastuksiin kuuluvia tuen tarpeita ei oltu 

tuettu täydentävällä toimeentulotuella kuten esimerkiksi kenkä ja vaatemenoja. Ongel-

mana on, että toimeentulotukilain 7 a §:n mukaan perusosalla katettaviin menoihin kuu-
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luvat muun muassa vaatemenot. Eli tämän johdosta harrastusten tukeminen ei ole kui-

tenkaan aivan ongelmaton taloudellisesta näkökulmasta katsottuna. Lain esitöissä (HE 

358/2014 vp, 37) mainitaan kuitenkin, että täydentävää toimeentulotukea myönnettä-

essä voidaan ottaa huomioon myös sellaisia menoja, jotka kuuluvat lähtökohtaisesti toi-

meentulotuen perusosalla katettaviin menoihin, mutta jotka henkilön tai perheen eri-

tyisen tilanteen vuoksi ovat niin suuria, ettei perusosa riitä niitä kattamaan. Vaikka las-

ten harrastusmenot sisältyvät pääsääntöisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin, 

on lainsäädännössä jo pykälän nykyisenkin sanamuodon mukaan haluttu korostaa sitä, 

että tarvittavien harrastusvälineiden hankkiminen tai muiden kustannusten maksami-

nen ei ole aina perusosan puitteissa mahdollista.  Lisäksi on tarpeen huomioida, että lain 

esitöiden (ks. HE 358/2014 vp, 37) mukaan täydentävän toimeentulotuen saamiseksi 

asiakkaan on myös itse esitettävä riittävä selvitys erityismenon tarpeellisuudesta. 

 

 

Tulevaisuuden näkymät. 

Keräsin lopuksi haastateltavien näkemyksiä tulevaisuuden osalta. Tulevaisuuteen liitty-

vissä kysymyksissä haastateltavat toivat esiin täydentävän toimeentulotuen positiivi-

sesta merkityksestä lasten saamiin taitoihin harrastuksista. Harrastuksista saaduilla tai-

doilla voi olla lapsille myös hyötyä aikuisena erilaisissa tilanteissa kuten esimerkiksi työ-

elämässä.  

 

”Näkisin, että tulevaan tuella on hieno vaikutus. Harrastuksesta lapseni saavat elinikäi-

sen taidon ja onnistumisen kokemuksia. Lapseni jolla ei ole paljoa kavereita, saa tästä 

mielekästä tekemistä ja kivoja muistoja tulevaisuuteen, mahdollisesti tarvitsee tätä tai-

toa aikuisena työelämässäkin, ellei niin ainakin hieno taito mielestäni.” (H3) 

 

Lisäksi täydentävän toimeentulotuen saaminen lasten harrastuksiin on suoraan yhtey-

dessä siihen, että saako perhe jatkossa perustoimeentulotukea vai ei. Työpaikan saami-
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nen useimmiten katkaisee toimeentulotukiasiakkuuden ja näin ollen ei oikeus täydentä-

vään toimeentulotukeen katkeaa. On huomioitava, että toimeentulotukilain 2 a §:n mu-

kaan toimeentulotukea hakevan on velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.  

   

”No siis ei oo työpaikaa tiedossa, en tiedä, töihin meen heti kun saan töitä. Tukea jou-

tuu hakee niin kauan, kun saa toimeentulotukea” (H6) 

 

Haastatteluista nousi esiin toive omillaan pärjäämisestä, mutta täydentävän toimeentu-

lotuen hakemista ei pidetä häpeänä, jos tuen hakemiseen on tarvetta tulevaisuudessa 

esimerkiksi elämäntilanteen muutosten johdosta.  

 

”Toivomme että tulemme omillamme toimeen, ilman täydentävää tukea, mutta emme 

häpeä, jos siihen tulee tulevaisuudessa tarvetta satunnaisesti.” (H1) 

 

Täydentävään toimeentulotukeen liittyvien asioiden järjestäminen nähtiin tärkeänä te-

kijänä lasten harrastusten jatkon kannalta. On tärkeää, että lasten harrastustukeen liit-

tyvät tarpeelliset liitteet ja laskut on toimitettu sosiaalitoimeen, jotta päätös voidaan 

ylipäätänsä tehdä. Puuttuvat liitteet viivästyttävät tuen saamista, jonka vuoksi lapsen 

harrastuksen tukeminen voi vaarantua, jos harrastuslaskuja ei saada maksatetuksi täy-

dentävästä toimeentulotuesta.  

 

”Jos homma järjestyy, niin poika saa jatkaa jalkapallon parissa tuen avulla. Haluan 

saada hoidettua tämän asian heti kuntoon ja tietää mitä maksetaan, mikä summa 

maksetaan ja niin edelleen. Jos tämä järjestyy niin ei ole mitään ongelmia ja lapsi saa 

jatkaa jalkapalloa.” (H4) 
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Aineistosta huomasi hyvin, että kuinka tärkeänä tuki nähdään myös tulevaisuuden kan-

nalta. Haastateltavilla on ollut hyvät kokemukset tuen suhteen, jonka vuoksi sen hake-

mista ei esimerkiksi tarvitse hävetä. Yhtenä vaikuttavana tekijänä tähän on ollut muun 

muassa harrastuksesta saaduilla taidoilla, jotka saattavat parhaimmassa tapauksessa 

auttaa lasta myös tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä. 
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6 Johtopäätökset ja pohdinta  

Tutkielman tehtävänä oli selvittää, että edistääkö täydentävä toimeentulotuki perhei-

den ja lasten hyvinvointia. Mielestäni tutkimus toteutui osittain ihan hyvin, mutta tee-

mahaastattelurungon rakentaminen olisi vaatinut enemmän kohdistamista tuohon tut-

kimuskysymykseen. Nyt kysymykset kohdentuivat ehkä liikaa omiin mielenkiinnon koh-

teisiin täydentävään toimeentulotukeen liittyen. Onneksi hyvinvointiin liittyviä kysymyk-

siä kuitenkin löytyi muutamia teemahaastattelurungosta. Haastattelutilanteessa asiaa 

auttoi se, että haastateltavat toivat hyvinvointi asioita esiin muissakin kohdin haastatte-

lun aikana.  

Aineiston keräämisvaihe sujui hyvin eikä siitä noussut esiin mitään huomattavia ongel-

mia. Haastattelutilanteessa pyrin asettamaan itseni vahvasti tukijapositioon ja olemaan 

varovainen varsinkin eettisesti. Minua jäi harmittamaan se, että minulla olisi ollut mah-

dollisuus haastatella isompaakin määrää ihmisiä, jos heille olisi tarjottu esimerkiksi mat-

kakulut paikanpäälle. Ne jotka, halusivat tehdä haastattelun kirjallisesti, sanoivat suo-

raan, etteivät he halua saapua paikanpäälle haastattelun, koska siitä tulee ylimääräisiä 

matkakuluja. Tämä aiheutti sen, että aineistosta ei tullut niin kattavaa, jos kaikki haas-

tattelut olisi suoritettu nauhoittamalla. Nauhoittaminen lisää huomattavasti enemmän 

materiaalia litterointi vaiheessa. Tämä näkökulma on hyvä pitää mielessä jatkotutkimus-

ten valossa.  

Sosiaalityötä koskevat kysymykset jäivät myös uupumaan aineiston keruu vaiheessa. 

Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista kuulla haastateltavilta, että ovatko he 

olleet tekemisissä sosiaalityöntekijöiden kanssa täydentävää toimeentulotukea ha-

kiessa. Sosiaalityöntekijät saattavat olla tärkeässä roolissa esimerkiksi asiakassuunnitel-

mien teossa, josta olisi saanut nostettua esiin paremmin sosiaalityön roolia täydentä-

vässä toimeentulotuessa sekä ylipäätään lasten harrastusten tukemisessa. Lisäksi har-

kinnanvaraisuuteen liittyvät keskustelut jäivät harmittavasti pois keskusteluista haasta-

teltavien kanssa. Lisäksi aineistosta saatujen tulosten johdosta nousi esiin asiakassuun-

nitelmien tärkeä merkitys tukea päätettäessä. Jatkotutkimusten osalta asiakassuunni-

telma tulisi ottaa lähempään tarkasteluun lasten harrastusten tukemisessa täydentä-

vällä toimeentulotuella. 
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Aineistosta nousi esiin mielenkiintoisia ja tarpeellisia kehittämiskohteita tukeen liittyen. 

Eräs löydös koski sähköisiä järjestelmiä. Kansaneläkelaitoksen ja kunnan sähköisiä jär-

jestelmiä tulisi yhtenäistää, koska se helpottaisi asiakkaiden asiointia verkossa. Unohtaa 

ei saa myöskään paikan päällä koskevaa asiointia, koska kaikilla asiakkailla ei ole mah-

dollisuutta verkkoasiointiin. Esimerkiksi kaikilla ei ole tietokoneen käyttö mahdolli-

suutta, jonka vuoksi on tärkeää olla mahdollisuus asioida sosiaalitoimessa tukeen liitty-

vissä asioissa. Sosiaalitoimistoissa on mahdollisuus jättää tukihakemus paperisena ver-

siona sekä mahdollisuus kopioida tarvittavia liitteitä hakemuksen liitteeksi.  

Eräs aineistosta nouseva löydös koski lasten harrastuksiin myönnettäviä taloudellisia tu-

kisummia. Myönnettävät summat eivät aina riittäneet harrastuksesta koituneisiin tosi-

asiallisiin kuluihin, jonka vuoksi nämä kulut koituivat haastateltavien maksettaviksi.  

Näin ollen olisi tärkeää, että täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä huomioitai-

siin myös kaikki ne oheiskulut, joita harrastuksiin liittyy, koska muutoin asiakkaat eivät 

hyödy tuesta riittävällä tavalla taloudellisesti. Lisäksi liian pienet tukirahat ovat asiak-

kaan ja lapsen edun näkökulmasta ongelmallisia eivät ne ajaisi myöskään lainsäätäjän 

tarkoitusperiä. 

Hyödyllinen apukeino täydentävän toimeentulotuen liian vähäisiin tukisummiin liittyen 

nousi esiin myös aineistosta eli asiakassuunnitelma. Liitettäessä asiakassuunnitelmaan 

kaikki ne kulut, jotka liittyvät lasten harrastuksiin edistäisivät asiakkaiden taloudellista 

tilannetta positiivisempaan suuntaan. Asiakassuunnitelma toimisi myös hyödyllisenä 

työkaluna täydentävän toimeentulotuen päätöksentekijöille sekä oikeusturvana asiak-

kaille. Näen asiakassuunnitelman hyödyntämisen täydentävää toimeentulotukea myön-

nettäessä merkittävänä tietona tuenhakijoiden keskuudessa, koska asiakassuunnitel-

mien hyödyntäminen poistaisi epätasa-arvoisen tilanteen tuenhakijoiden keskuudessa. 

Näin ollen asiakassuunnitelmien hyödyntämisen tulisi olla automaatio lasten harrastus-

tukia päätettäessä. Lisäksi asiakassuunnitelmalla on kytkös lainsäädäntöön, jonka vuoksi 

suunnitelman huomioon ottaminen on velvoite täydentävässä toimeentulotukityösken-

telyssä.  

Tutkielman tutkimuskysymykseen liittyen tärkeimmät löydökset aineistosta koskivat asi-

akkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Taloudellisen tuen avulla haastateltavien lapset pää-

sivät maksullisten harrastusten pariin. Lisäksi harrastukset tukivat haastateltavien mu-
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kaan lasten itsetuntoa ja antoivat lapsille elinikäisiä taitoja. Tämän vuoksi on ehdotto-

man tärkeää, että lasten harrastuksia tuetaan täydentävällä toimeentulotuella, jotta toi-

meentulotukiasiakkaiden lapset myös pääsisivät maksullisten harrastusten pariin. Las-

ten harrastusten tukeminen vaatii erityisesti taloudellista panostusta, niin kuntiin liitty-

vät julkistalouden säästötoimet eivät saisi kohdentua lasten harrastusten tukemiseen.  

Lasten harrastusten tukemiselle on merkittävä ennaltaehkäisevä ja eriarvoisuutta tu-

keva elementti, jonka vuoksi on erityisen tärkeää tarkastella kakkia lasta koskevia pää-

töksiä aina lapsen edun näkökulmasta. Näin toimimalla mahdollistetaan myös valtakun-

nallinen harrastustakuu kaikille lapsille heidän perheiden yhteiskunnallisesta asemasta 

riippumatta. Jatkotutkimusten kannalta harrastustakuuseen liittyen olisi mielenkiin-

toista tutkia muita lasten harrastusten kannalta relevantteja yhteiskunnallisia toimijoita 

kuten opetustoimea ja kolmatta sektoria.  
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Liitteet 

 

Liite 1 

Teemahaastattelurunko (täydentävä toimeentulotuki) 

1. Taustatiedot: 

Tähän voi kertoa halutessaan omista taustoistaan. (Esimerkiksi, nimi, ikä, missä asuu, 

ketä perheeseen kuuluu, parisuhteessa vai yksinhuoltajana, montako lasta on perheessä 

ja minkä ikäisiä)  

2. Täydentävän toimeentulotuen hakemisesta 

 Mistä saitte tietää täydentävästä toimeentulotuesta? 

 Mihin kaikkeen tukea voi saada (esim. saatteko täydentävää toi-

meentulotukea muuhun tarkoitukseen kuin lasten harrastuksiin)? 

 Kertokaa kokemuksistanne täydentävän toimeentulotuen hake-

musprosessista? Kertokaa myös kokemuksistanne kunnan sovelta-

misohjeisiin (esim. rahalliset määrät) liittyen lastenharrastusten tu-

kemisessa? Koetteko tuen rahallisen määrän riittäväksi? 

 Entä millainen kokemus teillä on täydentävän toimeentulotuen pe-

rustelemisesta hakemuksessanne (esim. hylätäänkö hakemukset 

http://www.espoo.fi/download/noname/%7BE5E9CC5E-0940-4000-803C-E3B00E2ADFD4%7D/90584
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BE5E9CC5E-0940-4000-803C-E3B00E2ADFD4%7D/90584
http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet
http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet
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riittämättömillä perusteluilla ja mikä on riittävää, jotta tuki myön-

netään, onko pelkkä perustoimeentulotuki asiakkuus riittävä pe-

ruste)? 

 Millainen kokemus teillä on täydentävän toimeentulotuen tiedot-

tamisesta esim. aikuissosiaalityön ja Kelan osalta? 

 Minkälainen kokemus ja tietämys teillä on tuen laillisista perus-

teista (esim. mihin kaikkeen tukea myönnetään toimeentulotuki-

lain 7c §:n mukaan)?  

 

3. Täydentävän toimeentulotuen hyödyt ja haitat 

 Mikä merkitys täydentävällä toimeentulotuella on perheesi hyvin-

voinnille? (Minkälaisia kokemuksia lapsi tai lapset ovat saaneet har-

rastuksesta? Entä koetteko tuen helpottavan perheen tilannetta 

esimerkiksi taloudellisesti tai jollain muulla lailla?) 

 Millä tavalla koet täydentävän toimeentulotuen auttavan perhet-

täsi? (mitä hyötyä esim. lasten harrastaminen tuo perheelle ja entä 

taloudelliselle tilanteelle, tuoko helpotusta riittävästi, onko tuki 

riittävä)? Jos vastaat että tuki ei ole riittävä tai jotain parannettavaa 

olisi, niin kertoisitko siitäkin. Voit kertoa miten tukea tulisi kehittää 

paremmaksi. 

 Saatteko avustusta täydentävän toimeentulotuen lisäksi muilta toi-

mijoilta? (Esim. vapaaehtoisjärjestöistä kuten Hope ry, pelastakaa 

lapset ry jne.) Jos saatte tai haette apua muilta toimijoilta, niin mil-

laisena koette asian? (Onko esim. täydentävä toimeentulotuki riit-

tämätön, jos tukea haettava muualta) 

 Minkälaiset tulevaisuuden näkymät perheelläsi ovat? (Auttaako 

tuki jollakin tavalla tulevaan?) 
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Liite 2 
  

Hei! 

Teen sosiaalityön pro gradu -tutkielmaa Lapin yliopistolle koskien lasten harrastusten 
tukemista täydentävällä toimeentulotuella. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla 
vanhempia tai vanhempaa. Haastattelun voi myös halutessaan suorittaa kirjoittamalla 
omista kokemuksistaan. Osallistumalla haastatteluun teillä olisi mahdollisuus tuoda 
esiin omia kokemuksianne esimerkiksi täydentävän toimeentulotuen hyvistä ja huo-
noista puolista. Haastatteluista saadut tulokset esitellään myös Vantaan sosiaalitoi-
melle, joten kokemuksenne täydentävästä toimeentulotuesta tulee otetuksi myös huo-
mioon.  

Tutkielman tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti, haastateltavien henkilötiedot 
jäävät ainoastaan tutkijan nähtäväksi eikä valmiista tutkielmasta voi tunnistaa yksittäisiä 
henkilöitä. Tutkimuksessa noudatetaan ihmistieteisiin kuuluvia eettisiä periaatteita ku-
ten tutkittavien itsemääräämisoikeutta, vahingoittamisen välttämistä sekä yksityisyyttä 
ja tietosuojaa. Lisäksi hävitän kaikki haastatteluihin liittyvät materiaalit sekä äänitteet 
heti tutkielman valmistumisen jälkeen. Suostumukset haastatteluun pyydän kirjallisesti 
suostumuslomaketta käyttämällä.  

Haastateltavalla on oikeus kieltäytyä tai vetäytyä missä tahansa tutkimuksen vaiheessa 
ilman, että sillä on haitallisia vaikutuksia asiakkuuteen tai palvelujen saantiin. Jos halu-
atte osallistua haastatteluun, voitte olla yhteydessä minuun tai aikuissosiaalityön yh-
teyshenkilöön haastattelu ajankohdan sopimiseksi. Tutkielman ohjaajina toimivat yli-
opistonlehtorit Arto Kauppi ja Kati Kallinen.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Jani Raespuro 

Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija 

 

Mikäli haluatte lisätietoja tutkimuksesta, niin vastaan mielelläni: 

 

jraespur@ulapland.fi 

 

Liite 3 

 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN 

mailto:jraespur@ulapland.fi
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Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija on tekemässä pro gradu -tutkielmaa, joka käsit-
telee lasten harrastusten tukemista täydentävällä toimeentulotuella ja sen vaikutuk-
sesta perheen hyvinvointiin.  Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla vanhem-
pia tai vanhempaa.  

Haastattelut nauhoitetaan. Opiskelija sitoutuu tuhoamaan haastatteluaineiston, tallen-
teet ja muun materiaalin haastattelujen analysoinnin jälkeen. Tutkimuksen ja sen tulos-
ten esittelyn yhteydessä ei missään vaiheessa tule ilmi haastateltavien henkilöllisyys, 
paikkakunta tai mikään tunnistettavuuteen liittyvä tekijä. Haastateltavalla on oikeus 
kieltäytyä tai vetäytyä missä tahansa tutkimuksen vaiheessa ilman, että sillä on haitalli-
sia vaikutuksia asiakkuuteen tai palvelujen saantiin.   Saatuihin tietoihin nähden opiske-
lija noudattaa salassapitosäännöksiä. Yhteydenotot tutkimukseen liittyen sähköposti-
soitteeseen jraespur@ulapland.fi 

Suostun, 

__________________________________________ 

haastatteluun. 

Päiväys ___/___ 2018 

 __________________________________________ 

Allekirjoitus 

 __________________________________________ 

Nimen selvennys 

 

 


