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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 

 

Aikuissosiaalityö  
 

Aikuissosiaalityö kohdentuu asiakkaiden elämänhallintaan liittyviin asioihin, kuten työllisyy-

den hoitoon, asumisen järjestelyihin sekä erilaisiin riippuvuuksiin liittyviin ilmiöihin (Blom-

gren & Kivipelto 2012, 4). Aikuissosiaalityö on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien 

selvittelyä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden 

kokonaisvaltainen auttaminen ja elämäntilanteen selvittäminen. (Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio 2016.)  

 
 

Aktivointisuunnitelma  
 

Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olevalle henkilölle laadittava suunnitelma, joka 

laaditaan yhteistyössä työ- ja elinkeino toimiston, kunnan sekä asiakkaan kanssa (Laki kun-

touttavasta työtoiminnasta 2.3.2011/189, § 5). Suunnitelmaan merkitään henkilön koulutusta 

ja työuraa koskevat tiedot, arvio aikaisempien julkisten työvoimapalveluiden vaikuttavuu-

desta, arvio aikaisempien työllistymissuunnitelmien ja kunnan tekemien henkilöä koskevien 

suunnitelmien toteutumisesta sekä toimenpiteet, jotka voivat olla esimerkiksi työtarjouksia, 

muita julkisia työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä ter-

veys-, kuntoutus-, ja koulutuspalveluja. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2011/189, § 
8.)  
 

 

Asiakassuunnitelma  
 

Palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla (Sosi-

aalihuoltolaki 1301/2014, § 39). Asiakassuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä asiakkaan kanssa 

muun muassa asiakkaan taustatiedot, nykytilanne, voimassa olevat palvelut, tuen ja palvelun 

tarve, tavoitteet, keinot ja seuranta sekä arviointitavat.   
 

 

Kela  
 

Kela huolehtii Suomessa ja ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta eri elämäntilan-

teissa. Sosiaaliturva sisältää esimerkiksi lapsiperheiden tuet, sairasvakuutuksen, kuntoutuk-

sen, työttömän perusturvan, asumistuen, opintotuen, vammaisetuudet, vähimmäiseläkkeet 

sekä vuoden 2017 tammikuusta lähtien myös ennen kunnan sosiaalitoimelle kuuluneen perus-

toimeentulotuen hakemusten käsittelyn sekä maksatuksen. Kelan toiminta-ajatuksena on tur-

vata väestön toimeentulo, edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä. (Kela 2018b.)   

  



 

 

Palvelutarpeen arviointi   
 

Palvelutarpeen arvioinnin tekee kunnallisen sosiaalihuollon työntekijä asiakkaan elämäntilan-

teen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisenä kanssa. 

Selvityksen on oltava sellainen, että asiakas ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. (Sosiaali-

huoltolaki 1301/2014, § 36.) Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henki-

löllä sosiaalisen tuen tarvetta. Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilan-

teesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta, sosiaalihuollon ammattihenkilön joh-

topäätökset asiakkuuden edellytyksistä, asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpees-

taan sekä asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion omatyöntekijän tarpeesta. (So-

siaalihuoltolaki 1301/2014, § 37.)  
 

 

Sosiaalinen kuntoutus  
 

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tu-

kea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden 

edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustar-

peen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalveluiden yh-

teensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, 

ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä muut tarvittavat sosiaalista 

kuntoutusta edistävät toimenpiteet. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, § 17.)   
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1 JOHDANTO 

 

 

Perustoimeentulotuki hakemusten käsittely ja maksatus siirtyivät kuntien sosiaalitoimilta Ke-

lalle (myöhemmin Kela-siirto) 1.1.2017. Ennen siirtoa perustoimeentulotuen käsittely oli kes-

keinen osa kuntien aikuissosiaalityötä ja merkittävä työväline sosiaaliohjaajien ja asiakkaiden 

välisissä kontakteissa. Siirron tarkoituksena oli saada enemmän aikaa varsinaiselle sosiaali- ja 

ohjaustyölle perustoimeentulotukihakemusten käsittelyn sijaan. Kunnille jäi ehkäisevä ja täy-

dentävä toimeentulotuki, joiden käsittelyn ja myöntämisen katsotaan vaativan asiakkaan ko-

konaistilanteen tuntemista ja perustuvan harkintaan. (Blomgren, Karjalainen, Karjalainen, Ki-

vipelto, Saikkonen & Saikku 2016, 2.)  

 

Kela–siirron vaikutuksiin törmäsimme opintoihin liittyvän harjoittelun aikana. Kiinnos-

tuimme aiheesta ja halusimme perehtyä siihen opinnäytetyön puitteissa. Otimme yhteyttä Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kallion perhepalveluiden aikuissosiaalityön palvelujohtajaan. Hän 

toi esille tarpeen saada tutkittua tietoa, miten perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan vas-

tuulle on vaikuttanut aikuissosiaalityöhön.  Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa organisaa-

tiolle tutkittua tietoa nykyisen toiminnan tueksi. Halusimme selvittää, minkälaisia työmene-

telmiä perustoimeentulotuen käsittelyn sijaan aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa käyte-

tään. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville työntekijöiden kokemuksia sosiaali- ja oh-

jaustyölle jäävän ajan vaikutuksista asiakkaiden elämäntilanteisiin. Tarkoituksena oli myös 

luoda pohjaa mahdollisesti myöhemmin tapahtuville muutoksille toimeentulotuen käsitte-

lyssä.   

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kelaan siirtyneen perustoimeentulotuen aiheuttamia 

muutoksia aikuissosiaalityöhön sekä vastata tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiä oli 

kaksi: 1.  Miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kelaan siirtyneen perustoimeentulotuen 

myötä? ja 2. Millainen vaikutus Kela-siirrolla on aikuissosiaalityöhön työntekijän näkökul-

masta? Tavoitteena oli kuvata sosiaaliohjaajien kokemuksia ja tuoda heidän näkemyksensä 
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esille muutoksesta. Rajasimme tutkittavan aiheen PPKY Kallion aikuissosiaalityöntekijöiden 

näkökulmaan. Perusteluina rajaukselle on yhteistyötahomme PPKY Kallion aikuissosiaalityön 

johdon tarve saada tutkittua tietoa muutoksen vaikutuksista aikuissosiaalityöhön.   

 

Opinnäytetyömme oli kvalitatiivinen eli laadullisen tutkimus, jossa keräsimme puolistruktu-

roidun teemahaastattelun avulla neljältä PPKY Kallion perhepalveluiden aikuissosiaalityön 

työntekijältä tietoa siitä, miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kela-siirron jälkeen. Tutkimuk-

sen tekeminen aloitettiin keväällä 2018 ja se valmistui syyskuussa 2018.  

 

Tutkimuksen tulokset voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen. Nämä ovat muutosprosessi, 

nykytilan kuvaus sekä kehittämisideat. Erityisen tärkeä kokonaisuus tuloksissa on kehittämis-

ideat, joita opinnäytetyön tilaaja on halunnut tutkimuksella saada selville. Tilaaja aikoo käyt-

tää tutkimuksen tuloksena esiin tulleita kehittämisideoita nykyisen työn kehittämiseen ja mah-

dollisesti tulevien tilanteiden ennakoimiseen. Lisäksi tärkeä esille noussut teema oli kasvava 

huoli nuorista. Esittelemme tässä opinnäytetyössä viisi tärkeintä kehittämisideaa, jotka tulivat 

esille haastatteluissa. Nämä ovat resurssien lisääminen sosiaalitoimessa, sosiaalinen kuntou-

tus omana toimintana, viranomaistyön selkeyttäminen, yhteistyön lisääminen Kelan kanssa 

yksittäisten asiakkaiden asioissa sekä työntekijöiden lisäkoulutuksen tarve palvelutarpeen ar-

viointien tekemisessä.   

 

Työ - ja toimeentulo-ongelmat muodostavat keskeisen osan aikuissosiaalityön asiakkaiden 

avuntarpeesta. Tutkimuksessa tuli ilmi, että aikuissosiaalityössä olisi tarve saada lisää työnte-

kijäresursseja esimerkiksi toimintamalliin, jossa pyritään edistämään asiakkaan työllistymistä 

yhteistyössä kunnan, Kelan ja TE-keskusten kanssa (TE-palvelut 2016). Uuden sosiaalihuolto-

lain (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, § 17) mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ei tutki-

muksessa ilmi tulleiden tietojen mukaan ole kattavasti tarjolla PPKY Kallion kaikkien kuntien 

alueella. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään vahvistamaan sosiaalista toimintakykyä, ehkäi-

semään syrjäytymistä ja edistämään osallisuutta. Erityisesti nuorten aikuisten kohdalla sosiaa-

lisen kuntoutuksen tarjonnan puute nousi tutkimuksessa keskeisesti esille.   
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Merkittäväksi kehittämiskohteeksi tutkimuksessa nousi myös viranomaistyön selventäminen. 

Kävi ilmi, että aikuissosiaalityö ja sen toimintamallit ovat varsin tuntemattomia sekä viran-

omaisille yhteistyökumppaneina että tavallisille kansalaisille mahdollisina palvelun tarvitsi-

joina. Epätietoisuutta on esimerkiksi taloudellisten tukien maksajasta ja ohjaus – ja neuvonta 

palveluiden järjestäjistä. Tutkimukseen osallistuvat toivoivat, että Kelasta oltaisiin yhteydessä 

sosiaalitoimeen yksittäisen asiakkaan asioissa, mikäli perustoimeentulotukihakemuksen yh-

teydessä ilmenee huolta tai epätietoisuutta hakijan elämäntilanteeseen tai elämänhallintaan 

liittyvissä asioissa. 

 

Palvelutarpeen arviointi osoittautui tutkimuksessa varsin laajaksi ja monimutkaiseksi proses-

siksi. PPKY Kallion käytössä olevassa tietojärjestelmässä on asiakkaan elämäntilannetta varsin 

kattavasti selvittävä tiedosto.  Uuden sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301) 

mukaan palvelutarpeen arviointi on tehtävä lain 36§ - 38§ mukaisesti. Palvelutarpeen arvioin-

nin pohjalta on asiakkaalle laadittava asiakassuunnitelma (39§), mikäli hänellä ilmenee tar-

vetta sosiaalityölle. Tutkimuksessa tuli esille, että työntekijöillä on tarve ohjeistuksen selven-

tämiseen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman tekemisen suhteen. (Sosiaalihuol-

tolaki 30.12.2014/1301, § 36-39.)  

 

Kela-siirrosta on opinnäytetyön laatimisen aikaan kulunut n. 1,5 vuotta. Opinnäytetyön läh-

teinä olemme käyttäneet kattavasti Kelan omia ohjeistuksia siirron toteuttamisessa ja tutki-

muksia siirron onnistumisesta. Kunnan sosiaalitoimi on siirron toinen osapuoli ja kunnan 

osuutta siirrosta tutkimme Kuntaliiton ohjeistuksista ja selvityksistä. Tärkeimpinä lähdela-

keina opinnäytetyössämme on Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 ja Sosiaalihuoltolaki 

30.12.2014/1301. Sosiaalityön käsikirjaa (Kananoja & Lähteinen & Marjamäki 2011) olemme 

käyttäneet sosiaalihuoltolain tulkitsemisessa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Julkaisu-

arkisto Julkarin tutkimuksista ja artikkeleista saimme paljon asiantuntijatietoa, jota hyödyn-
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simme opinnäytetyössä. Tärkein lähde tässä työssä oli kuitenkin PPKY Kallion aikuissosiaali-

työn työntekijöiden antamat haastattelut, joiden pohjalta ryhdyimme opinnäytetyötä laati-

maan.  

 

Aikaisemmin asiaa ovat tutkineet Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat 

Henna Mäkelä ja Netta Tervanen opinnäytetyössään Sosiaaliohjaajien kokemuksia perustoi-

meentulotuen siirrosta Kelalle (2017), jossa kuvataan sosiaaliohjaajien kokemuksia työstään ja 

työnkuvan muuttumisesta siirron jälkeen. Heidän opinnäytetyönsä tuloksista kävi ilmi, että 

ennen Kela-siirtoa sosiaaliohjaajilla oli hyvin eriäviä mielipiteitä siitä, oliko siirto hyvä vai 

huono asia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että siirron jälkeen sosiaaliohjaajat ovat käyttäneet paljon 

aikaansa yhteistyöhön Kelan kanssa sekä ongelmien selvittelemiseen. Tuloksien mukaan asia-

kasmäärän muutoksessa ei näkynyt selkeää eroa. Sosiaaliohjaajat kokivat positiivisena asiana 

mahdollisuuden keskittyä varsinaiseen sosiaalityöhön. Oma organisaatio vaati työn kehittä-

mistä, mutta antoi samalla tehtäviä poistuneen toimeentulotuen tilalle. Tulokset täsmäävät hy-

vin tämän tutkimuksen tuloksiin ja lopputuloksissa on nähtävissä samankaltaisuuksia.   

 

Myös Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Assi Kallio, Johanna Lämsä, 

Katja Pajula, Salla Rinta-Opas sekä Sini Åström tutkivat opinnäytetyössään Kela-siirron vai-

kutuksia Tampereen sosiaalitoimen työntekijöiden kokemana (2018) samankaltaista ilmiötä eri 

alueella. Heidän tutkimustuloksistaan kävi ilmi, että Tampereen sosiaalitoimen sosiaalityön 

ammattilaiset olivat huolissaan siitä, tunnistetaanko sosiaalityön tarpeessa olevia asiakkaita 

Kelassa. Asiakasohjaus oli pääosin toimivaa, mutta siinä koettiin olevan kehitettävää. Kelan ja 

sosiaalitoimen välistä yhteistyötä toivottiin lisää, sillä tiedonkulun ei koettu olevan riittävää. 

Kelan ja sosiaalitoimen välisessä työnjaossa koettiin olevan epäselvyyksiä.  
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2 AIKUISSOSIAALITYÖ 

 

 

Sosiaalityötä aikuisten parissa on tehty koko sosiaalityön historian ajan (Jokinen & Juhila 2008, 

7). Alkuaikojen vaivaishoidosta on tultu sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301 määrittämään kun-

nalliseen sosiaalityöhön. Sen mukaan kunnan on järjestettävä asukkailleen sosiaalihuoltoa 

muun muassa taloudellisen tuen tarpeeseen (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, §11). Lisäksi 

aikuissosiaalityö kohdentuu asiakkaiden elämänhallintaan liittyviin asioihin, kuten työllisyy-

den hoitoon, asumisen järjestelyihin sekä erilaisiin riippuvuuksiin liittyviin ilmiöihin (Blom-

gren & Kivipelto 2012, 4). Vuoden 2016 loppuun asti aikuissosiaalityön keskeinen työväline oli 

asiakkaiden taloudellisen tuen mahdollistava perustoimeentulotuki.    

 

Ensimmäisen kerran toimeentulotuen maksatusta Kansaneläkelaitoksen kautta kokeiltiin 

vuonna 1990 Lappeenrannassa. Kokeilu kesti vuoden ajan, ja sen aikana sosiaaliviraston sosi-

aalityöntekijä teki yhdessä Kelan virkailijoiden kanssa Kelan toimitiloissa yhteistyötä sosiaali-

virastosta Kelaan ohjattujen asiakkaiden toimeentulotukiasioissa. Yhteistyön tavoitteena oli 

saada asiakkaiden kokonaistilanteesta parempi käsitys sekä selkeyttämällä etuuksien hake-

mista nopeuttaa asioiden käsittelyä.  Kokemukset olivat hyviä ja kokeiluja tehtiin lisää laajen-

tamalla kokeiluun osallistuvien kuntien lukumäärää. Ehkä poliittisista syistä johtuen positii-

viset kokemukset eivät vielä tuolloin johtaneet pysyvään perustoimeentulotuen siirtoon sosi-

aalitoimistoista Kelaan. (Sandelin & Laatu 2014.) 

 

Vuonna 2015 Suomen eduskunta päätti, että vuoden 2017 alusta alkaen perustoimeentulotu-

kihakemusten käsittely ja maksaminen siirtyy Kansaneläkelaitokselle. Uudistuksen tavoit-

teena oli jälleen yksinkertaistaa toimeentulotukijärjestelmää sekä yhdenvertaistaa hakijoiden 

asemaa. (Kela 2016.) Keskityimme tässä opinnäytetyössä kunnallisen sosiaalitoimen työväli-

neenä olevan taloudellisen tuen muutoksiin aikuissosiaalityössä. Rajasimme tarkastelun tut-

kimuskysymystemme 1. Miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kelaan siirtyneen perustoi-

meentulotuen myötä ja 2. Millainen vaikutus Kela-siirrolla on aikuissosiaalityöhön työntekijän 
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näkökulmasta? mukaisesti. Tutkimuskysymykset laadimme työn tilaajan Peruspalvelukun-

tayhtymä Kallion perhepalveluiden palvelujohtajan esittämän tarpeen mukaisesti.  

 

Vuoden 2016 loppuun asti yksi aikuissosiaalityön keskeinen työväline oli toimeentulotukityö. 

Suuri osa aikuissosiaalityön työajasta kului toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Hake-

muksien pohjalta sosiaaliohjaajat selvittivät yhdessä asiakkaan kanssa hänen taloudellisen 

tuen tarpeensa ja myönsivät toimeentulotukea, mikäli laissa toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 

löytyi perusteet sen myöntämiselle. (Juhila 2008, 25.) Asiakkaiden taloudellisen tilanteen sel-

vittämisen ohessa suoritettiin palveluohjausta eli tiedotettiin asiakkaan mahdollisuudesta 

saada muita palveluja ja etuuksia (Blomgren & Kivipelto 2012, 4). Etuudet liittyivät työllisyy-

den hoitoon, asumiseen ja mahdollisiin päihderiippuvuuksien hoitoon. Empaattinen työote 

mahdollisti asiakkaan kuulluksi tulemisen ja yhteisten suunnitelmien tekemisen. Tekemällä 

niiden pohjalta päätöksiä aikuissosiaalityöllä voitiin kannustaa ja tukea asiakasta. (Blomgren 

& Kivipelto 2012, 4.)    

 

 

2.1 Aikuissosiaalityön määritelmä  

 

Aikuissosiaalityön määritelmä on verrattain uusi.  2000 – luvulla kunnallisia sosiaalipalveluita 

on ryhdytty kehittämään ja tuottamaan elämänkaarimallin mukaisesti. Lastensuojelun ja ge-

rontologisen eli vanhussosiaalityön (yli 65 vuotiaiden) väliin paikallistuva aikuissosiaalityö 

keskittyy työikäisten palveluihin. (Kananoja & Lähteinen & Marjamäki 2011, 211, 212.) Työ-

ikäisten palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalihuoltolain määrittelemiä palveluteh-

täviä työikäisille (18 – 64 vuotiaat), joilla pyritään tukemaan asiakkaan elämänhallinan koko-

naistilannetta sekä vähentämään eriarvoisuutta. Tuki sisältää ohjausta työhön, opiskeluun ja 

toimeentuloon liittyvissä asioissa. Lisäksi palvelutehtäviin kuuluu kotoutumisen edistämiseen 

liittyvät toimet niitä tarvitseville. (Häkälä & Lehmuskoski 2017, 45.) Sosiaalihuollon asiakas-
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ryhmänä aikuisten etuudet perustuvat lakeihin (Juhila 2008, 18). Tässä opinnäytetyössä tar-

kastelun kohteena oli muun muassa laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, ja sen määrittä-

mästä tuesta täysi-ikäiselle henkilölle.    

 

Aikuissosiaalityön asiakkaiden elämäntilanne on usein taloudellisesti haastava ja he tarvitse-

vat toimeentulotukilaissa viimesijaiseksi taloudelliseksi tueksi määriteltyä toimeentuloturvaa 

(Blomgren & Kivipelto 2012, 4).  Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 mahdollistaa talou-

dellisen tuen työvälineeksi kunnallisessa aikuissosiaalityössä. Toimeentulotuki on sosiaali-

huoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki henkilölle tai perheelle ihmisarvoisen elä-

män kannalta välttämättömään toimeentuloon. Jokaisella on oikeus toimeentulotukeen, mikäli 

hän ei itse omatoimisesti pysty hankkimaan elantoaan. (Laki toimeentulotuesta 

30.12.1997/1412, §1, §2.)    

  

 

2.2 Toimeentulotukityö aikuissosiaalityössä  

 

Sosiaalihuollon tärkeä työorientaatio on toimeentulotukityö. Toimeentulotuella tarkoitetaan 

viimesijaista taloudellista tukea henkilön tai perheen toimeentulon itsenäisen selviytymisen 

turvaksi (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, §1). Sosiaalihuollolla on myös muita sosiaa-

lisen ja taloudellisen tuen muotoja, jotka liittyvät toisiin työorientaatioihin. Sosiaalihuollon 

asiakas harvoin tietää tarvitsemiensa palveluiden laatua tai niiden kestoa. Siksi olennainen osa 

aikuissosiaalityötä on palvelutarpeen arvioinnin pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa laadittava 

asiakassuunnitelma.    

 

Vuoden 2017 alusta alkaen Kela on hoitanut toimeentulotuen laskemisen, myöntänyt perus-

toimeentulotukea ja huolehtinut sen maksatuksesta (Vogt 2018). Toimeentulotukityö sosiaali-

toimistoissa on Kela-siirron jälkeen muuttunut ehkäisevän - ja täydentävän toimeentulotuen 

hakemusten käsittelyksi ja maksatukseksi. Hakijalla tulee olla Kelan antama perustoimeentu-
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lotukipäätös ennen kuin hän voi hakea sosiaalitoimistosta täydentävää tai ehkäisevää toimeen-

tulotukea.  Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on sosiaalisen turvallisuuden ja oma-

toimisuuden edistäminen. Laajemmin sen tarkoituksena on ehkäistä pitkäaikaista riippu-

vuutta toimeentulotuesta. (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, §1.) Ehkäisevällä toimeen-

tulotuella katatettavia menoja ovat tuen saajan aktivointia tukevat toimenpiteet, asumisen tur-

vaaminen, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutu-

vien vaikeuksien lieventäminen sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumisista edistä-

viin tarkoituksiin (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, §13).  

 

Täydentävää toimeentulotukea tulee myöntää silloin, kun pelkällä perustoimeentulotuella ei 

riittävässä määrin pystytä turvaamaan hakijan tai perheen toimeentuloa. Tarve täydentävään 

toimeentulotukeen arvioidaan asiakaskohtaisesti tehtyyn laskelmaan perustuen. Menon, jo-

hon tukea haetaan, ei itsessään tarvitse olla erityinen. Sosiaalitoimistossa menon erityisyys ar-

vioidaan suhteessa hakijan tai perheen tilanteeseen. (Opas toimeentulotukilain soveltajille 

2013, 113 – 114.) Täydentävänä toimeentulotukena voidaan myötää esimerkiksi takuuvuokra 

uuteen asuntoon muutettaessa tai uuden kodinkoneen hankkiminen rikkoutuneen tilalle 

(Opas toimeentulotukilain soveltajille 2013, 116 – 119).   

 

Aikuissosiaalityö on rajallista. Yksilöiden ongelmat juontavat juurensa yhteiskunnan raken-

teista ja niihin ei sosiaalitoimistoissa tehtävällä työllä juurikaan voida vaikuttaa. Uusi sosiaali-

huoltolaki 30.12.2014/1301, seitsemäs pykälä kuitenkin määrittelee kolme tehtävää kuntien so-

siaalityössä tehtävälle rakenteelliselle sosiaalityölle. Ensiksikin sen tehtävänä on tuottaa tietoa 

asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Toiseksi, sosiaalityön tehtä-

vänä on määritellä tavoitteelliset toimet ongelmien korjaamiseksi. Kolmanneksi tuodaan sosi-

aalityön asiantuntemus poliittisen päätöksenteon avuksi.  
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2.3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosiaalityö  

 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (myöhemmin PPKY Kallio) sivuilla todetaan, että aikuis-

sosiaalityö on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittelyä. Yhdessä asiakkaan 

kanssa kartoitetaan hänen nykyistä elämäntilannettaan. Kartoituksessa hänelle laaditaan pal-

velutarpeen arvioinnin pohjalta asiakassuunnitelma. Kartoituksessa esille nouseviin ongel-

miin etsitään ratkaisuja aikuissosiaalityön sekä muiden toimijoiden työmenetelmistä.  (PPKY 

Kallio 2016.) 

 

Työn luonne on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaali-

sen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltainen auttaminen ja elämäntilanteen sel-

vittäminen. Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä perhepalvelukeskukseen tai oman 

kunnan sosiaalitoimistoon. Asiakkaaksi hakeutuminen ei edellytä toimeentulotuen tarvetta. 

(PPKY Kallio 2016.)   

  

 

2.4 Aikuissosiaalityön muita toimijoita  

 

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy ovat sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiä käsit-

teitä. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan osallisuuden lisäämistä ja avoimuutta yhteistoi-

minnassa eri tekijöiden välillä. (Kananoja, Lähteinen & Marjamäki 2011, 152 – 123.) Tässäkin 

tutkimuksessa esille tulleeseen nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn koulutuksen ja 

työllisyyden parissa toimivilla hankkeilla on keskeinen sija. Ennaltaehkäisyä on elinolosuhtei-

den ja asuinympäristöjen suunniteluun ja rakentamiseen vaikuttaminen. Asuminen ja siihen 

liittyvät asiat ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden yksi keskeisimmistä huolenaiheista.  Ihmis-

ten hyvinvointiin liittyvä vastuu kuuluu kaikille yhteiskunnan toimijoille. (Kananoja ym. 2011, 

152.)  

 

Kirsi Juhila (2008, 44) on todennut, että aikuissosiaalityötä toteutetaan myös kuntien sosiaali-

toimistojen ulkopuolella. Sosiaalitoimistoissa tehtävä aikuissosiaalityö muodostaa toiminnan 
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rungon (Juhila 2008, 26). Muita toimijoita ovat moniammatilliset ja julkiset toimijat. Työ- ja 

elinkeinotoimistot tarjoavat omaa osaamistaan aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan 

työorientaatiossa (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, §5). Terveydenhuollon eri 

toimijat omalta osaltaan toimivat yhteistyökumppaneina esimerkiksi päihde - ja mielenter-

veysasioissa. Lisäksi eri alojen järjestöt ja seurakuntien diakoniatoiminta toteuttavat sosiaalista 

avustustyötä aikuisten parissa.  Haastavat elämäntilanteet, kuten työttömyys, mielenterveys-

ongelmat ja pieni perusturva, aiheuttavat ihmisille taloudellisia ongelmia (THL 2017).  
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3 TOIMEENTULOTUKI OSANA AIKUISSOSIAALITYÖTÄ  

 

 

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva, henkilön tai perheen viimesijainen taloudelli-

nen tuki, joka kattaa inhimillisen elämän kannalta välttämättömät menot liittyen asumiseen, 

ravintoon ja lääkkeisiin. Sitä voi saada yksittäinen henkilö tai perhe. Suomessa asuva tai oles-

keleva henkilö voi hakea toimeentulotukea, jos tulot ja varat eivät riitä kattamaan välttämät-

tömiä menoja. Tuloja ovat myös muut sosiaalietuudet. Tuen tarve harkitaan aina asiakkaan 

tilanne huomioon ottaen. Toimeentulotuki ei ole pitkäaikainen etuus, vaan sen tarkoitus on 

auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä niiden syntymistä ja edistää itsenäistä selviyty-

mistä. Se on siis luonteeltaan lyhytkestoista. (PPKY Kallio 2017.)  Toimeentulotuki määrätään 

kuukaudeksi kerrallaan. Tarpeen mukaan se voidaan myös myöntää lyhyemmältä tai pidem-

mältä ajalta (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, § 15).   

 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä kykene hankki-

maan toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden 

etuuksien avulla, muista tuloista ja varoistaan, hänen elatusvelvollisen henkilön, kuten van-

hempien huolenpidolla tai jollain muulla tavalla (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, § 2). 

Toimeentulotuen määrä määräytyy henkilön tai perheen menojen ja käytettävissä olevien tu-

lojen ja varojen erotus (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, § 6). Kaikissa soveltamistilan-

teissa tulee kuitenkin turvata vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen tarkoitus 

on mahdollistaa yhteiskunnan toimintaan osallistuminen, joten toimeentulotuki kattaa menot 

laajemmin kuin ihmisarvoisen elämän turvaaminen toimeentulolla vaatii. (Mattila 2014, 180.)  

 

Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta. Näitä ovat perustoimeentulotuki, täydentävä 

toimeentulotuki sekä ehkäisevä toimeentulotuki. (PPKY Kallio 2017.) Perustoimeentulotuki 

haetaan hakemuksella Kelalta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnan 

toimielimeltä, jos hakija jo on saanut päätöksen perustoimeentulosta. (Laki toimeentulotuesta 
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30.12.1997/1412, § 14.) Päätös toimeentulotuesta on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeis-

tään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen vastaanottamisesta (Laki toimeentulotuesta 

30.12.1997/1412, § 14c). Kiireisissä tapauksissa päätös on tehtävä tiedossa olevien tietojen pe-

rusteella viimeistään seuraavana arkipäivänä (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, § 14b).   

  

 

3.1 Perustoimeentulotuki  

 

Kela myöntää perustoimeentulotukea hakemuksen jättäneelle Suomessa oleskelevalle henki-

lölle tai perheelle. Perustoimeentulotuki sisältää perusosan sekä kohtuulliset asumiskustan-

nukset ja vähäistä suuremmat terveydenhuolto menot eli yhteisnimitykseltään perus menot. 

Perusmenojen summaa verrataan perheen käytettävissä oleviin tuloihin. Jos menot ovat suu-

remmat kuin perheen tulot tai varat, erotus maksetaan toimeentulotukena. (Mattila 2014, 

282.)  Perusosalla katettavia menoja ovat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuol-

tomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta huolehtiminen, paikallisliikenteen 

käyttö, sanomalehtitilaukset, televisioluvat, puhelimen käyttö, harrastus- ja virkistystoimin-

nasta aiheutuvat menot. Lisäksi perusosalla katettavia menoja ovat muut vastaavat henkilön 

ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. (Mattila 2014, 282.)   

  

 

3.2 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki  

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella ha-

kija tai perhe vakinaisesti oleskelee (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, § 14a). Täydentä-

vää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon erityismenot, joita ovat esimerkiksi 

lasten päivähoito, muut asumisesta aiheutuvat menot, erityisistä tarpeista ja olosuhteista joh-

tuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi 

harkitut menot, kuten työmatkakulut, hautausavustus, muuttoavustus, vaatetus sekä kodin 

irtaimisto. (PPKY Kallio 2018.)  
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Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvalli-

suutta, omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta 

toimeentulotuesta (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, § 1). Kunta myöntää ehkäisevää 

toimeentulotukea näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä voidaan myöntää muun muassa 

tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta 

tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi 

sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumisista edistäviin tarkoituksiin. (Laki toimeen-

tulotuesta 30.12.1997/1412, § 13.)  

 

PPKY Kalliolla on omat toimeentulotuen soveltamisohjeet, joita aikuissosiaalityöntekijät käyt-

tävät työkaluna täydentävissä ja ehkäisevissä toimeentulotukipäätöksissä. Uusimmat ohjeet 

tulivat voimaan vuoden 2018 alussa. Soveltamisohjeen tarkoituksena on taata kuntalaisille yh-

denvertainen käytäntö toimeentulotukilain soveltamisessa. Toimeentulotuen soveltamisohjei-

den lisäksi aikuissosiaalityöntekijällä on oikeus käyttää yksilö- ja perhekohtaista harkintaa. 

(PPKY Kallio 2018.)  

 

  

3.3 Toimeentulotuki tilastoina  

 

Ennen Kela-siirtoa, vuonna 2016, toimeentulotukea myönnettiin 260 928 kotitaloudelle eli yh-

teensä 398 406 henkilölle, joka on 7,2 prosenttia Suomen väestöstä. Toimeentulotuen kokonais-

menot vuonna 2016 olivat yhteensä 734,5 miljoonaa euroa. (Tilastoraportti 2017.) Vuonna 2017 

Kela maksoi perustoimeentulotukea yhteensä 277 316 kotitaloudelle eli 402 564 tuensaajalle, 

joka on 7,3 prosenttia Suomen väestöstä. Kolmasosa tuista maksettiin pääkaupunkiseudulle. 

Kokonaisuudessaan perustoimeentulotuen etuusmenot vuonna 2017 olivat 722,1 miljoonaa 

euroa.  (Kela 2018a.) 
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4 MUUTOSPROSESSIN KUVAUS  

 

 

Tarve toimeentulotuen käsittelyn ja maksatuksen muutokseen on ollut olemassa jo pitkään 

(Sandelin & Laatu 2014). Yleisin syy muutokseen onkin tarve. Tarve voi olla organisaation si-

säinen tai tulla sen ulkopuolelta (Kallio 2014, 8). Tarve perustoimeentulotuen siirtämiseen so-

siaalitoimelta Kelalle voidaan katsoa tulleen ulkopuolelta eli asiakkailta mutta myös sosiaali-

toimen sisältä. Perustoimeentulotuen siirtämistä sosiaalitoimelta Kelalle voidaan pitää pie-

nenä muutoksena sosiaalitoimelle organisaationa. Lähtökohtana oli saada enemmän aikaa asi-

akkaan kohtaamiseen, ohjaamiseen ja neuvontaan. Muutoksen tavoitteena oli parantaa aikuis-

sosiaalityön toimintaa. (Kallio 2014, 8 – 9.)  

 

Muutosprosessi voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Aluksi luodaan pohja muutokselle, jonka 

jälkeen käynnistetään itse muutostoimet. Tämän jälkeen edetään hallitusti kohti tavoitetta ja 

lopuksi vakiinnutetaan uudet toimintatavat käytäntöön. (Mattila 2007, 131.) Uusien toiminta-

tapojen vakiinnuttaminen käytäntöön konkretisoi muutosprosessin tarpeellisuuden. Uusien 

toimintatapojen käyttöönottoon tuleekin henkilöstöä perehdyttää tarpeen mukaan ja riittä-

västi, jotta muutoksella haetut hyödyt siirtyvät käytäntöön. (Mattila 2007, 12 – 193.)  

 

  

4.1 Muutosprosessin käynnistyminen  

 

Aikuissosiaalityön keskeinen elementti on ollut toimeentulotukityö. Osissa kuntia siirrettiin 

perustoimeentulotukihakemukset sosiaalitoimistojen etuuskäsittelijöille jo ennen perustoi-

meentulotuen siirtoa Kelaan. Perustoimeentulotukihakemuksen käsitteleminen on mekaa-

nista, faktoihin perustuvaa työtä, jossa sosiaalialan koulutuksella ei katsota olevan suurta mer-

kitystä. Tavoitteena oli saada sosiaalitoimistossa lisää aikaa työn sisällölliseen kehittämiseen. 

(Kananoja ym. 2011, 212.)  
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4.2 Kela  

 

Kela eli Kansaneläkelaitos huolehtii Suomessa ja ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaalitur-

vasta eri elämäntilanteissa. Sosiaaliturva sisältää esimerkiksi lapsiperheiden tuet, sairasvakuu-

tuksen, kuntoutuksen, työttömän perusturvan, asumistuen, opintotuen, vammaisetuudet, vä-

himmäiseläkkeet sekä vuoden 2017 tammikuusta lähtien myös ennen kunnan sosiaalitoimelle 

kuuluneen perustoimeentulotuen hakemusten käsittelyn sekä maksatuksen. Kelan toiminta-

ajatuksena on turvata väestön toimeentulo, edistää terveyttä ja tukea itsenäistä selviytymistä. 

(Kela 2018b.)   

 

Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimessa ja palvelupisteissä. Tukia voi hakea esimer-

kiksi verkossa, jolloin asiakas lähettää hakemuksen ja hakemukseen tarvittavat liitteet sähköi-

sesti. Käsittely on nopeaa ja tuet saadaan asiakkaan tilille nopeasti. Palvelupisteissä on saata-

villa myös henkilökohtaisia palveluneuvojia, jotka auttavat, mikäli asiakas tarvitsee erityistä 

tukea. (Kela 2018c.) Koska perustoimeentulotuen hakeminen on niin helppoa ja nopeaa ver-

kossa, asiakkaat eivät välttämättä kohtaa ammattilaista kasvotusten tuen hakemisen aikana, 

joten tärkeitä tietoja voi jäädä saamatta. Asiakkaan kokonaistilanteen kartoitus voi jäädä täl-

löin kokonaan pois. Perustoimeentulotuen päätökset tehdään tiettyjen raamien mukaan, joten 

Kelaan siirtynyt perustoimeentulotuki on tuonut mukanaan yhtenäisempää linjaa päätöksien 

myöntämisessä.   

 

Kela-siirron jälkeen toimeentulotuki (ehkäisevä ja harkinnanvarainen) voidaan nähdä enem-

minkin aikuissosiaalityön työvälineenä kuin annettuna työtehtävänä. Sitä on mahdollista 

käyttää suunnitelmallisesti asiakkaan elämäntilanteen ja tavoitteiden tukena. Yksittäisen työn-

tekijän on mahdollista käyttää harkintaa toimeentulotukea myöntäessään. Työntekijä voi poi-

keta perustoimeentulotukea tiukasti säätelevistä perusteista ottamalla huomioon asiakkaan 

yksilöllisen elämäntilanteen. Kunta- tai kuntayhtymäkohtaiset myöntämiskriteerit ja perusteet 

takaavat kuitenkin yhdenvertaisen kohtelun kaikille asiakkaille. (Taina 2013, 72.)  
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4.3 Muutosprosessin eteneminen   

 

Epävarmuus tulevasta muutoksesta aiheutti huolta niissä haastateltavissa, jotka tekivät aikuis-

sosiaalityötä vuoden 2016 syksyllä. Uuden sosiaalihuoltolain 30.12.2014/1301 mukaiset sosiaa-

lipalvelut oli juuri omaksuttu aikuissosiaalityössä ja nyt oltiin taas uuden edessä. Päällekkäi-

nen työ aiheutti työpaineita. Työntekijöitä tiedotettiin muutoksesta tiimipalavereissa ja he sai-

vat myös esimieheltään sähköpostitse tietoa asiasta. Tietoa oli saatavilla myös internetistä, 

mutta erillistä koulutusta ei ollut tarjolla.   

 

Siirtoon valmistautuminen alkoi sosiaalitoimen omissa kehittämispäivissä, joissa alettiin va-

rautua työnkuvan muutoksiin. Yksi Kelan työntekijä kävi tutustumassa sosiaalitoimeen ja yksi 

sosiaalitoimen työntekijä siirtyi Kelalle töihin. Sosiaalitoimi aloitti yhteistyöpalaverit Kelan 

kanssa hyvissä ajoin ennen loppuvuotta 2016. Siellä sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat saivat jakaa 

tietonsa toimeentulotukiasioista Kelan väelle. Yhteistyöpalavereja järjestetään yhä, noin kaksi 

kertaa vuodessa. Kelan sähköisestä järjestelmästä tuli myös sosiaalitoimen työväline.   

 

Asiakkaat saivat tietoa muutoksesta samalla, kun tulivat varatulle ajalle toimistolle. Sosiaa-

liohjaajat kertoivat asiakkaille kasvotusten sekä antoivat kotiin vietäväksi Kelan esitteitä. Asi-

akkaita ohjattiin sosiaalitoimistossa myös siirron alkuvaiheessa. Heitä ohjeistettiin toimitta-

maan Kelalle viimeisimpiä sosiaalitoimen päätöksiä toimeentulotuesta. Asiakkaille tehtiin siir-

tovaiheessa myös normaalia pidempiä toimeentulotukipäätöksiä loppuvuodesta 2016, jotta 

ruuhkalta Kelalla säästyttäisiin alkuvuodesta. Kelalta tuli jonkin verran yhteydenottoja yksit-

täisten asiakkaiden tilanteista, mutta sosiaalitoimi olisi toivonut niitä vielä enemmän.   

 

Siirron jälkeen aikuissosiaalityössä jäi enemmän aikaa oikealle sosiaalityölle, sillä kaikki re-

surssit eivät menneet enää toimeentulotukipäätöksiin. Vaikka täydentävät ja ehkäisevät toi-

meentulotukipäätökset lisääntyivät, aikuissosiaalityölle jäi enemmän aikaa tehdä sosiaalihuol-

tolain mukaista sosiaalityötä, kuten asiakassuunnitelmia, palvelutarpeen arviointeja sekä ko-

tikäyntejä. Varsinkin palvelutarpeen arviointipyyntöjä tulee siirron jälkeen paljon enemmän 
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Kelalta, ambulansseista ja sosiaalipäivystyksestä. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan yh-

dessä asiakkaan kanssa tehtävää yhteenvetoa hänen tilanteestaan ja sosiaalipalvelujen tarpees-

taan.  Lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilö tekee johtopäätökset asiakkuuden edellytyk-

sistä. (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301 §36, §37.)  

 

  

4.4 Nykytilan kuvaus  

 

Nykyään PPKY Kallion aikuissosiaalityössä aikaa on varsinaiselle sosiaalityölle. Haastattele-

mamme aikuissosiaalityöntekijät kokivat, että nykyisin tehdään sosiaalihuoltolain mukaista 

työtä ja päätöksiä, ohjataan ja kohdataan asiakkaita. Talouden hallitseminen on jäänyt vähem-

mälle Kela-siirron jälkeen ja sen myötä aikuissosiaalityöhön tullaan nykyisin yleensä jonkun 

muun syyn kuin rahan takia. Siitä huolimatta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ha-

kemukset ovat lisääntyneet. Tämä johtuu osaltaan siitä, että se on ainoa taloudellisen tuen työ-

väline, joka sosiaalitoimella on jäljellä.   

 

Nykyään aikuissosiaalityössä tehdään paljon palvelutarpeen arviointeja, joissa syvennytään 

asiakkaan tilanteen selvittelyyn perusteellisemmin ja syvemmin. Aikuissosiaalityöntekijät 

ovat mukana tekemässä myös aktivointi- ja asiakassuunnitelmia. Aktivointisuunnitelma on 

pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa 

henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa. Aktivointisuunnitelma tehdään yhteis-

työssä työ- ja elinkeino toimiston, kunnan ja asiakkaan kanssa.  (THL 2015.) Asiakassuunni-

telma laaditaan täydentämään palvelutarpeen arviointia (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, § 39). 

Asiakassuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä asiakkaan kanssa muun muassa asiakkaan taus-

tatiedot, nykytilanne, voimassa olevat palvelut, tuen ja palvelun tarve, tavoitteet, keinot ja seu-

ranta sekä arviointitavat. Asiakassuunnitelmaa ei tehdä aina kirjallisesti, vaan sen korvaa asi-

akkaan ja työntekijän välillä solmittu suullinen sopimus, jota dokumentoidaan asiakaskerto-

muksissa ja toimeentulotukipäätöksissä. Tällaisissa tapauksissa seuranta tapahtuu asiakkaan 

ja työntekijän välisissä kohtaamisissa. (Heinimaa 2015, 49.)  
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Ilmoituksia sosiaalihuollon tarpeessa olevista ihmisistä tulee eri viranomaisilta, joita ovat esi-

merkiksi Kela, sosiaalipäivystys ja ambulanssi. Työ on pääpiirteissään ohjausta ja neuvontaa 

sekä aikuissosiaalityön tukimahdollisuuksista tiedottamista asiakkaalle. Aikuissosiaalityö te-

kee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, joita ovat muun muassa Kela, TE-toimisto, A-

klinikka ja terapiakeskus. Välillä aikuissosiaalityöntekijä saa olla asiakkaan "asianajaja" yhteis-

työkumppaneiden kanssa toimiessa.   

 

Aikuissosiaalityön tämänhetkisiä pulmia ovat asiakkaiden haasteellinen tavoittaminen sekä 

asiakkaiden moninaiset ongelmat. Lisäksi aikuissosiaalityö ja sen toimintamallit ovat varsin 

tuntemattomia sekä viranomaisille yhteistyökumppaneina että tavallisille kansalaisille mah-

dollisina palvelun tarvitsijoina. Epätietoisuutta on esimerkiksi taloudellisten tukien maksa-

jasta ja ohjaus – ja neuvonta palveluiden järjestäjistä.    

 

Resurssipula vaivaa aikuissosiaalityötä, sillä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja niihin 

osallistumista ei pystytä tarjoamaan kaikille PPKY Kallion asiakkaille tasavertaisesti. Esimer-

kiksi sosiaalisena kuntoutuksena tarjottavaa toimintaa sosiaalisen toimintakyvyn vahvista-

miseksi ja osallisuuden edistämiseksi (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, §17) ei välttämättä 

ole tarjolla jokaisessa PPKY Kallion jäsenkunnassa. Asiakassuunnitelmien täytäntöönpanossa 

tulisi olla enemmän aikaa aikuissosiaalityön ja Kelan työntekijöillä yhdessä asiakkaan kanssa 

suunnitella sosiaalisen kuntoutuksen käytännön toteuttamista. Esimerkiksi asiakkaan voi olla 

vaikeaa kulkea toisella paikkakunnalla järjestettävään toimintaan julkisten kulkuvälineiden 

puuttuessa.  Kela-siirto on kuitenkin vakiintunut käytäntö ja valituksia esimerkiksi kielteisistä 

päätöksistä tulee enää harvoin.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

 

Opinnäytetyömme oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa keräsimme puolistruktu-

roidun teemahaastattelun (LIITE 2) avulla neljältä PPKY Kallion perhepalveluiden aikuissosi-

aalityön työntekijältä tietoa siitä, miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kela-siirron jälkeen. 

Tutkimus aloitettiin keväällä 2018 ja se valmistui syyskuussa 2018. Tutkimuksen vaiheita oli 

opinnäytetyön aiheen valitseminen, tutkimusongelman miettiminen, tutkimusluvan saami-

nen, tutkimusseminaarin pitäminen, ilmiöön ja teoriaan tutustuminen, teemahaastattelurun-

gon suunnitteleminen, yksilöhaastatteluiden tekeminen, haastattelujen litterointi, aineiston 

analysointi, tutkimustulosten auki kirjoittaminen ja opinnäytetyön esitteleminen loppusemi-

naarissa syyskuussa 2018.   

 

  

5.1 Tarkoitus ja tavoitteet  

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa organisaatiolle tutkittua tietoa nykyisen toiminnan tu-

eksi. Halusimme selvittää, minkälaisia työmenetelmiä perustoimeentulotuen käsittelyn sijaan 

aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa käytetään. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville 

työntekijöiden kokemuksia sosiaali- ja ohjaustyölle jäävän ajan vaikutuksista asiakkaiden elä-

mäntilanteisiin. Tarkoituksena oli myös luoda pohjaa mahdollisesti myöhemmin tapahtuville 

muutoksille toimeentulotuen käsittelyssä.   

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kelaan siirtyneen perustoimeentulotuen aiheuttamia 

muutoksia aikuissosiaalityöhön sekä vastata tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiä on 

kaksi 1.  Miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kelaan siirtyneen perustoimeentulotuen 

myötä? ja 2. Millainen vaikutus Kela-siirrolla on aikuissosiaalityöhön työntekijän näkökul-

masta? Tavoitteena oli kuvata sosiaaliohjaajien kokemuksia ja tuoda heidän näkemyksensä 

esille muutoksesta.   
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5.2 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus  

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tutkimustyypiltään empiiristä eli se perustuu ko-

kemukseen tutkimuskohteesta. Siinä on kyse empiirisen analyysin tavasta tarkastella havain-

toaineistoa ja argumentoida eli perustella mielipiteitä. Laadullisen tutkimuksen yleisimmät ai-

neistokeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista ke-

rätty tieto. Menetelmiä voidaan käyttää joko yksin tai yhdistettynä toistensa kanssa riippuen 

tutkittavasta ongelmasta ja tutkimusresursseista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 27, 83.)  

 

Aiheen tutkimukseen saimme PPKY Kallion perhepalveluista. Alustavan tutkimusongelman 

saatuamme perehdyimme aiheeseen aikaisempien tutkimusten sekä muutosprosessin suunni-

tellusta ja toteutuksesta laadittujen raporttien pohjalta.   Tutkimusongelma täsmentyi ja siitä 

laatimamme tutkimuskysymykset ohjasivat meitä valitsemaan tutkimukseemme kvalitatiivi-

sen menetelmän. Valitsemallamme menetelmällä oli tarkoitus tavoittaa haastateltavien omat 

kuvaukset ja niistä syntyneet käsitykset tutkittavasta asiasta. Tavoitteenamme ei siis ollut löy-

tää totuutta tutkittavasta asiasta. (kts Vilkka 2015, 118 – 120.)  

 

Valitsimme laadullisen tutkimusmenetelmän, sillä halusimme saada selville aikuissosiaali-

työntekijöiden henkilökohtaisia mielipeitä ja kokemuksia. Niitä saimme parhaiten tapaamalla 

haastateltavat kasvotusten ja esittämällä täydentäviä kysymyksiä haastattelun aikana. Tah-

doimme esittää kysymykset henkilökohtaisesti haastateltaville ja päästä tuloksissa pintaa sy-

vemmälle. Halusimme, että tutkimusmenetelmä olisi myös emansipatorinen eli haastateltavat 

kokisivat olevansa mukana kehittämässä tulevaa toimintaa omien kokemustensa pohjalta. 

Näin halusimme motivoida heitä osallistumaan tutkimukseen ja antaa heille tilaisuuden tulla 

kuulluiksi osana muutosprosessia. (kts Vilkka 2015, 125- 126.)    
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5.3 Teemahaastattelu  

 

Käytimme aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. 

Teemahaastattelun avulla pystytään tutkimaan erilaisia ilmiöitä ja etsimään vastauksia ongel-

miin. Siinä edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tar-

kentavien kysymysten mukaan. Teemahaastattelu sopi meille siksi, että haastattelun kysy-

myksiä voidaan tarkentaa haastateltavan vastauksien perusteella.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

87-88.) Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on määritelty ennalta, mutta haastat-

telijat voivat vaihdella niiden sanamuotoa ja järjestystä (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47).  

 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi haastattelun, sillä halusimme tietää, mitä työntekijät ajat-

telivat muutosprosessista ja mitä kehitysideoita heillä on nykytilanteeseen. Tuomen ja Sarajär-

vin mukaan (2018, 85) haastattelun etu on ennen kaikkea joustavuus. Siinä haastattelijalla on 

mahdollisuus tarvittaessa toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sa-

namuotoa ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Joustavuutta haastatteluun tuo myös se, 

että kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä, kun tutkija katsoo aiheelliseksi. Haastat-

telussa yritetään saada mahdollisimman paljo tietoa halutusta asiasta. Tuomen ja Sarajärvin 

(2018, 86) mukaan haastattelun onnistumisen kannalta on suositeltua, että haastateltavat voi-

vat tutustua kysymyksiin ja teemoihin etukäteen. Tämän vuoksi lähetimme haastattelukysy-

mykset haastateltaville sähköpostilla noin viikkoa ennen sovittua haastattelupäivää.   

  

 

5.4 Aineiston keruu  

 

Haastattelimme yhteensä neljää PPKY Kallion sosiaalitoimen työntekijää. Haastateltavat hen-

kilöt valikoituivat koulutuksensa ja työskentelypaikkakuntansa perusteella. Tuomen ja Sara-

järven mukaan (2018, 86) yksi haastattelun eduista on se, että siihen voidaan valita ne henkilöt, 

joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa kyseisestä aiheesta. Haastattelut toteutet-



22 

 

tiin henkilökohtaisesti yksilöhaastatteluina kahtena eri haastattelupäivänä.   Teemahaastatte-

lun kysymysrunko saatekirjeineen (LIITE 1, 2) lähetettiin etukäteen haastateltaville haastatte-

luja edeltävällä viikolla sähköpostitse. Haastattelut nauhoitettiin, jolloin muistiinpanovälineitä 

ei tarvittu ja voitiin keskittyä paremmin haastattelun kulkuun. Haastatteluiden kestot vaihte-

livat puolesta tunnista tuntiin. Litteroimme eli puhtaaksikirjoitimme kaikki haastattelut.   

  

 

5.5 Aineiston analysointi   

 

Valitsimme aineiston analysointimenetelmäksi teemoittelun, koska aineistosta oli jo haastatte-

lutilanteissa havaittavissa selkeitä toistuvia teemoja. Aloitimme aineiston analysoinnin tutus-

tumalla litteroituihin teksteihin käymällä ne läpi yksitellen. Teksteistä nousi esiin viisi kes-

keistä teemaa. Alleviivasimme teksteistä teemat eri värein. Jokaisella teemalla oli oma värinsä.  

 

Kun olimme käyneet läpi kaikki neljä haastattelun litterointia, aloimme kokoamaan alleviivat-

tuja asioita ranskalaisilla viivoilla teemaotsikoiden alle. Tiivistimme lauseet pelkistettyyn ot-

sikkoon, kuten ohjaus ja neuvonta, ja laskimme otsikon viereen, kuinka monta kertaa ilmiö 

nousi esille haastatteluissa. Seuraavaksi paneuduimme jokaiseen teemaan yksitellen ja valit-

simme otsikoista 3-5 tärkeintä ja eniten toistunutta ilmiötä tai asiaa. Lopulta tiivistimme opin-

näytetyömme vallitseviksi teemoiksi kolme tärkeintä teemaa, jotka ovat muutosprosessi, ny-

kytilanteen kuvaus sekä kehittämisideat.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET  

  

 

Tutkimuksen tulokset voidaan jakaa kolmeen teemaan. Nämä kolme haastatteluissa esille nou-

sutta teemat olivat muutosprosessi, nykytilan kuvaus sekä kehittämisideat. Tuomme esille 

vastauksia, joita esiintyi useimmissa haastatteluissa. Huoli nuorista aikuisista ja heidän selviy-

tymisestään nousi esille kaikissa haastatteluissa. Nostamme tämän aiheen vielä erillisenä 

osana esille. Teemojen mukaisesti etsimme haastatteluista vastauksia tutkimuskysymyk-

siimme, miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kela-siirron myötä ja minkälainen vaikutus 

Kela-siirrolla on ollut aikuissosiaalityöhön työntekijän näkökulmasta. Erityisesti haluamme 

nostaa esille kehittämisideoita, joita opinnäytetyön tilaaja haluaa saada selville. Tilaajan tavoit-

teena on käyttää tutkimustuloksia nykyisen työn kehittämiseen ja mahdollisesti tulevien tilan-

teiden ennakoimiseen.  

 

Kaikki haasteltavat ovat PPKY Kallion virkasuhteisia työntekijöitä. Virkasuhteiden kesto vaih-

teli muutamasta vuodesta useaan vuoteen haastatteluhetkellä. Kaikki haastateltavat ovat työs-

kennelleet eri mittaisia ajanjaksoja myös muilla kuin aikuissosiaalityön kentällä.  Haastatelta-

vat kertoivat työskennelleen myös muun muassa lastensuojelussa, vammaispalvelussa ja van-

hustenhuollossa.  Kolme neljästä haastateltavasta kertoi jatkaneensa opintoja työn ohessa.  

  

 

6.1 Muutosprosessi  

 

Aikuissosiaalityön keskeinen elementti on ollut toimeentulotukityö. Perustoimeentulotukiha-

kemuksen käsitteleminen on mekaanista, faktoihin perustuvaa työtä, jossa sosiaalialan koulu-

tuksella ei katsota olevan suurta merkitystä. Siirtämällä perustoimeentulotukihakemusten kä-

sittely Kelalle oli tarkoitus saada sosiaalitoimistossa lisää aikaa työn sisällölliseen kehittämi-

seen. (Kananoja ym. 2011, 212.)  
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Epävarmuus tulevasta muutoksesta aiheutti huolta niissä haastateltavissa, jotka tekivät aikuis-

sosiaalityötä vuoden 2016 syksyllä. Tieto tulevasta muutoksesta tuli tiimipalavereissa, sekä 

esimiehen välittämissä sähköposteissa. Tietoa oli saatavilla myös netistä, mutta erillistä kou-

lutusta ei ollut tarjolla.   

 

Siirtoon valmistautuminen alkoi sosiaalitoimen omissa kehittämispäivissä, joissa alettiin va-

rautua työnkuvan muutoksiin. Kelan työntekijä kävi tutustumassa sosiaalitoimeen ja yksi so-

siaalitoimen työntekijä siirtyi Kelalle töihin. Sosiaalitoimi aloitti yhteistyöpalaverit Kelan 

kanssa hyvissä ajoin ennen loppuvuotta 2016. Siellä sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat saivat jakaa 

tietonsa toimeentulotukiasioista Kelan väelle. 

No, olihan meillä Kelan kanssa semmoisia yhteisiä palavereja, joissa sitten peri-

aatteessa me varmaan kerrotiin sitten Kelan ihmisille minkälaista se sitten oikeasti 

on se toimeentulotukityö ja yritettiin niin kuin tuoda niitä asioita esille.  

 Mutta se oli se informaatio sellaista ehkä yksipuolista, että Kela kertoi itsestään, 

mutta ei kysynyt meiltä, että miten te olette toimineet.  

 

Aikuissosiaalityöntekijät kokivat, että näissä palavereissa Kelan edustajat toivat esille omaa 

osaamistaan. Haastateltavat olivat huolissaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmi-

sistä ja mitä heidän asioissaan Kelan tulisi huomioida. 

Kyllähän meilläkin ne omat epäilykset oli, että voisko se oikeasti mennä niin hy-

vin, kuin Kela meille sitä kertoi. Kun he olivat niin kuin omasta mielestään val-

mistautuneet hyvin ja kaikkeen ja hyvin.  

 

Tiedotusvälineissä tuotiin esille useita epäkohtia Kela-siirron vaikutuksista asiakkaiden elä-

mään alkuvuodesta 2017. Aikuissosiaalityöntekijöiden huoli ei siis ollut turha. Useassa haas-

tattelussa tuli ilmi, että asiakkaat olivat yhteydessä sosiaalitoimistoon saatuaan esimerkiksi 

kielteisen päätöksen Kelasta. Työntekijät kokivat, että he joutuivat puolustamaan asiakkaiden 

oikeuksia laatiessaan selvityksiä muutoshakemuksiin Kelalle. Aikuissosiaalityöntekijöiden 

näkemyksen mukaan Kela ei ollut riittävästi käyttänyt sosiaalista harkintaa tehdessään pää-

töksiä yksittäisen asiakkaan tilanteessa. 

Sitä, että asiakkaan kokonaistilanne huomioidaan ja tarpeensa niin kuin tutkitaan, 

että se tulisi huomioiduksi.  
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6.2 Nykytilanteen kuvaus  

 

Tutkimuksemme mukaan aikuissosiaalityön yksilökohtaisen työskentelyn luonne on muuttu-

nut Kelaan siirtyneen perustoimeentulotukityön myötä. Ennen Kela-siirtoa aikuissosiaalityö 

oli pitkälti perustoimeentulotukihakemusten käsittelyä asiakkaan kanssa. Haastateltavat ker-

toivat, että työvälineenä ollut taloudellinen tuki motivoi asiakasta tulemaan sosiaalitoimistoon 

hänelle varatulla ajalla. Samalla voitiin keskustella myös asiakkaan elämäntilanteesta yleensä 

ja pohtia muitakin hänelle sopivia tarjolla olevia palveluita.      

 

Haastattelemamme aikuissosiaalityöntekijät kertoivat, että siirron myötä henkilökohtainen 

kontakti asiakkaisiin on vähentynyt. Asiakkaat hakevat sähköisesti perustoimeentulotukea 

Kelalta asumismenoihinsa. Kela maksaa ne suoraan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Mikäli asia-

kas ei itse kykene huolehtimaan laskujen maksusta, kukaan viranomainen ei pahimmassa ta-

pauksessa kontrolloi tilannetta. Siksi nykyään sosiaalitoimistoon tulevien asiakkaiden elämän-

tilanne saattaa olla jo todella huono. Sähkö ja vesi on katkaistu maksamattomien laskujen 

vuoksi. Vuokrarästien vuoksi heillä on uhkana menettää koko asunto.     

Kyllä se on nyt Kelan kautta tullut selväksi, että ne ei ole yhtä jämäkästi hoidossa 

siellä kuin täällä on. Häätöjä ja sähkörästejä ja kaikkea sähkökatkaisuja tullut ihan 

huomattavasti enemmän.  

 

Kela - siirron jälkeen aikuissosiaalityön luonne on muuttunut. Esimerkiksi Kelan sähköisen 

järjestelmän kautta tulee sosiaalitoimistoon ilmoituksia perustoimeentulotukea hakeneista 

henkilöistä. Hakemuksesta on käynyt ilmi asiakkaan tarve palvelutarpeen arviointiin. Aikuis-

sosiaalityöntekijä arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa henkilöön yhteyttä puhelimella tai kir-

jeitse sopiakseen tapaamisajankohdan sosiaalitoimistoon. Asiakastapaamisissa voidaan kes-

kittyä sosiaalityön mahdollisuuksiin auttaa häntä kokonaisvaltaisesti. Mikäli asiakas on halu-

kas ottamaan apua vastaan, hänen elämäntilanteeseensa pystytään puuttumaan paremmin ja 

syvemmin. Haastateltavat kertoivat kuitenkin, että asiakkaita on todella haasteellista saada 

saapumaan sovittuihin tapaamisiin. Työntekijöiden arvion mukaan suurin syy tähän on asi-

akkaan motivoiminen ilman taloudellisen tuen mahdollisuutta.   
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Ne asiakkaat, jotka haluaa olla niin kuin tuen piirissä niin niitä oikeasti voidaan 

auttaa ja viedä niiden asiaa eteenpäin. Ja niin kuin sillain ne sitoutuu, mutta sitten 

tosissaan nämä asiakkaat, jotka Kelalta saavat sen perustoimeentulotuen ja jotka 

eivät vaan halua apua niin ne eivät yksinkertaisesti tule paikalle, vaikka me kym-

menen kertaa niitä kutsutaan. Kun siinä ei ole se raha nyt se houkutin.    

 

Haastattelututkimuksemme tulokset on saatu 1,5 vuotta Kela-siirron jälkeen. Osin muutok-

seen on jo sopeuduttu, mutta yhteistyö Kelan kanssa vaatii vielä kehittämistä. Yhteistyöpala-

vereita järjestetään edelleen kaksi kertaa vuodessa. Siellä tuodaan esille ongelmakohtia ja etsi-

tään niihin ratkaisuja. Haastateltavat toivat esille, että usein heillä on kokonaisvaltaista tietoa 

asiakkaan elämäntilanteesta enemmän kuin Kelalla pelkän perustoimeentulotukihakemuksen 

pohjalta.  

Nythän Kela on puhunut siitä yhteistyön kehittämisestä sosiaalitoimiston kanssa. 

Sehän on ihan ehdoton, ihan täysin ehdoton.   

 

 

6.3 Kehittämisideat  

 

Teemahaastattelut tehtiin ajankohtana, jolloin perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle oli kulu-

nut 1,5 vuotta. Käytännön muutos on vakiintunut ja on aika miettiä ideoita aikuissosiaalityön 

kehittämiseksi. Kehittämisideat ovat yksi kantavista teemoista opinnäytetyössämme, joten 

nostamme seuraavaksi esille viisi tärkeintä, jotka aikuissosiaalityön työntekijät toivat esille 

haastattelujen myötä.   

 

 

6.3.1 Yhteistyö Kelan kanssa yksittäisten asiakkaiden asioissa  

 

Eniten esille noussut kehittämistarve oli yhteistyön lisääminen Kelan kanssa yksittäisten asi-

akkaiden asioissa. Sosiaalitoimen työntekijät toivoivat, että Kelalta oltaisiin useammin yhtey-

dessä yksittäisen asiakkaan asiaa ratkaistaessa, mikäli hän on sosiaalitoimen asiakas. Silloin 
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voitaisiin yhdessä käydä kokonaistilanne läpi. Asiakkaat saattavat jättää tärkeitä asioita tietoi-

sesti tai tiedostamattaan kertomatta Kelalle. Sosiaalitoimi voisi asiakkaan suostumuksella 

tuoda näitä asioita esille ja helpottaa näin Kelaa päätöksen teossa.  

Että ku sinne tulee joku ja siinä on semmonen kiikun kaakun juttu, että ne kysäsis 

täältä.   

 

Käytännön esimerkki on tilanteesta, jossa Kela oli maksanut tuen suoraan asiakkaan eikä 

vuokranantajan tilille, vaikka sosiaalitoimesta oltaisiin voitu heti tämän asiakkaan kohdalla 

kertoa, ettei vuokranantaja tule sitä kautta rahoja saamaan. Yhteistyön avulla voitaisiin vähen-

tää päällekkäistä työtä ja säästää rahaa. Tässä esimerkkitapauksessa asiakas joutui hakemaan 

vuokraan tarvittavia rahoja uudelleen sosiaalitoimelta täydentävänä toimeentulotukena. Asia-

kas oli käyttänyt Kelan tililleen maksaman tuen muihin menoihin.  

Kela vois pikkusen kattoa joissaki kohissa joskus vähä niinku läpi sormien eikä 

vaan niinku mitkä niille on varmaan tehty jotku raamit... että joskus ku siinä 

yhessä kohassa antaa sitä pientä joustoa niin se saattaa kantaa tosi pitkälle.  

 

 

 

6.3.2 Resurssien lisääminen  

 

Aikuissosiaalityöhön kaivataan lisää resursseja. Haastatteluista kävi ilmi, että resursseja tulisi 

lisätä niin työntekijöiden kuin palveluidenkin osalta.  

On liian vähä resursseja. Jos aattelee, että kaks sosiaalityöntekijää, jotka tekee asia-

kastyötä koko Kallion alueella ja sitte jos laskee, että kuinka paljo väestöpohjaa on 

Kallion alueella 18-64-vuotiaita.   

 

Tällä hetkellä palvelut eivät ole tasapuolisesti saatavilla PPKY Kallion alueella, vaan joissakin 

kunnissa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät toteudu. Kaikilla PPKY Kallion alueen 

kuntalaisilla ei esimerkiksi ole yhtäläisiä mahdollisuuksia sosiaaliseen kuntoutukseen, sillä 

sitä järjestetään vain kahdella paikkakunnalla PPKY Kallion alueella. Tutkimuksemme mu-

kaan aikuissosiaalityöhön tarvittaisiin lisää palveluita, joita tarjota asiakkaille, kun nykyiset 

auttamisen keinot ovat vajavaisia perustoimeentulotuenkin siirryttyä Kelalle.  
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Ja että tosiaan olisi niitä palveluja enemmän meidän asiakkaille, mistä he hyötyisi 

oikeasti. Ei kaikki pysty kaikkeen.  

  

Yksi haastatteluissa toistuva toive oli resurssien lisääminen asiakkaan kotiin annettavaan jal-

kautuvaan sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön asiakkaat kaipaisivat kotikäyntejä tekevää oh-

jaajaa, joka olisi ikään kuin aikuisen perhetyöntekijä tai tukihenkilö. Tutkimuksemme haasta-

teltavat toivat esille, että aikuissosiaalityön asiakkaat kaipaavat ohjausta arjen päivittäisissä 

asioissa ruohonjuuritasolla. Haastateltujen mukaan asumisen ohjauksesta hyötyisivät erityi-

sesti nuoret aikuiset, joilla on taustalla lastensuojeluasiakkuus ja joilla on elämisen ja asumisen 

kanssa haasteita.   

Mekin tarttettas tähän joku äiti tai isähahmo, jonku sortin perhetyöntekijä, onko 

se tukihenkilö-nimellä vai asumisen ohjaajan nimellä vai mikä se vois olla. Koska 

jos aattelee, että on niitä asiakkaita, jotka ei vaan osaa. Sitte ku joku menee ja sanoo 

että tee nyt tuo ja tee nyt tuo, niin sitte se homma etenee.   

 

Tällaisen palvelun tarpeessa ovat myös asiakkaat, joilla on esimerkiksi päihdekierre tai mie-

lenterveysongelma, mutta ovat kuitenkin liian hyväkuntoisia terapiakeskuksen, kotikuntou-

tuksen tai kotihoidon asiakkaiksi. Edellä mainitut asiakkaat ovat väliinputoajia palveluiden 

piirissä.   

Että meilläki ois semmonen oma palvelurepertuaari mitä me voitas niinku heittää 

pöytään, ku tähän tulee joku ihminen.  

 

Tutkimuksessamme ilmeni, että henkilöresursseja aikuissosiaalityöhön kaivataan lisää. PPKY 

Kallion alueella on liian vähän sosiaalityöntekijöitä ja –ohjaajia asiakasmääriä kohden. Haas-

tatteluissa kävi ilmi, että ajanpuutteen vuoksi ei pystytä toteuttamaan kaikkia sosiaalihuolto-

lain mukaisia palveluita. Esimerkiksi laajamittainen palvelutarpeen arviointi sen ilmeisessä 

tarpeessa olevalle henkilölle voi jäädä tekemättä.  PPKY Kallion aikuissosiaalityössä tehdään 

suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Tavoitteena on ta-

loudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen 

kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.  

   



29 

 

6.3.3 Sosiaalinen kuntoutus   

 

Haastateltavat kaipasivat lisää työvälineitä, joita tarjota asiakkaille. Yksi tärkeä palvelu, jota 

aikuissosiaalityö voisi tarjota, on sosiaalinen kuntoutus aikuissosiaalityön sisäisenä palve-

luna.   

Sitä sosiaalista kuntoutusta ja semmonen oma toimintamalli, että niitähän on 

tuolla Etelä-Suomen kaupungeissa, että sosiaaliohjaajahan pyörittää niinku sosi-

aalitoimen omaa sosiaalista kuntoutusta.   

 

Sosiaalinen kuntoutus on yksi vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain palveluista 

(Kuntoutusportti 2016). Tällä hetkellä Kallio ostaa sosiaalista kuntoutusta yksityiseltä palve-

luntarjoajalta. Sosiaalista kuntoutusta PPKY Kallion alueella järjestetään Ylivieskassa kuntou-

tumisen ja työllistämisen monipalvelukeskus Sytykkeellä sekä Nivalassa Työpajasäätiöllä. So-

siaalisella kuntoutuksella Sytyke ehkäisee syrjäytyneisyyttä ja tukee työelämävalmiuksia (Sy-

tyke 2018). Työpajasäätiön toiminta-ajatuksena on tasapuolistaa mahdollisuutta päästä avoi-

mille työmarkkinoille tai koulutukseen (Työpajasäätiö 2018). Monelle asiakkaalle kuitenkin 

kulkeminen toiselle paikkakunnalle on vaikeaa tai mahdotonta jo huonojen kulkuyhteyksien-

kin vuoksi. 

Ite toivoisin, että meillä ois omana palveluna, vaikka sosiaalinen kuntoutus, joka 

ois sitte ihan meijän oma sosiaalihuollon tuottama, että ei ostopalvelu. Niin mutta 

se vaatis sitte resurssien lisäämistä ja kehitystyötä.  -- Ihan sosiaalihuoltolain mu-

kaista sosiaalista kuntotusta että ois periaatteessa muutama ehkä sosiaaliohjaaja 

jotka sitte tekis sitä asiakastyötä, jalkautuisivat tuonne, kävisivät kotikäyntejä ja 

vetäsivät ehkä jotaki pieniä ryhmiä meijän niille asiakkaille ja tekisivät ja auttaisi-

vat virastoasioinnissa ja muissa, vähä semmosta tukihenkilön tyyppistä.  

 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014, § 17) mukaan sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaa-

liohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, 

syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Koska sosiaalisen kuntoutuksen kä-

site on niin laaja ja se pitää sisällään niin paljon erilaista toimintaa, olisi se hyvä lisä aikuissosi-

aalityön palvelutarjottimeen.  

 



30 

 

Kunnat järjestävät sosiaalisen kuntoutuksen palveluja eri tavoin. Järjestöillä ja muilla kolman-

nen sektorin toimijoilla on myös vahva rooli palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Kas-

vava pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, köyhyys, huono-osaisuus, 

nuorten koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen ovat tuottaneet ongelmia, joiden ratkai-

semiseksi tarvitaan tehostettua yksilöllistä tukea ja ohjausta, osallisuutta edistävää tavoitteel-

lista toimintaa sekä eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Sosiaalisen kuntoutuksen periaatteena 

on integroida yksilö yhteiskuntaan hänen kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla. 

(Kuntoutusportti 2017.)  

 

Sosiaalinen kuntoutus olisi tärkeä palvelu etenkin nuorille, sillä sosiaalisella kuntoutuksella 

tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan ja 

ehkäistään keskeyttämistä (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, § 17). Nuorille olisi tärkeää tarjota 

palveluita, sillä heidän tilanteensa on herättänyt suurta huolta PPKY Kallion aikuissosiaali-

työntekijöissä Kela-siirron jälkeen.   

 

Sosiaalisen kuntoutuksen käsite tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää erilaisia ja eri asia-

kasryhmille soveltuvia ryhmämuotoisia palveluja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sosiaa-

lisen kuntoutuksen käsitteen alle mahtuvat niin nuorille kuin ikääntyneillekin suunnatut eri-

laiset palvelut. Välineinä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö, joka kattaa 

kotikäynnit, mukana kulkemisen ja kasvatuksellisen tuen omien asioiden hoitamiseen, sekä 

erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan tai työtoi-

mintaan. (Kuntoutusportti 2017.)  

  

 

6.3.4 Epäselvä viranomaistyö  

 

Haastatteluista nousi esille myös epäselväksi koettu viranomaistyö. Viranomaistyö on epäsel-

vää niin asiakkaille kuin viranomaisillekin. Aikuissosiaalityön toimintamallit ovat vieraita ter-
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veydenhuollon ja opiskelijahuollon toimijoille. Myöskään seurakuntien ja järjestöjen eli kol-

mannen sektorin toimijoilla ei ole tarpeeksi tietoutta aikuissosiaalityön mahdollisuuksista aut-

taa avun tarpeessa olijoita. Asiakkaille ja viranomaisille ei vielä ole selvää, kuka myöntää pal-

veluita ja kuka taloudellista tukea.  Aikuissosiaalityön toimintamalleja tulisi tehdä näkyväm-

mäksi sekä sosiaalityön kentällä työskenteleville että asiakkaille.  

Murtus se käsitys, että jotaki muutaki meiltäki ku se raha 

  

Että ei varmaan suurin osa ihmisistä tiedä, että minkälaista apua täältä voi mah-

dollisesti saada tai että voi ottaa yhteyttä ihan vaan monenlaisissakin asioissa.  Ai-

kuissosisaalityö on muutakin kuin vain perustoimeentulotukea ja meidän työ on 

varmasti aika tuntematonta yleensä ihmisille.  

  

 

6.3.5 Koulutusta palvelutarpeen arviointiin  

 

Kartoitimme tutkimuksessamme sitä, kokivatko haastateltavat tarvitsevansa lisä- tai täyden-

nyskoulutusta työnkuvan muuttuneessa tilanteessa. Tuloksista ilmeni työntekijöiden lisäkou-

lutustarve palvelutarpeen arviointien tekemiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki astui voimaan pää-

osin 1.4.2015 (THL 2014). Sen mukanaan tuomat säädökset oli juuri saatu omaksuttua. Perus-

toimeentulotuen siirtyminen pois aikuissosiaalityöltä oli taas suuri muutos. Muutoksen tar-

koituksena oli saada enemmän aikaa palvelutarpeiden arviointeihin, mutta haastatteluiden 

perusteella he eivät ole saaneet palvelutarpeen arviointien tekemiseen riittävästi koulutusta.   

Jotenkin me kaivattiin silloin, että meille olisi saatu jotain koulutusta, vaikka 

näistä palvelutarpeen arviointien tekemisistä. -- Että silloin ainakin tuntui siltä, 

että olis tarvinnut jotain koulutusta, että ois paremmin ehtinytkin näitä palvelu-

tarpeen arviointeja ja suunnitelmia ja muita.  

  

 

6.4 Huoli nuorista  

 

Eräs tutkimuksessa esille noussut teema oli kasvava huoli nuorista. Haastateltavien mukaan 

perustoimeentulotuen siirryttyä Kelaan asiakkaita on hankalampi tavoittaa, sillä enää ei ole 
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taloudellista tukea motivoimassa asiakkaita saapumaan sosiaalitoimistoon.  Ennen Kela-siir-

toa aikuissosiaalityöntekijät saattoivat pyytää asiakkaita kuukausittain käymään henkilökoh-

taisesti sosiaalitoimistossa. Tällöin oli mahdollista yhdessä asiakkaan kanssa täyttää perustoi-

meentulotukihakemus ja tarkistaa tarvittavat liitteet. Usein työntekijä pystyi tekemään pää-

töksen hakemukseen samalla käynnillä ja myönteisen päätöksen myötä siirtämään rahat heti 

hakijan tilille. Työvälineenä perustoimeentulotuki mahdollisti asiakkaan tapaamisen henkilö-

kohtaisesti kuukausittain. Taloudellisen tuen myöntäminen motivoi asiakasta saapumaan so-

siaalitoimistoon. Samalla työntekijällä oli mahdollisuus selvittää asiakkaan elämäntilannetta 

laajemminkin yhdessä hänen kanssaan.  

Ja sitten varmaan nää nuoret. Että se huolettaa. Että jos voi vaan sähköisesti hakea 

eikä kukaan kysele sen enempää, että mitä sulle kuuluu. 

  

Toisaalta joitaki asiakkaita on ehkä kadotettu sen myötä, ku ne ei enää käy perus-

toimeentulotuen takia niin sitte sitä huolta on ollu erityisesti nuorista jotka on elä-

nyt pelkällä toimeentulotuella ja kukaan ei oikeen tavoita niitä.  

 

PPKY Kallion aikuissosiaalityöntekijöiden haastatteluissa ilmeni, että erityisesti nuoria on ny-

kyään vaikea tavoittaa. Mahdollisuus hakea sähköisesti Kelan perustoimeentulotukea on joh-

tanut nuorten kohdalla syrjäytymisen lisääntymiseen. Kela ei vaadi henkilökohtaista kontaktia 

hakemuksen ja tarvittavien liitteiden jättämiseen. Myös tositteisiin perustuvan päätöksen Kela 

toimittaa asiakkaan niin halutessa sähköisesti. Mikäli asiakas tyytyy Kelan tekemään päätök-

seen, hänen ei tarvitse olla yhteydessä henkilökohtaisesti Kelaan. PPKY Kallion aikuissosiaa-

lityössä nähdään ongelmaksi, ettei heillä tällä hetkellä ole palveluita, joita tarjota tällaisille 

nuorille.  

Joo, no sitä olen monesti miettinyt ja ollaan porukallakin mietitty, että jotenkin 

tuntuu, että pitäisi olla jotenkin niin kuin meilläkin enempi jotain mitä tarjota mei-

dän asiakkaille.  
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7 POHDINTA  

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, kuinka Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosi-

aalityö on työntekijöiden näkökulmasta muuttunut Kelaan 1.1.2017 alkaen siirtyneen perus-

toimeentulotuen myötä.  Haastattelututkimuksessa lähetimme neljälle PPKY Kallion aikuis-

sosiaalityön työntekijälle etukäteen teemahaastattelun kysymykset. Etukäteen sovittuna ajan-

kohtajana suoritetut haastattelut nauhoitettiin ja tulokset analysoitiin. Valitsimme aineiston 

analysointimenetelmäksi teemoittelun, koska aineistosta oli jo haastattelutilanteissa havaitta-

vissa selkeitä toistuvia teemoja.  Lopulta tiivistimme opinnäytetyömme vallitseviksi teemoiksi 

kolme tärkeintä, jotka ovat muutosprosessi, nykytilanteen kuvaus sekä kehittämisideat.   

 

Haastattelututkimuksemme tulokset saatiin 1,5 vuotta Kela-siirron jälkeen. Tuloksissa koros-

tui yhteistyön merkitys eri viranomaisten kesken. Muutosprosessin aikana haastatellut koki-

vat, että muutoksen toinen osapuoli Kela ei riittävästi kuunnellut aikuissosiaalityön kokemuk-

sia perustoimeentulotuen käsittelystä ja maksatuksesta. He olisivat toivoneet Kelan kiinnittä-

vän enemmän huomiota hakijoiden elämäntilanteiden kokonaisharkintaan. Kela vaikutti kes-

kittyvän hakemusten kaavamaiseen käsittelyyn, jossa sosiaalialan koulutuksella ei katsota ole-

van suurta merkitystä. Osin muutokseen on jo sopeuduttu, mutta yhteistyö Kelan kanssa vaa-

tii vielä kehittämistä.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että aikuissosiaalityön yksilökohtaisen työskentelyn luonne 

on muuttunut Kelaan siirtyneen perustoimeentulotukityön myötä. Ennen Kela-siirtoa aikuis-

sosiaalityö oli pitkälti perustoimeentulotukihakemusten käsittelyä asiakkaan kanssa. Haasta-

teltavat kertoivat, että työvälineenä ollut taloudellinen tuki motivoi asiakasta tulemaan sosi-

aalitoimistoon hänelle varatulla ajalla. Haastattelemamme aikuissosiaalityön työntekijät ker-

toivat, että siirron myötä henkilökohtainen kontakti asiakkaisiin on vähentynyt. Mahdollisuus 

hakea perustoimeentulotukea Kelalta sähköisesti vähentää asiakaskontakteja ja aikuissosiaali-

työn on haasteellista motivoida asiakkaita saapumaan sovittuihin tapaamisiin. Työntekijöiden 
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arvion mukaan suurin syy tähän on haasteellisuus asiakkaan motivoimiseen ilman taloudelli-

sen tuen mahdollisuutta. Osa asiakkaista tyytyy elämään perustoimeentulotuella. He eivät koe 

tarvitsevansa apua sosiaalisen tilanteensa kohentamiseen koulutuksen, työn tai kuntoutuksen 

keinoin. He kieltäytyvät aktivointitoimista, joiden tavoitteena on parantaa henkilön työllisty-

misedellytyksiä ja elämänhallintaa (THL 2015). Olisi hyvä pohtia keinoja heidän motivoi-

misekseen, sillä perustoimeentulotuen pitäisi olla luonteeltaan lyhytkestoista.   

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityisesti nuorten aikuisten tilanne on huonontunut 

Kela-siirron myötä. Osa nuorista jää kotiin, eikä heillä ole minkäänlaista motivaatiota tavata 

aikuissosiaalityön työntekijää tämän lukuisista yhteydenotto pyynnöistä huolimatta. Ennen 

perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan asiakkaiden oli käytävä sosiaalitoimistossa hoita-

massa toimeentulotukiasiat kuukausittain henkilökohtaisesti. Heidän oli toimitettava tarvitta-

vat todisteet tuloistaan ja menoistaan. Käynnit olivat hyvä tapa seurata nuorten vointia ja sa-

malla voitiin tarkastella asiakkaan elämäntilannetta kokonaisuutena ja puuttua tarvittaessa 

havaittuihin epäkohtiin. Kela-siirron myötä he voivat hakea perustoimeentulotukea sähköi-

sesti kotoa käsin ilman, että tarvitsee tavata työntekijää kuukausiin. Huoli näistä syrjäytymis-

uhan alla olevista nuorista oli kantava teema kaikkien aikuissosiaalityön työntekijöiden haas-

tatteluiden kohdalla.   

 

Tutkimuksessa nousi esille viisi kehittämisideaa. Eniten esille noussut kehittämistarve oli yh-

teistyön lisääminen Kelan kanssa yksittäisten asiakkaiden asioissa. Sosiaalitoimen työntekijät 

toivoivat, että Kelalta oltaisiin useammin yhteydessä yksittäisen asiakkaan asiaa ratkaistaessa, 

mikäli hänellä on sosiaalitoimen asiakkuus. Silloin voitaisiin yhdessä käydä kokonaistilanne 

läpi.   

 

Aikuissosiaalityöhön kaivataan lisää resursseja. Haastatteluista kävi ilmi, että resursseja tulisi 

lisätä niin työntekijöiden kuin palveluidenkin osalta. Tutkimuksemme mukaan aikuissosiaa-

lityöhön tarvittaisiin lisää palveluita, joita tarjota asiakkaille, kun nykyiset auttamisen keinot 

ovat vajavaisia perustoimeentulotuenkin siirryttyä Kelalle. Yksi haastatteluissa toistuva toive 
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oli resurssien lisääminen asiakkaan kotiin annettavaan jalkautuvaan sosiaalityöhön. Aikuis-

sosiaalityön asiakkaat kaipaavat ohjausta arjen päivittäisissä asioissa ruohonjuuritasolla.   

 

Yksi tärkeä palvelu, jota aikuissosiaalityö voisi tarjota, on sosiaalinen kuntoutus aikuissosiaa-

lityön sisäisenä palveluna. Sosiaalihuoltolain (1301/2014, § 17) mukaan sosiaalinen kuntoutus 

on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toiminta-

kyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Koska sosi-

aalisen kuntoutuksen käsite on niin laaja ja se pitää sisällään niin paljon erilaista toimintaa, 

olisi se hyvä lisä aikuissosiaalityön palvelutarjottimeen. Sosiaalinen kuntoutus olisi tärkeä pal-

velu etenkin nuorille, sillä sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työ-

kokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan ja ehkäistään keskeyttämistä (Sosiaalihuol-

tolaki 1301/2014, § 17).   

 

Aikuissosiaalityön toimintamalleja tulisi tehdä näkyvämmäksi sosiaalityön kentällä työsken-

televille ja myös asiakkaille. Viranomaistyö on epäselvää niin asiakkaille kuin viranomaisille-

kin. Aikuissosiaalityön toimintamallit ovat vieraita terveydenhuollon ja opiskelijahuollon toi-

mijoille. Myöskään seurakuntien ja järjestöjen eli kolmannen sektorin toimijoilla ei ole tar-

peeksi tietoutta aikuissosiaalityön mahdollisuuksista auttaa avun tarpeessa olijoita. Asiak-

kaille ja viranomaisille ei vielä ole selvää, kuka myöntää palveluita ja kuka taloudellista tukea. 

 

Tuloksista ilmeni työntekijöiden lisäkoulutustarve palvelutarpeen arviointien tekemiseen. 

Uusi sosiaalihuoltolaki astui voimaan pääosin 1.4.2015 (THL 2014). Sen mukanaan tuomat sää-

dökset oli juuri saatu omaksuttua. Perustoimeentulotuen siirtyminen pois aikuissosiaalityöltä 

oli taas suuri muutos. Muutoksen tarkoituksena oli saada enemmän aikaa palvelutarpeiden 

arviointeihin. Haastatteluiden perusteella työntekijät kokivat tarvitsevansa enemmän koulu-

tusta varsin laajan ja yksityiskohtaisen arvioinnin tekemiseen.      
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Kävimme keskustelua myös arvoista haastateltavien kanssa. Minkälainen hyvinvointivaltio 

Suomi olisi ilman toimeentulotukea, jolla turvataan ihmisarvoisen elämän kannalta välttämä-

tön toimeentulo? Eittämättä asunnottomuus, rikollisuus ja huono-osaisuus lisääntyisivät. Toi-

saalta haastatteluissa tuli ilmi sosiaalietuusjärjestelmän toimimattomuus. Ensisijaiset etuudet, 

kuten työttömyysturva, sairauspäiväraha ja kansaneläke ovat niin pieniä ja käsittelyajat pitkiä, 

että niitä on pakko täydentää toimeentulotuella.  Hallituksen aktiivimalli on tuonut vastikkeel-

lisuuden tuntua myös toimeentulotukeen. Mikäli asiakas ei osallistu hänelle tarjottuihin aktii-

visuutta osoittaviin toimiin ilman perusteltua syytä, hänen perusosaansa voidaan pienentää. 

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että tällainen uhka osoittautui mahdolliseksi erityisesti nuorten 

aikuisten kohdalla.  

 

Tämän tutkimuksen jälkeen pohdittavaksi jää, siirtyykö myös harkinnanvaraisen ja ennalta-

ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen Kelalle ja minkälaisia seurauksia sillä tulisi ole-

maan. Haastattelemiemme aikuissosiaalityön työntekijöiden huolena on, kuinka Kela silloin 

käytännössä toimisi. Harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen 

vaatii kuitenkin asiakkaan tuntemista ja hänen kokonaistilanteensa huomioonottamista. Jos-

kus pienellä sormien läpi katsomisella voi olla kauaskantoisia seurauksia.   

 

Toisaalta perustoimeentulotuen siirtymisellä Kelalle on myös paljon hyviä puolia. Varsinkin 

vanhemman sukupolven edustajalla voi olla suuri kynnys hakea apua sosiaalitoimistosta. Tä-

män kaltainen asenne on saattanut olla esteenä taloudellisen avun hakemiselle tilanteessa, 

jossa sen hakeminen olisi ollut perusteltua. Nyt, kun perustoimeentulotuki on samalla luu-

kulla esimerkiksi lapsilisien ja asumistuen kanssa, suhtautuminen siihen saattaa olla erilaista. 

Siirto on myös tasavertaistanut suomalaisten perustoimeentulotukia, sillä kaikkialla Suomessa 

toimitaan nyt tukia myönnettäessä samojen säännösten mukaan. Kelalle siirtyneen perustoi-

meentulotuen myötä toimeentulotukea hakevan asiakkaan ei tarvitse olla enää sosiaalitoimen 

asiakas, mikä sekin saattaa madaltaa kynnystä hakea taloudellista apua.   
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Opinnäytetyö oli varsin haasteellinen tehtävä, koska emme ole aikaisemmin tehneet tutki-

musta. Ajankohtainen aihe ja tieto aiheen tutkimisen tärkeydestä tulevia muutoksia varten 

kuitenkin innosti meitä tarttumaan työhön. Aikuissosiaalityö oli käsitteenä meille epäselvä ja 

siihen perehtyminen avasi näkökulmaa itse opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. Tutkimuk-

sen edetessä aikuissosiaalityön sisällöt tarkentuivat. Havaitsimme, kuinka monenlaisia eri toi-

mijoita voi olla mukana yhden asiakkaan tapauksessa. Terveyden – ja sosiaalihuollon sekä työ- 

ja elinkeinoelämän yhteistyökumppanit kuuluvat tiiviisti aikuissosiaalityön yhteistyökump-

paneihin. Yllättävää oli havaita, että huomattavalle osalle mukana olevista viranomaisista ei-

vät aikuissosiaalityön työmenetelmät ja -työvälineet ole tiedossa. Epäselvyyttä on esimerkiksi 

palveluita myöntävän ja taloudellista tukea antavien tahojen osuudesta.   

 

Tutkimustuloksissa yllätti nuoriin aikuisiin kohdistuva huoli. Olimme ajatelleet, että nuoria 

olisi helppo motivoida opiskelemaan ja koulutuksen sekä työelämän kautta parantamaan 

omaa elämänlaatua. Tutkimuksen myötä meille selvisi, kuinka monen nuoren kohdalla es-

teeksi nousivat mielenterveyden erilaiset häiriöt masennuksesta sosiaalisten tilanteiden pel-

koon. Erityisesti näistä syistä johtuen heidän taloudellisesti heikko tilanteensa oli pääasiallinen 

syy hakea perustoimeentulotukea Kelalta. Haastateltujen aikuissosiaalityön työntekijöiden 

huolena oli näiden nuorten uhka syrjäytyä ilman sosiaalisia kontakteja.  

 

Opinnäytetyön tekeminen edisti omaa ammatillista kasvua. Samalla kun tietämys sosiaalisista 

ja taloudellisista auttamiskäytännöistä lisääntyi, omien arvojen ja ihmiskäsityksen muodosta-

minen vahvistui. Haastateltavien kuvailemat asiakastapaukset toivat esille monipuolisesti ne 

haasteet, joita he työssään kohtaavat. Kokonaisuuksien ymmärtäminen auttoi suhteuttamaan 

asiakkaille tarjottavia palveluita ja taloudellisen tuen mahdollisuuksia. Sosiaalialan ammatti-

laisena on hyväksyttävä oma rajallisuus auttaa ja opittava sietämään keskeneräisyyttä.  
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7.1 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan punnita jo aiheen valinnalla. Tutkijan on hyvä pohtia, kenen 

ehdoilla aihe valitaan ja miksi ylipäätään valittua aihetta on syytä tutkia. (Hirsijärvi & Remes 

& Sajavaara 2009, 24.) Tämän opinnäytetyön aihe saatiin PPKY Kallion perhepalveluiden pal-

velujohtajalta. Hänellä oli tarve saada tutkittua tietoa perustoimeentulotuen Kela – siirron vai-

kutuksista aikuissosiaalityöhön. Meitä opinnäytetyön tekijöitä kiinnosti aikuissosiaalityö ja 

siksi kysyimme palvelujohtajalta, olisiko hänellä aihetta, jota voisi opinnäytetyön puitteissa 

tutkia. Tartuimme annettuun aiheeseen, koska se oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Lisäksi 

aihetta ei ollut vielä kovin paljon tutkittu. Siksi katsoimme, että aiheen valinta oli eettinen ja 

tuloksilla olisi yhteiskunnallista merkitystä (Hirsijärvi ym. 2009, 25).  

 

Ennen tutkimuksen aloittamista pyysimme viranhaltijalta tutkimuslupaa. Hakemuksessa mai-

nittiin muun muassa organisaatio, jolle lupahakemus osoitetaan, tutkimuksen tarkoitus, koh-

deryhmä sekä tutkimusmenetelmä. Liitteenä hakemuksessa oli etukäteen laadittu tutkimus-

suunnitelma. Viranhaltijalla oli mahdollisuus tutustua suunnitellun tutkimuksen toteutusta-

paan ja pohtia sen eettisyyttä. Lisäksi pyysimme tutkimuksen kohderyhmän esimieheltä en-

nen teemahaastattelun toteuttamista lupaa tehdä tutkimus. Myös hänellä oli mahdollisuus tu-

tustua ennen luvan myöntämistä teemahaastattelurunkoon.  

 

Haastateltavien valinnassa kunnioitimme työntekijöiden itsemääräämisoikeutta antamalla 

heille mahdollisuuden kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta (Hirsijärvi ym. 2009, 25). Pyy-

täessämme työntekijää osallistumaan tutkimukseen kerroimme tutkimuksen aiheen ja tarkoi-

tuksen suullisesti sekä viranhaltijan toiveen saada tutkittua tietoa perustoimeentulotuen Kela 

– siirron vaikutuksista aikuissosiaalityöhön työntekijän näkökulmasta. Lupasimme myös, että 

tutkimustuloksista ei käy ilmi haastateltavan henkilöllisyys. Lopullisen suostumuksen he an-

toivat saatuaan tutustua etukäteen sähköpostin välityksellä lähettämäämme teemahaastatte-

lurunkoon. Yleisesti eettisesti kestävänä tiedonhakintatapana pidetään rehellisesti hankittua 
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suostumusta, jossa haastateltava on pystynyt tekemään ratkaisun osallistumisesta vapaaehtoi-

sesti ilman pakottamista (Hirsijärvi ym. 2009, 25). 

 

Tallennetuista ja litteroiduista haastatteluista etsimme vastauksia tutkimuskysymyksiimme: 

1.  Miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kelaan siirtyneen perustoimeentulotuen myötä? ja 2. 

Millainen vaikutus Kela-siirrolla on aikuissosiaalityöhön työntekijän näkökulmasta? Tutki-

mustulosten eettisyys perustuu rehellisyyteen, jonka olemme pyrkineet tuomaan esille suorilla 

lainauksilla haastatteluista. Tuloksia emme myöskään yleistä muiden organisaatioiden koke-

muksiin. Niihin olemme viitanneet kahdessa esille tuomassamme muussa aiheesta julkais-

tussa tutkimuksessa. Eettisesti kestävässä tutkimuksessa ei myöskään lainata luvatta toisen 

esittämää tekstiä omana. Olemme tässä tutkimuksessa käyttäneet yleisesti hyväksyttyä lähde-

viittausmerkintää erottamaan kaikkia teoria- ja asiasisältöjä, joihin olemme raportoinnissa vii-

tanneet. (Hirsijärvi ym. 2009, 26.) 

 

Opinnäytetyön raportoinnissa olemme noudattaneet järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta. 

Olemme selostaneet kaikki tutkimuksen vaiheet aiheen hankinnasta aina tutkimustulosten jul-

kaisemiseen. (Hirsijärvi ym. 2009, 26.) Suoritimme kaikki tutkimuksen eri vaiheet tutkimuslu-

van mukaisesti. Opinnäytetyömme tutkimustuloksia ei myöskään voi yhdistää haastateltaviin 

henkilökohtaisesti, koska olemme haastattelulupaa kysyessämme sen luvanneet. 

 

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutki-

jan oma rehellisyys, koska arvioinnin kohteena ovat tutkijan omat teot, valinnat ja ratkaisut 

tutkimuksen tekemisessä. Tutkijan tulee arvioida tutkimuksensa luotettavuutta kaikkien tut-

kimusta koskevien valintojen kohdalla. (Eskola & Suoranta 2000, 208, 210.) Tutkijan täytyy 

pystyä kuvaamaan ja perustelemaan tutkimuksessaan, mistä valintojen joukosta valinta on 
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tehty, mitä ratkaisut ovat olleet ja miten hän on lopullisiin ratkaisuihin päätynyt sekä arvioi-

maan näiden ratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta tai toimivuutta tavoitteiden kannalta 

(Vilkka 2015, 196-197).  

 

Olemme lisänneet tutkimuksen luotettavuutta perustelemalla kaikki tutkimuksen tekemiseen 

liittyvät valinnat. Tällaisia valintoja olivat muun muassa laadullisen tutkimusmenetelmän, ai-

neiston analysointitavan, tutkimuskysymysten sekä haastateltavien valinnat. Tuomen ja Sara-

järven (2018, 163-164) mukaan tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa kannattaa pohtia seu-

raavia asioita: tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta, omaa sitoutumista tutkijana, aineiston ke-

ruuta, tutkimuksen tiedonantajia, tutkija-tiedonantaja-suhdetta, tutkimuksen kestoa, aineiston 

analyysia, tutkimuksen luotettavuutta sekä tutkimuksen raportointia.  

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan on harkittava, millä perusteella tutkimuksen tiedonantajat va-

littiin, miten heihin otettiin yhteyttä sekä montako tiedonantajaa tutkimuksessa on. On myös 

tärkeää varmistaa, että tiedonantajien henkilöllisyys pysyy salassa eikä paljastu tutkimuksessa 

esimerkiksi paikkakunnan tai ammatin perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 164.) Valitsimme 

tutkimukseemme haastateltavat sillä perusteella, että tiedonantajia eli aikuissosiaalityön työn-

tekijöitä olisi mahdollisimman monesta PPKY Kallion jäsenkunnasta. Koska toinen meistä 

opinnäytetyön kirjoittajista oli suorittanut harjoittelun PPKY Kallion aikuissosiaalityössä, yh-

teydenotto haastateltaviin kävi helposti kasvotusten. Tiedonantajien määrää pohdimme 

kauan, mutta päädyimme neljään haastateltavaan. Perustelimme päätöstä sillä, että kolmella 

haastattelulla olisi ollut olemassa riski liian pienelle aineistolle ja viidellä haastattelulla opin-

näytetyö olisi saattanut paisua liian laajaksi.   

 

Tutkimuksen kohde ja tarkoitus kumpusivat tässä opinnäytetyössä tutkijoiden omasta kiin-

nostuksesta aikuissosiaalityöhön. Halusimme perehtyä aikuissosiaalityön työnkuvaan ja sen 

muutokseen Kela-siirron myötä.  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tutkittua tie-

toa PPKY Kallion aikuissosiaalityön nykyisen toiminnan tueksi.   
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Tutkijoiden sitoutumista arvioitaessa voi pohtia, miksi tämä tutkimus on tutkijoiden mielestä 

tärkeä, mitä he ovat olettaneet tutkimusta aloittaessaan ja ovatko ajatukset muuttuneet matkan 

aikana (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163). Tutkijoiden sitoutuminen tutkimukseen näyttäytyi siten, 

että opinnäytetyö on tehty kohtuullisen tiukalla aikataululla. Opinnäytetyön aihe saatiin tam-

mikuussa, tutkimusseminaari pidettiin maaliskuussa, aineiston keruu tapahtui toukokuussa 

ja opinnäytetyö valmistui syyskuussa 2018. Tutkimuksen kesto oli kaiken kaikkiaan siis 9 kuu-

kautta. Tutkijoiden sitoutumista lisäsi molempien mielestä ajankohtainen ja mielenkiintoinen 

aihe.  Opinnäytetyön valmistuttua mielipide tutkittavan aiheen mielenkiintoisuudesta ja ai-

kuissosiaalityöstä ei juurikaan muuttunut. Ainoastaan tietoisuus aikuissosiaalityön mahdolli-

suuksista lisääntyi.   

 

Aineiston keruuta miettiessä tulee pohtia, miten aineiston keruu on tapahtunut menetelmänä 

ja tekniikkana sekä millaisia mahdollisia ongelmia ja asioita siihen liittyy (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 164). Koska valitsimme tutkimuksen tyypiksi laadullisen tutkimuksen, piti aineistonke-

ruumenetelmän olla sen mukainen. Aineistonkeruumenetelmäksi valitsimme puolistruktu-

roidun teemahaastattelun, jonka avulla saimme tutkittua aikuissosiaalityön työntekijöiden 

henkilökohtaisia mielipiteitä ja kokemuksia tutkittavasta aiheesta. Jos aineisto olisi kerätty esi-

merkiksi käyttämällä kyselylomaketta, eivät aikuissosiaalityön työntekijät välttämättä olisi 

rohkaistuneet tuomaan esille omia kehittämisideoita tai mielipiteitä asioista samalla tavalla 

kuin yksilöhaastatteluissa. Aineiston keruu olisi voinut epäonnistua, jos emme olisi saaneet 

tarpeeksi aineistoa tai jos haastateltavat eivät olisi uskaltaneet tuoda rohkeasti omia mielipi-

teitään ilmi haastattelutilanteissa. Onnistunut aineiston keruu edellyttää hyvin suunniteltua ja 

toimivaa haastattelukysymysrunkoa. Hyvän aineiston saamisen kannalta oli myös tärkeää, 

että olimme haastattelukysymysrunkoa suunnitellessamme tutustuneet teoriaan etukäteen ja 

pitäneet tutkimuskysymykset mielessä haastattelukysymyksiä laatiessamme. Aineiston ke-

ruun tekniikka oli kunnossa. Nauhoitimme aineiston kahdella eri medialaitteella, jotta molem-

mat pystyivät palaamaan haastatteluihin myöhemmin ja haastattelun aikana ei tarvinnut käyt-

tää aikaa kirjoittamiseen. Päätös oli hyvä ja toimiva, sillä pystyimme molemmat keskittymään 

täysin haastattelun kulkuun ja lisäkysymyksiin.    
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Aineiston analysointi aloitettiin litteroimalla kaikki neljä haastattelua noin 5-10 sivun mittai-

siksi Word-tiedostoiksi. Litterointi oli hyväksi, sillä sen aikana aineisto tuli tutuksi ja jäsennel-

lyksi. Valitsimme analysointitavaksi teemoittelun, koska haastatteluissa oli jo haastattelutilan-

teissa havaittavissa selkeitä, toistuvia teemoja. Teemoittelu oli hyvä tapa jäsentää tulokset kol-

meen eri kategoriaan; muutosprosessi, nykytilan kuvaus sekä kehittämisideat. Tulokset muo-

dostuivat mielipiteistä ja vastauksista, jotka toistuivat tarpeeksi monta kertaa haastatteluiden 

aikana. Kokemukset olivat yllättävänkin samankaltaisia.   

 

Tutkija-tiedonantaja-suhteessa tulee arvioida, miten suhde toimi, lukivatko tiedonantajat esi-

merkiksi tutkimuksen tulokset ennen niiden julkaisemista, muuttivatko he kommenttinsa tu-

loksia ja miten meneteltiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 164). Tutkija-tiedonantaja-suhde toimi 

siinä määrin opinnäytetyössämme, että haastateltavat uskalsivat avata meille kokemuksiaan 

ja henkilökohtaisia mielipiteitään ja luottivat siihen, ettei heitä voi tunnistaa opinnäytetyöstä. 

Lähetimme haastateltaville haastattelurungon noin viikkoa aiemmin, jotta he saivat tutustua 

kysymyksiin jo etukäteen. Haastattelun aikana suhde toimi hyvin.    

 

Tutkimuksen luotettavuudessa on arvioitava, miksi tutkimus on eettisesti korkeatasoinen  ja 

miksi se on luotettava (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 164). Tutkimuksemme on eettisesti korkeata-

soinen, koska olemme noudattaneet sen kaikissa vaiheissa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tark-

kuutta. Tutkimuksestamme tekee luotettavan se, että jokainen päätös on perusteltu ja selitetty, 

tutkimus sisältää paljon erilaista lähdeaineistoa ja tutkimuksen tarkoituksena on kuvata koke-

muksia, joten se on ainutlaatuinen.   

 

Tutkimuksen raportoinnin osalta tulee arvioida, miten tutkimusaineisto on koottu ja analy-

soitu (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 164). Tutkimuksen rakenne jakautuu kahteen osaan. Ensimmäi-

nen osio on teoriaosuus, jossa tutustutaan tämän opinnäytetyön kahteen kantavaan teemaan 

eli aikuissosiaalityöhön ja toimeentulotukeen. Toinen osuus on opinnäytetyön tuloksia ja joh-
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topäätöksiä. Tulokset on jaettu kolmeen teemaan: muutosprosessi, nykytilan kuvaus sekä ke-

hittämisideat. Kehittämisideat on vielä jaettu viiteen eri teemaan, joita ovat resurssien lisäämi-

nen, sosiaalinen kuntoutus, epäselvä viranomaistyö, yhteistyö Kelan kanssa yksittäisten asi-

akkaiden asioissa sekä koulutusta palvelutarpeen arviointeihin. Tuloksia ei ole luettavissa li-

mittäin teorian kanssa, vaan ne aukaistaan vasta tulososiossa.   
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Hei!  

   

Olemme Centria - ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita. Opintomme ovat loppusuo-

ralla ja on aika tehdä opinnäytetyö. Aiheen työhön saimme PPKY Kallion Perhepalveluiden 

palvelujohtaja Leena Iisakkilalta.   

 

Opinnäytetyön aihe on: Miten aikuissosiaalityö on muuttunut Kelaan siirtyneen perustoi-

meentulotuen myötä? Keskitymme tutkimuksessa työntekijöiden näkökulman tarkasteluun. 

Organisaatiolla on tarve saada aiheesta tutkittua tietoa, jotta toimintaa voidaan kehittää edel-

leen.  

 

Muutoksesta on nyt kulunut reilu vuosi. Teemahaastattelulla haluamme kartoittaa aikuissosi-

aalityön työntekijöiden kokemuksia muutosprosessista. Haastattelu tallennetaan, jotta vas-

tauksia voidaan analysoida myöhemmin teemoittain. Tulemme hävittämään haastattelutallen-

teet, kun analysointi on suoritettu loppuun. Yksittäisen henkilön haastattelussa antamia tietoja 

ei voi opinnäytetyöstä tunnistaa, eikä haastateltujen henkilöllisyyttä julkaista.  

  

Lähetämme teille haastattelukysymykset etukäteen, jotta voitte tutustua niihin rauhassa. Itse 

haastattelun tulemme tekemään myöhemmin sovittuna ajankohtana. Aikaa haastattelun anta-

miseen kuluu n. 1h.  

  

Opinnäytetyön on määrä olla valmis lokakuussa 2018. Mikäli haluatte, voimme lähettää val-

miin työn teille sähköpostilla.   

  

Toivomme positiivista suhtautumista haastattelun suhteen. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

olla osa aikuissosiaalityön kehittämistä ja valmistaa työntekijöitä mahdollisiin tuleviin muu-

toksiin toimeentulotukiasioissa.  
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Ystävällisesti, Johanna Viljamaa                                                     Roosa Seppälä  

                         johanna.viljamaa@centria.fi                                    roosa.seppala@centria.fi  

                         p. 044 0652953                                                           p. 044 3544308  

  

 Teemahaastattelun kysymykset  

 

Haastateltavien taustatiedot  

• Koulutus  

• urakehitys  

  

Millaista aikuissosiaalityö oli ennen muutosta?   

• Oliko etuuskäsittelijöitä?  

• Kuinka asiakkaille tiedotettiin kelasiirrosta loppuvuodesta 2016?   

  

Miten valmistauduitte muutokseen?  

• Mitä työntekijöille kerrottiin muutoksesta?  

• Minkälaista koulutusta sait ennen muutosta?   

• Minkälaista lisä- tai täydennyskoulutusta olisit halunnut / haluaisit?   

  

Mitä on aikuissosiaalityö Kela-siirron jälkeen?  

•  Onko asiakkaiden suhtautuminen aikuissosiaalityöhön/-työntekijään muuttu-

nut?   

  

Minkälaisia kehittämistarpeita haluaisit nostaa esille nykytilannetta ajatellen?  

  

Miten omat ja organisaatiosi arvot vaikuttavat aikuissosiaalityöhön?  

 

Mitä ajattelet yleisesti toimeentulotuesta?   

mailto:johanna.viljamaa@centria.fi
mailto:roosa.seppala@centria.fi

	1 JOHDANTO
	2 AIKUISSOSIAALITYÖ
	2.1 Aikuissosiaalityön määritelmä
	2.2 Toimeentulotukityö aikuissosiaalityössä
	2.3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosiaalityö
	2.4 Aikuissosiaalityön muita toimijoita

	3 TOIMEENTULOTUKI OSANA AIKUISSOSIAALITYÖTÄ
	3.1 Perustoimeentulotuki
	3.2 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
	3.3 Toimeentulotuki tilastoina

	4 MUUTOSPROSESSIN KUVAUS
	4.1 Muutosprosessin käynnistyminen
	4.2 Kela
	4.3 Muutosprosessin eteneminen
	4.4 Nykytilan kuvaus

	5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
	5.1 Tarkoitus ja tavoitteet
	5.2 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus
	5.3 Teemahaastattelu
	5.4 Aineiston keruu
	5.5 Aineiston analysointi

	6 TUTKIMUSTULOKSET
	6.1 Muutosprosessi
	6.2 Nykytilanteen kuvaus
	6.3 Kehittämisideat
	6.3.1 Yhteistyö Kelan kanssa yksittäisten asiakkaiden asioissa
	6.3.2 Resurssien lisääminen
	6.3.3 Sosiaalinen kuntoutus
	6.3.4 Epäselvä viranomaistyö
	6.3.5 Koulutusta palvelutarpeen arviointiin

	6.4 Huoli nuorista

	7 POHDINTA
	7.1 Tutkimuksen eettisyys
	7.2 Tutkimuksen luotettavuus


