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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka rikostaustaiset henkilöt ovat kokeneet 

kuntien sosiaalitoimien alaisen toimeentulotuen siirtymisen Kelan alaiseen 

perustoimeentulotukeen. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, millaisia kokemuksia, ajatuksia, 

onnistumisia ja kehityskohteita toimeentulotuen siirto rikostaustaisten keskuudessa on 

herättänyt. Opinnäytetyön tilaajana toimi Kriminaalihuollon tukisäätiö. 

  

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa aiheesta, josta ei ole tehty 

lainkaan aikaisempia tutkimuksia. Tavoitteena oli lisätä opinnäytetyön tilaajan ymmärrystä 

palvelujen saavutettavuudesta toimeentulotukeen liittyen rikostaustaisten henkilöiden 

näkökulmasta, ja siten helpottaa omien palvelujen, toimintojen sekä yhteistyökuvioiden 

suunnittelua sekä kehittämistä. Tavoitteena oli, että opinnäytetyötä voivat hyödyntää 

tilaajan lisäksi esimerkiksi Kela ja kuntien sosiaalitoimet.  

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu rikostaustaisten henkilöiden 

elämänhallintataitojen ja sosioekonomisen aseman tarkastelusta. Kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi on avattu keskeisimpiä lakipykäliä, jotka ohjaavat toimeentulotukea sekä 

rikostaustaisten kanssa tehtävää työtä. 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Opinnäytetyöhön liittyvät yhdeksän 

puolistrukturoitua haastattelua toteutettiin yksilömuotoisesti. Haastattelut nauhoitettiin, 

litteroitiin eksaktisti kirjalliseen muotoon ja analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä 

käyttäen.  

 

Opinnäytetyön keskeiset johtopäätökset ja tulokset osoittavat, että suurin osa vastaajista 

kokivat sosiaalitoimen alaisen toimeentulotuen hakemisen helpommaksi ja selkeämmäksi, 

kuin Kelan alaisen perustoimeentulotuen hakemisen. Tutkimuksesta nousi esille selkeä tarve 

henkilökohtaisemmalle palvelulle. Kehitysehdotuksena esitettiin henkilökohtaisemman 

palvelun mahdollistamista Kelassa erityisen tuen tarpeessa oleville asiakasryhmille, sekä 

lisätä Kelan neuvonta- ja yhteydenottokanavia. 
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The purpose of the thesis was to canvas how persons with a criminal background have 

experienced the transfer of income support under municipal social services to basic income 

support under Kela. The purpose was to obtain information about the experiences, ideas, 

successes, and areas of development that the transfer of income support among criminal 

backgrounds has aroused. The thesis was commissioned by Kriminaalihuollon tukisäätiö. 

The aim of the thesis was to produce new research information on a topic on which no 

previous research has been done at all. The aim was to increase the thesis commissioner’s 

understanding of the accessibility of services related to income support from the perspective 

of persons with a criminal background, and thus to ease the planning and development of the 

commissioner’s own services, activities and co-operation patterns. The aim was that the 

thesis can be utilized not only by the commissioner but also by, for example, Kela and 

municipal social services.  

The theoretical framework of the thesis consists of an examination of the life management 

skills and socio - economic status of persons with a criminal background. To outline the 

overall picture, the most important sections of the law have been explained. These laws 

guide income support and work with people with a criminal background.   

The thesis was carried out as qualitative research. Nine semi-structured interviews related to 

the thesis were conducted on an individual basis. Interviews were recorded, transcribed in 

written form, and analyzed using data-driven content analysis.  

The main conclusions and results show that most of the respondents found applying for 

income support under social services easier and clearer, than applying for basic income 

support under Kela. The study revealed a clear need for a more personal service. The 

development proposal was to enable a more personal service in Kela for client groups in need 

of special support, and to increase Kela's counseling and contact channels.  
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1 Johdanto 

Opinnäytetyömme aihe muotoutui monien mutkien kautta nykyiseen muotoonsa. Varsinkin 

opinnäytetyön tekoajankohtana vallitsevassa COVID-19 epidemiatilanteessa opinnäytetyömme 

aihe, eli toimeentulo, on todella ajankohtainen ja koskettaa varmasti monia. 

Jokainen ihminen on velvollinen elättämään itsensä kykyjensä mukaisesti. Toimeentulotuki on 

viimesijainen sosiaalihuoltoon kuuluva etuus, jonka avulla turvataan henkilön ja perheen 

ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömin toimeentulo sekä edistetään heidän itsenäistä 

suoriutumistaan. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sosiaalista 

turvallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. 

Toimeentulotukilain (L1412/1997) 1 luvun 2 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada 

toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, 

yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai 

varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.  

Perustoimeentulotuen myöntämisestä ja maksatuksesta vastaa Kela, täydentävästä- ja 

ehkäisevästä- sekä harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta vastaavat edelleen itsenäisesti 

kuntien sosiaalitoimet. 

Suomalaisen rikoskäyttäytymisen taustalta on löydettävissä merkittävä syy-yhteys matalan 

koulutustason, työttömyyden ja toimeentulon ongelmien välillä. (Kivivuori, Aaltonen, Näsi, 

Suonpää & Danielsson 2018, 163.) 

Tässä opinnäytetyössä viittaamme rikostaustaisiin henkilöihin. Kaikki rikoksia tehneet eivät 

jää kiinni teoistaan, eikä niitä, jotka ovat jääneet kiinni rikoksesta, aina tuomita. 

Kokonaisrikollisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida myös piilorikollisuuden osuus, eli ne 

rikolliset teot, joista ei ole jääty kiinni. Rikostaustaisella viitataan tutkimusaineiston vastaajia 

yhdistävään tekijään, joka vaihtelee ajallisesti ja tilallisesti. Rikostausta–termi ei ulossulje 

myöskään muita termejä, vaan kertoo tiettyjä asioita henkilön menneisyydestä, mutta ei 

kuitenkaan leimaa tulevaa (Salovaara 2019, 16). 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka rikostaustaiset henkilöt ovat kokeneet 

kuntien sosiaalitoimien alaisen toimeentulotuen siirtymisen Kelan alaiseen 

perustoimeentulotukeen. Opinnäytetyön tilaajana toimi Kriminaalihuollontukisäätiö, joka on 

kolmannen sektorin isoin toimija rikostaustaisten asiakkaiden sekä heidän perheidensä 

asioiden edistämiseksi. (Kriminaalihuollontukisäätiö, 2020). 
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä Kriminaalihuollon tukisäätiön rikostaustaisilta 

asiakkailta tietoa siitä, millaisia kokemuksia ja ajatuksia Kela-siirto on heissä herättänyt. 

Lisäksi oli tarkoitus saada kartoitettua mahdollisia kehityskohteita ja pohtia ratkaisuja niihin. 

Tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa aiheesta, josta ei ole tehty lainkaan aikaisempia 

tutkimuksia nimenomaan rikostaustaisten näkökulmasta. Tavoitteena oli myös lisätä 

opinnäytetyön tilaajan ymmärrystä palvelujen saavutettavuudesta toimeentulotukeen 

liittyen, rikostaustaisten asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimustuloksien avulla helpotetaan 

Kriminaalihuollon tukisäätiön palvelujen, toimintojen ja yhteistyökuvioiden suunnittelua, sekä 

kehittämistä. Tavoitteena ja toiveena oli, että opinnäytetyötä voivat hyödyntää tilaajan 

lisäksi myös muut kolmannen sektorin toimijat sekä esimerkiksi Kela ja kuntien sosiaalitoimet.  

Koimme, että opinnäytetyömme vaikuttavuuden, kuin myös lukijan kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi on tärkeää avata rikostaustaisiin henkilöihin usein liittyviä piirteitä, jotka 

saattavat joko suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa heidän kykyihinsä ja kokemuksiinsa 

toimeentuloon ja itsenäiseen suoriutumiseen liittyvissä asioissa. 

Opinnäytetyön teoriapohja koostuu rikostaustaisten asiakkaiden arjentaidoista ja siihen 

liittyvästä tutkimuksesta ja heidän sosioekonomisesta asemastaan. Opinnäytetyön 

teoriapohjan tueksi avattiin myös keskeisimmiksi arvioimamme lait, jotka ohjaavat 

rikostaustaisten parissa tehtävää työtä sekä esimerkiksi Kelan toimintaa.  

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto 

kerättiin yksilöhaastattelun keinoin. Haastattelimme yhteensä yhdeksää Kriminaalihuollon 

tukisäätiön nykyistä tai entistä asiakasta.  

Opinnäytetyö vastasi tilaajan tarpeisiin tuomalla esiin viranomaisasiointiin, eli 

saavutettavuuteen liittyvät haasteet, sekä kehityskohdat asiakasnäkökulmasta. Tämä 

opinnäytetyö on ensimmäinen, joka on tehty liittyen rikostaustaisten henkilöiden kokemuksiin 

toimeentulotuen Kela-siirrosta. 

2 Kriminaalihuollon tukisäätiö  

Opinnäytetyömme tilaajana toimi Kriminaalihuollon tukisäätiö. Se on merkittävin 

rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä asioiden edistämiseen keskittynyt, 

rakenteellista sosiaalityötä tuottava kolmannen sektorin toimija. Kriminaalihuollon 

tukisäätiön tavoitteena on edistää rangaistuksesta vapautuvien sekä heidän läheistensä 

kokonaisvaltaista selviytymistä ja edistää elämänhallintaa rangaistuksen aikana, kuin myös 

vapautumisen jälkeenkin. Kriminaalihuollon tukisäätiö toimii rikostaustaisten kuntoutuksen 

asiantuntijana, tukipalveluiden tuottajana ja kehittäjänä, sekä rikostaustaisten, että heidän 

läheistensä yleisenä edunvalvojana. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2020.) 
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Kriminaalihuollon tukisäätiö sai alkunsa vuonna 2001, kun kriminaalihuoltoyhdistyksen 

lakisääteiset tehtävät, kuten esimerkiksi yhdyskuntapalvelun toteuttaminen, siirtyivät 

Rikosseuraamusviraston alaiselle Kriminaalihuoltolaitokselle. Tällöin järjestötehtäviä 

jatkamaan päätettiin perustaa tukisäästiö, sillä vapaaehtoiselle kriminaalityölle, asiakkaiden 

edunvalvonnalle ja kriminaalipoliittiselle vaikuttamiselle tarvittiin jatkajaa. Ennen 

lakkauttamistaan Kriminaalihuoltoyhdistys perusti Kriminaalihuollontukisäätiön, jonka muiksi 

taustayhteisöiksi tulivat A-klinikkasäätiö, Kirkkohallitus, oikeusministeriö, Sininauhaliitto, 

Suomen kuntaliitto, Suomen Mielenterveysseura, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 

Takuu-Säätiö sekä Y-säätiö. (Kriminaalihuollon tukisäätiö, 2020.) 

Säätiön keskeisiksi tavoitteiksi muodostui asiakkaiden elämänhallinnan lisääminen ja 

sijoittuminen yhteiskuntaan. Merkittäviä osa-alueita ovat esimerkiksi päihteiden 

ongelmakäytön ehkäisy, mielen tasapainon turvaaminen, toimeentulon turvaaminen, 

asunnottomuuden ehkäisy, sekä työelämään osallistumisen vahvistaminen. (Kriminaalihuollon 

tukisäätiö 2020.) 

Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena on toimia alansa asiantuntijana, lausunnon antajana 

ja kannanottajana viranomaisyhteistyössä, sekä muussa vaikuttamistyössä. Se ajaa nykyistä 

kuntoutuspainotteisempaa kriminaalipolitiikkaa, eli edistetään vapautuvan sijoittumista 

yhteiskuntaan ja pyritään vähentämään uusintarikollisuudesta, kuin myös rikosseuraamuksista 

aiheutuneita haittoja. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2020.) 

Kriminaalihuollon tukisäätiö tuottaa ja kehittää palveluita paikallisella, sekä 

valtakunnallisella tasolla. Valtakunnallisia palveluita ovat kriminaaliasiamiestoiminta, 

asumispalveluohjaus, Oppiva-toiminta ja Ehjä perhe-toiminta. Pääkaupunkiseudulla tarjotaan 

tuetun asumisen palveluja vankilasta vapautuville. Helsingissä toimii päihteetön olohuone, 

vertaistukea tarjoava Redis. Kriminaalihuollon tukisäätiön muut vertaistoiminnat ovat Nuorten 

toimintakeskus, Hard Luck-nettikahvila, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa 

Veikkausvaroin, sekä Raittila. Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on muitakin toimintoja, kuten 

esimerkiksi ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu, joka on suunnattu 

yhdyskuntaseuraamusasiakkaille, SeriE-hanke, jonka tavoitteena on lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäisy, VAT-verkostotoiminta, 

sekä Naiset näkyviksi-kehittämishanke, jonka tavoitteena on rakentaa tukijatkumoita 

vankilasta pääkaupunkiseudulle vapautuville ja vapautuneille naisille. (Kriminaalihuollon 

tukisäätiö 2020.) 

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan yleisimmin voittoa tavoittelematonta järjestötoimintaa 

tai muuta yleishyödyllistä, vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Järjestäytynyt kansalaistoiminta 

nojaa yleisimmin aate- ja arvoperustaan, toisinaan se voi olla myös intressilähtöistä. 

Kolmannella sektorilla toimivien järjestöjen ja yhdistysten koot, sekä niissä toteutettavat 



  10 

 

 

toiminnot ovat hyvin vaihtelevia. Kolmannen sektorin toimijoilla viitataan yleisesti 

tarkoittamaan esimerkiksi erilaisia urheiluseuroja, virkistysyhdistyksiä sekä avustusjärjestöjä 

ja ammatillisia järjestöjä. (Jyväskylän yliopisto 2020.)  

Yhteiskuntaelämän eri sektorit jaotellaan yleisesti neljään eri kategoriaan:   

• Ensimmäinen sektori – markkinat ja yrityselämä   

• Toinen sektori – valtio ja julkinen sektori   

• Kolmas sektori – kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoinen kansalaistoiminta   

• Neljäs sektori – perhe, kotitaloudet ja intiimit suhteet (Jyväskylän yliopisto 2020.)  

3 Suomalainen sosiaaliturva 

Suomalaisen sosiaaliturvan muotoutuminen on ollut erilainen prosessi verrattuna muihin 

pohjoismaihin, rakenteellisista, historiallisista sekä poliittisista syistä. Suomi poikkesi muista 

pohjoismaista erityisesti maatalouskeskeisyytensä vuoksi; 1950-luvulla pientilojen määrä 

kasvoi Suomessa, kun taas muualla määrät supistuivat ja koot kasvoivat. Suomen kuuluminen 

Venäjän suuriruhtinaskuntaan aiheutti sen, että tarvittavat uudistukset, kuten 

oppivelvollisuusuudistus ja köyhäinhoidon uudistaminen, tapahtui vasta myöhemmin. Muihin 

Länsi-Euroopan maihin verrattuna suomalainen sosiaaliturva oli kehittymätöntä, lukuun 

ottamatta työntekijäin tapaturmavakuutusta, jota voidaan pitää sosiaalihuollon kehittymisen 

ensiaskeleena. Suurin osa suomalaisista oli kuitenkin vakuutusmuotoisen sosiaaliturvan 

ulkopuolella, kunnallisen köyhäinhoidon varassa. (Niemelä & Salminen 2006, 9-10.) 

Itsenäistymisen aikaan oli vahvana ajatus siitä, että jokainen on vastuussa itse omasta- ja 

perheensä elättämisestä. Työttömiä autettiin työtä tarjoamalla. Ainoastaan työkyvyttömiä, 

eli vaivaisia, autettiin kuntien toimesta. Pysyvästi kunnan avun piirissä olevat menettivät 

äänioikeutensa ja heidät julistettiin holhouksen alaisiksi. Auttaminen perustui pitkälti sääliin 

ja muiden ihmisten armeliaisuuteen. (Kela 2017). 

Vuonna 1922 voimaan astunut köyhäinhoitolaki rajoitti kuntien itsenäistä päätöksentekoa ja 

valtion rooli köyhyysongelman hoidossa kasvoi. Kaikissa kunnissa tuli olla oma 

köyhäinhoitolautakunta, jonka lisäksi järjestelmää täydensivät erilaiset vapaaehtoiset 

hyväntekeväisyysjärjestöt.  

Auttamisen näkökulma myös muuttui; siinä missä aiemmin apua on annettu lapsille, leskille, 

työkyvyttömille ja sairaille, takasi köyhäinhoitolaki avun saannin periaatteessa jokaiselle, 

joka oli sen tarpeessa. 1920-luvulla kuntien köyhäinapua sai vain 4% väestöstä, joten sen 
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saaminen ei ollut kuitenkaan kovin yleistä. Holhouksen alaisuuden lisäksi yli 16-vuotiaiden tuli 

korvata saamansa apu takaisin. Suurin muutos tapahtui kuitenkin yleisessä 

asennemuutoksessa; siinä missä aiemmin köyhäinapu oli muiden säälin ja hyväntahtoisuuden 

varassa, alettiin nyt tunnistaa erilaisia sosiaaliluokkia ja näkemään avunsaanti yksilöiden 

perusoikeutena. (Kela 2017). 

Suuri uudistus suomalaiseen sosiaaliturvaan tapahtui vuonna 1937 Kansaneläkelaitoksen 

perustamisen ja kansaneläkelain myötä, jolloin se perustui säästövakuutukseen. 

Kansaneläkemaksut maksettiin tällöin henkilökohtaiselle tilille. Kelaan oli tullut jo hieman 

aiemmin voimaan tapaturmavakuutuslaki vuonna 1935 ja muutamia vuosia myöhemmin astui 

voimaan äitiysavustuslaki vuonna 1938. Äitiysavustuslain lisäksi vuonna 1948 lanseerattua 

lapsilisäjärjestelmää voidaan pitää erittäin merkittävänä uudistuksena sosiaalipolitiikan 

kentällä sen vuoksi, että ensimmäistä kertaa monet naiset saivat käyttöönsä omaa rahaa. 

(Kela 2017; Niemelä & Salminen 2006, 11.)  

Köyhäinhoitolakia uudistettiin ja samalla nimeä muutettiin neutraalimpaan suuntaan vuonna 

1956, kun huoltoapulaki astui voimaan. Huoltoapulain mukaan sosiaaliavun saamisen ja 

ennaltaehkäisevien toimenpiteiden edellytyksenä ei ollut enää ehdoton köyhyys, vaan varojen 

tosiasiallinen puuttuminen, jolloin huoltoapu ylettyi myös vähävaraisiin, eikä pelkästään 

täysin varattomiin henkilöihin. Huoltoapu kattoi välttämättömän toimeentulon, 

terveydenhoidon, sekä ennaltaehkäisevää tukea. Huoltoapulain myötä suomalaisessa 

sosiaalityössä irtauduttiin köyhäinhoidosta ja keskityttiin ennaltaehkäisyyn, kuin myös 

laajemman väestön kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin, vaikka avunantamisen 

myöntämisperiaatteet eivät juuri muuttuneet. (Niemelä & Salminen 2006, 11.) Huoltoapulaki 

jäi historiaan vuonna 1984 toimeentulotuen nimenmuutoksen ja jakoperusteiden muuttumisen 

myötä. (Korpela, Heinonen, Laatu, Raittila & Ylikännö 2020, 9) 

1940- ja 1960-luvuilla Kansaneläkelaitoksen alaisuuteen tulivat työkyvyttömyyseläkkeet, 

vanhuuseläkkeet sekä sairausvakuutus, jolloin kansalaiset saivat oman sosiaaliturvatunnuksen 

ja sairausvakuutuskortin. Sairausvakuutuslaki turvaa jokaista Suomessa asuvaa sairauden, 

raskauden ja synnytyksen varalta kahdella eri tavalla; korvaamalla niistä aiheutuneita 

kustannuksia ja toisaalta päivärahavakuutuksena näistä aiheutuvien tulomenetyksien 

muodossa. (Kela 2018.) 

Kansaneläkelaitoksesta alettiin vuonna 1969 myöntää yleistä perhe-eläkettä ja lapsen 

hoitotukea, sekä eläkkeensaajan asumistukea. 1970–1980-luvuilla astui voimaan lääkeostojen 

suorakorvaus, kansaneläkkeestä tuli jokaiselle suomalaiselle kuuluva vähimmäiseläke, 

työttömyysturvan maksatus tapahtui Kansaneläkelaitoksesta, jonka lisäksi vammaistukea 

alettiin maksaa vuonna 1989. (Kela 2018.) 
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1990-luvulla Kansaneläkelaitoksessa tapahtui jälleen suuria uudistuksia, kun lapsilisää ja 

kotihoidon tukea alettiin maksaa sieltä. Näiden lisäksi äitiysavustus, opintotuki, 

sotilasavustus, yleinen asumistuki ja työmarkkinatuki tulivat sen alaisuuteen. Toisaalta 

hautausavustuksen myöntäminen Kelasta loppui ja se siirtyi kuntien sosiaalitoimien alaiseksi 

tueksi. (Kela 2018.) 

Vuonna 2001 astui voimaan uusi laki Kansaneläkelaitoksesta, jonka perusteella se sai 

ulkopuolisen hallituksen. Vuonna 2002 Suomen valuutta muuttui markasta euroon, joka 

aiheutti valtavia muutoksia erilaisiin etuusjärjestelmiin. 2000-luvun alussa Kela siirtyi 

sähköiseen asiakirjahallintaan, ja samoihin aikoihin Kela lanseerasi eurooppalaisen 

sairaanhoitokortin. Kela kehitti koko 2000-luvun puhelinpalvelujaan valtakunnallisesti ja 

samalla verkkoasiointia alettiin työstämään. (Kela 2018.) 

2010-luku oli jälleen kehityksen aikaa, kun Kelassa alettiin valmistella prosessijohtamista ja 

uudistamaan tietojärjestelmiä, sekä verkkoasiointia. Vuonna 2010 vammaisten henkilöiden 

tulkkauspalvelut siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi, vakuutuspiirejä yhdistettiin isommiksi 

kokonaisuuksiksi, sekä asiakaspalvelua priorisoitiin verkkoasiointiin ja puhelinpalveluun. 

Vuonna 2011 tuli voimaan takuueläke ja samalla maahanmuuttajan erityistuki lakkautettiin. 

(Kela 2018.) 

Toimeentulotuki siirtyi kuntien sosiaalitoimilta Kelan alaiseen perustoimeentulotukeen 

vuoden 2017 tammikuusta alkaen. Kuntien sosiaalitoimet vastaavat edelleen täydentävän, 

ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä itsenäisesti. Seuraavat 

suuret uudistukset Kelassa liittyivät perustulokokeiluun vuosien 2017 ja 2018 aikana, jonka 

lisäksi suurin osa opiskelijoista siirtyivät yleisen asumistuen piiriin. (Kela 2018.)  

4 Opinnäytetyön kannalta keskeisimmät lait 

Päätimme avata tarkemmin tässä kappaleessa keskeisimmiksi arvioimamme lait ja säädökset, 

joita ovat Suomen perustuslaki (L721/1999), hallintolaki (L434/2003), toimeentulotukilaki 

(L1412/1997), sosiaalihuoltolaki (L1301/2014) sekä EU:n saavutettavuusdirektiivi (EU 

2016/2102), jotta myös aiheesta tietämätön lukija kykenee hahmottamaan opinnäytteemme 

kokonaiskuvan selkeämmin. Yllä mainittujen lakien lisäksi on toki paljon muitakin 

relevantteja lakeja ja asetuksia, mutta halusimme rajata lähemmän tarkastelun vain 

oleellisimmiksi arvioimiimme lakeihin. 

Lait ja erilaiset asetukset ohjaavat, sekä määrittelevät eri asioiden toimeenpanosta, asettaen 

tietynlaiset raamit, joiden sisällä operoidaan. Tutkimme rikostaustaisten henkilöiden 

kokemuksia toimeentulotuen siirtymisestä Kelan alaiseen perustoimeentulotukeen. 

Hahmottamalla jokaisen ihmisen perusoikeudet, toimeentulotukeen- ja sosiaalihuoltoon, sekä 
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hallinnointiin asetetut vaatimukset, on helpompi ymmärtää perusteet, miksi jotain tehdään 

niin kuin tehdään, vaikka se ei olisikaan aina asiakkaan näkökulmasta ideaalein tai sujuvin 

tapa toimia.  

Suomalainen lainsäädäntö ja julkisen vallan käyttö pohjautuvat perustuslakiin (L731/1999), 

joka on kaikkein velvoittavin säädös. Kelan toiminta perustuu vahvasti hallintolakiin 

(L434/2003), koska se on päätöksiä toimeenpaneva elin. Hallintolaissa määritellään muun 

muassa hyvän hallinnon oikeusperiaatteet, sekä hallintoasioiden käsittelyn kulku 

viranomaisissa. Toimeentulotuki etuutena perustuu lakiin toimeentulotuesta (L1412/1997), 

jossa määritellään sen tarkoitus, sisältö, myöntämisperusteet sekä käsittely- ja 

valitusprosessien kulku. Sosiaalihuoltolaki (L1301/2014) liittyy Kelan toimintaan ja erityisesti 

perustoimeentulotukeen velvoittavasti. Jokainen sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai 

siihen verrattavissa olevassa tehtävässä toimiva on velvollinen tekemään sosiaalihuoltolain 

(L1301/2014) 5 luvun 48 §:n mukaisen huoli-ilmoituksen, lastensuojeluilmoituksen, tai 

vanhuksen huoli-ilmoituksen asianosaiselle viranomaiselle välittömästi epäkohdan tultua ilmi. 

Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) mukaan tulee myös esimerkiksi ohjata asiakkaita 

sosiaalihuollon palvelujen pariin, mikäli tarve on ilmeinen. Sosiaalihuoltolain 2 luvussa 8 §:ssä 

määritellään erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EU 2016/2102) pantiin täytäntöön Laki digitaalisten 

palvelujen tarjoamisesta (L306/2019) eli niin kutsutun saavutettavuusdirektiivin avulla. Se 

valittiin lähemmän tarkastelun kohteeksi, koska 23.9.2020 on ollut määräaika muuttaa kaikki 

julkishallinnon digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuudella pyritään takaamaan 

jokaiselle asiakasryhmälle tasa-arvoinen kohtelu ja digitaalisten palvelujen käytettävyys. 

4.1 Suomen perustuslaki 

Suomen perustuslaissa (L731/1999) on määritelty jokaiselle ihmiselle kuuluvat ja lailla 

turvattavat perusoikeudet. Tärkein Kelaa ja toimeentulotukea koskeva säädös on 

oikeusvaltioperiaate (L731/1999 1 luku 2 §), joka tarkoittaa sitä, että julkisen vallankäytön 

tulee perustua lakiin, ja että kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia. 

Perustuslain (L731/1999) 2 luvun 19 §:ssä määritellään jokaisen ihmisen oikeus 

sosiaaliturvaan, jos henkilö ei pysty omin keinoin turvaamaan itselleen välttämätöntä 

toimeentuloa ja huolenpitoa. Lisäksi “julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen 

huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointia ja kasvua”. 

Asiakkaan näkökulmasta käsittelyä koskeva perustuslain (L731/1999) 2 luvun 21 § 

oikeusturvasta määrittelee, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsiteltyä asianmukaisesti, 

ilman turhia viivytyksiä, sekä saada oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva päätös. 
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Perustuslaki (L731/1999) 2 luvun 21 § määrittelee myös, että asian käsittelyprosessien tulee 

olla julkisia, hakijalla on aina oikeus tulla asiassaan kuulluksi ja saada perusteltu päätös. 

Annettuihin päätöksiin tulee myös voida hakea muutosta. 

Perustuslaki luo pohjan koko sosiaalihuoltojärjestelmälle, sekä oikeuttaa Kelan olemassaolon 

valtion alaisena laitoksena, joka vastaa perusturvan myöntämisestä. 

4.2 Hallintolaki 

Hallintolaki (L434/2003) on tärkeä ohjenuora viranhaltijoille ja muille julkishallinnon 

toimihenkilöille, koska siinä on määritelty muun muassa hyvän hallinnon periaatteet. 

Hallintolaissa (L434/2003) määritellään, miten tulee toteuttaa ja edistää hyvää 

hallinnointitapaa ja oikeusturvaa hallinnon alaisissa asioissa. Se on kaikkea Kelan toimintaa 

ohjaava yleislaki, jossa määritellään ratkaisutyölle asetettavat menettelylliset 

vähimmäisvaatimukset. Kelan antamat perustoimeentulotuen päätökset ovat hallintolain 

alaisia päätöksiä. 

Hallinnon oikeusperiaatteilla tarkoitetaan yhdenvertaisuusperiaatetta, 

tarkoitussidonnaisuudenperiaatetta, objektiviteettiperiaatetta eli 

puolueettomuusperiaatetta, suhteellisuusperiaatetta, sekä luottamuksensuojan periaatetta. 

(Tuori & Kotkas 2016, 181-184). 

Yhdenvertaisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 

edessä. Ihmisiä tulee kohdella tasavertaisesti ja samankaltaiset asiat tulee ratkaista samalla 

tavalla. (Tuori & Kotkas 2016, 181-184). 

Tarkoitussidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että viranomaisen tulee käyttää toimivaltaansa 

vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu käytettäväksi. Viranomainen 

ei siis saa edistää toimivaltaansa kuulumatonta, joko omaansa tai muiden asiaa. (Tuori & 

Kotkas 2016, 181-184.) 

Puolueettomuusperiaateella viitataan siihen, että viranomaisen on ratkaisuja tehdessään 

nojauduttava ainoastaan tosiasiallisiin ja objektiivisiin, asiallisiin, perusteisiin. Viranomainen 

ei saa antaa omien henkilökohtaisten mielipiteiden tai muiden epäoleellisten seikkojen 

vaikuttaa päätöksen sisältöön tai laatuun. (Tuori & Kotkas 2016, 181-184.) 

Puolueettomuusperiaatteen turvaamiseksi on hallintolaissa (L434/2003 5 luku 27-28 §) 

nimetty esteellisyyssäädökset, joissa määritellään, milloin virkamies ei saa tai ei voi osallistua 

päätöksen tekemiseen.  

Suhteellisuusperiaate edellyttää, että “käytettävien keinojen on oltava järkevässä ja 

kohtuullisessa suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin” (L434/2003 2 luku 6 §).  
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Luottamuksensuojaperiaatteella tarkoitetaan sitä, että asiakkaan on voitava luottaa annetun 

päätöksen oikeellisuuteen ja pysyvyyteen. Mikäli tilanteessa on käytetty harkintaa, eikä siinä 

ole tapahtunut muutoksia, tulee asia ratkaista samalla tavoin jatkossakin. (Tuori & Kotkas 

2016, 181-184.) 

Harkintaa vaativissa tapauksissa sovelletaan myönteisen tulkinnan ensisijaisuutta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että mikäli asian ratkaisemiseksi muodostuu useampia vaihtoehtoja, tulee 

valita ensisijaisesti se vaihtoehto, joka on asiakkaan kannalta edullisempi. Tämän lisäksi 

harkinnan käytössä tulee huomioida kohtuullisuusperiaate, jossa tulee huomioida yksilöllisesti 

asiakkaan kokonaistilanne, vallitsevat olosuhteet, sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen 

mahdolliset seuraamukset asiakkaan jatkon kannalta. (Tuori & Kotkas 2016, 211.) 

Hallintolakiin on kirjattu palveluperiaate (L434/2003 2 luku 7 §), jolla viitataan asian 

mahdollisimman nopeaan ja viivytyksettömään käsittelyyn, asiakkaan parhaaksi ja yksilölliset 

tarpeet huomioiden, kuitenkin niin, että viranomainen kykenee suorittamaan työnsä 

tuloksellisesti sekä kustannustehokkaasti. 

Neuvontavelvollisuus (L434/2003 2 luku 8 §) tarkoittaa, että “viranomaisen on toimivaltansa 

rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää 

neuvontaa, sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on 

maksutonta.” Jos asia ei kuulu kyseisen viranomaisen toimivaltaan, on kuitenkin pyrittävä 

ohjaamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. 

Hallintolaissa (L434/2003) on asiakasnäkökulmasta erittäin tärkeä säädös 2 luvun 9 §:ssä, 

jossa on vaatimus hyvästä kielestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että viranomaisen tulee kaikessa 

työssään käyttää hyvää ja ymmärrettävän selkeää, asiallista kieltä. Tällä varmistetaan, että 

asiakas ymmärtää häntä koskevat oikeudet, velvollisuudet ja päätökset häntä koskevissa 

asioissa. 

Hallintolain (L434/2003) 7 luvun 45 §:n mukaan annetut päätökset on perusteltava, ja 

perusteluissa on kerrottava asiakkaalle ne selvitykset ja seikat, jotka ovat asian 

ratkaisemisessa vaikuttaneet, sekä asian ratkaisemiseksi sovelletut säännökset. 

4.3 Laki toimeentulotuesta 

Toimeentulotuki lain (L1412/1997) 1 luvun 1 §:ssä on määritelty toimeentulotuen olevan 

“sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata 

henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.”  Viimesijaisuudella 

tarkoitetaan, että kaikki muut toimeentulon lähteet ovat toimeentulotukeen nähden 

ensisijaisia. 
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Toimeentulotukilain (L1412/1997) 1 luvun 2 §:ssä määritellään oikeus toimeentulotukeen. 

Määritelmän mukaan jokaisella on oikeus toimeentulotukeen, jos hän on toimeentulotuen 

tarpeessa, eikä voi omalla ansiotyöllään, yritystoiminnallaan tai muilla keinoin turvata omaa 

ja elätettävien välttämättömintä toimeentuloa.  

Oikeuksien lisäksi toimeentulotukilaki asettaa hakijalleen myös velvollisuuksia, sillä siinä on 

määritelty, että jokaisella on velvollisuus huolehtia itsestään ja omasta elatuksestaan, sekä 

alaikäisten lastensa, sekä puolisonsa elatuksesta. Toimeentulotukilain (L1412/1997) 1 luvun 

2a §:ssä on lisäksi määrätty, että hakija on velvollinen ilmoittautumaan työttömäksi 

työnhakijaksi, mikäli hän ei ole palkansaaja, yrittäjä, päätoiminen opiskelija, ole 

laitoshoidossa tai työkyvytön, muun hyväksyttävän perusteen vuoksi esteellinen 

vastaanottamaan työtä. Mikäli hakija laiminlyö velvollisuuttaan ilmoittautua työttömäksi 

työnhakijaksi, voidaan hänen perustoimeentulotukensa perusosaa alentaa 20 – 40 % oman 

elatuksen laiminlyönnin johdosta. (L1412/1997 2 luku 10 §.) 

Myönnettävän perustoimeentulotuen määrä muodostuu perustoimeentulotuessa määriteltyjen 

tulojen ja huomioitavien menojen erotuksesta. (L1412/1997 2 luku 6 §). 

Toimeentulotukilain (L1412/1997) 2 luvun 7a §:ssä määritetään perusosalla katettavat menot. 

Tällaisia ovat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, sekä 

henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden 

tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta 

aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon 

kuuluvat menot. 

Muut huomioon otettavat perusmenot (L1412/1997 2 luku 7b §) koostuvat yleisestä 

asumistuesta annetun lain (L938/2014) 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista asumismenoista, muun 

kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömistä hoitomenoista sekä välttämättömistä 

muuttokustannuksista, taloussähköstä, kotivakuutuksesta, terveydenhuoltomenoista, lasten 

aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannuksista, lasten päivähoitomenoista, lasten 

tapaamiskustannuksista, henkilötodistuksen, sekä oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan 

hankintamenoista. 

Toimeentulotulotukilaissa on määritelty myös perhekäsite (L1412/1997 1 luku 3 §) sekä 

perusosan suuruus (L1412/1997 2 luku 9 §). 

Perustoimeentulotuen hakemuksen käsittelylle on laissa määritelty käsittelyaika. Kiireelliset 

hakemukset on käsiteltävä joko samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä, kiireettömien 

hakemuksien käsittelyaika on seitsemän arkipäivää hakemuksen saapumisesta. Tarvittavat 

lisäselvitykset on pyydettävä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen 

jättämisestä. (L1412/1997 3 luku 14b, 14c §.) 
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Toimeentulotukilain (L1412/1997) 2 luvun 7c §:ssä on määritelty kunnan sosiaalitoimien 

alaisen täydentävän toimeentulotuen sisältö ja toimeentulotukilain (L1412/1997) 2 luvun 13 

§:n ehkäisevän toimeentulotuen myöntöperusteet. Tällaisia ovat esimerkiksi asumisen 

turvaaminen, ylivelkaantuminen, sekä tuen saajan omatoimista selviytymistä edistävät 

tarkoitukset. 

4.4 Sosiaalihuoltolaki 

Perustoimeentulotuen näkökulmasta tärkeimpiä säädöksiä ovat sosiaalihuoltolain 

(L1301/2014) 2 luvun 6 §:n neuvonta- ja ohjausvelvollisuus, jossa määritellään, että kunnan 

asukkaiden saatavissa tulee olla sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta, jonka lisäksi erityistä 

huomiota tulee kiinnittää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden neuvontaan ja ohjaukseen. 

Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) 4 luvun 40 – 41 §:t velvoittavat sosiaalihuollon henkilöä tai 

siihen rinnastettavaa muuta henkilöä tekemään asiakkaan suostumuksella ilmoituksen toiseen 

viranomaiseen koskien asiakkaan tuen tarvetta. Lisäksi sosiaalihuoltoa tulee toteuttaa 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotka yhdessä muodostavat asiakkaan edun mukaisen 

kokonaisuuden. 

Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) 4 luvun 35 §:ssä käsitellään yhteydenoton tekemistä asiakkaan 

tai perheen tuentarpeen arvioimiseksi. “Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 

laissa (L559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka 

sosiaalitoimen, Opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, Pelastuslaitoksen, 

Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, Poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, Työ- ja elinkeinoviranomaisen, 

Kansaneläkelaitoksen tai Ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut 

tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö 

hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä 

kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.”  

Lisäksi on määritelty, että jos asiakkaan suostumusta ei voida saada ja hän on ilmeisen 

kykenemätön vastaamaan itse omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, 

tai lapsen etu sitä vaatii, 4 luvun 35 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus 

sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännöksistä huolimatta.  

“Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään 

lastensuojelulain (L417/2007) 25 - 25c §. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä 

yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1 – 3 momentissa säädetään ja 

ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä 

lastensuojeluilmoitusta.” (L1301/2014 4 luku 35 §.) 
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Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) 4 luvun 35 §:n mukaan Iäkkään henkilön palvelutarpeen 

ilmoittamisessa on noudatettava lisäksi laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, eli vanhuspalvelulain, (L980/2012) 25 §:ssä. 

4.5 Saavutettavuusdirektiivi 

Vuonna 2016 julkaistu saavutettavuusdirektiivi (EU 2016/2102) pohjautuu WCAG-standardiin 

(web content accessibility guidelines), eli vapaasti suomennettuna internet sisällön 

saavutettavuuden suuntaviivat. Saavutettavuusdirektiivi määrittelee, että koko julkisen 

sektorin verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten tulee olla kaikkien saavutettavissa, 

riippumatta henkilön rajoitteista, toimintakyvystä tai muista ominaisuuksista. Direktiivi on 

kehitetty siksi, ettei kukaan jäisi ilman tarvitsemiaan palveluja tai yhteiskunnan ulkopuolelle. 

Suomessa saavutettavuusdirektiivi on pantu täytäntöön Laki digitaalisten palvelujen 

tarjoamisesta (L306/2019), avulla. 

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa valtion viranomaisia ja liikelaitoksia, kuntien viranomaisia, 

Tasavallan presidentin kansliaa, julkisoikeudellisia yhdistyksiä, itsenäisiä julkisoikeudellisia 

laitoksia kuten Kela, yliopistoja ja korkeakouluja sekä lakisääteisiä tehtäviä hoitavia yhtiöitä, 

kuten Traficom.  

Saavutettavuusdirektiivissä määritellään julkishallinnon palveluille asetetut 

vähimmäisvaatimukset sekä miten saavutettavuutta valvotaan. Perimmäisenä tarkoituksena 

on parantaa julkishallinnon verkkopalveluita niin, että ne ovat kaikille ihmisille soveltuvia 

käyttää, ymmärrettävyyden ja käytettävyyden sekä toimintavarmuuden osalta. (Poutapilvi 

2020). 

5 Toimeentulotuen Kela-siirto 1/2017 

Toimeentulotuen siirtoa kunnilta Kelaan on väläytelty jo 1980-luvulta lähtien, mutta lopulta 

kevään 2014 kehysriihessä hallitus teki poliittisen päätöksen etuuden maksatuksen siirrosta. 

(Korpela ym. 2020, 8). Perustoimeentulotuki siirtyi kuntien sosiaalitoimista Kelan 

hoidettavaksi vuoden 2017 tammikuussa. Siirron taustalla oli ajatus siitä, että 

perustoimeentulotuki on luonteeltaan laskennallinen etuus ja olisi sekä asiakkaan kannalta 

helpompaa, että hallinnollisesti kannattavaa maksattaa samasta paikasta, saavathan suurin 

osa perustoimeentulotuen asiakkaista myös muita Kelan alaisia etuuksia, kuten esimerkiksi 

asumistukea ja työttömyysetuuksia. (Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 6.) 

Perustoimeentulotuen hakijat saattavat tuen tarveharkintaisen ja viimesijaisen luonteen 

vuoksi kokea Kelan palvelujärjestelmän eri tavoin, kuin muiden Kela-etuuksien saajat. 

(Korpela ym. 2020, 116). Siirron oletettiin lisäävän yhdenvertaisuutta, sillä eri kuntien 
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sosiaalitoimissa on ollut toisistaan poikkeavia soveltamisohjeita, joka asettaa keskenään 

toimeentulotuen hakijat eriarvoiseen asemaan. Kelan alaisuudessa perustoimeentulotuen 

myöntämiskriteerit taas ovat samat kaikille, jolloin eriarvoisuus vähenee. 

Myöntämisperusteiden yhtenäistämisen odotettiin myös vähentävän toimeentulotuen 

alikäyttöä, eli lisäävän hakijamääriä. (Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Toimeentulotuen eri muodot jaoteltuna vuosina 2017-2019. (THL 2020) 

 

 

Kuvio 2: Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset 1995-2019. 

(THL 2019) 
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Tilastosta on nähtävissä, että ensimmäisten vuosien jälkeen toimeentulotuen alikäyttö on 

vähentynyt ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvanut, joskin tilanne näyttää 

tasaantuneen toistaiseksi. Vuonna 2016 toimeentulotukea myönnettiin yhteensä 260 928 

kotitaloudelle, kun vuonna 2017 luku oli 305 1865 kotitaloutta. Kaikista Suomen 

kotitalouksista sai 9,9% perustoimeentulotukea vuonna 2017. Täydentävän toimeentulotuen 

osuus väheni 25%, mutta määrä selittyy osittain joidenkin toimeentulotuen osien siirtymisellä 

perustoimeentulotuen alaisiksi. Ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin 20% enemmän 

vuoteen 2016 verrattuna. (THL 2019.) 

Kela-siirron ajateltiin vapauttavan lisää resursseja varsinaiseen sosiaalityöhön, kun 

perustoimeentulotukeen liittyvä selvitys- ja ratkaisutyö jäisi kokonaan pois työnkuvasta. 

(Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 6). 

Kunnissa koettiin toimeentulotuki siirron jälkeen, ettei Kelassa huomioida tarpeeksi heidän 

kokemustaan ja asiantuntemustaan. Vuonna 2019 kunnat ilmoittavat tekevänsä edelleen 

liikaa Kelalle kuuluvaa perustoimeentulotukeen liittyvää työtä, kuten selvityksiä ja 

oikaisupyyntöjä, joten odotettuja resursseja on vapautunut oletettua vähemmän varsinaiseen 

sosiaalityöhön. (Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 17.) 

Perustoimeentulotuen hakemisen oletettiin helpottuvan sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla 

tarve on ainoastaan väliaikainen tai joilla ei ole tulovajeen lisäksi muuta palveluntarvetta. 

Henkilöillä, joilla on asiointiin liittyviä rajoitteita, arvioitiin uudistuksen palvelevan huonosti. 

(Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 6.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat sen, että 

perustoimeentulotukiuudistuksessa häviäjiksi jäivät nimenomaan heikoimmassa asemassa 

olevat henkilöt, kuten päihdeongelmaiset, mielenterveysongelmaiset, maahanmuuttajat ja 

vanhukset, joille uusi systeemi on liian vaikeakäyttöinen. Tulokset voitaisiin tiivistää siten, 

että niille, joille asiointi on jo aiemmin tuottanut vaikeuksia, tulee asiointi olemaan 

jatkossakin haasteellista. (Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 14.) 

Asiakkaat voivat asioida tarvittaessa henkilökohtaisesti Kelassa, hyödyntää puhelinpalvelua, 

toimittaa hakemuksen liitteineen kirjeitse tai käyttää sähköistä asiointipalvelua. 

Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle, vastaavat kuntien sosiaalitoimet edelleen 

ehkäisevästä, täydentävästä ja harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Asiakkaan ollessa 

täydentävän, ehkäisevän tai harkinnanvaraisen toimeentulotuen tarpeessa, edellytetään 

häneltä ensin päätöstä perustoimeentulotuesta Kelalta. (Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 7.) 

Yhdenvertaisuus on osittain lisääntynyt yhdenmukaisien tulkintojen ja toimintatapojen 

lisääntymisen vuoksi. Palvelujen saatavuuden suhteen taas hakijat eivät ole keskenään 

samanlaisessa asemassa, sillä välimatkat ovat alueista riippuen suuria. Lisäksi 
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yhdenvertaisuutta heikentää se, että saadakseen palveluja, tulisi henkilön omata asiointiin 

tarvittavat laitteet sekä osata käyttää niitä. Kunnissa sähköisen asioinnin osuus kaikesta 

asioinnista oli noin 40%, kun taas Kelassa luku on yli 70%. (Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 

14-15.) 

Toimeentulotukiuudistuksen myötä perustoimeentulotuen odotettiin muuttuvan luonteeltaan 

väliaikaiseksi, jollaiseksi se on alun perin tarkoitettu, sekä edistävän yksilön itsenäistä 

suoriutumista ja ehkäisevän syrjäytymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen 

(Kivipelto, Tanhua & Jokela 2019, 19-20) mukaan toimeentulotukiuudistus ei ole vielä kyennyt 

saavuttamaan näitä tavoitteita, mutta niitä kohti liikutaan määrätietoisesti toimintaa 

kehittämällä ja tiivistämällä eri instanssien yhteistyötä. 

“Mitä paremmin järjestelmän tuottamat tuet, etuudet ja niiden järjestämistä varten luodut 

palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia, sitä vähemmän kitkaa ja 

tyytymättömyyttä asiakkuusprosessien hoitoon liittyy” (Korpela ym. 2020, 119). 

6 Rikostaustaisten arjentaidot ja palveluissa asioiminen 

Vankien kokonaisterveystilanne Suomessa on tutkitusti valtaväestöä heikompi. Matti 

Joukamaa työryhmänsä kanssa (Aarnio, Von Gruenewaldt, Hakamäki, Hypén, Lauerma, 

Lintonen, Mattila, Tyni, Vartiainen, Viitanen & Wuolijoki 2010) on tutkinut 

Rikosseuraamuslaitokselle vankien terveyttä, työkykyä ja hoidontarvetta. Tutkimuksessa 

vangit vastasivat ennalta laadittuihin kysymyksiin koskien edellä mainittuja aihealueita.  

Siviilisäädyltään suurin osa naimattomista koostuu sakkovangeista. Juuri sakkovangit ovat 

haasteellisin vankiryhmä, koska he ovat usein moniongelmaisia ja kärsivät yleisesti 

asunnottomuudesta. Heillä on kaikista vankiryhmistä heikoimmat arjentaidot, joten 

itsenäinen suoriutuminen tuottaa suuria haasteita. (Miikkulainen, 2012, 2.) Naimattomia 

kaikista vangeista oli 37%, avoliitossa 22,9% ja avioliitossa 6,9%. Kaikista sakkovangeista 1,6% 

oli surmannut puolisonsa. (Joukamaa ym. 2010, 25).  

Asunnottomuus on yksi uusintarikollisuutta selittävä tekijä, jonka lisäksi se on omiaan 

vaikeuttamaan itsenäistä suoriutumista. (Mäki 2017). Kaikista vangeista 19,1% olivat 

asunnottomia, sakkovangeista jopa 47%. Yksin miesvangeista asui 28,3% ja naisvangeista 31,7% 

(Joukamaa ym. 2010, 25.) Tutkimustuloksen perusteella suurin osa vangeista vastaavat siis 

itsenäisesti omasta arjenhallinnastaan, koska heillä ei ole kumppania jakamassa vastuuta 

arjen pyörittämisestä. 

Koulutustaso vankien keskuudessa on yleisesti matala. Ammattikorkeakoulu- tai 

yliopistotutkinto löytyi vain 2,4%:lla kaikista vangeista, kun taas 36,5% on vailla mitään 
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ammatillista tutkintoa. Peruskoulun tai kansakoulun on suorittanut 60,1%. (Joukamaa ym. 

2010, 28.) 

Työttömyys (62,8%) on vankien keskuudessa suurta, vaikka 85,5% ilmoittavat olevansa 

työkykyisiä. (Joukamaa ym. 2010, 29). Tästä voidaan päätellä, että he elävät todennäköisesti 

erilaisten tulonsiirtojen varassa yhteiskunnan avustuksella, eikä tällöin ole yhdentekevää 

pärjäämisen kannalta, minkälaiset yksilön arjenhallinnan taidot, asiointitaidot- sekä 

vuorovaikutustaidot ovat.  

Kaikista vangeista 56,8% käyttävät jotakin säännöllistä lääkitystä, joten sairastavuuden 

voidaan katsoa olevan runsaasti muuta väestöä yleisempää. Mielenterveyden häiriö tai 

unettomuus (40,5%) ovat suurimmat syyt säännölliseen lääkitykseen. Peräti 54,3% kaikista 

vangeista on ollut psykiatrisessa avohoidossa, naisvangeista jopa 70,3%. Psykiatrisessa 

sairaalahoidossa kaikista vangeista on ollut 30,8%. Kokonaisuudessaan 93,8% on jokin 

elämänaikainen mielenterveyden häiriö, eli ilman mielenterveysdiagnoosia on vain 6% 

kokonaisvankiluvusta. Miesvankien ja naisvankien välillä ei muodostunut juurikaan eroja. 

(Joukamaa ym. 2010, 32, 46.) Vankien heikko psyykkinen terveydentila on omiaan 

heikentämään itsenäistä suoriutumista siviilissä, niihin liittyvien oireiden, kuten käytös- ja 

muistihäiriöiden, manian sekä depression (Mielenterveystalo 2020, a) vuoksi. 

Asiointitaitoihin ja vuorovaikutukseen vaikuttavia psyykkisiä ongelmia, kuten skitsofreniaa, 

masennustiloja, ahdistuneisuushäiriöihin kuuluvia julkisen paikan pelkoa ja sosiaalisten 

tilanteiden pelkoa, paniikkihäiriötä sekä traumaperäistä stressihäiriötä ilmenee vankien 

keskuudessa prosentuaalisesti myös runsaasti. (Joukamaa ym. 2010, 49-52.) 

Heikolla psyykkisellä voinnilla saattaa olla syy-yhteys päihdehäiriöihin ja rikolliseen 

käyttäytymiseen. Jopa 83,5% kaikista vangeista on jokin elämän aikainen päihderiippuvuus. 

Yleisimmin päihdeongelma liittyi alkoholiin (66,4%), piristeisiin (40,4%), sekä rauhoittaviin 

lääkkeisiin (23,1%). (Joukamaa ym. 2010, 48.) 

Vangeilla esiintyy vaihtelevasti myös erilaisia persoonallisuushäiriöitä, joista selkeästi yleisin 

on F60.2 epäsosiaalinen persoonallisuus, jonka esiintyvyys vankien keskuudessa vaihteli 38,6% 

- 65,1% välillä (Joukamaa ym. 2010, 53). Epäsosiaalisen persoonallisuuden omaavalle 

henkilölle ominaista on yleisistä normeista ja säännöistä piittaamaton toiminta. Hän on 

välinpitämätön, eikä ole kiinnostunut toisten tunteista tai oikeuksista ja kokonaisvaltainen 

kyvyttömyys ja haluttomuus huomioida muita puuttuu. Epäsosiaalisen persoonan omaava 

henkilö on impulsiivinen, aggressiivinen ja lyhytpinnainen, jonka vuoksi hän saattaa syyllistyä 

rikoksiin. Ominaista on myös se, ettei henkilö kadu tekojaan, vaan syyttää ongelmistaan 

muita ihmisiä. (Mielenterveystalo 2020, b). 
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Vangeilla on todettu olevan normaaliin väestöön verrattuna yleisempiä erilaiset 

neurokognitiiviset vaikeudet, kuten ADHD, autisminkirjo, kielelliset erityisvaikeudet sekä 

oppimisvaikeudet. ADHD on vankien keskuudessa 5 - 10 kertaa yleisempi, kuin väestöllä 

yleensä. Lapsuudenajan ADHD:n on todettu lisäävän todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin 

aikuisiässä. (Leppämäki 2017.) ADHD:lla tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden 

häiriötä, joka liittyy niitä säätelevien hermostoverkkojen häiriintyneeseen kehitykseen. 

ADHD:lle ominaisia piirteitä ovat liiallinen tarkkaamattomuus ja ylivilkkaus sekä impulsiivinen 

käytös. (Huttunen & Socada 2019.) Autisminkirjolla tarkoitetaan joukkoa erilaisia 

aistisäätelyyn liittyviä piirteitä. Kaikilla autistisilla ihmisillä on ongelmia sanallisessa ja 

sanattomassa viestinnässä, vuorovaikutuksessa ja kyvyssä hahmottaa erilaisia tunteen- ja 

mielentiloja, jonka lisäksi heillä saattaa ilmetä erilaisia aistiyliherkkyyksiä, kuten 

kyvyttömyyttä sietää taustamelua. (Autismiliitto 2020.)  

Kansalaistaidoiksikin kutsutut luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattinen osaaminen ovat 

tutkimuksesta riippuen vangeilla heikompaa muuhun väestöön verrattuna. Leena Kosken ja 

Kaija Miettisen Vangit koulutuksessa –selvityksen (2007) perusteella luki- ja 

kirjoitusvaikeuksista kärsii noin 20% vangeista, Salon (2006, 20) mukaan määrä voisi olla jopa 

yli neljäkymmentä prosenttia. 

Vaikka yllä mainitut tutkimukset koskevatkin vankeusrangaistusta suorittavia vankeja, tulee 

heistä aina jossakin vaiheessa myös rikostaustaisia henkilöitä vapautuessaan, elleivät ole sitä 

jo ennestään ja sen vuoksi kyseisien tutkimustuloksien voidaan ajatella sopivan myös 

rikostaustaisiin henkilöihin, jotka ovat opinnäytetyömme keskiössä. 

Heikko luku- ja kirjoitustaito yhdistettynä fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin 

ongelmiin ovat omiaan vaikeuttamaan huomattavasti rikostaustaisten henkilöiden 

arjenhallintaa, asiointitaitoja ja itsenäistä suoriutumista. Itsessään jo pitkät vankeustuomiot 

voivat aiheuttaa sen, että yksilöllä on keskimääräistä enemmän avun ja ohjauksen tarvetta 

muun muassa viranomaisissa. Kun otetaan lisäksi huomioon psykofyysissosiaalinen kokonaisuus 

ja niitä heikentävät erityispiirteet, joita on aiemmin tässä osiossa esitelty, on selvää, että 

rikostaustaiset kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien ryhmään. 

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asioiden hoidosta on kirjattu sosiaalihuoltolain 

(L1301/2014) 2 luvun 8 §, jossa määritellään, että “kunnallisten viranomaisten on yhteistyössä 

seurattava ja edistettävä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia sekä 

poistettava epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Erityisestä tuesta vastaavien 

viranomaisten on välitettävä tietoa asiakkaiden kohtaamista sosiaalisista ongelmista sekä 

annettava asiantuntija-apua muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa 

toimiville yhteisöille. Palveluja annettaessa ja niitä kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin ja toivomuksiin.” 
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Voidaan ajatella, että mitä enemmän ihmisellä on rajoittavia tekijöitä ja ominaisuuksia, sen 

enemmän hänellä on myös tarvetta niiden kompensoimiseen. Jos henkilöllä itsellään ei ole 

siihen tarvittavia keinoja, astuu kuvaan yleensä jossakin vaiheessa ulkopuoliset ihmiset ja 

tahot, kuten esimerkiksi toisen ja kolmannen sektorin toimijat palveluineen. 

Tutkimustuloksiemme perusteella erityisesti kolmannen sektorin tarjoamat matalan 

kynnyksen palvelut ovat rikostaustaisten henkilöiden itsenäisen suoriutumisen kannalta tärkeä 

osatekijä, koska ne ovat heidän näkökulmastaan helposti ja oikea-aikaisesti saavutettavissa. 

Rikostaustaiset ovat tarvinneet kolmannen sektorin palveluita hyödyntääkseen julkisen 

sektorin palveluja. 

6.1 Rikostaustaisten arjentaidot ja elämänhallinta 

Arjenhallinnasta, arjentaidoista ja perustaidoista, sekä elämänhallinnasta termeinä puhutaan 

monesti synonyymeinä toisilleen, koska ne kaikki liittyvät oleellisesti yksilön 

selviytymiskykyyn, pärjäämiseen ja hyvinvointiin yhteiskunnassa. Tässä opinnäytetyössä näillä 

termeillä tarkoitetaan samaa asiaa. Voidaan päätellä, että hyvät arki- ja perustaidot 

edistävät ja tukevat yksilön omatoimista suoriutumista, kun taas heikot tai puutteelliset 

arjentaidot heikentävät yksilön kykyä pärjätä itsenäisesti yhteiskunnassa. 

Vankeusrangaistuksen suorittamiseen liittyy normaalisuusperiaate (L767/2005, 1 luku 3 §) 

jolla tarkoitetaan sitä, että vankilaolot tulee järjestää mahdollisimman hyvin vastaamaan 

yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja. Tarkoittaen myös arjenhallinnan kannalta oleellisia osa-

alueita, kuten esimerkiksi sähköisiä palveluja.  

Arjenhallinta koostuu erilaisista rakenteista, kuten turvallisuudesta, ajankäytöstä, asumisesta 

ja taloudesta. Lisäksi arjenhallintaan vaikuttavat koettu hyvinvointi sekä terveystilanne, 

toimintakyvyn tai sen puutteen muodossa. (Saari 2015, 189.)  

Elämänhallinnan voidaan ajatella liittyvän yksilön kykyyn vaikuttaa omilla päätöksillään ja 

toimillaan elämänsä kulkuun, olla valintoja tekevä ihminen. Toimintakyvyllä tarkoitetaan 

kykyä valjastaa käytettävissä olevat resurssit (eli taidot, kokemus, koulutus) toiminnoiksi. 

Itsenäiseen suoriutumiseen ei siis yksinään riitä, että yksilön puitteet ovat kunnossa, vaan 

olennaiseksi taidoksi muodostuu se, miten niitä osataan hyödyntää. Toimintakykyä voidaan 

jaotella erilaisiin kategorioihin, kuten taloudelliseen, terveydelliseen ja psyykkiseen 

toimintakykyyn. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan tarkastella myös asumisen, työn, koulutuksen ja 

terveyden näkökulmasta. (Saari 2015, 110.) 

Mitä heikommassa asemassa yksilö on yhteiskunnassa, sen kapeammat hänen 

mahdollisuusrakenteensa ovat. Tällä tarkoitetaan sitä, että vertailukelpoisella toimintakyvyllä 

varustetut henkilöt eivät koskaan saavuta samoja päämääriä, koska heillä on tai heille on 

muodostunut erilaiset mahdollisuusrakenteet niiden saavuttamiseksi. (Saari 2015, 111.) 
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Valtteri Kivelä ja Juho Lempinen (2012, 59-60) ovat kehittäneet arjen hallinnan mallin, joka 

muodostuu neljästä eri osa-alueesta; sisäinen koti, fyysinen koti, vuorovaikutus, sekä kodin 

ylläpito. 

Sisäinen koti koostuu omasta henkilöhistoriasta, arvoista, haaveista, päätöksistä ja 

turvallisuuden tunteesta. 

Fyysinen koti koostuu omasta tilasta, kodista, lähiympäristöstä ja sen tuntemuksesta. 

Vuorovaikutus koostuu ryhmätyötaidoista, ystävyyssuhteista, seurustelusta, 

ongelmanratkaisutaidoista, avunantamisesta, yksinäisyydestä, riippuvuuksista, 

asiointitaidoista, mielipiteiden muodostamisesta ja niiden ilmaisemisesta, sekä 

päätöksenteosta. 

Kodin ylläpito koostuu ajankäytöstä, ravinnosta, terveydestä, rahasta, hygieniasta, levosta, 

arjesta ja juhlasta, sekä palveluiden käytöstä. Yhdessä nämä neljä osa-aluetta muodostavat 

kokonaisvaltaisen arjenhallinnan käsitteen. 

Rikosseuraamusasiakkaiden arjentaidoissa ja arjenhallinnassa on tutkitusti (esimerkiksi 

Rikosseuraamuslaitoksen Oma Koti -hanke vuodelta 2009) runsaasti puutteita ja ongelmia. 

Yleisimpinä vaikuttavina tekijöinä arjentaitoihin tai niiden puutteeseen pidetään päihde- ja 

mielenterveysongelmia, asunnottomuutta, toimeentulon vaikeuksia, sekä matalaa 

koulutustasoa. Erityisesti toimeentulon haasteet ja taloudenhallinnan ongelmat ovat 

korostuneet vankien keskuudessa. Lisäksi vankilaympäristö jo itsessään aiheuttaa asukkaissaan 

passivoitumista, eli laitostumista (Miikkulainen 2012, 2), jolla on suora vaikutus yksilön työ- ja 

toimintakykyyn. 

Oma Koti –hankkeen (Rikosseuraamuslaitos 2010) tuloksien perusteella 

rikosseuraamusasiakkailla arvioitiin olevan (pääasiassa) resurssisidonnaisien ongelmien lisäksi 

haasteita virastoasioinnissa, vuorokausirytmin ylläpidossa sekä kodinhoidossa. Heillä todettiin 

olevan heikot vanhemmuuden taidot, puutteita sosiaalisissa taidoissa ja vaikeuksia huolehtia 

kokonaisvaltaisesti omasta terveydestään. Erityisesti sakkovankien kaikki arjentaidot arvioitiin 

olevan heikkoja. (Miikkulainen 2012, 2.) 

Osallisuus osana kokonaisvaltaista elämänhallintaa 

Teoksessa Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi (Pohjola, Kairala, Lyly & Niskala 2017, 8) 

mukaan palvelujen rakenteellisessa ja sisällöllisessä uudistamisessa on erityinen tarve 

hyödyntää asiakkaiden kokemuksia ja ottaa heidät mukaan kehitystyöhön. Tämän 

opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on löytää sekä nimetä kehityskohdat- ja ehdotukset Kelan 

toimintaan ja perustoimeentulotukiprosesseihin liittyen. Rikostaustaisten henkilöiden mukaan 



  26 

 

 

ottaminen opinnäytetyön tekemiseen tutkimushaastattelujen vastaajaryhmänä on 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, eli osallistamista. 

Tutkijoiden toiveena ja epävirallisena tavoitteena oli haastateltavien osallisuuden tunteen 

lisääminen, osallistamalla heitä opinnäytetyöprosessiin asiantuntijaroolissa heitä itseään 

koskevassa tutkimustyössä. Osallistaminen on konkreettista vaikutusmahdollisuuksien 

tarjoamista. Vastaajilla oli mahdollisuus omilla mielipiteillään, vastauksillaan ja 

kokemuksillaan vaikuttaa opinnäytetyön etenemiseen, tekemiseen ja tutkimuskysymysten 

vastauksiin. Tämä koettiin eettisesti tärkeäksi asiaksi, sillä ajattelemme monimuotoisen 

sosiaalityön yhdeksi perimmäisistä tarkoituksista olevan toimia mahdollistajana ja äänitorvena 

heikoimmassa asemassa oleville, jotta vaikutusmahdollisuuksien epätasa-arvo vähenisi 

yhteiskunnassa. 

Osallisuus on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) mukaan yksi keskeisistä keinoista 

syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisyssä. Osallisuus nähdään terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä 

tekijänä, joita voidaan saavuttaa sekä lisätä osallistumisen tai vaikuttamisen keinoin. 

Osallisuus hahmottuu kolmesta eri osa-alueesta: 1) osallisuudesta omaan elämään, 2) 

osallisuudesta vaikuttamisprosesseihin ja 3) paikallisesta osallisuudesta. (Isola ym. 2017). 

Osallisuutta omassa elämässä on mahdollista lisätä kohtuullisen toimeentulon, tarpeeseen 

vastaavien eri palveluiden avulla, sekä tarjoamalla esimerkiksi tilaisuuksia toimintaan, jolla 

voi mahdollisesti luoda yhteyksiä muihin ihmisiin. Osallisuus on liittymistä erilaisiin 

vaikuttamisprosesseihin, joilla on vaikutusta muun muassa arvon muodostumiseen ja 

merkityksellisyyteen. Vastavuoroisuus ja merkityksellisyyden kokemus ovat tärkeitä osia 

osallisuudessa. (Isola ym. 2017, 23-30.)  

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan Unionin tavoitteita. 

Hallitusohjelman neuvottelutuloksessa Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, 

taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi (Valtioneuvosto 2019) yhtenä 

strategiakokonaisuutena on oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi. 

Yhtenä hallituksen tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. 

Yksi mainittu mahdollistamiskeino on juuri osallistaminen. (Valtioneuvosto 2019, 144.) 

Osallisuus ymmärretään hallitusohjelmassa dynaamisena hyvinvoinnin sosiaalisena tekijänä. 

(THL 2019). 

Toimeentulon haasteet voivat estää monenlaiset osallistumisen ja osallisuuden muodot ja sillä 

tavoin heikentää köyhyydessä elävien henkilöiden kykyä osallistua yhteiskunnan ja oman 

elinympäristön toimintaan. Esimerkiksi rahattomuus voi aiheuttaa sen, ettei henkilöllä ole 

mahdollisuutta osallistua mieleiseen maksulliseen toimintaan, joka olisi omiaan lisäämään 

hänen henkilökohtaista hyvinvointiaan ja yhteenkuuluvuuden tunnettaan, eli osallisuuden 

kokemusta. Osallistumattomuuden voidaan siis ajatella olevan riski henkilön 
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kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, joka taas saattaa johtaa ajan myötä näköalattomuuteen, 

syrjäytymiseen sekä osattomuuteen. 

Yksilötasolla sosiaalisen osallisuuden subjektiivinen kokemus vaihtelee; vähemmän osallistuva 

henkilö voi kokea itsensä hyvinkin osalliseksi omassa elin ympäristössään, kun taas joku 

erittäin aktiivinen henkilö voi kokea osaltaan osattomuutta. Sosiaalinen osallisuus kuvataan 

yleensä tunneperäisenä, henkilökohtaisena tai subjektiivisena ilmiönä, joka syntyy 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Keskeisiä osia ovat tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön 

tai yhteiskuntaan. Sosiaalisen osallisuuden kokemusta tai tunnetta ei voida määrätä, mutta 

sitä voidaan edistää. Yleisin keino osallisuuden kokemukselliseksi edistämiseksi on 

osallistuminen. Osallisuus on vuorovaikutusta ja osallisuuden kokemus voi syntyä, kun ihminen 

oivaltaa osallistumisen hyödyt. Osallistuminen on siis prosessi, jonka avulla voidaan edistää 

sosiaalista osallisuutta. (Leemann & Hämäläinen, 2016, 3.) 

6.2 Asiointi- ja vuorovaikutustaidot 

Yhteiskunnassa pärjäämiseksi ja itsenäisen suoriutumisen tukena tarvitaan arjenhallinnallisten 

asioiden lisäksi asiointitaitoja, sekä vuorovaikutustaitoja. Asiointitaidoilla tarkoitetaan tässä 

opinnäytetyössä yksilön kykyä ja osaamista asioida hänen asioihinsa liittyvissä instansseissa, 

viranomaisissa ja asiointipalveluissa niin, että asiat saadaan hoidetuksi. Asiointitaitoihin ja 

sosiaaliseen osallisuuteen nykypäivänä liittyy olennaisesti kyky käyttää sähköisiä palveluja, 

sillä niiden merkitys ensisijaisena asiointikanavana kasvaa koko ajan. (Valtiovarainministeriö 

2018, 1-6). 

Iäkkäillä, alhaisen koulutustason hankkineilla, työelämän ulkopuolella olevilla ja maaseudulla 

asuvilla on suurin riski jäädä kokonaan sähköisten asiointipalvelujen ulkopuolelle. Sähköisen 

asioinnin suurimpina ongelmakohtina pidetään yleisesti vaikeakäyttöisyyttä, välineiden 

puutetta tai puutteellisia asiointitaitoja, motivaation puutetta ja henkilökohtaisen palvelun 

puuttumista. (Hyppönen & Ilmarinen 2016, 4.) 

Vankeusaikana tietokoneen ja internetin käyttö on joko kiellettyä tai vähintään tarkoin 

säänneltyä. Vankeuslain (L767/2005) 12 luku 9 – 9a § määrittelevät, että vangille voidaan 

myöntää lupa internetin ja/tai sähköpostin käyttöön, jos se liittyy “yhteyksien 

ylläpitämiseen, toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden 

hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä”. Vaikka lupa 

myönnettäisiinkin, ei kaikilla ole välttämättä tarvittavaa osaamista hyödyntää tätä 

asiointikanavaa, nimenomaan puuttuvien tietoteknisten taitojen vuoksi. Vankeuslain 

(L767/2005) 1 luvun 2 §:ssä on määritelty, että rangaistuksen täytäntöönpanon tavoitteena on 

lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja 

sijoittumista yhteiskuntaan, sekä estää rikoksien tekeminen vankeusaikana. 
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Rikosseuraamusviraston Vangit koulutuksessa –selvityksen (Koski & Miettinen 2007, 66) 

mukaan vangit arvioivat omien tietoteknisen taitojen olevan joko keskinkertaisia (38,4%) tai 

huonoja (25%). Vangeista 12,7% arvioivat omat tietotekniset taidot erittäin huonoiksi ja vain 

5,1% erittäin hyviksi. Pelkästään näiden tulosten perusteella tietoteknisiä valmiuksia olisi 

tarkoituksenmukaista opettaa systemaattisesti Rikosseuraamuslaitoksen sisällä, jotta 

rikosseuraamusasiakkaat eivät jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle tulevaisuudessa. 

Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville asioiminen esimerkiksi eri 

viranomaisissa voi olla huomattavasti muuta väestöä haastavampaa, sillä heidän tilanteensa 

ovat jo usein lähtökohtaisestikin monimutkaisempia muihin asiakasryhmiin verrattuna. Heille 

ei ole välttämättä kertynyt asiointikokemuksien tuomaa varmuutta, jonka vuoksi asiointi 

saattaakin hermostuttaa, voidaan pelätä leimautumista, sekä tunne omasta 

kykenemättömyydestä voi murtaa vahvemmankin asiointimotivaation olemattomiin. 

(Miikkulainen 2012, 23.) 

Toisesta näkökulmasta katsottuna rikosseuraamusasiakkaat voivat olla viranomaisille 

haasteellinenkin asiakasryhmä. Heillä saattaa olla samanaikaisesti useita akuutteja ongelmia, 

jonka vuoksi heillä on monia asiakkuuksia eri instansseissa. Tällöin kuluu paljon aikaa 

selvittää heidän kokonaistilanteensa tai käyttämänsä palveluverkoston mahdolliset puutteet. 

(Miikkulainen 2012, 23.) 

Rikosseuraamusasiakkaiden asiointitaitoja voidaan kehittää myös ilman varsinaista asiointia. 

Yksi tärkeä keino on etukäteen tehtävät valmistelut. Tällöin rikosseuraamusasiakkaan kanssa 

käydään yhdessä läpi, mitä asiaa ollaan menossa hoitamaan ja miksi, minne mennään ja 

miten mennään. Etukäteen kannattaa selvittää esimerkiksi, tarvitseeko mukaan ottaa 

henkilöllisyystodistus, kelakortti tai dokumentteja. Asiakkaan kanssa olisi hyvä käydä läpi 

mitä itse ajanvarauksella tai asiointitilanteessa tulee todennäköisesti tapahtumaan ja mitä 

asioita tullaan kysymään. Tällä tavoin luodaan aikaa asiakkaalle miettiä mahdollisesti 

herääviä kysymyksiä sekä vastauksia, ja vähennetään asiointitapahtumaan liittyviä 

jännitystiloja. (Miikkulainen 2012, 24-25.) 

Hyvillä vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan yleisesti hyvän käyttäytymisen, vastavuoroisen 

viestimisen, ryhmätyötaitojen, suvaitsevaisuuden ja huomioimisen muodostamaa 

kokonaisuutta. Vuorovaikutuksen voidaan ajatella olevan sujuvaa silloin, kun ilmapiiri on 

asiallinen, sekä jokainen tulee vuorollaan kuulluksi ja kohdatuksi. Vuorovaikutuksen tai 

tiettyjen puheenaiheiden välttäminen, kiertely, kritisointi, epäystävällisyys tai epäasiallinen 

käytös ovat omiaan heikentämään sujuvaa vuorovaikutusta ja saattaa johtaa haluttomuuteen 

tehdä yhteistyötä. (Kuusela 2013, 42.) 

Rikosseuraamusasiakkaiden asiointiin ja vuorovaikutukseen vaikuttaa se, etteivät he aina 

tiedä omia oikeuksiaan, eivät osaa tai kehtaa kysyä neuvoa tai heiltä puuttuu usko 
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tasapuoliseen kohteluun viranomaistaholta. Myös omien asioiden kaunistelu tai vähättely 

muodostaa riskin sille, että asiakasta ohjataan puutteellisten tietojen vuoksi virheellisesti 

sopimattomiin tahoihin ja toimintoihin. On siis erittäin merkityksellistä vaikuttavuuden 

näkökulmasta, että kaikki osapuolet toimivat avoimesti ja todenmukaisesti. (Miikkulainen 

2012, 23.) 

7 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyön tarkoitusta ja tavoitteita sekä nimeämme 

tutkimuskysymykset. Kerromme myös tarkemmin tutkimuksemme toteuttamisesta, 

tutkimusmenetelmästä, toteutustavasta, tutkimusaineiston keruusta ja sen analysoinnista. 

Viimeisessä osiossa tarkastelemme tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

7.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten rikostaustaiset henkilöt ovat kokeneet 

kuntien sosiaalitoimien alaisen toimeentulotuen siirtymisen Kelan alaiseen 

perustoimeentulotukeen, sekä selvittää eroavaisuudet toimeentulotuessa sosiaalitoimen ja 

Kelan välillä toimivuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta.  

Vastausten perusteella vedetään yhteen johtopäätökset, joissa summataan hyväksi havaitut 

toimintatavat, kehityskohteet sekä kehitysehdotukset tulevaisuuden palvelumuotoilua varten, 

asiointikokemuksen sujuvoittamiseksi ja parantamiseksi rikostaustaisten henkilöiden 

näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä sekä vahvistaa opinnäytetyön tilaajan, Kriminaalihuollon 

tukisäätiön, ymmärrystä Kelan palvelujen ja erityisesti perustoimeentulotuen, 

saavutettavuudesta ja hakuprosessien toimivuudesta rikostaustaisten henkilöiden 

näkökulmasta. Kriminaalihuollon tukisäätiö pystyy opinnäytetyön tutkimustuloksien ja 

kehitysehdotuksien avulla parantamaan sekä lisäämään vaikuttavuutta heidän 

palvelumuotoiluprosessiinsa. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden tai liiketoiminnan 

kehittämistä, johon palvelun käyttäjä tai muu yhteistyökumppani otetaan aktiivisesti mukaan. 

Palvelumuotoilussa korostetaan ihmislähtöisyyttä sekä osallistamista, visualisointia ja 

kokonaisvaltaisuutta. (Palvelumuotoilu Palo Oy 2020.) Opinnäytetyön tutkimustuloksia 

voidaan hyödyntää siis palveluntuottajan tarjoamien toimintojen, tukipalvelujen, 

asiakaskokemuksen tai esimerkiksi yhteistyökuvioiden kehittämisen tukena ja lähtökohtana. 

Opinnäytetyön tutkimustulokset voivat, toistaiseksi ainutlaatuisuudellaan, auttaa myös Kelaa 

palvelumuotoiluprosessiensa kehittämisessä ja palvelupolkujen eri vaiheiden 

hahmottamisessa. 
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Epävirallisena tavoitteena oli myös lisätä rikostaustaisten henkilöiden osallisuuden tunnetta, 

heidän päästessä asiantuntijaroolissa vaikuttamaan ja osallistumaan itseään koskevaan 

päätöksentekoon.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa aiheesta, josta ei ole tehty 

aikaisempia tutkimuksia. Kela voisi esimerkiksi hyödyntää opinnäytetyötä erityisen tuen 

tarpeessa olevien asiakkaiden asiointiprosessien kehittämisessä. 

Opinnäytetyötä ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: 

1. Kuinka rikostaustaiset asiakkaat ovat kokeneet toimeentulotuen siirtymisen 

sosiaalitoimilta Kelan alaiseen perustoimeentulotukeen? 

2. Miten perustoimeentulotuen hakuprosessi toimi asiakkaiden mielestä sosiaalitoimessa 

sekä Kelassa ja ilmenikö asioinnin yhteydessä ongelmakohtia? 

3. Minkälaista palvelua he ovat saaneet Kelasta ja minkälaista palvelua he toivoisivat 

saavansa? 

7.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valitsimme kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimusmenetelmän.  

Kyseinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska aineiston keruu tapahtui puolistrukturoidun 

haastattelumenetelmän keinoin. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille vastaajille 

esitetään samat kysymykset samassa järjestyksessä. Haastattelun ehdottomana etuna on 

joustavuus; sen aikana voidaan toistaa kysymykset uudelleen, oikaista väärinkäsityksiä, 

selventää ilmaisuja ja sanamuotoja sekä käydä vapaata keskustelua vastaajan kanssa. 

Haastateltaviksi voidaan valita suoraan henkilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta aiheesta, 

jonka lisäksi etuihin lukeutuu myös se, että vastaajat harvoin kieltävät haastattelunsa käytön 

osana tutkimusaineistoa luvan annettuaan. Esimerkiksi sähköpostikyselyihin liittyen oletetaan, 

että haastateltavat ovat luku- ja kirjoitustaitoisia sekä omaavan normaalin näkökyvyn. (Tuomi 

& Sarajärvi 2017, luku 3.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2017, luku 3) muistuttavat, että opinnäytetyö on tekijöidensä 

harjoitustyö, jonka tarkoituksena on esitellä opittuja taitoja omalta alaltaan ja siksi 

oleellisinta ei ole aineiston koko, vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys. Pääsääntöisesti 

laadullisten opinnäytetöiden aineistojen koot ovat pieniä tai vähäisiä, verrattaen määrälliseen 

tutkimukseen.  

Yksi keino arvioida aineiston riittävyyttä, on puhua saturaatiosta, eli kyllääntymisestä. 

Kyllääntymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kerätty aineisto alkaa toistaa itseään, jolloin 
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vastaajat eivät enää tuota uutta tietoa. Saturaatio käsitteenä korreloi tulosten 

yleistettävyyteen; kun aineisto alkaa toistaa itseään, voidaan pienestäkin aineistosta tehdä 

yleistyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2017, luku 3.) 

7.3 Toteutustapa ja aineiston analysointi 

Haastatteluja varten tarvitsimme tutkimusluvan Kriminaalihuollon tukisäätiöltä, jonka 

myöntämisen jälkeen aloimme sopia haastatteluajankohtia. Toimintapaikkoihin oltiin 

yhteydessä sähköpostitse haastattelujen tiimoilta etukäteen, koska opinnäytetyötä tehdessä 

vallinnut COVID-19 pandemiatilanne hankaloitti haastatteluiden järjestämistä muun muassa 

kokoontumisrajoitusten muodossa. Koko opinnäytetyön tekoprosessin ajan varjosti 

epätietoisuus siitä, mihin epidemiatilanne vielä kehittyy ja tuleeko vielä uusia 

rajoitustoimenpiteitä. Opinnäytetyön tilaajan kanssa oli sovittu, että vastaajat valikoituvat 

Kriminaalihuollon tukisäätiön kaikista vertaistoiminnoista. Näin saataisiin mahdollisimman 

monipuolinen otanta erilaisista ihmisistä vastaajiksi opinnäytetyön haastatteluihin. 

Haastattelupäivämääriä sovittaessa Raittila ilmoitti, etteivät he ennen syksyä kuormita 

kävijöitä haastatteluilla ja kävijät kokevat muutenkin liialliset haastattelut hyvin kiusallisiksi. 

Hard Luck-nettikahvila oli suljettuna heinäkuussa ja vasta elokuun puolella olisi onnistunut 

mennä paikanpäälle etsimään vapaaehtoisia osallistujia, mutta se oli opinnäytetyön kannalta 

liian myöhään. Rediksestä ei koskaan vastattu lähettämäämme sähköpostiin, mutta nuorten 

toimintakeskuksen kanssa saimme hienosti sovittua haastattelupäivän yksityiskohdista 

tarkemmin. 

Seitsemän rikostaustaista vastaajaa valikoituivat lopulta Kriminaalihuollon tukisäätiön 

kahdesta eri toiminnosta; Nuorten toimintakeskuksesta sekä Rediksestä. Kaksi haastattelua 

saimme Kriminaalihuollon tukisäätiön vanhoilta asiakkailta. Haastateltaviksi valikoitui 

asiakkaita ilman sukupuoli- ja ikärajoituksia. Ennen varsinaista haastattelun alkua 

varmistettiin, että kaikilla vastaajilla on kokemusta sekä sosiaalitoimen alaisesta, että Kelan 

alaisesta toimeentulotuesta. Kaikki vastaajat vahvistivat omaavansa asiointikokemusta 

molemmista instansseista. Kysymyksellä haluttiin rajata mahdollista vastaajista pois ne, jotka 

eivät sopineet asettamaamme vastaajaprofiiliin, sillä tällaisilla henkilöillä ei ole antaa 

tutkimuksen kannalta relevanttia tai muuten hyödyntämiskelpoista tietoa 

tutkimuskysymyksiämme ajatellen.  

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että vastaajat, joilta tietoa kerätään, tietävät 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai omaavat kokemusta asiasta (Tuomi & 

Sarajärvi 2017, luku 4). Vastaajia ei ollut valittu etukäteen, vaan he olivat toimintoihin 

satunnaisesti saapuneita kävijöitä. Aiheena toimeentulo tai sen vaikeudet ovat erittäin 

sensitiivisiä ja saattoi siksi rajata pois potentiaalisia vastaajia. Tuomi ja Sarajärven (2017, 
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luku 4) mukaan haastattelun onnistumisen kannalta olisikin suositeltavaa, että vastaajat 

saisivat paneutua aiheeseen sekä kysymyksiin etukäteen. 

Tutkimusaineiston keruu tapahtui yksilömuotoisen henkilöhaastattelun keinoin suullisesti. 

Haastattelut tallennettiin teknisesti äänittämällä ne sanelimella. Paikalla 

haastattelutilanteessa oli opinnäytetyön tekijät haastattelijan roolissa sekä yksi vastaaja 

kerrallaan. Jokaiselta vastaajalta kysyttiin ennen haastattelun aloittamista, sopiko heille, 

että haastattelut äänitetään. Jokainen vastaaja suostui äänittämiseen. Lisäksi jokainen 

vastaaja sai tutkittavakseen kysymyslomakkeen, johon tutustua halutessaan ennen 

haastattelua. Ennen varsinaista haastattelun käynnistämistä varmistettiin, että vastaaja on 

valmis aloittamaan, eikä kysymyksiä ole syntynyt. Suulliseen haastatteluun päädyttiin siksi, 

että rikostaustaisilla on tutkitusti ongelmia luku- ja kirjoitustaidoissa, emmekä halunneet 

kenenkään potentiaalisten vastaajien jäävän haastattelun ulkopuolelle siksi, että he eivät 

joko kykene kirjoittamaan vastauksia tai ymmärrä tai osaa lukea kysymyksiä. Arvioimme 

myös, että suullisen haastattelun keinoin on paremmat mahdollisuudet saada runsaampaa 

kuvailua kokemuksista ja ajatuksista, kuin kirjoittamalla. 

Kysymyspatteristo koostui suljetuista sekä avoimista kysymyksistä. Kysymyspatteristossa oli 

yhteensä yhdeksän kysymystä, joissa kahdessa oli tarkentavia jatkokysymyksiä.  

Kysymysten määrää päätettäessä huomioitiin vastaajien mahdolliset haasteet, kuten 

esimerkiksi ADHD, mielenterveyden häiriöt, keskittymishäiriöt, sekä puutteet luku- ja 

kirjoitustaidoissa. Yksinkertaiset, tiiviit ja selkeät kysymykset ovat täten vastaajille 

helpoimmat sisäistää. Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli varmistaa vastaajan 

soveltuvuus haastatteluun osallistumiseksi. Vastaajat valikoituivat nimenomaan siten, että he 

omaavat kokemusta sekä sosiaalitoimen alaisesta toimeentulotuesta, että Kelan alaisesta 

perustoimeentulotuesta. 

Opinnäytetyötä varten kerätty haastatteluaineisto litteroitiin eksaktisti, eli sanatarkasti, 

lukuun ottamatta tunteenilmaisuja sekä puheen taukoja pituuksineen. (Tietoarkisto 2020). 

Tähän litterointitapaan päädyimme, koska halusimme esittää saadut vastaukset 

mahdollisimman muuttumattomina, aitoina. Koska tässä opinnäytetyössä ei ollut 

tarkoituksena havainnoida haastattelujen aikana, ei koettu relevantiksi kirjoittaa 

tunneilmaisuja ja puheentaukoja litterointeihin. Jokaiselle haastattelulle annettiin oma 

koodi, A1, A2.. satunnaisessa järjestyksessä. Tätä haastattelun tunnistekoodia käytettiin koko 

opinnäytetyön tekemisen ajan. Opinnäytetyön kannalta ei ollut merkitystä vastaajan iällä, 

sukupuolella tai muilla ominaisuuksilla, joten niitä ei koettu tarpeellisiksi kysyä tai kirjoittaa 

ylös. 

Kerätty tutkimusmateriaali analysoitiin hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tuomi 

ja Sarajärven (2017, luku 4) mukaan: ”Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. 
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Johtopäätösten tekemisessä tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville merkitsevät. 

Analyysin kaikissa vaiheissa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta 

näkökulmastaan.” 

Sisällön analyysissä tutkijat määrittelevät, mitä asioita aineistosta halutaan nostaa esille. 

Aineisto käydään läpi ja siitä erotellaan kiinnostaviksi määritellyt asiat. (Tuomi & Sarajärvi 

2017, luku 4.) Ensimmäinen analysointivaihe muodostui tutkimusmateriaalin pelkistämisestä, 

eli redusoinnista. Etsimme aineistosta alleviivaamalla intuitiivisesti itseämme kiinnostavia tai 

oleellisiksi arvioimiamme kohtia ja lopun materiaalin jätimme vähemmälle huomiolle. (Tuomi 

& Sarajärvi 2017, luku 4). 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi hyödynsimme aineiston värikoodausta ryhmittelyn, eli klusteroinnin tukena. 

(Tuomi & Sarajärvi 2017, luku 4). Erottelimme samanlaisia asioita samalla värillä aiemmin 

kiinnostavaksi määrittelemästämme materiaalista.  Pystyimme sisällönanalyysin avulla 

vertailemaan vastauksia keskenään, eli erottelemaan erilaisuuksia ja samanlaisuuksia. Tällä 

tavoin saatiin aineistoa selkeämmäksi ja sen läpikäyminen nopeutui. Klusteroinnin avulla 

saimme muodostettua erilaisia alaluokkia, joita olivat esimerkiksi “henkilökohtaisia ongelmia 

ja ominaisuuksia”, “oma sosiaalityöntekijä”, “neuvonta” ja “asenteet” 

Erilaisten Kategorioiden muodostaminen on analyysin kriittinen vaihe, kun tutkijat päättävät, 

millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat samaan tai eri kategoriaan. Analyysiä jatketaan 

yhdistelemällä saman sisältöisiä alakategorioita toisiinsa, muodostaen uusia yläkategorioita. 

(Tuomi & Sarajärvi 2017, luku 4.) Muodostamiamme yläkategorioita olivat muun muassa 

“asioinnin haasteet” sekä “henkilökohtaisen asioinnin merkitys”, “asiointikanavat” ja 

“kehitystarpeet tai ehdotukset” 

Viimeisessä analysointivaiheessa muodostetiin yleiskäsitteitä, jota kutsutaan abstrahoinniksi. 

Aiemmin muodostamistamme alaluokista muodostettiin yhdistelemällä yläluokkia, joista 

viimein saatiin yksi yhdistävä pääluokka (Tuomi & Sarajärvi 2017, luku 4) “kokemukset Kela-

siirrosta rikostaustaisten henkilöiden näkökulmasta”. 

Kuvio 3: Mind-map analysointiprosessista 
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Lopuksi muodostimme luokittelun perusteella teemoja, joiden kautta tarkastelemme 

tutkimustuloksia. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat muun muassa vastaajien määrä, ikä ja 

asuinpaikka. Luotettavuuteen vaikuttaa myös, kuinka tutkijat määrittelevät ja avaavat 

käsitteitä haastateltaville sekä se, päästäänkö käsitteiden läpikäynnissä yhteisymmärrykseen.  

Lisäksi oleellista on, onko haastateltava varmasti ymmärtänyt kaikki käsitteet, joita 

mahdollisesti käytetään haastattelutilanteessa. Luotettavuuteen vaikuttaa myös 

tilannesidonnaisuus, eli kuinka todenmukaisesti tutkijoille vastataan ja sitten toisaalta 

vastaajan oma näkemys saattaa vastata hänen omaa rehellistä käsitystään asioista, vaikka 

ulkopuolinen näkisi asian aivan toisin. Luotettavuuteen saattaa vaikuttaa myös tutkittavan 

aiheen sensitiivisyys, opinnäytetyössä kun käsitellään henkilöiden toimeentuloon, talouteen, 

rahaan sekä Kelan ja/tai sosiaalitoimen asiakkuuteen liittyviä asioita, jotka voivat olla 

vastaajalle arka paikka käsitellä.  

Haastattelutilanteesta pyrittiin tekemään vastaajalle mahdollisimman miellyttävä, rento sekä 

ilmapiiriltään avoin, jotta asiakkaan vastaukset olisivat mahdollisimman kuvailevia, runsaita 

ja todenmukaisia. Tämä pyrittiin toteuttamaan valitsemalla rauhallinen ja suljettavissa oleva, 

intiimi tila, jossa oli useita eri istumisvaihtoehtoja. Vastaaja sai mennä tilaan ensimmäisenä, 

ja valita siten muodostettavan asetelman, itselleen miellyttävimmällä variaatiolla. Eettisesti 

ajateltuna koettiin tärkeäksi, että vastaajalle jää haastattelutilanteesta ja osallistumisesta 

hyvä mielikuva myös jälkeenpäin, eikä tutkimushaastatteluun osallistuminen ala kaduttaa. 

Opinnäytetyön tekoon liittyy eettisiä kysymyksiä ja periaatteita. Jo tutkimusaiheen valinta 

sisältää monia eettisiä valintoja. Aihe valikoituu tutkimuksen kohteeksi eri tavoilla. Tässä 

opinnäytetyössä aihe valikoitui tilaajan antamasta aiheesta. Aiheen valinnassa tulisi ottaa 

huomioon eettisiä seikkoja. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa olosuhteet; onko tutkimus 

mahdollista suorittaa niissä olosuhteissa, jotka ovat tarjolla, vaikuttavuus; kuinka tulokset 

vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan, taustatiedon määrä; onko tutkijoilla riittävästi 

pohjatietoa tehdä tällaista tutkimusta, sekä esimerkiksi pätevyys; onko tutkija omasta 

mielestään pätevä tekemään kyseistä tutkimusta. Opinnäytetyössä tulisi huomioida myös 

kyselytutkimukseen vaikuttava otosmäärä ja sen määritteleminen. Tutkijoiden tulee myös 

perustella, kuinka otoksen yksilöt ovat valittu. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 53-58, 70.) 

Tämän opinnäytetyön tapauksessa yksilöt ovat rikostaustaisia asiakkaita, jolloin yksilöiden 

valinta on perusteltu. Otosmäärä on valittu opinnäytetyön työmäärän, opiskelijoiden 

osaamisen, tilaajan toiveiden ja koulun säännösten mukaisesti.  

Tutkijoiden eli opinnäytetyön tekijöiden tulee huolehtia asiakkaan anonymiteetin 

suojaamisesta. Opinnäytetyön tekijöiden tulee siis huolehtia, että haastateltavien henkilöiden 
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henkilöllisyys ei paljastu julkaistavasta materiaalista, ellei henkilöt tai haastateltava sitä 

erikseen halua. Tekijöiden on myös kunnioitettava haastateltavien henkilöiden ihmisarvoa ja 

itsemääräämisoikeutta esimerkiksi haastattelutilanteessa ja rakentaa kysymykset niin, 

etteivät ne loukkaa henkilöitä. Opinnäytetyössä noudatetaan myös rikosseuraamusalan 

arvoja. Sanelut sekä tutkimusaineisto eli kerätty haastattelumateriaali säilytetään 

opinnäytetyön tekemisen ajan, ja opinnäytetyön valmistuttua haastattelumateriaalit tuhotaan 

asianmukaisesti tietosuojaa noudattaen, jotta anonymiteetti voidaan taata 

täysin. Eettisyyteen voi vaikuttaa toisen opinnäytetyön tekijän kaksoisrooli, eli työskentely 

Kelassa perustoimeentulotuen ratkaisuasiantuntijana, joten on olemassa riski, että omat 

mielipiteet Kelasta tai työhön liittyvistä aiheista, vaikuttavat opinnäytetyön validiteettiin. 

Ammatillisuuteen sekä rooliin rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijana onkin kiinnitetty 

erityistä huomiota koko opinnäytetyön tekemisen ajan. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan tutkimusetiikan hyvän tieteellisen käytännön 

lähtökohdat ovat: Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, 

kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, 

esittämisessä ja tulosten arvioinnissa. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaisia ja eettisesti sopivia tiedonhankinta-, tutkimus-, ja 

arviointimenetelmiä. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella 

tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat 

heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla, eli lähdeviittauksien tulee olla 

oikeanlaiset. Tutkimus suunnitellaan, toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet 

materiaalit tallennetaan vaatimusten edellyttämällä tavalla.  Tarvittavat tutkimusluvat on 

hankittu. Tutkimushankkeessa sovitaan ennen tutkimuksen kaikkien osapuolten, niin 

työnantajan, kuin ryhmän jäsenten, oikeudet, tekoa koskevat periaatteet, vastuut ja 

velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien 

osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset 

sidonnaisuudet ilmoitetaan tilaajalle ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan 

tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen 

liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan jotenkin 

esteellisiä. Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä 

otetaan huomioon tietosuojaa koskevat erilaiset kysymykset. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.)  

8 Tutkimustulokset 

Perehdyimme opinnäytetyömme tutkimusaiheiston tuloksiin aineiston analyysissä tehtyjen 

tyypittelyjen kautta muodostettujen teemojen avulla. Teemoiksi muodostui tyypittelyjen 

jälkeen: Asiointia haittaavat tekijät ja ominaisuudet, henkilökohtainen palvelu ja sen 
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merkitys asiakkaalle, asiointikanavat ja neuvonta sekä vastaajien kehitysehdotukset ja 

toiveet. 

Haastattelun vastaajat, yhdeksän kappaletta, on nimetty täysin satunnaisessa 

vastausjärjestyksessä. Vastaajista käytetään kirjainta A sekä numeroa anonymiteetin 

turvaamiseksi, ja jotta samoissa Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnoissa käyvät asiakkaat 

eivät voi tunnistaa muita vastaajia. 

8.1 Asiointia haittaavat tekijät ja ominaisuudet 

Ensimmäisessä osiossa tarkastelemme asiointiin liittyviä tekijöitä ja selvitämme niiden 

vaikutuksia asiakkaan asiointikokemuksiin. Opinnäytetyön tutkimukseen liittyvän 

haastattelupatteriston toisen kysymyksen avulla halusimme kartoittaa, onko vastaajalla 

todettu tai epäilevätkö he itse, että heillä on jokin asiointia heikentävä tekijä tai ominaisuus. 

Jos vastaaja kertoi todetusti omaavansa tai epäilee itse omaavansa jonkin asiointia 

heikentävän tekijän tai ominaisuuden, selvitettiin lisäkysymyksen avulla sen (tekijän tai 

ominaisuuden) vaikuttavuudesta asiointiin ja millä tavoin se ilmenee asioinnissa. Aiemmin 

opinnäytetyön kappaleessa “Rikostaustaisten arjentaidot ja palveluissa asioiminen” on avattu 

useampia vangeista tehtyjä tutkimuksia, joiden perusteella oletimme vastaajilla saattavan 

olla asiointia vaikeuttavia tai asiointiin vaikuttavia tekijöitä sekä ominaisuuksia. Koimme 

tärkeäksi kartoittaa vastaajilla olevia tekijöitä ja ominaisuuksia, sillä ne voivat suurelta osin 

toimia selittävinä tekijöinä asioinnin haasteisiin tai asiointikokemuksiin eri viranomaisissa. 

Koska opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena on lisätä asiakasymmärrystä ja helpottaa 

tulevaisuuden palvelumuotoilua, on keskeistä hahmottaa erilaisiin asiakasryhmiin liittyviä 

erityisiä tekijöitä, jopa yleistyksiin saakka. 

Jokainen vastaajista kertoivat joko todetusti omaavansa tai itse epäilevänsä, että hänellä on 

jokin viranomaisasiointiin vaikuttava tekijä tai ominaisuus. Vastaajat mainitsivat yleisimmin 

asiointiin vaikuttavaksi tekijäksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD:n. Vastauksissa 

nousi esiin usein myös lukihäiriö, keskittymisvaikeudet sekä erilaiset puutteet tietoteknisissä 

taidoissa. Saadut tutkimustulokset ovat täysin yhtenäisiä aiemmissa luvuissa esiteltyjen 

tutkimustuloksien kanssa. 

“Mulla on siis jo junnuna todettu ADHD” -A4 

“Mul on vaa toi lukemisen ymmärtäminen. Mä joudun monta kertaa lukee” -A3 

Eräs vastaaja kysyi, tarkoitimmeko kysymyksellämme myös muita, kuin terveydellisiä 

ominaisuuksia ja tekijöitä, esimerkiksi puutteita tietoteknisissä taidoissa tai välineissä ja 

jatkoi; 

“Mulla on vaan puhelin, ja seki toimii vaan sillon ku se muistaa” -A2 
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Tämä vastaus pääsi yllättämään tutkijat, vaikka tiedossa oli kuitenkin teoriapohjan kautta 

rikostaustaisten heikohkot tietotekniset taidot ja toimeentulon vaikeuksien kautta välillisesti 

oletukset puutteellisista työvälineistä. Tämä oli erittäin hieno ja terävänäköinen oivallus 

vastaajalta. On enemmän kuin ilmeistä, että vaikka henkilölle olisi järjestetty mahdollisuus 

käyttää tietoteknisiä välineitä, mutta jos taidot puuttuvat, ei asioinnista tule mitään. Sama 

pätee myös toisinpäin; vaikka olisi hyödynnettävissä olevia taitoja, mutta toimivat laitteet 

puuttuvat, ei asiointi tule onnistumaan. Lakien avulla jokaiselle turvatun tasa-arvon ja 

saavutettavuuden näkökulmasta olisi ensisijaisen tärkeää varmistaa, että jokaisella henkilöllä 

ja asiakasryhmällä on tosiasiallisesti samanlaiset mahdollisuudet, eli taidot ja välineet, 

käytettävissään. 

Esimerkiksi ADHD:n ja tietoteknisten asioiden puutteen lisäksi useat vastaajat arvioivat 

aiemman aktiivisen päihteidenkäyttönsä vaikuttaneen asiointiin negatiivisesti. Erilaiset 

päihteet vaikuttavat tunnetusti ihmisten käytökseen, impulssikontrolliin ja ajatuksen kulkuun 

monin tavoin. Aktiivisen päihteiden käytön mainittiin vaikuttaneen esimerkiksi 

toimistoasioinnissa siten, että kaikenlainen odottaminen ja jonottaminen oli mahdotonta 

”Siinä kuosissa”. 

“Emmä sit tiiä, voisko se olla et oon käyttäny niit päihteitä tosiaan sen melkee 20 vuotta 

kans, et se on varmaa ollu kans häiritsevä tekijä” -A1 

“Vitsi ku en muista, mä oon ollu nii hemmetin sekasin siihen aikaan” -A4 

Terveydellisistä tai muista ominaisuuksistaan ja vallitsevista tekijöistä huolimatta kaikki 

vastaajat eivät kuitenkaan kokeneet niiden vaikuttavan asiointiin hankaloittavasti, vaan he 

pystyvät toimimaan niistä huolimatta sujuvasti. Niillä vastaajilla, joilla ominaisuudet tai eri 

tekijät eivät ole vaikuttaneet asiointiin heikentävästi, oli yhdistävänä avaintekijänä 

huomattavissa asiointitaitojen tietoinen harjoittelu ja opetteleminen. 

“ En itseasiassa koe, pärjään sen kanssa.” -A3 

“Ei, mä oon opetellut tota täyttää nää kaikki hakemukset, enne ne oli mulle hepreaa, mut 

mä oon opetellu täs kahen kolmen vuoden sisällä” -A5 

Ne vastaajat, jotka omasivat jonkin ominaisuuden tai tekijän ja kokivat sen vaikuttavan 

asiointiin negatiivisesti, nimesivät keskeisiksi ongelmiksi muun muassa aikaan saamisen 

haasteet, taloudelliset ongelmat, impulsiivisen ja lyhytnäköisen käytöksen, keskittymisen 

ongelmat ja ongelmat hyödyntää tietoteknisiä laitteita tai erilaisia verkkopalveluja.  

“Sillee ehkä et mä en saa aikaseks. Pidän mielessä et tänää pitää mennä Kelaa tekee 

hakemus, ja myöhemmi oon sillee et joo teen sen huomenna. Ja yhtäkkii muistan 

ylihuomenna et aini piti tehä se, ja sit se taas menee sillee vaikeeks” -A6 
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”Mä en sillai oikee osaa näit rahajuttui. Mikä tulee se sit menee kans heti” –A9 

Virastoasioinnit eivät ole ainoita tilanteita, joissa vastaajien asiointia heikentävät tekijät ja 

ominaisuudet ovat olleet omiaan hankaloittamaan itsenäistä suoriutumista ja 

elämänhallintaa. Eräät vastaajat kertoivat, että heikentävät tekijät ja ominaisuudet ovat jo 

paljon aiemmin olleet nähtävillä ja heijastuneet muihin elämän osa-alueisiin, kuten 

koulunkäyntiin.  

“Ei siihe aikaan kyl mitää tutkittu, mut mä oon vaa lintsannu paljon” -A1 

Olisiko sillä voinut olla yksilön tulevaisuuden kannalta vaikuttavuutta, jos runsaiden 

poissaolojen perimmäisiä syitä olisi lähdetty heti suuremmalla intensiteetillä selvittämään? 

Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi osa vastaajista kertoivat luottotietojen puutteen, eli 

maksuhäiriömerkintöjen, vaikeuttavan asiointia. Esimerkiksi asunnon tai välttämättömän 

kotivakuutuksen saaminen on käytännössä erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta. He myös 

kertoivat hyvin avoimesti veloistaan ulosotossa, sekä työntekoon liittyvistä 

kannustinloukuista. 

8.2 Henkilökohtainen palvelu ja sen merkitys asiakkaalle 

Opinnäytetyömme tutkimusaineistossa toistuvana ja kantavana teemana yksiselitteisesti on 

henkilökohtainen palvelu. Jokainen vastaaja toi esille henkilökohtaisen palvelun eri tavoin 

useaan otteeseen haastattelun eri vaiheissa. Henkilökohtainen palvelu miellettiin ratkaisuksi 

joko suorasti tai epäsuorasti käytännössä kaikkiin nimettyihin ongelmakohtiin tai sujuvaan 

asiointiin liittyen. Henkilökohtaisen palvelun keinoin voitaisiin suuresti vaikuttaa asiakas- ja 

asiointikokemukseen, asioinnin sujuvuuteen, asiakastuntemukseen sekä parempaan 

yksilöllisen harkinnan käyttöön. Vastaajat arvostivat saman työntekijän pysyvyyttä ja heidän 

välilleen muodostunutta yhteistyösuhdetta, mutta vieläkin tärkeämpää oli, että saa asioida 

oikean ihmisen kanssa. Vastausten perusteella kohtaavan henkilön asemalla tai tittelillä ei ole 

niinkään väliä, vaan oleellista on, että paikan päällä oli joku henkilökunnasta, jonka kanssa 

sai asioida. 

Keräämässämme tutkimusaineistossa henkilökohtaisella palvelulla viitattiin sekä 

henkilökohtaiseen asiointiin kasvotusten, puhelimitse, viestitse, kuin juuri hänen tarpeidensa 

tai toiveidensa mukaisesti yksilöllisesti räätälöityjä palvelu- ja toiminta, sekä ohjausmalleja. 

Kun toimeentulotuki oli kokonaisuudessaan vielä sosiaalitoimen alainen, oli jokaiselle 

asiakkaalle lainmukaisesti nimettävä oma sosiaalityöntekijä. Oma sosiaalityöntekijä –konsepti 

oli vastausten perusteella erittäin toimiva ratkaisu muun muassa syvemmän 

asiakastuntemuksen ja henkilökohtaisten tapaamisten vuoksi. 
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“Mulla oli oma sossu ja pääsin usein tapaamaan sitä. Se ei vaihtunu. Mulla muodostu 

semmonen henkilökohtainen suhdekkin. Ammatillinen tietenki” -A2 

“Joo, siis mun mielest siel oli se et ensinnäki sä pääsit niinku näkee jotai ihmistä vaikka jos 

sä halusit” -A1 

Nykyisin perustoimeentulotuen ollessa Kelan alaisuudessa, ei ole enää käytössä muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta, omia nimettyjä työntekijöitä, vaan ratkaisuasiantuntijat 

poimivat tehtävät työt työjonoilta saapumisjärjestyksessä. 

Vastaajat arvostivat henkilökohtaista palvelua ja omaa sosiaalityöntekijää monista eri syistä. 

Yhtenä tärkeänä seikkana mainittiin vastaajan sosiaalityöntekijältä saama apu ja tuki, joka ei 

rajoittunut ainoastaan asiointiin, vaan tukeen ja kannustukseen elämässä ylipäätään. 

Vastaajat arvioivat oman työntekijän kanssa asioinnin kuitenkin sujuvoittaneen tukien 

hakemisprosessia ja lisänneen heidän omaa asiointivarmuuttaan. 

“Mä täytin hakemukset yhdessä (henkilön nimi) kanssa. Iha vaa kun en tienny mihin kaikkialle 

mä vedän niitä rasteja” -A3 

“Olihan se helvetin hyvä et se (sossu) oli siinä. Sillon just 18 vuotiaana sai apua just jolta 

sosiaalityöntekijältä tai muulta tukihenkilöltä” -A8 

Eräälle vastaajalle sosiaalityöntekijän rooli muistutti aiemmasta elämänvaiheesta jo 

ennestään tuttua auttajaa. Sosiaalityöntekijän rooli oli vastausten perusteella ollut hyvin 

monipuolinen ja joustava, tarpeenmukaisesti juuri sitä, mitä tarvittiin. 

“Joo, se oli vähän kuin tuutori koulussa” -A6 

Vastaajat kokivat paljon tärkeämmäksi tulla kuulluksi, kohdatuksi ja näkyväksi tarpeineen ja 

kokemuksineen, kuin sen, millä mandaatilla vastapuoli tilanteessa operoi. Useasta 

vastauksesta huokui toive ja tarve saada hyväksyntää omana itsenään. 

“Se (sossu) pysty monesti tukihenkilönä toimii myös.. Ja sit ehkä niinku se et toimi 

tukihenkilönä, et jos on vaikka jotain ongelmia vaikka se ei sen reviiriä niinku olis, niin voi 

kuunnella ja puhuu niistä” -A3 

“Tärkeet ei oo se, kuka kuuntelee, vaan kuhan joku kuuntelee” -A7 

Erityisesti kolmannen sektorin tarjoamat niin kutsutut matalan kynnyksen palvelut ja 

toiminnot ovat monelle rikostaustaiselle henkilölle erityisen tärkeitä. Ne on tarkoituksella 

suunniteltu helposti saavutettaviksi, henkilökohtaista ja ammattimaista apua saa yleensä 

jonottamatta, täysin ilmaiseksi sekä jopa nimettömästi. Toiminnoissa voi kohdata vertaisiaan, 
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saada mielekästä tekemistä, jonka avulla lisätä normaalia rytmiä arkeensa. Matalan 

kynnyksen palveluntuottajiin ja heidän toimintoihinsa suhtauduttiin tutkimusaineiston 

perusteella hyvin positiivisesti. Vastauksista ilmenee kuitenkin, että toisinaan akuutin avun 

tarvitsijoita on liikaa käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Tämä vain vahvistaa 

vastaajien kertomaa siitä, että matalan kynnyksen palveluille on todellista tarvetta. Muutama 

vastaaja kertoi saaneensa asiointiapua erityisesti tämän opinnäytetyön tilaajalta, 

Kriminaalihuollon tukisäätiöltä.  

“No siis se on varmaa semmone resurssijuttu, että ehkä sais olla enemmän aikaa sellasille 

yksilöjutteluille. Mut silti mun mielestä tää (kritsin toiminta) toimii hyvin, tää on just 

tämmönen juttu. Mut sit on tietenki täs paljon niinku muitki asiakkait” -A1 

“ Tää on mahtava paikka! Tää on tosi kiva verrattuna muihin noihin palvelupaikkoihin. Nää 

työntekijät on tosi ymmärtäväisiä ja ne tietää asioista, niil on sitä omaa kokemusta ja niiden 

kaa on helppo puhua ja ne ymmärtää toisin ku ns. Tavikset" -A6 

Sellast näkee tääl just paljon et ihmiset jotka pääsee vankilast pitkält tuomiolta, nii niil ei 

oo mitää hajuu näsit sähkösist asioinneista, ni täält saa kyl paljon apuu. Tosi tarpeellinen ja 

hyödyllinen paikka” -A4 

Jotkut vastaajista kertoivat saaneensa tukea asiointiin myös muilta kolmannen sektorin 

toimijoilta. Kolmannen sektorin matalan kynnyksen palveluihin liitettiin erityiseksi 

vahvuudeksi avoimempi ilmapiiri, joustavammat työmenetelmät sekä työskentelytavat, 

verrattuna valtion alaisien laitoksien byrokraattisiin ja jäykkiin asiointi- ja hakuprosesseihin. 

“Siellä oli oma sellanen “kela-tukihenkilö” eli kela-(nimi), joka jeesas meitä noissa 

hommissa. Se autto irtisanomaan asunnot ku mul tuli avoero sun muuta, ni se sitte neuvo 

mua onneks. En mä olis ite osannu näit juttui. Mul kävi hyvä tuuri kun oli se oma 

tukihenkilö” -A3 

Toisinaan hakemuksia ratkaistaessa tulee eteen tilanteita, jotka edellyttävät 

ratkaisuasiantuntijalta erityistä harkintaa. Hallintolain (L434/2003) ja yleisten eettisten sekä 

moraalisten seikkojen mukaan tällöin tulee punnita kokonaisuutta, kohtuullisuutta ja eri 

vaihtoehtojen aiheuttamia seurauksia yksilön- ja/tai perheen näkökulmasta. Henkilökohtainen 

palvelu ja sitä kautta oman työntekijän oleminen yhdistettiin tutkimustuloksissa parempaan 

yksilöllisen harkinnan käyttöön. Vastausten perusteella oman sosiaalityöntekijän oletettiin 

tuntevan asiakkaan kokonaistilanne paremmin, verrattuna Kelan työntekijöihin. Lisäksi, koska 

vastaajien mielestä sosiaalityöntekijällä oli laajempi ymmärrys asiakkaan kokonaistilanteesta, 

hyödynsivät he rohkeammin ja paremmin tilannekohtaista harkintaa asiakkaan eduksi. 

Vastaajat kokevat, että Kelassa syvempi asiakastuntemus on heikkoa, eikä siellä sen vuoksi 

kyetä käyttämään erityistä harkintaa asiakkaan parhaaksi. Vastauksista ilmeni, että mitä 
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avokätisemmin harkintaa asiakkaan hyväksi käytettiin, sen tyytyväisempiä yleisesti vastaajat 

harkinnan käyttöön olivat. 

“Harkinnan käyttö o tosi tärkeet. Sellases tilantees ku ihmisel ei oo yhtää rahaa ja tollee nii 

sillon niiden papereiden hankkiminen on tosi vaikeeta.” -A4 

“Kelas tuijotetaa vaan nimee paperissa, ne ei tunne sua sillee” -A9 

Sosiaalitoimen ja siihen liittyvän henkilökohtaisen asioinnin yhdeksi vahvuudeksi nostettiin 

niin sanottu yhden luukun taktiikka. Sosiaalitoimessa kyettiin ratkaisemaan 

perustoimeentulotuki kuin harkinnanvarainen, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotukin 

yhdellä kertaa, saman henkilön toimesta. Nykytilanteessa hakijan tulee ensin selvittää oikeus 

perustoimeentulotukeen Kelasta ja sitten sen jälkeen hakea harkintaan perustuvaa 

täydentävää- ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimelta. Suurimmalle osalle 

vastaajista oli epäselvää, mitä Kelan alaiseen perustoimeentulotukeen kuuluu ja mitkä asiat 

taas käsitellään kuntien sosiaalitoimissa harkinnanvaraisesti. Yhden luukun taktiikka 

miellettiin asiakaslähtöisemmäksi menetelmäksi tehokkuuden ja helppouden vuoksi. 

Vastaajille oli jäänyt tunne, että useamman eri instanssin kanssa asiointi on asiakkaan 

pompottelua. Tällä pompottelulla oli osan mielestä suora yhteys asiakas- ja 

asiointikokemukseen, nimenomaan negatiivisessa mielessä.  Palvelujen sirpaleisuus 

muodostaa riskin sille, että ihmiset, joilla on asiointiin liittyviä haasteita, saattavat jättää 

heille kuuluvat etuudet hakematta, koska hakuprosessi tuntuu liian haastavalta, raskaalta tai 

epäselvältä ja siten itsenäinen suoriutuminen sekä pärjääminen vaikeutuu entisestään. 

“Se että ei tarvinnu hakee eri paikasta sitä täydentävää, jos oli tarkotus et tartti jotain 

täydentävää, se oli sit helppoo ku kumpikin oli samassa paikassa.” -A3 

“Mun mielest se on vielki vähä sotkusta, et mitä pitää hakee Kelasta ja mitä 

Sosiaalitoimesta” -A8 

Saatuun palveluun liittyen vastaajat kiinnittivät useampaan otteeseen huomiota asiakkaan 

kohtaamiseen, vuorovaikutukseen sekä Kelan työntekijöiden asenteisiin koskien vastaajan 

Kela-asiointia. Suuri osa vastaajista kokivat asioinnin Kelassa kasvottomana, joustamattomana 

ja kylmäkiskoisena, jossa asiakas on vain nimi paperissa. Heidän mielestään Kelassa ei 

ymmärretä tarpeeksi sitä, että asioiden ja tilanteiden takana on oikea ihminen. Harkintaa ei 

käytetä asiakkaan hyväksi, johtuipa se osaamattomuudesta tai yleisestä tahtotilasta.  

“Mun mielest sellasen ensimmäisen tuen hakemisen vois tehdä helpommaks. Tottakai 

ymmärrän et pitää kontrolloida ihmisiä tollee, mut pitäs se ees ensimmäinen raha saada 

helpommi. Et sit on tosi turhauttavaa sillo ku ei oo puheaikaa, nettiaikaa, ei oo 
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verkkopankkitunnuksii, papereiden hankkiminen on hankalaa ja pankissaki ne maksaa 

hirveesti ja jos ei oo rahaa nii niiden hankkiminen on iha mahotonta” -A4 

“Pyysin matkalippuu Kelasta nii ne sano et työttömäl on aikaa kävellä.” -A2 

Useampi vastaaja oli kokenut Kelan työntekijöiltä saamansa palvelun ennakkoluuloisena, 

vähättelevänä ja loukkaavana, jolla oli vaikutusta asiakkaan omanarvontuntoon. Yleisesti 

Kelan toiminta koettiin epäinhimillisenä. 

8.3 Asiointikanavat ja neuvonta 

Tässä osiossa tarkastelemme tutkimustuloksia erilaisten asiointikanavien ja neuvonnan 

näkökulmista. Toimeentulotuen ollessa vielä kuntien sosiaalitoimien alaisena, pääasiallinen 

hakutapa vastaajilla oli täyttää paperihakemus ja toimittaa se sosiaalitoimen postilaatikkoon. 

Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelan alaisuuteen, pääasialliseksi asiointitavaksi heille 

muodostui oma-asiointipalvelusta löytyvä verkkohakemus, joskin paperihakemus on vielä 

toistaiseksi validi tapa hakea perustoimeentulotukea. Vastaajat kertoivat hyödyntäneensä 

monipuolisesti niin sosiaalitoimen, kuin Kelan aikana erilaisia asiointikanavia. Käytetyiksi 

asiointikanaviksi nimettiin ajanvaraukset, luukkuasiointi, puhelinpalvelu, sähköinen 

verkkopalvelu, verkkoviesti, chattibotti sekä paperihakemukset. 

Osa vastaajista kokee Kelan verkkopalvelun käytön helpoksi, sekä mieluisaksi 

asiointikanavaksi, koska he voivat asioida siellä joustavasti, milloin itselle parhaiten sopii. 

Näiden vastaajien mukaan verkkopalvelun ensisijaisuuden kasvamisen koettiin vaikuttaneen 

itseasiassa paljon enemmän asiointiin, kuin se, että toimeentulotuki siirtyi Kelan alaiseen 

perustoimeentulotukeen. Nämä vastaajat kokevat, että Kelan verkkopalvelu on erittäin selkeä 

ja helppokäyttöinen. Lisäksi heidän mielestään asiointi on nopeutunut, kun liitteet voi 

toimittaa suoraan verkkopalvelun kautta sähköisesti, eikä tarvitse erikseen tulostaa ja 

toimittaa papereita. Eräs vastaaja toi esiin tällä olevan vaikutusta myös esimerkiksi 

ympäristöasioihin.  

”Helppoohan se on, ku menee vaa sinne nettii ja kyl sen oikeesti 5-vuotiaski osais jos vaa 

osaa lukee ja ymmärtää” –A6 

”Asiointi siel verkos on semi iisii, siel vaa laittaa ruksei ja raksei sinne tänne” -A9 

Karkeasti jaoteltuna toinen puoli vastaajista nosti esille Kelan verkkopalvelun tuomat 

haasteet. Kokonaisuudessaan Kelan oma-asiointi verkkopalvelua vastaajat kuvailivat 

hankalaksi, epäselväksi ja vaikeakäyttöiseksi. Verkkopalvelun lisäksi myös verkkohakemuksia 

kuvailtiin vaikeaselkoisiksi ja liian pitkiksi. Eräs vastaaja otti esille sen, että sosiaalitoimi 

huomioi toimeentuloon liittyvät ulosottoasiat suoraan, kun taas Kela ei huomioi ulosottoja 

automaattisesti, vaan asiakkaan tulee itse toimittaa tarvittavat tiedot mahdollisista 
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ulosmittauksista Kelalle. Yksi vastaaja kertoi kohdanneensa useamman kerran Kelan oma-

asiointipalvelussa toimintahäiriöitä, jonka vuoksi hakemuksen lähettäminen ei ole onnistunut. 

Tämä on muodostanut vastaajan mukaan luottamuspulaa Kelan verkkopalveluita kohtaan, 

aiheuttanut haitallista stressiä ja hankaloittanut vastaajan taloudellista tilannetta 

entisestään. 

“Sosiaalitoimi aina näki ja ties nää jutut” -A2 

”Mul on tullu pari kertaa semmosia pykimiä, et se hakemus ei lähe kun täytät sen ja lähetät” 

– A5 

Nykyisin tarjolla on runsaasti erilaisia verkkopalveluita, myös valtion laitoksilla, joiden 

käyttämiseksi tarvitaan verkkopankkitunnuksia, joiden avulla tunnistaudutaan palveluun. 

Verkkopankkitunnukset saa omasta pankista henkilöllisyystodistuksella. Osa vastaajista koki 

huonona verkkoasiointiin siirtymisen pääasiallisena hakutapana, koska kaikilla ei ole 

käytössään verkkopankkitunnuksia tai henkilöllisyystodistusta, eikä niiden hakeminen onnistu 

myöskään nopealla aikataululla. 

Yksi vastaaja kuvaili lähipiirissään yleiseksi muodostuneen skenaarion; Ilman 

verkkopankkitunnuksia tai henkilöllisyystodistusta muun muassa Kelassa asiointi on vaikeaa, 

koska niiden puute estää vahvan tunnistautumisen ja asia jumiutuu siihen paikkaan. Voit toki 

toimittaa paperihakemuksen, mutta todennäköisesti se hylätään puuttuvien liitteiden vuoksi. 

Sitten taas ilman verkkopankkitunnuksia tai henkilöllisyystodistusta et saa mitenkään 

välttämättömiä liitteitä, kuten tiliotteita ulos. Puuttuvien liitteiden vuoksi hakemus hylätään 

ja seuraavaksi hakija kääntyy sosiaalitoimen puoleen. Sosiaalitoimi ohjaa asiakasta 

toimittamaan Kelan pyytämät liitteet, koska perusasiat kuuluvat perustoimeentulotukeen, ja 

näin hakijan taloudellinen tilanne kärsii vielä lisää. 

“Esim sillon ku mä kävin siel (Kela) nii mä olin vähä siin kunnos et en mä päässy pankist 

hakee mitää verkkopankkitunnuksii ja näitä, nii se on tosi vaikeeta sitte” -A4 

Eräät vastaajat kertoivat viimeisimmistä asiointikokemuksistaan Kelan toimistossa ja sieltä 

saamastaan palvelusta. Osa Kelassa hiljattain asioineista vastaajista kertoivat saaneensa apua 

asiointiinsa Kelan työntekijöiltä ja neuvonta arvioitiin laadultaan kohtuulliseksi. Osa 

vastaajista eivät omasta mielestään olleet saaneet minkäänlaista apua tai neuvontaa Kelasta 

viimeisimmällä asiointikerrallaan. Nämä vastaajat pitivät neuvontaa riittämättömänä. 

”Sain mä viimeks apuu, ku siel oli niit työntekijöit seisomassa aulassa, ni ne tuli opastaa 

tietokoneen käytössä” -A5 
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”Siel (toimistossa) ne pysty kattoo ja luki mulle sitä päätöstä. Sit mä kysyin vielä siitä ja sit 

se neuvo esim et jos haluut et maksetaa suoraan se, ni sun pitää mainita se siel hakemukses, 

ku eihä tämmösiäkää siis missää lue” –A1 

Osa vastaajista harmitteli ja ihmetteli työntekijöiden vähyyttä Kelan toimistoissa ja erityisesti 

luukulla asioidessa. Työntekijöiden vähyyden vuoksi vastaajat jopa kyseenalaistivat, onko 

Kelassa tarpeeksi osaamista asioida heikoimmassa asemassa olevien tai erityistä tukea 

tarvitsevien asiakkaiden kanssa.  

”Mut sinne on nykyää vaikee päästä sinne luukulle asioimaan itse virkailijan kanssa” – A8 

”Ei oo kyse pelkästään siitä (luukulla asioinnissa), että mä pystyisin manipuloimaan tai jotain 

sellasta. Krokotiilin kyyneleitä tai pistää paskaset farkut, tai haisevat sukat tai toisen 

kengän vaan. Ei, mun vahvuus on se ilmaisukyky, suoruus ja rehellisyys myös” -A2 

Vallitseva COVID-19 epidemia on aiheuttanut laajasti ja nopealla aikataululla läpivietäviä 

muutoksia esimerkiksi Kelan toimipisteiden aukioloaikoihin ja toimintakulttuuriin. Osa 

toimipisteiden vakituisesta henkilökunnasta on siirretty työskentelemään puhelinpalveluun, 

jota suositellaankin vahvasti ensisijaiseksi yhteydenottokanavaksi tässä tilanteessa. Eräs 

vastaaja otti esille koronan aiheuttamat poikkeusolosuhteet omaan avunsaantiin liittyen. 

“Nyt ku on tää korona, nii ne neuvoo vaa koneella ja on ite ainaki kahen metrin päässä. Ei 

vaa toimi” -A5 

Useat vastaajat kertoivat hyödyntäneensä vähintään jossakin asiakassuhteen vaiheessaan 

Kelan puhelinpalvelua. Yksi vastaajista kertoo soittaneensa useaan otteeseen Kelan 

puhelinpalveluun koronaepidemian aikana. Puhelinpalvelu itsessään koetaan hyvänä, mutta 

liian ruuhkaisena. Asiakas ei välttämättä saa heti tarvitsemaansa apua, joka taas hankaloittaa 

oman tilanteen hallintaa ja taloudellista tasapainoa. Vastaajat kokevatkin Kelan 

puhelinpalvelun kehittämisen yhtenä tärkeänä osa-alueena tulevaisuuden kannalta.  

”Soitan välillä puhelinpalveluun. Ehkä ne vois vähä parantaa sitä tai kun se on aina nii 

täynnä, tulis muutenki lisää työntekijöitä ja veroi sun muit” – A6 

Kokonaisuutta tarkastellen suurin osa vastaajista on mieltänyt Kelasta saamansa avun ja 

neuvonnan ristiriitaisena ja hämmentävänä. Neuvot ovat olleet usein myös hyvin vaihtelevia; 

osa vastaajista on kokenut, että he eivät ole lainkaan ymmärtäneet saatuja neuvoja, koska 

ohjaus ja neuvonta on ollut liian vaikeakielistä vastaajalle. Toiset vastaajista kertoivat, 

etteivät he kykene ymmärtämään annettujen perustoimeentulotukipäätöksien sisältöjä, sillä 

niissä käytetty virkakieli on hyvin vaikeatulkintaista. Jotkut vastaajista paljastivat, etteivät 

he juuri koskaan lue annettuja perustoimeentulotukipäätöksiä, joissa on kirjattuna päätöksen 

perusteet sekä ohjeistus, kuinka asiakkaan tulee toimia jatkossa. Tiedostamatta on myös 
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jäänyt, että valitusohjeet annetusta perustoimeentulotukipäätöksestä löytyvät päätöksen 

loppuosasta.  

Eräs vastaaja kertoi saaneensa hylätyn perustoimeentulotukipäätöksen, mutta hän ei ole 

ymmärtänyt, mihin hylkäysperusteeseen perustuen. Kukaan Kelan henkilökunnasta ei sitä 

hänelle tuolloin selittänyt ja hän ei sitä päätöksestä osannut itse tulkita. Vastaaja olisi 

halunnut ja ennen kaikkea tarvinnut apua päätöksen tulkitsemiseen. Asiakkaan tapauksessa 

on rikottu hallintolakiin (L434/2003) kirjattuja viranomaisen toimenkuvaan määriteltyjä 

velvollisuuksia, mutta asiakas ei sitä itse ymmärtänyt, sillä hänellä ei ole ollut tarvittavia 

tietoja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.  

Osa vastaajista kokevat, että Kelan päätökset ovat sisällöiltään vaikeaselkoisia ja 

kapulakielisiä. Eräätkin vastaajat kertoivat, että perustoimeentulotuen päätöksen saatuaan 

he pääasiallisesti tarkistavat vain maksettavan summan sekä maksupäivän, lukematta tai 

ainakaan ymmärtämättä päätöksen muuta sisältöä.  

”Nosiis öö paperisii ohjeit kai, mä en yleensä lue niit lappuja mut täst lähtien luen” – A8 

”Sellast pykäläkielistä, sellast hyvin vaikee selkost, mä en oo saanu selkoo niistä, ja joskus 

oonki iha huuli pyöreenä sillee et aha? Et en käytönnössä oo saanu jeesii ollenkaa” -A2 

Vastaajat toivatkin esiin moneen eri otteeseen toiveensa lisäresursseista Kelan toimipisteisiin 

sekä puhelinpalveluun, jotta he voisivat suuremmalla todennäköisyydellä saada apua annetun 

päätöksen tulkintaan, ja sitä kautta he voisivat toimia ohjeistetulla tavalla, sillä eivät he aina 

tarkoituksella toimi virheellisesti ja ohjeiden vastaisesi. On vain ”hyvin vaikeaa toimia kuten 

on ohjeistettu, jos ei ymmärrä annettuja ohjeistuksia”. 

8.4 Vastaajien kehitysehdotukset ja toiveet 

Viimeisessä osiossa tarkastelemme lähemmin vastaajilta saatuja kehitysehdotuksia koskien 

Kelan toimintaa. Ratkaisuehdotuksiksi tai kehityskohteiksi tulkittavaa puhetta tuli runsaasti, 

joskin saturaatiota, eli kyllääntymistä tapahtui myös melko nopeasti. Käytännössä siis 

jokaisen vastaajan mielessä oli pääpiirteittäin samanlaisia näkemyksiä Kelaa koskevista 

kehitystarpeista ja niiden ratkaisukeinoista. Jotta pystytään luomaan aidosti vaikuttavia 

muutoksia ja asiakaslähtöisesti toimivia palvelupolkuja, on erityisen tärkeää hahmottaa sekä 

huomioida asiakasryhmän odotukset, tarpeet ja toiveet. Toki esimerkiksi 

perustoimeentulotuen asiakaskunta ei ole yksi homogeeninen ryhmä, mutta näkisimme, että 

vastaajilta saadut kehityskohteet ja ratkaisukeinot voisivat palvella hyvin suurempaakin 

asiakasjoukkoa. 

Melkein kaikki vastaajien kehitys- ja ratkaisuehdotuksista liittyivät toiveisiin 

henkilökohtaisesta palvelusta. Henkilökohtaisella palvelulla viitattiin niin kasvotusten 
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tapahtuvaan kanssakäymiseen kuin reaaliajassa tapahtuvaan verkkochattiin, oikean ihmisen, 

eikä chattibotin, kanssa. Henkilökohtaisen palvelun pääasiallisiksi eduiksi vastaajat mielsivät 

tuen saannin asiointitilanteessa, asioinnin joustavuuden ja nopeutumisen, paremman 

yksilöllisen harkinnan käytön sekä kokonaisuutena syvemmän asiakastuntemuksen. Lisäksi 

hakijan vastuu asioinnin onnistumisesta koettiin vähenevän tukea saataessa, jolla on suora 

vaikutus asiointityytyväisyyden kokemuksiin. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi ajateltiin, että 

olisi miellyttävämpää, jos yksi ja sama henkilö hoitaisi kaikki asiakkaan Kela-asiat, samaan 

tapaan kuin aiemmin on toimittu kuntien sosiaalitoimissa. Kaikkein tärkeimpänä pointtina oli 

kuitenkin jonkinlaisen henkilökohtaisen palvelun saaminen. 

”Se et sul on se tietty virkailija, samal taval ku sossus” – A1 

Henkilökohtaiseen palveluun toivottiin lisää resursseja myös kolmannen sektorin toimijoille, 

joiden palveluita asiakkaat ovat useasti käyttäneet. Asiakkaat toivoivat entistä enemmän 

kahdenkeskistä asiointiaikaa, sillä avun tarvitsijoita on paljon ja auttajia vain vähän, jolloin 

auttamiseen käytettävää aikaa on priorisoitava. Asiakkaat kertoivat tarvitsevansa ja 

hyödyntävänsä kolmannen sektorin palveluita julkisen sektorin palveluiden käyttämisessä. 

Eräs vastaaja esitti huolensa myös muiden asiakasryhmien, kuten ikäihmiset ja syrjäytyneet, 

pärjäämisestä haasteidensa kanssa, erityisesti nyt poikkeusaikana, kun palveluja on supistettu 

entisestään. Hän pohti, että nopeasti toteutettu siirtyminen verkkoasiointiin saattaa 

muodostua ikäihmisillä ja syrjäytyneillä hyvin hankalaksi, nimenomaan puuttuvien taitojen tai 

laitteiden vuoksi. Lisäksi vastaaja mainitsee, että asiakkailla tulisi olla mahdollisuus valita 

itselleen miellyttävin asiointitapa. Vastaajalla oli heti valmiina ratkaisuehdotus, erityisesti 

lisätuen tarpeen omaaville asiakasryhmille; kuukausittaiset tapaamiset käsittelijän kanssa, 

samaan tapaan kuin sosiaalitoimessa. Tällöin kaikki Kela-asiat tulisivat varmasti hoidetuksi 

ajallaan, hakemukset olisi täytetty oikein, jolloin lisäselvitysten tarve vähenisi, käsittely 

nopeutuisi, asiakkaan vastuuttaminen vähenisi, joka vaikuttaisi heti stressin ja tyytyväisyyden 

sekä hyvinvoinnin määrään, kuin myös taloudellisen tilanteen hallitseminen helpottuisi 

huomattavasti. 

“ Me ei olla kaikki samanlaisii. Meil jokaisel on ne omat heikkoudet, elämäntilanteet on 

erilaisii. Et niinku neuvontaa ja semmost armoo kaikille” -A1 

“Kelas vois olla joka kuukausi vaik joku tapaaminen. Sit kerkeis sitä hakemusta laittaa yhes 

ennenku kuu vaihtuu ja näin” -A6 

Vastaajat kertoivat, että sosiaalitoimessa tehtiin yleensä lyhyitä toimeentulotukipäätöksiä. 

Kehitysehdotuksena vastaajat toivoivat Kelan perustoimeentulotuesta pidempiä päätöksiä, 

sillä pääasiassa heidän tilanteensa on vakaa, eli muuttumaton ja ainahan voisi ilmoittaa 

muutoksista Kelaan. Pidempien perustoimeentulotukipäätöksien lisäksi toivottiin runsaasti 
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lisää resursseja kiireettömiin sekä kiireellisiin ajanvarauksiin, jotta saisi henkilökohtaista 

palvelua nopeammin. Useampi vastaaja kertoi, että seuraava vapaa aika kiireettömälle 

ajanvaraukselle meni useiden viikkojen päähän, joka oli asiakkaan tilanteen kannalta aivan 

liian myöhään. Oikea-aikainen tuki ja neuvonta lisäisi asioinnin ja hakemuksen käsittelyn 

sujuvuutta niin asiakkaan, kuin työntekijänkin näkökulmista. 

”Joo pidempii päätöksii...Sit pitäis olla enemmä saatavil kiireettömii ajanvarauksii” – A2 

Muutamat vastaajista kertoivat, että Kelasta oli yritetty soittaa muutamia kertoja 

hakemukseen liittyen, mutta aina sattumalta oli ollut epäsopivassa paikassa. Tärkeää olisikin, 

että jos lisätietoja tarvitaan, ilmoitettaisiin soitosta hyvissä ajoin, esimerkiksi tekstiviestillä, 

jotta siihen osaisi varautua etukäteen.  

Muutamat vastaajista nostivat kehityskohdaksi Kelan ja muiden laitoksien välisen tiedonkulun. 

Heidän mielestään olisi erittäin hyvä asia, jos Kela pystyisi tarkistamaan erinäiset tiedot 

suoraan omien informaatioväylien kautta, eikä asiakkaan tarvitsisi itse toimittaa eri laitoksien 

päätöksiä perustoimeentulotukihakemuksensa liitteiksi. Jokavuotiseksi riesaksi nimettiin 

veronpalautukset, jotka huomioidaan automaattisesti joka vuosi tulona 

perustoimeentulotuessa, vaikka he ovat olleet ulosotossa jo vuosikymmeniä ja velkaa on 

kertynyt kymmeniä tuhansia euroja. Heistä olisi hyvä, jos Kelassa voitaisiin suoraan nähdä 

esimerkiksi ulosmittauspäätökset, samaan tapaan kuin nähdään jo tulorekisteritiedot. 

Yksityisyydensuojaa tai muita salassapitoasioita ei koettu ongelmaksi tietojen 

luovuttamisessa, sillä toimittaahan hakija nämä tiedot joka tapauksessa Kelalle. 

“ Ois hyvä et kela sais suoraa tietää jos on ulosmitattu jotai” -A3 

Suurin osa vastaajista nimesi kriittiseksi kehityskohdaksi neuvonnan laadun parantamisen. 

Vastaajien mielestä laadullisesti hyvä ja hyödyttävä neuvonta on yhdenmukaista, tasa-

arvoista, helposti saatavilla olevaa, selkokielistä ja kaikille ennen kaikkea samaa. 

Perustoimeentulotukihakemuksen liitteeksi tulee toimittaa asian ratkaisemiseksi 

välttämättömiä selvityksiä ja tositteita, kuten pankin viralliset tiliotteet, palkkakuitit tai 

laskut erittelyosineen. Liitteet voi toimittaa sekä suoraan sähköisesti, että paperisina. 

Vastaajat kertoivat perustoimeentulotuen hakuprosessin yhdeksi ongelmakohdaksi juuri 

liitteiden toimittamisen. Epäselvää on, mitä liitteitä ja selvityksiä Kelaan tulee hakemuksen 

käsittelemiseksi toimittaa, miten tiliotteet saa tallennettua oikeassa muodossa älylaitteelle, 

puuttuuko jokin selvitys vielä ja kelpaako toimitetut liitteet sellaisinaan käsittelyyn tai ovatko 

postilaatikkoon jätetyt liitteet tulleet edes perille. Vastaajat haluaisivat, että heitä 

ohjeistettaisiin selkeämmin asioinnin eri vaiheissa tarvittavista tositteista ja selvityksistä, 

esimerkiksi listauksen tai muistutusviestien muodossa. Lisäksi vastaajat toivovat, että liitteet 

voisi toimittaa useammassa eri muodossa, kuin vain PDF-tiedostona, joka on koettu melko 
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hankalana. Myös verkkopalvelussa olevat hakulomakkeet voisivat osan mielestä olla 

selkeämpiä, helppolukuisempia ja tiiviimpiä.  

”Ajanvaraustilantees jo ohjattais asiakast et mitä helvetin papereita mun on otettava mukaa 

esimerkiks” –A9 

“Mulla on ollu joskus ongelmia lähettää liitteet PDF muodossa. Siin on varmaan syynsä miks 

ne pitää lähettää sillee. Mut se kyl hankaloittaa” -A3 

Vastaajista suurin osa oli hyödyntänyt Kelan puhelinpalveluita ainakin jossakin vaiheessa 

asiakkuuttaan. Suurin osa vastaajista koki, että Kelalla oli vielä parannettavaa 

puhelinpalvelun toteuttamisessa ja laadussa. Puhelinpalveluun joutuu tiettyyn aikaan päivästä 

jonottamaan kohtuuttoman kauan, eikä aina silloinkaan pääse läpi. Toisinaan 

puhelinpalvelusta saadut neuvot olivat vaikeaselkoisia ja ympäripyöreitä, ”musta tuntuu” 

tyyppistä ohjausta, koska puheluun vastaavat asiakaspalvelijat eivätkä hakemuksia 

ratkaisevat henkilöt. Eräät vastaajista toivat esille myös Kelan puhelinpalvelun 

maksullisuuden. Koska kyse on ihmisen viimesijaisesta etuudesta, jolla turvataan 

välttämättömin toimeentulo, tuntui heistä suorastaan härskiltä, että Kelan puhelinpalveluun 

soittaminen ja jonottaminen on maksullista. Maksullisuus miellettiin jopa vinoiluksi 

vähävaraisia kohtaan. Puhelinpalveluun tulisi vastaajien mielestä lisätä runsaasti resursseja, 

niin vastaajien määrää kasvattamalla, kuin heidän ammattitaitoaan vahvistamalla sekä 

toimintatapojen yhtenäistämisellä. Puhelinpalvelun rinnalle uudeksi asiointikanavaksi 

toivottiin chattia, jonka kautta apua saisi heti. Chatissa olisi vastaamassa nimenomaan 

hakemuksen ratkaisija, jolla on parhaat tietotaidot vastata asiakkaan kysymyksiin koskien 

tiettyä etuutta. Asiakaspalvelijoiden kommentoitiin tietävän eri etuuksista paljon, mutta ei 

mistään tietystä etuudesta syvällisesti. Erään vastaajan ehdotus oli varteenotettava: 

”Siel verkkopalvelus pitäis olla joku mis ohjataan step 1 step 2 tai kuva kuvalta, ni ihmiset 

eri ikäluokista pystyis hahmottaa sen” –A6 

Vastaajien kehityskohteet sekä ratkaisuehdotukset olisivat omiaan helpottamaan heidän 

osallistumistaan aktiivisemmin omien asioiden hoitamiseen ja sitä kautta lisäämään 

mahdollisesti heidän yksilöllistä osallisuuden tunnettaan. Lisäksi sujuvammalla asioinnilla 

tuettaisiin yksilöllistä suoriutumista ja lisätään asiointivarmuutta sekä kokonaisvaltaista 

talouden- ja elämänhallintaa. Toisaalta vastaajat toivoivat epäsuorasti asiointivastuun 

itsellään vähenevän tai jakautuvan ainakin tasaisemmin asiakkaan sekä Kelan työntekijän 

välille. Liiallinen vastuuttaminen omien asioiden hoidosta koettiin osittain stressaavaksi ja 

jopa haitalliseksikin ihmisillä, joilla on asiointiin ja elämänhallintaan liittyviä haasteita tai 

muita vaikuttavia tekijöitä. Monipuolisen henkilökohtaisen asioinnin lisäämisen, erilaisten 

asiointikanavien kehittämisen, laadukkaamman neuvonnan ja opastuksen lisäksi on 

havaittavissa toive siitä, että tosiasiallinen asiakasymmärrys lisääntyisi ja yksilölliset 
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ominaisuudet puutteineen, taitoineen ja toiveineen osattaisiin ottaa huomioon paremmin 

kaikessa Kela-asioinnissa. Haastatteluaineiston perusteella vastaajat ovat olleet selkeästi 

tyytyväisiä yksittäisiin osa-alueisiin Kelan toiminnassa, mutta kokonaisuudesta löytyy säröjä, 

jotka valitettavasti vielä heijastuvat asioinnin sujuvuuteen ja kokonaisvaltaiseen 

asiakaskokemukseen.  

9 Johtopäätökset 

Tässä luvussa opinnäytetyön tuloksia peilataan asettamiimme tutkimuskysymyksiin. Kela 

siirrosta ei ole rikostaustaisten näkökulmasta aikaisempaa tutkimustietoa, joten emme 

vertaile tutkimustuloksia muihin perustoimeentulotuesta tehtyihin tutkimuksiin, sillä ne eivät 

olisi keskenään täysin vertailukelpoisia ja saattaisivat siten vääristää tutkimuksemme 

luotettavuutta. Opinnäytetyössämme ei ole nimettyjä tutkimusongelmia, koska lähestyimme 

tutkimuskysymyksiämme neutraalisti, ilman ennakkoasenteellisuutta ja ennakko-oletuksia. 

Olemme jakaneet johtopäätökset selkeyden vuoksi tutkimuskysymysten mukaisiin alalukuihin. 

9.1 Kuinka rikostaustaiset asiakkaat ovat kokeneet toimeentulotuen siirtymisen 

sosiaalitoimilta Kelan alaiseen perustoimeentulotukeen? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys kartoitti rikostaustaisten asiakkaiden kokemuksia 

toimeentulotuen siirtymisestä sosiaalitoimilta Kelan alaiseen perustoimeentulotukeen. 

Haastatteluja varten laadituissa kysymyksissä haluttiin selvittää, mitä ajatuksia ja kokemuksia 

rikostaustaisilla on Kela-siirrosta ja kuinka se on vaikuttanut heidän toimeentulotukeen 

liittyvään asiointikokemukseensa. Rikostaustaisiin henkilöihin liitetyt erityispiirteet, kuten 

esimerkiksi mielenterveysongelmat, keskittymisvaikeudet, päihdeongelmat, sekä ongelmat 

luku- ja kirjoitustaidoissa, vaikuttavat asiointiin, joten näkisimme heidän kuuluvan erityistä 

tukea tarvitsevaan asiakasryhmään. Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) 2 luvun 8 §:ssä 

määritellään, että kunnallisten viranomaisten on seurattava ja edistettävä erityistä tukea 

tarvitsevien hyvinvointia, poistettava epäkohtia ja ehkäistä niiden syntymistä. Palveluja 

annettaessa ja kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota erityistä tukea tarvitsevien 

henkilöiden tarpeisiin ja toivomuksiin. Opinnäytetyöllä haluttiin siis myös selvittää, 

toteutuuko sosiaalihuoltolaissa määritelty erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden toiveiden ja 

tarpeiden huomiointi Kelassa.  

Tutkimustuloksien perusteella vastaajat voidaan jakaa karkeasti kahtia. Toiseen ryhmään 

kuuluvat ovat kokeneet hyödylliseksi toimeentulotuen siirtymisen Kelaan. Nämä vastaajat 

mieltävät verkkopalvelun käytön heille hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. Huolimatta 

mahdollisista asiointia heikentävistä tai siihen vaikuttavista tekijöistä, näillä vastaajilla ei ole 

ollut ongelmia verkkopalveluiden hyödyntämisessä. Nämä vastaajat kykenevät toimimaan 



  50 

 

 

itsenäisesti ja asioimaan erilaisissa verkkoasiointiympäristöissä sekä –palveluissa. Oletamme 

itseohjautuvuudella ja hyvällä asiointimotivaatiolla olevan merkittävä rooli liittyen näiden 

vastaajien kokemuksiin toimeentulotuen siirtymisestä. Lisäksi oletamme näillä vastaajilla 

olevan hyvät tai vähintään riittävät tietotekniset taidot, jonka vuoksi verkkoasiointi on heille 

luontevaa, sekä myös mieleinen asiointikanava. 

Toiseen ryhmään kuuluvat ovat kokeneet perustoimeentulotuen siirtymisen haastavaksi, koska 

Kela on panostanut paljon verkkopalveluun ja perustoimeentulotuen pääasiallinen haku 

tapahtuu verkossa. Nämä vastaajat kokevat erityisen hankalaksi verkkoasioinnin, 

hakemuslomakkeiden täyttämisen, sekä asiakkaan vastuun lisääntymisen. Tällä tarkoitetaan 

vastaajien kokemaa painetta oman asioinnin hoitamisesta, eli perustoimeentulotukea 

saadakseen asiakkaan tulee olla itse aktiivinen toimija. Nämä vastaajat kokevat Kelan 

hakemuslomakkeet vaikeaselkoisiksi, pitkiksi, sekä liian kapulakielisiksi. Oletamme, että 

näillä vastaajilla on heikot tai riittämättömät tietotekniset taidot. On myös mahdollista, että 

heillä ei ole ollut mahdollisuuksia hankkia riittäviä tietoteknisiä taitoja- tai välineitä. 

Mielestämme on hyvä, että nykyään vastuutetaan asiakkaita ottamaan vastuuta omasta 

asioinnista ja elämänhallinnasta, koska koemme, että vastuunotto kehittää ja voimaannuttaa. 

Kuitenkin ymmärrämme vastaajien kokevan painetta asioinnista, vastuun lisääntyessä 

jatkuvasti.  

Molemmat ryhmät kokivat, että sosiaalitoimessa saatu palvelu oli henkilökohtaisempaa ja 

ihmisläheisempää. Työntekijän ja asiakkaan välille muodostui luottamuksellinen suhde, koska 

pääasiallisesti sama työntekijä vastasi kaikista sosiaalitoimen alaisista asioista 

asiakassuhteessa. Sosiaalitoimen asiakastuntemuksen ollessa vahvaa vastaajat mielsivät, että 

työntekijä käytti yksilöllistä harkintaa enemmän, kuin Kelassa. Syyksi he olettivat sen, että 

sosiaalitoimessa asiakas kohdattiin psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Sosiaalitoimen 

roolina oli kulkea asiakkaan rinnalla, tukien samalla elämän kaikissa osa-alueissa. Vastausten 

perusteella oletamme, että sosiaalitoimessa oli enemmän resursseja kohdata ja ohjata 

asiakasta, kuin mitä Kelassa. Pohdimme, että Kela-siirron myötä sosiaalitoimessa opittu 

toimintakulttuuri muuttui niin radikaalisti, ettei osa vastaajista ole vielä kyennyt pääsemään 

muutoksen kanssa sinuiksi, vaan prosessi vaatii enemmän aikaa kuin toisilla. Tämä voi juurikin 

ilmetä negatiivisina mielikuvina ja haluttomuutena sopeutua, sekä asioida uudenlaisessa 

toimintaympäristössä. 

9.2 Miten perustoimeentulotuen hakuprosessi toimi asiakkaiden mielestä sosiaalitoimessa 

sekä Kelassa ja ilmenikö asioinnin yhteydessä ongelmakohtia? 

Saavutettavuusdirektiivi (L306/2019) määrittelee että, kaikki julkishallinnon digitaaliset 

palvelut tulee muuttaa saavutettaviksi. Saavutettavuudella taataan kaikille asiakasryhmille 

tasa-arvoinen kohtelu ja digitaalisten palveluiden käytettävyys. Määräaika muuttaa kaikki 
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digitaaliset palvelut saavutettaviksi, oli 23.9.2020. Selvitimme itse Kelan verkkopalveluiden 

saavutettavuutta ja huomasimme, että opinnäytetyön tekohetkellä kaikki Kelan digitaaliset 

palvelut eivät ole määräajasta huolimatta vielä saavutettavia. Näkisimme, että tällä voi olla 

suurikin merkitys perustoimeentulotuen hakuprosessia ajatellen. Osallisuuden aspektin 

huomioiden, opinnäytetyön tutkimustuloksissa esiin nousseiden ongelmakohtien ilmeneminen 

on omiaan huonontamaan asiakkaan osallistumista, joka taas omalta osaltaan heikentää 

asiakkaan subjektiivista osallisuuden tunnetta. Halusimme edistää Kriminaalihuollon 

tukisäätiön asiakkaiden osallisuudentunnetta osallistamalla heitä itseään koskevien 

palveluiden kehittämiseen, heidän päästessä vastaamaan opinnäytetyön kysymyksiin ja 

päästessä kertomaan omista kokemuksistaan. Osallisuus on subjektiivinen käsite, eikä sitä 

voida mitata mittareilla, koska jokainen kokee ja tuntee asiat omasta perspektiivistään. 

Koemme kuitenkin, että osallistamalla olemme pyrkineet lisäämään vastaajien 

osallisuudentunnetta luomalla vaikutusmahdollisuuden opinnäytetyön muodossa.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli se, miten toimeentulotuen hakuprosessi toimi asiakkaiden 

mielestä sosiaalitoimessa, sekä Kelassa ja ilmenikö asioinnin yhteydessä ongelmia. 

Haastatteluja varten laadituissa kysymyksissä selvitimme sekä sosiaalitoimen että Kelan 

toimeentulotukihakuprosessin toimivuutta ja niiden eroja. Käsittelimme sosiaalitoimea ja 

Kelaa omina kokonaisuuksinaan.  

Suurin osa vastaajista koki, että sosiaalitoimen alainen toimeentulotuki ja sen hakuprosessi 

toimivat paremmin, kuin Kelan alainen perustoimeentulotuki. Tuen hakeminen koettiin 

asiakasystävällisemmäksi, sekä helpommaksi. Sosiaalitoimessa vastaajat ovat voineet täyttää 

hakemuslomakkeet yhdessä työntekijän kanssa, jolloin hakuasia tuli varmasti kerralla 

kuntoon. Vastaajat kertoivat, että pystyivät luottamaan siihen, että tuen hakeminen oli 

hoidettu asianmukaisesti, koska sosiaalityöntekijä huolehti hakemuksen oikeellisuudesta. 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä vallinneen luottamussuhteen vuoksi, vastaajat kokivat, 

että sosiaalityöntekijä toimi myös eräänlaisena tukihenkilönä. Sosiaalityöntekijän kanssa 

käytiin läpi myös heidän toimivaltaansa kuulumattomia henkilökohtaisia asioita. Vastaajilla on 

suuri tarve tulla kuulluksi, he kaipaavat työntekijän ja asiakkaan suhdetta, aikuista, joka 

auttaisi heitä muun muassa toimeentulotukiasioissa. Huomioiden rikostaustaisten asiointiin 

liittyvät haasteet, sekä opinnäytetyömme tutkimustulokset, voidaan päätellä, että lisätuen 

tarve on todellinen ja asiakkaat voisivat hyötyä siitä suuresti. Ymmärrämme, että yleensä 

ongelmaksi muodostuu käytettävissä olevat resurssit. Koemme kuitenkin eettisesti ja 

moraalisesti tärkeänä, että teot ja puheet kohtaavat. Kelan arvot ja strategia muodostuu 

luottamuksesta ja yhteistyön vahvistamisesta, sekä asiakaskokemuksen kehittämisestä. (Kela 

2020) Näiden arvojen lunastamiseksi tarvittaisiin konkreettisia tekoja ja panostusta, ettei 

nämä jäisi ainoastaan lupauksiksi. 
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Osa vastaajista koki, että Kelan perustoimeentulotuen hakuprosessissa olisi parannettavaa. 

Haasteiksi nimettiin muun muassa hakuprosessin monimutkaisuus, sekä neuvojen 

puutteellisuus. Vastaajat nostivat esille erityisesti tarvittaviin liitteisiin liittyvät 

epäselvyydet. He kokivat, että eivät ole saaneet tarpeeksi selkeitä neuvoja tarvittavista 

liitteistä ja toimitustavoista. Osa nimesi liitteiden toimittamisen sähköisessä muodossa 

hankalaksi, koska heillä ei ole tarvittavaa tietoteknistä osaamista tai laitteistoa. Myös 

paperisten liitteiden toimittamiseen liittyy vastaajien mielestä haasteita. Kaikki eivät kykene 

asioimaan Kelan toimipisteellä tai muissa julkisissa palveluissa, joissa olisi esimerkiksi 

tulostusmahdollisuus. Tämä vaikeuttaa niiden asiointia, jotka hakevat perustoimeentulotukea 

paperisten hakemusten avulla. Vastaajien kokeman perusteella voidaan olettaa, ettei Kelan 

ja asiakkaan välille muodostu aina tarvittavaa yhteisymmärrystä, joka on omiaan 

vaikeuttamaan asiakkaan asiointikokemusta, sekä vähentämään luottamusta Kelaa kohtaan.  

Eräs vastaaja nosti esille oleellisesti asiointiin heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. 

Henkilöllisyystodistuksen, liittymän puheajan tai esimerkiksi verkkopankkitunnusten puute 

vaikeuttaa asiointia. Asiakas ei voi asioida esimerkiksi Kelan toimipisteellä, koska hänen 

henkilöllisyyttään ei voida varmentaa ilman henkilöllisyystodistusta. Liittymän puheajan 

puute estää Kelan puhelinpalveluun soittamisen. Verkkopankkitunnusten puuttuminen estää 

Kelan verkkopalvelun käytön, koska palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksilla 

tunnistautumista. Näiden tekijöiden vuoksi asiakkaalla ei ole myöskään mahdollisuutta saada 

tai toimittaa pankin virallisia tiliotteita, joita vaaditaan perustoimentulotuen hakemuksen 

liitteeksi. Esiin nostetun esimerkin perusteella vaikuttaa siltä, että yksilöllisen harkinnan 

käyttö on heikkoa Kelassa. 

9.3 Minkälaista palvelua he ovat saaneet Kelasta ja minkälaista palvelua he toivoisivat 

saavansa? 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, minkälaista palvelua vastaajat ovat saaneet 

Kelasta ja minkälaista palvelua he toivoisivat sieltä saavansa. Haastatteluita varten 

laadituissa kysymyksissä kartoitettiin vastaajien kokemuksia Kelan neuvonnasta ja palvelusta. 

Vastaajilta kysyttiin myös, miten he kehittäisivät Kelan palveluja.  

Hallintolaki ja perustuslaki määrittelevät tietyt raamit sille, kuinka asiakkaan asiat tulee 

käsitellä viranomaisissa. Hallintolaki (L434/2003) määrittelee hyvän hallinnon periaatteet. 

Hallintolain (L434/2003) 2 luvun 7 §:ään on kirjattu palveluperiaate, jolla viitataan asian 

mahdollisimman nopeaan ja viivytyksettömään käsittelyyn, asiakkaan parhaaksi ja yksilölliset 

tarpeet huomioiden. Perustuslain (L731/1999) 2 luvun 21 §:ssä on määritelty jokaisen oikeus 

saada asiansa käsiteltyä asianmukaisesti ilman viivytyksiä. Myös sosiaalihuoltolain 

(L1301/2014) 2 luvun 8 § määrittelee, että palveluja annettaessa ja kehitettäessä on 

huomioitava erityisen tuen tarpeessa olevien tarpeet ja toivomukset.  
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Kaikki vastaajat toivoisivat henkilökohtaisempaa palvelua. Henkilökohtaisella palvelulla 

tarkoitettiin muun muassa Kelan toimipisteellä asioimista kiireettömissä sekä kiireellisissä 

asioissa kasvotusten. Vastaajat pohtivat, olisiko Kelalla resursseja nimetä erityisen tuen 

tarpeessa oleville asiakkaille oma kelatyöntekijä. Tällä tarkoitetaan sitä, että asiakas asioisi 

saman Kelan työntekijän kanssa kaikissa häntä koskevissa kela-asioissa. Vastaajat pitivät 

sosiaalitoimessa juuri asiakkaan kohtaamisesta ja toivovat samantyylistä toimintatapaa myös 

Kelalle. Voimme päätellä, että vastaajille on muodostunut sosiaalitoimen alaisen 

toimeentulotuen aikana omanlaisensa säännöllisesti toistuva asiointirytmi, johon asiakkaat 

ovat mahdollisesti tottuneet ja josta on vaikea luopua. Sosiaalitoimessa asioidessa asiakkaan 

vastuu asioinnista oli vähäisempää, kuin nykyisessä itseohjautuvassa Kela-asioinnissa.  

Jotkut vastaajat kokivat, että eivät ole saaneet Kelalta minkäänlaista palvelua tai neuvontaa. 

Kuitenkin hallintolain (L434/2003) 2 luvun 8 §:ssä on määritelty, että viranomaisen on 

toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen 

liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Täten 

voidaan tehdä johtopäätös, että Kelassa ei aina hallintolain mukainen neuvontavelvollisuus 

toteudu. Lisäksi ne vastaajat, jotka kertoivat saaneensa palvelua, kommentoivat neuvojen 

vaikeaselkoisuutta ja ristiriitaisuutta. Vastaajien kokemuksissa neuvojen saamisen suhteen oli 

eroavaisuuksia; samassa asiassa oli vastaajia neuvottu eri tavoin. Osaa vastaajista on neuvottu 

siten, etteivät he ole ymmärtäneet annettuja neuvoja, koska asiat on selitetty heille 

hankalasti. Osa kommentoi myös annettujen päätösten hankalakielisyyttä. He eivät ole 

ymmärtäneet annetuissa päätöksissä mainittuja seikkoja tai perusteluja, esimerkiksi 

hakemuksen hylkäämiselle. Hallintolain (L434/2003) 2 luvun 9 §:ssä on vaatimus hyvästä 

kielestä. Tällä viitataan siihen, että tulee käyttää hyvää ja ymmärrettävän selkeää, asiallista 

kieltä. Tällä varmistetaan, että asiakas ymmärtää häntä koskevat oikeudet, velvollisuudet, 

sekä päätökset häntä koskevissa asioissa. Voimme siis todeta, ettei tämä hallintolain vaatimus 

toteudu kaikkien asiakkaiden kohdalla. Osa vastaajista kertoo, etteivät he lue Kelan antamia 

perustoimeentulotuen päätöksiä, eivätkä siten tienneet, että päätöksessä on liitteenä ohjeet 

esimerkiksi valituksen tekemiseen. Päätökset sisältävät ratkaisuperusteet, sekä päätöksessä 

ohjeistetaan asiakasta, miten tulee toimia jatkossa. Voimme vastausten perusteella olettaa, 

että annetut päätökset jäävät lukematta isolta osalta asiakkaista. 

Vastaajat esittivät erinäisiä toiveita koskien Kelan asiointikanavia. Jotkut vastaajista toivoivat 

lisäresursseja Kelan puhelinpalveluun, jotta ruuhkaisuus vähenisi ja apua saisi nopeammin. 

Eräät vastaajista ehdottivat Kelalle perustoimeentulotuen chattia, josta he saisivat 

reaaliajassa apua perustoimeentulotukea hakiessaan. Osa vastaajista on kokeillut Kelalla jo 

olevaa chattibottia, mutta kokivat sen hieman kömpelöksi. Eräs vastaaja pohti olisiko Kelan 

verkkopalveluun mahdollista saada kuvalliset ohjeet vaihe vaiheelta eri tukien hakemiseen, 

jotta verkkopalvelun käyttö sujuvoittuisi. Voimme vastausten perusteella tehdä 

johtopäätöksen, että vastaajat ovat pohtineet paljon keinoja, miten saada Kela-asioinnista 
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omasta näkökulmasta sujuvampaa ja mieleisempää. Kehitysehdotuksien runsaudesta voidaan 

päätellä, että vastaajilla voisi olla hyvä osallistumismotivaatio kehittämistyöhön. 

10 Pohdinta 

Tässä luvussa syvennymme opinnäytetyön prosessiin, toimintaan rikosseuraamusalan tulevina 

ammattilaisina, sekä opiskelijoina. Tämän lisäksi pohdimme kappaleessa opinnäytetyön 

tutkimustulosten luotettavuutta sekä toteuttamista eri näkökulmista. Kappaleessa 

käsittelemme myös omia kehitysehdotuksiamme koskien Kriminaalihuollon tukisäätiön 

toimintaa sekä Kelan perustoimeentulotuen hakuprosessia erityistä tukea tarvitsevien 

asiakasryhmien ja erityisesti rikostaustaisten henkilöiden näkökulmasta. 

10.1 Tutkijoiden kehitysehdotukset 

Tässä opinnäytetyön kappaleessa käymme teemoittain läpi prosessin edetessä tutkijoille 

syntyneitä kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset ovat muodostuneet vastaajien kokemusten 

pohjalta.  

Ensin lähestymme kehitysehdotuksia yhteistyön näkökulmasta.  

Mielestämme toimivimman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi tulisi lisätä ja kehittää Kelan 

ja muiden julkisten laitosten, sekä kolmannen sektorin saumatonta yhteistyötä. Olemme 

huomanneet omissa ammateissamme, että Suomen sosiaalipalveluverkosto on laaja, mutta 

melko sirpaleinen. Tästä voi seurata se, että palvelujen saavutettavuus on asiakkaalle 

hankalasti saavutettavissa. Sujuvan asiointikokemuksen takaamiseksi tulisi luoda saumattomia 

palvelupolkuja yksilöllisiin tarpeisiin. Näemme yhteistyössä suuren potentiaalin. Yhteistyöllä 

voidaan lisätä molemminpuolista tietoa, taitoa sekä jakaa kokemuksia eri asiakasryhmien 

kanssa työskentelystä. Työstä tulee tehokkaampaa, kun voidaan hyödyntää joustavasti toisten 

osaamista. Tämä toki edellyttää sitä, että yhteistyö toimii molemminpuolisesti. 

Kela tekee paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa, mutta yhteistyön hyödyntäminen tuntuu ja 

näyttää asiakkaan sekä tutkijoiden näkökulmasta jäävän melko pintapuoliseksi. Pääasiallisina 

yhteistyökumppaneina oletetaan olevan TE-toimisto, kunnat ja niiden sosiaalitoimet. Nykyisiä 

yhteistyökumppaneita tulisi hyödyntää laajemmin ja näkisimme, että Kela voisi hyötyä 

suuresti ottamalla kolmannen sektorin toimijoita yhteistyökumppaneiksi, kuten 

Kriminaalihuollon tukisäätiö, Vailla vakinaista asuntoa Ry, Sininauhasäätiö, SOS-kriisikeskus, 

A-klinikka säätiö ja esimerkiksi HelsinkiMissio. Kolmannen sektorin toimijoita on aloittain 

todella runsaasti, mutta silti Kelan kannattaisi pyrkiä mahdollisimman monipuoliseen 

yhteistyöhön, jotta eri asiakasryhmät saisivat tulevaisuudessa jouhevaa palvelua. Kolmannen 

sektorin toimijoilla on usein syvin sekä ajankohtaisin tietotaito asiakasrajapinnasta. Kelan 
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kannattaisi hyödyntää tätä erityisosaamista palvelupolkujen muotoilussa, kuin henkilökunnan 

sisäisessä kouluttamisessakin. Jotta yhteistyö hyödyttäisi molempia osapuolia, voisi Kela 

asiantuntijaroolissa kouluttaa kolmannen sektorin toimijoita, jotka tuottavat matalan 

kynnyksen neuvontaa ja asiointipalveluita asiakkaille. Kela pitäisi ajantasaisena eri 

toimijoiden tietotaitoja, esimerkiksi eri etuuksiin liittyen.  

Näkisimme Kelalle hyödylliseksi yhteistyömuodoksi kolmannen sektorin palveluntuottajien 

kanssa niin sanotun ”pop-up” päivystyksen keskeisempiin asiointipaikkoihin, kuten vaikka 

ostoskeskuksiin. Tällä tavoin molemmat järjestäjäosapuolet voisivat tavoittaa matalalla 

kynnyksellä erilaisia ja uusia asiakasryhmiä sekä vaikuttaa muun muassa mielikuviin ja 

asiointikokemukseen positiivisesti. Vaikuttavuuden lisäämiseksi ja asiakasnäkökulman 

huomioimisen varmistamiseksi ajattelimme, että Kelan kannattaisi hyödyntää koulutettuja 

kokemusasiantuntijoita palvelumuotoilussaan ja muussa kehitystyössään. 

Kokemusasiantuntijat pystyvät edustamaan Kelan eri asiakasryhmiä, koska heillä on 

mahdollisesti omakohtaista kokemusta Kelan palveluverkostosta ja koulutuksen kautta heillä 

on todennäköisesti paremmat kyvyt ilmaista itseään. Täten lisättäisiin myös 

kokemusasiantuntijoiden osallisuuden tunnetta, osallistamalla heitä yhteiskuntaan 

vaikuttavassa toiminnassa.  

Tutkimustuloksista jäi mieleemme vahvasti moninaiset toimeentuloon liittyvät haasteet ja 

kannustinloukut; vastaajien suuri velkaantuminen aiheuttaa sen, että ei nähdä kannattavaksi 

mennä töihin, koska jo pienestäkin palkasta ulosmitataan varoja velkojen kattamiseksi. 

Ulosmittaus kestäisi joillakin vastaajilla jopa loppuelämän. Työssä käynnistä huolimatta 

oltaisiin siis mahdollisesti edelleen toimeentulotuen asiakkaita, eikä elämä työssä käynnistä 

huolimatta helpotu sillä tavoin, että se maksaisi vaivan. Vaikea velkaantuminen, 

pitkäaikainen ulosottoviraston asiakkuus, sekä luottotiedottomuus ovat omiaan vaikeuttamaan 

elämänhallintaa kuin myös taloudenhallintaa vastaajillamme. Mielestämme olisi ensisijaisen 

tärkeää tiivistää Kelan perustoimeentulotuen saajien sekä talous- ja velkaneuvonnan 

yhteistyötä. Toki talous- ja velkaneuvontaan tarvittaisiin huomattavasti lisää resursseja, jotta 

kaikkia tuen tarpeessa olevia voitaisiin ylipäätään auttaa. Lisäksi velkaantuneiden aseman 

parantamiseksi tarvittaisiin myös yleistä asennemuutosta sekä muutoksia lainsäädäntöön. 

Henkilökohtaisen asioinnin tarpeen ilmeneminen asiakkaiden vastauksista oli niin hallitsevaa, 

koemme, että Kelan kannattaisi pohtia mahdollisuutta ottaa käyttöön kuntien sosiaalitoimien 

käyttämän omatyöntekijä menetelmän. Jotta asiakkaan asioiden käsittely ei jäisi vain yhden 

henkilön varaan, koemme, että työparityöskentely menetelmää hyödyntäen työkuormaa 

saataisiin jaettua ja lisättyä ajatuksenvaihtoa.  

Pohdimme, olisiko mahdollista nimetä jokaisesta yhteistyötahosta yksi tai kaksi 

yhteyshenkilöä, joiden puoleen keskitetysti käännyttäisiin asiakasta koskevissa asioissa. 
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Yhteyshenkilöistä olisi hyvä laatia asiakastietoihin listaus, jotta yhteistyö olisi 

mahdollisimman saumatonta ja tehokasta.  

Tietenkin, palvelun sujuvoittamiseksi koemme, että Kelassa tulisi hyödyntää jo olemassa 

olevaa erityisosaamista. Tämä olisi kustannustehokasta ja samalla Kelan työntekijät pysyisivät 

motivoituneina, kun he pääsevät vaikuttamaan oman työnkuvan sisältöön sekä ylläpitämään 

erityisosaamistaan. Esimerkiksi rikosseuraamusalan ammattilaisella on todennäköisesti 

erilainen näkemys asiakaskunnastaan, kuin henkilöllä, jolla ei ole sosiaali- tai 

rikosseuraamusalan koulutusta. Tiettyyn asiakasryhmään erikoistuneet työntekijät minimoivat 

erityisosaamisellaan muun muassa tiedostamattomien sekä tiedostettujen ennakkoluulojen ja 

– asenteiden ilmenemisen päätöksen teossa ja asiakkaan kohtaamisessa, jonka lisäksi he 

takaisivat tehokkaamman työajankäytön. 

Innovaatio 

Oletamme, että monien perustoimeentulotuen asiakkaiden ensisijainen etuus olisi 

työttömyysetuus, eli työmarkkinatuki tai peruspäiväraha. Valitettavan usein se ei ole 

kuitenkaan heillä maksussa, koska he ovat menetelleet työvoimapoliittisesti arvioituna 

moitittavalla tavalla, eikä työttömyysetuutta voida siksi maksaa. Tällöin ainoaksi 

mahdollisuudeksi muodostuu hakea perustoimeentulotukea Kelasta. Innovoimme 

uudentyyppisen yhteistyömallin Kelan, TE-toimiston ja kolmannen sektorin toimijoiden välille, 

liittyen ensisijaisiin etuuksiin. Perutoimeentulotuki on viimesijainen etuus, eikä sitä ole 

tarkoitettu pitkäaikaseksi etuudeksi, millaiseksi se kuitenkin joidenkin asiakkaiden tilanteessa 

päätyy. Kehittämässämme yhteistyömallissa esimerkiksi rikostaustaiset ja muut erityisen tuen 

tarpeessa olevat, joilla on puutteita tietoteknisissä taidoissa ja arjenhallinnassa sekä 

toimeentulossa, oppisivat ”itsenäisen suoriutumisen kurssilla” käyttämään nykypäivänä 

välttämättömiä verkkopalvelualustoja ja saisivat talouskasvatusta. TE-toimisto alihankkisi 

kurssin kolmannen sektorin toimijalta, esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiöltä, ja kurssille 

osallistuvat saisivat osallistumispäivien osalta ensisijaisen etuuden, eli työttömyysetuuden, 

maksuun. TE-toimiston kannattaisi alihankkia kurssi, koska kolmannen sektorin toimijoilla on 

jo valmiiksi tavoitettuna potentiaalista asiakasryhmää toiminnoissaan. Lisäksi kynnys 

osallistua saattaisi olla matalampi, jos järjestäjänä ei olisi TE-toimisto. ”itsenäisen 

suoriutumisen kurssin”, eli sosiaalisen kuntoutuksen keinoin pyrittäisiin lisäämään asiakkaiden 

itsenäistä suoriutumista, asiointitaitoja, arjentaitoja- ja hallintaa, taloudenhallintaa sekä 

mahdollisesti lisäämään tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia, samalla kun he saisivat 

ensisijaisen etuuden maksuun perustoimeentulotuen sijaan. Lisäksi näemme tässä 

mahdollisuuden kohentaa asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, osallisuuden kokemusta 

sekä ehkäistä velkaantumista ja syrjäytymistä yhteiskunnasta. 
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Pohdimme, että kurssilla osallistujia hyödyttäisi tutustua esimerkiksi Kelan, TE-toimiston, 

Poliisin, Omakannan, Migrin, pankkien ja muiden julkisten tahojen verkkopalveluiden 

käyttämiseen, sekä erilaisiin taloudenhallinnan välineisiin ja palveluihin, kuten Takuusäätiöön 

sekä Penno-palveluun (Takuusäätiö 2020). 

Innovaatiomme muistuttaa monilta osin vuonna 2018 – 2019 käytössä ollutta aktiivimallia 

(L1138/2017), mutta sen ensisijainen lähtökohta ei ole lisätä työllistymistä, kuten 

aktiivimallissa. Aktiivimallissa myös työttömyysetuus on lähtökohtaisesti asiakkaalla jo 

maksussa, toisin kuin meidän innovaatiomme asiakasryhmällä. Aktiivimallin perusajatuksena 

oli, että työttömyysetuuden saajan on toimittava aktiivisesti, saadakseen työttömyysetuuden 

kokonaisuudessaan maksuun. Aktiivisuudeksi huomioitiin vähintään 18 tunnin palkkatyössä 

olo, yritystoiminta jossa tienaa vähintään työttömyysturvan verran, osallistuminen viitenä 

päivänä työllistymistä edistävään palveluun tai työvoimaviranomaisen järjestämä 

työllistymisedellytyksiä parantava palvelu. Myös rekrytointia tukeva toiminta ja tietynlainen 

opiskelu täyttivät aktiivisuusvaatimusta. Lisäksi kunnat, työttömien keskusjärjestön sekä 

julkista rahoitusta saavan muun rekisteröidyn yhdistyksen kanssa järjestetty 

työllistymisvalmennus tai muu vastaava toiminta kelpasi täyttämään aktiivisuusvaatimusta. 

Jos hakijan aktiivisuus ei täyttynyt, leikattiin työttömyysetuuden määrää tietyn verran 

tietyltä ajalta. Meidän innovaatiomme lähtökohtana on saada ensisijainen etuus, 

työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, ylipäätään maksuun asiakkaalle, osallistumalla 

kolmannen sektorin järjestämään ”itsenäisen suoriutumisen kurssille”. Perimmäisenä 

tarkoituksena on lisätä nykypäivänä tarvittavia välttämättömiä taitoja ja helpottaa asiakkaan 

taloudenhallintaa. Aikanaan näistä taidoista voisi olla sitten hyötyä työllistymisessä, mutta 

varsinaisesti siihen kurssi ei kuitenkaan tähtää. 

Näemme, että kaikkien niiden, joiden ensisijainen etuus olisi periaatteessa työttömyysetuus, 

eivät tosiasiallisesti ole lainkaan työkykyisiä, eikä ole siten tarkoituksenmukaista yrittää 

”pakottaa” heitä esimerkiksi CV:n teko kursseille, kun he eivät osaa välttämättä edes 

kirjautua verkkopankkitunnuksilla TE-toimiston oma-asiointipalveluun. Mielestämme tällöin 

olisi ensisijaisen tärkeää laittaa ensin kuntoon asiakkaan arkirytmi, arjentaidot, 

elämänhallintataidot, taloustaidot sekä työllistymiseen vaadittavat taidot, aivan alusta 

alkaen. 

Seuraavaksi esittelemme asiointikanaviin liittyvät kehitysehdotukset.  

Nykypäivänä ja tulevaisuudessa verkkopalvelualustojen käyttö ja hyödyntäminen tulevat 

lisääntymään entisestään ja arvoimme, että ne tulevat korostumaan ensisijaisina 

asiointikanavina. Olemme ymmärtäneet, että Kelan ensisijainen asiointikanava on 

verkkopalvelu. Tämä tuli myös ilmi vastaajien kokemuksista.  



  58 

 

 

Pohdimme eri asiointikanavia ja niihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Kela hyödyntää jo 

puhelinpalvelua, chattibottia, sekä itse verkkopalvelua. Tutkimustuloksien mukaan Kelan eri 

asiointikanavissa olisi parannettavaa. Puhelinpalvelu koetaan hyväksi, mutta se on usein 

ruuhkainen, jolloin avunsaanti viivästyy. Vastaajat toivoivat lisäresursseja puhelinpalveluun. 

Itse olemme sitä mieltä, että takaisinsoittopalvelu voisi olla yksi ratkaisu ongelmaan 

pahimman ruuhkan purkamiseksi. Kelalla on käytössä chattibotti, mutta vastaajat kokivat sen 

kömpelöksi. Ratkaisuna voisi olla se, että robotin sijaan chatissa vastaisi 

perustoimeentulotuen ratkaisuasiantuntija, jotta asiakas saisi oikeat neuvot ja apua heti 

ongelmaansa. Kela asiointia esimerkiksi Skypen kautta, voisi laajentaa hyödynnettäväksi muun 

muassa suljettuihin vankiloihin, joissa verkkopankkitunnuksien käyttö on toistaiseksi 

kiellettyä. Tällöin vankien vahva tunnistautuminen kierrettäisiin jotenkin, hakemus otettaisiin 

suullisesti vastaan tai täytettäisiin paperisena versiona. Tällöin asioiden hoitaminen 

helpottuisi ja nopeutuisi niin Kelan työntekijän, kuin asiakkaankin näkökulmasta, kun 

etuusasiat saadaan hoidettua yhteistyössä.  

Vastaajat kertoivat, että Kelan hakemuslomakkeet ovat vaikeaselkoisia ja liian pitkiä. He 

toivoivat siten lyhyempiä hakemuslomakkeita ja selkeäkielisyyttä. Sujuvamman asioinnin 

varmistamiseksi, voisi hakemuslomaketta yksinkertaistaa. Kehitysprosessissa voisi toimia 

työparityöskentelynä Kelassa työskentelevät kielenhuoltajat sekä vapaaehtoiset asiakkaat. 

Asiakkaita tulisi informoida tarkemmin ja useammassa eri hakuvaiheessa siitä, mitkä kohdat 

hakemuksesta ovat välttämättömiä täyttää. Liitteet tulisi myös pystyä toimittamaan 

nykypäivänä eri tiedostomuodoissa. Ensimmäistä kertaa etuutta hakevalle, pitäisi useampaan 

otteeseen tiedottaa, mitä liitteitä hakemuksen käsittelemiseksi tulee toimittaa. 

Tiedottaminen voisi tapahtua esimerkiksi viestin, kirjeen, tekstiviestin tai erillisen A4 

koosteen avulla. Samaista A4-koostetta voisi toimittaa yhteistyökumppaneille tiedoksi ja 

jaettavaksi. 

Asiakkaille tulisi niin Kelasta, kuin yhteistyökumppanien taholtakin painottaa sitä, että on 

todella tärkeää lukea annettu päätös huolellisesti läpi ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. 

Tosin, annetut päätökset voivat olla joillekin vaikealukuisia, jolloin olisi hyvä, että päätökset 

voitaisiin tarvittaessa selittää asiakkaalle auki ja toimittaa se niin sanotusti selkosuomeksi. 

Koemme myös, että hakemuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi, olisi kätevää, jos voitaisiin 

hyödyntää yhteydenpidossa suojattua sähköpostia myös kolmannen sektorin 

yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Oletamme, että Suomi jatkaa kansainvälistymistä kovalla tahdilla ja siten olisi tärkeää 

asiakasnäkökulmasta tuottaa sisältöä myös muilla kielillä, kuin vain suomella, ruotsilla ja 

englannilla. Työssämme kohtaamme erityisen paljon arabiankielisiä, somalinkielisiä ja 

venäjänkielisiä ihmisiä. Asiakkaan asioinnin helpottamiseksi olisi hyvä, jos hakuohjeet ja 
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hakemuslomakkeet olisivat saatavilla eri kielillä. Tässä voitaisiin hyödyntää Kelan 

työntekijöiden monipuolista kielitaitoa ja korostaa monikulttuurista työyhteisöä. 

Olisi erittäin mielenkiintoista toistaa tutkimus uudelleen esimerkiksi viiden vuoden kuluttua 

samalle asiakasryhmälle ja tehdä vertailua, onko kehitystä tapahtunut ja mihin suuntaan. 

Vieläkö samat asiat koetaan hankaliksi vai ovatko omat taidot lisääntyneet ja millä keinoin? 

Monesti muutoksia tehtäessä ilmenee aluksi ”käynnistämisvaikeuksia”, joista on ajan kanssa 

päästy ylitse. 

10.2 Opinnäytetyöprosessin reflektointia 

Opinnäytetyöprosessimme oli kokonaisuutena haasteellinen ja ehkä juuri sen vuoksi olemme 

saaneet uusia oivalluksia, sekä löytäneet runsaasti erilaisia näkökulmia, niin 

palvelumuotoiluun kuin myös asiakkaan kohtaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen 

liittyen. Toimeentulo aiheena on kiinnostanut ihmisiä aina, niin myös meitä. 

Perustoimeentulotukeen liittyvä hakemisprosessi ja erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset 

asiakasryhmänä koskettavat meitä molempia henkilökohtaisesti. Toinen opinnäytetyön tekijä 

on töissä Kelassa perustoimeentulotuen ratkaisuasiantuntijana ja siten päivittäin tekemisissä 

hyvin moninaisten ihmisten ja ongelmien parissa. Toinen opinnäytetyön tekijä työskentelee 

lasten- ja nuorten parissa, mutta omaa vahvan kokemuksen myös vammaispalveluista. 

Ensimmäiset haasteet kohtasimme jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, kun emme 

meinanneet löytää työelämän tilaajaa mielessämme olleelle aiheelle. Otimme yhteyttä 

Kriminaalihuollon tukisäätiöön, jossa innostuttiin yhteistyöstä meidän kanssamme. He 

tilasivat meiltä opinnäytetyön koskien rikostaustaisten asiakkaiden kokemuksia 

toimeentulotuen siirtymisestä kuntien sosiaalitoimilta Kelan alaiseen 

perustoimeentulotukeen. Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää perustoimeentulotuen 

saavutettavuutta, toimivuutta rikostaustaisten näkökulmasta, että kartoittaa sekä nimetä 

perustoimeentulotukeen liittyvät haasteet ja kehityskohdat. Opinnäytetyön tuloksia voidaan 

suoraan hyödyntää Kriminaalihuollon tukisäätiön omien palvelujen, toimintojen, 

asiakaskokemuksen sekä yhteistyökuvioiden kehitystyössä, että Kelan perustoimeentulotuen 

hakuprosessien kehittämisessä ja palvelumuotoilussa yleisesti. 

Tapasimme helmikuussa 2020 Kriminaalihuollon tukisäätiön kehittämisjohtajan kanssa ja 

keskustelimme opinnäytetyölle asetetuista tavoitteista ja alustavasta aikataulusta. 

Haastattelut oli tarkoitus järjestää jo kevään 2020 aikana, mutta COVID-19 epidemian 

aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia emme päässeet kevään aikana järjestämään niitä. 

Lisäksi Kriminaalihuollon tukisäätiö sulki kaiken toimintansa, joten elimme koko ajan 

epätietoisuudessa, milloin tilanne normalisoituisi siihen pisteeseen, että toiminnot taas 

aukeaisivat. Tämän lisäksi Kriminaalihuollon tukisäätiön kehittämisjohtaja lähti toisiin 
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työtehtäviin ja harmiksemme meille ei kerrottu, kuka tulisi hänen tilalleen. Täten jäimme 

kokonaan ilman nimettyä työelämän yhteyshenkilöä Kriminaalihuollon tukisäätiöltä.  

Tällä välin olimme hioneet opinnäytetyön teoriapohjaa ja muuta sisältöä valmiiksi. 

Onneksemme pääsimme kesän 2020 loppupuolella vihdoin sopimaan haastattelujen 

tekemisestä. Tarkoituksena oli, että haastateltavat koostuvat neljästä Kriminaalihuollon 

tukisäätiön vertaistoiminnosta, mutta sittemmin yksi toiminnoista kieltäytyi täysin 

haastatteluista ennen syksyä ja yhden toiminnoista jouduimme jättämään välistä, koska 

haastattelut olisivat olleet opinnäytetyömme kannalta liian myöhään. Tämä oli ikävä takaisku 

opinnäytetyön luotettavuutta ajatellen, sillä halusimme alun perin saada mahdollisimman 

monimuotoisen vastaajajoukon, joka saavutettaisiin haastattelemalla eri toiminnoissa käyviä 

henkilöitä. Emme voineet jäädä liikaa harmittelemaan tapahtuneita muutoksia, sillä 

kokoontumisrajoitukset olisivat voineet palata päivänä minä hyvänsä. Niinpä kokosimme 

itsemme ja suuntasimme odottavin tunnelmin Kinaporinkadulle haastattelemaan kävijöitä.   

Kun haastattelupäivä vihdoin koitti kaikkien vastoinkäymisten jälkeen, oli se erittäin antoisa 

ja lämminhenkinen.  Kävimme hyvin mielenkiintoisia keskusteluja asiakkaiden kanssa niin 

Kelasta, sosiaalitoimesta kuin Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnoistakin. Emme ole 

aikaisemmin tehneet näin laajaa haastattelututkimusta. Kokemattomuus toi omat haasteensa 

kysymysten laatimisessa ja niiden rajaamisessa opinnäytetyöhön sopiviksi. Saimme 

opinnäytetyön ohjaajaltamme erinomaisia kommentteja haastattelukysymysten muotoiluun. 

Koimme erittäin hyödylliseksi sen, että olimme toisillemme täysin tuntemattomia, joten 

vastaajilla oli tosiasiallisesti mahdollisuus kertoa mielipiteistään ja kokemuksistaan omin 

sanoin ja täysin rehellisesti, ilman pelkoa sen vaikuttavan esimerkiksi saataviin palveluihin tai 

yleiseen mielipiteeseen heistä Kriminaalihuollon tukisäätiön sisällä.  

Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa huomasimme, että Kriminaalihuollon tukisäätiöön on 

valittu uusi vertaistoimintojen johtaja. Halusimme toimia ammattimaisesti ja otimme häneen 

oma-aloitteisesti yhteyttä sähköpostitse. Kerroimme, että olemme sopineet hänen 

edeltäjänsä kanssa opinnäytetyön tekemisestä ja että opinnäytetyö on arvioivan seminaarin 

vaiheessa. Annoimme hänelle mahdollisuuden kommentoida ja arvioida opinnäytetyötämme, 

vaikka hän ei ollutkaan alkuperäinen työelämän edustaja. 

Olemme molemmat olleet työelämässä kokoaikaisesti opinnäytetyöprosessin ajan, joka 

aiheutti omia haasteita esimerkiksi aikatauluttamiseen, yhteisen työskentelyajan 

löytämiseen, sekä haastatteluista sopimiseen. Olemme toimineet omasta mielestämme 

kiitettävän oma-aloitteisesti ja pyrimme aktiiviseen yhteydenpitoon toistemme, 

opinnäytetyön ohjaajan, että Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa prosessin edetessä. 

Opinnäytetyöprosessi on vienyt meiltä noin vuoden, joista Kriminaalihuollon tukisäätiön 

kanssa tehty yhteistyö noin yhdeksän kuukautta. Kirjoitusprosessi on edennyt kaiken kaikkiaan 
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hyvin. Me olemme tehneet jo aiemmin keskenämme yhteistyötä opintoihin liittyen, joten 

tunnemme toistemme tavan toimia ja kirjoittaa. Välillämme vallitsee hyvin vahva 

luottamussuhde, ja kaiken kaikkiaan työnjako on ollut hyvin tasapuolista. Olemme olleet 

toistemme tukena vaikeina aikoina, kun toisella on tullut kirjoittamisessa seinä vastaan. Tämä 

opinnäytetyö on aidosti molempien osapuolien yhdessä luoma tulos.  

Rikosseuraamusalan näkökulmasta katsottuna koemme, että opinnäytetyöllä on suuri merkitys 

rikostaustaisten asiakkaiden mielipiteen esille tuonnissa ja osallisuuden lisäämisessä 

osallistamisen kautta. Kriminaalihuollon tukisäätiö ja rikosseuraamusala kulkevat käsi kädessä 

Kriminaalihuollon tukisäätiön ollessa suurin toimija rikostaustaisten ja heidän läheistensä 

edunvalvojana ja asian edistäjänä yhteiskunnassamme. Koemme, että pääsimme 

opinnäytetyön kautta pohtimaan rikosseuraamusalan arvoja ja kulmakiviä itsellemme uudella 

tavalla. Rikosseuraamuslaitoksen visiona on valmentaa rikoksettomaan elämään. Polku 

rikoksettomaan elämään saadaan mielestämme aktiivisella, monipuolisella, ja toimivalla 

verkostoyhteistyöllä. Opinnäytetyössämme tämä polku voisi olla seuraavanlainen: 

Rikosseuraamuslaitos -> Kriminaalihuollon tukisäätiö -> Kela/sosiaalitoimi -> Asiakkaan 

kokonaisvaltainen elämänhallinta ja hyvät arjentaidot= Rikollinen käytös vähenee, itsenäinen 

suoriutuminen lisääntyy. Uskomme, että toimeentulon ongelmia vähentämällä ja oikea 

aikaisen tuen avulla liikutaan kohti rikoksetonta elämää.  

Rikosseuraamusalan arvoja ovat muun muassa ihmisarvon kunnioittaminen, 

oikeudenmukaisuus sekä usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa. 

(Rikosseuraamuslaitos 2020). Halusimme saada yhteiskunnan heikoimmassa asemassa- ja 

erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten kokemukset ja mielipiteet kuulluksi osallistamalla 

heitä asiantuntijaroolissa itseään koskevaan vaikuttamiseen. Kriminaalihuollon tukisäätiö 

itsessään tuottaa kolmannen sektorin palveluntuottajana jo sosiaalista osallisuutta ja 

osallistumismahdollisuuksia asiakasryhmilleen. Opinnäytetyön haastatteluihin vastaamalla 

saimme osallistettua Kriminaalihuollon tukisäätiön asiakkaita vielä hieman enemmän, ja sitä 

kautta rikosseuraamusalan arvo, oikeudenmukaisuus, tulee myös täytetyksi. 

Ihmisarvon kunnioittaminen ilmeni siten, että pyrimme kohtaamaan kaikki opinnäytetyön 

tekemiseen liittyvät henkilöt mahdollisimman avoimin ja ennakkoluulottomin mielin, herkästi 

kuunnellen, kuin myös arvostaen heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan. 

Koemme, että kerätyn tutkimusmateriaalin avulla olemme onnistuneet saamaan vastaukset 

kaikkiin asettamiimme opinnäytetyötä ohjanneisiin tutkimuskysymyksiin. Uskomme, että 

onnistuimme opinnäytetyömme avulla tuottamaan täysin uutta sekä hyödyllistä ja 

käyttökelpoista materiaalia tulevaisuuden kehitystyötä varten.  

Mitä siis opimme? Opinnäytetyö vaatii paljon suunnittelua ja hyvin tehty suunnitelma auttaa 

etenemään prosessissa sujuvammin. Aikatauluttaminen osoittautui todella tärkeäksi; on 
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muistettava varata jokaiselle opinnäytetyön vaiheelle tarpeeksi aikaa, jotta yllättävillekin 

muutoksille on tilaa. Tärkeää on myös osata luopua joistain ideoista. Pitää ja kannattaa 

pyrkiä ennakkoluulottomaan lähestymistapaan, varsinkin ihmisten parissa toimiessa tai 

työskennellessä. Ennakkoluulot vaikeuttavat prosessia ja saattavat ohjata sitä “väärään 

suuntaan”.  

Keskeinen oppi tosiasiallisen saavutettavuuden lisäksi meille oli osallisuuden tärkeys 

asiakaslähtöisessä työssä. Huomioimalla aidosti asiakkaiden mielipiteet ja kokemukset 

kehitystyössä, luodaan vaikuttavia palvelumalleja- ja polkuja sekä prosesseja. Vastaajien 

kommentit Kelan heikkolaatuisesta tai olemattomasta palvelusta ja neuvonnasta ovat jääneet 

ehkä ikuisiksi ajoiksi mieleen meille molemmille. Kokemus siitä, että erityistä tukea 

tarvitseva ja heikoimmassa asemassa oleva ihminen jätetään pärjäämään yksin valtion 

alaisessa laitoksessa asioidessa, ei vain istu meidän, rikosseuraamusalan tai sosiaalialan 

eettisten ja moraalisten ohjeistuksien tai hallintolain (L434/2003) kanssa yksiin. 

Olemme tämän opinnäytetyöprosessin aikana saaneet henkilökohtaisesti äärettömän 

arvokasta ja jokapäiväisessä työssämme hyödynnettävää tietoa siitä, miten erityistä tukea 

tarvitsevat ja heikoimmassa asemassa olevat ihmiset toivoisivat tulevansa kohdelluiksi ja 

kohdatuiksi eri palveluissa. Lisäksi opinnäytetyöprosessi herätteli meitä pohtimaan 

kriittisestikin tarjolla olevia palveluja ja niiden toimivuutta. Vastaajilta saatuja 

kehitysehdotuksia voidaan hyödyntää jossakin muodossa varmasti muuallakin. Lisäksi 

vastaajat auttoivat meitä hahmottamaan sekä sisäistämään kolmannen sektorin tarjoamien 

palvelujen suuren merkityksen yksilö- ja ryhmätasolla. Kaikki vastaajat arvostivat suuresti 

Kriminaalihuollon tukisäätiön tarjoamia tukipalveluja, toimintoja, henkistä tukea ja yhdessä 

tekemistä. 

Haastatteluja tehdessä meille konkretisoitui asiakkaan ihmisyys ja suuri tarve tulla kohdatuksi 

inhimillisesti - ihmisenä. Asiakas ei ole vain nimi paperilla tai kävijä toiminnoissa, vaan täysin 

tunteva, kokeva ja ennen kaikkea pystyvä ihminen, kaikkine kokemuksineen ja haasteineen 

sekä juuri sellaisenaan arvokas. 

10.3 Eettisyyden ja luotettavuuden pohdintaa 

Luotettavuutta arvioidessa punnitsimme tarvittavaa otoksen määrää. Pohdimme, millainen 

otosmäärä olisi sopiva, jotta saturaatiota, eli kyllääntymistä saadaan vastauksissa 

ilmenemään riittävästi. Asetimme tavoitteeksi kahdeksan haastattelua ja ylitimmekin sen 

yhdellä haastattelulla. Rajasimme haastattelut tehtäväksi Kriminaalihuollon tukisäätiön, 

Helsingin Kinaporinkadun toimipisteeseen. Haastattelimme yhteensä yhdeksää asiakasta ja 

seitsemän heistä kävi haastatteluhetkellä Kriminaalihuollon tukisäätiön toiminnoissa. Koemme 

otoksen riittävänä, koska saturaatiota oli huomattavissa jo muutaman haastattelun jälkeen. 

Koko prosessin ajan olemme kokeneet tärkeänä huolehtia vastaajien täydellisestä 
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anonymiteetistä ja tutkimusaineiston asianmukaisesta käsittelystä sekä säilyttämisestä. 

Olemme säilyttäneet litterointimateriaalit salatuissa kansioissa, ja hävittäneet ne 

asianmukaisesti, kun ne kävivät tarpeettomiksi. Myöskään haastateltavista tai muista päivän 

aikana kohtaamistamme henkilöistä ei ole keskusteltu ulkopuolisten ihmisten kanssa, 

salassapitovelvollisuutta tiukasti noudattaen. 

Toivomme, että opinnäytetyöstä voisi hyötyä mahdollisimman moni. Pääasiallisina hyötyjinä 

ovat kuitenkin Kriminaalihuollon tukisäätiö, sekä mahdollisesti Kela. Kela-siirrosta on tehty 

joitain aiempia tutkimuksia, mutta ei rikostaustaisten henkilöiden näkökulmasta, joten emme 

pysty suoraan vertailemaan aiempaa tutkimustietoa keräämämme tutkimusaineistoon, eli 

tutkimukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Joskin Kela-siirrosta tehdyissä 

aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että suurimmiksi häviäjiksi jäävät nimenomaan 

heikoimmassa asemassa olevat henkilöt, kuten rikostaustaiset, sekä päihde- ja 

mielenterveysongelmaiset. Tekemämme huomiot ja tutkimustuloksemme ovat täysin linjassa 

kyseisen väittämän kanssa. Rikostaustaisista ja toimeentulotuen saavutettavuudesta ei ole 

tätä opinnäytetyötä tehdessä saatavilla aiempaa tutkimustietoa, joten juuri tämän vuoksi 

opinnäytetyö on aiheena ajankohtainen ja siitä tehty tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa.  

Vaikka tutkimusaineistoon emme huomioineet tunteenilmaisuja tai puheen taukoja, 

haastattelutilanteessa pyrimme mahdollisimman hyvin aistimaan ja ottamaan huomioon 

vastaajan tunnetilan. Annoimme vastaajille oman aikansa vastata, emmekä jouduttaneet 

haastattelutilanteessa vastaajaa. Haastattelun kestoa ei ollut rajattu tiettyyn aikaan, vaan 

haastattelutilanne sai kestää juuri niin kauan, kuin tilanne vaati. Pidimme tätä erityisen 

tärkeänä. Kysymyspatteriston viimeisen kysymyksen avulla halusimme varmistaa, että 

vastaajat olivat varmasti ymmärtäneet heiltä kysytyt kysymykset ja he saivat vastata 

kysymyksiin omin sanoin, ilman johdattelua. 

Linnanvirta, Kroll ja Blomberg (2020, 159-181) kertovat tutkimuksessaan Ruoka-avun saajien 

näkemykset toimeentulotukiuudistuksesta, että heidän tutkimustulostensa mukaan ruoka-

avun saajat kokevat, että Kela tekee anonyymisti ja kasvottomasti päätöksiä. Asiakkailla on 

ollut toive henkilökohtaisesta palvelusta ja omista työntekijöistä. Asiakkaiden mukaan Kelassa 

annetaan toisistaan poikkeavia ohjeita ja harkinnassa on puutteita ja yksilöllisten tilanteiden 

huomiointi ei toteudu. Kelasta saa vain robottimaista apua, sekä asioinnissa käytetään 

byrokraattista ja epäselvää kieltä. Nämä tulokset ovat aivan täysin linjassa omien 

tutkimustuloksiemme kanssa. Tutkimuksemme luotettavuus paranee, kun muissa 

tutkimuksissa ilmenee samankaltaisuuksia.  

Opinnäytetyöprosessin aikana keräsimme mielipiteitä muutamalta ulkopuoliselta henkilöltä, 

jotka eivät omaa kokemusta rikosseuraamus- tai sosiaalialalta. Henkilöt saivat lukea ja 

kommentoida otoksia opinnäytetyöstä. Tarkoituksena oli varmistaa, että henkilöt, jotka eivät 
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ole ennestään perehtyneet aiheeseen, ymmärtäisivät opinnäytetyön kokonaisuutena. Tällä 

varmistimme myös, ettei vastaajista voinut tehdä mitään päätelmiä vastauksien perusteella, 

esimerkiksi sukupuolesta, iästä tai elämäntilanteesta. 

Rikosseuraamusalan tulevina ammattilaisina koemme velvollisuudeksemme toimia äänitorvena 

niille, joiden äänet ovat yhteiskunnassa vaimennettu. Kriminaalihuollon tukisäätiö on tehnyt 

kauan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä rikostaustaisten ja heidän läheistensä hyväksi, 

eivätkä opinnäytetyön vastaajat olisi pärjänneet ilman heidän tukeaan ja apuaan polullaan 

rikoksettomaan elämään. Kriminaalihuollon tukisäätiö tekee arvokasta työtä erityistä tukea 

tarvitsevien ihmisten parissa ja halusimme juuri siitä syystä tehdä opinnäytetyömme heille. 

Toivomme, että Kriminaalihuollon tukisäätiö jatkaa arvokasta työtään yhteiskunnan 

epäkohtien poistamiseksi ja saisivat tuotua rikostaustaiset näkyviksi yhteiskunnassa.   
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Liite 1: Opinnäytetyöhön liittyvän haastattelun kysymykset  

 

Opinnäytetyöhön liittyvän haastattelun kysymykset  

1. Onko sinulla kokemusta perustoimeentulotuesta kunnan sosiaalitoimen- sekä Kelan 

alaisuudessa ollessa?  

2. Onko sinulla todettu tai epäiletkö itse, että sinulla on jokin asiointia heikentävä tekijä tai 

ominaisuus? (ADHD, lukihäiriö)  

3. Koitko perustoimeentulotuen hakemisen ja saamisen sosiaalitoimesta helpoksi?  

a) Jos koit, mikä erityisesti toimi mielestäsi hyvin?  

b) Jos et kokenut, mikä erityisesti tuntui vaikealta/ hankalalta?  

4. Koetko perustoimeentulotuen hakemisen ja saamisen Kelasta helpoksi?  

a) Jos koit, mikä erityisesti toimii mielestäsi hyvin?  

b) Jos et kokenut, mikä erityisesti tuntuu vaikealta / hankalalta?  

5. Kumpi mielestäsi toimi/toimii paremmin, sosiaalitoimi vai Kela ja miksi koet näin?  

6. Miten kehittäisit Kelan perustoimeentulotuen hakemisprosessia?  

7. Hallintolaki velvoittaa ohjaamaan asiakasta ja neuvomaan palveluissa. Millaista palvelua / 

neuvontaa olet Kelalta saanut (jos olet saanut)?  

8. Haluaisitko antaa palautetta, kehuja tai kehitysehdotuksia Kelan ja Kritsin toimintoihin 

liittyen?   

9. Oletko ymmärtänyt kaikki sinulta kysytyt kysymykset ja oletko saanut omin sanoin kertoa 

mielipiteesi ja kokemuksesi, niin kuin olet ne kokenut?  

 

 

 

 


