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TIIVISTELMÄ 

 
Tämä opinnäytetyö on raportti kehittämishankkeen osana tehdystä tutkimuksesta. 

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Kelan ja TE-toimiston välistä yhteis-

työtä. Kehittämishankkeen tarkoituksena on, että toimivan yhteistyön avulla asi-

akkaan palveluprosessi olisi näissä molemmissa julkisorganisaatioissa nopeasti 

etenevä, joustava ja oikeudenmukainen asiakkaan jäädessä työttömäksi ja hakiessa 

työttömyysetuutta Kelasta. Ajatus Kelan ja TE-toimiston välisen yhteistyön kehit-

tämiseen on lähtenyt Kelasta, koska käytännössä on viime vuosina kohdattu haas-

tavia tilanteita yhteistyössä puolin ja toisin. Kelassa halutaan panostaa sidosryh-

mäyhteistyöhön myös nyt ja tulevaisuudessa. 

  

Kehittämishankkeen osana toteutettiin sähköinen kyselytutkimus. Tutkimuksen 

kohderyhmäksi valittiin Kelan Päijät-Hämeen ja Helsingin vakuutuspiirien työt-

tömyysturvan ratkaisutyötä tekeviä virkailijoita ja esimiehiä sekä Päijät-Hämeen, 

Kampin, Itäkeskuksen ja Hallintoyksikön TE-toimistojen virkailijoita ja esimie-

hiä. Tutkimuksessa selvitettiin Kelan ja työvoimahallinnon virkailijoiden käsityk-

siä Kelan ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä, yhteistyön ongelmakohtia ja 

mahdollisia toimenpiteitä yhteistyön kehittämiseksi.  

  

Tutkimustuloksien mukaan molempien organisaatioiden vastaajien mielestä yh-

teydenpitoa kannattaisi pääsääntöisesti hoitaa puhelimitse tai sähköpostitse, mutta 

kumpaankin yhteydenpitotapaan liittyy edelleen erinäisiä ongelmia ja puutteita. 

Puhelimessa joutuu jonottamaan, ja ongelmia esiintyy myös esimerkiksi yhteys-

tietojen tai jopa sopivan yhteyshenkilön löytämisessä. Valtakunnallisilta linjoilta 

taas viesti ei aina välity eteenpäin. Myöskään suojattua sisäistä toimivaa sähkö-

postilinjaa ei ole käytettävissä. Tuloksista nousi esille myös se, ettei tunneta riittä-

västi toisen organisaation työntekijöitä, työtä tai rakennetta. Toimintatapojen, lain-

tulkintojen ja -soveltamisen koettiin olevan erilaisia myös eri paikkakunnilla, kos-

ka yhteistyötä tehdään paljon paikallisesti.  

 

Yhteistyön kehittämiseksi ehdotettiin mm. viranomaislinjaa puolin ja toisin, suo-

rien kontaktitietojen jakamista, tutustumista toiseen organisaatioon, toimivaa suo-

raa sähköpostilinjaa, sähköisen tiedonvälityksen ja tietojärjestelmien kehittämistä 

(esim. yhteistä järjestelmää), yhteistyökokouksia ja koulutuksia, toimivaa ja tiivis-

tä yhteistyötä valtakunnallisella tasolla sekä sovittuja yhteisiä toimintatapoja. Eh-

dotettiin jopa yhden luukun palvelua, jolloin Kela ja TE-toimisto olisivat samaa 

organisaatiota tai tekisivät työtä saman katon alla. 
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ABSTRACT 

 
The present thesis is a report of a study conducted as part of a development pro-

ject. The aim of this project is to develop the cooperation between the Social In-

surance Institution of Finland (Kela) and the Employment and Economic Devel-

opment Office of Finland TE-office). The purpose of the development project is, 

through a functional cooperation, to make the customer’s service process fast, 

flexible and fair in both organizations when he or she becomes unemployed and 

applies for unemployment allowance at Kela. The idea for developing the cooper-

ation between Kela and the TE-office originated in Kela, as both sides have expe-

rienced difficulties in maintaining a functional cooperation in the past few years. 

Kela wants to invest in improving the cooperation between interest groups now as 

well as in the future. 

  

An electronic survey was conducted as part of the development project. The target 

group consisted of people working with employment benefits, as well as their su-

pervisors, in Kela’s insurance regions of Päijät-Häme and Helsinki and of em-

ployees and supervisors of TE-offices operating in Päijät-Häme, Kamppi, and 

Itäkeskus and in the administrative unit in Helsinki. The aim of the survey was to 

find out how the people working for Kela and the TE-office felt about the cooper-

ation between the two offices; to find the possible problems in this cooperation 

and offer proposals for actions to develop the communication between them.  

  

The results of the survey showed that the respondents in both organizations feel 

the most effective means of communication between the offices are via telephone 

and e-mail, but both of these methods have some problems and deficiencies. On 

the telephone one usually has to wait for a long time and there are also difficulties 

in finding the right contact information or even the right person. When using the 

national service numbers, the message does not always reach the desired destina-

tion. There is no functioning, protected internal e-mail system for the offices ei-

ther. The results also showed that the employees of one organization are not suffi-

ciently familiar with the staff, work or structure of the other. The procedures, the 

interpretations of laws and their application in practice were also felt to be differ-

ent in different areas, because the cooperation is largely regional.  

 

The suggestions for developing the cooperation included an official phone line for 

both of the organizations; distribution of direct contact information; getting to 

know the other organization; a functioning direct e-mail system; development of 

electronic communication and data systems (for example a shared data system for 

both organizations); meetings and training concerning the cooperation functioning 



and close cooperation on a national level and also common procedures that are 

agreed upon by all parties. A “one-desk service” was also suggested, which would 

mean that Kela and the TE-office should be merged into one organization or at 

least work in the same premises. 

 

Keywords: cooperation, problems in cooperation, development of cooperation, 

Kela, the Employment and Economic Development Office



 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO 1 

2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 3 

2.1 Kehittämishankkeen taustaa 3 

2.2 Kela 5 

2.3 Työ- ja elinkeinotoimisto 6 

3 KEHITTÄMISHANKKEEN VIITEKEHYS 7 

3.1 Työelämän rakenteellinen muutos ja epävarmuus 7 

3.2 Työtön työnhakija ja työttömyysturva 8 

3.3 Yhteistyö 10 

3.4 Kelan ja TE-toimiston välinen yhteistyö 12 

3.5 Yhteistyötahojen vastuut työttömän etuusprosessissa 16 

4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 18 

4.1 Kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus 18 

4.2 Kehittämishankkeen aikataulu ja eteneminen 18 

5 TUTKIMUS OSANA KEHITTÄMISHANKETTA 20 

5.1 Tutkimustehtävät ja tutkimuksen tavoite 20 

5.2 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 20 

5.3 Tiedonkeruu ja tutkimuksen kohderyhmä 22 

5.4 Aineiston analyysi 24 

6 TUTKIMUSTULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELUA 26 

6.1 Vastaajien asema ja työvuodet 26 

6.2 Yhteydenoton syy yhteistyöorganisaatioon 26 

6.3 Keneen ja miten yhteyttä otetaan yhteistyöorganisaatiossa 28 

6.4 Ongelmia yhteydenpitotavoissa ja -välineissä 30 

6.5 Paras tapa olla yhteydessä yhteistyöorganisaatioon 33 

6.6 Paras tapa olla yhteydessä yhteistyöorganisaatiosta omaan 

organisaatioon 36 

6.7 Yhteistyön tärkeys ja toimivuus 38 

6.8 Sähköinen tiedonvälitys ja sen kehittäminen 45 

6.9 Työttömyysturvan toimeenpanoon liittyvä lainsäädäntö 46 

6.10 Mitä yhteistyö olisi tulevaisuudessa parhaimmillaan 49 

6.11 Vapaat terveiset ja kommentit 51 

6.12 Yhteenvetoa tuloksista 52 

7 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 57 

7.1 Palvelu yhdeltä luukulta 57 



 

 

7.2 Yhteinen tietojärjestelmä tai sähköisen tiedonvälityksen ja -

järjestelmän kehittäminen 58 

7.3 Suojattu sähköposti 59 

7.4 Puhelinyhteyden kehittäminen, viranomaislinja 60 

7.5 Yhteistyökokoukset ja -koulutukset 60 

7.6 Alueen koordinaattorit yhteistyönkehittäjinä 61 

7.7 Ratkaisutyön esimiehet tai etuusvastaavat ja Kelan eläke- ja 

toimeentuloturvaosaston työttömyysturvatiimi yhteistyön 

kehittäjinä 62 

8 POHDINTA 63 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 63 

8.2 Kehittämishankkeen  jatkotoimenpiteet 65 

LÄHDELUETTELO 68 

LIITEET 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 JOHDANTO 

 

Tutkimusten mukaan lähes kaikki (90 %) kansalaiset ovat sitä mieltä, että koko-

naisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista tulee olla julkisella sektorilla (Sosiaali-

barometri 2009, 14). Rajavaaran (2007, 16) mukaan suomalaiset valitsevat mie-

luummin verojen korottamisen kuin sosiaaliturvan heikentämisen. Kansaneläke-

laitos on yksi keskeisimmistä sosiaaliturvapalvelujen toimeenpanijoista suomalai-

sessa yhteiskunnassa. Tehtävän hoitaminen edellyttää etuuslainsäädännön toi-

meenpanon ohella yhteistyötä eri viranomaisten ja yksityisten palveluntuottajien 

kanssa. Kela tarvitsee asiakkaiden päätösten perusteeksi sellaista tietoa, jota sillä 

itsellään ei ole. Vastaavasti yhteistyökumppanit tarvitsevat Kelalta asiakkaaseen 

liittyvää tietoa toimintansa pohjaksi, esim. tietoa etuuksien määristä tai maksupäi-

vistä. (Salo, Turunen & Roslakka 2003, 11.)   

 

Valtioneuvoston asettaman sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan Sata-

komitean mukaan haasteita tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysmenojen rahoitta-

miselle tuovat nimenomaan työttömyys ja väestörakenteen muutokset (Satakomi-

tean taustaraportti STM, Alila 10.12.2009). Kelan ja työ- ja elinkeinotoimiston 

tehtävinä on yhdessä toimeenpanna työttömyysturvalakia ja lakia julkisesta työ-

voimapalvelusta, joiden avulla pyritään turvaamaan työttömän työllistyminen ja 

toimeentulo työttömyyden aikana. Kelan ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyön 

sujuvuudella on erityisesti merkitystä tilanteessa, jossa asiakas jää työttömäksi ja 

on taloudellisen tuen tarpeessa. Molempien organisaatioiden edustajat tulkitsevat 

ja toimeenpanevat työttömyysturvasta säädettyjä lakeja oman organisaationsa nä-

kökulmasta ja ovat riippuvaisia toistensa tiedoista. 

 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja edesauttaa Kelan ja työ- ja 

elinkeinotoimiston välistä yhteistyötä. Kehittämishankkeen tarkoituksena on, että 

toimivan yhteistyön avulla voitaisiin edesauttaa sitä, että asiakkaan palveluproses-

si näissä molemmissa julkisorganisaatioissa olisi joustava, oikeudenmukainen ja 

kohtuullisen nopea asiakkaan jäädessä työttömäksi ja hakiessaan työttömyysetuut-

ta Kelasta.  

 

Kehittämishankkeen aihe on lähtöisin Kansaneläkelaitoksen tarpeesta kehittää 

nykyistä yhteistyötä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Idea aiheesta tuli Etelä-

Suomen alueelta, koska siellä halutaan panostaa sidosryhmäyhteistyöhön. Lähtö-



 

 

kohtana kehittämishankkeelle oli myös se, että käytännön työelämässä on havaittu 

haasteita työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kehittämis-

hankkeen osana toteutettiin tutkimus. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Helsin-

gin ja Päijät-Hämeen Kelan ja TE-toimiston virkailijat ja esimiehet.  Tutkimuksen 

avulla pyrittiin kartoittamaan Kelan ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyön nyky-

tilaa ja siihen liittyviä kehitystarpeita. Tutkimustulosten pohjalta luotiin konkreet-

tisia kehittämisehdotuksia Kelan ja TE-toimiston yhteistyön kehittämiseksi. Opin-

näytetyömme on raportti hankkeen esiselvitys- ja suunnitteluvaiheesta, ja se päät-

tyy yhteistyön kehittämisehdotusten raportoimiseen.  

 

Kehittämishankkeen teoreettinen viitekehys muodostuu työttömyydestä ja työttö-

mästä, työttömyysturvasta, yhteistyöstä sekä Kelan ja TE-toimiston välisestä yh-

teistyöstä ja vastuualueista työttömän etuusprosessissa. Käytämme tässä opinnäy-

tetyössä Kansaneläkelaitoksesta lyhennettä Kela ja työ- ja elinkeinotoimistosta 

lyhennettä TE-toimisto. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämishankkeen taustaa 

 

Ajatus Kelan ja TE-toimiston välisen yhteistyön kehittämiseen on lähtenyt Kelas-

ta Etelä-Suomen aluejohtajalta. Kelan ja TE-toimiston välisessä yhteistyössä on 

viime vuosina kohdattu käytännössä haastavia tilanteita puolin ja toisin. Myös 

Kelan etuuksien käsittelyaikatilastojen pohjalta on voitu todeta, että osa ratkaisu-

jen viivästymisestä on johtunut siitä, ettei Kela ole saanut riittävän nopeasti yh-

teistyökumppaneiltaan asiakkaan asian ratkaisemiseksi tarvittavia tietoja (Kilpe-

läinen 2005, 1-9; Etelä-Suomen alueen tulosraportti 2010, 9). Lisäksi Kelassa ha-

lutaan panostaa sidosryhmäyhteistyöhön nyt ja tulevaisuudessa. (Kelan sidosryh-

mäyhteistyömuistio 2011). 

 

Kela ja työvoimahallinto tekevät yhteistyötä työttömyysturvalain ja julkisen työ-

voimapalvelulain toimeenpanossa. Asiakkaan jäädessä työttömäksi tulee hänen 

ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämän jälkeen hän hakee 

työttömyysetuutta joko Kelasta tai työttömyyskassasta.  Työ- ja elinkeinotoimis-

ton tehtävänä on antaa Kelalle (tai työttömyyskassalle) sitova työvoimapoliittinen 

lausunto asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 

30.12.2002/1290). Kela välittää vastaavasti tietoja sähköisesti TE-toimistolle, 

mm. työttömyyden perusteella asiakkaalle maksettujen päivien määrän, jolla voi 

olla vaikutusta asiakkaan etuuteen ja työllistämiseen. 

 

Myös työttömyyden kasvu ja etuuksien sekä niiden lainsäädännön moninaisuus 

asettavat haasteita yhteistyölle. Työttömyysturvalakiin ja lakiin julkisesta työvoi-

mapalvelusta on tullut viime vuosina paljon uusia lainmuutoksia (mm. vuonna 

2010), jotka vaativat opettelemista, tulkintojen tekemistä ja uusien toimintatapo-

jen omaksumista (esim. mikä kuuluu kenenkin vastuulle). Käytännön työssä on 

käynyt ilmi, että Kelalla ja TE-toimistoilla on ollut lainmuutosten soveltamisessa 

näkemyseroja. Myös Kelan ja TE-toimiston soveltamisohjeissa on ollut eriäväi-

syyksiä lain tulkinnasta.  
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Esimerkiksi työvoimahallinnolla oli v. 2010 tulleiden työttömyysturvalainmuutos-

ten jälkeen käsitys, että ne henkilöt, jotka olivat aikaisemmin saaneet vanhan lain 

mukaista koulutuspäivärahaa, siirtyivät saamaan 1.1.2010 lukien ainoastaan joko 

työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, eivätkä ole oikeutettuja ylläpitokorvauk-

seen koulutuksen ajalta. Kela ja työttömyyskassat tulkitsivat lainmuutosta siten, 

että näillä henkilöillä on oikeus 1.1.2010 lukien myös ylläpitokorvaukseen. On-

gelmia asiassa syntyi silloin, jos henkilö oli koulutuksessa oman työssäkäyntialu-

een ulkopuolella ja oli sen vuoksi oikeutettu korotettuun ylläpitokorvaukseen. TE-

toimistot eivät lähettäneet asiasta lausuntoa ylläpitokorvausta koskien oman tul-

kintansa vuoksi, jolloin Kela ja kassat eivät tienneet, milloin korotettua ylläpito-

korvausta tulisi maksaa. 

  

Heinosen, Tervolan & Laadun (2011, 29–30) tekemässä tutkimuksessa ” Haastavat 

asiakkuusprosessit Kelassa” Kelan toimihenkilöt totesivat, että työttömyysturvan pro-

sessit ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi vuodenvaihteen (2010) jälkeen. 

Esimerkiksi asiakkaiden poissaoloja seurataan yhä tarkemmin erilaisissa työllistymis-

tä edistävissä palveluissa. Kela tarvitsee TE-toimistosta lausunnon siitä, voidaanko 

työttömälle maksaa työttömyysetuutta poissaolopäiviltä. Käytännössä tämä voi mer-

kitä sitä, että asiakkaita juoksutetaan entistä enemmän viranomaisten tiskiltä toiselle 

ja työttömyysetuuden maksut viivästyvät. Työttömyysturvaetuuksissa ongelmia aihe-

uttaa lisäksi käsitteiden viidakko, sillä ne voivat mennä myös asiakkailla helposti 

sekaisin, eivätkä asiakkaat välttämättä itse tiedä, mitä etuutta saavat miltäkin päiviltä. 

 

Kelan organisaatiorakenne on myös muuttunut huomattavasti viime vuosina. Ke-

lassa on luovuttu siitä, että jokaisessa toimistossa ratkaistaan kaikkia etuuksia. 

Etuudet on nyt keskitetty muutamiin ns. ratkaisukeskuksiin ja työtä siirretään 

myös muualle Suomeen. Esimerkiksi kun Helsingin vakuutuspiirissä on ruuhkaa 

ja paljon töitä, töitä siirretään sähköisesti tehtäväksi Itä-Suomeen. Työn tasaami-

nen tuo haasteita yhteistyöhön, koska tällöin esimerkiksi Kelan Lappeenrannan 

toimiston työttömyysturvan ratkaisijat joutuvat ottamaan yhteyttä yhteisissä asi-

oissa Helsingin TE-toimistoon. Aikaisemmin he asioivat vain Lappeenrannan TE-

toimistojen kanssa. TASA-toimistojen (niiden toimistojen, joihin työtä tasataan) 

työttömyysturvan ratkaisijat eivät ole aiemmin tehneet yhteistyötä Helsingin TE-

toimistojen kanssa. Myös työvoimahallintoa on organisoitu vuonna 2009 uudel-

leen ja sitä organisoidaan edelleen. Aikaisemmin yhteistyötä tehtiin lähinnä pai-

kallistasoilla Kelan ja TE-toimiston kesken, nykyään se ei ole enää mahdollista 

sellaisenaan molempien organisaatioiden muutosten vuoksi. 
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2.2 Kela 

 

Kela on itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jota valvovat eduskunnassa eduskunnan 

nimeämät valtuutetut. Kelalla on oma hallinto ja talous, ja sen toimintaa johtaa 

10-jäseninen hallitus. Eduskunnan valitsemien valtuutettujen tehtävänä on valita 

Kelan hallitus ja vahvistaa hallituksen esityksestä laitoksen tilinpäätös ja antaa 

lisäksi vuosittain eduskunnalle kertomus omasta toiminnastaan. (Kela 2011a.) 

 

Kelan organisaatio koostuu keskushallinnosta ja viidestä vakuutusalueesta. Kes-

kushallinto toimii pääosin Helsingissä ja se jakautuu yhteentoista osastoon. Kes-

kushallinnossa on lisäksi sisäinen tarkastus sekä ylilääkäri. (Liite 1) Vakuutusalu-

eet on jaettu Etelä-Suomen (Lahti), Itä-Suomen (Kuopio), Lounais-Suomen (Tur-

ku), Länsi-Suomen (Seinäjoki) ja Pohjois-Suomen vakuutusalueeseen (Oulu), ja 

niissä jokaisessa toimii oma aluekeskus (Liite 2). (Kela 2011a.) Vuoden 2012 

alussa yhdistetään Lounais- ja Länsi-Suomen alueet, jolloin vakuutusalueita on 

enää neljä. Kelassa pohditaan parhaillaan aluehallinto-organisaatioiden kokoa ja 

olemassa olon merkitystä, joten Lounais- ja Länsi-Suomen yhdistäminen ei ehkä 

jää ainoaksi organisaatiomuutokseksi lähitulevaisuudessa.  

 

Vakuutusalueet jakautuvat vakuutuspiireihin. Kussakin vakuutuspiirissä on yksi 

tai useampia palvelupisteitä, jotka voivat olla toimistoja, sivuvastaanottoja, yh-

teispalvelupisteitä tai työvoiman palvelukeskuksia. Lisäksi Kelassa on erityisyksi-

köitä, joita ovat Jyväskylässä toimiva opintotukikeskus (Länsi-Suomen vakuutus-

alue), Helsingissä toimiva Ulkomaan yksikkö (Etelä-Suomen vakuutusalue), Jo-

ensuussa, Lieksassa, Jyväskylässä, Kemijärvellä ja Pietarsaaressa toimivat yh-

teyskeskukset (Itä-Suomen vakuutusalue). Perintäasioita hoidetaan toimistojen 

lisäksi Helsingin, Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja 

Pohjois-Suomen perintäyksiköissä. (Kela 2011a.) 

 

”Kelan tehtävänä on toimeenpanna sosiaaliturvaa, josta säädetään eri etuuslaeissa. 

Lisäksi sen tehtävänä on tiedottaa etuuksista ja palvelutoiminnastaan, harjoittaa 

etuusjärjestelmien ja oman toimintansa kehittämistä palvelevaa tutkimusta, laatia 

tilastoja, arvioita ja ennusteita sekä tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lain-

säädännön kehittämisestä.” (Laki Kansaneläkelaitoksesta 7.8.2001/731.) 

 

Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymis-

tä. Kela myöntää tukia ja palveluita mm. lapsiperheille, opiskelijoille, eläkeläisil-
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le, työttömille, asevelvollisille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kelan tavoit-

teena on olla luotettava, tehokas ja sosiaalisen vastuunsa tunteva toimija. Lisäksi 

se on aktiivinen sosiaaliturvan ja sen toimeenpanon kehittäjä. Kelasta saatava so-

siaaliturva on tasoltaan kohtuullista, laadukasta ja selkeää. Kelan arvoja ovat: ih-

mistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. (Kela 2011b.) 

2.3 Työ- ja elinkeinotoimisto 

 

Työ- ja elinkeinotoimistoilla on yhteensä noin 200 toimipistettä ympäri Suomea, 

niiden verkosto kattaa koko maan pohjoisesta etelään. TE-toimistoissa on tarjolla 

laaja palveluvalikoima sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille. Henkilöasiakkai-

den palveluihin kuuluvat työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvät pal-

velut sekä työllistymistä ja toimeentuloa edistävät tukipalvelut ja yrittäjyysneu-

vonta. Työnantajille tarjotaan rekrytointi- ja siihen liittyviä tukipalveluja, sekä 

henkilöstön ja työyhteisön kehittämispalveluja. Tämän lisäksi työnantajat saavat 

tukea, neuvontaa ja ohjausta henkilöstön vähentämistilanteissa esim. joukkoir-

tisanomisissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010a; Työ- ja elinkeinoministeriö 

2010b; Työ- ja elinkeinoministeriö 2010c.) 

 

Useissa TE-toimistoissa toimii lisäksi työnhakukeskus, joka on sekä työtä hakevi-

en että työvoimaa etsivien kohtauspaikka. ”TE-toimiston asiantuntijat opastavat 

työnhaussa, tarjoavat työmahdollisuuksia ja auttavat henkilökohtaisten suunnitel-

mien laadinnassa. Työnhakukeskuksissa järjestetään myös tapahtumia ja rekry-

tointitilaisuuksia, joissa voi tavata työnantajia ja kouluttajia. Työnhakukeskuksiin 

voi tulla ilman ajanvarausta.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010a.) 

 

 Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi TE-toimistoja ja elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset (ELY) hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2010a). (Liite 3) ”Työvoimaviranomaisen tehtävänä on järjestää 

tai hankkia julkisena työvoimapalveluna työnvälityspalveluita, työvoimapoliittista 

aikuiskoulutusta ja muita ammatillisen kehittymisen palveluita sekä edistää työt-

tömien työllistymistä työllistämistuen avulla. Julkiseen työvoimapalveluun kuulu-

vat myös muut julkisen työvoimapalvelulain mukaiset tuet, avustukset ja etuudet.” 

(Laki julkisesta työvoimapalvelusta 30.12.2002/129.) 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN VIITEKEHYS 

3.1 Työelämän rakenteellinen muutos ja epävarmuus  

 

Palvelu- ja elinkeinorakenne ovat kokeneet 1980-luvulta lähtien useita rakenteelli-

sia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet työn rooleihin, palkkatyön arvoihin ja työl-

lisyystilanteeseen. Muutosten myötä työmarkkinat ovat muuttuneet epävarmem-

miksi, mikä näyttäytyy vakaiden työsuhteiden vähentymisenä, osa-aikatöiden, 

sijaisuuksien ja työttömyyden lisääntymisenä. (Jokinen & Saaristo 2002, 102 -

103.) Poijula & Ahonen (2007, 19) katsovat yhteiskuntaan liittyviksi epävarmuus-

tekijöiksi kuuluvan osaltaan myös heikot taloudelliset suhdanteet tai niiden jatku-

vat uhat, korkean työttömyysasteen, kehittymättömän työttömyyden hoidon tai 

työkeskeisen arvomaailman. 

 

1990 -luvun alkupuolelle sattunut lama johtui poikkeuksellisen suurista talouteen 

kohdistuneista iskuista. Ne kiihdyttivät osaltaan alkanutta rakennemuutosta, jolla 

oli puolestaan vaikutusta työttömyyskokemusten yleistymiseen. Työllisyys väheni 

muutaman vuoden aikana yli 400 000 henkilöllä. Selkeimmin työllisyystilanteen 

heikentymisen vaikutukset näkyivät pienipalkkaisemmissa ammattiryhmissä, jois-

sa työväestö usein oli vähän kouluttautunutta ja jonka koulutus- ja ammattitaito ei 

enää vastannut työmarkkinoilla kasvavia osaamisvaatimuksia. Laman myötä äkkiä 

kasvanut työttömyys ei myöskään palannut takaisin aikaisemmalle tasolle, vaikka 

talouden kasvu normalisoituikin muutamassa vuodessa. (Hämäläinen, Taimio & 

Uusitalo 2005, 9.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan 2000 -luvun taantuman myötä 

työttömien määrä alkoi jälleen kasvaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010f, 91). 

Vuonna 2008 alkanut työpaikkojen väheneminen ja työttömyyden kasvu kiihtyi 

vuoden 2009 aikana. Hämäläisen ym. (2005, 11) mukaan tämän päivän työttö-

myys koskettaa erityisesti nuoria sekä vanhempia ikäryhmiä. Myös heikosti kou-

lutettujen pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistyminen nähdään va-

kavana ongelmana. Työ- ja elinkeinoministeriön (2010f, 34) mukaan työttömien 

määrä vuoden 2009 lopussa oli kuitenkin yli 200 000 vähemmän kuin 90 -luvun 

laman huippuarvo.  
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Työttömyyden katsotaan kuitenkin olevan Suomessa edelleen kovin tavallista, ja 

työttömyydestä on tullut suomalaisen yhteiskunnan polttavin ongelma, jonka alen-

taminen on liitetty usean hallituksen tavoiteohjelmiin. (Kantola & Kautto 2002, 

69; Hämäläinen ym. 2005, 13.) Muun muassa Jyrki Kataisen hallitusohjelman 

(2011) tavoitteena on varmistaa kaikille työhön kykeneville mahdollisuudet ja 

kannusteet osallistua työhön, työurien pidentämiseen sekä tarjota elinkeinotoi-

minnalle hyvät toimintaedellytykset. Hyvinvoinnin katsotaan syntyvän työstä jol-

loin työmarkkinoilla vallitseva luottamuksen ilmapiiri sitouttaa eri osapuolet yh-

teisiin päämääriin.  Riutan (2007, 5) mukaan työttömyys ei koettele ainoastaan 

yksilöä itseään, vaan se on koko yhteiskuntaa koskettava taakka, joka lankeaa 

veronmaksajien kannettavaksi.  

3.2 Työtön työnhakija ja työttömyysturva  

 

Henkilö voi jäädä työttömäksi monista erilaisista syistä tai elämäntilanteista joh-

tuen. Tällaisia työttömyyteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. lomautus, am-

mattiin valmistuminen, vakituisen työsuhteen irtisanominen tai määräaikaisen 

työn päättyminen. Henkilön jouduttua työttömäksi hänen tulee ilmoittautua työt-

tömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimiston ja Kelan tehtävänä on ohjata 

työttömyydenaikaisten etuuksien hakemisessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2011c; Työ- ja elinkeinoministeriö 2011d.) Työttömälle työnhakijalle voidaan 

maksaa työttömyysetuuksia työttömyyden ajalta (Työttömyysturvalaki 

30.12.2002/1290). 

”Työttömyysturvalain (2002/1290) mukaan työttömänä pidetään henkilöä, joka ei 

ole työsuhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittäjänä tai omassa työssä. Työttö-

mänä pidetään myös kokoaikaisesti lomautettua, 1 luvun 5 §:n 1 momentin 14 

kohdassa ja 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua henkilöä.”  Työnhakijana puolestaan pi-

detään henkilöä, joka pitää työnhakunsa voimassa TE-toimistossa ja asioi sen 

edellyttämällä tavalla sekä ilmoittaa postiosoitteensa TE-toimistolle työtarjouksia 

ja muita yhteydenottoja varten. Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnhakijaa, 

jonka tavoitteena on työllistyminen kokoaikatyöhön. 

 

Julkisen työvoimapalvelulain mukaan työttömänä työnhakijana puolestaan pide-

tään 17 vuotta täyttänyttä työnhakijaa, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden 
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käytettävissä ja työtön. Henkilöä pidetään työttömänä työnhakijana enintään sii-

hen asti, kunnes hän täyttää 65 vuotta. (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 

30.12.2002/1295.) 

Työnhakijan tulee työttömyysetuutta saadakseen täyttää sekä etuuden työvoima-

poliittiset saamisedellytykset että muut edellytykset (Kela 3/2006a, 19, 23). Työt-

tömyysetuuksina voidaan maksaa 17–64-vuotiaalle Suomessa asuvalle työttömälle 

työnhakijalle peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa tai työmarkkinatukea (Kela 

2011c). Kela maksaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, työttömyyskassat 

maksavat ansiopäivärahaa (Kela 2010a). Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyys-

kassalaissa (603/1984) tarkoitetussa työttömyyskassassa vakuutettuina oleville 

henkilöille.  

Työttömyyspäivärahaa (peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa) saadakseen, henki-

lön tulee täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, jos henkilö on ollut työssä 

vähintään 34 viikkoa edeltäneiden 28 kuukauden aikana, ja työaika on ollut vähin-

tään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai 

vähintään 1071 e/kk (v.2011). Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan 

enintään 500 päivän ajan. Kumpaankaan etuuteen ei vaikuta puolison tai vanhem-

pien tulot. (Kela 2011d; Kela 2011e.) 

 

Työmarkkinatukea voi saada työtön, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enim-

mäisajan eli 500 päivää tai ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan, koska ei täytä 

työssäoloehtoa. Työmarkkinatukea maksaa Kela. Työmarkkinatuen maksaminen 

on tarveharkintaista, mikä tarkoittaa sitä, että hakijan omat tarveharkintatulot 

(esim. pääomatulot) voivat vaikuttaa päivärahaan vähentävästi, samoin kuin puo-

lison ansiotulot ja muut tulot. Vanhempien luona asuvalle maksetaan 50 % täydes-

tä työmarkkinatuesta. Sinä aikana, kun työmarkkinatukea maksetaan, on henkilöl-

lä velvollisuus osallistua työllistämistä edistäviin palveluihin. Työmarkkinatukea 

ei makseta ulkomaille, ja sen maksamiselle ei ole aikarajaa. (Kela 2011f; Kela 

2011g; Kela 2011h; Kela 2011i.) 

 

Työmarkkinatukeen eivät vaikuta työttömän omat pääomatulot, vanhempien tai 

puolison tulot, jos henkilö on yli 55-vuotias ja on täyttänyt työttömäksi jäädessään 

työssäoloehdon.  Tulot eivät vaikuta työmarkkinatuen määrään myöskään silloin, 

kun henkilö saa työmarkkinatukea perus- tai ansiopäivärahan enimmäisajan (500 
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pv:n) jälkeen ensimmäiseltä 180 päivältä tai osallistuu työllistämistä edistävään 

palveluun. (Kela 2011j.) 

 

Sen sijaan työttömyysaikana saadut satunnaiset tai osa-aikatyöstä saadut tulot vai-

kuttavat kaikkiin työttömyysetuuksiin. Työtulot sovitellaan työttömyysetuuden 

kanssa. Perussääntö on, että jokainen palkkaeuro vähentää työmarkkinatukea 50 

senttiä. Työtuloa ovat rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontois-

edut jne. (Kela 2010b.) 

 

Kotoutumistukea voidaan maksaa työttömälle vakinaisesti Suomessa asuvalle 

maahanmuuttajalle enintään kolmelta ensimmäiseltä vuodelta, jotka henkilö on 

asunut Suomessa.  Kotoutumistuen saamisen edellytyksenä on TE-toimistossa 

laadittu kotoutumissuunnitelma. Kotoutumistuen maksaminen määräytyy kuten 

työmarkkinatuen maksaminen (esim. puolison tulojen vaikutus). (Kela 2011k.) 

 

Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa voidaan maksaa myös työllistymistä edis-

tävien palveluiden ajalta. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat mm. työvoima-

poliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen opiskelu, työelämävalmennus, työharjoit-

telu, työ- ja koulutuskokeilu, maahanmuuttajien kotoutumistoimenpiteet ja kun-

touttava työtoiminta. Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu TE-

toimiston kanssa, voidaan työttömyysetuuteen maksaa korotusosaa enintään 200 

päivältä. Lisäksi tiettyjen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta voi saada 

verotonta ylläpitokorvausta, joka on tarkoitettu kattamaan matka- ja ruokakustan-

nuksia. (Kela 2011l.) 

3.3 Yhteistyö 

 

Yhteistyön käsite on monitasoinen ja moniulotteinen ilmiö, ja sen määrittely vaih-

telee eri tieteiden kesken ja eri alojen tarkastelun näkökulmasta sekä yhteistyön 

kohteesta riippuen (Paukkunen 2003, 20; Isoherranen 2005, 13).  Määriteltäessä 

yhteistyötä käsitteenä mm. Isoherranen (2005,13) tarkoittaa sillä sitä, että ihmisil-

lä on yhteinen työ tai tehtävä suoritettavana, päätös tehtävänä, ongelma ratkaista-

vana tai, että ihmiset etsivät uusia näkemyksiä yhdessä keskustellen. Silvennoinen 

(1999, 41) puolestaan määrittelee yhteistyön vastavuoroiseksi prosessiksi, jossa 

kahdella tai useammalla toimijalla on mahdollisuus antaa ja saada heille itselleen 
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jotain tärkeää. Tähän vastavuoroisuuteen liittyy molemminpuolinen luottamus, 

jossa vuorovaikutussuhteeseen syntyy eräänlainen kaksisuuntainen sitoumus.  

 

Schmitt (2001, 47) katsoo yhteistyön olevan tilannesidonnaista, ja sen aste vaihte-

lee laajasta suppeaan vallitsevan tilanteen mukaan. Ruotsala & Saari (2004, 40) 

näkevät yhteistyön toimivuuden edellyttävän kaikilta toimijoilta kykyä ponnistella 

yhteisten tavoitteiden eteen sekä tahtoa kumppanuuden rakentamiseen. Yhteistyön 

luominen saattaa kuitenkin olla monimutkaista ja vaikeaa, ja sen muodostuminen 

vaatii usein pitkäaikaista työtä ja monenlaisia ponnisteluja (Silvennoinen 1999, 

41). 

 

Yhteistyön käsitteen määrittelyn ongelmaksi Paukkunen (2003, 20) näkee suo-

menkielisen terminologian niukkuuden. Esimerkiksi englannin kielessä on yhteis-

työlle useita erilaisia kuvaavia käsitteitä. Paukkusen mukaan yhteistyö tarkoittaa 

yhteistoimintaa tai yhteispeliä. Englannin kielessä yhteistyötä tarkoittavia sanoja 

ovat esim. collaboration tai cooperation. 

 

Collaboration sanalla käsitetään yhteistyö, jota tehdään erityisesti uuden luomi-

seksi tai tuottamiseksi. Yhteistyötä tekemällä saavutetaan jotain sellaista mitä yh-

den ammattiryhmän edustajat eivät saisi aikaiseksi itsekseen. Ominaista sille on 

yhteistyökumppaneiden tiukka riippuvuus toisistaan sekä jaettu ammatillinen 

identiteetti. Cooperation sanalla tarkoitetaan puolestaan yhdessä toimimista, työs-

kentelyä yhteisen päämäärän hyväksi, halukkuutta avuliaisuuteen ja toisen pyyn-

nöstä tekemiseen. Eri toimijat säilyttävät omat ammatti-identiteetit. (Kinneman & 

Bleich 2004, 20, 310–322.)  

 

Yhteistyötä voidaan myös käsittää tarkastelemalla yhteistyön eri sisältöjä. Tällöin 

yhteistyö voi olla luonteeltaan interaktiota tai kooperaatiota. Interaktio määritel-

lään yksilöiden väliseen välittömään kansakäymiseen, jolla on jokin osatavoite 

operaatioiden toteuttamiseksi. Kooperaatio on puolestaan yhteiskunnallisten pal-

velujärjestelyjen kokonaisuuksien välillä tapahtuvaa toimintaa yhteisten päämää-

rien toteuttamiseksi. (Salo ym. 2003, 12.) 

 

Keskusteluissa yhteiskunnallisten palveluiden kehittämisestä on nostettu esiin 

viranomaisyhteistyön ja verkostoitumisen tärkeys. Näitä eri viranomaisten välisiä 

yhteistyösuhteita kutsutaan viranomaisverkostoiksi.  Viranomaisverkostot muo-
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dostuvat viranomaistahojen ympärille, jossa eri tahojen edustajat hoitavat ja toi-

meenpanevat yhteisten asiakkaiden asioita. Viranomaisverkostojen yhteistyö pitää 

sisällään epävirallisten ja satunnaisten tapaamisten lisäksi myös suunnitelmallista 

ja normistettua asiakastyöryhmien yhteistyötä. (Salo ym. 2003, 12.)   

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2006, 30) mukaan verkostoituneen toimintatavan 

ja eri toimijoiden kumppanuuksien edellytyksenä on onnistunut ennakoiva, avoin 

ja oikein ajoitettu viestintä. Ajantasainen tieto suunnitteilla olevista uudistuksista 

edesauttaa sitä, että yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja kansalaiset voivat seurata 

niiden valmistelua ja päätöksentekoa sekä osallistua siihen. Tavoitteena onkin 

lisätä toiminnan avoimuutta ja tiedon tarjoamista koko hallinnonalalla selkeää 

työnjakoa ja uutta teknologiaa hyväksi käyttäen. Erityisesti painotetaan sidosryh-

mäyhteistyön merkitystä sekä viestintää ja tiedonvälitystä koskevaa yhteistyötä 

ministeriön sidosorganisaatioiden kanssa.  

 

Erilaista yhteistyötä ja yhteistyötilanteita on tutkittu melko paljon esim. yhteistyö-

tä eri viranomaisten välillä tai projektien avulla tapahtuvaa verkostoitumista. 

Näissä tutkimuksissa on noussut esiin tärkeitä yhteistyön rakentumiseen vaikutta-

via lähtöedellytyksiä, kuten yhteisymmärrys arvoista ja perusolettamuksista, toi-

minnan tavoitteista ja asenteista sekä kyvystä nähdä kokonaisuuksia. (Kulla 2005, 

17.)  

3.4 Kelan ja TE-toimiston välinen yhteistyö  

 

Viranomaisten välisen yhteistyön toimivuus on erityisen tärkeää silloin, kun asia 

edellyttää hallinnon asiakkaan kääntymistä useiden eri viranomaisten puoleen (HE 

72/2002, 50–51). Kulla (2005, 5, 21) näkeekin viranomaistyön ensisijaisena tar-

koituksena politiikan ja hallinnon tuomisen asiakkaan elämään. Viranomaiset pyr-

kivät tekemään hyvää työtä, ja he tuovat työssään käytäntöön muiden tekemät 

poliittiset linjaukset. Viranomaisyhteistyössä katsotaankin olevan kysymys sys-

teemien välisestä yhteistyömuodosta.  

 

Hallintolaissa (2003/434) säädetään viranomaisyhteistyöstä seuraavaa:  

”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustet-

tava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muu-

toinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä.” (10 §.)  
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Organisaatioiden tasolla Kelan ja yhteistyötahojen välinen verkosto on virallisten 

normien säätelemää. Laki määrää ne yhteistyötahot, joihin Kelan toimisto voi 

antaa tietoa, ja keneltä se on oikeutettu tai velvollinen hankkimaan tietoa. (Heino-

nen ym. 2011, 5.) (Kuvio 1) Lainsäädäntö nähdäänkin usein asiantuntijuuden läh-

tökohtana ja sen myötä siihen liittyvät ongelmat kuuluvat tietylle asiantuntijaryh-

mälle kuten esim. työttömyys TE-toimiston virkailijoille. Asiantuntijaorganisaa-

tioissa lailla ja sen toimeenpanolla on suuri merkitys yhteistyössä. (Kulla 2005, 

22.)  Suomisen & Tuomisen (2007, 46) mukaan nykypäivän asiantuntijuuden tu-

lisikin yhä selvemmin perustua eri palvelujärjestelmien väliseen yhteistyöhön, 

eikä pelkästään pitkälle vietyyn erikoistuvaan asiantuntijatyöhön. 

 

 
Kuvio 1. Kelan sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. 

 

Kelan yhteistyö eri sidosryhmien kanssa perustuu usein tiedonvaihtoon ja tavoit-

teelliseen toimintaan asiakkaan parhaaksi. Kela tarvitsee päätösten perusteeksi 

sellaisia tietoja muilta yhteistyökumppaneilta, joita sillä itsellään ei ole. Myös 

yhteistyökumppanit tarvitsevat Kelasta asiakkaaseen ja hänen tilanteeseensa liit-

tyviä tietoja oman toimintansa pohjaksi. Toisinaan Kelan toiminta edellyttää, että 

asiakkaan asiat on hoidettu ensin tiettyyn pisteeseen toisen viranomaisen kanssa 

(vrt. työttömän pitää ilmoittautua ensin työttömäksi TE-toimistoon ennen kuin 

hänen työttömyysetuusasia voidaan ratkaista Kelassa). (Salo ym. 2003, 11, Hei-

nonen ym. 2011, 24.)  Kelan ja TE-toimiston välisen yhteistyön luokitellaankin 

olevan viranomaisyhteistyötä, sillä ne toimeenpanevat ja hoitavat yhteisen asiak-

kaan asioita (vrt. Salo ym. 2003, 12).   
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Kelassa toteutetuissa aiemmissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa on pääsääntöi-

sesti tutkittu sitä, mitä mieltä yhteistyökumppanit, sidosryhmät tai kansalaiset ovat 

Kelan toiminnasta, eikä niinkään sitä, miten yhteistyö toimii toisesta suunnasta 

Kelaan päin. ”Haastavat asiakkuusprosessit Kelassa”-tutkimuksessa on haastateltu 

Kelan toimihenkilöitä, ja sieltä nousee esiin joitakin Kelan virkailijoiden käsityk-

siä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa. 

 

 ”Kelan toimisto yhteistyökumppanina ja palvelun tuottajana”- hanke toteutettiin 

vuosina 2000–2001.  Tämä hanke oli Kelan tutkimus- ja kehitysyksikön Joensuun 

yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitokselta tilaama selvitys, jonka tarkoituksena 

oli selvittää millaisena yhteistyökumppanit kokivat yhteistyön Kelan toimiston 

kanssa ja kuinka sujuvaa tiedonvaihdon koettiin olevan eri organisaatioiden välil-

lä. Tutkimukseen osallistuneita yhteistyökumppaneita oli 11 eri organisaatiosta, 

mm. sosiaalitoimistosta, työvoimatoimistosta, sairaalasta, verotoimistosta, polii-

sista, oppilaitoksista, apteekeista ja hoivapalveluista.  Yhteistyökumppaneita pyy-

dettiin arvioimaan Kelasta saadun tiedon luotettavuutta ja ymmärrettävyyttä, tie-

donsaannin nopeutta, Kelan työntekijöiden ystävällisyyttä ja saavutettavuutta ja 

kysyjän tiedontarpeen ymmärtämistä. Selvitykset tehtiin Joensuussa, Lahdessa, 

Lohjalla ja Tampereella. (Salo ym. 2003, 44–45.) 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan yhteistyökumppanit kokivat pääsääntöisesti, että 

tiedonvaihto sujuu hyvin, ja he saavat Kelasta luotettavaa tietoa ja ovat tyytyväisiä 

Kelaan yhteistyökumppanina. Ongelmallisinta kuitenkin yhteistyökumppaneiden 

mielestä yhteistyössä oli Kelan työntekijöiden saavutettavuus, koska yhteistyö 

tapahtuu pääsääntöisesti puhelimitse, jolloin oikean henkilön löytäminen ja saa-

minen puhelimeen vei vastaajien mielestä liian paljon aikaa. Yhteistyökumppa-

neilla oli kokemuksia myös tilanteista, joissa tietosuojalaki estää tiedonsaantia. 

Tulosten perusteella voitiin päätellä, että sähköisen tiedonvaihdon kehittäminen 

päivittäisten rutiiniluonteisten asioiden hoitamisessa yhteistyötahojen välillä pa-

rantaisi asioiden joustavaa sujumista. Lisäksi Kelan ja eri yhteistyötahojen yhteis-

työtä parantaisi myös yhteistyöorganisaatioiden rakenteiden ja toimintatapojen 

tuntemus. (Salo ym. 2003, 44–45.) 

 

Toisessa tutkimuksessa ”Mitä mieltä kansalaiset ja yhteistyökumppanit ovat Ke-

lan toiminnasta”, todettiin, että yleisesti kansalaiset ja sidosryhmät suhtautuvat 

Kelan toimintaan arvostavasti ja pitävät Kelaa yhteiskunnan turvaverkkona.  Tut-
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kimuksessa oli mukana useita sidosryhmiä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2000, 

2002 ja 2003. (Hellsten 2004, 7.) 

 

Vuonna 2000 Kela sai kansalaisilta arvosanaksi sen toiminnasta 7,2 ja muilta si-

dosryhmiltä 7,39 (arviointi tehtiin asteikolla 4-10). Kansalaiset sekä sidosryhmät 

antoivat Kelalle yleisarvosanaa paremman arvosanan asiantuntemuksesta ja osaa-

misesta, kun taas tiedottamisesta annettiin yleisarvosanaa huonompi arvosana.  

Vuonna 2002 kansalaiset antoivat Kelalle yleisarvosanan 7,52 ja vuonna 2003 

7,63, joten arvosana kansalaisten taholta oli parantunut koko ajan vuodesta 2000. 

Kansalaiset antoivat Kelalle kaikkina kolmena vuonna yleisarvosanaa paremman 

arvosanan asiantuntemuksesta ja osaamisesta, ja tiedottamisellekin annettu arvo-

sana kohosi vuodesta 2000. Yhteistyökumppaneiden Kelalle antama yleisarvosana 

oli vuosina 2000 ja 2002 vähän kansalaisten antamaa arvosanaa korkeampi. Yh-

teistyökumppaneiden Kelalle antaman arvosana oli huonontunut jonkin verran 

vuonna 2003 vuodesta 2002. Tutkimuksessa ei osattu paikallistaa syitä siihen, 

miksi yhteistyökumppaneiden Kelalle antama arvosana oli huonontunut verrattuna 

kansalaisten antamaan arvosanaan tai vuoteen 2002. (Hellsten 2004, 10–11, 15.) 

 

”Haastavat asiakkuusprosessit Kelassa”-tutkimus on tehty Kelan toimihenkilöiden 

näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, jossa toimihenki-

löiltä selvitettiin mm. mitkä asiakasryhmät ovat haastavia ja työläitä ja miksi ja 

ketkä kärsivät sosiaaliturvan toimeenpanon monimutkaisuudesta. (Heinonen ym. 

2011, 30.) 

 

Tutkimuksen mukaan asiakkaiden näkökulmasta ongelmia aiheuttavat asiakkaan 

etuusasioissa viranomaisten väliset yhteistyön ongelmat, sosiaalilainsäädännön 

monimutkaisuus ja puutteet sekä huonosti toimivat hallinnolliset prosessit. Käy-

tännössä nämä tarkoittavat tulkintavaikeuksia esim. sosiaaliturvaan liittyvissä la-

kitulkinnoissa, hakulomakkeiden monimutkaisuutta, puutteellisesta kielitaidosta 

johtuvia asiointivaikeuksia ja etuuksien kohdalla viranomaisten tiedottamisen vä-

häisyyttä. (Heinonen ym. 2011, 24, 26.) 

 

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että yksi syy asiakkuusprosessien pitkittymiseen 

Kelassa ovat Kelan ja muiden viranomaisten keskinäiset prosessit, koska ne eivät 

ole tarpeeksi sujuvia. Tämä pätee erityisesti työttömien kohdalla, koska toimihen-

kilöiden mukaan Kelan ja TE-toimiston välisessä yhteistyössä on ollut havaitta-
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vissa ongelmia. Ongelmat liittyvät lähinnä asiakkaiden toisilta viranomaisilta saa-

tuun tietoon ja informaatioon siitä, kuinka heidän on meneteltävä esim. työttö-

myyden kohdatessa. Kelan toimihenkilöiden mukaan TE-toimistossa ei aina muis-

teta kertoa, että työttömyysetuutta tulee hakea Kelasta.  (Heinonen ym. 2011, 24, 

26.) 

3.5  Yhteistyötahojen vastuut työttömän etuusprosessissa 

 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa henkilökohtaista palvelua työnhaussa ja -

välityksessä sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista ja yrittäjyy-

destä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010c). TE-toimistossa selvitetään asiakkaan 

kokonaistilanne; esim. työllistyminen, työnhaku, ammatinvalinta ja urasuunnitte-

lu, koulutus- ja ammattitieto, ammatillinen kuntoutustarve. Tarvittaessa henkilölle 

laaditaan työnhakusuunnitelma. (Hokkinen & Pirinen 2005, 98.) Kun henkilö on 

työ- ja elinkeinotoimiston asiakas, hänet otetaan huomioon etsittäessä ehdokkaita 

avoimiin työpaikkoihin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010e.) 

Työvoimapoliittiset työttömyysetuuden saamisedellytykset tutkii työ- ja elinkei-

notoimisto, joka antaa Kelalle niistä työnhakijaa koskevan työvoimapoliittisen 

lausunnon. Lausunto on Kelaa sitova. (Kela 3/2006a, 19.) Työvoimapoliittisia 

työttömyysetuuden saamisedellytyksiä ovat mm. työnhakijan työmarkkinoilla olo 

ja sen esteet. Työmarkkinoilla olon esteitä puolestaan voivat olla ulkomaanmatka, 

asevelvollisuus, siviilipalvelus, vapausrangaistus, sairaala- tai muu laitoshoito tai 

muu näihin rinnastettava syy. Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytettävissä, 

jos hän itse asettaa sellaisia rajoituksia, jotka estävät tarjotun työn vastaanottami-

sen tai tarjottuun koulutukseen osallistumisen. Työmarkkinoiden käytettävissä ei 

ole myöskään henkilö, joka esittämiensä rajoitusten takia on eronnut työstä tai 

koulutuksesta tai, joka katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi tai opiskelijaksi. (Kela 

3/2006a, 20.) 

Työnhakija, joka on kuuden kuukauden aikana ennen työttömäksi työnhakijaksi 

ilmoittautumistaan ollut työmarkkinoilla vähemmän kuin kuusi viikkoa, ei ole 

oikeutettu peruspäivärahaan 60 päivän ajalta rekisteröitymisestä alkaen. ”Työnha-

kijan katsotaan olleen työmarkkinoilla, jos hän on ollut työssäoloehtoon luettavas-

sa työssä, työllistynyt yritystoiminnassa, ollut työvoimapoliittisessa toimenpitees-

sä tai työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.” (Kela 3/2006a, 22.) 
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Työ- ja elinkeinotoimisto voi asettaa työnhakijalle korvauksettoman määräajan, 

jonka ajalta hakijan oikeus työttömyysetuuteen evätään. Työ- ja elinkeinotoimisto 

voi asettaa työnhakijalle työssä- tai koulutuksessaolovelvoitteen toistaiseksi, jonka 

aikana työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jos työnhakija on toistu-

vasti ilman pätevää syytä kieltäytynyt työstä tai koulutuksesta tai hänen tätä vas-

taavasta menettelystään muuten voidaan päätellä, ettei hän ole halukas ottamaan 

vastaan työtä tai koulutusta, voidaan hänelle asettaa velvoite toistaiseksi. Kun 

työnhakija on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä tai koulutuksessa vähintään 

kolme kuukautta, velvoite voidaan purkaa ja oikeus etuuteen voi alkaa. (Kela 

3/2006a, 22–23.) 

Oikeus työttömyysetuuteen voi alkaa aikaisintaan henkilön ilmoittautumisesta 

työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2010d). Työtön työnhakija voi hakea ilmoittautumisen jälkeen työttömyysetuutta 

Kelasta. Kela tutkii työttömyysetuuksien yleiset saamisedellytykset (etuuden 

maksatukseen liittyvät edellytykset) sekä peruspäivärahalle ja työmarkkinatuelle 

ja kotoutumistuelle asetetut erityisedellytykset sekä tekee päätöksen työttömyys-

etuuden saamisesta. (Kela 3/2006a, 23). 

Työttömyysetuuden yleisiä saamisedellytyksiä ovat mm. Suomessa asuminen, ikä, 

työkyvyttömyys, estävät tai vähentävät muut etuudet, työ- ja virkasuhteesta johtu-

vat rajoitukset (esim. irtisanomisajan palkka, vuosiloma-ajan palkka) ja jaksotet-

tavat korvaukset (esim. yrityksen myyntivoitto, lomakorvaukset), työttömyyden 

aikana ansaitut palkka- tai muut vastaavat tulot. Näiden lisäksi hakijan tulee täyt-

tää peruspäivärahalle tai työmarkkinatuelle asetetut erityiset saamisedellytykset.  

(Kela 3/2006b, 22, 79–101.) 

Keskeisimmät peruspäivärahaa koskevat erityiset saamisedellytykset ovat työssä-

oloehdon ja omavastuuajan täyttyminen. Työmarkkinatuen keskeisiä erityisiä 

saamisedellytyksiä ovat omavastuuajan täyttyminen ja taloudellisen tuen tarpeessa 

oleminen. Henkilö voi saada työmarkkinatukea tietyissä tilanteissa, tarveharkin-

taisena tai tarveharkinnattomana. Omavastuuaika on peruspäivärahassa seitsemän 

arkipäivää ja työmarkkinatuessa 5 arkipäivää, jos henkilö on ko. päivät kokonaan 

ilman työtä. (Kela 3/2006a, 45; Kela 3/2006b, 16, 29–32, 91–94). Työttömyys-

etuutta ei makseta omavastuuajalta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010d). Kelan 

tehtäväksi jää näiden tilanteiden toteaminen ja tutkiminen (Kela 3/2006b, 16). 
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Kehittämishankkeen tavoite ja tarkoitus 

 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja edesauttaa Kelan ja TE-

toimiston välistä yhteistyötä. Koko kehittämishankkeen tarkoituksena on, että 

toimivan yhteistyön avulla asiakkaan palveluprosessi näissä molemmissa julkis-

organisaatioissa olisi joustava, oikeudenmukainen ja kohtuullisen nopea asiakkaan 

jäädessä työttömäksi ja hakiessaan työttömyysetuutta Kelasta.   

4.2 Kehittämishankkeen aikataulu ja eteneminen 

 

Alkuperäisenä ajatuksena oli kehittää paikallisesti Päijät-Hämeen Kelan ja TE-

toimiston välistä yhteistyötä. Kehittämishankkeen aiheen saamisen jälkeen, tie-

dustelimme alustavasti sähköpostilla Päijät-Hämeen TE-toimiston johtajalta maa-

liskuussa 2010 olisiko heillä kiinnostusta osallistua ko. hankkeeseen vastaamalla 

tutkimukseen. Hankkeeseen suhtauduttiin siellä heti myönteisesti.  

 

Tämän jälkeen aloimme pohtia sitä, palvelisiko pelkkä yhden paikkakunnan mu-

kana olo riittävän laajasti Kelan ja TE-toimiston yhteistyön kehittämistä, koska 

sekä Kelan että TE-toimiston organisointi on menossa valtakunnallisempaan 

suuntaan. Lisäksi isoilla paikkakunnilla voisi olettaa olevan erilaisempia ongelmia 

ja kehittämistarpeita yhteistyössä kuin pienemmillä paikkakunnilla, koska siellä ei 

välttämättä tunneta yhtä hyvin toisen organisaation työntekijöitä. Voisi kuvitella, 

että pienemmillä paikkakunnilla on helpompaa luoda läheisempiä ja tiiviimpiä 

suhteita yhteistyöorganisaatioon. Halusimme siis laajentaa joukkoa, jolle tutkimus 

tehtäisiin, jotta saisimme laajemman käsityksen Kelan ja TE-toimiston yhteistyös-

tä ja mahdollisesti myös yleisemmän tasoa kehittämisehdotuksia, joita voisi sovel-

taa paikkakunnasta riippumatta yhteistyöhön. Päätimme pyytää mukaan tutkimuk-

seen myös Helsingin Kelaa ja TE-toimistoja.  

 

Lokakuussa 2010 kävimme sähköpostikeskustelun Helsingin Kampin TE-

toimiston johtajan kanssa, joka ilmoitti, että heillä olisi innostusta osallistua hank-

keeseen useammankin TE-toimiston voimin. Marraskuussa 2010 kävimme sähkö-

postikeskustelun myös Kelan Päijät-Hämeen vakuutuspiirin johtajan ja Helsingin 
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vakuutuspiirin apulaisjohtajan kanssa ko. piirien Kelan työttömyysturvaa tekevien 

virkailijoiden osallistumisesta hankkeeseen.  

 

Kelan Päijät-Hämeen vakuutuspiirin johtaja ehdotti lisäksi sähköpostikeskustelus-

sa, että tutkimukseen liitettäisiin mukaan myös molempien organisaatioiden esi-

miestasoa. Tammikuussa 2011 tiedustelimme TE-toimiston puolelta, löytyykö 

sieltä esimiehiltä kiinnostusta osallistua mukaan tutkimukseen. Molempien TE-

toimistojen johtajat suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen.  

 

Ensimmäisen Päijät-Hämeen TE-toimistoon olleen yhteydenoton jälkeen aloimme 

tutustua laajemmin aiheeseen liittyvään teoriaan, kuten työttömyyteen, työttö-

myysturvaan, yhteistyöhön, molempien organisaatioiden rakenteeseen ja tärkeim-

piin tehtäviin. Teoriapohjaan ja muuhun aineistoon tutustuttiin maaliskuusta 2010 

loppusyksyyn 2010 asti. Tutustuimme myös muihin aiheeseen liittyviin tutkimuk-

siin. Kelan omista tutkimusjulkaisuista löytyi asiaan liittyviä tutkimuksia esim. 

”Kelan toimisto yhteistyökumppanina” (2003), ”Mitä mieltä kansalaiset ja yhteis-

työkumppanit ovat Kelasta ja sen toiminnasta” (2004). 

 

Kehittämishankkeen tutkimuksellinen osuus toteutettiin sähköisellä kyselyllä, 

joka luotiin syksyllä 2010 ja se lähetettiin helmikuussa 2011 molempiin organi-

saatioihin. Tulosten analysointi tapahtui kesän ja syksyn 2011 aikana. Tuloksista 

teimme yhteenvedon, jonka pohjalta loimme ehdotuksia Kelan ja TE-toimiston 

välisen yhteistyön kehittämiseksi.  

 

Kehittämishankkeemme päättyy opinnäytetyön osalta yhteistyön kehittämisehdo-

tuksien luomiseen ja siitä tehtyyn raporttiin. Tutkimuksen tulokset ja kehittämis-

ehdotukset esitetään tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijöille 

ja esimiehille sekä Kelan Eläke- ja toimeentuloturvaosaston työttömyysturvatii-

min esimiehille, kun raportti on valmis. Opinnäytetyö on myös luettavissa Kelan 

tutkimusosaston ja ammattikorkeakoulujen julkaisuarkiston Theseuksen -sivuilta 

kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
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5 TUTKIMUS OSANA KEHITTÄMISHANKETTA 

5.1 Tutkimustehtävät ja tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda tutkimustulosten pohjalta kehittämisehdotuksia 

Kelan ja TE-toimiston väliseen yhteistyöhön. 

 

Tutkimustehtävät: 

 

1. Selvittää TE-toimiston ja Kelan välistä nykyistä tiedonvälitystä ja – vaih-

toa sekä yhteistyötä ja sen toimivuutta.  

2. Selvittää mahdollisia ongelmia yhteistyössä ja löytää TE-toimiston ja Ke-

lan yhteistyön kehittämistarpeita. 

3. Tehdä tutkimustulosten pohjalta ehdotuksia Kelan ja TE-toimiston yhteis-

työn kehittämiseksi. 

5.2 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 

 

Viimeaikaisissa innovaatiokeskusteluissa korostetaan tutkimuksellisuuden merki-

tystä kehittämistoiminnassa, vaikka varsinaisilla tutkimusmetodeilla ei ole kehit-

tämistoiminnan kannalta niin suurta merkitystä kuin tieteellisen tutkimuksen yh-

teydessä. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa voidaan käyttää useita mene-

telmiä tiedon keräämiseen. Kuitenkin aina kehittämistoiminnan yhteydessä joudu-

taan hakemaan vastausta metodologisiin kysymyksiin. Kehittämistoiminnan läh-

tökohtana on aina jokin tieto- tai todellisuuskäsitys. Kehittämistoimintaa voidaan 

tehdä myös erilaisista kiinnostuksen kohteista käsin, jolloin toimintaan osallistu-

villa on usein toisistaan poikkeavia näkemyksiä kehittämisen perusteluista ja toi-

minta tavoista. (Toikko & Rantanen 2009, 10, 21–23; Rantanen & Toikko 2006, 

301–308.) 

 

Kehittämishankkeen osana toteutettiin tutkimus, jonka avulla saatiin tietoa Kelan 

ja TE-toimiston yhteistyön nykytilanteesta, ongelmakohdista ja yhteistyön kehit-

tämisestä.  Kehittämistoiminnassa sovelletaan käytäntöön jo olemassa olevaa, 

tutkimuksen tuloksena tai käytännön kokemuksen kautta saatua tietoa. (Kuvio 2) 

Uutta tietoa käytetään uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantoprosessien tai mene-
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telmien aikaansaamiseksi tai jo olemassa olevien parantamiseksi. Kehittämistoi-

minnan tarkoituksena on tutkimustulosten avulla luoda uusia tai parempia palve-

luja, tuotantovälineitä tai – menetelmiä. Sen avulla voidaan myös tuottaa uusia 

ratkaisuja käytännön ongelmiin tai kehittää uusia toimivampia työmenetelmiä ja 

toimintatapoja. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 21; Toikko & Rantanen 

2009,10.) Tutkimustulosten valossa todensimme Kelan ja TE-toimistojen yhteis-

työhön liittyviä kehittymistarpeita sekä loimme kehittämisehdotuksia organisaati-

oiden väliseen yhteistyöhön.  

  

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimus osana kehittämishanketta. (mukaillen Heikkilä ym. 2008, 25). 

 

Kehittämistoiminnasta voidaan puhua myös työyhteisöjen kehittämisen, menetel-

mien ja oman työn kehittämisen yhteydessä, jolloin kehittämisellä pyritään paran-

tamaan ja tehostamaan eri toimintoja (Rantanen & Toikko 2006, 301–308). Kehit-

tämistoiminta tapahtuu joko osana perustoimintaa tai se voidaan toteuttaa erillise-

nä kehittämishankkeena eli projektina. Jos kehittämistoiminta tapahtuu hankkee-

na, tehdään sille suunnitelma, tavoitteet ja nimetään toteuttajat. Hankkeella pyri-

tään aina johonkin päämäärään. Hankkeen vaiheiksi voidaan luokitella kehittämis-

tarpeen tunnistaminen ja esiselvitys, kehittämisen suunnittelu, hankkeen käynnis-

täminen ja toteutus, tulosten kokoaminen ja levittäminen, hankkeen valvonta, seu-

ranta ja tulosten arviointi sekä loppuraportti. (Heikkilä ym. 2008, 25–26.) (Kuvio 

3.) Tämä raportti koskee kehittämishankkeen esiselvitys- ja suunnitteluvaihetta. 

Raportissa käsitellään hankkeen taustaa, hankkeen pohjaksi tehtyä tutkimusta ja 

siitä saatuja tuloksia sekä niistä tehtyjä johtopäätöksiä ts. yhteistyön kehittämiseh-

dotuksia. 

 

 

Kuvio 3. Kehittämishankkeen vaiheistaminen hankkeen elinkaaren mukaisesti. 

(Heikkilä ym. 2008, 58.) 

Ideointi  

esiselvitys 
Suunnittelu Käynnistys Toteutus Päättäminen Arviointi 

Käyttöö
notto ja 
seuranta 

 Tavoiteltu 
tulos 

Kehittäminen/hanke Tutkimus 
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5.3 Tiedonkeruu ja tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksellinen osuus aloitettiin tekemällä sähköinen kyselylomake, joka luotiin 

teorian, kokemuksen ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalta. Kysymysten asette-

lussa ohjasi se, mikä yhteistyössä on yleensä merkityksellistä (yhteydenpito, tie-

donvaihto- ja kulku), sekä se, missä tilanteissa organisaatiot omien tehtäviensä 

puolesta yhteistyötä tekevät. Tiedonkeruumenetelmän valinnasta ajattelimme, että 

sähköinen kyselytutkimus mahdollistaa mielipiteiden ja kokemusten tiedustelun 

helpommin suurelta perusjoukolta kuin esimerkiksi haastattelututkimus. Sähköi-

seen kyselyyn vastaaminen anonyymisti voi olla tutkittavien kannalta mielek-

käämpi vaihtoehto kuin haastatteluun osallistuminen, jolloin henkilöllisyys paljas-

tuu. Sähköiseen kyselyyn vastaaminen vie todennäköisesti myös vähemmän aikaa 

kuin haastatteluun osallistuminen. Kyselyllä kerätty tieto on tehokas tapa saada 

tietoa osallistujien asenteista, arvoista sekä käytetyistä toimintatavoista (Soininen 

& Merisuo-Storm 2009, 130). 

 

Kyselytutkimuksen etuna on se, että se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä ja 

sillä voidaan kerätä suhteellisen helposti laaja tutkimusaineisto. Internet-kyselyn 

etuna on sen edullisuus. Kyselytutkimuksen haittapuolena on se, että ei ole mah-

dollista varmistua siitä, miten vakavasti ja rehellisesti tutkimukseen osallistuneet 

ovat pyrkineet vastaamaan kyselyyn. Muita kyselytutkimuksen ongelmia saattavat 

olla vastaajien vähäinen määrä eli vastauksien määrässä käy kato sekä sen pinnal-

lisuus ja joskus myös epäluotettavuus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 193, 

195; Kananen 2009, 77–78; Soininen & Merisuo-Storm 2009, 131.) 

 

Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeessa oli yhdistettynä sekä strukturoituja, puo-

listrukturoituja että avoimia kysymyksiä. Kyseessä oli siis avoimen ja suljetun 

kyselyn sekamuoto (Soininen & Merisuo-Storm 2009,130). Lomake sisälsi viisi 

täysin strukturoitua kysymystä, joissa vastausvaihtoehdot olivat valmiina, kolme 

puolistrukturoitua, joissa oli valmiita vastausvaihtoehtoja, mutta mahdollisuus 

vastata avoimesti muu -kohtaan ja yhdeksän avointa kysymystä. Avoimilla kysy-

myksillä haluttiin antaa vastaajille mahdollisuus vapaammin kertoa kokemuksis-

taan ja näkemyksistään. Avointen kysymysten kohdalla haasteeksi nousevat vas-

taajien vastaamiseen käytössä olevan ajan määrä ja vastausten tulkinta (Soininen 

& Merisuo-Storm 2009, 130).  

 



23 

 

Kyselylomake toteutettiin Webropol 2.0 -ohjelmalla siten, että tutkimukseen osal-

listujat pystyivät lähettämään vastauksen anonyymisti. Testasimme kyselyloma-

ketta ensin kahdella Kelan virkailijalla, ja heiltä saadun palautteen perusteella 

teimme siihen vielä pieniä muutoksia. Etukäteen oli sovittu otoksen koko eli se, 

kuinka monelle henkilölle kysely lähetetään kussakin yksikössä.  Lähetimme säh-

köpostilinkit kyselyihin helmikuussa 2011 kunkin organisaation esimiehelle, joka 

jakoi ne ja saatteen (Liite 4) itsenäisesti sopimallemme määrälle henkilöitä. Vas-

tausaika kyselyyn oli aluksi kaksi viikkoa, mutta koska vastauksia tuli joistakin 

paikoista vähän, lähetettiin muistutus kyselyyn vastaamisesta ja vastausaikaa pi-

dennettiin. 

 

Kyselylomakkeessa selviteltiin ensin vastaajan asemaa ja työkokemusta ko. orga-

nisaatiossa. Taustatietoja koskevien kysymysten jälkeen siirryttiin yhteistyötä 

koskeviin kysymyksiin. Kysyttiin, miksi yhteistyöorganisaatioon oltiin yhteydes-

sä, ja tilanteita, milloin ja millä tavalla yhteistyötä tehdään. Tämän jälkeen kartoi-

tettiin mahdollisia ongelmia yhteydenpitotavoissa ja – välineissä sekä vastaajien 

mielestä parasta tapaa pitää yhteyttä yhteistyöorganisaatioon ja päinvastoin eli 

miten vastaajien mielestä yhteistyökumppaneiden kannattaisi mieluiten olla yh-

teydessä heihin. Sitten vastaajilta kysyttiin sitä, miten tärkeäksi ja toimivaksi he 

kokevat yhteistyön tällä hetkellä yhteistyöorganisaation kanssa ja mitä he ajattele-

vat sähköisestä tiedonvälityksestä, ja millä tavoin sitä pitäisi kehittää yhteistyöor-

ganisaatioiden välillä. Lisäksi tiedusteltiin, millaista tarvetta yhteistyölle vastaajat 

kokevat silloin, kun työttömyysturvaan liittyvään lainsäädäntöön tulee muutoksia. 

Lopuksi vastaajilta kysyttiin visiota siitä, millaista yhteistyö olisi tulevaisuudessa 

parhaimmillaan Kelan ja TE-toimiston välillä ja annettiin mahdollisuus kirjoittaa 

vapaita terveisiä ja kommentteja. (Liite 5 ja 6.) 

 

Kysely oli sovittu lähetettäväksi Kelassa 25 virkailijalle ja kahdeksalle esimiehelle 

eli yhteensä 33 henkilölle (sisältäen Päijät-Hämeen ja Helsingin toimistot) ja TE-

toimistossa 28 virkailijalle ja 10 esimiehelle eli kaikkiaan 38 henkilölle (sisältäen 

Päijät-Hämeen ja Helsingin TE-toimistot).  Tutkijoina meillä ei ole tietoa siitä, 

millä otantamenetelmällä esimiehet ovat valinneet ne henkilöt, joille kysely on 

lähetetty.   

 

Vastauksia Kelasta saatiin yhteensä 17, joista esimiehiltä oli 5 ja virkailijoilta 12. 

Vastausprosentiksi Kelasta tuli 51,2 %. TE-toimistosta vastauksia saatiin yhteensä 
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25, joista esimiehiltä oli 4 ja virkailijoita 20. Yksi henkilö ei ilmoittanut, kumpaan 

ryhmään kuuluu. Vastausprosentiksi TE-toimistosta tuli 65,8 %. 

5.4 Aineiston analyysi 

 

Strukturoidut ja puolistrukturoidut kysymykset analysoitiin tilastollisesti Webro-

pol-ohjelman 2.0 avulla ja havainnollistettiin taulukoilla ja kuvioilla. Puolistruktu-

roidut kysymykset avointen vastausten osalta käsiteltiin laadullisesti, kuten jäl-

jempänä on selvitetty.  Tutkimusta analysoitaessa kvantitatiivinen ja kvalitatiivi-

nen tutkimusmenetelmä yhdessä täydensivät toisiaan. Haasteellisinta on lähesty-

mistapojen erojen tarkka rajaaminen toisistaan (Hirsjärvi ym. 2009, 136). 

 

Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysiä käytetään usein inhimillisen vuorovai-

kutuksen tutkimiseen tai ihmisen kokemuksen kuvaamiseen (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 14). Tässä tutkimuksessa selvitettiin Kelan ja TE-toimiston virkailijoiden ja 

esimiesten kokemuksia ja näkemyksiä yhteistyön toimivuudesta, sen ongelmista 

ja yhteistyön kehittämisestä. Suurin osa aineistosta oli laadullisesti analysoitavaa 

aineistoa. 

 

Laadullinen analyysi aloitetaan siten, että ensin päätetään mikä aineistossa ensisi-

jaisesti kiinnostaa, ja sen pohjalta aineisto käydään läpi, ja siitä erotellaan ja mer-

kitään nämä asiat. Aloitimme tutkimusaineiston analysoimalla avoimet kysymyk-

set kysymys kerrallaan, ja jokaisen kysymyksen vastauksista nostettiin esiin olen-

nainen tutkimustehtäviin peilaten.  Tämän jälkeen vastaukset teemoitettiin jokai-

sen kysymyksen kohdalta. Tämä tapahtui etsimällä aineistosta vastausten yhteen-

kuuluvuuden ja samankaltaisuuden perusteella merkityskokonaisuuksia. Näitä 

kokonaisuuksia pyrittiin tematisoimaan, käsitteellistämään ja yleistämään. Etsim-

me vastauksista samankaltaisuudet ja niputimme ne tuloksista esiin nousseen tie-

tyn teeman alle ja laskimme frekvenssit eli samantyyppisten vastausten määrän 

yhteensä teemoittain. Lisäksi huomioimme kuitenkin tutkimuksen tavoitteen kan-

nalta yksittäisetkin tärkeät vastaukset ja kommentit sen jälkeen, kun yleistykset 

teemoittain oli saatu suoritettua. Lopuksi erillisistä merkityskokonaisuuksista py-

rittiin luomaan kokonaisuus, ja kirjoitettiin yhteenveto siitä, mitä niistä voidaan 

tulkita. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi selkä sanallinen kuvaus ja luotettavat 

johtopäätökset tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–92, 95, 101–

108). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan nimenomaan kiinnostuneita mm. kie-
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len piirteistä, säännönmukaisuuksien etsimisestä ja tekstin tai toiminnan merki-

tyksen ymmärtämisestä (Hirsjärvi ym. 2009, 165–166).  

 

Aineisto on käsitelty tässä tutkimuksessa siten yhtenä kokonaisuutena, että vasta-

ukset analysoidaan ainoastaan pääsääntöisesti Kelan ja TE-toimiston vastauksina. 

Paikkakuntakohtaisia eroja vastausten laadussa ei tutkita tässä tutkimuksessa. 

Pääsääntöisesti ei pyritä myöskään tuomaan esiin eroja esimiesten ja virkailijoiden 

vastausten välillä. Paikkakunnalla ja asemalla ei ole merkitystä kehittämishank-

keen tavoitteen kannalta. Peruste tulosten käsittelytavalle näin on se, että pohjim-

maisena tavoitteena tässä tutkimuksessa on saada tutkimustulosten avulla sellaista 

tietoa, jonka pohjalta voimme tehdä konkreettisia ehdotuksia Kelan ja TE-

toimiston välisen yhteistyön kehittämiseksi. Kelan ja TE-toimiston vastaukset on 

haluttu kuitenkin analysoida erikseen, koska niistä on saatu tärkeää pohjatietoa 

organisaatioittain yhteistyön nykytilan kokemisesta ja organisaation sisäisistä 

toimintatavoista.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELUA  

6.1 Vastaajien asema ja työvuodet 

 

TE-toimiston virkailijoista 15 henkilöä ja esimiehistä 4 henkilöä olivat työsken-

nelleet TE-toimistossa yli 10 vuotta. Yhteensä TE-toimiston vastaajista 19 oli 

työskennellyt siellä yli 10 vuotta. Kolme virkailijaa oli työskennellyt TE-

toimistossa 4-10 vuotta ja vain kaksi virkailijaa 1-3 vuotta. Kukaan vastaajista ei 

ollut työskennellyt alle vuotta. Kelan virkailijoista kuusi ja esimiehistä kolme oli 

työskennellyt Kelassa yli 10 vuotta.  Yhteensä 9 vastaajaa oli työskennellyt Kelas-

sa yli 10 vuotta. Viisi henkilöä oli työskennellyt siellä 4-10 vuotta ja vain yksi 

henkilö vastaajista oli työskennellyt Kelassa 1-3 vuotta. Kukaan vastaajista ei ol-

lut työskennellyt alle vuotta. 

 

 

Taulukko 1. Vastaajien asema ja työvuosien jakauma TE-toimistossa ja Kelassa 

 

  TE-toimisto  Kela 

Työvuodet Esimies 

N=4 

Työntekijä 

/toimihenkilö/ 

virkailija 

N=20 

Esimies 

N=5 

Työntekijä 

/toimihenkilö/ 

virkailija 

N=12 

Alle vuoden 0 0 0 0 

1-3 vuotta 0 2 1 1 

4-10 vuotta 0 3 1 5 

yli 10 vuotta 4 15 3 6 

 

6.2 Yhteydenoton syy yhteistyöorganisaatioon 

 

Seuraavassa osiossa (kuvio 4 ja 5) kartoitettiin niitä syitä ja asioita, joiden vuoksi 

otetaan yhteyttä toiseen yhteistyöorganisaatioon. Kysymyksiin oli mahdollista 

vastata monella vastausvaihtoehdolla samanaikaisesti.  

 

TE-toimistosta otettiin useimmiten (17 vastausta) yhteyttä Kelaan, jos Kelasta oli 

pyydetty työvoimapoliittista lausuntoa tai siihen liittyen haluttiin selvittää tai tar-

kentaa Kelan virkailijalta jotain. Yhtä yleisesti (17 vastausta) TE-toimistosta otet-
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tiin yhteyttä Kelaan silloin, kun haluttiin tietää montako päivää asiakkaalle on 

maksettu työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Kela välittää TE-toimistolle säh-

köisesti sen tarvitsemia asiakkaiden työttömyyspäivien kertymätietoja, joiden pe-

rusteella TE-toimisto esim. tukityöllistää asiakkaan, jos kyseessä on pitkäaikais-

työtön. Ilmeisesti Kelan sähköisesti välittämät kertymätiedot eivät ole riittävät, tai 

niitä ei ehkä löydetä helposti TE-toimiston järjestelmästä, tai ne ovat virheellisiä, 

koska niiden takia joudutaan ottamaan edelleen jonkin verran yhteyttä Kelaan.  

 

Kolmanneksi yleisimmin (12 vastausta) Kelaan otettiin yhteyttä asiakkaan pyyn-

nöstä. Muiksi syiksi yhteydenottoon nimettiin sairauspäivärahapäivien, vanhem-

painrahan tai kotihoidontuen päättymispäivä sekä yleinen tiedon puute Kelan 

etuuksista tai takaisinperintäasioista tai epäselvyydet asiakkaan työssäoloehdon 

täyttymisessä. 

 

Vastaajien määrä: 25 

Kuvio 4. Missä tilanteissa otan yhteyttä TE-toimistoon? 

 

Kelasta otettiin myös yleisimmin (15 vastausta) yhteyttä TE-toimistoon siksi, että 

sieltä pyydettiin työvoimapoliittista lausuntoa tai tiedusteltiin jotain lausuntoon 

liittyvää asiaa (esim. puutteita lausunnossa). Kolmanneksi eniten (4 vastausta) 

Kelastakin otettiin yhteyttä TE-toimistoon asiakkaan pyynnöstä. Muita syitä, mik-

si Kelasta otetaan yhteyttä TE-toimistoon, olivat joidenkin asiakkaiden sinne toi-

mittamien dokumenttien pyytäminen, asiakkaan työttömyystilanteen tarkistus ja 

TE-toimiston menettely- ja käsittelytapojen tiedustelu. Esimiehet ottivat Kelasta 

yhteyttä TE-toimistoon lähinnä sidosryhmäyhteistyöasioissa, esim. yhteistyöpala-

verien järjestäminen. 

 

 

 



28 

 

Vastaajien määrä: 17 

 

Kuvio 5. Millaisissa tilanteissa otat yhteyttä TE-toimistoon 

 

Se, että molempien organisaatioiden yleisimmät yhteydenoton syyt koskivat työ-

voimapoliittisia lausuntoja, ei ollut mikään yllätys. Kela tarvitsee työvoimapoliit-

tisen lausunnon TE-toimistolta asiakkaan työttömyysetuushakemuksen ratkaise-

mista varten (Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290). Se on asiakasprosessin nä-

kökulmasta tärkein rajapinta näiden organisaatioiden välillä. Tuloksissa kiinnitti 

huomiota myös se, että lausuntojen antaminen ja saaminen eivät suju kovin mut-

kattomasti, vaan ne vaativat paljon yhteydenottoja puolin ja toisin, mikä puoles-

taan hidastaa asiakkaan asian käsittelyä.  

6.3 Keneen ja miten yhteyttä otetaan yhteistyöorganisaatiossa 

 

Tässä kysymyslomakkeen kohdassa haluttiin selvittää keneen ja miten kunkin 

organisaation vastaaja ottaa yhteyttä yhteistyöorganisaatioon. (Kuvio 6 ja 7) Ky-

symyksiin oli mahdollista vastata monella vastausvaihtoehdolla yhtä aikaa.  

 

TE-toimistosta otettiin useimmiten (15 vastausta) yhteyttä Kelan yhteyskeskuk-

seen työttömyysturvan neuvontanumeroon tai Kelan viranomaislinjaan. Osa TE-

toimiston vastaajista (6 vastausta) otti yhteyttä henkilökohtaisesti johonkin Kelan 

virkailijaan. Avoimissa vastauksissa oli pääsääntöisesti samoja vastauksia kuin 

edellä on mainittu. Lisäyksenä oli mainittu, että yhteyttä otettiin asiakkaan posti-

numeron mukaiseen toimistoon tai johonkin tiettyyn virkailijaan, joka on Kelasta 

pyytänyt ottamaan yhteyttä. 
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Vastaajien määrä: 25 

Kuvio 6. Keneen/mihin otat yhteyttä Kelassa, kun siihen tulee tarvetta? 

 

Kelasta eniten (12 vastausta) otettiin yhteyttä TE-toimiston työlinjaan. Toiseksi 

eniten (7 vastausta) otettiin yhteyttä suoraan asiakkaan omaan TE-toimistoon ja 

kolmanneksi eniten (5 vastausta) henkilökohtaisesti johonkin virkailijaan. Vasta-

usvaihtoehdossa muuhun, oli lueteltu ELY-keskus, TE-toimiston johtaja tai TE-

toimiston valtakunnallinen puhelinpalvelu. 

Vastaajien määrä: 17 

Kuvio 7. Keneen/mihin otat yhteyttä TE-toimistoon, kun siihen tulee tarvetta? 

 

Sen lisäksi, että kysyttiin keneen virkailija otti yhteyttä yhteistyöorganisaatiossa, 

tiedusteltiin tapaa, miten ja millä yleensä yhteyttä otetaan (kuvio 8). TE-

toimistosta otettiin eniten yhteyttä Kelaan puhelimitse (25 vastausta), toiseksi 

eniten käytettiin sähköpostia (4 vastausta) ja vain harvoin otettiin yhteyttä faxitse 

tai jollain muulla tavoin. Kirjeitse ei yhteyttä otettu lainkaan. 

 

Kelasta otettiin myös eniten yhteyttä TE-toimistoon puhelimella (17 vastausta) ja 

melkein yhtä usein (14 vastausta) kirjeellä. Kolmanneksi eniten (5 vastausta) käy-

tettiin sähköpostia tai suojattua sähköpostia. Yksi vastaaja piti yhteyttä faxilla ja 

yksi vastaaja käy joskus jopa henkilökohtaisesti hoitamassa asioita TE-

toimistossa. 
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Kuvio 8. Miten otan yhteyttä TE-toimistoon /Kelaan? 

6.4 Ongelmia yhteydenpitotavoissa ja -välineissä 

 

Vastaajilta tiedusteltiin, kokevatko he ongelmia yhteydenpitotavoissa tai -

välineissä. TE-toimistosta em. kysymykseen oli vastannut 18 henkilöä 25:sta 

vastaajasta. Kahdeksastatoista vastanneesta seitsemän koki, ettei ongelmia ole 

ollut tai niitä on ollut vähän. TE-toimiston vastauksista kävi esiin seuraavia on-

gelmia yhteydenpitotavoissa ja -välineissä: 

 

 Puhelimessa jonottaminen 

 Kirjeiden eksyminen 

o eivät tule oikealle henkilölle 

 Virkailijoiden vaikea tavoitettavuus 

o suorien kontaktien puuttuminen 

o ei tiedetä keneen ottaa yhteyttä 

o ei tiedetä lähettäjän nimeä 

o yhteydenottopyyntöön ei vastata 

 Kelan puutteellinen sisäinen kommunikointi 

Eniten ongelmia (kuudessa vastauksessa) koettiin yhteydenpidossa puhelimella 

soitettaessa, koska siinä joutuu jonottamaan, eikä pääse heti läpi. Toiseksi eniten 

nousi esille Kelan virkailijoiden vaikea tavoitettavuus tai suorien kontaktitietojen 

puutuminen. Tämä aiheuttaa ongelmia erityisesti silloin, jos asiakas on paikalla, ja 

0 5 10 15 20 25 30 

Sähköpostilla 

Puhelimella 

Kirjeellä 

Faksilla 

Suojatulla sähköpostilla 

Muulla tavoin, millä 

Kela 

TE-toimisto 
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pitäisi tavoittaa Kelan virkailija heti. Ei tiedetä, kehen yhteyttä pitää ottaa, kun ei 

ole yhteystietoja, tai jos Kelasta on soitettu työlinjalle tai laitettu tekstiviestiä TE-

toimistoon jostakin asiasta, niin lähettäjän tai soittajan nimi eivät käy selville vies-

tistä tai tiedot ovat muutoin puutteelliset. Tällöin TE-toimistosta ei voida olla yh-

teydessä takaisin Kelaan juuri siihen kyseiseen henkilöön ja asian hoitamiseen 

kuluu turhaa aikaa ja vaivaa. Kelan kirjeitse tekemistä yhteydenotoista mainittiin 

eräässä vastauksessa, että ne eivät tule yleensä oikealle virkailijalle TE-

toimistossa. 

”Kelan puhelinnumerot ( sekä virkailijoiden nimi ja asema)ovat kiven takana, 

usein olisi hedelmällistä keskustella esim. kuntoutusasioista kuntoutusasioita hoi-

tavan virkailijan kanssa, mutta nimen ja puhelinnumeron saaminen on miltei 

mahdotonta (mikäli ei sattumalta ole tuttuja töissä Kelassa). Usein on tärkeää 

asioiden eteenpäin viemisessä jne., että saa saman henkilön kiinni. En käsitä mik-

si viranomaisyhteistyössä on niin vaikeata tavoittaa henkilöä samasta kaupungis-

ta. Vanhoina hyvinä aikoina oli tietoa, ketkä hoitavat tiettyjä asioita ja näitä hen-

kilöitä oli suht helppo tavoittaa. Nykyään Kelan puhelinnumerot eivät käy ilmi 

mistään (paitsi "ryhmänumerot" ja on äärimmäisen turhauttavaa kuunnella "his-

simusiikkia" pahimmassa tapauksessa yli ½tuntia jälleen, koska puhelu katkais-

taan pitkien jonojen takia.” 

Eteen oli tullut myös tilanteita, joissa Kelan virkailijan nimi on tiedossa, mutta 

kyseinen henkilö on varattu tai ei ole paikalla tai ei vastaa jätettyyn soittopyyn-

töön. Ei aina tiedetä, kuinka Kelan virkailijat voi saada sähköpostilla kiinni ja 

Kelan omaa järjestelmää pidettiin sekavana, koska yksi virkailija ei tiedä, mitä 

toinen on tehnyt, ja asioiden hoitaminen kestää. 

”Muuten hyvä, esim. viranomaisnro vastaa nopeasti, mutta joskus tuntuu että Ke-

lan oma järjestelmä on varsin sekava (?), yksi virkailija ei välttämättä tiedä mitä 

toinen on tehnyt ja/tai asioiden hoito kestää. Sitten taas Kelalla on tapana jättää 

meille postin lisäksi esim. lausuntopyyntöjä myös valtakunnallisen työlinjan kaut-

ta, ja tämä on joskus ongelmallista - useimmiten tiedot ovat ok, mutta joskus 

muistilappujärjestelmämme tilanpuutteen vuoksi tiedot ovat epäselviä ja/tai puut-

teellisia, mikä vie turhaa aikaa ja tuottaa turhaa työtä.” 

Kelasta kaikki 17 vastaajaa olivat vastanneet kysymykseen ja 16 vastaajaa heistä 

kokivat jonkintasoisia ongelmia yhteydenpidossa ja -välineissä TE-toimistoon 

päin. Kelan vastauksista kävi esiin seuraavia ongelmia yhteydenpitotavoissa ja -

välineissä: 

 

    Puhelimella läpi pääsyn vaikeus 

o pitkä jonotusaika 

o ei tavoiteta tiettyä virkailijaa 

 Työlinjalle jätetty viesti ei kulje perille 



32 

 

 Kommunikointivaikeudet 

 Kirjeen käyttö yhteydenpitovälineenä 

o hidas, kulkee 2. luokan postissa 

o työvoimapoliittista lausuntoa ei saada kirjeen määräajan puitteissa 

 Organisaatioiden kankeus ja byrokratia 

 Yhteistyön toimivuuden varmistaminen puutteellista 

 Paikkakunnan koko vaikeuttaa yhteistyötä 

 

Puhelimella läpi pääsyn vaikeus TE-toimistoon kävi ilmi 14 vastauksesta jollain 

tasolla. He kokivat ongelmien liittyvän pitkään jonotusaikaan puhelimessa (puhe-

limessa saa roikkua useaan kertaan päivän aikana, eikä läpi pääse) ja siihen, ettei 

tiettyä virkailijaa tavoita tai työlinjalle jätetty viesti ei kulje perille. Kelan ohjeis-

tuksessa suositaan puhelimen käyttöä asioiden hoidossa, koska se on yksi nopein 

tapa saada asiakkaan asia eteenpäin. TE- toimistoon puhelimella pääsyn vaikeu-

den vuoksi, asiakkaan asian eteenpäin hoitaminen saattaa viivästyä jopa viikon, 

vaikka kyse olisi voinut olla pienen yksityiskohdan tarkentamisesta. Kirjeellä ta-

pahtuva yhteydenpito koettiin myös aikaa vieväksi (kirje kulkee 2. luokan postis-

sa), eikä sen avulla saatu aina toivottua työvoimapoliittista lausuntoa asiakkaalle 

kirjeeseen asetetun määräajan puitteissa. Asiasta jouduttiin sen lisäksi vielä soit-

tamaan, jonka jälkeenkin lausunnon saapuminen saattoi kestää, jolloin asiakkaan 

hakemuksen käsittely viivästyy Kelasta riippumattomista syistä. 

 

”Puhelimitse välillä hankala saada yhteyttä (ruuhkaa/jonotusta), hankaloittaa 

asioitten etenemistä, koska TE-toimiston toiveena on ensisijaisesti mm. puhelimit-

se tapahtuvat lausunto- ym. pyynnöt. Kirjalliset pyynnöt: esim. lausunnon tulevat 

harvoin kirjeessä asetetun määräajan puitteissa->asiakkaan hakemuksen käsittely 

viivästyy Kelasta riippumattomista syistä” 

 

Muutamat kokivat yhteydenpidossa olevan myös kommunikointivaikeuksia. Yh-

teistyöorganisaatiossa ei aina ymmärretä, mitä yhteydenottaja pyynnöllään tarkoit-

taa, tai mistä asiasta hän puhuu. Organisaatioita kritisoitiin myös hitaasta ja kan-

keasta toiminnasta sekä byrokratiasta ja todettiin, että sidosryhmätyön tulisi olla 

tiiviimpää. Lisäksi epäiltiin, että puhelinongelmien vuoksi eri toimijatasojen yh-

teistyöongelmat jäävät katveeseen, koska ei varmisteta mitenkään säännöllisesti 

yhteistyön sujumista. Myös paikkakunnan koon merkitys yhteistyöhön mainittiin. 

Suurella paikkakunnalla yhteistyö on vaikeampaa kuin pienellä paikkakunnalla. 
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”Valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelusta viestit välittyvät melko hitaasti paikalli-

seen yksikköön tai jäävät kokonaan välittymättä. Tai toinen puhuu aidasta ja toi-

nen aidanseipäistä (viestin sisältö muuttuu, kun puhelinpalvelu ei ymmärrä asi-

aa).” 

 

”Kun olen nyt tullut vasta, n. vuosi sitten, Helsingin vakuutuspiiriin, on täällä yh-

teistyö te-toimiston kanssa paljon hankalampaa kuin aikaisemmalla pienellä paik-

kakunnalla.  Yhteistyökuviot ovat virallisia, mitään asia ei voi hoitaa spontaanisti, 

vaan kaikki pitää valmistella ennakkoon.  Epävirallisia keskusteluja ei voi käydä.  

Ihmisiä ei tunne, joten ei voi tietää, keneen ollaan yhteydessä.  Täällä on suuret 

organisaatiot ja henkilöillä kovin suppeat toiminta-alueet, joten täytyy tietää, ke-

neen pitää olla yhteydessä missäkin asiassa.  Oman organisaation virallisia por-

taita ei voi ohittaa, vaan tietoa pitää välittää edelleen ja seuraava porras välittää 

taas edelleen.  Tieto tällaisessa moniportaisessa organisaatiossa ei välttämättä 

välity sellaisenaan ja tiedon tärkeyskin voi muuttua.” 

 

 

Tuloksista on luettavissa, että käytännössä organisaatioiden välinen yhteistyö ta-

pahtuu henkilökohtaisesti yksilötasolla esim. Kelan virkailija vaihtaa tietoa yhteis-

työorganisaation virkailijan kanssa. Tämä johtaa siihen, että yhteistyöverkosto ei 

pysy koko ajan muuttumattomana ja kiinteänä, mikä puolestaan voi vaikeuttaa 

yhteistyön tekemistä, koska ei tunneta toisen organisaation työntekijöitä ja yhteys-

tiedot vaihtuvat (Salo ym. 2003, 13).   

6.5 Paras tapa olla yhteydessä yhteistyöorganisaatioon 

 

Vastaajilta tiedusteltiin, mikä heidän mielestään olisi järkevä tapa ja väline olla 

yhteydessä yhteistyöorganisaatioon. TE-toimiston vastaajilta kysyttiin, mikä olisi 

heidän mielestään paras tapa olla yhteydessä Kelaan ja Kelan vastaajilta tiedustel-

tiin taas vastaavasti, mikä heistä olisi paras tapa olla yhteydessä TE-toimistoon. 

TE-toimistosta kysymykseen vastasi 20 vastaajaa. TE-toimiston vastaajien mie-

lestä parhaat tavat olla yhteydessä Kelaan olivat: 

 

 Puhelin 

o nopea 

o voi selvittää asiat asiakkaan läsnä ollessa 

o suora kontakti asiaa käsittelevään virkailijaan 

o voi tarvittaessa tehdä lisäkysymyksiä 

o tietoturvallista 

o viranomaislinja 

 Sähköposti 
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o kirjallinen dokumentointi 

o nopeampi kuin puhelin, kun ei tarvitse jonottaa 

 Fax 

 

Reilusti yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että paras tapa ottaa yhteyttä Kelaan, 

on puhelin. Puhelimella yhteydenpidon eduiksi mainittiin mm. sen nopeus, tieto-

turvallisuus ja se, että jos asiakas on paikalla, saa asian selvitettyä asiakkaan läsnä 

ollessa heti. Puhelimessa voi myös esittää mahdolliset lisäkysymykset asiaan sa-

man tien. Viranomaislinjaa pidettiin myös hyvänä paikkana olla yhteydessä puhe-

limitse, mutta toisaalta olisi tarvetta toisinaan saada puhelinkontakti suoraan juuri 

siihen ihmiseen ja paikkaan, joka hoitaa asiakkaan asiaa. 

”Haluaisin olla yhteydessä siihen paikkaan, joka hoitaa asiakkaan asioita ja sii-

hen henkilöön /henkilöihin jotka hoitavat näitä. Varsinkin kuntoutusasiat ovat 

usein niin mutkikkaita ja vaikeita, että niiden selvittäminen vie aikaa ja joutuu 

palaamaan moneen kertaan samaan asiaan. Jos silloin joka kerta puhuu uuden 

henkilön kanssa sekä aikaa että informaatiota valuu hukkaan. Jos voisi saada 

Kelan puhelinluettelon josta ilmenee missä henkilöt ovat töissä ja mitä asioita 

hoitavat sekä sähköposti että puhelinasiat hoituisivat NIIN paljon paremmin .” 

Toiseksi eniten kannatettiin yhteydenpitoa sähköpostilla. Sähköpostilla yhteyden-

pidon eduiksi mainittiin siitä jäävä kirjallinen dokumentointi, sekä se, että jää pu-

helimessa jonottamiseen käytettävä aika muuhun työhön. jonkun mielestä sähkö-

postia voisi laittaa organisaation postilaatikkoon, joka varmistaisi sen, ettei se jää 

roikkumaan jonkun virkailija henkilökohtaiseen postilaatikkoon esim. loman ai-

kana. Sähköpostin haitaksi mainittiin se, ettei tällä hetkellä ole kätevää suojattua 

sähköpostia organisaatioiden välillä. Faksin käyttö yhteydenpitovälineenä mainit-

tiin, mutta sitä ei kannatettu yleisesti hyvänä tapana. 

”Sähköposti olisi näppärä, mutta meillä ei ole suojattuja yhteyksiä. Samoin 

"kuuma linja" lähimpään toimistoon puhelimitse olisi hyvä. Jonotusajat puheli-

messa ovat tosi pitkiä ja hankalia asiakastyössä. ” 

Kelasta kysymykseen vastasivat kaikki 17 vastaajaa. Kelan vastaajien mielestä 

parhaat tavat olla yhteydessä TE-toimistoon olivat: 

 Puhelin 

o nopea 

o voi tarvittaessa tehdä lisäkysymyksiä 

o suora kontakti asiaa käsittelevään virkailijaan 

 Sähköposti 

o kirjallinen dokumentointi 



35 

 

o nopea 

o helppo 

 Henkilökohtaiset kontaktit 

 Kirje 

o kirjallinen dokumentointi 

o parempi kuin puhelin, koska sillä ei pääse läpi 

 Lausuntopyynnöt sähköisesti suorasiirtotietona 

 

Myös Kelan vastaajat kannattivat eniten yhteydenpitoa puhelimitse. Kaksitoista 

vastaajaa oli maininnut vastauksessaan puhelimen. Puhelimen eduiksi mainittiin 

sen nopeus, jos sillä pääsisi helposti läpi. Lisäksi puhelimella yhteydenpidossa 

nähtiin molemminpuolisena hyötynä se, että asiassa voi esittää tarkentavia kysy-

myksiä, ja kumpikin osapuoli voi saada samalla kertaa haluamansa tiedon.  Työ-

linja tyyppinen puhelinpalvelu nähtiin hyvänä, mikäli sinne pääsisi läpi, ja viestit 

sieltä kulkisivat perille. Muutamat haluaisivat olla yhteydessä suoraan asiakkaan 

vastuuvirkailijaan, koska silloin saisi asian hoidettua heti, ja asiakkaan asia sujuisi 

nopeammin. Miinuksena tässä nähtiin kuitenkin se, että päivän aikana pitäisi olla 

yhteydessä useaan eri virkailijaan. 

 

”Jos olisi mahdollista saada "pikapuhelinpalvelu", se olisi hyvä jossakin tapauk-

sessa, esim. kun täytyy tarkentaa lausuntoa tms.” 

 

”Puhelimitse nimenomaan työlinjatyyppinen puhelin jossa aina on joku vastaa-

massa.  Sähköpostikin olisi hyvä jos olisi jokin "yleinen" eli ei virkailijakohtainen 

sähköposti, johon aina on joku vastaamassa.” 

 

Toiseksi eniten nähtiin puhelimen lisäksi sähköposti hyvänä yhteydenpitovälinee-

nä. Sähköpostin etuna pidettiin myös Kelassa kirjallista dokumentointia ja sen 

helppoutta ja nopeutta esim. lausuntopyynnöissä. Toivottiin myös, että jos TE-

toimistossa olisi samanlainen käsittelyaikatakuu kuin Kelassa on, eli asiakkaiden 

sähköposteihin vastataan viimeistään 3 työpäivän aikana yhteydenotosta (pääsään-

töisesti kuitenkin samana tai seuraavana päivänä viestin saapumisesta). 

 

Osa oli sitä mieltä, että paras tapa lähestyä TE-toimistoa on kirje, koska siitä jää 

Kelaan kirjallinen dokumentti ja puhelimitse ei pääse läpi. Muutamissa vastauk-

sissa kirjettä pidettiin taas erittäin huonona tapana siksi, koska sen perille meno 

saattaa pelkästään kestää jo melkein viikon, vaikka siitä jäisikin kirjallinen doku-
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mentointi. Kirjeiden käyttämisessä ongelmana nähtiin myös se, ettei tiedä, mene-

vätkö ne koskaan perille. 

 

Kannatettiin myös henkilökohtaista yhteydenpitoa suoraan esim. vastuuvirkaili-

jaan tai yhteistyöpalaverien muodossa TE-toimiston henkilöstön kanssa. Ja toivot-

tiin säännöllisiä verkostopalavereja pari-kolme kertaa vuodessa. lausuntopyynnöt 

voisivat myös mennä sähköisten järjestelmien välisenä suorasiirtotietona.  

 

”Säännölliset verkostopalaverit, joiden ei välttämättä tarvitse olla pitkiä: käsitel-

lään kootusti pari-kolme kertaa vuodessa keskeisimmät sujuvan yhteistyön es-

teet/hidasteet.” 

 

”Joskus mietin eikö meidän järjestelmään voisi laittaa lausuntopyyntökohtaa, 

josta yön aikana suorasiirtona lähtisi kaikki kerralla te-toimistoon. Liikkuuhan 

Kelasta heille muutakin tietoa! 

6.6 Paras tapa olla yhteydessä yhteistyöorganisaatiosta omaan organisaatioon 
  

 

Kahdeksannessa kysymyksessä selvitettiin vastaajien näkemystä siitä, mikä olisi 

paras tapa olla yhteistyöorganisaatiosta yhteydessä heihin. Tässä kysymyksessä 

kysyttiin, mikä olisi TE-toimiston henkilöiden mielestä paras tapa olla yhteydessä 

Kelasta heihin, ja kelalaisilta kysyttiin päinvastoin, mikä olisi heistä paras tapa 

olla TE-toimistosta yhteydessä Kelaan. TE-toimistosta kysymykseen vastasi 23 

vastaajaa. TE-toimiston vastaajien mielestä paras tapa olla Kelasta yhteydessä TE-

toimistoon: 

 

 Sähköposti 

o voi vastata rauhassa sitten, kun on aikaa 

 Puhelin 

o asian saa hoidettua kerralla kuntoon 

o työlinjalle  

o henkilökohtainen soittopyyntö 

 Kirje tai fax 

 

 Eniten TE-toimiston vastaajat toivoivat, että Kelasta oltaisiin heihin yhteydessä 

sähköpostitse. Sähköposti koettiin hyväksi tavaksi, koska siihen voi vastata rau-

hassa sitten, kun on aikaa. Perusteluna tähän oli sen, puheluihin on hankala vasta-
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ta, jos asiakas on paikalla. Suojattua sähköpostia ei kuitenkaan pidetty kovin hy-

vänä, koska sen voi aukaista vain kerran.  

”Sähköposti. Siksi koska se ei ole aikaan sidottu. Teen asiakastyötä ja istun pala-

verissa. Silloin on välillä tosi hankala saada yhteys puhelimitse.” 

 

Puhelin sai kannatusta toiseksi eniten, se toistui kymmenessä vastauksessa. Puhe-

linta pidettiin hyvänä välineenä, koska silloin saa asian hoidettua kerralla. Myös 

asiakkaan kannalta puhelin nähtiin parhaimpana tapana hoitaa asia, ettei vain lähe-

tettäisi asiakasta turhaan asioimaan TE-toimistoon. Muutaman vastaajan mielestä 

puhelut tulisi hoitaa työlinjan kautta, jokunen kannatti taas henkilökohtaisen soit-

topyynnön jättämistä. Eräässä vastauksessa arvioitiin, ettei työlinja toimi riittävän 

hyvin, koska tietoa ei välity sieltä tarpeeksi käsittelijöille. Kirjeen ja faxin käyttöä 

ei kannatettu juurikaan.  

”Kelasta olisi tietysti kanssa hyvä että voisi olla puh. yhteydessä että saisi kerral-

la selväksi. Meille ei vaan pääse suoraan vaan pitää jättää soittopyyntö.” 

”Kela on yhteydessä pääsääntöisesti työlinjalle jonka kautta viestiä meille tulee. 

On minusta toiminut hyvin.”  

 

Kelasta 16 vastaajaa oli vastannut tähän kysymykseen. Kelan vastaajien mielestä 

parhaat tavat olla TE-toimistosta yhteydessä Kelaan: 

 

 Puhelin  

o yhteyskeskuksen työttömyysturvanumero 

o viranomaislinja 

o suora kontakti tietylle asiantuntijalle tai etuusvastaavalle 

 Sähköposti 

o asiantuntijoille suoraan 

o ryhmäpostilaatikkoon 

 Henkilökohtainen kontakti tai verkostopalaverit 

 Reaaliaikainen chat 

 

Puhelin sai Kelassa eniten (9 vastausta) kannatusta parhaimpana yhteydenottota-

pana TE-toimistosta Kelaan päin. Useimmissa noista vastauksista esitettiin puhe-

limella tapahtuvaa yhteydenottoa joko Kelan yhteyskeskuksen työttömyysturva-

numeroon tai viranomaislinjaan, jotta se ei häiritsisi Kelan ratkaisutyöntekijöiden 
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työtä. Ehdotettiin myös, että voitaisiin perustaa ihan erillinen linja TE-toimistojen 

palvelemiseen, jota hoitaisivat asiantuntijat. Epäiltiin kuitenkin, että tällaisella 

olisi varsin työllistävä vaikutus.  

”Viranomaislinja on ok. Hankalia asioita varten muutamien Kelan virkailijoiden, 

esim. etvan puhelinnumero on hyvä olla TE-toimistossa. Riittävän yksilöidyt lau-

sunnot, ne tulevat suht nopeasti. Puhelimella ei Kelassakaan tätä nykyä saa yhte-

yttä suoraan asiaa hoitavaan henkilöön.”  

 

Toiseksi parhaimpana vaihtoehtona puhelimen jälkeen tuli sähköpostiyhteydenpi-

to. Mielipiteet sähköpostin osalta jakautuivat. Osan mielestä sähköpostia voitaisiin 

hoitaa ryhmäpostilaatikoiden kautta, osan mielestä sitä voisi laittaa suoraan asian-

tuntijoille. Jonkun verran esitettiin, että tulisi olla suora mahdollisuus puhelin- tai 

sähköpostikontaktiin tietylle asiantuntijalle tai työttömyysturvan etuusvastaavalle. 

Muina hyvinä keinoina nähtiin chat-tyyppinen yhteydenpito tai yhteydenpito hen-

kilökohtaisesti. Jossain nähtiin ongelmana se, että nykyinen yhteydenpito tapahtuu 

vakuutuspiirin johdon tasolla ja toivottiin, että yhteistyötä tehtäisiin TE-toimiston 

puolelta lähempänä esim. etuusvastaavan kanssa tai sähköpostilla ryhmäpostilaa-

tikkoon. 

 

”Ainakin täällä yhteydenotto on kankeaa, kun yhteistyötä hoidetaan vakuutuspii-

rin johdon tasolta. Pitäisi madaltaa kaikkea toimintaa ja saada sidosryhmätyö 

lähemmäksi arkea ainakin te-toimiston osalta. Parasta olisi, että ratkaisuryhmän 

etva/esimies voisi olla yhteyshenkilönä te-toimistolle. Te-toimisto voisi myös lait-

taa assi-laatikkoon aina sähköpostia” 

”Puhelin ja sposti. Puhelin osoittautuu parhaaksi kun alkaa olla monta tekijää 

mukana. Sposti vaatii taas enemmän aikaa ja ei salli vastata heti esille nousseisiin 

kysymyksiin. Toisaalta siirtyminen reaaliaikaiseen keskusteluun voi joissakin ta-

pauksisssa auttaa/nopeuttaa palvelua.” 

6.7 Yhteistyön tärkeys ja toimivuus 

 

Tässä kysymyksessä kartoitettiin sitä, miten tärkeänä ja toimivana vastaajat koke-

vat yhteistyön yhteistyöorganisaation kanssa. TE-toimiston henkilöiltä tiedustel-

tiin, miten tärkeänä he kokevat yhteistyön ja sen toimivuuden Kelan kanssa oman 

työnsä kannalta. Kelalaisilta tiedusteltiin asiaa päinvastoin, eli miten tärkeäksi ja 

toimivaksi he kokevat yhteistyön TE-toimiston kanssa. Yhteistyön tärkeyttä on 

havainnollistettu taulukossa 2 ja yhteistyön toimivuutta taulukossa 3. 
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TE-toimistosta kysymykseen vastasi 25 henkilöä, ja heistä 17 vastaajaa koki yh-

teistyön Kelan kanssa erittäin tärkeäksi ja kahdeksan vastaajaa melko tärkeäksi 

oman työn kannalta. Kelasta kysymykseen vastasi 17 henkilöä, joista 14 vastaajaa 

koki yhteistyön TE-toimiston kanssa oman työn kannalta erittäin tärkeäksi ja 3 

vastaajaa melko tärkeäksi.  

 

Taulukko 2. Yhteistyön tärkeys oman työni kannalta 

 

 Erittäin 

tärkeää 

Melko 

tärkeää 

En osaa 

sanoa 

Ei kovin 

tärkeää 

Ei lainkaan 

tärkeää 
Yhteensä 

Yhteistyön toimivuus Kelan kanssa on 

oman työni kannalta N=25 
17 8 0 0 0 25 

Yhteistyön toimivuus TE-toimiston kanssa 

on oman työni kannalta  N=17 
14 3 0 0 0 17 

 

 

Yhteistyön erittäin tärkeäksi tai melko tärkeäksi organisaatioiden välillä kokivat 

kaikki vastaajat molemmissa organisaatioissa. Kelassa yhteistyön erittäin tärkeäk-

si kokeneiden osuus oli kuitenkin hieman suurempi kuin TE-toimistossa. Se, ettei 

TE-toimistossa koettu keskinäistä yhteistyötä ihan niin tärkeäksi kuin Kelassa, voi 

johtua siitä, ettei TE-toimistosta ole niin paljon samanlaista tarvetta olla yhteydes-

sä Kelaan, kuin Kelasta on tarve olla yhteydessä sinne päin. TE-toimistohan saa 

tarvitsemiaan kertymätietoja sähköisesti joka päivä Kelasta, ja ilmeisesti niissä ei 

ole suhteessa kovin paljon virheitä. TE-toimisto ei ole työnsä puolesta samalla 

tavoin riippuvainen Kelan toiminnasta kuin Kela on riippuvainen TE-toimistosta. 

Tätä kuvaa myös se, että TE-toimistosta otettiin usein yhteyttä Kelaan, koska Kela 

oli ensin ollut yhteydessä heihin. 

 

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin yhteistyön toimivuudesta. Kysymykseen TE-

toimistosta vastasivat kaikki 25 vastaajaa. Heistä neljän mielestä yhteistyö Kelan 

kanssa toimii hyvin. Kuusitoista vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä, kaksi vas-

taajaa ei osannut sanoa yhteistyön toimivuudesta ja kolme vastaajaa oli jokseenkin 

eri mieltä siitä, että yhteistyö toimii hyvin. Kelasta kysymykseen vastasivat myös 

kaikki 17 henkilöä, joista yhden henkilön mielestä yhteistyö toimii TE-toimiston 

kanssa hyvin ja kahdeksan vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä. Yksi vastaaja ei 
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osannut sanoa yhteistyön toimivuudesta ja seitsemän vastaajaa oli jokseenkin eri 

mieltä siitä, että yhteistyö toimii hyvin.  

 

 

Taulukko 3. Yhteistyön toimivuus  

 

 
Täysin 

samaa 

mieltä 

Jok-

seenkin 

samaa 

mieltä 

En osaa 

sanoa 

Jokseenkin 

erimieltä 

Täysin 

erimieltä 
Yhteensä 

Yhteistyö toimii mielestäni Kelan kanssa 

hyvin N=25 
4 16 2 3 0 25 

Yhteistyö toimii mielestäni TE-toimiston 

kanssa  hyvin  N=17 
1 8 1 7 0 17 

 

 

TE-toimiston vastaajien mielestä yhteistyö Kelan kanssa toimii pääsääntöisesti 

hyvin tai melko hyvin. Vähän yli viidesosa oli jokseenkin eri mieltä siitä, että yh-

teistyö toimii hyvin. Kelasta vastaavasti alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, yh-

teistyö TE-toimiston kanssa toimii hyvin tai melko hyvin, mutta lähes saman ver-

ran vastaajista oli jokseenkin eri mieltä siitä, että yhteistyö toimii hyvin. 

Tämän jälkeen pyydettiin niitä henkilöitä, jotka olivat vastanneet edelliseen ky-

symykseen, että ovat täysin tai melkein samaa mieltä siitä, että yhteistyö TE-

toimiston/ Kelan kanssa toimii hyvin, kuvailemaan keskinäisessä yhteistyössä 

hyvin toimivia asioita. TE-toimistosta kuusitoista vastaajaa vastasi tähän kysy-

mykseen. Hyvin toimivina asioina yhteistyössä Kelan kanssa TE- toimiston puo-

lelta nähtiin: 

 Asiantuntevat vastaukset 

 Suorat yhteystiedot 

 Sujuva nopea puhelinpalvelu 

 Työlinja, kun Kelasta ollaan sinne yhteydessä 

 Aiheelliset lausuntopyynnöt 

 Hyvä sähköinen tiedonsiirto 

 Oikeat tiedot asiakkaille maksetuista työttömyysturvapäivistä ja – asioista 

 Molemminpuolinen ymmärrys asioista 

 Sähköposti 
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Eniten TE-toimiston vastauksissa toistui asiantuntevien vastauksien saaminen 

Kelasta (mainittiin 7 vastauksessa) ja suorien virkanumeroiden saaminen (mainit-

tiin kahdessa vastauksessa). Lisäksi hyvinä asioina nähtiin työlinjan toimivuus 

Kelasta päin yhteyttä otettaessa, Kelasta lähetetyt selkeät ja aiheelliset lausunto-

pyynnöt, sujuva ja nopea puhelinpalvelu Kelassa, oikeat tiedot asiakkaille makse-

tuista työttömyysturvapäivistä ja – asioista, hyvä sähköinen tiedonsiirto ja mo-

lemminpuolinen ymmärrys asioista. Jossain vastauksessa mainittiin, että sähkö-

postikin toimii jollain lailla.  

”Yleensä Kelan lähettämät lausuntopyynnöt ovat aiheellisia. TE-toimisto on saat-

tanut antaa erehdyksessä väärän lausunnon tai lausunto puuttunut kokonaan ja 

asiakas on voinut asiasta kärsiä. Puhelimitse saadut vastaukset nopeita ja asian-

tuntevia useimmiten.” 

”Molemminpuolinen ymmärrys asioista. Tietty kelojen vähentyminen ja valtakun-

nallinen puhelinlinja on tehnyt asioinnista kankeampaa kuin ennen. ” 

 

Tutkimuksessa ”Kelan toimisto yhteistyökumppanina” nousi myös esiin, että yh-

teistyökumppanit ja sidosryhmät pitivät pääasiassa Kelan toimistosta saatua tietoa 

erittäin varmana, luotettavana ja ymmärrettävänä. Lisäksi tiedon saannin nopeu-

teen oltiin tyytyväisiä. (Salo ym. 2003, 30–32.) Hellstenin (2004, 7) tutkimukses-

sa kansalaiset sekä sidosryhmät antoivat myös Kelalle yleisarvosanaa paremman 

arvosanan asiantuntemuksesta ja osaamisesta. 

Kelasta kysymykseen vastasi kahdeksan henkilöä. Yhdeksän vastaajaa ei vastan-

nut kysymykseen. Hyvin toimivina asioina yhteistyössä Kelan puolelta nähtiin: 

 Ystävällinen palvelu 

 Suorat yhteystiedot 

 Lausuntojen korjauspyynnöt tulevat joskus kohtuullisen nopeasti 

 Kokouksien järjestäminen onnistuu tarvittaessa 

Useimmissa vastauksissa (6 vastausta) hyvin toimiviksi asioiksi mainittiin pää-

sääntöisesti ystävällinen palvelu ja suorat kontaktit (puhelinnumerot ja sähköpos-

tiosoitteet). Koettiin myös, että joistain TE-toimistoista lausunnot ja niiden korja-

ukset tulevat kohtuullisen nopeasti (jos vaan puhelimella on päästy läpi niitä pyy-

tämään), jos ne eivät vaadi toimikuntakäsittelyä. Maahanmuuttopuolelta lausunto-

jen saamisen kerrottiin kestävän usein. Jonkun mielestä kokouksien järjestäminen 

TE-toimiston kanssa onnistuu tarvittaessa. 
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”Mielestäni puhelinpalvelu on tosi ystävällistä paikallisessa yksikössä ja asiat 

hoituu hyvin nopeasti, esim. lausuntojen korjaukset (mamupuolelta saa tosin välil-

lä pyytää tosi monta kertaa samaa asiaa/lausunnon korjausta, kieliongelma?).” 

 

 

Kelan vastaajista yli kolmasosa mainitsi hyvin toimiviksi asioiksi TE-toimiston 

kanssa tehtävässä yhteistyössä ystävällisen palvelun ja suorat kontaktit (puhelin-

numerot ja sähköpostiosoitteet). Muina hyvin toimivina asioina nähtiin työlinja, 

lausuntojen korjauspyyntöjen saapuminen kohtuullisen nopeasti ja kokouksien 

järjestämisen tarvittaessa. 

 

Tämän jälkeen tiedusteltiin sitä, että jos yhteistyö ei toimi niin hyvin kuin pitäisi, 

mistä vastaajat ajattelevat yhteistyön toimimattomuuden johtuvan, ja mitä asialle 

voisi tehdä. TE-toimistosta kysymykseen vastasi yhdeksän henkilöä. TE-

toimiston vastaajien mielestä yhteistyön toimimattomuus voi johtua tai siihen vai-

kuttaa: 

 

 Molempien organisaatioiden niukat resurssit 

 Valtakunnalliset puhelinlinjat 

 Ei tavoiteta virkailijoita 

 Huonot yhteydenpitomenetelmät 

 Tiedonkulkuongelmat tai –puutteet 

 Kelan toimistojen vähentyminen 

 

Eniten yhteistyön toimimattomuuden ajateltiin johtuvan huonoista yhteydenpito-

menetelmistä ja henkilöiden tavoittamattomuudesta (ei tavoita haluttua virkaili-

jaa). Yhteistyön toimimattomuuden ajateltiin johtuvan lisäksi molempien organi-

saatioiden resurssien niukkuudesta, Kelan toimistojen vähentymisestä ja valta-

kunnallisista puhelinlinjoista ja tiedonkulkuongelmista tai -puutteista. Nähtiin 

myös, että Kelasta saatetaan lähettää asiakas herkästi asioimaan TE-toimistoon, 

vaikka asia voitaisiin hoitaa viranomaisten kesken. Sen koettiin olevan asiakkaan 

pompottamista. Toisaalta todettiin, etteivät TE-toimiston virkailijat osaa neuvoa 

riittävästi työttömyysetuuksien hakemisessa, mikä aiheuttaa lisätyötä Kelalle. Ke-

la puolestaan ei välttämättä ymmärrä sitä, että työvoimapoliittinen lausunto voi 

muuttua vain valitusmenettelyn kautta. Voi tulla myös kiusallisia tilanteita eteen, 

jos organisaatiot neuvovat toistensa asioissa asiakasta väärin.  
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”Ymmärrän että jonoja on eikä resurssit riitä. Myös TE-toimistossa sama ongel-

ma. ” 

”Katso edellinen. Molemminpuolinen ymmärrys asioista. Tietty kelojen vähenty-

minen ja valtakunnallinen puhelinlinja on tehnyt asioinnista kankeampaa kuin 

ennen.”  

 

Heinosen ym. (2011, 26) mukaan Kelan toimihenkilöt ovat kokeneet, että asiakas-

ta ”pompotellaan” myös TE-toimiston taholta. Tämä perustui siihen, että Kelan 

toimihenkilöillä oli ollut kokemuksia siitä, että asiakasta oli informoitu toisen vi-

ranomaisen taholta puutteellisesti esim. työttömyyden kohdatessa. Kelan toimi-

henkilöiden mukaan TE-toimistossa ei oltu aina muistettu kertoa asiakkaalle, että 

työttömyysetuutta tulee hakea Kelasta. Tätä voitaisiin välttää, jos molemmat or-

ganisaatiot neuvovat vain omissa asioissaan sekä yleisinformaatiota ja yhteystieto-

ja jaetaan tarpeeksi.  

Kelasta kysymykseen vastasi neljätoista vastaajaa. Kelan vastaajien mielestä yh-

teistyön toimimattomuus voi johtua tai siihen vaikuttaa: 

 Työvoimapoliittisten lausuntojen viipyminen, virheellisyys, epätarkkuus 

o uudet virkailijat TE-toimistossa 

o vähäiset resurssit 

o asioiden priorisointi 

 Yhteistyöpalaverien vähyys 

 Suorien kontaktien puuttuminen 

 Yhteystyön kankeus ja vähyys 

 Erilaiset tavat tehdä yhteistyötä eri paikkakunnilla 

 Kelan uudet työskentelytavat 

 Työ- ja elinkeinoministeriön puutteellinen ohjaus ja neuvonta 

 Lainsäädännön monimutkaisuus  

Eniten vastauksissa korostui ei-toimivina asioina työvoimapoliittisten lausuntojen 

viipyminen, virheellisyys ja epätarkkuus (6 vastausta). Sen ajateltiin johtuva uu-

sista virkailijoista, TE-toimiston resurssoinnista ja asioiden priorisoinnista. Ajatel-

tiin, että TE-toimistoon on tullut paljon uusia virkailijoita töihin, resurssit ovat 

liian vähäiset, työn organisointi on muuttunut ja osaamisalueet ovat kaventuneet. 

Epäiltiin, että TE-toimistojen pääasiallinen intressi on työnvälityksessä, eikä niin-

kään niiden asioiden hoitamisesta, jotka vaikuttavat asiakkaan työttömyysturvaan.  
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”TE-toimiston virkailijat ovat pääosin ystävällisiä ja siltä osin toimii hyvin. Resurssien 

niukkuus todennäköisesti aiheuttaa sen, että lausunnot, esim. yrittäjyyslausunnot kestävät 

pitkään ja tulee vääriä lausuntoja. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on työnvälitys, ei 

heitä niinkään kiinnosta työttömyysetuudet. Lainsäädännön monimutkaisuus aiheuttaa 

niin TE-toimistossa kuin Kelassa ongelmia. Vaikea Kelan on mennä TE-toimiston virkai-

lijoita neuvomaan” 

”Eri TE-toimistoissa on erilainen tapa laatia esim. lausuntoja. Joidenkin TE-

toimistojen lausunnot ovat erittäin selkeitä ja johdonmukaisia, joidenkin taas sel-

laisia, joita joutuu aina tarkentamaan tai pyytämään korjausta. On vähän sellai-

nen olo, että voiko lausuntojen oikeellisuuteen aina luottaa. Joskus puhelimitse 

yhteyttä otettaessa luurin päässä on henkilö, joka ei selvästikään ole aivan perillä 

asioista. Usein TE-tsto sysää lausunnoillaan vastuun täysin Kelalle. Asiakkailta 

saa myös joskus palautetta siitä että heidän mielestään yhteistyö Kelan ja TE-

toimiston välillä ontuu.” 

Toiseksi yleisimmäksi syyksi yhteistyön toimimattomuuteen nostettiin yhteistyö-

palaverien vähyys ja suorien ja henkilökohtaisten kontaktien puuttuminen TE-

toimistoon (ihmisiä ei tunneta, eikä tiedetä keneen kannattaisi olla yhteydessä). 

Toisaalta yhteistyön toivottiin myös olevan päivittäistä ja välitöntä ja todettiin, 

että sitä varten tarvittaisiin yhteyshenkilö. Yhteistyökokemuksia tulisi jakaa myös 

laajemmalla alueella. Nyt ei yhteistyöhenkilöitä ole kaikkialla, eikä kokemuksia 

jaeta riittävästi. Lisäksi todettiin, että monilla asiakkailla saattaa olla käsitys, että 

Kela ja TE-toimisto ovat samaa organisaatiota, ja jos saa toisessa organisaatiossa 

huonoa palvelua, kohdistuu huono palaute kumpaankin organisaatioon. Sen vuok-

si pitäisi tietää enemmän TE-toimiston organisaatiokentästä ja työn taustasta ja 

samat tiedot Kelasta tulisi esitellä sinne päin, jotta voitaisiin antaa palautetta mo-

lempiin suuntiin tarvittaessa.  

Lisäksi viitattiin ministeriön puutteellisen ohjaukseen, lainsäädännön monimut-

kaisuuden vaikuttavan yhteistyön toimimattomuuteen. Kelan uusien työskentely-

tapojen ajateltiin vaikeuttavan aikaisemmin pienten toimistojen hyväksi havaittu-

jen käytäntöjen sopimista TE-toimiston kanssa.  Vastauksessa viitattiin ehkä sii-

hen, että kaikkia etuuksia ei enää tehdä Kelassa jokaisessa paikallistoimistossa, ja 

lisäksi työtä tasataan ympäri Suomea. Tämä aiheuttaa sen, ettei ole enää mahdol-

lista tehdä yhteistyötä pelkästään oman pienen paikallistoimiston ja TE-toimiston 

kanssa. 

1980-luvulta lähtien julkiselle sektorille on kohdistettu vaatimuksia tehostaa toi-

mintaansa. Sekä Kelan että TE-toimiston vastauksissa yhdeksi syyksi yhteistyön 

toimimattomuuteen tuotiin esille resurssien vähyys. Tehokkuusvaatimukset ovat-

kin johtaneet siihen, että julkisissa organisaatioissa on pohdittava yhä tarkemmin 

sitä, mihin ja miten (niukkenevia) resursseja käytetään ja onko toiminta tarpeeksi 
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vaikuttavaa. Toisin sanoen tulee pohtia, käytetäänkö toimihenkilöiden työaikaa ja 

muita resursseja järkevästi. (Heinonen ym. 2011, 6.) 

6.8 Sähköinen tiedonvälitys ja sen kehittäminen 

 

Vastaajilta tiedusteltiin, näkevätkö he tarvetta sähköisen tiedonvälityksen kehit-

tämiselle Kelan ja TE-toimiston välillä, ja jos näkevät, niin miten sitä pitäisi kehit-

tää. Kysymykseen pyydettiin vastaamaan vain, jos vastaajat näkevät ko. kehittä-

miselle tarvetta. TE-toimistosta kysymykseen vastasi seitsemän henkilöä. TE-

toimiston vastauksissa ehdotettiin seuraavia asioita: 

 

 Kelan ja TE-toimiston sähköiset tietojärjestelmät tulisi yhdistää 

 Sähköpostia tulisi kehittää 

 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan menevät vastineet voisi 

lähettää sähköisessä muodossa 

 Nopeampi tieto Kelasta sähköisesti mikä työttömyysturvan etuuslaji on 

kyseessä 

 

Vastauksissa ehdotettiin mm. että Kelan ja TE-toimiston tietojärjestelmät tulisi  

yhdistää, sähköpostia tulisi kehittää, työttömyysturvan muutoksenhakulautakun-

nalle menevät vastineet voisi lähettää sähköisessä muodossa ja Kelasta voisi tulla 

sähköisesti nopea tieto siitä, onko asiakkaalla oikeus työmarkkinatukeen vai pe-

ruspäivärahaan. 

”Kelan ja TE-toimiston tietojärjestelmät pitäisi yhtenäistää. Näyttöjen kentät ja 

niiden nimet tulisi olla samanlaiset.”  

”Ehkä nopeampaa tietoa, kumpaan oikeus tmt vai peruspäiväraha Esim. joissain 

tapauksissa jossa meiltä on tehty työmarkkinatukilausunto asiakkaalle makse-

taankin peruspäivärahaa (työssäoloehto onkin täyttynyt)..aina Kelasta ei ole tullut 

meille peruspäivärahalausuntopyyntöä... eli meillä näkyy väärä rahalaji, jolla 

joissain tilanteissa/toimenpiteissä merkitystä. Meillä pitäisi aina olla oikea raha-

laji näkyvissä. ” 

Kelasta kysymykseen vastasi myös seitsemän henkilöä. Kelan vastauksissa ehdo-

tettiin seuraavia asioita: 

 

 Yhteinen tietopankki 

 Lausuntopyyntöjen tekeminen sähköisesti 
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 Katseluoikeus toisen tietojärjestelmään 

 Sähköpostilaatikoiden käyttö helpommaksi 

 Asiakkaan sähköiset asiakirjat 

 

Kelan vastauksissa ehdotettiin myös organisaatioiden välistä yhteistä tietopankkia, 

yhteisiä asiakkaan sähköisiä asiakirjoja (joita voisi katsella molemmissa organi-

saatioissa) sekä katseluoikeutta toisen organisaation tietojärjestelmään. Sähköpos-

tilaatikoiden käyttöä toivottiin helpommaksi ja myös sitä, että Kela voisi tehdä 

työvoimapoliittiset lausuntopyynnöt sähköisesti TE-toimistoon. 

”Yhteisestä tietopankista olisi suuri apu. Valtionkonttorin hallinnoima Kansalai-

sen asiointitili on hyvä päänavaus. Asiointitillä olisi tallennettuine eri tahojen 

kirjeitä, päätöksiä jne. Sinne voisi myös siirtyä työnantajatietoja vaikkapa verot-

tajan käyttöliittymän kautta. Ennen kuin yhteinen tietopankki käytännöstä toteu-

tuu, voisi pohtia nykyisin käytössä olevien teknisten ratkaisujen hyödyntämistä”  

”Esim. asiapapereiden sähköinen kuvaaminen- suorasiirrot vrt. selvityspyynnöt, 

lausunnot. Mahdollisuus nähdä heidän järjestelmän tietoja (esim. työhistoria). 

Sähköpostilaatikkojen käyttö helpommaksi (tosin riippuu käsittelijästä)”  

 

Kysymykseen sähköisen tiedonvälityksen keskinäisestä kehittämisestä vastasi 

molemmista organisaatiosta vain 7 henkilöä. Tämä hieman ihmetyttää, koska voi-

si kuvitella, että siitä olisi paljonkin apua tulevaisuudessa yhteistyön tekemiseen. 

Voi olla, että se koetaan kovin kaukaiseksi asiaksi omassa työssä tai ajatellaan, 

ettei se kuitenkaan onnistu lähimpään kymmeneen vuoteen. Kuitenkin he, jotka 

kysymykseen vastasivat, toivat esille hyviä ja konkreettisia ehdotuksia. Esimer-

kiksi avovastauksissa ehdotettiin mm. että Kelan ja TE-toimiston tietojärjestelmät 

tulisi yhtenäistää, sähköpostimenettelyä kehittää, muutoksenhakulautakunnalle 

menevät vastineet ja Kelan lausuntopyynnöt TE-toimistolle tehtäisiin sähköisessä 

muodossa, asiakkaan sähköisiä asiakirjoja voisi katsella samasta järjestelmästä 

molemmissa organisaatioissa. 

6.9  Työttömyysturvan toimeenpanoon liittyvä lainsäädäntö 

 

Kysymyksessä 14 tiedusteltiin vastaajilta, pitäisikö Kelan ja TE-toimiston tehdä 

enemmän yhteistyötä tilanteessa, jossa työttömyysturvan toimeenpanoon liitty-

vään lainsäädäntöön tulee muutoksia (Kuvio 9). 
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TE-toimistosta kysymykseen vastasi (N=) 24 ihmistä, ja heistä 18 vastaajaa oli 

sitä mieltä, että ko. tilanteessa pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Kuuden vastaa-

jan mielestä tällaiselle ei ole tarvetta. Kelasta kysymykseen vastasi (N=) 15 vas-

taajaa, ja heistä 12 vastaajan mielestä pitäisi lainmuutostilanteessa tehdä enemmän 

yhteistyötä TE-toimiston kanssa. Kolmen vastaajan mielestä siihen ei ollut tarvet-

ta.  

 

 

 

Kuvio 9. Pitäisikö Kelan ja TE-toimiston tehdä enemmän yhteistyötä keskenään, 

jos työttömyysturvaan liittyviin lakeihin tulee muutoksia? 

 

Jatkokysymyksenä aiheeseen esitettiin, että jos vastasi edelliseen kysymykseen 

myöntävästi, niin millaista yhteistyötä lainmuutostilanteessa pitäisi mielestäsi 

tehdä. TE-toimistosta tähän kysymykseen vastasi 16 henkilöä. TE-toimiston 

vastaajien mielestä lainmuutostilanteissa pitäisi tehdä yhteistyötä seuraavasti: 

 Yhteiset kokoukset ja koulutukset 

o keskustelua asioista 

o toisen organisaation virkailijan työn ymmärtäminen 

o yhteiset tulkinnat laista 

o kokousten ja koulutusten järjestäminen ajoissa 

o Yhteisen hyvän järkevän toimintatavan löytäminen hankalissa 

lainmuutostilanteissa 

 Kelan soveltamisohjeet TE-toimiston käyttöön 

Useimmassa vastauksessa ehdotettiin, että lainmuutosten yhteydessä järjestettäi-

siin yhteisiä koulutuksia ja kokouksia, joissa asioista keskusteltaisiin. Lisäksi esi-

tettiin, että yhteisissä kokouksissa käytäisiin läpi sitä, mitä toisten työhön kuuluu 

(esim. mitä maksajan eli Kelan pitää selvittää ja mitä TE-toimiston virkailijan). 

Jossain todettiin, ettei Kela useinkaan tiedä muutoksista ennen kuin TE-toimisto 
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laittaa sinne uusia lausuntoja, ja sitten vasta pidetään yhteinen kokous asiasta. 

Nähtiin myös, että Kela ja TE-toimisto tulkitsevat lakia eritavoin, josta johtuen 

asiakas on joutunut pomputeltavaksi toimistojen välille. Pitäisi siis löytää yhteinen 

näkemys asioihin. Tuotiin esille myös, että TE-toimiston työmäärä kasvoi, kun 

lakiin tuli muutos poissaolojen ilmoittamisesta työllistämistä edistävien palvelui-

den ajalta. Tähän pitäisi löytää helpompi ratkaisu kuin kaikista erillisen lausunnon 

lähettäminen.  

”Koulutuksia voitaisiin käydä yhdessä. Miettiä toimintatapoja ja mahdollisia "su-

denkuoppia" etukäteen.” 

”Työttömyysturvasta vastaavien ihmisten välisiä yhteistyötapaamisia, joissa mo-

lemmat tahot informoivat toisiaan ja tiedottamista sovituista asioista asiakaspal-

velutyötä tekeville virkailijoille ja tarvittaessa myös virkaiijoiden tapaamisia. 

Toimistossamme on vuosia sitten järjestetty tilaisuuksia, joihin sai osallistua työn-

tekijöitä ja Kelan asiakaspalveluvirkailijat kertoivat työstään ja huomaamistaan 

epäkohdista. TE-toimiston virkailijat voivat tietämättömyyttään tehdä vääränlai-

sia työvoimapoliittisia lausuntoja tai ohjeistaa asiakkaita väärin. Tämä ilmeni em. 

tapaamisissa.” 

Osassa TE-toimiston vastauksissa yhteistyön tarpeellisuuden katsottiin riippuvan 

siitä, mitä lainmuutoksia on tulossa. Toivottiin myös saatavan käyttöön Kelan 

soveltamisohjeet lainmuutoksesta. Jossain kritisoitiin lainsäädännön monimutkai-

suutta ja toivottiin, että se olisi helpommin käytännössä sovellettavaa. 

”Lainsäädännön pitäisi olla yksiselitteistä, tasapuolista ja sellaista, että sen käy-

tännön soveltaminen on mahdollista ja järkevää.” 

Kelasta kysymykseen vastasi 13 henkilöä. Kelan vastaajien mielestä lainmuutos-

tilanteissa pitäisi tehdä yhteistyötä seuraavasti: 

 Yhteiset kokoukset ja koulutukset 

o käydään läpi molempien organisaatioiden ohjeet 

o sovitaan yhteisistä käytännöistä ja tulkinnoista 

o koko Suomea koskevaa 

Useimmissa Kelan vastauksissa tuli niin ikään lainmuutosten yhteydessä järjestet-

tävät yhteiset kokoukset ja koulutukset yhteistyötä parantavina toimenpiteenä. 

Koulutuksissa ja kokouksissa ehdotettiin käytävän läpi molempien organisaatioi-

den ohjeita lainmuutoksesta ja sovittavan yhteisistä tulkinnoista ja käytännöistä. 

Toivottiin, että hyvät käytännöt ja tulkinnat olisi sovittu ja mietitty molempien 

organisaatioiden ylempiä tahojen toimesta aikaisemmin valmiiksi ja yhtenäisiksi. 

Jos molemmat organisaatiot kouluttavat ensin omat työntekijänsä, voisi tämän 
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jälkeen sopia yhteisistä tapaamisista, jossa asiat käytäisiin läpi. Lisäksi todettiin 

myös, että yhteisten sovittujen asioiden pitäisi olla koko Suomen Kelojen ja TE-

toimistojen tiedossa asiakkaan oikeusturvan vuoksi ja olisi hyvä, että käytäisiin 

tutustumassa toiseen organisaatioon puolin ja toisin. 

”Kun muutokset tapahtuu, niin tällöin jo heti alkuvaiheessa olisi paikalla sopia 

esim. osasto/ministeriö tietyt asiat esim. vrt. muutos edistävät palvelut/r, maa-

hanmuuttajat ja lausunnot, omaehtoiset koulutukset yms. . Taustalla on myös se 

että kunkin hallintoalan koulutukset menevät eriaikaan - paikallistasolla ei ole 

vaikea sopia yhteisiä tapaamisia.” 

”Totta kai asiakkaan edun vuoksi yhteistyötä pitäisi olla erityisesti lainsäädäntö-

asioissa. Esimerkiksi Kelassa ihan vakuutuspiiritasolla olisi tärkeää tietää pal-

jonko jokin muutos työllistää kummallakin puolella, jotta osattaisiin paremmin 

reagoida esim. resurssitarpeisiin. Voi miten olisimmekaan voineet ennalta varau-

tua, jos olisimme tienneet kuinka paljon esim. A9-lausuntoja viime syksynä annet-

tiinkaan kunnassamme. Tällaista tilastoa ei kuulemma kuitenkaan ole olemassa. 

Mielestäni yhteistyön pitäis lainsäädäntötasolla kuitenkin olla ennen kaikkea val-

takunnallista. On absurdia, että eri vakutuuspiireissä on voitu tehdä (jopa laivas-

taisia) sopimuksia lausuntojen antamisesta. Yhteistyön pitäisi olla koko Suomea 

koskevaa erityisesti asiakkaiden oikeusturvan vuoksi.” 

6.10 Mitä yhteistyö olisi tulevaisuudessa parhaimmillaan  

 

Viimeisenä varsinaisena kysymyksenä kysyttiin vastaajilta visioita siitä, millaista 

olisi yhteistyö tulevaisuudessa parhaimmillaan Kelan ja TE-toimiston välillä. TE-

toimistosta kysymykseen vastasi 12 henkilöä. TE-toimiston ehdotukset yhteis-

työn kehittämiseksi: 

 

 Yhteinen tietojärjestelmä 

 Kanavia pitkin kulkevan sähköisen tiedonvälityksen kehittäminen 

 Yhden luukun palvelumalli 

 Yhteiset palaverit 

o vuorovaikutteisuus 

 Toimivat yhteydenpitovälineet 

o riittävästi työvoimaa vastaamassa 

 Yhteystietojen saanti helppoa 

o nopea tiedonkulku 

o tietää keneen otetaan yhteyttä 
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Enemmistön mielestä yhteistyö parhaimmillaan tarkoittaisi yhteistä tietojärjestel-

mää Kelan kanssa tai enemmän eri tietolinjoja pitkin kulkevaa sähköistä tiedonvä-

litystä.  Myös nopea ja vaivaton, asiakkaan edun mukainen yhteistyö nähtiin par-

haimmaksi, vastauksissa ei kuitenkaan analysoitu paljoa keinoja siihen. Joku eh-

dotti kuitenkin, että yhden luukun palvelumallilla tällainen saattaisi toteutua. 

Myös vuorovaikutteisuus, alueellinen yhteistyö, yhteiset palaverit ja toimivat yh-

teydenpitovälineet katsottiin edellytykseksi hyvälle yhteistyölle.  

 

”Jotain sellaista, että asiakkaiden palvelu helpottuisi ja nopeutuisi. Mitä se olisi, 

vaikea sanoa. Ehkä yhdellä Kelan luukulla asiointi työttömyysturvassa? Kela tut-

kisi maksamisen edellytykset. TE-toimisto keskittyisi olennaiseen = työn välityk-

seen. Vain maksun estolausunnot te-toimistosta.” 

”Jonkinlainen yhteinen tietokanta, mutta minkälainen? esim. Te-toimisto näkisi 

maksetut työttömyyskorvaukset joka helpottaisi/nopeuttaisi tukipäätöksien tekoa.” 

 

Kelasta kysymykseen vastasi 14 henkilöä. Kelan ehdotukset yhteistyön kehittä-

miseksi: 

 Hyvä yhteistyökumppanin tavoitettavuus 

 Yhteydenpitovälineiden toimivuus 

o esim. viranomaislinja molemmissa organisaatioissa 

o toimiva nopea sähköposti ja puhelinlinja 

 Sähköisen tiedonsiirron merkitys 

 Yhteistyöpalaverit 

o lainsäädäntöasiat hoidetaan valtakunnallisesti 

 Tutustuminen toisen organisaation virkailijan työhön 

Yli kolmasosassa vastauksista korostui hyvä yhteistyökumppanin tavoitettavuus ja 

yhteydenpitovälineiden toimivuus (puhelin ja sähköposti). Toivottiin sellaista pu-

helinlinjaa, jolla saisi vaivatta yhteyden nopeasti puolin ja toisin, sama koskee 

sähköpostin käyttöä. Toinen useammassa vastauksessa mainittu ehdotus oli säh-

köisen tiedonsiirron kehittäminen. Yhteispalaverit nähtiin myös tärkeänä, ja jos-

sain vastauksessa toivottiin, että lainsäädäntöasiat hoidettaisiin valtakunnallisesti 

eikä alueellisesti, palavereissa voitaisiin pitää myös muistiota, joka jaettaisiin 

kaikkien Kelan työttömyysturvaratkaisijoiden tietoon.  Myös työpaikan vaihtami-

nen TE-toimiston virkailijan kanssa vaikka päiväksi nähtiin hyvänä.  

”Puhelimitse: "pikalinjat" puolin ja toisin, että yhteyden saisi vaivatta ja nopeas-

ti. S-postitse: jokin toimiva ja nopea systeemi Kelan ja TE-tston välillä, jokin "sul-
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jettu systeemi", jossa asiakkaan tilannetta voisi puida (tietosuoja). Esim. kerran 

vuodessa jokin yhteispalaveri tietyn TE-toimiston ja Kelan porukan välillä, josta 

laadittu muistio jaettaisiin ainakin Kelassa kaikille työttömyysturvan parissa työs-

kenteleville.” 

”Riittäisi kun asiakas toimittaisi asiakirjansa toiseen, ei tarvitsisi pyytää erikseen 

toiseen samoja. Tiedon siirto välittömästi puolin ja toisin. Mutta vaatinee lakiuu-

distuksia..”  

”Yksittäistä asiakasta koskevat yhteydenotot pitäisi pystyä hoitamaan molemmin 

puolin varmasti, vaivattomasti ja nopeasti. Yleisistä käytännöistä ja prosessien 

liittymäkohdista on syytä keskustella paikallisen TE-toimiston kanssa säännöllisin 

väliajoin 1 - 2 krt /vuosi. 

6.11 Vapaat terveiset ja kommentit 

 

Lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus lähettää vielä vapaita kommentteja 

kehittämishankkeen tekijöille. TE-toimiston kommenteissa haluttiin pääasiassa 

tuoda esille vielä mieltä askarruttavia käytännön tason ongelmia. TE-toimiston 

vapaissa todettiin mm., että Kela pyytää liian nopeasti lausuntoa TE-toimistosta, 

vaikka hakijan omavastuuaika ei ole edes täyttynyt. Toisena ongelmana nähtiin se, 

ettei Kelasta tule ajoissa ilmoitusta työssäoloehdon täyttymisestä. Jos työssäoloeh-

to täyttyy, pitäisi antaa peruspäivärahalausunto, ja tietoa ei ole saatu ajoissa, on 

asiakkaalle saatettu ehtiä tekemään jo työllistämistoimenpiteitä työmarkkinatuella. 

Ehdotuksena ongelmaan ajateltiin, että lausuntotyyppejä olisi vain yksi, ja Kela 

itse määrittäisi, kumpaa etuutta asiakkaalle maksetaan. Lisäksi kommenteissa ha-

luttiin vielä korostaa sitä, että puhelimella läpi pääsy Kelaan ja tietyn virkailijan 

tavoittaminen on vaikeaa, koska yhteystietoja ei ole. Kiitosta annettiin siitä, että, 

kun tavoittaa jonkun käsittelijän puhelimeen, niin Kelasta löytyy mukavia ja näp-

päriä ihmisiä. Ehdotettiin myös vierailuja organisaatioissa puolin ja toisin. 

”Helsingissä meillä on mahdollisuus vierailla Kelassa ja Kelan virkailijat te-

toimistossa. On hyvä nähdä toisen tekemä työ "vierihoidossa". ” 

”Pitkään alalla olleena minulla on kokemusta henkilökohtaisista yhteydenotoista 

puolin ja toisin. Yhteydenpito oli erittäin helppoa. Tiesin Kelan työntekijöiden 

suorat numerot ja he minun, vaikka alueella sijaitsi 4 Kelaa. Autoimme toisiam-

me, vaikka itse ei välttämättä ollut asian käsittelijä. Jouluna Kelan virkalijat 

muistivat minua joulukortin ja makeisen muodossa. Se lämmitti erityisesti mieltä. 
Tällä hetkellä en tiedä ketään Kelan virkalijaa nimeltä, enkä tiedä missä päin 

suomea asiakkaan asia on käsittelyssä.” 
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Kelan useimmissa terveisissä kävi ilmi, että kehittämishankkeen aihealue koettiin 

tarpeelliseksi. Jossain kommentissa haluttiin painottaa, että tarvitaan toimiva pu-

helin- ja sähköpostiyhteys TE-toimistoon. Jossain kommentissa todettiin, että pai-

kallistasolla yhteistyö TE-toimiston kanssa toimii hyvin, jos siihen halutaan pa-

nostaa. Hyvällä yhteistyöllä saadaan nopeasti ajansäästöä. Lisäksi pohdittiin sitä, 

mitkä ovat TE-toimistojen ja maksajan roolit tulevaisuudessa työttömyysturvan 

toimeenpanossa. 

”Tsemppiä tutkimustyöhön - hyvät kysymykset. ” 

”Tosi hyvä lopputyön aihe. Toivottavasti kaikki kyselyn saaneet vastaavat. Odot-

telen innolla lopputyön tuloksia. Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että Kela on vä-

hentänyt erilaista sidosryhmäyhteistyötä todella paljon. Aiemmin (tosin pienem-

mässä vakuutuspiirissä) oli palaverit kaksi kertaa vuodessa, lisäksi TYP-

palavereita, osallistumista TE-hallinnon koulutuksiin ym. Nykyisessä isossa va-

kuutuspiirissä ei juuri mitään yhteistä. Neljän vuoden aikana ollut yksi yhteinen 

palaveri, jossa TE-toimistosta noin 6 hlöä ja Kelasta muutama tt-tekijä. ” 

6.12 Yhteenvetoa tuloksista 

 

Enemmistö molempien organisaatioiden vastaajista koki yhteistyön toimivan erit-

täin tai melko hyvin. TE-toimiston puolelta koettiin yhteistyön toimivan parem-

min Kelaan päin kuin Kelasta TE-toimistoon päin. Melkein puolet Kelan vastaa-

jista koki, ettei yhteistyö TE-toimiston kanssa toimi niin hyvin kuin pitäisi. TE-

toimistossa ongelmia yhteydenpidossa ja-välineissä Kelaan päin koettiin jonkin 

verran vähemmän kuin Kelasta tapahtuvassa yhteydenpidossa TE-toimistoon päin.  

 

Yhteistyön erittäin tärkeäksi tai melko tärkeäksi organisaatioiden välillä kokivat 

kaikki vastaajat molemmissa organisaatioissa. Kelassa yhteistyön erittäin tärkeäk-

si kokeneiden osuus oli kuitenkin hieman suurempi kuin TE-toimistossa. Se, ettei 

TE-toimistossa koettu keskinäistä yhteistyötä ihan niin tärkeäksi kuin Kelassa, voi 

johtua siitä, ettei TE-toimistosta ole niin paljon samanlaista tarvetta olla yhteydes-

sä Kelaan, kuin Kelasta on tarve olla yhteydessä sinne päin. TE-toimistohan saa 

tarvitsemiaan kertymätietoja sähköisesti joka päivä Kelasta, ja ilmeisesti niissä ei 

ole suhteessa kovin paljon virheitä. TE-toimisto ei ole työnsä puolesta samalla 

tavoin riippuvainen Kelan toiminnasta kuin Kela on riippuvainen TE-toimistosta. 

Tätä kuvaa myös se, että TE-toimistosta otettiin usein yhteyttä Kelaan, koska Kela 

oli ensin ollut yhteydessä heihin. Hieman yllättävää oli myös se, että Kelasta osal-

listuttiin kyselyyn vastaamiseen vähemmän aktiivisesti kuin TE-toimistosta. Ke-
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lan vastausprosentti oli vain vähän yli 50 %, vaikka selvästi keskinäinen yhteistyö 

ja sen toimivuus koetaan tärkeäksi asiaksi siellä. Pohdimme olisivatko alhaiseen 

vastausprosenttiin vaikuttaneet kovat työpaineet (kiire) tai mahdollisesti talvilo-

mien ajankohta kyselyn toteutuksen aikana.  

  

Kummassakin organisaatiossa useimpien vastaajien mielestä parhaat tavat olla 

yhteydessä omaan tai yhteistyöorganisaatioon ovat puhelin ja sähköposti. Puheli-

men koettiin olevan nopea yhteydenottotapa, jonka yhteydessä voi selvittää mah-

dolliset lisäkysymykset, tai yksittäisen asiakkaan asia voidaan hoitaa asiakkaan 

läsnä ollessa. Puhelimitse tapahtuvan yhteydenoton toivottiin pääsääntöisesti ta-

pahtuvan organisaatioiden valtakunnallisille linjoille tai tarvittaessa suoraan hen-

kilökohtaisesti johonkin virkailijaan. Sähköpostitse tapahtuvaa yhteyden pitoa 

pidettiin hyvänä tapana sen nopeuden ja kirjallisen dokumentin säilymisen vuoksi. 

Yhteistyö organisaatioiden välisen sähköpostiyhteydenottojen ehdotettiin tapahtu-

van joko organisaatioiden sähköpostilaatikkoon tai suoraan virkailijoille. 

 

Yhteydenpitotavoissa tai – välineissä koettiin molemmissa organisaatiossa olevan 

ongelmia. Ongelmina puhelimen käytössä nähtiin kuitenkin se, että puhelimella ei 

tahdo päästä helposti läpi, (joutuu jonottamaan) eikä aina tiedetä mihin, sekä ke-

neen pitäisi tai kannattaisi olla yhteydessä. Valtakunnallisilta linjoilta viesti ei aina 

välity eteenpäin, eikä siellä aina ole riittävän asiantuntevaa henkilökuntaa vastaa-

massa. Asiaa ei saada selväksi ja tarvetta olisi olla suoraan yhteydessä asiakkaan 

omaan käsittelijään. Avovastauksista kävi ilmi, että ongelmaksi lähinnä koettiin 

juuri se, että ei voida keskustella suoraan esim. lausuntoa pyytäneen henkilön 

kautta, eikä puhelimeen vastaava virkailija ole välttämättä perillä käsiteltävästä 

asiasta. Myös ”Kelan toimisto yhteistyökumppanina”-tutkimuksessa nousi esiin 

samankaltaiseksi toistuvaksi ongelmaksi Kelan työntekijöiden huono tavoitetta-

vuus. Ongelmiksi koettiin, ettei asiantuntija ollut paikalla, puhelimessa jouduttiin 

odottamaan, puhelua yhdisteltiin eri henkilöille ja puhelu katkeaa. (Salo ym. 2003, 

39.)   

 

Sähköpostin käytössä ongelmana oli se, ettei tiedetä, mihin sitä kannattaisi tai 

pitäisi laittaa, suoraan jollekin asiantuntijalle vai ryhmäpostilaatikkoon. Lisäksi 

suojatun sähköpostin käyttäminen on hankalaa, koska sen kautta vastaanotetut 

viestit voi avata vain kerran. Suoraa sisäistä toimivaa sähköpostilinjaa ei ole. Kirje 

puolestaan on melko hidas tapa pitää yhteyttä, koska se kulkee 2. luokan postissa, 
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eikä välttämättä ohjaudu oikealle virkailijalle. Tämä aiheuttaa sen, ettei lausunto-

pyyntöjä saada määräajassa ja niistä joudutaan olemaan yhteydessä uudelleen jol-

lain muulla tavalla.  

   

Muutamissa vastauksissa yhteistyössä koettiin olevan myös kommunikointivaike-

uksia. Yhteistyöorganisaatiossa ei aina ymmärretä, mitä yhteydenottaja pyynnöl-

lään tarkoittaa tai mistä asiasta hän puhuu. Sosiaaliturvajärjestelmään ja työttö-

myysturvaetuuksiin liittyy monenlaisia yksityiskohtia ja ongelmia aiheuttavia kä-

sitteitä (Heinonen ym. 2011, 30). Myös Salon ym. (2003, 39) tutkimuksessa yh-

teistyökumppanit ja sidosryhmät olivat nimenneet yhteistyön ongelmaksi joissain 

vastauksissa sen, ettei puhuta samaa kieltä yhteistyökumppanin kanssa, asiat riite-

levät keskenään tai yhteinen tulkinta puuttuu.  

 

 Avovastauksissa kritisoitiin organisaatioita hitaasta ja kankeasta toiminnasta ja 

epäiltiin, että eri toimijatasojen yhteistyöongelmat jäävät katveeseen, koska yh-

teisyön sujumista ei varmisteta säännöllisesti. Sidosryhmäyhteistyötä ei tehdä riit-

tävästi eikä tarpeeksi tiiviisti. Kullan (2005, 5) mukaan ongelmat viranomaisyh-

teistyössä johtuvatkin systeemin välisestä keskeisestä kommunikoinnin vaikeu-

desta.   

 

Yhteistyökokouksia ja koulutuksia koettiin molemmissa organisaatioissa olevan 

liian vähän. Jos joku yhteistyökokous on ollutkin, sovituista asioista ei tiedoteta 

laajemmalle alueelle, vaan tehdään pelkästään paikallisia sopimuksia. Toimintata-

vat, tulkinnat laista ja sen soveltamisesta ovat tällöin eri paikkakunnilla erilaiset. 

Toisinaan eriäviä tulkintoja nähdään jopa valtakunnallisella tasolla Kelan ja TE-

toimiston välillä. Koettiin myös, ettei tunneta riittävän hyvin toisen organisaation 

työntekijöitä, työtä ja rakennetta. Tuloksista voidaan kuitenkin todeta, että yhteis-

työn tekemiseksi käytetään varsin erilaisia yhteydenottotapoja/ -välineitä puolin ja 

toisin. Vastauksista heijastuu, että organisaatiot eivät ole sopineet mitään kovin 

yhtenäistä, järkevää ja nopeaa tapaa pitää yhteyttä toiseen viranomaiseen.  

 

Yhteistyön kehittämiseksi ehdotettiin mm. toimivaa puhelinlinjaa (esim. viran-

omaislinjaa) puolin ja toisin, suorien kontaktitietojen jakamista, toimivaa suoraa 

sähköpostilinjaa, sähköisen tiedonvälityksen kehittämistä tai yhteistä tietojärjes-

telmää. Molempien organisaatioiden vastauksissa toivottiin enemmän myös kes-

kinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyöpalavereja. TE-toimiston vastauksessa ehdo-
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tettiin yhteistyön tekemistä alueellisesti tai yhden luukun palvelumallia. Kelasta 

puolestaan ehdotettiin, että vaihdettaisiin työpaikkoja päiväksi, siten, että TE-

toimiston virkailija tulisi päiväksi tutustumaan Kelan työhön ja Kelasta vastaavas-

ti menisi päiväksi joku sinne. Haluttiin myös tiiviimpää yhteistyötä valtakunnalli-

sella tasolla (Kelan keskushallinto ja työ- ja elinkeinoministeriö) ja sovittuja yh-

teisiä toimintatapoja. Suurin osa molempien organisaatioiden vastaajista näki 

myös tarpeelliseksi jonkintasoisen tiiviimmän yhteistyön silloin, jos työttömyys-

turvan toimeenpanoon liittyviin lakeihin tulee muutoksia. Suurin osa molempien 

organisaatioiden vastaajista olivat sitä mieltä, että lainmuutosten yhteydessä tulisi 

järjestää yhteisiä koulutuksia ja kokouksia, joissa käytäisiin läpi tulevat muutokset 

ja niiden vaikutukset ja ohjeistus molempien työhön 

 

Kehittämisehdotuksista voidaan todeta, että samansuuntaisia kehittämisehdotuksia 

on havaittu muissakin yhteistyötä koskevissa tutkimuksissa (vrt. Salo ym 2003). 

Myös sosiaali- ja terveysalan palveluista tehdyn yhteistyötutkimuksen mukaan 

sosiaali- ja terveysalan yritykset kaipaavat tulevaisuudessa yhä enemmän yhteis-

työtä eri toimijoiden kesken. Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että yhteistyösuhteissa 

olevat osapuolet tuntisivat toistensa toimintatavat entistä paremmin. Yritysyhteis-

työssä olisi mahdollisuuksia yritysten väliseen kehittämistoimintaan, kuten koulu-

tukseen ja tiedonjakoon (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 

32/2010). 

 

Tutkimustuloksista sisälsivät erinomaisia, joskin välillä hyvin yksittäisiä ajatuksia 

yhteistyön kehittämiseen, ja selkeyttivät yhteistyön tämänhetkisiä ongelmakohtia. 

Yhteistyötä voi vaikeuttaa myös se, ettei yhteistyöverkosto nykypäivänä pysy 

enää muuttumattomana, jolloin ei tiedetä keneen ja miten pitäisi ja kannattaisi olla 

yhteydessä. Vastapuolen organisaation työntekijöitä ei tunneta. Arvailuiden va-

raan jää se, miten paljon paikkakunnan koolla on väliä organisaation yhteistyön 

toimivuuden kannalta. Tässä tutkimuksessahan ei tutkittu paikkakuntakohtaisia 

eroja, vaan haluttiin yleisellä tasolla kuva Kelan ja TE-toimiston välisestä yhteis-

työstä, ongelmista, kehittämistarpeista ja -ehdotuksista. Joissakin vastauksissa 

paikkakunnan koko mainittiin, joten sillä saattaa olla vaikutusta yhteistyön teke-

miseen. Pienellä paikkakunnalla voi olla helpompi tuntea toisen organisaation 

työntekijät, joten suorat kontaktit auttavat asioiden hoitamisessa. Tulevaisuudes-

tahan emme tiedä, tehdäänkö yhteistyötä enää niin paljon pelkästään paikallisesti, 

vai muuttuuko se vielä enemmän valtakunnalliseen suuntaan.  
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Tutkimuksessamme nousi esiin hyvin samansuuntaisia näkemyksiä yhteistyöstä 

kuin ”Kela yhteistyökumppanina ja palvelun tuottajana”-tutkimuksessa. Yhteis-

työkumppanit kokivat siinäkin suurimmaksi ongelmaksi Kelan työntekijöiden 

saavutettavuuden, koska yhteistyö tapahtuu pääsääntöisesti puhelimitse, jolloin 

oikean henkilön löytäminen ja saaminen puhelimeen vei vastaajien mielestä liian 

paljon aikaa. Joissain tapauksissa vastauksen epäselvyys tai epävarman vastauk-

sen saaminen kysymykseen, sekä tulkintaerot eri toimistojen ja organisaatioiden 

välillä koettiin ongelmiksi. Tulosten perusteella voitiin päätellä, että sähköisen 

tiedonvaihdon kehittäminen päivittäisten rutiiniluonteisten asioiden hoitamisessa 

yhteistyötahojen välillä parantaisi asioiden joustavaa sujumista. Lisäksi Kelan ja 

eri yhteistyötahojen yhteistyötä parantaisi myös yhteistyöorganisaatioiden raken-

teiden ja toimintatapojen tuntemus. (Salo ym. 2003, 39, 44–45.) 
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7 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada aikaan konkreettisia kehittämisehdotuk-

sia Kelan ja TE-toimiston väliseen yhteistyöhön kehittämishanketta varten. Tässä 

raportissa oli tarkoituksena luoda toiminta- ja kehittämisehdotuksia paikallistasol-

la (Päijät-Hämeessä ja Helsingissä) tehtävään yhteistyöhön TE-toimistojen kans-

sa, mutta tutkimuksesta nousi esiin myös sellaisia ehdotuksia, jotka palvelisivat 

valtakunnallisella tasolla tehtävää yhteistyötä TE-toimistojen kanssa (esim. säh-

köinen tietojen välitys). Valtakunnallisella tasolla tehtävää yhteistyötä koskevat 

ehdotukset ja sitä kautta tehtävät päätökset tulee ratkaista Kelan keskushallinnon 

ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä.  

 

Kela ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat sopineet yhdessä, että yhteyshenki-

lönä Kelasta ministeriöön toimii Kelan keskushallinnon työttömyysturvatiimin 

lakimies tai ryhmäpäällikkö. Tällä ylemmällä tasolla tiedotetaan tulevista lain-

muutoksista ja neuvotellaan niihin liittyvistä Kelaa ja TE-toimistoa koskevista 

soveltamisohjeista. Lisäksi Kelan keskushallinnosta osallistuu henkilö ryhmään, 

jossa käsitellään Kelan ja työvoimahallinnon välistä sähköistä tiedonvälitystä. 

Nämä yhteydenpitokuviot jatkuvat varmasti tulevaisuudessakin ennallaan.  

 

Seuraavassa on esitetty tutkimustulosten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä siitä, 

miten yhteistyötä tulisi Kelan ja TE-toimiston työntekijöiden mielestä tulevaisuu-

dessa kehittää.  Tutkimuksen vastauksista kävi selvästi ilmi, että on olemassa 

huomattava määrä erilaisia yhteydenpito- ja yhteistyötapoja, eikä yhteistyö kaik-

kialla ole kovin tiivistä ja organisoitua. Tuloksista ei noussut esiin vain yhtä oike-

aa ja hyvää tapaa tehdä yhteistyötä, vaan vaihtoehtoja oli useampia. Joissakin niis-

sä oli olemassa samalla myös yhteistyötä hidastavia ja estäviä elementtejä.  

7.1 Palvelu yhdeltä luukulta 

 

Asiakkaan kannalta parhain tutkimuksessa esiin noussut idea oli se, että asiakkaan 

työttömyysasiassa tarvitsema palvelu tuotettaisiin yhdeltä luukulta. Käytännössä 

tämä voisi tarkoittaa sitä, että Kela ja TE-toimisto olisivat yhtä organisaatiota tai 

toimisivat saman katon alla. Asiakas voisi jättää työttömyysturvahakemuksen sa-

malla, kun ilmoittautuu työttömäksi. Saman organisaation sisällä työntekijöiden 

vuoropuhelu ja tiedonvaihto olisi helppoa ja selkeää. Asiakkaan toimittamat kir-
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jalliset selvitykset olisivat yhdessä paikassa kaikkien työntekijöiden käytettävissä. 

Asiakasta ei myöskään näin ollen tarvitsisi pomputella kahden organisaation välil-

lä, kuten joistakin vastauksista kävi ilmi. Myös asiakkaan kokonaisvaltainen elä-

mäntilanne tulisi paremmin kartoitettua, jos suurin osa elämänhallintaan vaaditta-

vasta avusta ja tuesta tulisi yhdestä paikasta. Tällaisessa järjestelyssä myös kaik-

kien tekemä työ tulisi tutuksi ja asiakkaan asiakaspalveluprosessin tunteminen 

laajentuisi.  

 

Yhden luukun ja organisaation visio voi olla vielä tässä vaiheessa yksi suurimpia 

tavoitteita, jota tietenkin tulisi ennen mahdollista toteuttamista pohtia ja suunnitel-

la erittäin tarkasti, jotta siitä saataisiin toivottu hyöty. Nykypäivänä tätä kohti kui-

tenkin ollaan jo osittain menossa, sillä yhä useammalla paikkakunnalla tarjotaan 

jo asiakkaille verottajan, Kelan ja TE-toimiston palveluja saman katon alla työ-

voiman palvelukeskuksissa. Mattilan & Laadun (2006, 9) tekemässä tutkimukses-

sa ”Kelan ja työvoiman palvelukeskusten välisestä yhteistyöstä” todetaan, että 

Kelan toimihenkilöt suhtautuvat pääosin myönteisesti uudenlaiseen palvelumuo-

toon ja palvelukeskuksissa yhteistyö on sujunut kohtuullisen hyvin, ilman suu-

rempia ongelmia. Nämä tutkimustulokset saattavat olla myönteisiä viitteitä sille, 

että yhden luukun palvelumalli voisi olla ratkaisu käytännössä nykyisiin yhteis-

työongelmiin ja toisaalta myös asiakkaan luukulta luukulle pompottamiseen.  

7.2 Yhteinen tietojärjestelmä tai sähköisen tiedonvälityksen ja -järjestelmän 

kehittäminen 

 

Yhteistä organisaatiota vähän pienempi, mutta suurta taloudellista ja ajallista pa-

nostusta vaativa, kuitenkin yhteistyötä merkittävästi parantava toimenpide olisi 

Kelan ja TE-toimiston yhteinen tietojärjestelmä tai keskinäisen sähköisen tiedon-

välityksen kehittäminen. Tämä kävi ilmi useampaan kertaan yksittäisissä vastauk-

sissa tutkimuksen eri osioissa. Keskinäisen sähköisen tiedonvälityksen kehittämi-

selle on olemassa monenlaisia mahdollisuuksia, mutta se ei onnistu pelkällä pai-

kallistason yhteistyöllä, vaan vaatii ylempien tahojen päätöksiä rahoituksesta ja 

resursseista. Käytännössä tämä tarkoittaa Kelan keskushallinnon ja työ- ja elin-

keinoministeriön välistä yhteistyötä ja toimeen ryhtymistä. 

 

Parhaimmillaan TE-toimistolla ja Kelalla olisi yhteinen tietojärjestelmä, josta mo-

lempien organisaatioiden virkailijat näkisivät asiakkaan kokonaistilanteen ja saisi-
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vat helposti tarvitsemansa tiedot käyttöön ja viestinvälityskin onnistuisi yhteisessä 

tietojärjestelmässä ilman erillistä suojausta. Myös asiakkaan toimittamat asiakirjat 

olisivat tällöin molempien organisaatioiden nähtävillä yhtä aikaa. Asiakkaan ei 

enää tarvitsisi toimittaa samoja asiakirjoja kahteen eri virastoon kuten nykyään. 

TE-toimiston virkailijat voisivat myös helposti katsoa henkilön työttömyysetuus-

kertymät, ja Kelan virkailijat näkisivät, mikä asiakkaan ja työvoimapoliittisen 

lausunnon tilanne on.  

 

Yhteinen tietojärjestelmä on varsin iso hanke, joten ensi alkuun sähköistä tiedon-

välitystä voisi kehittää siten, että Kelan virkailijat pystyisivät pyytämään työvoi-

mapoliittista lausuntoa sähköisesti. He voisivat esim. lähettää sähköisen impulssin 

tarvittavasta lausunnosta, johon voisi lisätä tarvittaessa asiaa tarkentavaa vapaa-

muotoista tekstiä. Nämä sähköiset impulssit nousisivat työlistalle TE-toimistoon, 

jossa joku henkilö huolehtisi siitä, että niihin vastataan tai ne tehdään. Vastaavan-

lainen sähköinen viestilinja voisi olla myös TE-toimistosta Kelaan päin, koska 

sielläkin tulee joskus vastaan tilanteita, että Kelasta pitää kysyä muutakin kuin 

kertymätietoja. 

 

Toinen myös vähän pienemmällä panostuksella toteutettava asia on luoda TE-

toimistoon järjestelmään vastaavantyyppinen katseluoikeus Kelan tietokantaan, 

kuin sosiaalitoimella on. Sosiaalitoimella on SOKY-näyttö, josta he näkevät mm. 

henkilölle myönnetyt etuudet ja maksupäivät. TE-toimiston pitäisi nähdä asiak-

kaan työttömyysturvan maksupäivät (kertymät) ja mahdollisesti aiemmin myön-

netyn työttömyysturvan etuuslaji ja asiakkaalle tallennetut työssäoloehtokertymä-

viikot. Vastaavasti Kelasta pitäisi olla mahdollisuus lähettää sähköinen lausunto-

pyyntö järjestelmän kautta sekä nähdä TE-toimiston järjestelmästä esimerkiksi 

asiakkaalle lähetetyt selvityspyynnöt.  

7.3 Suojattu sähköposti 

 

Edellä mainittuja teknisiä muutoksia pienempi, kuitenkin sähköiseen tiedonvaih-

toon liittyvä toimenpide, olisi luoda suora suojattu sähköpostiyhteys Kelan ja TE-

toimiston välille. Se olisi välttämätöntä hyvälle ja nopealle yhteydenotolle. Tällä 

hetkellä ei nimittäin ole sallittua tietoturvasyistä lähettää tavallista sähköpostia 

organisaatioiden välillä, mikäli se sisältää henkilötunnuksen. Kelasta voi lähettää 

sähköpostia suojattuna TE-toimistoon nykyäänkin, mutta sen ongelmana on, että 
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tällainen suojattu sähköposti ei aukea kuin kerran. Esimerkiksi, jos sähköposti 

menee väärälle henkilölle, ja hän avaa sen, ei sitä voi välittää enää eteenpäin. Mi-

käli tällainen helppo suora sähköpostiyhteys saataisiin luotua, tulisi organisaatioi-

den sopia keskenään siitä, mihin osoitteeseen sähköpostia lähetetään. Lähetetään-

kö sitä suoraan esim. asiaa hoitavan henkilön henkilökohtaiseen sähköpostiin vai 

vaikkapa organisaation sähköpostilaatikkoon. 

7.4 Puhelinyhteyden kehittäminen, viranomaislinja 

 

Puhelimella tehtävä yhteistyö nousi esille myös useassa vastauksessa. Ongelmaksi 

kuitenkin puhelimen käytössä nähtiin jonottaminen, ja se, ettei tiedetty, mihin 

pitäisi soittaa. Lisäksi nähtiin, etteivät asiat hoituneet aina parhaalla mahdollisella 

tavalla esim. työlinjan tai Kelan viranomaislinjan kautta. Tähän ongelmaan pitäisi 

keksiä paras mahdollinen yhdessä sovittu ratkaisu.  

 

Viranomaislinja molemmissa organisaatioissa voisi olla ratkaisu ongelmaan, jos 

siellä olisi hyvä tavoitettavuus ja asiantuntevat ihmiset vastaamassa, jotka pysty-

vät joko itse auttamaan, tai joilla on kyky ja halu viedä asia nopeasti eteenpäin 

sille, kenelle se kuuluu. Tämän lisäksi molemmilla, sekä TE-toimiston että Kelan 

virkailijoilla, voisi olla sen vakuutuspiirin ja työn tasausvakuutuspiirin virkailijoi-

den suorat numerot ja sähköpostiosoitteet käytössään.  

7.5 Yhteistyökokoukset ja -koulutukset 

 

Lisäksi vastauksista kävi ilmi, että yhteisiä koulutuksia ei järjestetty laisinkaan ja 

yhteistyöpalavereja järjestettiin aivan liian vähän, tai johtoportaan ihmiset hoitivat 

ne keskenään. Tähän tulisi kiinnittää huomiota ja sopia molemmista organisaati-

oista yhteyshenkilöt, joiden kautta asiat hoidetaan. Yhteistyöpalavereja voisi olla 

2-4 kertaa vuodessa tarpeesta riippuen, niissä käytäisiin läpi yhteistyön toimivuut-

ta ja kehittämistä, mahdollisia tulkintaongelmia laissa sekä tiedotettaisiin tärkeistä 

asioista. Yhteistyöpalavereissa tulisi sopia yhteisistä toimintatavoista esim. yhtey-

denpidon suhteen (millä ja miten otetaan yhteyttä ja keneen).  Yhteistä koulutusta 

pitäisi järjestää myös aina silloin, jos lakiin tulee joko tulkinta- tai varsinaisia 

lainmuutoksia, joilla on merkitystä työn kannalta. Lainmuutoksiin liittyy usein 

myös yhteisten toimintatapojen kehittämistä. Joissakin vastauksissa painotettiin 
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myös sitä, että olisi hyvä tuntea toisen organisaation työntekijän työtä, mikä aut-

taisi ymmärtämään sitä mitkä asiat yhteistyössä ovat asiakkaan kannalta toiselle 

organisaatiolle tärkeitä. Yhteistyökokouksissa voitaisiin sopia tutustumispäivästä 

tai ns. ”vierihoidosta”, jossa TE-toimiston ja Kelan virkailijat tutustuisivat toisten-

sa töihin.  

7.6 Alueen koordinaattorit yhteistyönkehittäjinä 

 

Kela on vielä tällä hetkellä organisoitu alueellisesti. Sillä on viidellä eri paikka-

kunnalla aluekeskus, joka koordinoi aina kyseisen alueen asioita. Jatkossa saattaisi 

olla järkevää, että aluekeskuksella olisi isompi rooli oman alueen sidosryhmäyh-

teistyön koordinoimisessa.  

 

Aluekeskuksessa on jokaisella etuudella koordinaattori. Esimerkiksi työttömyys-

turvan koordinaattori voisi omalla alueellaan olla mukana myös paikallisissa yh-

teistyökuvioissa. Tällä tavoin hän olisi perillä oman alueensa vakuutuspiirien Ke-

lan ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä. Mikäli yhteistyö ei toimi, tai sitä ei teh-

dä, koordinaattorin tehtävänä olisi elvyttää ja organisoida yhteistyötä. Lisäksi 

koordinaattori voisi levittää omalla alueellaan niitä paikallisesti sovittuja käytän-

töjä muihin vakuutuspiireihin, jotka on jo jossain vakuutuspiirissä hyväksi havait-

tu. Myös tulkintojen yhtenäisyys eri asioissa varmistuisi paremmin eri vakuutus-

piireissä sekä Kelassa että TE-toimistoissa. Koordinaattori toimisi myös yhteys-

henkilönä ELY-keskuksen työttömyysturva-asiamieheen mahdollisissa ongelma- 

tai kiistatilanteissa.  

 

Koordinaattori toimii tällä hetkellä yhteyshenkilönä myös muiden alueiden koor-

dinaattoreihin, joten sitä kautta kokemuksia jaettaisiin yhteistyön suhteen läpi 

Suomen. Lisäksi koordinaattori toimii yhdyssiteenä Kelan kenttäväen ja kes-

kushallinnon välillä, joten viestit kulkisivat tällä tavoin myös ylhäältä alaspäin ja 

päinvastoin. Kelan keskushallintohan neuvottelee asioista työ- ja elinkeinominis-

teriön (TEM) kanssa ja tarvittaessa viestittää asioita sinne epäkohdista. 
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7.7 Ratkaisutyön esimiehet tai etuusvastaavat ja Kelan eläke- ja toimeentulotur-

vaosaston työttömyysturvatiimi yhteistyön kehittäjinä 

 

Kelassa ollaan ensi vuonna yhdistämässä alueita, ja tekemässä aluekeskusten 

etuuskoordinaattoreita koskevia organisaatiomuutoksia. Alueiden etuuskoor-

dinaattorit siirretään osaksi Kelan keskushallinnon etuusosastoja, joten aluekes-

kusten koordinaattoreilla ei välttämättä ole enää mahdollisuutta ottaa johtavaa ja 

vastuullista roolia Kelan ja TE-toimiston yhteistyön kehittämisessä.  

 

Tämän vuoksi vakuutuspiirin etuusvastaava tai ratkaisutyön esimies voisi ottaa 

yhteyshenkilön roolin yhteistyössä omassa vakuutuspiirissään, ja toimia yhteydes-

sä muiden vakuutuspiirien yhteistyöhenkilöiden (ratkaisutyön esimiesten tai 

etuusvastaavien) kanssa. Tällä tavoinkin kokemukset ja sovitut käytännöt pystyt-

täisiin saattamaan koko alueen tietoon, jolloin yhteistyötä tehtäisiin samalla tavoin 

koko omalla alueella, eikä pelkästään paikallisesti. Ratkaisutyön esimiesten tao 

etuusvastaavien tehtäväksi tulisi verkostoitua myös muualla Suomessa olevien 

ratkaisutyön esimiesten kanssa, jotta tietoa ja hyviä käytänteitä ja yhdessä sovittu-

ja asioita vaihdettaisiin myös oman alueen ulkopuolelle.  

 

Kelassa ollaan todennäköisesti tulevaisuudessa luopumassa kokonaan vakuutus-

alueista, joten valtakunnallinen yhteistyö sekä Kelan sisällä että yhteistyökump-

paneiden kanssa saa sitä suuremman merkityksen. Ratkaisutyön esimiesten tai 

etuusvastaavien tulisi raportoida yhteistyötilanteista myös keskushallinnon työt-

tömyysturvatiimille, jotta kokemukset ja sovitut asiat tulisivat myös sinne tiedok-

si, ja sitä kautta niitä voitaisiin myös käsitellä valtakunnallisella tasolla esim. työ-

kokouksissa. Työttömyysturvatiimistä voitaisiin nimetä lakimiehen lisäksi joku 

henkilö/henkilöt, jotka olisivat jollain tavalla perillä paikallistasolla tehtävästä 

yhteistyöstä TE-toimistojen kanssa. Jotta yhteistyön tekeminen TE-toimistojen 

kanssa samankaltaistuisi koko valtakunnallisella tasolla, tarvitaan siihen vahvaa 

koordinointia ja tukea myös keskushallinnosta, koska alueet eivät sitä enää tule-

vaisuudessa koordinoi. 
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8 POHDINTA 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusaiheen valinta on aina eettinen valinta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 127). 

Tämän tutkimuksen aihe nousi esiin Kelan tarpeista, koska käytännössä Kelan 

täytyy tehdä yhteistyötä TE-toimiston kanssa asiakkaan etuusasian ratkaisemisek-

si. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa sähköisen kyselytutkimuksen avulla 

Päijät-Hämeen ja Helsingin Kelan ja TE-toimiston yhteistyön toimivuutta uusien 

toimintatapojen löytämiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi.  

 

Tutkimuksen toteuttamiseksi pyydettiin tarvittavat tutkimusluvat tutkimukseen 

osallistuvilta organisaatioilta. Lupa Päijät-Hämeen TE-toimistolta tutkimuksen 

tekemiseksi ja kehittämishankkeeseen sitoutumiseksi pyydettiin keväällä 2010 ja 

Helsingin TE-toimistolta loppusyksyllä 2010. Kelasta lupa tutkimukseen saatiin jo 

kehittämishankkeen alussa, koska idea kehittämishankkeen toteuttamiseen tuli 

sieltä.  

 

Anonyymiys on yksi tärkeimmistä tutkimuseettisistä normeista. Se saattaa 

edesauttaa myös rehellistä vastaamista ja osallistumishalukkuutta tutkimukseen. 

(Kuula 2006, 201–204.) Tutkimuksen eettisyyttä varmistimme tässä tutkimukses-

sa vastaajien tunnistamattomuudella. Kyselyiden linkki lähetettiin esimiehille, 

jotka jakoivat sen vastaajille. Vastaajat vastasivat anonyymisti kyselyyn Wepro-

pol-ohjelman kautta, joten yksittäisiä vastauksia ei voida henkilöidä. Tutkimustu-

lokset ovat olleet ainoastaan tutkijoiden käytettävissä. Kyselyn yhteydessä lähetet-

tiin myös saatekirje (Liite 4), jossa selostettiin tutkimukseen osallistuville, mistä 

on kysymys, ja samalla pyrittiin orientoimaan työntekijöitä ja esimiehiä aiheeseen. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa koko tutkimusprosessin aikana tutkijoiden 

huolellisuus aineiston käsittelyssä (Nummenmaa 2004, 30; Janhonen & Nikkonen 

2003, 36). Tutkimuksen tekijöiden onkin huolehdittava tutkimussuunnitelman 

laadukkuudesta, tutkimusasetelman sopivuudesta ja hyvin tehdystä raportoinnista. 

Tutkimuksen laadukkuus ja eettisyys ovat osa tutkimuksen luotettavuutta ja sitä 

ohjaa eettinen sitoutuneisuus. ( Tuomi & Sarajärvi 2009, 127.) Laadullisessa tut-

kimuksessa keskeinen luotettavuuskysymys tutkijalle on se, onko tutkija osannut 
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tulkita ja analysoida vastaukset oikein ja miten ne esitetään (Nummenmaa 2004, 

30; Janhonen & Nikkonen 2003, 36).   

 

Tutkimukseen vastanneet työntekijät olivat työskennelleet molemmissa organisaa-

tioissa kohtuullisen pitkään. Koska heillä oli varsin pitkä työkokemus, heidän voi-

daan olettaa olevan asiantuntijoita työssään. Tämä puolestaan heijastui vastauksis-

sa.  Tämän tutkimuksen toteuttajista toisella on lähes 10 vuoden työkokemus tut-

kimusta koskettavasta aihepiiristä, joten se auttaa vastauksien kielen ja käsitteiden 

ymmärtämistä. Toisen tutkijan kohdalla kuulumattomuus kumpaankaan tutkimuk-

seen osallistuvaan organisaatioon antaa objektiivista näkökulmaa tuloksien suh-

teen, mutta korostaa myös vaitiolovelvollisuuden tärkeyttä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta on aikaisemmin arvioitu reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla ja niin tehdään vielä edelleenkin (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 147). 

Reliabiliteetti mittaa mittaustuloksen toistettavuutta tai sattumanvaraisuutta.  Jos 

otanta suoritettaisiin uudelleen samalle joukolle ja tulokseksi saataisiin mittauksen 

tuloksena aina sama tulos, silloin mittauksesta on tullut reliaabeli. Jos toisen mit-

tauksen tulos puolestaan on erilainen, mittaustuloksesta on tullut sattumanvaraista. 

Validiteetilla tarkoitetaan, että mittarilla on kyky mitata sitä mitä on tarkoituskin 

mitata. Validiteetin laskeminen tai arvioiminen on suhteellisen helppoa, mittaustu-

losta verrataan vain todelliseen tietoon mitattavasta ilmiöstä. (Uusitalo 2001, 84.) 

Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake esitestattiin ensin kahdella Kelan vir-

kailijalla. Näin pyrimme varmistamaan kysymysten ymmärrettävyyttä, ja sitä, että 

niihin saadut vastaukset kohdentuisivat mahdollisimman oikein tutkimuksen tar-

koituksen ja tavoitteen kannalta. (Hirsjärvi ym. 2009, 202.) 

 

Heikkisen ym. (2006, 148–149) mukaan validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat 

huonosti laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittaamiseen. Ne sopivat pa-

remmin määrällisen tutkimuksen mittaamiseen, koska siinä käsitteet perustuvat 

ajattelutapaan, jonka mukaan tosiasiat ovat todellisuutta riippumatta kielestä tai 

ihmisten välisistä merkitysyhteyksistä. Laadullinen tutkimus puolestaan perustuu 

rakentavaan tietoteoriaan ja siinä tulkinnat rakentavat sosiaalista todellisuutta. 

Validiteetin sijaan laadullisessa tutkimuksessa on alettu puhua validisoinnista. 

Validisoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa ymmärrys ympärillä olevasta maail-

masta rakentuu vähitellen. Siinä ajatellaan, että tieto pohjautuu kielen välityksellä 

tapahtuvaan tulkintaan, ja tulkinta on sidoksissa aikaan, paikkaan ja kieleen. To-
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tuus nähdään jatkuvana keskusteluna ja neuvotteluna, joka ei tule koskaan val-

miiksi.  

 

 Tässä tutkimuksessa saatiin vastaukset haluttuihin kysymyksiin, jotka toimivat 

tutkimuksen mittareina. Siltä osin tutkimuksen validius toteutui. Tulokset perus-

tuivat yksittäisten ihmisten kokemuksiin ja käsityksiin yhteistyöstä, joita on ana-

lysoitu ja tulkittu laadullista sisällön analyysiä apuna käyttäen.  Tulokset on pyrit-

ty analysoimaan riittävän yksityiskohtaisesti, jotta tuloksista ei jää mitään tutki-

muksen kannalta oleellista pois. Tutkimustulokset antoivat viitteitä Kelan ja TE-

toimiston välisen yhteistyön uudenlaiselle rakentamiselle ja kehittämiselle (vrt. 

Heikkinen ym. 2006, 149). 

8.2 Kehittämishankkeen  jatkotoimenpiteet 

 

Tämän päivän työelämässä kehittämistoiminnalla tähdätään aina konkreettiseen 

muutokseen, jonka tavoitteena on käytännön työn kehittäminen (Toikko & Ranta-

nen 2009, 10, 21–23). Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Kelan ja 

TE-toimiston välistä yhteistyötä. Hankkeen osana tehtiin tutkimus, jonka tavoit-

teena oli kerätä tietoa Kelan ja TE-toimiston yhteistyön nykytilasta, siihen liitty-

vistä käytännön ongelmista sekä kerätä työntekijöiden omia ideoita yhteistyön 

parantamiseksi.  

 

Molemmat organisaatiot, sekä TE-toimisto että Kela, tunnustivat asian tärkeyden 

jo lähtemällä mukaan tutkimukseen ja osoittamalla kiinnostusta aiheeseen. Kelas-

sa hanke koettiin erityisen tärkeäksi, koska sidosryhmäyhteistyön toimivuus on 

yksi edellytys Kelan toiminnalle. Tämän tutkimuksen tuloksista nousi selkeästi 

esiin se, että yhteistyön kehittämiselle on tilausta, koska käytännössä esiintyy päi-

vittäin sitä estäviä ja hidastavia tekijöitä. Myös muissa Kelan teettämissä tutki-

muksissa (vrt. Salo ym. 2003; Heinonen ym. 2011) ja sisäisissä käsittelyaikatilas-

tossa (vrt. Kilpeläinen 2005) on todettu, että yksi asiakkaan palveluprosessin su-

juvuutta rajoittava tekijä on ollut Kelan ja Te-toimiston yhteistyöhön liittyvät on-

gelmat.  

 

Tässä raportissa esittämämme kehittämisehdotukset vastaavat tutkimuksessa esiin 

nousseisiin yhteistyön kehittämistarpeisiin. Siltä osin opinnäytetyön ja kehittä-

mishankkeen yksi osatavoite on saavutettu.  Tämä opinnäytetyöraportti on myös 
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hyvä keino saada kuuluviin henkilöstön omia näkemyksiä yhteistyöstä. Raportin 

valmistumisen jälkeen tutkimustulokset tullaan esittelemään/saattamaan tiedoksi 

kaikille mukana olleille työyhteisöille, ja Kelassa tuloksista ja ehdotuksista rapor-

toidaan laajemmallakin tasolla mm. työttömyysturvan etuusvastaaville, alueiden 

koordinaattoreille ja Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosaston työttömyysturvatii-

mille.  

 

Kehittämishankkeen seuraavana vaiheena olisi toteutettavien kehittämisehdotus-

ten ja -tapojen määrittäminen yhdessä työvoimahallinnon ja TE-toimiston kanssa. 

Tässä vaiheessa jäisivät päätettäväksi eri tahojen vastuualueet, toimintatavat ja 

käytettävissä olevat resurssit. Selkeä jatkosuunnitelma mahdollistaa sovittujen 

asioiden toteuttamisen käytännössä. Jatkotutkimusaiheena olisi myöhemmin arvi-

oida, miten sovitut asiat ovat toteutuneet ja miten niitä voitaisiin edelleen kehittää.  

 

Tutkimustulosten pohjalta syntyneiden kehittämisehdotusten toteuttaminen käy-

tännössä vaatii eriasteisia toimenpiteitä organisaatioiden eri tasoilla. Paikallista-

solla yhteisten kokousten ja koulutusten järjestäminen, suorien yhteystietojen 

vaihtaminen, tiettyjen toimintatapojen sopiminen sekä tutustuminen toisen organi-

saation työhön voitaisiin halutessa toteuttaa suhteellisen helposti. Jo pienillä toi-

menpiteillä voitaisiin saada suurta säästöä virkailijoiden työajassa, sitä kautta ra-

hassa, ja samalla edesauttaa asiakkaan etuuspalveluprosessin sujuvuutta molem-

missa organisaatioissa. 

 

Sen sijaan esimerkiksi sähköinen tiedonvaihto sekä tietojärjestelmien ja yhtey-

denpitovälineiden kehittäminen vaativat jo aivan eritasoisia toimenpiteitä toteutu-

akseen. Myös paikallistasolla sovittujen käytäntöjen tai tulkintojen saattaminen 

koko Suomen tasolle on yksi iso haaste, jonka ratkaisemiseksi tulisi miettiä selkeä 

ja toimiva toteuttamissuunnitelma. Asiakkaan kannalta parhain, joskin toteutetta-

vuudeltaan haastavin kehittämisidea eli viranomaispalvelu yhdeltä luukulta, ei 

todennäköisesti tule toteutumaan lähivuosina. Tämän kaltainen palvelu vaatisi 

valtavia rakenteellisia organisaatiomuutoksia sekä Kelassa että työvoimahallin-

nossa. Pienemmissä puitteissa vastaavaa palvelua on jo kuitenkin olemassa joilla-

kin paikkakunnilla, työvoimapalvelukeskuksissa ja yhteispalvelupisteissä. Kiin-

nostusta ja visioita on kuitenkin nähtävissä myös laajemmassa mittasuhteessa to-

teutettavaan useamman viranomaistahon yhteistoimintaan, myös Kelan pääjohtaja 

on tuonut asian etuja esiin.  
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Kokonaisuudessaan tällä kehittämishankkeella saavutettu hyöty riippuu pitkälti 

siitä, miten paljon Kelassa ja työvoimahallinnossa riittää intressejä ja resursseja 

alkaa panostaa yhteistyöhön ja tehdä sen vaatimia toimenpiteitä. Jo tällä hetkellä 

käydään neuvotteluja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa sähköisen tie-

donvälityksen kehittämisestä Kelan ja TE-toimiston välillä. TEM:ssä on varattu 

määrärahoja ensi vuodelle sähköisen tiedonvälityksen kehittämistä varten. Myös 

osa tässä raportissa esiin tulleista kehittämisehdotuksista, kuten ajatus vapaamuo-

toisista sähköisistä lausuntopyynnöistä on jo esitelty Kelassa ja ehdotusta pyritään 

viemään eteenpäin edellä mainitun tiedonvälityksen kehittämisen yhteydessä. 

Tämä osoittaa sitä, että ainakin jonkinasteiseen yhteistyön konkreettiseen kehittä-

miseen on haluja, resursseja ja kiinnostusta. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset paljastivat Kelan ja TE-toimiston välisen yhteistyön 

solmukohtia, joista suurin osa on ratkaistavissa kehittämällä Kelan ja TE-

toimiston toimintatapoja, sähköistä tiedonvälitystä, tietojärjestelmiä ja yhteyden-

pitovälineitä. Asiakkaan palveluprosessiin sujuvuuteen vaikuttaa sidosryhmäyh-

teistyön lisäksi myös Kelan omat etuus- ja palveluprosessit, joita täytyy kehittää 

samalla koko ajan. Aivan kaikki sosiaaliturvan ja sen toimeenpanon ongelmat 

eivät kuitenkaan helposti ratkea edellä mainituilla toimenpiteillä, koska työttö-

myysturvalainsäädännön ja -käsitteistön monimutkaisuus (esim. vuoden 2010 

työttömyysturvalainmuutokset) tuovat omat haasteensa yhteistyöhön ja asiakas-

prosessiin. Ministeriöiden tulisikin kantaa oma vastuunsa asiasta ja pyrkiä yksin-

kertaistamaan lainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa. (Vrt. Heinonen ym. 2011, 58-

60.) 

 

Lopuksi voidaan todeta, että jos tässä työstä esitetyistä kehittämisehdotuksista 

toteutettaisiin käytännössä edes osa, niin sillä olisi suoraan positiivista vaikutusta 

asiakkaan etuuspalveluprosessiin, mikä on koko kehittämishankeen pohjimmainen 

tarkoitus. Kelan ja työvoimahallinnon organisaatiorakenteiden uudistamisen joh-

dosta niiden toiminta on painottumassa yhä enemmän valtakunnallisen palvelun 

suuntaan, ja sen vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että sähköisen tiedonvälityksen 

ja tietojärjestelmien kehittämisen lisäksi, mahdollisesti keskinäisesti sovittavat 

hyvät yhteistyökäytännöt ja toimintatavat leviäisivät Kelan ja TE-toimistojen väli-

seen yhteistyöhön koko Suomessa. Asiakkaan kannalta tasa-arvoa nostattavaa on, 

että organisaatioiden välinen yhteistyö toimii saumattomasti koko Suomessa, 

asuinpaikasta riippumatta, ja lakia tulkitaan samalla tavoin samoissa asioissa. 
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Saatekirje 

 

Hei!     1.2.2011 

 

Opiskelemme Lahden ammattikorkeakoulussa ylempää AMK-tutkintoa työn 

ohessa. Kyse on sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmasta, joka painottuu joh-

tamiseen ja työn kehittämiseen. Koulutuksen arvioitu kesto ulottuu vuoden 2011 

jouluun. 

 

YAMK:ssa opinnäytetyön tulee olla tutkimuksellinen kehittämishanke. Kehittä-

mishankkeen tulee olla työelämälähtöinen ja mielellään omaan työpaikkaan sidot-

tu.  

 

Toinen meistä työskentelee Kelassa (Etelä-Suomen aluekeskuksessa työttömyys-

turvan parissa) ja toinen Anttolan palvelukeskuksen ja Mikkelin päiväkeskuksen 

toiminnanohjaajana. Kelan Etelä-Suomen aluejohtaja Sirkka Hongell ehdotti 

opinnäytetyön aiheeksi Kelan ja TE-toimiston välisen yhteistyön kehittämisen 

Päijät -Hämeen alueella.  

 

Kelassa halutaan panostaa sidosryhmäyhteistyöhön ja sen vuoksi tämä aihe tuntuu 

varsin ajankohtaiselta. Puhumattakaan siitä, mitä uusia ulottuvuuksia taas tuli 

1.1.2010 lukien Työttömyysturvalain ja Julkisen työvoimapalvelulain muutosten 

vuoksi molempien virastojen työhön.  

 

Päätimme toteuttaa kehittämishankkeen parityönä, koska kysely sisältää aika 

monta avokysymystä, ja sen vuoksi tutkimuksen vastausten analysoiminen on 

melko aikaa vievää. Toisaalta, kun toinen meistä ei työskentele lainkaan näiden 

asioiden parissa, antaa se objektiivista näkökulmaa hankkeeseen. 

 

Kyselyn avulla saadaan tietoa yhteistyön toimivuudesta ja kehittämismahdolli-

suuksista Päijät-Hämeen ja Helsingin TE-toimiston ja Kelan välillä. Halusimme 

hankkeeseen mukaan myös toisen paikkakunnan, koska se laajentaa näkemystä 

asioiden toimimisesta ja kehittämisestä. Kehittämishankkeen tavoitteena on saada 

Kelan ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä joustavampaa ja organisoidumpaa ja 

luoda vastausten pohjalta yhteistyömalliehdotus. 
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Olemme tehneet aiheeseen liittyvän sähköisen kyselylomakkeen, johon pääsee 

alla olevasta linkistä. Kyselyiden vastaukset tulevat meille takaisin nimettöminä. 

Kiitämme panoksesi antamisesta yhteistyön kehittymiselle. 

 

Tutkimuksen tulokset tullaan myöhemmin saattamaan tiedoksi kaikille kohdeor-

ganisaatioille. 

 

Pyydämme vastaustanne 16.2.2011 mennessä. 

Hyvää kevään odotusta ja kiitos ajastasi! 

 

Ystävällisin terveisin 

Nina Ekman 

Kela Etelä-Suomen aluekeskus/ 

työttömyysturva-asiat 

 

ja 

  

Pirjo Sajapuro 

Anttolan palvelukeskus ja Mikkelin päivätoimintakeskuksen  

toiminnanohjaaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

LIITE 5/1 

 

Kyselylomake Kelan virkailijoille 

 

KYSELY YHTEISTYÖSTÄ TE-TOIMISTON KANSSA KELAN 

VIRKAILIJOILLE 

 

1. Missä asemassa olet 

 

 Esimies 

 Työntekijä/toimihenkilö/virkailija 

 

2. Olen työskennellyt Kelassa työttömyysturva-asioiden parissa 

 

 alle vuoden 

 1-3 vuotta 

 4-10 vuotta 

 yli 10 vuotta 

 

3. Missä tilanteissa otan yhteyttä TE-toimistoon? 

 

 Pyydän työvoimapoliittista lausuntoa 

 Tiedustelen työvoimapoliittiseen lausuntoon liittyen jotakin asiaa 

 Otan yhteyttä TE-toimistoon asiakkaan pyynnöstä jonkin asian selvittämi-
seksi 

 Muun syyn vuoksi, minkä __________________________________ 

 

4. Keneen/mihin otat yhteyttä TE-toimistossa, kun siihen tulee tarvetta?  

 

 Työlinjaan 

 Asiakkaan omaan TE-toimistoon 

 Johonkin virkailijaan henkilökohtaisesti 

 Muuhun, mihin?___________________________________ 

 

5. Miten otat yhteyttä TE-toimistoon? 

 

 Sähköpostilla 

 Puhelimella 
 

 Kirjeellä 

 Faksilla 
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 Suojatulla sähköpostilla 

 muulla, millä?____________________________________________ 

 

 

6.  Koetko ongelmia yhteydenpitotavoissa tai – välineissä ja jos koet, niin minkä-

laisia ongelmia? 

 

 

 

 

7. Mikä olisi mielestäsi paras tapa olla yhteydessä TE-toimistoon ja miksi? 

 

 

 

 

8. Mikä olisi mielestäsi paras tapa olla TE-toimistosta yhteydessä Kelaan ja mik-

si? 

 

 

 

 

 

9. Erittäin 

tärkeää 

Melko 

tärkeää 

En 

osaa 

sanoa 

Ei kovin 

tärkeää 

Ei lain-

kaan tär-

keää 

Yhteistyön toimivuus TE-

toimiston kanssa on oman 

työni kannalta  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     LIITE 5/3 

 

10. Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri miel-

tä 

Yhteistyö toimii 

mielestäni TE-

toimiston kans-

sa hyvin 

     

 

11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että olet täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä siitä, että yhteistyö toimii mielestäsi TE-toimiston ja Kelan välillä hyvin, 

niin kuvaile niitä asioita, jotka toimivat hyvin. 

 

 

 

 

 

 

12. Jos yhteistyö ei toimi TE-toimiston kanssa ihan niin hyvin kuin sen pitäisi, 

mistä ajattelet sen johtuvat? Mitä asialle voisi tehdä?   

 

 

 

 

 

 

13. Miten sähköistä tiedonvälitystä Kelan ja TE-toimiston välillä voisi mielestäsi 

kehittää? Vastaa vain, jos näet tarvetta siihen. 
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14. Jos työttömyysturvaan toimeenpanoon liittyvään lainsäädäntöön tulee lain-

muutoksia, pitäisikö Kelan ja TE-toimiston tehdä tuolloin enemmän yhteistyötä 

keskenään? 

 Kyllä 

 Ei 

 

 

15. Jos vastasit edellisen kysymykseen kyllä, niin millaista yhteistyötä se voisi 

olla ja miksi sitä pitäisi tehdä? 

 

 

 

 

 

16. Millaista yhteistyö olisi tulevaisuudessa parhaimmillaan Kelan ja TE-

toimiston välillä? 

 

 

 

 

 

17. Vapaita kommentteja ja terveisiä 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 
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 Kyselylomake TE-toimiston virkailijoille 

 

KYSELY YHTEISTYÖSTÄ KELAN KANSSA TE-TOIMISTON 

VIRKAILIJOILLE 

 

1. Missä asemassa olet 

 

 Esimies 

 Työntekijä/toimihenkilö/virkailija 

 

2. Olen työskennellyt TE-toimistossa 

 

 alle vuoden 

 1-3 vuotta 

 4-10 vuotta 

 yli 10 vuotta 

 

3. Missä tilanteissa otan yhteyttä Kelaan? 

 

 Kelasta on pyydetty työvoimapoliittista lausuntoa ja haluan tarkentaa tai 

selvittää siihen liittyen jotain 

 Kysyn henkilölle maksettuja työmarkkinatuki- tai peruspäivärahapäivien 
määriä (kertymät) 

 Otan yhteyttä Kelaan asiakkaan pyynnöstä jonkin asian selvittämiseksi 

 Muun syyn vuoksi, minkä __________________________________ 

 

4. Keneen/mihin otat yhteyttä Kelassa, kun siihen tulee tarvetta?  

 

 Kelan yhteyskeskukseen työttömyysturva-asioihin 

 Viranomaislinjaan 

 Johonkin virkailijaan henkilökohtaisesti 

 Muuhun, mihin?___________________________________ 
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5. Miten otat yhteyttä Kelaan? 

 

 Sähköpostilla 

 Puhelimella 

 Kirjeellä 

 Faksilla 

 Suojatulla sähköpostilla 

 muulla, millä?____________________________________________ 
 

6.  Koetko ongelmia yhteydenpitotavoissa tai –välineissä ja jos koet, niin minkä-

laisia ongelmia? 

 

 

 

 

 

7. Mikä olisi mielestäsi paras tapa olla yhteydessä Kelaan ja miksi? 

 

 

 

 

8. Mikä olisi mielestäsi paras tapa olla Kelasta yhteydessä teihin ja miksi? 

 

 

 

 

9. Erittäin 

tärkeää 

Melko 

tärkeää 

En 

osaa 

sanoa 

Ei kovin 

tärkeää 

Ei lain-

kaan tär-

keää 

 Yhteistyön toimivuus 

Kelan kanssa on oman 

työni kannalta? 
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10. Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin 

eri miel-

tä 

Yhteistyö toimii 

mielestäni Ke-

lan kanssa hy-

vin 

     

 

11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että olet täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä siitä, että yhteistyö toimii mielestäsi TE-toimiston ja Kelan välillä hyvin, 

niin kuvaile niitä asioita, jotka toimivat hyvin. 

 

 

 

 

 

 

12. Jos yhteistyö ei toimi Kelan kanssa ihan niin hyvin kuin sen pitäisi, mistä ajat-

telet sen johtuvat? Mitä asialle voisi tehdä?   

 

 

 

 

 

 

 

13. Miten sähköistä tiedonvälitystä Kelan ja TE-toimiston välillä voisi mielestäsi 

kehittää? Vastaa vain, jos näet tarvetta siihen. 
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14. Jos työttömyysturvaan toimeenpanoon liittyvään lainsäädäntöön tulee lain-

muutoksia, pitäisikö Kelan ja TE-toimiston tehdä tuolloin enemmän yhteistyötä 

keskenään? 

 

 Kyllä 

 Ei 

 

 

15. Jos vastasit edellisen kysymykseen kyllä, niin millaista yhteistyötä se voisi 

olla ja miksi sitä pitäisi tehdä? 

 

 

 

 

 

16. Millaista yhteistyö olisi tulevaisuudessa parhaimmillaan Kelan ja TE-

toimiston välillä? 

 

 

 

 

 

17. Vapaita kommentteja ja terveisiä 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 

 

 


