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TIIVISTELMÄ 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön keskeisenä sisältönä oli koulutuspäivän 

järjestäminen julkishallinnollista palveluista romanikulttuurin ohjaaja 

opiskelijoille. Koulutuspäivän tavoitteena on antaa romanikulttuurin ohjaaja 

opiskelijoille lisää ammatillista osaamista.  

Kehittämishankkeessa luotiin romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon 

opettajille työvälineeksi koulutuskansio, jolla jatkossa Seurakuntaopiston opettajat 

voivat toteuttaa toimeentulotuesta koulutuspäivä sisältöineen käyttämällä 

koulutuskansiota ja monipuolisia harjoitustehtäviä opettamisen tukena. 

Päivästä pyydetyn palautteen avulla selvitettiin sitä, kuinka hyvin 

koulutuspäivällä käytetyt opetusmenetelmät sopivat julkishallinnollisten 

palveluiden opettamiseen. Lisäksi selvitettiin sitä olivatko opiskelijat hyötyneet 

työtehtävissään koulutuspäivän opetuksesta. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitettiin kunnan julkishallinnolliset palvelut, 

joista tarkempaan käsittelyyn otettiin toimeentulotuki ja tukihakemuksen 

täyttämisen vaikeudet sekä minimituloilla elämisen riskit. Toiminnallinen osuus 

muodostui koulutuspäivästä. Lisäksi opinnäytetyönä tein julkishallinnollisista 

palveluista koulutuskansion Seurakuntaopiston opettajien käyttöön.  

Päivä toteutettiin yhdessä Seurakuntaopiston kanssa, jolla on opetushallituksen 

hyväksymä lupa opettaa romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto opintoja. 

Yhteistyö koulutuspäivän suunnittelua varten tapahtui puhelimitse ja 

sähköpostitse sekä muutaman järjestetyn tapaamiskerran aikana. Opinnäytetyön 

tekijä toimii itse sosiaaliohjaajana. 

Koulutuspäivältä pyydetty palaute osoitti, että käytetyt opetusmenetelmät sopivat 

aiheen opettamiseen ja oppilaat ovat hyötyneet työtehtävissään saadusta 

opetuksesta. 

Asiasanat: toimeentulotukilaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista, julkishallinnolliset palvelut, tukihakemuksen täyttäminen ja 

minimituloilla elämisen riskit. 
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ABSTRACT 

The fundamental content of the practical final project was to arrange an education 

day about public administration for the social counselor students of Romanian 

culture. The purpose of this day was to give the students more vocational training. 

 

In the development project a portfolio was created for the teachers of Church 

Training College. In addition to diverse exercises the portfolio would work as a 

tool for the teachers of the Church Training College to arrange education days 

about income support in the future. 

With the feedback gathered from the education day the purpose was to find out if 

the teaching methods used at the education day were suitable for teaching about 

public services. It was also examined whether the students benefited from the 

day’s teachings in their jobs.  

The public services were presented in the theoretical part of the final project. The 

part concentrated mostly on income support, the difficulties in filling and 

submitting the application and the risks of living with the minimum income. The 

practical part consisted of arranging the educational day. In addition I created a 

portfolio of public services for the teachers of the Church Training College. 

The educational day was arranged in cooperation with the Church Training 

College which is certified by the board of education to teach the social counseling 

of Romanian culture. The planning of the educational happened mostly over the 

phone and via e-mail. Also few meetings were held with the people involved.  The 

author of this final project work’s as a social counselor.  

The feedback gathered from the education day showed that the methods were 

suitable for teaching the subject and the students benefited from it in their work. 

Keywords: law of income support, law of the condition of the customer of social 

welfare, public services, filling and submitting the application for income support 

and the risks of living with minimum income 
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1 JOHDANTO 

Pohtiessani mistä omaa opinnäytetyötä alkaisin työstää, niin eteeni sattui kuin 

sattuman kaupalta Tuija Nummelan väitöskirjan vuodelta 2011 Asiakkaan asema 

ja oikeuksien toteutuminen aikuissosiaalityössä. Väitöskirjan luettuani uusi idea 

opinnäytetyölle oli minulle selvä, haluan omalta osaltani edesauttaa 

toimeentulotuen hakijoita, että jatkossa heitä voidaan palvella paremmin 

toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. Tuija Nummelan tekemä väitöskirja on 

laadulliseen tutkimukseen perustuva. Väitöskirjan keskeiseksi tulokseksi nousi se, 

että toimeentulotuen asiakkailla on taitamattomuutta hakea toimeentulotukea, ja 

tämä ongelma oli lähtökotana opinnäytetyön aiheelleni.  

Nyt kun idea oli minulle selvä, pohdin mikä olisi oikea keino vaikuttaa 

väitöskirjassa ilmenneeseen asiakkaiden kokemaan epäkohtaan.  Opinnäytetyöni 

tulisi kohdistaa siis asiakastyötä tekeville ammattilaisille, jotta mahdollisimman 

moni toimeentulotuen hakija tulisi hyötymään. Koulutuspäivän järjestäminen 

toimeentulotuesta asiakastyötä tekeville olisi oikea keino lähteä toteuttamaan 

opinnäytetyötä kohti sen tavoitetta. 

Sopiva opiskelijaryhmä koulutuspäivän toteuttamiseen löytyi vanhasta 

opinahjostani Järvenpäästä, jossa toimii Seurakuntaopisto, josta myös itse 

valmistuin romanikulttuurin ohjaajaksi vuonna 2012. Romanikulttuurin ohjaajan 

tutkinnon on opetushallituksen hyväksymä tutkinto, ja sen yhtenä 

opintokokonaisuutena on asiakasohjaus ja viranomaisneuvonta. Koulutuspäivän 

toteuttaminen sopisi oikein hyvin kyseiseen opintokokonaisuuteen.  

Opinnäytetyö koostuu opinnäytetyöraportista ja Seurakuntaopistolle kootusta 

koulutuskansiosta sekä toteutetusta koulutuspäivästä. Tässä 

opinnäytetyöraportissa tuon esille Tuija Nummelan (2011) laadulliseen 

tutkimukseen liittyviä tuloksia sekä käyn läpi julkishallinnollisien palveluiden 

kirjoa, jonka pääpaino keskittyy toimeentulotukeen ja asiakkaan asemaan sekä 

oikeuksiin liittyviin asioihin. Opinnäytetyöraportissa kuvaan myös koulutuspäivän 

suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. 
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2 YHTEISTYÖTAHONA SEURAKUNTAOPISTO 

Seurakuntaopisto on suhteellisen vanha oppilaitos, se perustettiin jo vuonna 1945. 

Tuolloin opetus oli lähinnä pyhäkouluopettajille tarkoitettua opetusta (Palosuo & 

Siirala, 13–14.)  

Nykyisin Seurakuntaopisto tarjoaa monipuolista ammatillista 

koulutusta nuorille ja aikuisille, täydennyskoulutusta aikuisille sekä 

monipuolisia koulutusvaihtoehtoja työyhteisöille. Seurakuntaopisto 

on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan koulutukseen, humanistisen 

ja kasvatusalan koulutukseen ja kulttuurialan koulutuksiin sekä 

uskonnonpedagogisiin palveluihin.  

Vuonna 2012 oppilaitoksessa oli mahdollista opiskella 32 erilaista koulutusta. 

Yksi Seurakuntaopiston tarjoama koulutus on Romanikulttuurin ohjaajan 

ammattitutkinto, johon tämä kehittämishanke liittyy. (Seurakuntaopisto, 2012.) 
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3 ROMANIKULTTUURIN OHJAAJAN AMMATTITUTKINTO 

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto on opetushallituksen vuonna 2001 

hyväksymä koulutus (Ketonen 2012). Seurakuntaopistolta vuoteen 2012 mennessä 

on valmistunut romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnosta 24 opiskelijaa ja 9 

erikoistumistutkinnosta (Falenius-Klemetti 2012). 

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta 

tutkinnon osasta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta, joista opiskelija 

valitsee yhden. Tutkinto on valmis, kun kaikki vaadittavat tutkinnon osat on 

näyttötutkintona suoritettu hyväksytysti. 

Pakollisia tutkinnon osia ovat: romanikulttuurin tukeminen ja 

kulttuurista tiedottaminen, monikulttuurisessa työyhteisössä 

toimiminen sekä asiakasohjaus- ja viranomaisneuvonta.  

Valinnaisiin tutkinnon osiin kuuluu: pienryhmän ohjaaminen, monikulttuurisen 

tapahtuman tai näyttely järjestäminen, romanikielen käyttäminen ja tutkinnon osa 

perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tutkinnon. (Opetushallitus 2010, 11.) 

Näyttötutkintona hankittu ammattitutkinto tarjoaa aikuisväestölle 

joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai 

työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös uuteen ammattiin. Järjestelmän 

etuna on erityisesti se, että henkilön 

ammatillinen osaaminen voidaan sen avulla kansallisesti ja laadullisesti 

tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, 

opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä 

tunnustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. Näyttötutkintoina voidaan 

suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 

erikoisammattitutkintoja. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa 

myös ammatillisena peruskoulutuksena. Näyttötutkinto suoritetaan 

osoittamalla näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito 

työpaikoilla työtehtävissä. (Opetushallitus 2011,15.) 
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Tässä kehittämishankkeessa keskitytään tutkinnon osaan, joka liittyy 

asiakasohjaus- ja viranomaisneuvontaan. Valmistuttuaan romanikulttuurin 

ohjaajalta vaaditaan tuntemusta eri palvelusektoreista, ja siitä että hän osaa ohjata 

asiakkaita niiden käyttämiseen. Romanikulttuurin ohjaaja tuntee eri 

viranomaispalveluita ja osaa yhdessä asiakkaan kanssa valmistautua tapaamisiin. 

Lisäksi romanikulttuurin ohjaaja osaa avustaa ja tukea asiakasta lomakkeiden 

täyttämisessä, anomusten laatimisessa, ajanvarauksien tekemisissä ja 

yhteydenotoissa. Romanikulttuurin ohjaaja toimii asiakaslähtöisesti, 

yhteistyökykyisesti ja vaitiolovelvoitetta noudattaen. (Opetushallitus 2010, 19–

21.) 

Koulutuksen jälkeen romanikulttuurin ohjaaja voi työllistyä kunnan palvelukseen 

tai toimia järjestöissä, jotkut voi työllistää itsensä myös yrittäjinä. Koulutuksessa 

pidetään tärkeänä sitä, että opiskelija saa työelämätaitoja. Romanikulttuurin 

ohjaaja työskentelee romaneiden yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi ja 

tätä myöten myös eriarvoistumisen ehkäiseminen.  

Romanikulttuurin ohjaajan koulutus antaa erityisosaamisena erityistä 

tietoa romanikulttuurista, jota tarvitaan tiedottamisessa, romanien 

aseman, kielen ja kulttuurin edistämisessä sekä yhteiskunnallisessa 

toiminnassa yleensä (Opetushallitus 2010, 27.) 
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4 JULKISHALLINNOLLISET PALVELUT  

Kunnat järjestävät käytännössä kuntalaisille peruspalvelut, joista on 

säädetty laeilla. Säätämällä lakeja valtiolla on oikeus osallistua 

kunnallisten peruspalvelujen järjestämistä koskevaan 

päätöksentekoon. Peruspalveluista tärkeimpiä ovat sosiaali- ja 

terveydenhuolto, opetus- ja sivistystoimi sekä ympäristö ja tekninen 

infrastruktuuri. Peruspalveluiden kautta kunta tarjoaa kuntalaisille 

edellytykset arjen elämiseen, hyvinvointiin ja perusturvallisuuteen. 

Peruspalvelut rahoitetaan pääsääntöisesti kunnallisella verotuksella, 

valtionosuuksilla sekä palveluista perittävillä maksuilla.(Suomi.fi 

2012.) 

Kunta-asioita hoitaa valtion keskushallinnossa usea ministeriö. 

Kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä, 

kuntatalouden laskenta- ja analysointitehtävistä sekä valtion ja 

kuntien yhteistyön toimivuudesta huolehtii valtiovarainministeriö. 

Valtiovarainministeriö vastaa myös kunnallisista verokysymyksistä, 

kuten yhteisövero-osuuksien laskemisesta.  (Valtiovarainministeriö 

2012.) 

Oikeusministeriö vastaa kunnallista vaali- ja 

kansanäänestysmenettelyä koskevan lainsäädännön kehittämisestä 

sekä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Ympäristöministeriö, 

liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö 

huolehtivat kuntien infrastruktuuritehtävien ja niitä koskevan 

lainsäädännön kehittämisestä ja täytäntöönpanosta. Kunnallisten 

peruspalvelujen sekä niitä koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja 

palveluihin liittyvistä valtionosuuksista huolehtivat opetusministeriö 

sekä sosiaali- ja terveysministeriö. (Valtiovarainministeriö 2012.) 
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5 TOIMEENTULOTUKI 

Tässä luvussa käsitellään minimituloilla toimeen tulemista, ja sitä mitä riskejä 

minimitulolla eläminen saattaa aiheuttaa.  Lisäksi kerrotaan toimeentulotuen 

hakemisen vaikeuksista sekä käydään läpi toimeentulotuen tarve ja siihen liittyvä 

lainsäädäntö. 

5.1 Tukihakemuksen täyttämisen vaikeudet ja minimituloille elämisen riskit. 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto, joka turvaa elämisen 

kannalta välttämättömät menot, kun toimeentulotuen hakijan ensisijaiset etuudet 

eivät riitä jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on lakisääteinen tukimuoto, 

jonka tavoitteena on edistää itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä pitkäaikaista 

riippuvuutta toimeentulotuesta. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, 

täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. (Laki 

toimeentulotuesta 1412/1997.) 

Toimeentulotuen rooli on muuttunut Parpion ja Moisin (2006) mukaan. 

Lyhytaikaisesta ja viimesijaisesta tuesta on tullut osalle väestöä yhä 

vakiintuneempi osa toimeentuloa (Nummela 2011, 20.)  

 

Tilapäiseksi tukimuodoksi tarkoitettu toimeentulotukijärjestelmä 

kannattelee suurta joukkoa vaikeassa elämäntilanteessa eläviä. 

Vaikka toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi, jakautuvat 

toimeentulotuen asiakkaat yhä voimakkaammin pitkäaikaisiin ja 

tilapäisiin asiakkaisiin. Toimeentulotuki ei ole pystynyt korjaamaan 

tehokkaasti ja ehkäisemään yksilöiden vaikeaa elämäntilannetta, ja 

monille toimeentulotuesta on tullut säännöllinen toimeentulon tae. 

(Särkelä 2009, 51.) 

 

Suomessa oli vuonna 2010 toimeentulotuen saajia 7 %. Vuonna 2010 

toimeentulotukea myönnettiin 240 257 kotitaloudelle ja 375 152 henkilölle 

(Stakes 2012). Lilli Autti kertoi kaupunginvaltuuston puheenvuorossaan 

näkemyksensä toimeentulotukiasiakkaiden taloudellisesta ahdingosta, ja otti 

kantaa myös yhteiskunnan vastuuseen vähävaraisista. Toimeentulotuen saajat 

elävät äärimmäisessä köyhyydessä, mikä vaarantaa niin itsenäisen kuin 

sosiaalisenkin elämänlaadun. Hyvin moni toimeentulotuen saaja joutuu 
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turvautumaan myös leipäjonoihin, joka ei ole suomalaiseen hyvinvointivaltioon 

kuuluva palvelu, vaan toimeentulotuen tulisi voida taata jokaiselle kansalaiselle 

välttämätön elämänlaatu, kun esisijaiset etuudet eivät riitä sitä kattamaan. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa elää ihmisiä, joilla sosiaalinen kanssakäyminen on 

supistunut leipäjonossa seisomiseen, satoi tai paistoi. (Autti 2009.) 

Köyhyyttä on määritelty perinteisesti kahdella eri tavalla: absoluuttisesti ja 

suhteellisesti köyhä. Absoluuttinen köyhyyden ajatus lähtee siitä, että on olemassa 

jokin minimitulotaso, jonka ylittäessään juuri ja juuri saavuttaa fyysisesti 

elinkelpoisen elämän. Absoluuttinen köyhyys on siis niin syvää, että se uhkaa 

henkeä tai fyysistä toimintakykyä. Köyhyys on myös kulttuurisidonnaista, eikä 

köyhyyden kokemuksia voi suoraan verrata. Siksi kehittyneissä maissa puhutaan 

yleisemmin suhteellisesta köyhyydestä, joka on taas kykenemättömyyttä elää 

sosiaalisten normien ja odotusten mukaisesti. Taloudelliset resurssit eivät 

mahdollista tällöin osallistumista sosiaaliseen, kulttuurilliseen ja 

yhteiskunnalliseen elämään.  Köyhällä ei ole mahdollisuutta kuluttaa muiden 

mukaisesti, ja siksi hän helposti syrjäytyy sosiaalisen kanssakäymisen ja 

yhteiskunnallisen päätöksenteon muodoista. (Lister 2004, 14–15; Kangas & 

Ritakallio 2005, 28–31.) 

Klassinen köyhyysmääritelmän Perer Townsendin mukaan on sitä, että 

suhteellisessa köyhyydessä yksilöltä tai perheeltä puuttuvat resurssit, joilla on 

mahdollista saavuttaa sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistava oman sosiaalisen 

yhteisön elintaso. Yhteiskunnassa vallitsevan kulttuurin sosiaaliset ja taloudelliset 

systeemit luovat aktiviteettien ja tapojen kautta ihmisille tietyt tarpeet ja odotukset 

elämästä. Esimerkiksi kahvin tai teen juonnilla ei ole ravitsemuksellista 

merkitystä, mutta ottaessaan vieraita vastaan kotiinsa suomalainen kokee, että 

hänen on tarjottava näitä juomia vieraille. Jos vieraiden ei voi kutsua kotiin, koska 

ei ole varaa ostaa kahvinkeitintä tai kahvia, syrjäytyy sosiaalisesta 

kanssakäymisestä. Pukeutumiseen liittyy myös monia vallitsevan yhteiskunnan 

odotuksia, jotka eivät absoluuttisessa mielessä ole välttämättömyyksiä. 

(Townsend 1979, 31, 50.) 

Suomessa on käytetty köyhyyden mittaamistavoissa sekä poliittis-hallinnollista 

metodia että suhteellista tulometodia. Poliittis-hallinnollisessa metodissa 
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köyhyysraja asetetaan toimeentuloturvan, esimerkiksi toimeentulotuen tasolle. 

Sen ongelmana on, että raja on manipuloitavissa esimerkiksi poliittisilla 

päätöksillä. Suhteellisella tulometodilla tarkoitetaan tiettyä etäisyyttä 

keskimääräisistä tuloista. Sen mittaustapa sopii lähinnä länsimaisen köyhyyden 

mittaamiseen. Eräs tapa mitata köyhyyttä on myös sosiaalisen konsensuksen 

metodi, jossa kansalaiskyselyllä selvitetään ihmisten näkemyksiä 

minimitoimeentulosta tai 17 välttämättömistä kulutushyödykkeistä, ja 

määritellään köyhyysraja sen perusteella. (Ritakallio 1994, 172.) 

Erja Saarisen mukaan toimeentulotuki asiakkaat kokevat kirjallisten 

toimeentulotukihakemusten täyttämisen hankalaksi, eikä asiakas osaa ilmaista 

itseään kirjallisessa hakemuksessa riittävästi (Saarinen 2006b, 16–17.) 

Tuija Nummelan mukaan (Nummela 2011) aikuissosiaalityön asiakkaat kokevat 

ettei toimeentulotuen määräytymisperusteista ei ole saatavilla tietoa kuin hyvin 

lyhyesti toimeentulotukilain mukaan. Osalla asiakkaista on tietoa täydentävästä 

toimeentulotuesta, mutta he ovat jättäneet hakematta täydentävää 

toimeentulotukea, koska olettavat etteivät osaa perustella hakemusta riittävän 

hyvin perustein. Ennaltaehkäisevästä tuesta asiakkailla ei ollut mitään käsitystä, 

eikä sitä ole myöskään haettu. Nummelan väitöskirjassa asiakkaat kuvaavat hyvin 

tuntemuksiaan toimeentulotukeen liittyvistä oikeuksistaan, ja siitä ettei asiakkailla 

ole juurikaan tietoa omista oikeuksistaan.  

”Pitäisi osata kysyä, vaikka semmoista ei tiedetä olevan olemassa.” Asiakas 5). 

”Pitää tietää, osata kysyä ja sitten pitää osalta varautua. Toimeentulotuki on nyt 

sellainen, ettei siihen voi hirveästi vaikuttaa, Jos haluaa jotakin erikoista, niin 

pitää osata kysyä.”(Asiakas 1) 

Toimeentulotuen hakemiseen liittyen asiakkaan rooli nähdään 

mykkänä erinäisten asiakirjojen ja tiliotteiden toimittajana ja tuen 

saamisen katsotaan olevan kiven alla. Yleinen metafora 

toimeentulotuesta puhuttaessa on toimeentulotukiluukku. Lisäksi 

löytyy maininta harkinnanvaraisen ja täydentävän toimeentulotuen 

kirjavista myöntämiskäytännöistä eri kunnissa. (Arponen 2012, 91.) 
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Yhtenä mittarina huono-osaisuudelle on toimeentulotukiasiakkuus, 

jota myös mm. Kangas ja Ritakallio (2005,58) ovat painottaneet 

tutkimuksessaan. Kotitalouksien tulorajat määritellään tietyn kaavan 

mukaisesti ja kun taloudelliset resurssit eivät riitä, tarvitaan siihen 

toimeentulotukea, joka puolestaan antaa oman leimansa asiakkaalle. 

(Kauppinen 2011, 24.) 

 

Ne, jotka eivät usko, että ihmiset syrjäytyvät itsekseen, etsivät sellaisia 

yhteiskunnallisia tekijöitä ja rakenteita, jotka syrjäyttävät ihmisiä (Palander & 

Pouke 1996, 1). Syrjäytyminen on nähty ennen muuta yhteiskunnallisiin 

muutosprosesseihin liittyväksi käsitteeksi, mitä näkemystä on vahvistanut 

syrjäytymiskeskustelun vahvistuminen 1990-luvun taloudellisen laman jälkeen 

(Lämsä 2009, 28). Samalla syrjäytymisdiskurssissa on nähty myös vaarana, että 

huomio kiinnittyy vain niihin ongelmiin, joita syrjäytyminen tuottaa 

yhteiskunnalle sen sijaan, että huomioitaisiin ilmiön aiheutuvan yhteiskunnan 

ytimessä olevista ristiriidoista (Helne 2002, 88). 

Syrjäytymiskäsite on saanut paljon kritiikkiä osakseen, koska se on käsitteenä 

hyvin laaja-alainen. On todettu, että siitä on vaikea saada otetta ja käsitettä 

voidaan tulkita monin eri tavoin. Suomessa syrjäytyminen on ymmärretty 

sosiaaliseksi huono-osaisuudeksi, jota on melko vaikea kuvailla yhdeksi 

käsitteeksi (Helne 2002, 156). Syrjäytymiskäsitteellä on lähtökohtaisesti haluttu 

korostaa ilmiön moniulotteisuutta, prosessimaisuutta ja usein myös kasautuvuutta 

vaikka käytännössä käsite usein ilmaisee vain prosessin lopputulosta, 

pysähtynyttä hetkeä, jolloin on jouduttu reunalle joko sysättynä tai omin askelin. 

(Helne 2002, 7.) Toisaalta jo se rajanveto, puhutaanko syrjäytymisestä vai 

pikemminkin ulossulkemisesta ei aina ole käsitteen käyttäjillekään selvä (Helne 

2002, 170). Monet tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että syrjäytyminen on 

prosessi ja siihen liittyy kasautuva huono-osaisuus. Erityisesti köyhyys ja 

pienituloisuus sysäävät liikkeelle prosessin, jonka myötä ihmiset ajautuvat huono-

osaisuuden kierteeseen. (Juhila 2006, 52–54.)  

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sosiaalista turvallisuutta ja 

omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista 

riippuvuutta toimeentulotuesta. Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden 

parantamiseksi toimeentulotukilakiin on sen voimassaolon aikana tehty useita 

muutoksia, joiden tarkoituksena on ollut laajentaa ehkäisevän toimeentulotuen 
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käyttöä kunnissa, lyhentää asiakkaiden jonotusaikoja sekä tehostaa tarveharkinnan 

käyttöä tukea myönnettäessä. Toimeentulotuen rakennetta ja rahoitusta muutettiin 

vuoden 2006 alusta lukien jakamalla toimeentulotuki perustoimeentulotukeen, 

täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007, 3.) 

 

Syrjäytymisen ja toimeentulotuen tarpeen pitkittymisen ehkäisemiseksi ministeriö 

suosittaa, että kunnat käyttäisivät perustoimeentulotuen, täydentävän ja 

ehkäisevän toimeentulotuen, sosiaalisen luototuksen sekä talous- ja 

velkaneuvonnan välineitä pienituloisten kuntalaisten toimeentulon turvaamiseksi. 

Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös työllistymisen tukemisen ja itsenäisen 

suoriutumisen edistämiseksi käytettävät muun muassa sosiaalityön ja 

sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset työmenetelmät. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007, 15.) 

 

Toimeentulotuen tarkoituksen kannalta on tärkeää, että henkilöiden ja perheiden 

itsenäisen selviytymisen edellytyksiä parannetaan. Ehkäisevä toimeentulotuki on 

tarkoitettu henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn 

edistämiseksi. Ehkäisevää tukea on mahdollista myöntää, vaikka henkilöllä ei ole 

varsinaista oikeutta toimeentulotukeen.  Ehkäisevän tuen yksi tavoite on pyrkiä 

välttämään toimeentulotuen tarve, ja sen käytöllä voidaan erityisesti pitkällä 

tähtäyksellä saavuttaa myös taloudellista säästöä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2007, 16.) Ehkäisevää toimeentulotukea kunta myöntää päättämiensä perusteiden 

mukaisesti sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistämiseksi 

sekä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäisemiseksi 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 56). 
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5.2 Perustoimeentulotuki 

Perustoimeentulotuki sisältää välttämättömät elämisen kannalta päivittäiseen 

elämään kuuluvat menot kuten ravintomenot, vähäiset terveydenhoitomenot sekä 

henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, harrastus- ja virkistystoiminnasta 

aiheutuvat menot.  Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan 

asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, 

sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä vähäistä suurempiin terveydenhuollon 

menoihin. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997.) 

Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen 

henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että 

toimeentulotuen hakija on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt 

yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai sellaisesta 

työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan 

turvaisi hänen toimeentulonsa, tai hän on laiminlyönnillään 

aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole 

voitu tarjota taikka ammatillista koulutusta vailla oleva, täysi-

ikäinen alle 25-vuotias on keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt 

koulutuksesta niin, että hän ei ole työttömyysturvalain 8 luvun 2 §:n 

perusteella oikeutettu työttömyysetuuteen. (Laki toimeentulotuesta 

1412/1997.) 

Perusosan alentamista voidaan käyttää kotoutumislain perusteella. Kotoutumisen 

edistämisestä annetussa laissa tarkoitettu maahanmuuttaja on ilman perusteltua 

syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta 

kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuihin, työllistymistä edistäviin 

toimenpiteisiin taikka jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei 

kotoutumissuunnitelmaa ole voitu laatia. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997.) 

Perusosaa voidaan alentaa myös kuntouttavan työtoiminnan lain perusteella. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on 

kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen; tai kuntouttavasta 

työtoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu henkilö on ilman 

työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:ssä tarkoitettua pätevää syytä kieltäytynyt 

kuntouttavasta työtoiminnasta taikka keskeyttänyt tai omasta syystään joutunut 

keskeyttämään kuntouttavan työtoiminnan. (Laki toimeentulotuesta 1412/1997.) 
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Perusosan suuruutta voidaan alentaa yhteensä enintään 40 prosenttia, jos henkilön 

toistuvasti laiminlyö velvollisuutensa, ja ettei hän halua ottaa vastaan työtä tai 

osallistua julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa kotoutumisen 

edistämisestä annetussa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa 

tarkoitettuihin toimenpiteisiin.  

Jos henkilö sen jälkeen, kun hänen toimeentulotuen perusosaansa on 

alennettu 20 % edelleen kieltäytyy ilman perusteltua syytä 

työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, tai hän toiminnallaan aiheuttaa 

sen, ettei työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota ja hän 

tämän lisäksi kieltäytyy ilman perusteltua syytä 2 momentissa 

tarkoitetusta suunnitelman mukaisesta toimintakykyä edistävästä 

toiminnasta, voidaan perusosaan tehdä 40 % alennus. (Laki 

toimeentulotuesta 1412/1997.) 

Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava, mikäli 

mahdollista yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa 

yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa 

suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen 

edistämiseksi. Perusosan alentaminen voidaan tehdä vain 

edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän 

edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä 

alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Alentaminen 

voi olla kestoltaan enintään kaksi kuukautta kerrallaan 

kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. (Laki toimeentulotuesta 

1412/1997.) 

5.3 Täydentävä toimeentulotuki 

Perustoimeentulotuen lisäksi toimeentulotukea myönnettäessä on mahdollisuus 

myöntää myös täydentävää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea 

voidaan myöntää silloin, kuin hakijalla on erityisistä tarpeista tai olosuhteista 

johtuvia menoja. Täydentävässä toimeentulotuessa ei suljeta pois mitään 

menolajia, jos menot harkitaan asiakkaalle tarpeellisiksi. Toimeentulolaissa ei 

aseteta ylärajaa täydentävänä tukena myönnettävälle tuen määrälle vaan arvio 

tehdään asiakaskohtaisen harkinnan mukaan. Täydentävää tukea harkinnalla 

myönnettävässä tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, auttaako myönnetty 

tuki hakijaa työllistymään, saamaan ammatin, edistääkö tuki omatoimisuutta ja 

voidaanko täydentävän tuen avulla vähentää syrjäytymistä. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2007, 72.) 
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Täydentävään toimeentulotukeen sisältyy erityismenoja esimerkiksi lasten 

harrastuksista johtuvat menot, lasten päivähoitomenot tai perheen erilaisista 

olosuhteista kuten toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkuudesta johtuvat menot (Laki 

toimeentulotuesta 1412/1997). 

5.4 Ehkäisevä toimeentulotuki 

Huhtikuun alusta 2001 voimaan tulleiden, ehkäisevää toimeentulotukea koskevien 

lainmuutosten tavoitteena on tehostaa toimeentulotukijärjestelmää niin, että se 

voisi toimia nykyistä joustavammin taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten 

auttamiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi. Uudistuksen tavoitteena on se, että 

sillä pyritään lisäämään ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä osana 

suunnitelmallista sosiaalityötä. Ehkäisevä toimeentulotuki on yksilöllisissä 

erityistilanteissa annettavaa tukea. Erityisen käyttökelpoiseksi ehkäisevä tuki on 

koettu akuuteissa kriiseissä. Kunnat määrittävät itse sen saamisen rajat ja ehdot. 

Erityistilanteita saattaa olla esimerkiksi perheen ylivelkaantumisesta tai muun 

taloudellisen tilanteen äkkinäisestä heikentymisestä johtuvat seikat. Ehkäisevää 

tukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa henkilöllä tai perheellä ei synny 

toimeentulotukilaskelman perusteella oikeutta varsinaiseen toimeentulotukeen. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 91–92.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön omien selvitysten mukaan, niissä kunnissa missä 

on myönnetty ehkäisevää toimeentulotukea, vaikutukset ovat olleet tuloksellisia.  

Useiden ehkäisevää tukea saaneiden asiakkuus on päättynyt. Tuen avulla on 

edistetty sekä inhimillisyyttä että taloudellisuutta, ja se on ollut tarpeellinen ja 

tärkeä sosiaalityön väline. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 92.) 

5.5 Toimeentulotukipäätöksen muutoksenhaku  

Viranhaltijapäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös kunnan 

monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, jos hän 14 päivän kuluessa päätöksestä 

tiedon saatuaan sitä vaatii. Oikaisupyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai 

viranomaisen suostumuksella suullisesti, jolloin viranomaisen tulee merkitä se 

asiakirjaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 106.) 
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Toimielimen päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 

päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus voidaan antaa sanottuna 

aikana myös toimielimelle, jonka tulee oman lausuntonsa ohella toimittaa se 

hallinto-oikeudelle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 106.) 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee toimeentulotuen antamista tai määrää 

voi hakea muutosta valittamalla korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos korkein 

hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Toimeentulotuen takaisinperintää 

koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-

oikeuteen ilman valituslupamenettelyä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 106.) 
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6 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säädetty asiakkaan 

osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvistä keskeisistä oikeudellisista 

periaatteista. Lain tavoitteena on turvata asiakkaan asema ja oikeudet 

sosiaalihuollon palvelujen käyttäjänä ja selkiyttää ja yhtenäistää asiakkaan ja 

sosiaalihuollon toteuttajan yhteistyötä ja vuorovaikutusta. (Laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.) 

Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan 

hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta 

on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että 

hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan 

toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen 

äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Sosiaalihuollon asiakkaan 

oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada 

toimituskirjansa suomen tai ruotsin kielellä sekä hänen oikeudestaan 

tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään 

kielilaissa. Kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää 

sosiaalihuoltoa suomen ja ruotsin kielellä säädetään 

sosiaalihuoltolaissa. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista 812/2000.) 

Sosiaalihuollon työntekijä selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa sekä 

velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan. 

Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hän voi tehdä asiasta 

muistutuksen, jolla voi hakea parannusta tilanteeseen. Asiakaslain mukaan 

jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 812/2000.) 

Asiakaslaissa määritellyt sosiaaliasiamiehen tehtävät ovat seuraavat: 

Neuvoa asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa 

asiakasta oikeuksista, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia 

muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja 

antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 
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Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää 

sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä 

myönnä etuuksia. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

812/2000.) 

Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden 

lisäksi myös eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin. 

Sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä 

ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä 

edellyttää. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000.) 
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7 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opetushallitus on laatinut näyttötutkintona suoritettavan romanikulttuurinohjaajan 

ammattitutkinnon opetussuunnitelmien perusteet, jonka pohjalta koulutuksen 

järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja 

järjestämisestä siten, että se täyttää tutkinnon perusteeksi määritellyt tavoitteet 

(Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 8§, 13§).  

Kehittämishanke toteutetaan Seurakuntaopiston tarpeista kehittää koulutusta, ja 

Tuija Nummelan väitöskirjatutkimukseen liittyen, jonka mukaan 

aikuissosiaalityön asiakkaat kokevat ettei omista etuuksista saatikka sitten 

oikeuksista ole riittävästi tietoa (Nummela 2011, 91). 

Opinnäytetyön tarkoitus on toteuttaa koulutuspäivä opinnäytetyöhankkeena 

tehdyn koulutuskansion pohjalta. Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon 

yhtenä opintokokonaisuutena on asiakasohjaus- ja viranomaisneuvonta, johon 

koulutuspäivän sisältö sopii hyvin. Kyseinen tutkinnon osio sisältyy yhtenä 

pakollisena tutkinnon osana, jonka Opetushallitus on määritellyt näyttötutkinnon 

perusteesiin (Opetushallitus 2006, 12). Tutkinnon osa ei ole sisältänyt aiempina 

vuosina koulutusta toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. Seurakuntaopiston 

tutkinnosta vastaavat opettajat olivat sitä mieltä, että olisi tarpeellista opettaa 

toimeentulotuesta romanikulttuurin ohjaaja opiskelijoille. 

Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda romanikulttuurin ohjaajan 

ammattitutkinnon opettajille käyttökelpoisena työvälineenä koulutuskansio, 

jolla jatkossa voidaan toteuttaa toimeentulotuesta koulutuspäivä sisältöineen. 

Seurakuntaopistolle luodaan koulutuskansio, joka sisältää toimeentulotukeen 

liittyvät keskeiset lait ja asetukset, sekä harjoitustehtävät esimerkkeineen. 

Koulutuskansion toimivuutta testataan koulutuspäivänä.   
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Koulutuspäivän tarkoitus on: 

 antaa valmiuksia romanikulttuurin ohjaajalle asiakastyöhön, 

toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. 

 antaa mahdollisimman laaja kuva kunnan palveluista, ja siitä mihinkä 

sosiaalialan sektoriin toimeentulotuki sijoittuu. Tämä mahdollistaa myös 

jatkossa sen, että tuleva romanikulttuurin ohjaaja pystyy osallistumaan 

yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamalla niihin paremmin yksilönä, jolloin 

myös asiakas hyötyy romanikulttuurin ohjaajan palvelusta paremmin.   

 antaa romanikulttuurin ohjajana toimivalle työntekijälle tiedollisia ja 

taidollisia valmiuksia ohjata asiakasta toimeentulotukeen liittyvissä 

asioissa.  

  pystyy ohjaamaan asiakastaan toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä 

siten, että hakemus sisältää myös riittävät perustelut, ja asiakas tulee 

ymmärretyksi myös kirjallisessa hakemuksessa. 

Opinnäytetyön tekijän ammatillisen kasvun kannalta toimeentulotuesta pidettävä 

koulutuspäivä on merkittävä. Sosionomin koulutus antaa valmiudet erinäisiin 

projektitöihin ja työn kehittämiseen sosiaalialan erityisosaajana. 

Erityisosaamisena sosionomilla on palvelujärjestelmäosaaminen ja kyky toimia 

yhteiskunnallisesti eri verkostoiden kanssa. Sosionomilla on myös hyvät viestintä 

ja vuorovaikutustaidot. (Viinamäki 2010, 11–13.) Aikuissosiaalityön 

toimintaympäristö toimeentulotukeen liittyvissä asioissa on pääsääntöisesti 

toimistossa tapahtuvaa kohtaamista, jolloin siitä puuttuu täysin toiminnallinen 

asiakastyö.  
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8 KOULUTUSPÄIVÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 

Tässä luvussa kuvaan koulutuspäivän suunnittelun vaiheita, koulutuspäivän 

toteuttamista ja sen arviointia. 

8.1 Koulutuspäivän suunnittelu 

Koulutuspäivän kehitystyö alkoi toukokuussa 2012, jolloin tapasin 

puhelinkeskustelussa sovittuna ajankohtana Seurakuntaopiston romanikulttuurin 

ohjaajan koulutuksen opettajat. Tapaamisella kuuntelin mitä tarpeita 

yhteistyötaholla oli koulutuspäivän sisällöstä ja tavoitteista.  Yhteistyötahon 

kanssa toukokuun tapaamisella tehtiin kehittämishankkeen esisuunnitelma 

varsinainen koulutuspäivän toteuttamiseen (Heikkilä, Jokinen & Nurmela. 2008, 

62). Toimeentulotuen lisäksi yhteistyötaho toivoi koulutuspäivän sisältävän 

julkishallinnollista palveluista opetusta. Seurakuntaopiston opettajien ajatus oli se, 

että toimeentulotuki saisi laajemman merkityksen yhtenä julkishallinnollisena 

palveluna. Opiskelijat saavat myös kokonaiskuvan siitä, että toimeentulotuki ja 

sosiaalipalvelut ovat yksi monista kunnan tarjoamista palveluista. 

Ensitapaamisen jälkeen lähdin työstämään koulutuskansiota yhteistyötaholta 

tulleiden toiveiden mukaisesti. Olen sähköpostitse sekä puhelimitse pitänyt 

Seurakuntaopiston lehtoreita mukana koko opinnäytetyöprosessin ajan. Olen 

saanut myös palautetta opinnäytetyöraportista, ja siinä ilmenneestä asiasisällön 

puutteesta. Olen omalta osalta ollut tyytyväinen siitä, että lehtorit antavat suoraa 

palautetta kehittämishankkeestani, ja mielestäni se kertoo sen, ettei työni ole 

arvoton, vaan yhteistyötaho arvostaa sitä. Hankkeen onnistumiseen vaikuttaa 

oleellisesti se, kuinka hyvin suunnittelu on onnistunut. Lisäksi se vaatii tiivistä 

yhteistyötä toimeksiantajan kanssa (Heikkilä ym. 2008, 62.) Ainoa tauko 

yhteistyötahoon on ollut koulun kesäloma aika, jolloin työstin kehittämishanketta 

itsenäisesti. 
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Koulutuspäivä toteutetaan 23.8.2012 Järvenpäässä Seurakuntaopiston 

luokkatilassa romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkintoa opiskeleville 

opiskelijoille ja tutkinnon opettajille. Osa oppilaista tulee osallistumaan 

koulutuspäivään Internetin välityksellä Oulusta käsin.  Koulutuspäivä tulee 

alkamaan varttia yli yhdeksän, ja se kestää koko päivän.  

Koulutuspäivä sisältää keskeiset lait toimeentulotuesta ja sen 

määräytymisperusteista. Lisäksi koulutuspäivässä käydään läpi aikuissosiaalityötä 

ja asiakkaan asemaa sekä sitä mihinkä sektoriin sosiaalipalvelut kunnan 

julkishallinnollisissa palveluissa sijoittuu. Koulutuspäivän toteuttajalla on yli 

kymmenen vuoden työkokemus aikuissosiaalityöstä, joten kouluttajalla on 

runsaasti hiljaista tietoa käytössään opiskelijoiden käyttöön.  

Hiljainen tieto on kouluttajan olennainen työväline. Opiskelijan ja kouluttajan 

välisessä vuorovaikutuksessa hiljaisella tiedolla oli mahdollisuus tulla näkyväksi 

tekemisen ja puhumisen myötä. Hakkarainen & Paavola (2008, 68 - 72) mukaan, 

monimutkaisten tietojen ja taitojen välittyminen edellyttää vahvoja 

vuorovaikutukseen perustuvia verkostoyhteyksiä, jotka sallivat tiedon 

välittymisen moninaisin tavoin ja useasta eri näkökulmasta.  

Koulutuspäivässä tullaan käytättämään erilaisia opetusmenetelmiä. Koulutuspäivä 

toteutetaan luentojen pohjalta pidettäviin tehtäviin ja case-harjoituksiin. Case 

tapauksissa opiskelijat saavat kuvan todentuntuisista tilanteista, joita 

sosiaalityöntekijät kohtaavat työelämässä. Casen avulla opiskelija voi asettua 

kuvitteellisesti tilanteeseen, missä hän on päätöksentekijä ja ongelmanratkaisija. 

(Sulkanen 2006, 6.) 

Kokemuksellisen oppimisen mallin kehittäjänä tunnetaan David A Kolb (Ojanen 

2009, 96). Kolb on kehitellyt ns. Kolbin kehän, jossa oppiminen nähdään neljästä 

vaiheesta koostuvana prosessina. Ensimmäinen vaihe on kokemus. Toisessa 

vaiheessa on kokemuksen reflektointi, kolmannessa vaiheessa yleistetään ja 

neljännessä vaiheessa testataan ja sovelletaan uusia käsityksiä. Oppiminen on 

syklimäinen prosessi, jossa tieto syvenee ja käsitteellistyy. (Ojanen 2009, 107–

109 .) 
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Tulen käyttämään Kolbin kehää koulutuspäivässä opetusmenetelmänä. 

Koulutuspäivässä käydään läpi oppijan toimeentulotukeen liittyviä aiempia 

kokemuksia ja niiden arviointia. Opiskelijan aikaisempia kokemuksia käydään 

läpi avoimessa ilmapiirissä pohtien erinäkökulmista kokemusta sekä tietoperustaa. 

Kriittisen pohdinnan jälkeen opiskelijat tulevat saamaan toimeentulotukeen 

liittyvästä teoriatiedosta opetusta, jonka jälkeen asiaa opetellaan käytännössä 

erilaisten harjoitteiden ja case-tapausten avulla. (Hannula & Niskanen 2003, 5-7.) 

Koulutuspäivää varten suunnittelin aikataulun (Liite 1), jossa hyödynsin 

aikaisempaa opettamisen ja ohjaamisen erikoistumisopinnoissa saamaani tietoa. 

Koulutuspäivän aikatauluttamisen tarkoitus on helpottaa koulutuspäivän 

järjestäjän sekä opiskelijoiden motivoitumista päivän sisältöön. 

Lisäksi opiskelijat tulevat tekemään kokeen, jossa he saavat tehtäväksi 

toimeentulotukihakemuksen pohjalta laskea toimeentulotuen määrän kuukaudelle 

kuvitteelliselle asiakkaalle. Kokeeseen opiskelijoille tullaan antamaan 

toimeentulotukihakemus jonka liitteenä on tekaistut tiliotteet, vuokran 

tilisiirtolomake ja sähkölasku.  

Jotta koulutuspäivässä voidaan käyttää erilaisia opetusmenetelmiä, niin siellä 

katsotaan myös opetusvideo toimeentulotuesta internetin välityksellä sekä 

sosiaalityöntekijän haastattelu. Opetusvideon katsomista varten on saatu lupa 

opetusvideon julkaisijalta (Liite 2) 

Toteutetun koulutuspäivän jälkeen tullaan tekemään romanikulttuurin ohjaaja 

opiskelijoille sekä opettajalle kysely toteutetusta koulutuspäivästä. Kyselyyn 

vastaaminen tapahtuu kuukauden päästä toteutetusta koulutuspäivästä, jotta 

opiskelijoilla olisi tietoa siitä onko koulutuspäivästä ollut hyötyä 

asiakaspalvelussa. Opiskelijoille tehdään strukturoitu monivalinta kysely, jossa on 

yksi avoin kysymys. Monivalintakysymyksiin on helpompi vastata, ja niitä on 

myös mielekäs vertailla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998, 197.) Kyselyn 

tarkoitus on selvittää koulutuspäivän toteutumisen onnistumista ja sitä onko 

opiskelija hyötynyt käytännön työssä saamastaan koulutuksesta. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä ei ole välttämätöntä analysoida aineistoa vaan sitä voidaan 

käyttää opinnäytetyössä lähdeaineistona päättelyyn tukena sekä antamaan 
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teoreettista syvyyttä (Vilkka 2003, 63). Seurakuntaopiston opettaja antaa 

kirjallisen vapaamuotoisen palautteen koulutuspäivästä. 

   

Opiskelijoille lähetetään postikysely kuukauden päästä koulutuspäivästä. 

Postikyselyn vastausprosentti saattaa jäädä vähäiseksi. Parhaimmillaan vastauksia 

voidaan saada vain 30–40% lähetetyistä lomakkeista. (Hirsjärvi ym. 1998, 192.) 

Maksimoidakseni kyselyyn vastaamisen, niin kaikkien kyselyyn osallistuneiden 

opiskelijoiden kesken arvotaan 30 euron lahjakortti Citymarkettiin. Kyseessä ei 

ole arpalakiin liittyvä tilaisuus eikä sillä kerätä varoja mihinkään. Lahjakortti 

voidaan antaa kyselyyn osallistuneelle, kun koulutuspäivä on ollut maksuton ja 

kaikilla on mahdollisuus osallistua arvontaan (Juusela 2012.) 

Kyselylomakkeet ja arvontalipukkeet lähetettään opiskelijoille 10.9.2012 

ykköspostilla. Kyselylomakkeen ja arvontalipukkeen palautus toteutetaan kyselyn 

ohessa lähetetyn valmiiksi maksetulla palautuskirjekuorella. Opiskelijat 

palauttavat kyselylomakkeen ja sen mukana olleen arvontalipukkeen 

Seurakuntaopiston opettajalle, joka poistaa arvontalipukkeen palautuskuoresta. 

Toimenpiteellä turvataan se että vastaajien henkilöllisyys ei paljastu. Palautus 

kyselyn ja arvonnan osalta on 21.9.2012 mennessä.  Citymarketin 30 euron 

lahjakortti tullaan arpomaan romanikulttuuripäivillä 2.10.2012 

Seurakuntaopistolla. 

Seurakuntaopistolle tehty koulutuskansio on vapaasti käytettävissä olevaa 

koulutusmateriaalia. Koulutusmateriaalina on käytetty lakiin perustuvaa tietoa ja 

viranomaisen päätöksiä.  

Tekijänoikeuslaki ei sisälly koulutusmateriaaliin, jonka sisältö 

koostuu laista ja asetuksista; muista Suomen säädöskokoelmasta 

annetun lain (188/2000) ja ministeriöiden ja valtion muiden 

viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaan 

julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin; 

valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita 

sisältäviin asiakirjoihin; viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 

päätöksiin ja lausumiin; viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 

1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin 

käännöksiin (Tekijänoikeuslaki 404/1961.) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000188
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000189
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Koulutuskansion harjoitustehtävissä on aitoja asiakirjoja, joiden tarkoitus on 

havainnollistaa opiskelijoille muutoksenhakuprosessi. Aitoina asiakirjoina 

harjoituskansio sisältää toimeentulotukipäätöksen, josta asiakas on hakenut 

oikaisua sosiaali- ja terveysjaostosta. Aidon oikaisupyynnön lisäksi 

harjoituskansio sisältää jaoston päätöksen oikaisupyynnön käsittelystä. Aitojen 

asiakirjojen käyttämiseksi koulutuspäivässä on saatu suullinen lupa henkilöltä 

jonka päätöksestä on kyse. Kaikki tunnisteet toimeentulotukihakijan asiakirjoista 

on poistettu, ja henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa.  

Julkishallinnollisten palveluiden esimerkki kaupunkina koulutuskansioon on 

otettu Helsinki. Suomen pääkaupunkina ja suurimpana kaupunkina Helsinki olisi 

kaikkien opiskelijoiden tuntema, ja Helsingin kaupungin julkishallinnollisia 

palveluita voi peilata muiden kuntien ja kaupunkien julkishallinnollisiin 

palveluihin. Lisäksi Helsingin kaupungin verkkosivulta oli helppo saada selkeä 

kuva monipuolisista julkishallinnollisista palveluista. 

Koulutuspäivän toteuttaminen romanikulttuurin ohjaajille, joista yhtä opiskelijaa 

lukuun ottamatta kaikki muut opiskelijat olivat romanitaustaisia, on myös haaste 

kouluttajalle. Opinnäytetyön tekijä on itse opiskellut vuosina 2010–2012  

romanikulttuurin ohjaajaksi. Koulutuksen aikana oli loistava tilaisuus päästä 

näkemään ja kokemaan luokkatilanteita, joita romaniopiskelijoilla oli. 

Vertaamalla kantaväestöön romaniopiskelijoita, näen joitain piirteitä, jota 

kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoilla ei opiskeluun liittyen ole. Ei ole ainakaan 

niin paljoa, kun romaniopiskelijoilla. Opetustilanteissa opettajan ääni saattaa jäädä 

oppilaiden muun mielenkiinnon varjoon. Asiat karkaavat kauas itse asiasisällöstä, 

ja hetken kuluttua huomataan, että puhutaan ihan muusta, kun mistä oli tarkoitus. 

Luokka oli myös useimmin rauhaton, opiskelijoita tulee myöhässä ja lähtee 

hoitamaan asioitaan ennen varsinaisen oppitunnin päätyttyä. Puhelimet soivat, ja 

kesken kaiken koko luokka kuunteleekin opiskelijan puhelua, ja hyvä oppitunti 

keskeytyy.  Esitetty mielipide ja näkemys olivat opinnäytetyön tekijän omaa 

mielipidettä, ja perustuu romanikulttuurin ohjaajaksi opiskelun aikaan. 

Näkemykseni romaniopiskelijoista ei välttämättä ole yleistettävissä, vaan 

opinnäytetyön tekijän oma mielipide. 
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Romaniopiskelijoilla oli paljon myös hyviä opiskelutaitoja, joista yhtenä oli 

aktiivinen osallistuminen oppitunneilla käytäviin keskusteluihin. Aktiivisesti 

keskustelevasta ryhmästä oli kouluttajalle hyötyä, jolloin kouluttaja pysyy itsekin 

vireässä tilassa, eikä opetus tapahdu monotonisesti luokan edessä. Lisäksi 

keskustelun myötä päästään asioihin joista opiskelijat olivat oikeasti 

kiinnostuneita, ja kouluttajakin saattaa oppia jotain uutta.  

Koska opetus toteutetaan Järvenpäässä seurakuntaoppilaitoksen tiloissa siellä 

läsnä oleville opiskelijoille, ja Oulussa Internetin välityksellä oleville 

opiskelijoille tulee haasteena olemaan yhteys Ouluun. Yhtenä uhkakuvana on 

Internet yhteyden katkeaminen. Toisaalta pitää huomioida myös Oulussa 

opiskelevat oppilaat, ja se kuinka saa heitä huomioitua yhtä hyvin, kun 

Järvenpäässä läsnä olevia oppilaita.   

8.2 Koulutuspäivän toteutus 

Koulutuspäivänä menin Seurakuntaopiston luokkatilaan valmistelemaan hyvissä 

ajoin koulutuspäivän alkamista. Tässä vaiheessa kirjoitin taululle myös 

koulutuspäivän orientointia varten Tuija Nummelan väitöskirjasta asiakkaiden 

mietteitä toimeentulotuen hakemisen vaikeudesta. Orientoinnin tarkoitus oli, että 

opiskelijat kokisivat asiakkaan näkökulmasta toimeentulotuen hakemisen, ja 

kuinka tärkeää olisi, että asiakkaat saisivat asiantuntevaa neuvoa toimeentulotuen 

hakemisessa. 

Toivotin opiskelijat tervetulleiksi, ja esittelin itseni ja kerroin työkokemuksestani. 

Samalla kerroin myös lyhyesti opinnäytetyöstäni – koulutuspäivän järjestämisestä. 

Tämän jälkeen siirryin esittämään PowerPointin esitystä, jossa ensimmäisenä 

käytiin läpi kunnan julkishallinnolliset palvelut. Julkishallinnollisten palveluiden 

osalta opetus oli mahdollista toteuttaa kahdella tavalla, käymällä asiasta 

keskustelua tai tekemällä siitä ryhmätyö. Valitsin vaihtoehdoksi keskustelevan 

tavan opettaa kunnan julkishallinnollisista palveluista.   

Toimeentulotuki ja sen myöntämisen perusteita esiteltiin myös Powerpointilla. 

Ensin kävin läpi toimeentulotuen myöntämisen perusteita, tässäkin käytin 

menetelmänä keskustelevaa opetustapaa. Lisäksi esitin piirtoheittimellä erillisessä 
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harjoitustehtäväkansiossa olevia esimerkkejä toimeentulotukihakemuksista, jotka 

havainnollistivat kuinka toimeentulotukihakemusta tulee perustella. Opiskelijoilla 

oli myös mahdollisuus tehdä kysymyksiä oikeudesta toimeentulotukeen 

esittämällä tuloista ja menoista selvityksiä. Kävimme näitä opiskelijoiden 

ilmoittamia perheen tuloja ja menoja läpi taululla, jotta opiskelijat oppisivat 

laskelmaan toimeentulotukeen oikeuttavia menoja ja arvioimaan toimeentulotuen 

määrää. Tähän aiheeseen liittyen opiskelijat tekivät koulutuspäivän päätteeksi 

kokeen toimeentulotuen laskemisesta. Koetta varten opiskelijoille jaettiin 

toimeentulotukihakemus liitteineen.  

Toimeentulotukihakemuksen täyttäminen ja toimeentulotuen laskeminen oli vain 

yksi osa toimeentulotukiprosessia. Aina toimeentulotukipäätös ei vastaa 

toimeentulotuen hakijan tarpeita, ja päätöksestä tulee osata myös valittaa. Näytin 

opiskelijoille piirtoheittimellä toimeentulotukipäätöksen, johon asiakas oli ollut 

tyytymätön. Tämän jälkeen näytin esimerkin asiakkaan tekemästä 

oikaisupyynnöstä jaostolle, ja jaoston tekemän päätöksen oikaisupyynnöstä. 

Sosiaalityö aikuissosiaalityössä ei ole pelkästään kirjallisten 

toimeentulotukihakemusten tekemistä, vaan siihen liittyy paljon 

asiakaskohtaamisia. Tähän liittyen opiskelijat pääsivät tekemään case-

harjoituksia.  Orientaationa case-harjoitukseen katsottiin youtubesta 

sosiaalityöntekijän mietteitä sosiaalityöstä. Harjoituskansioon olin koonnut case-

harjoituksia kuvitteellisista asiakastapauksista, jotka voisivat olla myös aitoja 

sosiaalityöntekijän asiakastapaamisia aikuissosiaalityössä.    

Neljästä case-harjoituksesta teimme kolme, koska opetusmenetelmänä 

harjoitukset ovat vaativia ja raskaita ei voimavaroja neljänteen harjoitukseen enää 

riittänyt. Opiskelijoiden joukosta pyysin ensimmäiseen case-harjoitukseen kaksi 

vapaaehtoista opiskelijaa, jotka kävi läpi narkomaaninuoren kohtaamista. Aluksi 

opiskelijoilla oli vaikea asettua omiin rooleihin, ja ennen varsinaisen case-

harjoituksen alkuun meni hetki. Kun opiskelijat pääsivät omiin rooleihinsa, niin 

heiltä meni sekä työntekijän roolissa oleminen, että asiakkaan roolissa oleminen 

mielestäni todella hyvin. Opiskelija osasi nostaa tärkeitä kysymyksiä esille, ja 

ohjata ja motivoida asiakasta päihdepalveluiden piiriin. Myös verkostopalaverin 
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järjestäminen oli opiskelijan mielestä hyvä järjestää päihdenuoren 

päihteettömyyden tueksi. 

Toinen case-harjoitus käsitteli maahanmuuttajan kohtaamista aikuissosiaalityössä. 

Harjoitukseen pyydettiin lisäksi vielä yksi opiskelija tulkin rooliin. Opiskelijat 

pyrkivät asettumaan omiin rooleihin, mutta harjoitus jouduttiin keskeyttämään. 

Opiskelijat eivät päässeet nauramisesta ohi, koska tulkin rooli oli niin hauska. 

Maahanmuuttaja asiakasta esittävä opiskelija puhui arabiaa, kun tulkkia esittävän 

opiskelijan puhe kuulosti enemmänkin kiinalta.   

Kolmantena case-harjoitukseen halusi tulla Seurakuntaopiston opettaja ja 

Romanifoorumin verkostokoordinaattori.  Case-harjoituksena oli kohdata 

ikääntynyt nainen, joka asuu viisikymppisen alkoholisoituneen poikansa kanssa. 

Asiakkaan poika käyttäytyy väkivaltaisesti asiakasta kohtaan. Asiakas oli hyvin 

haasteellinen case-harjoituksessa, eikä tuonut ilmi keskustelussa poikansa 

väkivaltaista käyttäytymistä. Sosiaalityöntekijän roolissa Romanifoorumin 

verkostokoordinaattori ehdotti kotikäyntiä asiakkaalle. Kotikäynti oli erittäin hyvä 

ratkaisu saada asiakkaan tilanteesta kokonaisvaltainen käsitys. Keskustelua herätti 

myös se voiko työntekijä kysyä suoraan, tapahtuuko kotona perheväkivaltaa, jos 

asiakas ei itse sitä tuo ilmi. Kokonaisuudessaan kaikki case-harjoitukset olivat 

erittäin opettavaisia, ja antoivat opiskelijoille niin sosiaalityöntekijän kuin 

asiakkaankin asemasta näkemyksiä. 

Koulutuspäivään osallistuneiden määrä oli seitsemän opiskelijaa, 

Seurakuntaopiston opettaja ja Romanifoorumin verkostokoordinaattori. 

Seitsemästä opiskelijasta yksi seurasi koulutuspäivää Internetin välityksellä osan 

päivää, ja yksi Seurakuntaopistolla läsnä olleista opiskelijoista joutui poistumaan 

aamupäivän jälkeen töihin. Opiskelijoiden määrää vähensi myös se, että Lahdesta 

koulutuspäivään tulevilla kolmella opiskelijalla oli kuljettaja sairastunut, ja heistä 

kukaan ei päässyt osallistumaan.  
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8.3 Koulutuspäivän arviointi 

Oman opinnäytetyön arviointi kriittisellä otteella kuuluu oppimisprosessiin. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tutkiva asenne tarkoittaa tehtyjen valintojen 

perustelua ja arviointia. (Vilkka & Airaksinen 2004, 154.) 

Opinnäytetynprosessiin kuului kiinteästi myös opinnäytetyöpäiväkirja, joka oli 

henkilökohtainen dokumentointi opinnäytetyöprosessista. Raportti tuotoksesta ja sen 

valmistumisesta pohjautui opinnäytetyöpäiväkirjan muistiinpanoihin. 

Muistiinpanoihin oli kirjattu kaikki opinnäytetyöprosessiin liittyvät asiat 

mahdollisimman tarkasti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 19–20.) Opinnäytetyössä pidin 

opinnäytetyöpäiväkirjaa koko prosessin ajan. Kirjasin siihen kaikki tapaamisissa esiin 

nousseet asiat, sähköpostitse ja puhelimitse käydyt keskustelut ja 

opinnäytetyönohjaajalta saamani palautteen sekä ideat.   

Koulutuspäivän päätyttyä opiskelijat antoivat suullisen palautteen. Palaute oli 

kaikin puolin positiivista. Osa opiskelijoista kertoi oppineensa uusia asioita 

toimeentulotukeen liittyvistä asioista. 

Varsinaiset tulokset koostuvat koulutuspäivän palautekyselystä (Liite3).  

Palautekyselyyn pystyivät osallistumaan ne viisi opiskelijaa, jotka seurasivat 

koulutuspäivää koko päivän. Viidestä opiskelijasta palautekyselyyn vastasi neljä 

opiskelijaa.  

Kaikki kyselyyn osallistuneet olivat naisia, ja heidän koulutustausta yhden 

vastaajan osalta oli peruskoulu/kansakoulu ja lopuilla kolmella ammatillinen 

perustutkinto. Yhdellä vastaajalla työkokemusta oli alle vuoden.  Työkokemusta 

1-5 vuotta yhdellä vastaajalla ja kahdella vastaajalla 6-14 vuotta.  Kaikki 

vastaajista ovat saaneet jossain elämänvaiheessa toimeentulotukea. 

Kahden vastaajan mielestä koulutuspäivän sisältö ylitti odotuksen ja kahden 

vastaajan mielestä koulutuspäivä vastasi hyvin sisältöä. Kahden vastaajan mielestä 

koulutuspäivää antoi todella paljon työelämään sovellettavia asioita, ja kahden 

vastaajan mielestä sopivasti. Kaksi vastaajista oli ohjannut koulutuspäivän jälkeen 

asiakasta toimeentulotukeen liittyvissä asioissa.  
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Yhden vastaajan mielestä harjoitustehtäviä oli liian vähän, ja kolmen mielestä 

sopivasti. Kolme kyselyyn osallistunutta oli sitä mieltä, että harjoitukset tukivat 

todella paljon koulutuspäivän aihepiirin oppimista. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, 

että harjoitustehtäviä oli sopivasti.  

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että kouluttaja hallitsi asiasisällön. 

Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että kouluttaja otti opiskelijat ja heidän palautteen 

todella paljon huomioon ja yksi vastaaja sitä mieltä, että vähän. Kolme vastasi, 

että ryhmätyön tekeminen tuki todella paljon oppimista, ja yksi vastaaja oli sitä 

mieltä että se tuki oppimista sopivasti. Tentin osalta kaksi vastaajaa vastasi, että 

tentissä kysyttiin opetettuja asioita sopivasti ja kaksi oli sitä mieltä että todella 

paljon.  

Koulutuspäivillä käytetyistä opetusmenetelmistä kolme opiskelijaa vastasi 

luentojen tukevan kiitettävästi omaa oppimista, ja yksi vastasi hyvin.  Harjoitukset 

tukivat kiitettävästi kahden opiskelijan oppimista ja kahden hyvin. Kahden 

vastaajan mielestä oppimista tuki hyvin tentti ja kahden mielestä tentti tuki 

oppimista kiitettävästi. Koulutusvideosta kaksi opiskelijaa vastasi sen tukeva 

omaa oppimista välttävästi, yhden mielestä hyvin ja yhden kiitettävästi. 

Kolmen vastaajan yleisarvosana koulutuspäivästä oli 5 ja yhden 4. Kolme 

opiskelijaa antoi palautteen koulutuspäivästä. 

”Opin paljon asioita, joista en tiennyt mitään. tieto hyödyntää paljon jos joudun 

asioimaan sosiaalissa”  

”Otit hyvin oppilaat huomioon ja vastasit kaikkiin kysymyksiin. Tehtävät välissä 

kivat, niin ei ollut niin puuduttavaa” 

”Koulutuspäivä täydensi työharjoitteluani ******** sosiaalipalvelukeskuksessa” 
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Opettajan antama palaute koulutuspäivästä on pääsääntöisesti positiivista 

palautetta, mutta se sisälsi myös kehittämisideoita ja vinkkejä tulevaisuudessa 

pidettäviä koulutuspäiviä varten.  

Koulutuspäivän alkoi hyvin, ääni oli kuuluvaa ja esiintyminen reipasta. Päivän 

sisällön avaaminen alussa toi selkeyttä. Lisäksi hyvää oli se, että ohjasin siinä 

mitenkä tulee toimia mikäli odottaa tärkeää puhelua ja kännykkä alkaa soida.  

”Tiivis ja napakka alku. Aluksi olit heti kysymyksellä kiinni ryhmässä” 

Pidempään äänessä ollessa alkoi äänen käyttö vaimentua ja se näkyi myös 

mielenkiinnon vähentymisessä. Tuossa vaiheessa olin ollut myös kaukana 

kuulujoista tietokoneen takana. Tulevaisuudessa kannattaa käyttää runsaammin 

luokan etualaa.  

PowerPointiin oli koottu hyvin tietoa julkishallinnollisista palveluista ja 

toimeentulotuesta, joita käytiin laajasti läpi. Opiskelijoiden esittämiin 

kysymyksiin en aina osannut vastata. Näissä tilanteissa korostin kuntien 

erilaisuutta ja sitä, että tietoa pitää osata hankkia aina kuhunkin tilanteeseen.  

Erittäin hyvä oli se, että kannustin ryhmää käyttämään omia tietoja ja kokemuksia 

ja sen jakamista. Päivän aikana puhuin siitä, että tarkoitus on oppia myös itse 

löytämään ratkaisuja ja tietämään mistä opiskelijat löytävät apua tarvittaessa.  

Oppimisen kannalta olisi ollut hyvä, jos olisin käyttänyt taulua enemmän, ja 

kirjoittanut siihen apusanoja näkyville.  

Jossain vaiheessa päivää opinnäytetyön tekijään ja opiskelijoihin iski väsymys. 

Tässä vaiheessa osasin laittaa siihen väliin hyvin tauon. Päivän aikana eräs 

opiskelija alkoi viedä paljon aikaa ja tilaa omalla puhumisellaan. Jatkossa 

tämänkaltaisissa tilanteissa on hyvä miettiä rajoittaako opiskelijan tilanottoa, vai 

pyytääkö muita opiskelijoita mukaan kommentoimaan tarinaa ja näkökulmia.  

”Toimeentulotuki-kohdassa jossain kohtaa teit hyvän laajennuksen 

ja täsmennyksen eli ei hakija ole aina romani, vaan voihan nämäkin 

opiskelijat käyttää tietotaitoaan myös muiden kuin romanien 

ohjaamiseen. Hyvä.” 
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Koulutuspäivän aikana kuuntelin hyvin opiskelijoita ja osasin elää opiskelijoiden 

tarinoissa mukana. Tuli olo, että kouluttaja on kiinnostunut ryhmästä.  

”Harjoitukset olivat hauskoja. Roolin ottaminen oli osalle 

opiskelijoista vaikeaa. Yhdessä tulkille nauraminen piristi koko 

joukkoa. Tuolloin tuli paljon energiaa luokkaan ja sen jälkeen olisi 

saanut hyvin raskastakin asiaa joukolle jaettua. Yhdessä nauraminen 

auttaa aina. ” 

Valituksen tekemisestä oli paljon materiaalia harjoitustehtäväkansiossa, mutta sitä 

käsiteltiin vähän itse koulutuspäivän aikana. Vaikka opetusmateriaalia käytettiin 

itse valitusprosessista vähän. Käytettiin siinä vastaavasti opiskelijoiden omiin 

kokemuksiin perustuvia esimerkkejä. Tässä kohtaa tuli myös hyvin näkyväksi 

kuinka tuttua toimeentulotuki tälle koulutusryhmälle oli. Opiskelijoilla oli 

motivaatio aiheen opetteluun ja toimeentulotukeen liittyvää tietoa melko paljon 

pohjalla. Lisäksi kouluttajan tuttuus helpotti opiskelijoiden osallistumista tunnille 

ja kysymysten esittäminen oli avointa. 

Lopussa pidetty koe toimeentulotuesta olisi voitu käydä yhdessä paremmin vielä 

läpi. Autoit kuitenkin opiskelijoita tarpeen mukaan kokeen tekemisessä. 

Opiskelijat antoivat hyvää palautetta ja he olivat kiitollisia. Lahjakortin antaminen 

motivoi varmaan opiskelijoita vastaamaan koulutuspäivän palautekyselyyn.  

Yhtenä aivan merkittävimmistä asioista oli se, että olin opiskelijoille jo 

entuudestaan tuttu. En ollut vieras kouluttaja, vaan saman tutkinnon tehnyt ja 

samassa roolissa. Tämä vaikutti siihen, että luottamus syntyi nopeasti. Toisaalta 

sillä saattaa olla merkitystä palautteen annossa.  

Oman arvion mukaan koulutuspäivä sujui suhteellisen hyvin. Pysyin 

tuntirakenteessa hyvin ja sain käytettyä koulutuskansiota ja siihen tehtyjä 

harjoitustehtäviä. 

Aamupäivästä olin pirteä ja jaksoin ohjata opetusta. Aamupäivän aikana kävimme 

läpi julkishallinnollisia palveluita, joka oli hyvin laaja kokonaisuus. Huomasin 

omassa puheessani sen, että mitä vieraammalla alueella omaa sosiaaliohjaajan 

työnkuvaa liikuimme, sitä epävarmemmaksi kävin aiheesta. Koulutuspäivän 
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edetessä siirryimme toimeentulotukeen liittyviin asioihin, jonka koin 

helpottavana. Toimeentulotukeen liittyvien asioiden opettaminen tuntui helpolle 

aiheelle, ja liikuin omaan työhöni liittyvien asioiden parissa.  

Omasta mielestäni caset olivat yksi päivän parhaista oppimiskokemuksista, ja 

sopiva tapa oppia. Saatiin myös nauraa, joka piristi mukavasti muutoin raskasta 

toimeentulotukiaihetta.  

Päivän viimeisenä tehtävänä oli koe. Sen tarkoitus oli, että opiskelijat pääsevät 

harjoittelemaan toimeentulotuen myöntämisen perusteita koulutuspäivällä läpi 

käytyjen opetusten pohjalta. Tarkoitus oli myös, että opiskelijat saavat tuntuman 

sosiaaliohjaajan työnkuvasta aikuissosiaalityössä. Kokeen tekeminen päivän 

päätteeksi ei ollut hyvä vaihtoehto. Kokeen olisi voinut tehdä 

toimeentulotukiosuuden päätyttyä, ennen case-harjoituksia.  

Tutulle oppilasryhmälle pidetty koulutuspäivä, tuntui turvalliselle. Opiskelijat 

tunsin persoonaltaan jo entuudestaan, ja siinä mielessä ei tarvinnut ajatella sen 

syvemmin opiskelija-ainesta ja heiltä saatua vastaanottoa.  Olen myös miettinyt, 

että mikäli olisin koulutuspäivän pitänyt täysin vieraalle oppilasryhmälle. Nyt 

ilmapiiri oli avointa ja kaikki opiskelijat ja opettaja olivat tuttuja.  

Opiskelijoilta saamani palaute koulutuspäivästä oli erittäin hyvä. Siihen 

vaikuttavia syitä saattaa olla se, että opiskelijaryhmänä romanit ovat hyvin 

kiitollisia kaikesta uuden oppimisesta ja toimeentulotuki jo aiheenakin on hyvin 

mielenkiintoinen. Olihan kaikki kyselyyn osallistuneet opiskelijat saanut jossain 

vaiheessa toimeentulotukea. Toisaalta opiskelijoiden matala koulutustausta saattoi 

vaikuttaa hyvän arvion antamiseen. Se, että olin tuttu opiskelijoille jo 

entuudestaan voi myös vaikuttaa koulutuspäivästä saamaani erittäin hyvään 

palautteeseen. Mutta ei sitäkään vaihtoehtoa voi sulkea pois, että koulutuspäivä oli 

tosiasiallisesti onnistunut opiskelijoiden mielestä erittäin hyvin.  

Citymarketin lahjakortin arvonnalla oli merkitystä palautekyselyyn vastaamisen 

suhteen. Sain neljä vastausta viidestä, eli melkein kaikki vastasivat. Lahjakortin 

antaminen Seurakuntaopistolla järjestettynä romanikulttuuripäivänä oli myös 

opinnäytetyön tekijälle lämminmuistoinen tapahtuma.   
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Koulutuspäivä julkishallinnollisista palveluista ja toimeentulotuesta on hyvin laaja 

kokonaisuus. Jatkossa pitäisi koulutuspäivän kahdessa osassa ja kaksi päivänen. 

Nyt ei jäänyt paljon aikaa syvällisemmin pohtia ja käydä koulutuspäivässä 

opittuja asioita läpi yhdessä. 

Seurakuntaopistolle jätettyyn koulutuskansion sisältö muuttuu vuosittain ainakin 

toimeentulotuen perusosan indeksikorotuksen vuoksi. Myös julkishallinnollisten 

palveluiden ja asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvien asioiden osalta 

muutoksia saattaa tulla. Koulutuskansion etusivulla on ohjeet mistä päivitetyn 

tiedon kuhunkin osioon voi saada. 

Koulutuskansioon on koottu keskeiset julkishallinnolliset palvelut, 

toimeentulotuen myöntämisen perusteet ja asiakkaan asemaan ja oikeuksiin 

liittyvä lainsäädäntö. Vaikka opettaja koulutuspäivällä oli kuuntelemassa ja 

seuraamassa koulutuskansion käyttämistä opetusvälineenä, niin sen käyttäminen 

toisen henkilön toimesta koulutukseen ei välttämättä toimi siinä suhteessa, kun 

koulutuskansion tekijälle. Koulutuskansion koen lähinnä henkilökohtaiseksi 

työvälineeksi, jolla kyseisen koulutuspäivän voi ohjata. Tosin koulutuskansion 

käyttämistä opetusvälineenä ei ole vielä testattu toisen kouluttajan käytössä, joten 

ei voi varmaksi sanoa toimisiko se toisen kouluttajan käytössä vai ei. 
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9 POHDINTA 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli mm. oma koulutustaustaani ja työhistoriaani 

sosiaaliohjaajana aikuissosiaalityössä. Sosiaaliohjaajat tekevät työtä muuttuvassa 

yhteiskunnassa, ja pyrkivät vastaamaan niin lainsäädännön asettamiin 

vaatimuksiin, kuin asiakkaasta lähtöisin oleviin tarpeisiin. Toimeentulotuen 

hakeminen vaatii toimeentulotukiasiakkaalta tiettyjä taitoja. Tuija Nummelan 

(2011) väitöskirjassa ilmenneet toimeentulotukeen liittyvät asiakkaiden vaikeudet 

toimeentulotukeen liittyvissä asioissa oli haaste aikuisten parissa työskenteleville 

viranhaltijoille, niin kunnallisella kuin yksityiselläkin palvelusektorilla. Kuinka 

voimme vastata asiakkaan tarpeista lähteviin haasteisiin? Tarvitsemmeko lisää 

koulutusta ja resursseja? Koulutuspäivän järjestäminen kunnallisista palveluista, 

sekä toimeentulotuen lainsäädännön opettaminen vastaa asiakastarpeista lähtevään 

haasteeseen ja tuntui minusta sosiaaliohjaajana tärkeältä. 

Opinnäytetyön tekijälle vei hetken aikaa ymmärtää kokonaisuudessaan mitä 

toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen tarkoittaa. Sosiaaliohjaajana olen 

ohjannut aikaisemminkin ryhmiä toimeentulotuen hakemiseen liittyvissä asioissa, 

joten koulutuspäivän järjestäminen toimeentulotuesta tuntui helpolta 

vaihtoehdolta. Vasta kun pääsin kokoamaan teoriaosuutta ja koulutuspäivän 

materiaalia toiminnallisen opinnäytetyön sisältö alkoi selkeytyä. Samalla alkoi 

avautua edessä oleva työmäärä. Tavoite opinnäytetyölle oli lähtenyt käytännön 

tarpeista, ja vaiva oli ollut sen arvoista. 

Tieteellinen kirjoittaminen tuntui haasteelliselle, mutta oli myös hyvin opettavaa. 

Teorian etsiminen opinnäytetyöraporttiin antoi sosiaaliohjaajana toimimiselle 

myös uutta asiakasnäkökulmaa. Lähdekirjallisuutta löysin helposti aiheestani, 

mutta sen lukeminen, ymmärtäminen ja omin sanoin tekstiksi kirjoittaminen oli 

haasteellista ja näin myös uusi oppimiskokemus.  

Koulutuspäivän järjestäminen romanikulttuurin ohjaajille antoi hyvän 

kokemuksen esiintymisestä. Aikaisemmin uhkana ja haasteena pitämäni 

esiintyminen, oli kaikkea muuta, kuin jännittämistä. Toiminnallisena 

opinnäytetyönä pitämäni koulutuspäivä antoi minulle varmuutta esiintymisessä, 

josta myös jatkossa tulen hyötymään nykyisessä ja tulevissa työtehtävissäni.  
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Halusin koulutuspäivään teoriatietoa, mutta myös aitoja toimeentulotuen 

asiakastapauksia. Yhtenä tavoitteena oli herättää opiskelijoiden mielenkiinto 

aikuissosiaalityön asiakkaan asemaan ja innostaa opiskelijoita osallistumaan 

aktiivisesti koulutuspäivään. Tämä tavoitteeni toteutui yli odotuksieni.  

Koulutuspäivän palautekyselyn yleisarvosana asteikolla 1-5 oli 4,75, joka oli 

erittäin hyvä arvio. Romanikulttuurin ohjaaja opiskelijoiden koulutustausta saattaa 

vaikuttaa arvioon. Yhdellä opiskelijoista oli koulutustaustana 

peruskoulu/kansakoulu ja kolmella ammatillinen perustutkinto.  Tämä tarkoittaa 

sitä, että kyselyyn vastanneilla opiskelijoilla ei ole kovin pitkää koulutustaustaa ja 

näin ollen myös vertailua erilaisiin koulutuksiin oli vaikeampi tehdä.  Mikäli 

koulutuspäivä olisi pidetty ammattikorkeakoulutaustaisille opiskelijoille, olisi 

tulos mahdollisesti koulutuspäivän yleisarvosanasta saattanut jäädä 

matalammaksi.  

Romanikulttuurin ohjaaja opiskelija ovat innokkaita opiskelijoita, ja haluavat 

oppia uutta ja saada tutkintotodistuksen, joka mahdollistaa yhteiskuntaan 

kiinnittymisen. Opiskelijoista huokui into oppia uutta, ja kaikki tarjottavat 

opetukset otetaan kiitollisina vastaan. Oppilasryhmänä romanikulttuurin ohjaajan 

opiskelijat ovat kouluttajalle ihanteellinen ryhmä juuri edellä mainituista syistä.  

Opinnäytetyön toteuttaminen koulutuspäivänä tuottaa hyödyllistä tietoa 

romanikulttuurin ohjaajan opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa palvelevat 

asiakkaita toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. Myös opinnäytetyön tekijälle 

toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen viritti ajatuksia tehdä työtä uudella 

tavalla aikuissosiaalityössä.   

Suunnitteluseminaarissa esille nousi yleisöstä hämmennystä, että miksi romaneille 

tulisi opettaa toimeentulotuen hakemista.  Opinnäytetyön tekijän mielikuvaksi jäi 

suunnitteluseminaarissa, että kuulijoilla oli oletus romaneiden hakevan 

toimeentulotukea jo muutoinkin, ja vieraampana pidettiin ajatusta romaneiden 

toimimisesta työelämässä.  

Romanit ovat yksi vähemmistöryhmä Suomalaisessa yhteiskunnassa. Tänä 

päivänä yhä useampi romani arvostaa koulutusta, ja pyrkivät koulutuksen kautta 

pääsemään työelämään ja yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. 
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Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto on yksi koulutusmuoto, joka antaa 

mahdollisuuden työllistymiseen sekä jatkokoulutukseen.  

Opinnäytetyön tekijä oli pääväestön edustajana valmistunut Seurakuntaopistosta 

romanikulttuurin ohjaajaksi keväällä 2012, ja kyseisen koulutuksen kautta 

tutustunut romaniväestön edustajiin. Romanitaustaisista opiskelijoista suurin osa 

on tällä hetkellä työelämässä, tai vaikuttaa muutoin vapaaehtoistoiminnassa 

sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa toiminnassa, niin pääväestön kun 

monikulttuurisen asiakaskunnan parissa.  

Toimeentulotuen hakeminen koetaan vaikeaksi, eikä sen hakijoilla ole tietoa tuen 

myöntämisen perusteista. Sosiaalialan sektorilla työskentelevien ammattilaisten 

tulisi osata neuvoa, jo muutenkin heikommassa asemassa elävien kansalaisten 

etuuksissa. Perustoimeentulotuen lisäksi ehkäisevän ja täydentävän 

toimeentulotuen merkitys esim. työttömälle tai pitkäaikaissairaalle on suuri.  

Vähäiselläkin ehkäisevällä tuella voidaan parantaa yksilön selviytymistä arjessa, 

ja parhaimmillaan jopa ehkäistä pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta.  
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Koulutuspäivä: Koulutuspäivä julkishallinnolliset palvelut ja toimeentulotuki 

Oppitunnin kesto: 6h30 min 

 

       

 

 

 

 

AIKA 

 

TAVOITTEET 

 

MITÄ JA MITEN 

(MENETELMÄT) 

 

 

MATERIAALIT 

LINKIT 

 

MUUTA 

HUOMIOITAVAA 

5 

min 

 

9.30/9.35 

 

Tutustuminen, 

koulutuspäivän 

sisällön esittäminen 

 

 Kerron itsestäni ja 

koulutuksestani ja 

työkokemuksesta sekä esitän 

koulutuspäivän sisällön. 

 
PowerPoint 

sivu1 

 

10 min 

 

9.35/9.45 

Orientoituminen 

aiheeseen 

Taululle kirjoitetaan Tuija 

Nummelan väitöskirjasta 

toimeentulotukiasiakkaiden 

kommentteja. 

 

Hiljennytään miettimään 

kommentin taustalla olevan 

ihmisen elämää ja sitä mitä 

mielikuvia se herättää 

 
Tuija 

Nummelan 

väitöskirja 

 

 

30 min 

9.45/10.15 

 

Julkishallinnolliset 

palvelut 

 

Koulutuskansioon sisältyvä 

PowerPoint esitys2 ja 

opiskelijoiden tehtävä 

 

 

PowerPoin2 ja 

siihen liittyvät 

harjoitustehtävä 

Muista 

kannustava 

palaute! 

 

 

15 

min 

 

10.15/10.30 

 

Sosiaali- ja 

perhepalvelut 

 

Koulutuskansioon sisältyvä 

PowerPoint esitys3 ja 

opiskelijoiden tehtävä 

 

 
PowerPoin3 ja 

siihen liittyvät 

harjoitustehtävä 

 

 

 

10 

min 

10.30/10.40 

 

Tauko 

 

 

  

15 

min 

10.40/10.55 

Sosiaalinen ja 

taloudellinen tuki 

Koulutuskansioon sisältyvä 

PowerPoint esitys4 ja 

opiskelijoiden tehtävä 

 

PowerPoint4 ja 

siihen liittyvät 

harjoitustehtävä 

 

 

45 

min 

 

10.55/11.40 

Toimeentulotuki  

Koulutuskansioon sisältyvä 

PowerPoint esitys5 ja 

6,8,9,10 sekä opiskelijoiden 

tehtävä 

 

 

Harjoitellaan 

taululle 

toimeentulotukil

askelmia 

Esimerkkejä 

hakemuksista, 

harjoituskansio. 

Liitteet 1, 2 ja 3 

Ota tikku 

käyttöön 

tarvittaessa 
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45 min 

 

11.40/12.25 

 

Ruokatauko 
 

 

 

 

 

 

45 min 

 

12.25/13.10 

Muutoksenhaku Koulutuskansioon 

sisältyvä 

PowerPoint esitys 

11 sekä 

opiskelijoiden 

tehtävä 

 

Esimerkkitapaukset liite 

5,6 ja 7 

Varo ettei mopo 

karkaa käsistä!! 

Kannusta ja 

rohkaise 

opiskelijoita! 

10 

min 

 

13.10/13.20 

Tauko    

20 min 

 

13.20/13.40 

Muutoksenhaku Käydään 

katsomassa 

esimerkkitapauksia 

oikeusasiamies ja 

KHO:n viedystä 

jaoston päätöksistä 

google: 

oikeusasiamies 

korkein hallinto-oikeus 

KHO:n päätös 

romanihame! 

30 

min 

 

 

13.40/14.10 

Sosiaalityö Koulutuskansioon 

sisältyvä 

PowerPoint esitys 

12 sekä 

opiskelijoiden 

tehtävä 

 

Pohditaan 

työntekijän asemaa 

ja roolia suhteessa 

asiakkaan asemaan 

ja oikeuksiin.  

Koulutuskansioon 

sisältyvä PowerPoint 

esitys 12 sekä 

opiskelijoiden case 

tehtävä 

 

Kannusta 

keskusteluun , 

kehu 

20 

min 

14.10/14.30 

Tauko    

45 

min 

 

14.30/15.15 

Sosiaalityö Katsotaan 

youtebesta 

sosiaalityöntekijä 

mietteitä 

sosiaalityöstä 

Koulutuskansioon 

sisältyvä PowerPoint 

esitys 12 sekä 

opiskelijoiden case 

tehtävä 

 

Punainen Lanka- 

Toivottomien tapausten 

toivo 

 

Puretaan Casa-

harjoituksessa nousseita 

asioita 

 

Ei valmiita 

vastauksia, ohjaa 

opiskelijat 

löytämään ratkaisut 

itse! 

10 

min 

15.15/15.25 

Tauko    
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20 min 

Tentti 

 

15.25/15.45 

Toimeentulotuki Tentti 

Koulutuskansioon 

sisältyvä 

PowerPoint esitys5 

ja 6,8,9,10 sekä 

opiskelijoiden 

tehtävä 

 

Harjoituskansio 

liite4 

 

15 min 

 

15.45/16 

Päivä päättyy Puretaan päivän 

anti ja tunnelmat 

koulutuspäivästä 

 KIITOS!!! 

Kehu aktiivisesta 

osallistumisesta!! 

 

 

Täytetehtävänä tarvittaessa Euro Tv-News:n opetusvideo Oikeus elämään – Toimeentulotukilaki 

Opetusvideo löytyy googlen kautta - Oikeus elämään – Toimeentulotukilaki (30min).  

Jos opetusvideota ei käytetä koulutuspäivällä, voidaan antaa kotitehtäväksi opetusvideon katsominen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 2: Lupa opetusvideon käyttöön 

 
Lähettäjä: Jarmo Juntunen / AlueTv.fi [jarmo.juntunen@aluetv.fi]  Torju lähettäjän viestit  

Näytä kaikki otsikkotiedot  

Avaa uudessa ikkunassa / Tulosta  

 

Päivämäärä: 30.05.2012 11:59  

Vastaanottaja:                     "anne pihavaara"<anna.pihavaara@suomi24.fi>  

Kopio: 
 

  
 

 

 

 

 
 
 

 

Hei Anne Pihavaara, 

 

Voit vapaasti käyttää ja esittää internetissä olevia opetusohjelmiamme pyyntösi mukaisesti. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Jarmo Juntunen 

tuottaja, toimittaja 

 

 

30.5.2012 11:52, anne pihavaara kirjoitti:  

Hei olen Pihavaara Anne, ja opiskelen tällä hetkellä Lahden  
ammattikorkeakoulussa sosionomi AMK tutkintoa. Olen pitämässä lopputyönä  
koulutuspäivän toimeentulotuesta Seurakuntaopiston opiskelijoille. Voinko  
käyttää koulutuspäivän pitämisessä teidän koulutusohjelmia Oikeus elämään-  
Toimeentulotukilaki ja Asiakkaan tietosuoja sosiaalihuollossa. Koulutusohjelmat  
on katsottavissa Internetissä. 
  
t. Pihavaara Anne 
  pihaanne@lpt.fi 
 

 

--  

Jarmo Juntunen 

Päätoimittaja, tuottaja 

Tel+ 358 (0)400 391 658 

jarmo.juntunen@aluetv.fi 

http://www.aluetv.fi 
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Liite 3: Koulutuspäivän palautekysely     1/4 

Koulutuspäivän palautekysely 

Ympyröi sinulle sopivin vaihtoehto 

 

1. Taustatiedot 

 nainen 

 mies 

Koulutus 

 peruskoulu/kansakoulu 

 lukio 

 ammatillinen perustutkinto 

 ammattikorkeakoulu tutkinto/opistotason tutkinto 

 yliopistotason tutkinto 

 muu, mikä?_________________________________ 

Työkokemus 

 ei ollenkaan 

 alle1 vuosi 

 1-5 vuotta 

 6-14 

 15 vuotta tai enemmän 

Oletko itse saanut toimeentulotukea 

 kyllä  

 ei 
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2. Koulutuspäivän sisältö 

Vastasiko koulutuspäivän sisältö odotuksiasi? 

 ei ollenkaan 

 tyydyttävästi 

 hyvin 

 ylitti odotukseni 

Opitko mielestäsi työelämään sovellettavia asioita? 

 en ollenkaan 

 vähän 

 sopivasti 

 todella paljon 

Oletko ohjannut asiakasta koulutuspäivän jälkeen toimeentulotukeen liittyvissä 

asioissa? 

 en 

 kyllä 

 

3. Harjoitukset 

Oliko harjoitustehtäviä mielestäsi koulutuspäivässä 

 liian paljon 

 sopivasti 

 liian vähän 

Tukivatko harjoitustehtävät koulutuspäivän aihepiirin oppimista? 

 ei ollenkaan 

 vähän 

 sopivasti 

 todella paljon 
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4. Opetustapa ja kouluttajan toiminta 

Hallitsiko kouluttaja mielestäsi asiasisällön? 

 ei ollenkaan 

 vähän 

 hyvin 

Ottiko kouluttaja mielestäsi opiskelijat ja heidän palautteensa huomioon? 

 ei ollenkaan 

 vähän 

 todella paljon 

Tukiko ryhmätyön tekeminen aihepiirin oppimista? 

 ei ollenkaan 

 vähän 

 sopivasti 

 todella paljon 

Kysyttiinkö tentissä opetettuja asioita? 

 ei ollenkaan 

 vähän 

 sopivasti 

 todella paljon 

Kuinka koulutuspäivällä käytetyt opetusmenetelmät tukivat omaa oppimistasi? 

luennot 

 välttävästi 

 hyvin 

 kiitettävästi 

harjoitukset 

 välttävästi 

 hyvin 

 kiitettävästi 
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ryhmätyö 

 välttävästi 

 hyvin 

 kiitettävästi 

tentti 

 välttävästi 

 hyvin 

 kiitettävästi 

koulutusvideo 

 välttävästi 

 hyvin 

 kiitettävästi 

 

5. Yleisarvosana koulutuspäivästä. 1 heikko, 2 välttävä, 3 tyydyttävä, 4 hyvä, 5 kiitettävä 

_____ 

 

6. Palauteesi koulutuspäivästä 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

Liite 4: Tutkimuslupa 

Anne Pihavaara  TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 

Malmin palvelupiste  19.7.2012 

00099 Helsingin kaupunki 

09-31058279    

 

 

Suomen Kirkon Seurakuntaopiston säätiö 

Koulutusjohtaja Asteri Saarikkomäki 

Järvenpääntie 640 

04400 Järvenpää 

 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomiksi, ja tarkoituksena on valmistua joulukuussa 

2012. Opinnäytetyöni toteutan kehittämishankkeena, jonka tuotteena teen kunnan palveluista ja 

toimeentulotuesta koulutuskansion Seurakuntaopiston lehtoreille.  Pidän koulutuspäivän 

Seurakuntaopistossa 23.8.2012 romanikulttuurin ohjaaja opiskelijoille, sekä lehtoreille. 

Koulutuspäivä toteutetaan koulutuskansioon kootun materiaalin pohjalta.  

Anon lupaa, että saan tehdä kyselyn romanikulttuurin ohjaajan opiskelijoilta toteuttamastani 

koulutuspäivästä. Kyselyllä on tarkoitus selvittää hyötyivätkö opiskelijat koulutuspäivän sisällöstä, ja 

samalla kyselyssä selvitetään koulutuspäivässä käytettyjen opetusmenetelmien toimivuutta. 

Käsittelen kyselylomakkeet luottamuksellisesti, ja saatuja tuloksia käytän vain opinnäytetyöhöni. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Anne Pihavaara 

 

Päätös: Myönnän täten luvan yllä olevaan tutkimuslupaan. 

16.8.2012 

Asteri Saarikkomäki 



 

Liite 5: Saatekirje 

HYVÄ ROMANIKULTTUURINOHJAAJA OPISKELIJA! 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa sosionimin koulutusohjelmassa ja teen opinnäytetyönä 

koulutuspäivän Seurakuntaopistolle.  Koulutuspäivän tarkoitus on kehittää romanikulttuurin ohjaajan 

koulutuksen opintokokonaisuutta asiakasohjaus ja viranomaisneuvonta. Koulutuspäivän sisältö 

koostuu toimeentulotuesta ja siihen liittyvästä asiakokonaisuuksista. 

Kyselyn vastausten perusteella tarkoitukseni on selvittää sopiiko koulutuspäivässä käyttämäni 

opetusmenetelmät toimeentulotuen opetukseen ja onko koulutuspäivästä ollut hyötyä 

romanikulttuurinohjaajan työtehtävissä. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastaamalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että 

koulutuspäivää toimeentulotukeen liittyvissä asioissa voidaan kehittää paremmin vastaamaan 

opiskelijan ja työelämän tarpeita. 

Kyselylomakkeen voit palauttaa palautuskirjekuoreen 21.9.2012 mennessä. Kyselylomakkeet 

käsitellään luottamuksellisesti, jolloin vastaajan tiedot tai yksittäiset vastaukset eivät ole 

tunnistettavissa. 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 30 euron lahjakortti Citymarketiin.  Kyselylomakkeen ohessa 

on erillinen arvontalipuke ja palautuskirjekuori arvontaan varten. 

Jos sinulla on opinnäytetyöhöni liittyvää kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiisi: 

Anne Pihavaara  

p. 09-310 58279 

pihaanne@lpt.fi 

 

 

 

 

 


