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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Helsingin sosiaaliviraston toimitusjohtaja asetti 19.12.1997 toimeentulotuen uudelleenjärjestämistä selvittävän työryhmän, jonka tehtävänä oli
selvittää sosiaalipalvelutoimistoissa käytössä olevat sosiaalityön ja etuuskäsittelyn työnjaot ja työmallit sekä kehitellä perusmalli uudeksi
työnjaoksi. Työryhmä luovutti raporttinsa ’Toimeentulotuen Asiakaslinja 2000’ viraston toimitusjohtajalle syyskuun lopussa 1998. Raportissa
työryhmä esitti suosituksensa Helsingin uudeksi työmalliksi. Työmalli kutsuttiin ’Toimeentulotuen Asiakaslinja 2000’ –malliksi, ja sen mukaan
uuden asiakkaan ensimmäinen kontakti on asuinalueen mukainen asiakaspalvelu- ja neuvontapiste, jossa asiakasta ohjataan jättämään
toimeentulotukihakemus kirjallisesti. Raportin suositusten mukaan tavoitteena oli, että vuoden 1999 loppuun mennessä 60 %
toimeentulotukihakemuksista tehdään kirjallisten hakemusten perusteella, ja vuoden 2000 loppuun mennessä nostetaan kirjallisten hakemusten
määrä 80 %:iin kaikista toimeentulotukihakemuksista. Työmallin mukaan työ sosiaalipalvelutoimistossa jakaantuu pääsääntöisesti kahteen
ryhmään: toimeentulotukiryhmä huolehtii toimeentulotuen kirjallisista hakemuksista sekä sosiaalityön tarpeen arvioinnista, kun taas
pitkäaikaisen sosiaalityön tarpeessa oleva asiakas ohjataan alueryhmän sosiaalityöhön.
Tässä tutkimuksessa pyrin arvioimaan ’Toimeentulotuen Asiakaslinja 2000’ –raportin suositusten toimeenpanoa sosiaalivirastossa. Kyseessä on
siis arviointitutkimus, jossa kiinnostuksen pääasiallinen kohde on tutkia erityisesti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat raportin suositusten
toimeenpanoon. Tutkimuksessa tarkastelen ennen kaikkea sitä, mitä työmallin potentiaaliset toimeenpanijat ajattelevat uudistuksesta: vastaako
itse työmalli toimeenpanijoiden näkemyksiä, ja ovatko toimeenpanijat voineet riittävästi vaikuttaa työmallin muotoutumiseen? Eli koetaanko
raportin suositukset ”ylhäältä” päin annetuiksi, lukkoon lyödyiksi valmiiksi normeiksi, jolloin toimeenpanijoille jää vain teknisen ”mustan
laatikon” rooli, vai onko suunnittelu- ja toimeenpanoprosessi sisältänyt riittävästi toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja neuvotteluja.
Tutkimuksessa on käytetty kahta erillistä aineistoa: kaikille toimeentulotukityöntekijöille suunnatun kyselyn vastauksia sekä sosiaalikeskusten
johtoryhmien ryhmähaastatteluja.
Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että itse uudistuksella toteutetulla työmallilla on melko laaja kannatus toimeenpanijoiden keskuudessa.
Myös työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet työmallin suunnittelussa ovat olleet kohtalaisen hyvät. Sen sijaan itse työmallin toimeenpanoon
on liittynyt erilaisia työnjaollisia ongelmia. Asiakkaiden jakaminen kahden eri työryhmän välillä tuottaa ongelmia, ja taloudellisen avustamisen
ja sosiaalityön suhde näyttää edelleen ristiriitaiselta. Uudistuksen toteuttamisaikataulua pidettiin liian kireänä näinkin suuren uudistuksen
läpiviemiseksi.
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