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Vuoden 2017 alussa toteutettu toimeentulotukiuudistus oli pitkien ja vä-
rikkäiden keskustelujen ja institutionaalisten muutosten tulos. Toimeen-
tulotuen siirtoa kunnilta Kelaan käsiteltiin jo 1980-luvun lopulta alkaen 
lukuisissa yhteyksissä ja sitä myös kokeiltiin 1990-luvun alussa useissa 
kunnissa. Siirtoyritykset kariutuivat toinen toisensa jälkeen, viimeisin 
SATA-komiteassa vuonna 2009. (Kangas ym. 2011.) Kevään 2014 kehysrii-
hessä hallitus lopulta teki poliittisen päätöksen siirrosta. Eduskunta hyväk-
syi tarvittavat lakimuutokset vuotta myöhemmin, ja vuoden 2017 alusta 
alkaen Kela on vastannut perustoimeentulotuen toimeenpanosta.

Perustoimeentulotuen toimeenpanon keskittäminen kunnilta val-
takunnallisesti toimivalle Kelalle oli merkittävä hallinnollinen uudistus. 
Osana kuntien sosiaalihuoltoa toimeentulotuki on vastannut yksilö- ja 
perhekohtaisiin tarpeisiin täydentäen ja paikaten muuta toimeentulotur-
vaa. Uudistuksen jälkeen toimeentulotuki on edelleen osa sosiaalihuol-
toa, jonka tehtävät on nyt kuitenkin jaettu kuntien ja Kelan kesken. Tuen 
luonteen vuoksi siihen tehdyt muutokset vaikuttavat tuhansien heikossa 
asemassa olevien ihmisten elämään ja siksi siihen liittyvät uudistukset 
ja niiden tarpeellisuus tulisi harkita ja valmistella huolella. Päättäessään 
toimeentulotukiuudistuksesta eduskunta edellytti, että toimeentulotuki-
laki uudistetaan kokonaan (EV 374/2014 vp; HE 358/2014 vp) ja nykyi-
sessä hallitusohjelmassa esitetään toimeentulotuen kokonaisuudistusta 
(VN 2019). Uudistukseen liittyvälle tiedolle on varmasti siis tarvetta. 

Tämä teemakirja valottaa 15 artikkelin avulla perustoimeentulotuen 
Kela-siirron taustoja, sitä koskevaa valmisteluprosessia sekä siirron erilai-
sia vaikutuksia toimeentulotukijärjestelmän toimivuuteen, tuen käyttöön 
sekä sen parissa työskentelevien työntekijöiden työhön ja asiakkaiden 
asiointiprosesseihin. Toivomme kirjasta olevan hyötyä toimeentulotuen ja 
toimeentulotukityön kehittämisessä sekä laajemmassa sosiaaliturvajärjes-
telmän uudistamistyössä, jotta perustoimeentulotuen Kela-siirrossa koetut 
karikot osattaisiin paremmin välttää jatkossa vastaavanlaisia uudistuksia 
tehtäessä. Toivomme myös, että kirjamme innoittaa uusia tutkijoita pereh-
tymään viimesijaisen toimeentuloturvan keskeiseen rooliin hyvinvointi-
valtiossamme.

Kelan tutkijoiden lisäksi kutsuimme kirjan kirjoittajiksi toimeentulo-
tukiuudistusta ja toimeentulotuen käyttöä ja saajia tai aihepiiriä muuten 
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tuntevia tutkijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Kirjasta muodostui 
monia menetelmiä hyödyntävä ja eri näkökulmia uudistukseen ja toi-
meentulotuen nykyrooliin sosiaaliturvajärjestelmässä avaava kokonaisuus. 

Kirjan taustoittamiseksi käymme johdannossa lyhyesti läpi toimeen-
tulotuen historiaa ja tuen alkuperäistä tarkoitusta, uudistukseen johtaneita 
askeleita ja siihen liittyviä tavoitteita sekä toimeentulotukijärjestelmän ja 
sen toimeenpanon nykytilaa. Johdannon lopussa kuvaamme tiivistetysti 
kirjan artikkeleiden sisällöt.

Toimeentulotuki osana suomalaisen sosiaaliturvan kehitystä

Toimeentulotuen juuret ulottuvat esiteolliseen aikaan, jolloin kunnat ja 
seurakunnat vastasivat köyhien kansalaisten taloudellisesta avustamises-
ta. Köyhäintupiin, ruotukiertoon ja vaivaishuutokauppoihin perustunutta 
julkista köyhäinhoidon järjestelmää täydennettiin jo 1800-luvulla avus-
tuksilla, jotka myönnettiin suoraan avun tarpeessa oleville kotitalouksil-
le. Vuonna 1956 avustuksen korvasi huoltoapu ja vuonna 1984 toteutetun 
suuren sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä toimeentulotuki.

Viimesijaisen turvan rinnalla alkoi 1900-luvulla kehittyä myös syy-
perusteinen sosiaaliturva. Täsmällisiin tarpeisiin, kuten vanhuudesta, työ-
kyvyttömyydestä, sairaudesta ja huoltajan menetyksestä johtuneiden tu-
lonvajausten varalle, luotiin syyperusteinen toimeentuloturvajärjestelmä. 
Huoltoapu säilytti kuitenkin paikkansa yksilöllisiin tarpeisiin perustuva-
na tukena, johon liittyi sosiaalihuollollisia elementtejä. Se täydensi osal-
taan kehittyvää toimeentuloturvajärjestelmää pystyen vastaamaan yleisiä 
tulonsiirtoja paremmin ihmiselämän moninaisiin ongelmatilanteisiin. 
(Kuusi 1961, 294.)

Kun huoltoapu muutettiin toimeentulotueksi vuonna 1984, muuttui-
vat paitsi tuen nimi myös sen jakoperiaatteet. Aiemmin kuntien päätök-
seen perustuneelle taloudellisen avun määrälle asetettiin kansallinen vä-
himmäistaso ja huoltoapuun liittyneitä kontrolloivia ja leimaavia piirteitä 
lievennettiin muun muassa korostamalla jokaisen subjektiivista oikeutta 
tukeen. (Karisto ym. 1997, 300.) Sosiaalihuollon piirissä olevista kansalai-
sista ei myöskään enää puhuttu hoidokkeina tai vaivaisina vaan asiakkaina 
(Ketola 1995, 173). 

Vuoden 1984 toimeentulotukiuudistuksen aikoihin käytiin keskuste-
lua palveluiden ja taloudellisen tuen eriyttämisestä ja siitä, missä määrin 
tuki paikkaa syyperusteisen toimeentuloturvajärjestelmän aukkoja ja riit-
tämättömyyttä ja missä määrin se on olennainen osa sosiaalityötä. Asiaa 
käsitelleen perustoimeentulotyöryhmän (STM 1986) ajatuksena oli, että 
sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden tehtävänä ei tulisi olla vain asiak-
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kaiden rahantarpeisiin vastaaminen, vaan aikaa pitäisi olla myös sosiaa-
lipalveluihin ja niiden kehittämiseen. Kotitalouden tulo- ja menolaskel-
maan perustuvan rahallisen tuen (toimeentulotuen ns. normitettu osa) ja 
sosiaalihuollon muiden palveluiden tarpeeseen kiinnittyvän viimesijaisen 
tarveharkintaisen tuen välille pyrittiin näin jo silloin tekemään ero. Ensi-
sijaisia tulonlähteitä täydentävää normitettua osaa toimeentulotuesta esi-
tettiin silloin siirrettäväksi Kelan toimeenpantavaksi. (STM 1986.) Keskus-
telu jatkui useiden Kelan ja kuntien toimeentulotukiyhteistyöhön liittyvien 
kokeilujen myötä (ks. esim. STM 1997; Kangas ym. 2011). 

Vaikka toimeentulotuen rooli ensisijaisten etuuksien paikkaajana 
tunnistettiinkin, sen nähtiin kytkeytyvän vahvasti myös sosiaaliseen huo-
no-osaisuuteen ja siten usein myös muunkin kuin rahallisen tuen tar-
peeseen (esim. Eardley ym. 1996, 169–170; Haapola ja Mäntysaari 1997, 
78). 1990-luvun lama kuitenkin muutti toimeentulotuen roolia, sillä työt-
tömyys kasvoi ennätysmäisesti, eikä työttömyysturvajärjestelmä kyennyt 
vastaamaan massa- ja pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamiin toimeentu-
lo-ongelmiin (Haapola ja Mäntysaari 1997, 78). 

Toimeentulotuen tarvetta kasvattivat myös ensisijaisiin sosiaalitur-
vaetuuksiin kohdistuneet leikkaukset. Sosiaaliturvan tasoa heikennettiin 
1990-luvun laman aikana tuntuvasti muun muassa pienentämällä etuuk-
sien tasoa (esim. asumistuki, kotihoidontuki, lapsilisät, opintotuki), luo-
pumalla etuuksien indeksikorotuksista (esim. sairaus- ja eläketurva) ja 
kiristämällä esimerkiksi työmarkkinatuen saantiehtoja rajaten tiettyjä ryh-
miä etuuden ulkopuolelle (Kosunen 1997, 87–89). Saajien määrän kasvua 
selitti osaltaan myös toimeentulotukijärjestelmän laajentuminen vuosina 
1985–1993 tehtyjen uudistusten myötä (Kuivalainen 2013, 17). 2000-lu-
vulla toteutettu uudistus etuoikeutetusta tulosta laajensi tuensaajien jouk-
koa vähäisiä työtuloja saaviin. Lakiuudistuksella mahdollistettiin pienten 
tulojen ansaitseminen ilman, että se vaikuttaa toimeentulotuen laskel-
maan (huomioimatta jätettiin vähintään 20 % mutta enintään 100 euroa 
kotitalou den ansiotuloista). (Parpo 2003.) 

Toimeentulotuen saajien määrän jääminen verrattain korkealle tasolle 
johtui lisäksi aktivointipolitiikan vahvistumisesta 1990-luvun puolivälistä 
alkaen. Ensisijaisten työttömyysetuuksien saamisen tiukentuneet ehdot, 
niihin liittyvät lisääntyneet sanktiot sekä etuuden saamisen estävät karens-
sit merkitsivät sitä, että aiempaa useampi joutui hakemaan toimeentulo-
tukea selviytyäkseen taloudellisesti. (Parpo 2003; Kuivalainen ym. 2005; 
Julkunen 2006; Kuivalainen 2010.) Aktivointi ulottui myös toimeentulo-
tuen saajiin, joita alettiin aiempaa voimakkaammin ohjata omaehtoiseen 
toimeentulon hankkimiseen, koulutukseen tai niitä vastaaviin toimen-
piteisiin. Vuonna 1996 tuli voimaan perusosan alentamista koskeva sään-
nös, jonka mukaan tuen myöntäjä voi alentaa toimeentulotuen perusosaa 
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20  prosenttia, jos tuen hakija ilman perusteltua syytä kieltäytyy hänelle 
tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Maaliskuus-
sa 1998 voimaan tullut laki toimeentulotuesta (L 1412/1997) mahdollisti 
perusosan alentamisen 40 prosentilla, jos tuen saaja kieltäytyy toimenpi-
teistä toistuvasti. Lisäksi lakimuutoksella alennettiin toimeentulotuen nor-
mitettua osaa kaksi- tai useampilapsisilla perheillä sekä otettiin käyttöön 
7 prosentin omavastuu asumismenoissa. (Ks. STM 2000; Kuivalainen 2013,  
22–24.) Lakimuutosten tarkoituksena oli pysäyttää toimeentulotukea saa-
vien määrän kasvu (Hiilamo ym. 2004, 163), mutta toistuvasti toimeentulo-
tukea saaneiden pitkäaikaisasiakkaiden määrä jäi kuitenkin aikaisempaa 
korkeammalle tasolle vielä 2000-luvun taitteen jälkeenkin (ks. kuvio 1, 
s. 12).

Toimeentulotukea saavien määrän voimakas kasvu johti siihen, että 
kunnat alkoivat tehdä uudelleenjärjestelyjä toimeentulotukityön organi-
soinnissa. Etenkin suuremmissa kunnissa toimeentulotuen hakemusten 
käsittelyä ja päätösten tekemistä siirrettiin sosiaalityön ammattilaisilta 
erillisille etuuskäsittelytiimeille, jotka olivat esimerkiksi kaupallisen pe-
rustutkinnon suorittaneita ihmisiä. Samalla kun työ muuttui toimisto-
työksi, toimeentulotuen alkuperäinen kytkös sosiaalityöhön alkoi heiketä. 
(Mänty saari 2006, 118−119; Saikku ja Kuivalainen 2013, 115.)

2000-luvulla etuuskäsittelyn osuus toimeentulotukityöstä kasvoi enti-
sestään. Tähän vaikutti vuonna 2008 voimaan tullut laki (L 1202/2007) toi-
meentulotuen lakisääteisestä käsittelyajasta, jonka mukaan ei-kiireelliset 
toimeentulotukiasiat tuli käsitellä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä 
tukihakemuksen saapumisesta. Pyrkimys lain noudattamiseen johti sii-
hen, että etuuskäsittelijöille siirrettiin kunnissa enenevästi perustoimeen-
tulotuen käsittelyä. (Saikku ja Kuivalainen 2013, 116; STM 2014, 6; Vogt ja 
Sjöholm 2014.) 

Samoihin aikoihin toimeentulotuessa oli siirrytty pitkälti kirjalliseen 
hakumenettelyyn, jolloin kuntien työntekijät ja aiempaa useammin siis 
etuuskäsittelijät alkoivat tehdä suurimman osan päätöksistä tapaamatta 
asiakkaita kasvokkain. (Haapola ja Kauppinen 2007, 9–10; Saikku ja Kui-
valainen 2013, 120–124; Vogt ja Sjöholm 2014, 5.) 2000-luvulla kunnissa 
alkoi myös yleistyä mahdollisuus sähköiseen asiointiin toimeentulotukea 
haettaessa. Sähköisten itsepalvelujen käyttömahdollisuudet samoin kuin 
toimeentulotukityön käytännöt vaihtelivat kuitenkin kunnittain paljon. 
Toimeentulotukityön painottuminen kirjalliseen – ja yhä useammin säh-
köiseen – asiointiin ja etuuskäsittelyn yleistyminen vaikeuttivat etenkin 
sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden ohjautumista palveluihin. Kun-
nissa kehitettiinkin erilaisia käytäntöjä, joiden avulla etuuskäsittelijät pyr-
kivät tunnistamaan, mikäli asiakkaan voisi olla hyvä tavata myös sosiaali-
ohjaajaa tai -työntekijää. (Saikku ja Kuivalainen 2013, 126–127.) 
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Kuvio 1. Toimeentulotuen saajien osuus Suomen asukkaista 1991–2016.
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Rakenteellisista uudistuksista huolimatta taloudelliset taantumat, 
työttömyyden kasvu, väestön ikääntyminen ja kasvaneet sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelutarpeet vaikeuttivat kuntien taloudellisia toimin-
tamahdollisuuksia lisäten vaatimuksia kuntien tehtävien vähentämiseksi 
(ks. tarkemmin Varjosen artikkeli tässä kirjassa, s. 30). Perustoimeentulo-
tuen siirto Kelaan nousi jälleen ajankohtaiseksi asiaksi. Keskustelua kiih-
dytti osaltaan siirtoratkaisua puoltavien näkemysten vahvistuminen myös 
sosiaali alan ammattilaisten keskuudessa (ks. esim. Mäkinen 2014). Seu-
raavaksi käymme läpi toimeentulotukiuudistuksen tavoitteita ja niihin liit-
tyneitä toiveita ja pelkoja.

Toimeentulotukiuudistus ja sen tavoitteet

Perustoimeentulotuen Kela-siirto oli suuri uudistus, jonka toteutukseen 
liittyi monia epävarmuuksia ja jonka järkevyydestä ei ole milloinkaan 
asiasta keskusteltaessa vallinnut laajaa yhteiskunnallista konsensusta. Kes-
keisenä siirron vastustamisen mutta myös sen puoltamisen perusteena on 
ollut sekä asiakkaiden että veronmaksajien etu. Siirtoon on liittynyt myös 
eri tahojen, kuten puolueiden, ammattiryhmien ja organisaatioiden, int-
ressejä, jotka kytkeytyvät esimerkiksi valta-asemien turvaamiseen ja työ-
tehtävien jatkuvuuden takaamiseen. (Laatu ym. 2015.) 

Kuviossa 2 (s. 14) on kuvattu keskeisimmät siirtopäätöstä edeltäneessä 
keskustelussa Kela-siirtoon liittyneet toiveet ja pelot (Laatu ym. 2015). Yh-
täältä Kela-siirron odotettiin parantavan perustoimeentulotukea saavien 
yhtäläistä kohtelua, koska tuen käsittely siirtyi yli 300 kunnasta yhdelle 
kansalliselle toimijalle eli Kelaan, jossa hallinnoidaan toimeentulotuen 
lisäksi monia muita toimeentuloa turvaavia etuuksia. Hallituksen esityk-
sessä perustoimeentulotuen siirron Kelan toimeenpantavaksi katsottiin 
edistävän ”ihmisten taloudellista yhdenvertaisuutta ja jokaisen oikeutta 
taloudelliseen vähimmäisturvaan”, sillä tieto tuesta tavoittaisi paremmin 
muiden etuuksien vuoksi Kelassa asioivat ja Kelassa asiointi olisi oletetta-
vasti vähemmän leimaavaa (HE 358/2014). 

Siirron voitiin ajatella edistävän yksilöiden etua myös siten, että heidän 
oikeutensa ensisijaisiin etuuksiin olisi helpommin tunnistettavissa. Lisäksi 
uudistusta perusteltiin sillä, että tuen hakeminen on aiempaa helpompaa 
muun muassa siksi, että Kelan sähköiset palvelut ovat edistyksellisempiä 
kuin kuntien. Toimeentulotukiasiakkaiden tuen ja avun saannin arvel-
tiin tehostuvan myös siksi, että uudistuksen myötä kuntien sosiaalityössä 
aiemmin toimeentulotuen laskelmiin kulunut aika vapautuisi varsinaiseen 
asiakastyöhön. (HE 358/2014.)
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Toisaalta Kela-siirron pelättiin aiheuttavan sen, että riskiryhmien ta-
voitettavuus heikkenee ja että syrjäytymisuhassa olevat tuensaajat margi-
nalisoituvat entisestään. Toisin sanoen pelkona oli se, että uudistuksen to-
teutuessa heikoimmassa asemassa olevat toimeentulotukiasiakkaat, jotka 
tarvitsevat rahallisen tuen lisäksi sosiaalityön (tai muun palvelujärjestel-
män) tukea ja apua, jäävät heitteille. (Blomgren ym. 2016.) Asiakaskunnan 
jakautumisen sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden turvaamisen lisäksi 
huolta herätti etuusmenojen mahdollinen kasvu. 

Kuvio 2. Perustoimeentulotuen Kela-siirron taustalla olleet toiveet ja pelot. 
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Lähde: Laatu ym. 2015.

Siirtoratkaisua koskevilla erilaisilla tarkastelukehyksillä ja niihin liit-
tyvillä siirron vaikutusten painotuksilla oli olennainen merkitys siirron 
tarkoituksenmukaisuutta koskevissa tulkinnoissa eri aikoina. Tutkijoiden 
(Kangas ym. 2011, 170–171) mukaan 2010-luvun alkuun saakka valta-ase-
massa olleiden Kela-siirtoa vastustavien kehysten selitysvoimaa kasvattivat 
etenkin juuri huoli kansantalouden kestävyydestä tukimenojen oletetun 
kasvun johdosta ja myös huoli sosiaaliturvan kannustavuuden heikenty-
misestä. Toisaalta tukimenojen kasvun arveltiin jossain määrin kompen-
soituvan hallinnollisten kustannusten pienentymisellä. Kelalla oli valmiina 
paljon toimeentulotuen käsittelyssä tarvittavaa tietoa, sen toimeenpanta-
vaksi oli siirretty jo lähes kaikki muut sosiaaliturvaetuudet ja etuuksien 
hakeminen, laskenta ja maksatus tapahtuvat Kelassa kuntien järjestelmiä 
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yhtenäisemmän ja kustannustehokkaamman tietojärjestelmän varassa. 
Esimerkiksi 1990-luvulla tapahtunut asumistuen ja sotilasavustuksen siir-
to Kelaan oli tehostanut niiden käsittelyä ja myönteiset kokemukset puolsi-
vat tältä osin myös perustoimeentulotuen siirtoa Kelan toimeenpantavak-
si. (Ks. esim. STM 1997, 44−47; Laatu ym. 2015.)

Siirron todellisia kustannusvaikutuksia selvitettiin ennen varsinaista 
siirtoratkaisua kuitenkin vain pintapuolisesti, eikä etuuden käsittelykus-
tannusten muutosta ollut tutkittu esimerkiksi siirtokokeilujen yhteydessä 
käytännössä juuri lainkaan. Etuusmenojen muutosta tutkittiin kokeilu-
jen yhteydessä vähän enemmän, mutta väitteelle etuusmenojen kasvusta 
ei tutkimustulosten perusteella löytynyt vahvaa näyttöä. (Ks. STM 1997, 
46−47.) 

Kela-siirtoa koskevassa kustannuskeskustelussa onkin ollut mahdol-
lista nähdä sosiaaliturvan järjestämistä koskevia ideologisia ja moraalisia 
painotuksia. Hyvinvointivaltiota ei laajennettu enää 1990-luvun laman 
jälkeen ja perusturva jäi alhaiselle tasolle, mikä johti yhä vahvempaan tu-
keutumiseen viimesijaiseen toimeentuloturvajärjestelmään (Heiskala ja 
Kantola 2010, 129). Tällaista kehitystä voidaan pitää siirtymänä pois uni-
versaalista hyvinvointivaltiomallista kohti tarveharkintaista järjestelmää, 
jossa apu suunnataan vain köyhimmille (Esping-Andersen 1990, 26–28). 
Tarveharkintaisen järjestelmään liittyy myös köyhien leimaamista ja kont-
rollointia, kun tukea saadakseen pitää eritellä tulonsa ja menonsa ja olla 
tilivelvollinen järjestelmälle. Kela-siirto tarjosi vaihtoehdon, joka toteutti 
kunnallista mallia paremmin myös 1980-luvun sosiaalihuoltolakiuudis-
tuksen yhteydessä korostettua toimeentulotuen tavoitetta siitä, että tuen 
jakamisessa on keskeistä normaaliuden ja asiakkaiden subjektiivisten oi-
keuksien toteutuminen. 

Kela-siirtoa edeltäneinä vuosina keskustelun painopiste siirtyi lopul-
ta tukimenojen (kasvun) tarkastelusta yhä enemmän tuen toimeenpanon 
kustannusten (vähentämismahdollisuuksien) tarkasteluun. Syynä oli kun-
tien heikko taloudellinen tilanne ja tästä johtuvat paineet kuntien tehtä-
vien karsimiseen. Kun huoli kuntien menoista syrjäytti siirtoratkaisuun 
liittyvän etuusmenojen mahdollista kasvua koskevan huolen, ideologiselle 
kamppailulle toimeentulotuen luonteesta jäi vähemmän tilaa. Tällä saattoi 
olla ratkaiseva vaikutus siirron toteutumiseen ja myös niihin myöhem-
min todettuihin ongelmiin, joita tuen luonteen puutteellinen ymmärrys 
Kela-siirron yhteydessä aiheutti. (Ks. tarkemmin kirjan kaksi ensimmäistä 
varsinaista artikkelia (Varjonen s. 30 sekä Heinonen ja Laatu s. 60)).

Vaikka uudistuksen valmistelussa oli alun perin suunniteltu vain pe-
rustoimeentulotuen maksatuksen siirtämistä Kelaan, asiaa selvittäneen 
työryhmän aloitteesta uudistus laajennettiin koskemaan tuen hallinnointia 
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laajemmin. Vaikka tuen hakemisen helpottumisen ja leimaavuuden vähe-
nemisen arvioitiin vähentävän jossain määrin tuen alikäyttöä ja sitä kautta 
lisäävän toimeentulotukimenoja (HE 358/2014) ja toisaalta uudistuksen 
vaikutuksista nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden 
tilanteeseen oltiin epävarmoja, eduskunta hyväksyi lakiesityksen vuonna 
2015 ja päätti siirtää perustoimeentulotuen kuntien sosiaalitoimesta Kelan 
hoidettavaksi. Toimeenpanoa täsmentävä lain täydennyspaketti hyväksyt-
tiin joulukuussa 2016 eli vain noin kuukausi ennen perustoimeentulotuen 
siirtoa Kelaan tammikuun alussa 2017. 

Toimeentulotuki vuoden 2017 uudistuksen jälkeen

Toimeentulotukiuudistuksen yhteydessä ei muutettu tuen lainsäädännöl-
listä perusideologiaa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan jokainen 
täysi-ikäinen henkilö on lähtökohtaisesti velvollinen elättämään itsensä 
sekä huolehtimaan elatusvelvollisuudestaan mahdollisiin lapsiin ja puo-
lisoon (L 1412/1997, 2 §). Toimeentulotuki toimii edelleen perustuslain 
takaamana viimesijaisena taloudellisena turvana jokaiselle, ”joka ei kyke-
ne hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa” (L 731/1999, 
19  §  1). Mikäli perustuslaissa määritelty ”oikeus välttämättömään toi-
meentuloon ja huolenpitoon” täyttyy, koska henkilö ei ole muulla tavoin 
kykenevä itseään elättämään, voi hän hakea toimeentulotukea. Toimeen-
tulotuki jakautuu edelleen perustoimeentulotukeen sekä täydentävään ja 
ehkäisevään toimeentulotukeen. Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeen-
tulotuesta vastaavat edelleen kunnat.

Käytännössä oikeus perustoimeentulotukeen perustuu kotitalouden 
tuloista ja menoista tehtävään laskelmaan: mikäli hyväksyttävät menot ovat 
suuremmat kuin kotitalouden käytettävissä olevat tulot ja varat, maksetaan 
erotus perustoimeentulotukena. Perustoimeentulotuen normitettu perus-
osa on eräänlainen tiivistetty laskelma, jolla määritellään sopiva ja riittävä 
vähimmäiskulutustaso (Karjalainen 1998, 445). Perusosan suuruus mää-
räytyy kotitaloudessa asuvien henkilöiden mukaan. Kullekin koti talouden 
henkilölle on määritelty tietty perusosan määrä (taulukko, s. 17). Esimer-
kiksi vuonna 2020 yksin asuvan perusosa on 502,21 euroa kuukaudessa. 
Sen on tarkoitus kattaa jokapäiväiset menot kuten ruoka, vaatteet, vähäiset 
terveydenhoitomenot, puhtaus, paikallisliikenteen maksut, sanoma lehden 
tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö sekä harrastus- ja virkistystoi-
minta. Tuen saaja päättää kuitenkin itse, mihin perusosan käyttää eli mil-
laisia tarpeita hän kulutuksessaan priorisoi.
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Taulukko. Perustoimeentulotuen perusosan määrä vuonna 2020.

Kotitalouden jäsen Perusosan määrä €/kk

Yksin asuva, lapseton 502,21

Yhteistaloudessa asuva yli 18-vuotias 
(85 % yksin asuvan perusosasta) 426,88

Yksinhuoltaja
(yksin asuvan perusosa + 14 %) 572,52

Vanhempansa luona asuva yli 18-vuotias (73 % yksin asuvan 
perusosasta) 366,61

10–17-vuotias lapsi
(60–70 % yksin asuvan perusosasta) 301,33–351,55

Alle 10-vuotias lapsi 
(53–63 % yksin asuvan perusosasta) 266,17–316,40

Varsinaisen perusosan lisäksi perustoimeentulotukea myönnettäessä 
otetaan huomioon niin sanottuja muita perusmenoja, merkittävimpänä 
näistä kohtuulliset asumisen kustannukset1. Tukea voi saada myös esimer-
kiksi lääke- ja muihin suurempiin terveydenhoidon kustannuksiin, muut-
toon, lasten päivähoitoon sekä silmälasien tai passin hankintaan.2

Täydentävää toimeentulotukea maksetaan kunnista sellaisiin me-
noihin, joita ei voida hyväksyä Kelassa perustoimeentulotukea myönnet-
täessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kotiin ja asumiseen liittyvät kulut 
(esim. hajonneen kodinkoneen korvaaminen uudella) tai perheen erityi-
sistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin tai menoihin, jotka 
katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen suoriutu-
misen edistämiseksi (esim. lasten harrastusmenot). 

Ehkäisevää toimeentulotukea puolestaan myönnetään syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi sekä perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen 
suoriutumisen edistämiseksi (L 1412/1997). Tuki voi kohdistua esimerkik-
si asumiseen tai äkillisen taloudellisen tilanteen aiheuttamien vaikeuksien 
ehkäisemiseen. Tällaisia vaikeuksia voi tuottaa muun muassa ylivelkaan-
tuminen.

1 Asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa huomioidaan kotitalouden tarpeet ja elä-
mäntilanne, paikkakunnan kohtuullisena pidetty vuokrataso ja asumisen menojen kokonais-
kustannukset. Kelassa on kuntien aiemmin käyttämien hyväksyttävien asumismenojen rajojen 
pohjalta määritelty kuntakohtaiset enimmäiskustannukset vuokramenoille, jotka määräytyvät 
toimeentulotukikotitalouden koon ja asunnossa asuvien henkilöiden mukaan. Harkinnan jäl-
keen normin ylittävät asumismenot voidaan huomioida kokonaisuudessaan tai ohjata tuen-
saaja hakemaan halvempaa asuntoa.

2 Vuokra‐ ja sähkövakuudet, muuttokustannukset, lasten päivä- ja iltapäivähoitomenot, lapsen 
tapaamisesta etävanhemmalle aiheutuvat kulut sekä välttämättömän henkilötodistuksen tai 
matkustusasiakirjan hankintakulut siirrettiin uudistuksen yhteydessä huomioitaviksi perus-
toimeentulotuessa, kun aiemmin ne laskettiin osaksi täydentävää toimeentulotukea.
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Kokonaisuudessaan toimeentulotuki on uudistuksen jälkeenkin yhä 
osa sosiaalihuoltoa. Toimeentulotukiasiakkaalla on oikeus henkilökoh-
taiseen keskusteluun joko kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan 
kanssa ja perustoimeentulotuen myöntämisen osalta Kelan toimihenkilön 
kanssa (L 1412/1997, 14 e §). Jos asiakkaalla on ilmeinen tarve saada talou-
dellisen tuen lisäksi muita sosiaalipalveluita, tulee Kelan – kuten muidenkin 
viranomaisten – ohjata hänet kunnan sosiaalitoimen piiriin (L 1301/2014, 
35 §). Lisäksi lakien kuntouttavasta työtoiminnasta (L 189/2001, 27 §) ja 
kotoutumisen edistämisestä (L 1386/2010, 87 a §) perusteella ohjausta teh-
dään myös esimerkiksi silloin, kun alle 25-vuotias nuori on ollut yhtäjak-
soisesti vähintään 4 kuukautta pääasiallisesti toimeentulotuen varassa tai 
maahanmuuttaja on saanut tukea yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta. 
Hakija ohjataan kunnan sosiaalitoimen asiakkaaksi myös silloin, kun toi-
meentulotuen perusosaa alennetaan (L 1412/1997, 10 §).

Uudistuksen myötä toimeentulotuen kokonaisuudesta vastaa nyt kaksi 
tahoa. Seuraavaksi käymme läpi sitä, miten toimeentulotukityötä tehdään 
Kelassa ja millaisia muutoksia se on tarkoittanut kuntien aiempaan toi-
mintaan verrattuna.

Toimeentulotukityön organisointi Kelassa

Perustoimeentulotuen toimeenpanon siirtyminen Kelaan on merkinnyt 
sitä, että niin työn käytännön organisoiminen, ohjeistaminen kuin tukikä-
sittelykin on pyritty yhdenmukaistamaan koko valtakunnan tasolla. Käy-
tännössä asiakaspalvelu- ja ratkaisutyö on Kelassa eriytetty niin, että Kelan 
toimistoissa ja puhelinpalvelua valtakunnallisesti hoitavassa Yhteyskes-
kuksessa työskentelevät palveluneuvojat hoitavat asiakaspalvelun. Hake-
musten käsittely ja ratkaiseminen puolestaan on etuusyksikössä työskente-
levien ratkaisuasiantuntijoiden vastuulla. Sama menettelytapa on käytössä 
myös muiden Kelan maksamien etuuksien kohdalla.

Kun koko toimeentulotuen toimeenpano oli kuntien vastuulla, toi-
meentulotukea myöntävien työntekijöiden – olivat he sitten etuuskäsit-
telijöitä, sosiaaliohjaajia tai sosiaalityöntekijöitä – vastuulla oli yleensä 
asiakkaita tietyltä alueelta tai asiakkaat oli jaettu työntekijöille sukunimen 
perusteella. Kelassa toimeentulotukihakemusten ratkaisutyö on organi-
soitu viiden vakuutuspiirin vastuulle. Jokaisessa vakuutuspiirissä tukiha-
kemuksia poimitaan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi yhteisiltä sähköisiltä 
työjonoilta. Kussakin vakuutuspiirissä ratkaistaan ensisijaisesti oman va-
kuutuspiirin toimeentulotukiasiakkaiden hakemuksia. Perustoimeentulo-
tukihakemuksia ja liitteitä sisältävältä työjonolta otetaan käsittelyyn ha-
kemuksia siinä järjestyksessä kuin ne on Kelaan toimitettu. Näin ollen 
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ratkaisutyötä tekevät saavat hyvin usein käsiteltäväkseen heille ennestään 
tuntemattoman asiakkaan perustoimeentulotukihakemuksen. 

Perustoimeentulotukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan etuuden 
toimeenpanoa varten Kelaan rakennetussa käsittelyjärjestelmässä (tästä 
enemmän Heinosen ja Laadun ensimmäisessä artikkelissa tässä kirjassa, 
s.  60). Myös tuen myöntämiseen liittyvän harkinnan tueksi käytössä on 
yhdet koko organisaatiota koskevat etuusohjeet (ks. Heinosen ja Laadun 
toinen artikkeli tässä kirjassa, s. 244). Kuntien lukuisista asiointi- ja käsit-
telyjärjestelmistä sekä kirjavista etuusohjeista on siis uudistuksen myötä 
siirrytty käyttämään yhtä sähköistä asiointi- ja käsittelyjärjestelmää, val-
takunnallisesti toimivaa puhelinpalvelua, yhteisiä työjonoja ja yhtenäisiä 
etuusohjeita.

Edellä mainituilla Kelan työjärjestelyillä arveltiin olevan myönteisiä 
vaikutuksia asiakkaiden väliseen yhdenvertaisuuteen tukea myönnettäes-
sä (asiakkaiden välistä yhdenvertaisuutta käsittelevät tämän kirjan ar-
tikkeleissaan Näätänen sekä Blomgren ym.). Kela-siirron arveltiin myös 
vähentävän tuen hakemiseen liittyvää häpeää. Kunnan sosiaalihuollossa 
asioidessaan asiakkaat olivat jossain määrin paikallisen kontrollin ja mah-
dollisesti yhden työntekijän harkintavallan armoilla. Toisaalta työntekijät 
taas tiesivät asiakkaidensa tilanteen kokonaisvaltaisemmin ja tunsivat hei-
dän asiakkuushistoriaansa usein pitkältäkin ajalta. 

Kaiken kaikkiaan tämän hetkinen perusturvan toimeenpano vastaa 
pitkälti perustoimeentulotyöryhmän 1980-luvulla esittämää mallia, jos-
sa syyperusteinen henkilökohtainen vähimmäisturva (tulovakuus) ja sitä 
täydentävä tulojen ja menojen erotukseen perustuva perhekohtainen tuki 
(tulotakuu) ovat kansallisen toimijan eli Kelan vastuulla. Näitä täydentää 
hankaliin elämäntilanteisiin tai erityistilanteisiin tarkoitettu viimesijainen 
toimeentulotuki, jota tarvitsevilla voi olla myös sosiaalityön tarve. (STM 
1986.) Nykymallissa tulotakuuta vastaa perustoimeentulotuki ja viime-
sijaisena toimeentulotukena toimii kuntien vastuulla oleva täydentävä ja 
ehkäisevä toimeentulotuki. Ensimmäistä Kela-siirrosta tehtyä esitystä seu-
ranneen 30 vuoden aikana ”tulotakuu” eli perustoimeentulotuki vakiintui 
osaksi kuntien sosiaalihuoltoa, mikä lienee yksi syy siihen, että kriittisim-
mäksi kysymykseksi perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen onkin 
noussut Kelan ja kuntien välinen yhteistyö muutakin kuin taloudellista 
tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa. 

Kuntien ja Kelan välistä yhteistyötä on pyritty lisäämään ja paranta-
maan. Tarkemmin yhteistyötä ja sen tarpeita sekä käytössä olevia keino-
ja käydään läpi useammassakin tämän kirjan artikkelissa (Blomgren ym., 
Zechner ja Paavola sekä Kivipelto ym.) Ennen artikkeleiden tarkempaa 
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kuvaamista tarkastelemme vielä lyhyesti, millaista tilastotietoa toimeen-
tulotuesta ja uudistuksen vaikutuksista on saatavilla.

Miltä ensimmäiset vuodet Kela-siirron jälkeen näyttävät tilastojen 
perusteella?

Aiemmin mainittujen toiveiden ja huolten lisäksi toimeentulotuki-
uudistuksen valmistelussa Kelan kuntia kehittyneempien tietojärjestelmien 
ennakoitiin tuottavan monipuolisesti vertailukelpoista tietoa toimeentulo-
tukiasiakkaiden tilanteesta ympäri Suomea ja mahdollistavan jatkossa pa-
remmin tutkimustietoon perustuvan päätöksenteon (ks. esim. Varjosen 
artikkeli tässä kirjassa). Toimeentulotuen saajien kokonaistilanteesta ei 
aikaisemmin ole ollut saatavilla ajantasaista tietoa. Kaksi kertaa vuodessa 
kerättyjen käsittelyaikatietojen lisäksi toimeentulotuesta saatiin Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnilta keräämistä tiedoista koostamaa 
vuositason tilastotietoa seuraavan vuoden loppupuolella. Tämän virallisen 
– myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sisältävän – toimeen-
tulotukitilaston kokoaa ja julkaisee edelleen THL kerran vuodessa.

Kelan toimeenpaneman perustoimeentulotuen kuukausitilastot muun 
muassa hakemusten käsittelyajoista, maksuista ja saajista ovat julkisesti 
saatavilla seuraavan kuun alussa. Jatkuvasti kertyvä kattava rekisteritieto 
mahdollistaa aiempaa huomattavasti monipuolisemman tutkimuksen te-
kemisen (mm. kaikki tämän kirjan artikkelit osiossa ”Tuen saajat rekiste-
reissä”). Rekistereiden perusteella pystytään tarkastelemaan aikaisempaa 
selvästi tarkemmalla tasolla esimerkiksi perustoimeentulotukea saavien 
kotitalouksien rakennetta, tuloja, menoja ja tuen käsittelyprosessia sekä 
muutoksia näissä kaikissa. Ministeriöt ovatkin tilanneet päätöksenteon 
tueksi jo ainakin kaksi raporttia (Raittila ym. 2018; Jauhiainen ja Korpela 
2019), joissa näitä tietoja on kattavasti hyödynnetty.

Muutoksia tuen saannista voidaan lukea myös tilastoista. Kirjan jul-
kaisuun mennessä kertyneiden ja päivitettyjen tilastojen valossa toimeen-
tulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä kasvoi vuosien 2016 
ja 2017 välillä noin 16 prosenttia (THL 2020) ja toimeentulotuen reaali-
set menot 11 prosenttia. Euroina menot kasvoivat 81 miljoonalla eurol-
la 821 miljoonaan euroon. (THL 2019.) Lisäys vastaa hyvin sitä summaa 
(75–100 miljoonaa euroa), jonka verran tukimenojen arvioitiin siirron 
valmistelun aikana kasvavan. (HE 358/2014). Sen sijaan tukea saaneiden 
kotitalouksien määrä kasvoi odotettua (27 000) enemmän – yli 40 000 koti-
taloudella. Kaikkiaan kolmasosa toimeentulotukea vuonna 2017 saaneista 
kotitalouksista ei ollut saanut tukea edeltävänä vuotena. Eniten kasvoi alle 
25-vuotiaiden tuen saajien joukko ja vähiten vanhuuseläkeikäisten joukko. 
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(THL 2019.) Kaikkiaan vuonna 2017 toimeentulotukea sai 303 821 koti-
taloutta eli arviolta joka kymmenes kotitalous. Henkilöväestöstä toimeen-
tulotukea sai joka kahdestoista. Vuonna 2018 toimeentulotukea saaneiden 
henkilöiden ja kotitalouksien määrät nousivat hieman, mutta toimeen-
tulotuen menot sen sijaan laskivat verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2019 
sekä toimeentulotukea saaneiden henkilöiden ja kotitalouksien määrä että 
menot laskivat edellisvuodesta. (THL 2020.)

Muiden sosiaaliturvajärjestelmässä samaan aikaan tapahtuneiden 
muutosten (mm. muutokset lääkekorvausjärjestelmässä ja kansaneläkein-
deksin jäädytys) ja muuttuneiden tilastokäytäntöjen vuoksi pelkän perus-
toimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset tuen saajien määrän kasvuun on 
vaikea pitävästi erottaa. Tilastojen valossa on kuitenkin selvää, että perus-
toimeentulotuen piirissä on Kela-siirron jälkeen aiempaa useampi siihen 
oikeutettu kotitalous. Pienituloisimpien kotitalouksien tilanteen parantu-
minen tältä osin näkyy myös Tilastokeskuksen tulonjakotilastossa (Tilas-
tokeskus 2019).

Kirjan tarkoitus ja rakenne 

Tämä Kelan teemakirja kokoaa yhteen ensimmäiset toimeentulotuki-
uudistuksen toteuttamisen jälkeen tehdyt sitä koskevat tutkimukset. Kirja 
on monitieteinen kokoelma uudistuksen alkuvaihetta koskevia tutkimuk-
sia. Tutkijat ja kirjan artikkelit valottavat uudistusta muun muassa sosiaali-
politiikan, sosiaalityön, sosiaalifarmasian ja poliittisen historian tutkimus-
perinteistä käsin. 

Kirjan pääotsikko – Ojista allikkoon? – kuvastaa useimpien artikke-
lien pyrkimystä jäsentää sitä, millaisia ennakoituja ja ennakoimattomia 
tapahtumia ja tilanteita uudistus on tuonut tullessaan ja miten niissä on 
asiakkaiden ja Kelan sekä kuntien työntekijöiden näkökulmasta katsottuna 
onnistuttu. Onko uudistus siis nostanut meidät vanhan järjestelmän ojis-
ta (kuntien vaihtelevat ja eriarvoistavat toimintatavat)? Ja onko sen myötä 
ajauduttu aiempaa upottavamman allikon keskelle? Vai onko uudistus – 
kuten merkittävissä järjestelmäuudistuksissa yleensä – muokannut vanhaa 
järjestelmää niin, että lopputulos on jotain tältä väliltä?

Tutkimusartikkeleissa on hyödynnetty toimeentulotukea ja muita 
Kelan etuuksia koskevia rekisteritietoja, hallinnollisia asiakirjoja, asian-
tuntijahaastatteluja sekä kyselyaineistoja, joita on kerätty sekä asiakkailta 
että kunnissa ja Kelassa toimeentulotukityötä tekeviltä työntekijöiltä. Ai-
neistoista osa on kerätty ennen Kela-siirron toteuttamista ja osa uudistuk-
sen toimeenpanon kahden ensimmäisen vuoden (2017 ja 2018) aikana. 
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Perustoimeentulotuen Kela-siirrosta on kulunut reilu kolme vuotta, 
eivätkä kaikki uudistuksen seuraukset ole varmasti vielä näkyvissä. Vaik-
ka varsinainen lakiuudistus toimeenpantiin 1.1.2017, uuden toimeentulo-
tukijärjestelmän kehittäminen jatkuu yhä. Toimeentulotuen tutkimus jat-
kuu myös tämän kirjan valmistumisen jälkeen ja sosiaaliturvan historiassa 
mittavan uudistuksen vaikutuksia tullaan seuraamaan vielä pitkään. 

Kirjan artikkelit on jaettu viiteen erilliseen kokonaisuuteen. Teema-
kirjan ensimmäiset kaksi artikkelia käsittelevät uudistuksen valmistelua. 
Niissä keskitytään aikaan ennen uudistusta ja uudistuksen valmisteluvai-
heessa tehtyihin valintoihin. 

Sampo Varjonen tarkastelee artikkelissaan uudistuksen poliittista ja 
institutionaalista taustaa. Varjonen on tutkimustaan varten haastatellut 
uudistuksen päätöksentekoprosessiin osallistuneita henkilöitä. Hän kä-
sittelee päätöksentekoprosessin kulkua, siihen kytkeytyviä intressejä sekä 
muun muassa prosessin lopputuloksen ja sen vaikuttimien ristiriitoja. 

Hanna-Mari Heinonen ja Markku Laatu arvioivat artikkelissaan 
uudistuksen valmistelun ja toteutuksen onnistumista suhteessa hallin-
nollisen päätöksenteon järkiperäisyyden tavoitteeseen. Aineistona he ovat 
käyttäneet valmisteluun osallistuneiden työntekijöiden haastatteluja sekä 
valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Artikkelissa eritellään niitä häiriötekijöi-
tä, jotka johtivat uudistuksen alkuvaiheen epäonnistumiseen ja valmiste-
lutyön epärationaaliseen lopputulokseen. 

Kirjan toinen ja kolmas osa keskittyvät yhtäältä toimeentulotuen 
asiakkaiden ja toisaalta toimeentulotukityötä tekevien työntekijöiden 
kokemuksiin uudistuksesta sekä toimeentulotukityön muotoutumiseen 
Kela-siirron jälkeisessä uudessa toimeentulotukijärjestelmässä. Artikke-
leissa hyödynnetään pääosin kyselyaineistoja. 

Markku Laatu, Ilpo Airio ja Hannu Mattila tarkastelevat artikkelis-
saan perustoimeentulotukiasiakkaiden asiakkuusprosesseja, heidän käsi-
tyksiään Kelan palveluista verrattuna kuntien sosiaalitoimen palveluihin 
sekä heidän palvelukokemuksiaan verrattuna muiden Kela-etuuksia saa-
vien asiakkaiden palvelukokemuksiin. Tutkimuksen ensimmäinen aineis-
to kerättiin haastattelemalla perustoimeentulotukiasiakkaita puhelimitse 
vuoden 2017 kesän alussa. Toinen aineisto kerättiin posti- ja nettikyselyn 
avulla vuoden 2018 kesän alussa, ja se suunnattiin Kelasta etuuspäätöksen 
saaneille asiakkaille.

Suvi Linnanvirran, Christian Krollin ja Helena Blomberg-Krollin 
artikkelissa tarkastellaan helsinkiläisiltä leipäjonojen asiakkailta ennen pe-
rustoimeentulotuen Kela-siirtoa ja sen jälkeen kerätyn haastatteluaineiston 
avulla heidän ennakko-odotuksiaan ja kokemuksiaan perustoimeentulo-
tuen Kela-siirrosta. Ruoka-avun saajat ovat monella mittarilla huono-osai-
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sempia kuin väestö keskimäärin ja siksi kiinnostava ryhmä viimesijaisen 
toimeentulotuen käytön näkökulmasta. Artikkelissa hahmotetaan perus-
toimeentulotuen Kela-siirtoa toimeentulotukea hakeneiden ruoka-avun 
saajien sosiaalisen kansalaisuuden näkökulmasta.

Ari-Matti Näätänen hyödyntää artikkelissaan vuosien 2016–2018 
Sosiaalibarometrin tuloksia Kelan toimihenkilöiden ja kuntien sosiaali-
työntekijöiden osalta. Koska vastaavia kysymyksiä on kysytty ennen uu-
distusta (2016) sekä uudistuksen ensimmäisenä (2017) ja toisena vuonna 
(2018), on aineiston perusteella mahdollista seurata, miten toimeentulotu-
kityötä tekevät ovat arvioineet asiakkaiden tilanteita ja siirron onnistumis-
ta eri vaiheissa siirtoa. 

Kolmannen osan aluksi Sanna Blomgren, Paula Saikkonen, Han-
na-Mari Heinonen ja Markku Laatu pohtivat toimeentulotukiasiakkai-
den yhdenvertaisuutta Kelan ja kunnan välisissä asiakkuuksissa. Kuntien 
ja Kelan asiantuntijoilta kerättyjen kyselyaineistojen kautta artikkelissa 
tarkastellaan sitä, miten hyvin palvelujen saatavuuden alueellinen yhden-
vertaisuus toteutuu toimeentulotukiuudistuksen jälkeen niillä asiakkail-
la, jotka tarvitsevat toimeentulotuen lisäksi kunnan sosiaalityön tukea ja 
apua.

Toisessa artikkelissaan Hanna-Mari Heinonen ja Markku Laatu käy-
vät läpi kunnista Kelaan toimeentulotukiuudistuksen yhteydessä siirty-
neiden työntekijöiden kokemuksia perustoimeentulotukityöstä Kelassa. 
Artikkelissa tarkastellaan uudistuksen vaikutuksia työhön sisältyvän har-
kinnan edellytyksissä.

Neljännessä osassa hyödynnetään perustoimeentulotuen Kela-siirron 
myötä Kelaan kertyvää kattavaa perustoimeentulotuen rekisteriaineistoa. 
Tämän osan artikkeleissa käsitellään muun muassa siirron kannalta kiin-
nostavia erityisryhmiä, kuten pelkän viimesijaisen tuen varassa olevia hen-
kilöitä, eläkeläisiä ja lapsiperheitä. 

Osion ensimmäisessä artikkelissa Minna Ylikännö ja Mia Hakovirta 
tarkastelevat lapsiperheiden ja erityisesti yksinhuoltajaperheiden perus-
toimeentulotuen saantia Kela-siirron jälkeen. Lapsiperheiden köyhyyttä 
voidaan arvioida osaltaan toimeentulotuen saajien määrien kehityksen 
avulla. Artikkelissa kuvaillaan lapsiperheiden toimeentulotuen saantia 
muun muassa saajien määrän, tukijaksojen ja maksettujen tukien avulla 
hyödyntäen Kelaan kertyvää tilastotietoa. 

Susan Kuivalainen ja Minna Ylikännö keskittyvät artikkelissaan 
tarkastelemaan vanhuuseläkeikäisten perustoimeentulotuen saantia Ke-
la-siirron jälkeen. Takuueläkejärjestelmän käyttöönotto vuonna 2011 nosti 
vanhuuseläkeläisten käytettävissä olevia tuloja, mikä näkyy vanhuuseläke-
läisten pienenä suhteellisena osuutena perustoimeentulotuen saajissa. Ta-
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kuueläkkeestä huolimatta tulot eivät aina riitä ja vanhuuseläkeläiset ha-
kevat toimeentulotukea muun muassa korkeisiin lääke- ja sairaanhoidon 
menoihin. Myös tämän artikkelin aineistona toimii Kelaan kertyvä tilas-
totieto.

Heini Kari, Jaana E. Martikainen, Pekka Heino ja Katri Aaltonen 
tarkastelevat artikkelissaan lääkemenojen korvaamista perustoimeentulo-
tuella. Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan toimeenpantavaksi myön-
teisen perustoimeentulotukipäätöksen saaneet asiakkaat ovat saaneet 
reseptilääkkeisiin sähköisen maksusitoumuksen, joka siirtyy automaatti-
sesti apteekkeihin. Artikkelissa luodaan Kelaan kertyvän toimeentulotuen 
maksatustiedon perusteella yleiskuva toimeentulotuella katetuista lääke-
ostoista ja toimeentulotuen saajien lääkkeiden käytöstä. 

Antti Veilahti tarkastelee omassa artikkelissaan toimeentulotuen pe-
rusosan alentamisen ehtojen soveltamista Kela-siirron jälkeen. Artikkelis-
sa käsitellään Kelan rekisteritietojen perusteella sitä, keiden perusosaa on 
alennettu, miten usein alentamisjaksot pitkittyvät ja mihin taustatekijöihin 
alentamispäätökset ovat yhteydessä. Perusosan alentamisesta ei aiemmin 
ole tehty juurikaan tutkimusta. 

Tuija Korpela ja Simo Raittila mallintavat artikkelissaan ensisijaisten 
etuuksien turvaverkon läpi pudonneiden eli pelkän perustoimeentulotuen 
ja muiden verottomien tukien varassa elävien tilanteen pysyvyyttä. Uudis-
tuksen toivottiin parantavan perustoimeentulotukea saavien henkilöiden 
ensisijaisten etuuksien saantia. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, mil-
lainen etuushistoria tähän tilanteeseen päätyneillä ihmisillä on. 

Kirjan viidennessä osassa pohditaan, miten uudistus ja mahdolliset 
tulevat sosiaaliturvajärjestelmän uudistukset muuttavat sosiaalityön toi-
mintakenttää. Minna Zechner ja Jutta Paavola esittelevät artikkelissaan 
sosiaalityön muutostarpeita PRO SOS -hankkeen tulosten perusteella. 
Erityisenä tarkastelun kohteena artikkelissa on kuntien ja Kelan välinen 
yhteistyö. Perustoimeentulotuen siirrosta aiheutuneita ongelmia ja nii-
den ratkaisuja pohditaan toimijoiden välisen yhteistyön ja työnjaon nä-
kökulmasta. Artikkelin aineistona käytetään aikuissosiaalityötä kehittävän 
PRO SOS -hankkeen aikana koottuja aineistoja ja huomioita, joita on saa-
tu kuntien sosiaalityön ja Kelan ammattilaisilta kyselyiden ja työpajojen 
avulla. 

Kirjan viimeisessä varsinaisessa artikkelissa Minna Kivipelto, Pekka 
Karjalainen, Pasi Moisio, Eeva Liukko ja Jouko Karjalainen käsittele-
vät aikuisten parissa tehtävää kunnallista sosiaalityötä ja sosiaalityön roo-
lia viimesijaisessa turvassa perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeisenä 
aikana. Aineistona artikkelissa hyödynnetään THL:n kokoamia toimeen-
tulotukea, sosiaalityötä ja asiakkaiden saamaa palvelua koskevia tilastoja 
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ja empiiristä aineistoa vuosilta 2017–2018. Artikkelin loppuun on koottu 
suosituksia kunnallisen sosiaalityön kehittämiseksi.

Epilogissa Kelan pääjohtajana Kela-siirron ensimmäiset vuodet 2017–
2019 toiminut Elli Aaltonen kuvaa uudistuksen ensivaiheiden tunnelmia 
Kelan hallituksen jäsenen ja erityisesti pääjohtajan näkökulmasta ja pohtii 
kirjan artikkeleissa esitettyjä tutkimustuloksia sekä tulevaa sosiaaliturva-
uudistusta.

Kokonaisuudessaan kirjan artikkelit piirtävät kattavan kuvan perus-
toimeentulotuen Kela-siirrosta, uuden järjestelmän toimivuudesta sekä 
kunnallisen sosiaalityön todellisuudesta uudistuksen jälkeen. Tulevien 
uudistusten suunnittelussa ja toimeenpanossa kannattaa ottaa oppia myös 
Kela-siirron toteuttamisesta kertyneistä tähänastisista kokemuksista.
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