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Sampo Varjonen
Miksi perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan?
Poliittinen päätöksenteko toimeentulotukiuudistuksessa

Toimeentulotuen Kela-siirto on ollut eräänlainen Suomen sosiaalipoli-
tiikan ikiliikkuja. Siirtoa käsiteltiin 1980-luvun lopulta alkaen lukuisis-
sa yh teyksissä, ja eduskunnassakin asiasta tehtiin vuosien varrella useita 
aloitteita. Yritykset siirron toteuttamiseksi kuitenkin epäonnistuivat kerta 
toisensa jälkeen, viimeksi SATA-komiteassa vuonna 2009. Kun Jyrki Katai-
sen hallitus vain joitakin vuosia myöhemmin yllättäen ilmoitti aikovansa 
selvittää mahdollisuudet toimeentulotuen siirtämiseksi Kelan vastuulle, 
historian valossa moni saattoi odottaa asian jäävän jälleen sikseen. Nyt 
asiat kuitenkin etenivät nopeasti: kevään 2014 kehysriihessä hallitus teki 
poliittisen päätöksen siirrosta, ja eduskunta hyväksyi tarvittavat lakimuu-
tokset vain vuotta myöhemmin. Uudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta.

Kataisen hallituksen päätöstä voi pitää monestakin syystä poikkeuk-
sellisena. Vastaavaa mallia, jossa keskeinen osa viimesijaisesta turvasta on 
keskitetty yksin valtion hoidettavaksi, ei juuri löydy muualta Euroopasta 
(Frazer ja Marlier 2016). Toimeentulotukiuudistus nousi esiin yllättäen ja 
hallitusohjelman ulkopuolelta. Lisäksi poliittisen ratkaisun teki hallitus, 
jonka suurimmat puolueet, kokoomus ja SDP, ovat historiallisesti vastus-
taneet Kela-siirtoa; siirron suurin puolestapuhuja, keskusta, oli puolestaan 
oppositiossa. Aiemman tutkimuksen valossa (Kangas ym. 2011 ja 2014) 
näytti siltä, että Kela-siirrosta 1990-luvulla tehtyjen kokeilujen myöntei-
sistä tuloksista ja suopeasta kansalaismielipiteestä huolimatta poliittiset 
kannat, ideologiset argumentit ja institutionaalinen asetelma kysymyksen 
ympärillä olisivat lukkiutuneet polulle, jolta ei noin vain poikettaisi. 

Ratkaisun poikkeuksellisuus ja nopeus, jolla uudistus vietiin läpi, he-
rättävät jo itsessään kysymyksen, mitä poliittisessa prosessissa tapahtui. 
Toimeentulotuen Kela-siirron asetelmat tarjoavat myös laajemmassa mie-
lessä kiinnostavan kohteen institutionaalisen muutoksen tutkimukselle. 
Institutionalistisen kirjallisuuden eri traditioissa on korostettu äkillisten 
kriisien, vaiheittaisen evolutiivisen kehityksen sekä politiikkaideoiden 
ja poliittisten toimijoiden roolia muutoksen ajureina. Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena on selvittää, miten ja miksi poliittisessa päätöksenteossa 
muodostui konsensus, joka mahdollisti toimeentulotuen Kela-siirron 
toteutumisen vain muutama vuosi sen jälkeen, kun asia oli tyssännyt 
SATA-komiteaan. Vaikka päätös itsessään oli äkillinen, sitä ei voi selittää 
ymmärtämättä pidempiaikaista institutionaalista muutosta sen taustalla. 
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Institutionaalinen muutos ja Kela-siirron kehykset

Uusinstitutionaalisen sosiaalipolitiikan teoriassa on korostettu institutio-
naalisten rakenteiden vakiintuneisuutta ja muutoksen hitautta ja vaikeutta. 
Tätä ilmiötä on selitetty polkuriippuvuuden käsitteellä: kertaalleen raken-
netut ja vakiintuneet hyvinvointi-instituutiot ehdollistavat tulevia valinto-
ja silloinkin, kun jokin toinen ratkaisu voisi tuottaa suuremman hyödyn. 
Polkuriippuvuutta aiheuttaviksi mekanismeiksi on tunnistettu erityisesti 
instituutioiden itseään vahvistava palaute sekä kasvavien tuottojen meka-
nismit. Poliittisesti kyse on yleensä siitä, että vakiintuneiden rakenteiden 
muuttamisen pelätään aiheuttavan joko niin suuria kustannuksia tai syn-
nyttävän niin suurta vastustusta, ettei uudistukseen uskalleta ryhtyä. Näin 
instituutiot asettavat poliittisesti mahdollisen rajat, ja muutos on useim-
miten vähittäistä ja yksittäisten epäkohtien paikkaamista. (Mahoney 2000; 
Pierson 2000; Saari 2003; Julkunen 2017, 84–85.)

Polkuriippuvuudesta huolimatta aika ajoin tapahtuu merkittäviäkin 
muutoksia. Uusinstitutionaalisessa kirjallisuudessa niitä on pyritty selit-
tämään erilaisin tavoin. Jaksottaisen tasapainon teorian (Baumgartner ja 
Jones 1993) mukaan poliittiset prosessit ovat vakaita ja muuttuvat nor-
maaleissa olosuhteissa hitaasti, mutta tasapainon jaksot keskeytyvät aika 
ajoin kriittisiin käännekohtiin, joissa aukeaa mahdollisuus useille erilaisil-
le muutosvaihtoehdoille. (Tirronen 2011.) Tällaisen tilanteen käynnistää 
yleensä instituutiosta itsestään riippumaton ulkoinen tekijä, kuten talous-
kriisi, joka mullistaa samalla muitakin poliittisia ja institutionaalisia raken-
teita. Kun valinta uudesta suunnasta on tehty, se sulkee muut vaihtoehdot 
pois, ja valittu ratkaisu käynnistää oman polkuriippuvaisen prosessinsa, 
joka todennäköisesti jatkuu seuraavaan kriittiseen käännekohtaan asti. 
(Capoccia ja Kelemen 2007; Capoccia 2015.) 

Toinen näkökulma institutionaaliseen muutokseen on painottanut 
vähittäisten muutosten merkitystä (Thelen 2004). Tämän teorian mukaan 
institutionaalisen muutoksen ei tarvitse aina olla äkillinen ja radikaali, 
vaan se voi tapahtua vähitellen ja ehkä huomaamattakin instituution si-
säisten tekijöiden ja toimijoiden toiminnan kautta. Pitkällä aikavälillä 
tällainen kehitys voi kumuloitua tavalla, jota voidaan pitää merkittävänä 
muutoksena. Vähittäinen muutos voi saada erilaisia muotoja: instituution 
voimassa olevat säännöt voidaan korvata uusilla (displacement); instituu-
tioon voi kerrostua uusia sääntöjä ja järjestelyjä, jotka muuttavat sen luon-
teen (layering); instituution säännöt voivat pysyä samoina, mutta niiden 
tulkinta ja toteutus muuntuu (conversion); tai instituutio jätetään ajeleh-
timaan eli sitä ei uudisteta suhteessa muuttuneisiin olosuhteisiin, jolloin 
sen merkityskin muuttuu (drift). (Thelen 2004; Streeck ja Thelen 2005; 
Mahoney ja Thelen 2010; Julkunen 2017, 90–91.) Toisistaan poikkeavista 
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selitysmalleista huolimatta kriittisiä käännekohtia ja vähittäistä muutosta 
korostavat suuntaukset eivät ole toisiaan poissulkevia. Vähittäinen muutos 
voi esimerkiksi synnyttää pitkällä aikavälillä suuremman muutospaineen, 
jonka purkautumiselle aukeaa mahdollisuus kriittisen käännekohdan 
myötä (ks. Deeg 2001). 

Edellä kuvattuja historiallisen institutionalismin suuntauksia on kri-
tisoitu siitä, että vaikka ne pystyvät kuvaamaan institutionaalisen muu-
toksen mahdollisuuksia ja olosuhteita hyvin, ne eivät kykene selittämään, 
miksi muutos saa tietynlaisen muodon ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 
että tietyt poliittiset ratkaisut nousevat toisten edelle (Béland ja Hacker 
2004). Ideoiden, agendan asettamisen ja diskurssien roolia käsittelevät teo-
riat ovat pyrkineet paikkaamaan tätä aukkoa ja selittämään muutosproses-
seja poliittisen toimijuuden kautta (Béland 2005; Schmidt 2008 ja 2010). 
Ideoilla on useita mahdollisia määritelmiä. Laajan tulkinnan mukaan 
ideoilla tarkoitetaan ajassa muodostuneita kausaalisia uskomuksia, arvoja 
ja näkökulmia, jotka ohjaavat yksittäisten ja kollektiivisten toimijoiden 
ajattelua ja toimintaa. Siten ne myös rajoittavat niitä politiikkavaihtoehto-
ja, joita poliittiset toimijat todennäköisesti pitävät tavoiteltavina tai ylipää-
tään mahdollisina. (Béland ja Cox 2011; Béland 2016.) Ideat voivat muo-
dostua keskeiseksi osaksi institutionaalisia rakenteita, auttaa ylläpitämään 
niitä ja siten vahvistaa polkuriippuvuuden mekanismeja (Crawford 2006). 
Ne eivät kuitenkaan ole muuttumattomia ja pysyviä, vaan ne pikemminkin 
muuttuvat hiljalleen sitä mukaa, kun toimijat käyttävät ja uudelleenkehys-
tävät niitä. Ideoiden asteittain muuttuessa myös niiden ylläpitämät insti-
tuutiot voivat joutua merkittävien muutospaineiden kohteeksi. (Béland ja 
Cox 2011; Carstensen 2011a; Béland 2016; Capoccia 2016.) 

Ideat toimivat samaan aikaan sekä poliittisen toiminnan motivaatto-
rina että strategisena välineenä toimijoiden tavoitteiden ajamiseksi poli-
tiikan areenoilla. Poliittisessa diskurssissa ideoita käytetään etenkin poli-
tiikkavaihtoehtojen kehystämisessä: omat ehdotukset pyritään esittämään 
myönteisessä asiayhteydessä, esimerkiksi kytkemällä ne yhteiskunnas-
sa yleisesti hyväksyttyihin arvoihin. Tällä pyritään vaikuttamaan viestin 
vastaanottajaan ja lisäämään tietyn politiikkavaihtoehdon kannatusta tai 
vastustusta. Kehystämisen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun kyse 
on monimutkaisista asiakokonaisuuksista, joiden sisältö paketoidaan toi-
mijoiden viestinnässä helpommin lähestyttävään muotoon. (Cox 2001; 
Béland 2009; Hiilamo ja Kangas 2009; Saari ja Kananen 2009.) 

Ideoiden ja instituutioiden vuorovaikutusta käsitelleessä tutkimuk-
sessa onkin korostettu poliittisten toimijoiden merkitystä ideoiden ra-
kentajina, muokkaajina ja käyttäjinä (esim. Blyth 2002; Campbell 2004; 
Carstensen 2011b; Carstensen ja Schmidt 2016). Jotta tietyt ideat voisivat 
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menestyä, vahvojen toimijoiden täytyy aktiivisesti edistää, ylläpitää ja puo-
lustaa niitä. Tämän havaitsivat myös Kangas ym. (2011 ja 2014) tutkiessaan 
toimeentulotuen Kela-siirtoa koskevaa pitkän aikavälin poliittista diskurs-
sia. He erottivat neljä ideakehystä, joilla siirtoa on vuosikymmenten ai-
kana puolustettu ja vastustettu. Keskeiset puoltavat argumentit ovat olleet 
yhdenvertaisuus ja oikeudellisuus. Yhdenvertaisuuskehys on painottanut 
kuntien eroja tuen myöntämiskäytännöissä, mikä on asettanut kansalaiset 
eriarvoiseen asemaan sen perusteella, missä kunnassa he asuvat. Oikeudel-
lisuuskehys puolestaan on kritisoinut sitä, että kuntamallin eriävät käytän-
nöt ja tuen hakemisen vaikeus aiheuttavat alikäyttöä jättäen osan tukeen 
oikeutetuista vaille apua. Yhtenä alikäytön syynä on pidetty myös sosiaa-
lihuollon ja toimeentulotuen asiakkuuden aiheuttamaa häpeää ja leimau-
tumista (Blomberg ym. 2016). Kela-malli ratkaisisi yhdenvertaisuuden ja 
oikeudellisuuden ongelmat, sillä tuen saisivat kaikki siihen oikeutetut yh-
täläisin kriteerein, ilman tarpeetonta leimautumista ja kuntamallia vähäi-
semmällä vaivalla. Nämä kaksi Kela-siirrolle myönteistä kehystä nostettiin 
esille 1980-luvun lopulta saakka etenkin asiantuntijoiden kannanotoissa: 
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmämuistioissa, 1990-luvun 
toimeentulotukikokeilujen raporteissa ja myös eduskunnan apulaisoikeus-
asiamiehen toimesta.

Kela-siirron vastustajat ovat puolestaan esittäneet siirron erityisesti 
sosiaalityö- ja menoautomaatti-kehyksissä. Sosiaalityökehys on korostanut 
sosiaalityön ja toimeentulotuen välistä yhteyttä: tuen siirto Kelaan erottaisi 
rahan jakamisen sosiaalityöstä ja voisi siten jättää osan apua tarvitsevista 
asiakkaista ilman palveluita. Sosiaalityökehyksen kääntöpuolena on toi-
saalta ollut näkemys, että toimeentulotuen siirto voisikin vapauttaa sosiaa-
li työntekijöiden resursseja etuuskäsittelystä varsinaiseen sosiaalityöhön. 
Menoautomaattikehyksessä riskinä on puolestaan nähty se, että tuen hel-
pompi hakeminen ja kaavamaisempi myöntäminen johtaisi tukimenojen 
hallitsemattomaan kasvuun. Taustalla on vaikuttanut myös ajatus siitä, että 
rahan jakamisen helpottaminen voisi kannustaa tuensaajia passiivisuu-
teen ja pidempiaikaiseen tukiriippuvuuteen. Kankaan ym. (2011 ja 2014) 
mukaan erityisesti valtiovarainministeriön edustajat ovat olleet huolis-
saan kustannusten noususta ja puhuneet Kela-siirrosta menoautomaatti-
kehyksessä. Sosiaalityökytköstä ovat puolestaan pitäneet esillä mm. työ-
markkinajärjestöt, jotka äänestivät Kela-siirtoa vastaan SATA-komiteassa. 
Suurista puolueista vain keskusta on kannattanut siirtoa, kun taas kokoo-
mus ja SDP ovat olleet kriittisiä, ja 1990-luvun lopulla kokeilulinja hau-
dattiin juuri Lipposen sinipunapohjaisen hallituksen toimesta. Kankaan 
ym. johtopäätös oli, että vaikka Kela-siirron toteuttamiseksi oli kokeilujen 
perusteella paljon tietoa, sillä oli kansalaisten tuki ja sitä puolsivat vah-
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vat arvoihin pohjautuvat ideakehykset, epävarmuus siirron seurauksista ja 
etenkin vahvojen poliittisten toimijoiden vastustus pysäyttivät toistuvasti 
uudistuksen etenemisen (Kangas ym. 2011 ja 2014).

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen ensisijainen aineisto koostuu kolmentoista Kela-siirron pää-
töksentekoprosessissa mukana olleen henkilön haastattelusta. Haastatte-
luilla pyrittiin saamaan käsitys poliittiseen päätökseen johtaneesta tapah-
tumaketjusta, vahvistamaan eri lähteistä kerättyjä tietoja ja muodostamaan 
kuva poliittisten toimijoiden prosessia koskevista ideoista ja käsityksistä 
(ks. Tansey 2007). Haastateltaviksi pyydettiin lähtökohtaisesti henkilöitä, 
joilla oli keskeinen asema toimeentulotukiuudistuksen päätöksenteko-
prosessissa. Lisäksi osaa haastatelluista lähestyttiin toisten haastateltavien 
antamien tietojen pohjalta. Haastateltuihin henkilöihin kuului mm. minis-
tereitä, valtiosihteereitä, virkamiehiä ja kansanedustajia, jotka olivat uudis-
tuksen kanssa keskeisesti tekemisissä (ks. lista haastateltavista liitteessä). 

Haastattelut tehtiin kevään ja kesän 2017 aikana kasvokkain tai puhe-
limitse. Haastattelut olivat puolistrukturoituja. Perusrunko haastateltaville 
esitettävistä kysymyksistä laadittiin etukäteen, mutta osa kysymyksistä rää-
tälöitiin kutakin haastattelua varten sen perusteella, mikä asema haastatel-
tavalla oli politiikkaprosessissa. Kysymysrungosta saatettiin myös poiketa 
haastatteluiden aikana esille nousseiden asioiden edellyttäessä tarkentavia 
kysymyksiä. Jotta haastateltavat voisivat puhua tapahtumista luottamuk-
sellisesti, heidän kanssaan sovitusti tässä tutkimuksessa ei ole suoria viit-
tauksia yksittäisiin haastatteluihin. Haastatteluja ei myöskään äänitetty, 
vaan niistä tehtiin muistiinpanot, jotka kirjoitettiin puhtaaksi välittömästi 
haastattelujen jälkeen. Haastattelukierroksen jälkeen osalle haastatelluista 
lähetettiin tarkentavia kysymyksiä sähköpostitse. Lisäksi haastatelluille an-
nettiin mahdollisuus nähdä tutkimuksen valmis käsikirjoitus ja esittää sii-
hen tarkennuksia. Kaikki haastatellut suostuivat nimensä julkaisemiseen 
tutkimuksen yhteydessä. Haastateltujen henkilöiden lisäksi haastattelu-
pyyntö lähetettiin seitsemälle henkilölle, jotka kieltäytyivät haastattelusta. 

Ennen haastattelukierrosta tutkimusta varten kerättiin erillinen ai-
neisto uudistusta koskevista, julkisesti saatavilla olevista politiikkadoku-
menteista sekä aiheeseen liittyvistä media-artikkeleista tammikuun 2013 
ja maaliskuun 2015 väliseltä ajalta. Yhteensä tämä osa aineistosta käsitti 
noin 60 dokumenttia ja 30 artikkelia. Politiikkadokumentit koostuivat val-
tiopäiväasiakirjoista, politiikkaohjelmista, muistioista ja valmisteluasia-
kirjoista sekä asiantuntijajärjestöjen ja -työryhmien sekä hallituksen ja 
ministeriöiden raporteista. Media-aineisto koostettiin Helsingin Sano-
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mien ja Ylen sähköisiin tietokantoihin tehdyillä hauilla, ja se käsitti pää-
osin toimeentulotuen siirtoa ja siihen liittyvää rakennepoliittista ohjelmaa 
koskevaa uutisointia. Dokumentti- ja media-aineistolla oli kolme päätar-
koitusta: ensinnäkin sen avulla luotiin kokonaiskuva politiikkaprosessin 
etenemisestä, mikä oli tarpeellista taustatietoa haastatteluja varten; toiseksi 
se tarjosi tietoa siitä, miten toimeentulotukiuudistus nostettiin politiikan 
asialistalle ja miten toimijat kehystivät asian poliittisessa ja julkisessa kes-
kustelussa; ja kolmanneksi se muodosti tietoperustan, johon haastateltujen 
kertomia asioita voitiin peilata. Saman kaltaista dokumentti- ja haastatte-
luaineistoa yhdistelevää menetelmää on sovellettu mm. Saaren (2009) ja 
Gillardin (2016) politiikka-analyyseissä. 

Keskustelu Kela-siirrosta oli keskittynyt yhdenvertaisuus-, oikeudel-
lisuus-, sosiaalityö- ja menoautomaatti-kehyksiin jo 1990-luvun alusta 
lähtien (Kangas ym. 2011). Haastatteluita ei rakennettu näiden teemojen 
ympärille, mutta kysymykset sosiaalityökytköksestä ja julkisista menoista 
nousivat sekä dokumentti- että haastatteluaineistossa vahvasti esiin osana 
argumentointia uudistuksen puolesta ja sitä vastaan. Tästä syystä aineisto 
ja sen analyysi jäsennettiin loppuvaiheessa näiden teemojen pohjalta.

Seuraavassa luvussa käydään läpi politiikkaprosessi, joka alkoi vuonna 
2012 ja johti hallituksen päätökseen Kela-siirron toteuttamisesta 2014 ja 
lakimuutoksen hyväksymiseen eduskunnassa 2015. Prosessin kuvaus pe-
rustuu suurelta osin dokumenttiaineistoon. Tätä seuraava analyysi, joka 
puolestaan perustuu pääosin haastatteluaineistoon, on jaettu kolmeen 
alalukuun. Ensimmäinen alaluku kuvaa ne poikkeukselliset poliittiset 
olosuhteet, joissa päätökset tehtiin. Sitä seuraavat kaksi alalukua keskit-
tyvät muutoksiin niissä ideakehyksissä, joilla muutosta oli aikaisemmin 
vastustettu. Kaikki raportoidut tulokset perustuvat useamman kuin yhden 
haastatellun antamiin tietoihin. Niissä tilanteissa, joissa haastateltavien an-
tamat tiedot olivat ristiriidassa, tuloksia ei ole raportoitu, ellei ristiriitaa 
kyetty selvittämään muun aineiston perusteella.

Toimeentulotuen Kela-siirron politiikkaprosessi

Viimesijaisen toimeentuloturvan järjestäminen on Suomessa historialli-
sesti ollut paikallisen toimijan – aluksi seurakuntien ja sittemmin kuntien 
– vastuulla. Vuonna 1982 säädetyssä ja 1984 voimaan tulleessa sosiaali-
huoltolaissa viimesijainen toimeentuloturva sai nimekseen toimeentulo-
tuki, ja sitä alettiin myöntää koko maassa yhtenäisillä perusteilla. Kuiten-
kin heti seuraavina vuosina eri asiantuntijaryhmissä nousi esille ajatuksia 
toimeentulotuen osittaisesta siirtämisestä Kelan vastuulle. Vuosina 1990–
1991, 1993–1994 ja 1995–1997 järjestettiin ensin Lappeenrannassa ja sitten 
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kymmenissä muissakin kunnissa kokeiluja, joissa toimeentulotukea saattoi 
hakea Kelan toimistoista. Kokeiluista saatiin pääosin hyviä kokemuksia, 
mutta poliittista päätöstä tuen siirrosta ei tehty, ja SDP:n ja kokoomuksen 
johtama Lipposen I hallitus päätti vuona 1997 olla jatkamatta paikallistason 
kokeiluja. Asia nousi uudelleen esille 2007–2009 toimineessa SATA-komi-
teassa, jonka tehtävänä oli laatia ehdotuksia sosiaaliturvan kokonaisuuden 
uudistamiseksi. Komitea keskusteli erilaisista siirron vaihtoehdoista ja ää-
nesti lopulta mallista, jossa perustoimeentulotuki olisi siirretty Kelalle. Ko-
mitean enemmistö – mukaan lukien STM:n, Kelan, Kuntaliiton, keskustan 
ja vihreiden edustajat – oli siirron kannalla, mutta työmarkkinajärjestö-
jen, valtiovarainministeriön sekä kokoomuksen edustajat vastustivat sitä. 
Kannat erosivat niin paljon toisistaan, ettei komitea tehnyt asiasta esitystä. 
(Kangas ym. 2011.) Vain neljä vuotta myöhemmin kysymys nousi jälleen 
esiin osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden arviointia.

Kuntien tehtävät
Kuntarakenteen kehittäminen on ollut kestoaihe 2000-luvun hallitusten 
asialistoilla, eikä Kataisen hallitus ollut tässä suhteessa poikkeus. Se päät-
ti hallitusohjelmassaan toteuttaa kuntauudistuksen, jonka tavoitteena oli 
”vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne”. Samal-
la päätettiin arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita. (VNK 
2011.) Valtiovarainministeriö asetti marraskuussa 2011 kuntien tehtävien 
arvioinnin työryhmän, jonka toimeksiantona oli tehdä kokonaisarvio 
kuntien tehtävistä sekä siitä, tulisiko näitä tehtäviä vähentää tai muuttaa 
kuntauudistuksen yhteydessä. Työryhmän tuli tehdä ensin laaja kartoitus 
kuntien tehtävistä vuoden 2012 loppuun mennessä, ja toisessa vaiheessa 
ehdottaa, miten tehtävät ja vastuut tulisi järjestää kuntien ja valtion välillä 
ja mistä tehtävistä voitaisiin luopua kokonaan. (VM 2011.)

Valtiovarainministeriö nimesi ylijohtaja Silja Hiironniemen selvitys-
henkilöksi laatimaan kartoitusta kuntien tehtävistä. Tarvittava tieto ke-
rättiin ministeriöille tehdyn kyselyn sekä kuntien erillisessä yhteydessä 
antamien kuntien tehtävien kehittämistä koskevien lausuntojen pohjalta. 
Tammikuussa 2013 valmistuneessa selvityksessä selvityshenkilö totesi, että 
STM oli vastauksessaan viitannut toimeentulotuen mahdolliseen siirtoon 
Kelalle, ja tätä oli ehdotettu myös useiden kuntien lausunnoissa. Hiiron-
niemi katsoi, että työnjakoa toimeentulotuen myöntämisen ja maksami-
sen osalta oli tarve selvittää. Kaikkiaan kunnilla laskettiin olleen 535 laki-
sääteistä tehtävää ja lähes tuhat niihin liittyvää velvoitetta. (Hiironniemi 
2013.) Kuntien tehtävien arvioinnin työryhmä piti määrää suurena kun-
tien resursseihin nähden, ja se asettikin pian virkamiehistä koostuneen 
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alatyöryhmän laatimaan esitystä kuntien velvoitteiden vähentämiseksi. 
Prosessi sai lisäpontta kehysriihessä 2013, jolloin Kataisen hallitus päätti 
– kuntien tehtävien arviointi -työryhmän esityksestä – että kuntien vel-
voitteita tulisi vähentää kaikkiaan miljardilla eurolla vuoden 2017 tasolla. 
Tätä varten vuosina 2014–2017 toteutettaisiin toimintaohjelma, jonka laa-
timiseksi ministeriöiden tuli valmistella ministeriökohtaiset toimintaoh-
jelmat kunkin hallinnonalan velvoitteiden vähentämisestä lokakuun 2013 
loppuun mennessä. (Kuntien tehtävien arviointi -työryhmä 2014, 17–19.) 

Rakennepoliittinen ohjelma
Suomi toipui vuoden 2008 talouskriisistä hitaasti, ja Kataisen hallitusta pai-
noivat korkeana pysytellyt työttömyys, supistuva talous sekä kasvava julki-
nen velka. Tässä tilanteessa hallitus ilmoitti elokuussa 2013 käynnistävänsä 
rakennepoliittisen ohjelman. Ohjelma sisälsi joukon lyhyen ja pidemmän 
aikavälin rakenteellisia uudistuksia, joiden tarkoituksena oli vahvistaa ta-
louskasvun edellytyksiä. Kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi hallitus 
päätti myös julkisten menojen merkittävästä pienentämisestä. Kuntien 
osalta julkista taloutta tasapainotettaisiin peräti kahdella miljardilla eurol-
la: miljardi säästettäisiin kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, ja 
toinen miljardi saavutettaisiin ”verorahoituksella ja kuntien omin toimin, 
mm. tuottavuutta parantamalla”. (VNK 2013a.) Näin kysymys kuntien vas-
tuista laajeni koskemaan velvoitteiden lisäksi myös kuntien tehtäviä, ja se 
kytkeytyi osaksi laajempaa rakennepoliittista ohjelmaa.

Kuntien tehtävien arvioinnin alatyöryhmä pyysi ministeriöitä toimitta-
maan ehdotuksensa kunkin toimialan tehtävien vähentämisestä syyskuun 
2013 loppuun mennessä. Ministeriöillä oli kuitenkin suuria hankaluuk-
sia tehtävän toteuttamisessa, ja niiden ehdottamat toimenpiteet kattoivat 
yhteensä vain murto-osan miljardin euron säästötavoitteesta (Helsingin 
Sanomat 3.10.2013). STM:n ehdotuksessa todettiin suuren enemmistön 
hallinnonalan tehtävistä olevan sellaisia, joiden poistaminen joko oli mah-
dotonta tai vähintäänkin haitallista kansalaisten perusoikeuksien toteutu-
misen kannalta. STM:n ehdotus sisälsi vain muutamia poistettavissa olevia 
tehtäviä, ja toimeentulotuki ei ollut niiden joukossa. (STM 2013a.) 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta oli tyytymätön ministeriöiden 
esityksiin, ja käsiteltyään niitä kokouksessaan 16.10.2013 se valtuutti val-
tiovarainministeriön (VM) pyytämään ministeriöiltä ehdotuksia toistami-
seen. Tällä kertaa jokaiselle ministeriölle kuitenkin jyvitettiin säästötavoit-
teesta oma osuutensa, joka vastasi kunkin hallinnonalan osuutta kuntien 
ja kuntayhtymien toimintamenoista. Suurimpana ministeriönä STM:n 
alaisista tehtävistä odotettiin kertyvän kaikkiaan 545 miljoonaa euroa eli 
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yli puolet kokonaistavoitteesta. Ministeriöiden tuli tehdä täydentävät eh-
dotukset nopeasti, jo 28.10.2013 mennessä. (VM 2013a.) 

STM toimitti toimintaohjelman täydennyksen VM:lle 25.10.2013. Se 
toi ministeriön esityksen huomattavasti aikaisempaa lähemmäs sille asetet-
tua säästötavoitetta. Kustannusvaikutuksiltaan merkittävimmäksi toimen-
piteeksi arvioitiin laitoshoidon osuuden vähentäminen palvelu rakenteessa, 
minkä oli määrä vähentää toimintamenojen kasvua yli 330 miljoonalla eu-
rolla. Tässä täydentävässä esityksessä myös toimeentulotuen asema nousi 
esiin: nyt STM esitti toimeentulotuen perusosan laskennan ja maksatuk-
sen siirtoa Kelan tehtäväksi. Siirron arvioitiin pienentävän julkisia menoja, 
sillä Kela suoriutuisi tehtävästä pienemmillä henkilöstöresursseilla. Mah-
dollisen alikäytön vähenemisen kustannusvaikutuksia ei tässä yhteydessä 
arvioitu. (STM 2013b.)

Kuntien tehtävien vähentämisen valmistelu jatkui osana rakennepo-
liittista ohjelmaa, jota koordinoi valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama 
johtoryhmä. Tässä vaiheessa oli vielä epäselvää, olisiko toimeentulotuen 
siirto toteutettavissa suoraan vai tulisiko asiassa edetä kokeilujen pohjalta. 
VM oli jo elokuussa 2013 aloittanut hankkeen, jossa valmisteltiin kuntien 
velvoitteiden vähentämistä koskevia kokeiluja. Hankkeessa suunniteltiin 
myös kokeiluja kuntien ja Kelan yhteistyöstä toimeentulotuen maksatuk-
sessa. Vantaalla tällainen kokeilu oli käynnistetty jo kesällä 2013 (Laatu 
ym. 2015), ja saman mallin katsottiin olevan laajennettavissa, mahdolli-
sesti Vantaan kokeilua laajemmassa muodossa, muihin kokeilukuntiin. 
(VM 2013b.) 

Hetemäen johtoryhmä teki esityksen rakennepoliittisen ohjelman toi-
meenpanosta marraskuun lopulla 2013. Toimeentulotuen Kela-siirto oli 
edelleen mukana asialistalla. Johtoryhmä toisti muistiossaan STM:n ar-
vion siirron aiheuttamasta säästöstä, mutta samalla se totesi mahdollisen 
alikäytön vähenemisen voivan myös lisätä kustannuksia. Asian todettiin 
edellyttävän jatkoselvityksiä, ja yhtenä vaihtoehtona oli asian sisällyttämi-
nen 2014 käynnistettäviin kuntakokeiluihin. (Rakennepoliittinen ohjelma, 
valmistelun johtoryhmä 2013.) Kataisen hallitus käsitteli esitykset nopeas-
ti, ja 29.11.2013 se julkisti päätöksensä rakennepoliittisen ohjelman toteut-
tamisesta. Toimeentulotuen osalta se päätti seuraavaa:

”Hallitus arvioi toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siir-
toa Kelalle maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä. Hallitus si-
toutuu kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyöhön vähintään 
kuntakokeilujen kautta.” (VNK 2013b.)
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Arvioinnista päätökseen
Toimeentulotuen siirron arviointia varten STM nimitti asiantuntijaryh-
män, jonka puheenjohtajaksi nimettiin johtaja Kari Ilmonen (STM). Työ-
ryhmä päätti lähestyä kysymystä pelkkää laskennan ja maksatuksen siirtoa 
laajemmasta näkökulmasta, ja se hahmotteli neljä erilaista mallia toimeen-
tulotuen järjestämisen vaihtoehdoista. Pisimmälle viedyssä mallissa arvioi-
tiin koko perustoimeentulotuen vastuun siirtämistä Kelalle, jolloin kuntiin 
jäisivät vain ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki. Tämän katsottiin li-
säävän yhdenvertaisuutta, tehostavan henkilöstöresurssien käyttöä ja hel-
pottavan tuen hakemista, joskin vaarana olisi myös sosiaalityön kytköksen 
heikentyminen. Ryhmä ei ottanut suoraan kantaa minkään vaihtoehdon 
puolesta, eikä se annetussa ajassa kyennyt arvioimaan niiden kokonaiskus-
tannusvaikutuksia. Se kuitenkin arvioi mahdollisesta Kela-siirrosta aiheu-
tuvan tuen alikäytön vähenemisen voivan lisätä julkisen talouden menoja 
enimmillään jopa 300 miljoonalla eurolla. (STM 2014a.)

Hallitus teki ratkaisevat päätökset kevään 2014 kehysriihessä vain alle 
kaksi viikkoa asiantuntijaryhmän työn valmistumisen jälkeen. Kustannuk-
sia ja alikäyttöä koskevasta epävarmuudesta huolimatta perustoimeentulo-
tuen laskenta ja maksatus päätettiin – osana rakennepoliittisen ohjelman 
toimeenpanoa sekä julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2015–2018 
– siirtää Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta. (VNK 2014; VM 2014.) 
Päätöksen myötä myös käynnissä olleet suunnitelmat kuntien ja Kelan 
toimeentulotukiyhteistyön sisällyttämisestä rakennepoliittisen ohjelman 
kuntakokeiluihin jäivät sikseen.

Hallituksen esitys valmisteltiin nopeasti, ja se annettiin eduskunnal-
le tammikuussa 2015 (HE 358/2014). Vasta tässä vaiheessa kirjaus pelkän 
laskennan ja maksatuksen siirtämisestä tarkentui koskemaan myös perus-
toimeentulotuen myöntämistä, eli tehtävä siirrettäisiin kunnilta Kelalle 
kokonaisuudessaan. Lisäksi uutena asiana perustoimeentulotukeen sisäl-
lytettäisiin joitakin sellaisia täydentävänä toimeentulotukena aikaisemmin 
huomioituja menoja, jotka olivat usein toistuvia ja edellyttivät vähäistä 
harkintaa. Näin tuen täydentämiselle kunnan sosiaalipalveluissa jäisi vä-
hemmän tarvetta. Esityksessä nostettiin esiin kuntapohjaisen järjestelmän 
ongelmakohtia: näitä olivat ongelmat toimeentulotuen asiakkaiden yh-
denvertaisessa kohtelussa, Kelan maksamien etuuksien ja toimeentulotuen 
aiheuttama kaksinkertainen hallintotyö, asioinnin vaikeaselkoisuus asiak-
kaan näkökulmasta ja asiointi kahdella luukulla sekä järjestelmän moni-
mutkaisuuden tai leimautumisen pelon aiheuttama alikäyttö. Lisäksi toi-
meentulotuen asiakasmäärien kasvu oli aiheuttanut haasteita sosiaalityön 
järjestämisessä, ja sosiaalityöntekijöillä ja -ohjaajilla kului paljon aikaa 
”rutiininomaisten toimeentulotukiasioiden hoitamiseen”. Tuen siirtämi-
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nen Kelaan vastaavasti helpottaisi asiointia, kun Kelan maksamat etuu-
det ja perustoimeentulotuen saisi yhdeltä luukulta; asiointi Kelassa olisi 
vähemmän leimaavaa kuin asiointi sosiaalitoimistossa; asiak kaat saisivat 
koko maassa aikaisempaa yhdenvertaisempaa kohtelua; hakemusten kä-
sittely nopeutuisi; tuen alikäyttö vähenisi ja ihmiset saisivat paremmin ja 
helpommin etuutta, joihin heillä on lain suoma oikeus; etuuksien hallin-
to kevenisi; ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä vapautuisi aikaa ja resursseja 
muulle sosiaalityölle. (HE 358/2014.) Näin ollen uudistuksen perustelut ei-
vät juuri eronneet niistä, joita oli esitetty sen puolesta edellisten 25 vuoden 
aikana (Kangas ym. 2011). Toimeentulotuen kytköksestä sosiaalityöhön 
todettiin, että esityksessä oli pyritty luomaan Kelan ja kuntien välille yh-
teistyörakenteita, joiden avulla voitaisiin turvata se, että Kelassakin tunnis-
tettaisiin asiakkaan sosiaalityön tarve ja siihen reagoitaisiin ajoissa. Esitys 
hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti ja melko vähäisellä keskustelulla 
maaliskuussa 2015.

Mikä mahdollisti uudistuksen toteutumisen?

Seuraavissa alaluvuissa analysoidaan toimeentulotukiuudistuksen syitä ja 
taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Alaluvut perustuvat enimmäkseen haas-
tatteluaineistoon, mutta osin myös dokumenttiaineistoon, johon on viitat-
tu asianomaisissa kohdissa. 

Rakennepoliittinen ohjelma kriittisenä käännekohtana
Sosiaalipolitiikkaa uudistetaan usein lyhyiden murroskausien kautta. Jos-
kus yhteiskunnallinen, taloudellinen ja poliittinen tilanne, institutionaa-
linen rakenne ja uudistusehdotukset tukevat toisiaan tavalla, joka mah-
dollistaa lyhyen hetken ajan aikaisemmin epätodennäköisten uudistusten 
etenemisen. (Saari 2009.) Kataisen hallituksen käynnistämä kuntien tehtä-
vien ja velvoitteiden vähentäminen ja tämän prosessin kytkeminen raken-
nepoliittiseen ohjelmaan auttoi synnyttämään olosuhteet, joissa toimeen-
tulotuen Kela-siirto saatettiin jälleen nostaa politiikan asialistalle. Lähes 
kaikki haastatellut korostivat nimenomaan rakennepoliittisen ohjelman 
merkitystä, jonka sanottiin kohonneen toisen hallitusohjelman tai peräti 
raamatun asemaan. Ohjelman oli tarkoitus kääntää taantumasta kärsineen 
maan talous kasvu-uralle, kuroa kestävyysvajetta umpeen, hidastaa julki-
sen velan kasvua ja osoittaa kritiikin kohteena olleen hallituksen kykene-
vän merkittäviin poliittisiin päätöksiin. Toisaalta kuntarakenteen uudista-
minen oli osoittautunut odotettua haastavammaksi, mikä lisäsi hallituksen 
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tarvetta onnistua kuntien tehtävien vähentämisessä. Nämä tekijät lisäsivät 
painetta, jonka alaisena ministeriöt tekivät ehdotuksia kuntien tehtävien 
vähentämisestä. 

Kela oli kannattanut toimeentulotuen siirtoa jo 1990-luvun kokeilujen 
aikana, ja se toimi nytkin aktiivisesti siirron toteutumisen puolesta. Myös 
Kuntaliitto toivoi perustoimeentulotuen täysimääräistä siirtoa Kelalle si-
ten, että asiasta tehtäisiin periaatepäätös ja valmistelu aloitettaisiin osa-
na rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyviä Kela-kunta-kokeiluhankkeita. 
(STM 2014a.) Kuntaliitto toivoi samalla myös perustoimeentulotuen ra-
hoituksen siirtyvän kokonaisuudessaan valtion vastuulle.

Sosiaali- ja terveysministeriössä asiasta oli kuitenkin erilaisia näke-
myksiä. Kela-siirron ensinnäkin pelättiin vaarantavan toimeentulotuen 
kytköksen sosiaalityöhön, ja toiseksi oli epäselvää, missä määrin pelkkä 
tehtävän siirto kunnilta valtiolle edistäisi hallituksen perimmäistä tavoitet-
ta julkisen talouden tasapainottamisesta. Siirrosta kyllä keskusteltiin, mut-
ta maininnat siitä jätettiin pois, kun STM teki ensimmäisen ehdotuksensa 
kuntien vähennettävistä tehtävistä syyskuun 2013 lopussa (STM 2013a). 
Talouspoliittisen ministeriryhmän uusi pyyntö, jossa STM:ltä odotettiin 
yli puolen miljardin euron säästöehdotusta, lisäsi kuitenkin painetta mer-
kittävästi. Useat haastateltavat totesivat esillä olleen useita erilaisia vaih-
toehtoja, mutta niiden taloudellisia vaikutuksia oli usein erittäin vaikea 
arvioida vaaditun aikataulun puitteissa. Lisäksi monilla niistä ei olisi vaa-
dittuja välittömiä budjettitason vaikutuksia. Ministeriön kansliapäällikkö 
Päivi Sillanaukee kritisoi hallituksen menettelyä sekä STM:n ehdotuksen 
lähetteessä että hiukan myöhemmin julkisuudessa todeten, että yksittäis-
ten pykälien ja tehtävien tarkastelun sijaan säästöjä olisi tehokkaampaa et-
siä suuremmista, useita hallinnonaloja käsittävistä kokonaisuuksista. Hän 
katsoi suuren osan ministeriön hallinnonalan tehtävistä turvaavan ihmis-
ten perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta: 1990-luvun kaltainen kaavamai-
nen palvelujen leikkaaminen johtaisi vain suurempiin julkisen talouden 
kustannuksiin. (STM 2013a; Helsingin Sanomat 25.10.2013.) 

Vaikeassa tilanteessa uhkana kuitenkin oli, että mikäli STM ei kyke-
nisi laatimaan riittävän kattavaa ehdotusta vähennettävistä tehtävistä, VM 
tekisi työn sen puolesta. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
viittasi tähän mahdollisuuteen myös julkisesti lokakuun lopulla (Helsingin 
Sanomat 25.10.2013). Kasvavan paineen alla toimeentulotuen siirto Kelaan 
näytti STM:ssä suotuisammalta ratkaisulta kuin monet vaihtoehdot, joihin 
olisi voinut sisältyä palvelujen tai etuuksien leikkauksia. Haastattelujen pe-
rusteella ministeriössä ja hallituksessa tiedettiin kyllä, että siirto ei tuen 
alikäytön vähenemisen myötä välttämättä tuottaisi suoria säästöjä. Alikäy-
tön vähenemisestä ei kuitenkaan ollut käytettävissä kunnollisia arvioita: 
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STM:n ehdotuksessa tuen siirron kustannusvaikutuksista huomioitiinkin 
ainoastaan henkilöstötarpeen pieneneminen, ja näin sen voitiin esittää 
tuottavan julkiselle taloudelle 52,5 miljoonan euron säästön, mikä kattaisi 
liki kymmenesosan ministeriön kokonaistavoitteesta. (STM 2013b.) Poliit-
tisten päätösten tekemisellä oli niin kiire, että myöskään STM:n alainen 
asiantuntijaryhmä ei kyennyt tekemään siirron kokonaiskustannuksista 
juuri minkäänlaisia arvioita (STM 2014a). 

Ominaista Kela-siirron kiireiselle käsittelylle oli, että sen kustannus-
arviot vaihtelivat prosessin aikana huomattavasti. Kun päätös lopulta teh-
tiin kevään 2014 kehysriihessä, tuen alikäytön väheneminen oli jo huo-
mioitu, mutta siirron odotettiin edelleen tasapainottavan julkista taloutta 
18 miljoonalla eurolla (VNK 2014). Arviointia jatkettiin lain valmistelun 
aikana syksyllä 2014, ja hallituksen esityksessä odotus säästöistä kääntyi-
kin päälaelleen: alikäytön vähenemisen myötä Kela-siirto todennäköisesti 
lisäisikin julkisia menoja ainakin 40 miljoonalla eurolla. Tässä vaiheessa 
esitys herätti vastustusta sekä VM:ssä että Kuntaliitossa. Kuntaliitto piti 
uuttakin kustannusarviota liian optimistisena ja argumentoi edelleen sen 
puolesta, että koko perustoimeentulotuen rahoitus tulisi siirtää valtiolle. 
Se katsoi, että laki tuli palauttaa uudelleen valmisteluun ja toteuttaa siirto 
kuntakokeilujen kautta ja osana perusteellisemmin harkittua toimeentulo-
tuen kokonaisuudistusta. (StVP 96/2014.) Poliittinen päätös asiasta oli 
kuitenkin tehty jo paljon ennen kustannusvaikutusten tarkentumista, eikä 
hallituspuolueilla ollut halua vaarantaa laajempaa politiikkaohjelmaa, jo-
hon Kela-siirto oli kytketty.

Haastatteluissa nousi esille myös muita vaikutuksia, joita poikkeuk-
sellisilla poliittisilla olosuhteilla oli päätöksen tekemiseen. Ensinnäkin ky-
symys toimeentulotuesta oli lopulta vain pieni osa rakennepoliittisen oh-
jelman kokonaisuutta, jonka odotetut vaikutukset liikkuivat miljardeissa 
euroissa. Lisäksi hallitusta ja varsinkin STM:ää työllisti sosiaali- ja tervey-
denhuollon kokonaisuudistus, joka oli samaan aikaan valmisteilla. Niin 
hallituksen, opposition kuin lehdistönkin huomio oli kiinnittyneenä suu-
rempiin ja kiistanalaisempiin asioihin, ja toimeentulotuen kysymys jäi osin 
niiden varjoon. Myöskään STM:n ehdotuksissa kuntien tehtävien vähen-
tämisestä suurin huomio ei kiinnittynyt Kela-siirtoon vaan laitoshoidon 
osuuden vähentämiseen, jossa oli kyse moninkertaisista säästöistä. Tältä 
osin Kela-siirto jäi julkisuudessa ja päätöksenteossa merkittävyyteensä 
nähden melko vähäiselle huomiolle. 

Toiseksi työmarkkinajärjestöjen rooli oli nyt erilainen kuin SATA-ko-
miteassa, jossa ne yksimielisesti vastustivat toimeentulotuen siirtoa. 
SATA-komitean jäseninä niiden edustajat pystyivät vaikuttamaan koko ko-
mitean laajaan asialistaan, mutta rakennepoliittisessa ohjelmassa ne osal-
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listuivat vain niitä itseään koskevien toimenpiteiden valmisteluun, joihin 
toimeentulotuki ei sisältynyt (VNK 2013a). Keskusjärjestöt eivät nyt otta-
neet Kela-siirtoon kantaa julkisesti – semminkin kun päähallituspuolueet 
kokoomus ja SDP osoittautuivat siirrolle myötämielisiksi – mutta vaikka 
ne olisivat olleet vastustavalla kannalla, ne eivät tällä kertaa olleet sellai-
sessa asemassa, että ne olisivat voineet suoraan estää siirron toteutumisen.

Kolmanneksi poliittiset olosuhteet vaikuttivat siihen, miten asia käsi-
teltiin kokoomuksessa ja SDP:ssä. Kela-siirron sisällyttäminen STM:n eh-
dotukseen kuntien tehtävien vähentämisestä syksyllä 2013 oli merkittävä 
askel uudistuksen toteutumiselle. Tämä edellytti hyväksyntää molemmilta 
ministeriön ministereiltä, mutta päähallituspuolueiden eduskuntaryhmis-
sä ei vielä tässä vaiheessa ollut muodostettu kantoja asiaan. Rakennepoliit-
tisen ohjelman käsittelyssä myös puolueiden puheenjohtajat päätyivät tu-
kemaan STM:n esitystä. Vaikka Kela-siirto herätti molempien puolueiden 
piirissä myös vastustusta, sen torjuminen eduskuntaryhmissä olisi edel-
lyttänyt kansanedustajilta valmiutta nousta puolueidensa johtoa ja minis-
tereitä vastaan, mahdollisesti samalla vaarantaen muut rakennepoliittisen 
ohjelman osat. On todennäköistä, että tämä vähensi mahdollisia kriittisiä 
ääniä eduskunnassa. Kumpikin eduskuntaryhmä hyväksyi siirron lopulta 
ilman äänestystä.

Rakennepoliittinen ohjelma voitaisiin perustellusti hahmottaa kriitti-
senä käännekohtana, jonka toimeentulotuen institutionaaliselle rakenteelle 
aiheuttama ulkoinen paine mahdollisti Kela-siirron toteutumisen. Ohjel-
ma ensinnäkin synnytti olosuhteet, jossa siirto saatettiin nostaa uudelleen 
politiikan asialistalle. Ohjelman vahva linjaus menojen pienentämisestä ja 
tehtävien vähentämisestä myös rajoitti merkittävästi päättäjien sosiaali-
poliittista liikkumavaraa ensisijaisten etuuksien tasoon ja pitkäaikaisiin 
toimeentulotukiasiakkuuksiin liittyvien ongelmien osalta. Lisäksi ohjel-
man kireän aikataulun ansiosta päätökset täytyi tehdä nopeasti ja puut-
teellisen tiedon varassa, erityisesti koskien siirron vaikutuksia alikäyttöön, 
henkilöstötarpeeseen ja näiden myötä kustannuksiin. Kun ohjelman pai-
nopisteenä oli julkisten menojen vähentäminen, on epätodennäköistä, että 
Kela-siirto olisi päätynyt sen osaksi, mikäli vaikutuksista olisi ollut tuol-
loin käytettävissä sama tieto kuin lain valmistelun jälkeen keväällä 2015. 
Pelkkä kriittinen käännekohta ei kuitenkaan riitä selittämään sitä, mikä sai 
uudistusta aikaisemmin vastustaneet kokoomuksen ja SDP:n kääntymään 
sen kannalle: tämä edellyttää tarkastelun ulottamista politiikan ideoiden ja 
kehysten pidemmän aikavälin muutoksiin.
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Kytkös sosiaalityöhön
Huoli toimeentulotuen ja sosiaalityön yhteydestä on ollut vuosikymmen-
ten ajan keskeisimpiä argumentteja, joilla on vastustettu tuen siirtoa Kelan 
vastuulle (Kangas ym. 2011). Myös SATA-komiteassa työmarkkinakeskus-
järjestöjen edustajat olivat vastustaneet siirtoa toteamalla, että se johtaisi 
”tehokkaan sosiaalityön edellytysten heikentymiseen toimeentuloetuuden 
ja sosiaalipalvelujen eriytymisen seurauksena” (STM 2009). Toimeentulo-
tuen institutionaalinen rakenne oli kuitenkin alkanut muuttua jo 1990-lu-
vun lopulta alkaen. Tukea hakevien asiakkaiden määrä säilyi 1990-luvun 
laman jälkeenkin suhteellisen suurena, ja monet asiakkaista täydensivät 
toimeentulotuella ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia, joiden taso oli riittä-
mätön päivittäisiin menoihin. Koska toimeentulotuki korvaa asumisme-
noja kattavammin kuin asumistuki, varsinkin suurissa kaupungeissa vuok-
ralla asuvat ja perusturvan varassa olevat ovat yleensä oikeutettuja myös 
toimeentulotukeen. Vaikka toimeentulotuki oli alun perin tarkoitettu vii-
mesijaiseksi avuksi tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, käytännössä siitä 
tuli pikkuhiljaa lähes pysyvä osa monen kotitalouden perusturvaa. (Kaup-
pinen ym. 2013; Kuivalainen 2013.) Kun tuen siirto Kelaan jäi 1990-luvun 
kokeiluista huolimatta toteutumatta, kunnissa alettiin pohtia omia ratkai-
suja, joilla voitaisiin vastata kasvaneisiin asiakasmääriin. Monissa kunnis-
sa toimintaa rationalisoitiin siirtämällä etenkin tuen normitetun osan kä-
sittelytyötä etuuskäsittelijöille, joilla ei ollut sosiaalityöntekijän pätevyyttä. 
Varsinkin suurissa kaupungeissa tuen saattoi yhä useammin hakea myös 
kirjallisesti, tapaamatta sen enempää sosiaalityöntekijää kuin etuuskäsit-
telijääkään. (Saikku ja Kuivalainen 2013.) Tätä kehitystä todennäköisesti 
nopeutti myös paheneva pula sosiaalityöntekijöistä (Blomgren ja Kivipelto 
2012).

Kuntien toimenpiteistä huolimatta toimeentulotuen käsittelyajat ve-
nyivät monin paikoin pitkiksi. Käsittelyaikojen katsottiin lopulta olevan 
ristiriidassa perustuslain kanssa, joka takaa jokaiselle oikeuden saada 
asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Edus-
kunnan oikeusasiamies antoi asiasta kunnille myös useita huomautuksia. 
Kun toimeentulotukilaissa oli aikaisemmin säädetty, että tukiasiat piti 
käsitellä ”viivytyksettä”, Matti Vanhasen II hallitus kirjasi lakiin sitovan 
seitsemän arkipäivän määräajan tukiasioiden käsittelylle. (HE 119/2007.) 
Lakimuutos tuli voimaan vuonna 2008, samoihin aikoihin, kun uusi ta-
louskriisi sysäsi pitkään loivassa laskussa olleet asiakasmäärät jälleen kas-
vuun. Yhtäältä käsittelyaikarajan ja toisaalta lisääntyneiden asiakkuuksien 
synnyttämässä paineessa kunnat lisäsivät kirjallisen etuuskäsittelyn osuut-
ta toimeentulotukityössä entisestään. Kuntaliiton vuonna 2013 toteutta-
massa kyselyssä ilmeni, että suuri enemmistö kaikista toimeentulotuki-



Varjonen: Miksi perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan?

45

hakemuksista käsiteltiin kirjallisen tai sähköisen hakemuksen perusteella 
(Vogt ja Sjöholm 2014). Lisäksi oli odotettavissa, että etuuskäsittelyä tul-
taisiin edelleen tehostamaan sähköistä asiointia lisäämällä. (Saikku ja Kui-
valainen 2013.) 

Kun Kataisen hallitus kiinnitti huomionsa kuntien tehtäviin ja velvoit-
teisiin, edellä kuvatut muutokset – ja niistä hiljattain kerätty tieto – tuli-
vat myös päätöksentekijöiden tietoon. Kirjallisen käsittelyn yleistyminen 
oli toki ollut pitkä prosessi, ja se oli yksi perusteista, joilla Kela-siirtoa oli 
puolustettu jo SATA-komiteassa (STM 2009). Nyt sen osuus kuitenkin 
oli ylittänyt rajan, jossa käsitys koko toimeentulotuen sisällöstä muuttui. 
Uudessa vallitsevassa diskurssissa nähtiin, että oikeus toimeentulotuen 
normitettuun osaan määräytyi käytännössä mekaanisen laskutoimituksen 
perusteella, jonka toimittivat sosiaalityöntekijöiden sijasta etuuskäsitte-
lijät, vieläpä useimmiten asiakasta tapaamatta. Lähes kaikki haastatellut 
henkilöt pitivät tätä näkemystä keskeisenä argumenttina, joka vei uskot-
tavuutta vanhalta sosiaalityökehykseltä, jolla siirtoa oli pitkään vastustet-
tu. Kunnat toivat tämän näkemyksen esiin oma-aloitteisesti syksyllä 2013 
kuntien tehtävien kartoituksen yhteydessä, ja myös Kela korosti näkemys-
tä tuesta ensisijaisesti laskennallisena etuutena. Argumenttia vahvistivat 
useat kysely tulokset, joita julkistettiin alkuvuodesta 2014 juuri ennen ke-
vään kehysriihtä, jossa hallituksen oli määrä linjata Kela-siirrosta. Niin 
kansalaisille (Niemelä 2014), tukiasiakkaiden oikeusturvasta vastaaville 
viranomaisille (Laatu 2014) kuin toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön 
johtaville viranhaltijoille (Vogt ja Sjöholm 2014) osoitettujen kyselyiden 
raportoinneissa toistui samankaltainen viesti: toimeentulotuen myöntämi-
sen yhteys sosiaa lityöhön oli muuttunut satunnaiseksi ja löyhäksi. 

Erityisen merkittävä muutos tapahtui sosiaalialan ammattijärjestö 
Talentian asennoitumisessa: kun kuusi vuotta aikaisemmin järjestö oli 
jäsenilleen tekemän kyselyn (Ristimäki 2008) perusteella päätynyt vas-
tustamaan Kela-siirtoa, vuoden 2014 alun uudessa kyselyssä voitiin tode-
ta sen kannatuksen lähes kaksinkertaistuneen. Enemmistö vastanneista 
odotti siirron parantavan mahdollisuuksia suunnitelmallisen asiakastyön 
tarpeessa olevien auttamiseen. (Mäkinen 2014a.) Järjestön mukaan tulos 
kertoi myös siitä, etteivät sosiaalityöntekijät nähneet Kela-siirrolla enää 
olevan suurta vaikutusta heidän päivittäiseen asiakastyöhönsä. Vastaavas-
ti näkemys, että toimeentulotuen hakeminen kunnan sosiaalitoimistosta 
turvaisi pääsyn palveluiden piiriin, oli tulkinnan mukaan vanhentunut. 
(Mäkinen 2014b; Talentia 2014.) Sama argumentti asiakaskontaktien vä-
henemisestä toistui myös poliittisen päätöksen jälkeen STM:n viestinnässä 
(STM 2014b) sekä sittemmin asian eduskuntakäsittelyssä (PTK 144/2014). 
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Tapahtuneista muutoksista huolimatta tiedossa oli, että tuen ja palve-
luiden kytköksen heikentyminen kosketti pääosin sellaisia pitkäaikaisia 
toimeentulotuen asiakkaita, joiden taloudellinen tilanne oli suhteellisen 
vakaa. Yhteys palveluihin oli säilynyt vahvempana pienemmissä kunnis-
sa, joissa myös Kela-siirron kannatus oli selvästi vähäisempää. Suurin osa 
kunnista pyrki edelleen tapaamaan nuoria ja ensi kertaa tukea hakevia 
asiakkaita kasvotusten ja arvioimaan heidän palvelutarpeensa yksilölli-
sesti, vaikka asiakkuuksien pitkittyessä tapaamisia vähennettiinkin. (Vogt 
ja Sjöholm 2014.) Kunnissa oli myös käytössä erilaisia menetelmiä, joilla 
etuuskäsittelyn asiakkaiden palvelutarpeita pyrittiin tunnistamaan ja oh-
jaamaan heitä tarvittaessa palveluiden piiriin (Karjalainen 2016). Kevään 
2014 sosiaalibarometrissa (Eronen ym. 2014) peräti 69 prosenttia kun-
tien sosiaali- ja terveysjohtajista katsoi, että tuen siirto Kelaan jättäisi osan 
asiak kaista vaille tarvitsemaansa sosiaalityön tukea. Saman huolen oli vah-
vasti nostanut esiin myös STM, kun se ehdotti siirtoa ensi kertaa syksyllä 
2013 (STM 2013b).

Vaikka käsitys toimeentulotuen asemasta olikin keskeisiltä osin muut-
tunut, haastattelujen perusteella huoli sosiaalityökytköksestä oli edelleen 
vahva myös päättäjien keskuudessa. Molemmat STM:n ministerit – perus-
palveluministeri Susanna Huovinen ja sosiaali- ja terveysministeri Paula 
Risikko – olivat aikaisemmin vastustaneet Kela-siirtoa, osaltaan juuri 
palvelukytköksen vaarantumisen vuoksi. (Yleisradio 17.7.2008; Iltalehti 
27.2.2014.) Kokoomuksen ja SDP:n edustajat ja ministerit eivät olleet nyt-
kään halukkaita kannattamaan siirtoa, jollei yhteyttä palveluihin pystyt-
täisi tavalla tai toisella säilyttämään. Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin 
tekijöitä, jotka lievensivät päättäjien huolia. Kun tieto sekä ensisijaisista 
etuuksista että toimeentulotuesta olisi koottuna samaan paikkaan, Kela 
pystyisi arvioimaan asiakkaiden tilanteita kokonaisvaltaisemmin ja heidän 
asuinkunnistaan riippumatta. Kelassa voitaisiin lisäksi kehittää eräänlai-
sia hälytysjärjestelmiä, jotka tiettyjen kriteerien täyttyessä automaattises-
ti tunnistaisivat sosiaalityön tarpeessa olevia asiakkaita, jotka voitaisiin 
ohjata edelleen palveluiden piiriin. Lisäksi kokoomus ja SDP edellyttivät, 
että palvelukytköksen säilyttämiseksi toimeentulotukilakiin kirjattaisiin 
keinot, joilla Kela ja kunnat velvoitettaisiin tekemään yhteistyötä ja asiak-
kaiden ja heidän tietojensa siirtyminen hoituisi tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Vaikka poliittista päätöstä tehtäessä ei ollut täysin selvää, miten 
nämä tavoitteet toteutettaisiin yksityiskohtien tasolla, päättäjät uskoivat, 
että lainvalmistelun ja lopulta lain soveltamisen aikana toimivat menetel-
mät palvelukytköksen säilyttämiseksi löydettäisiin.

Lopulta sosiaalityökytköksen problematiikassa oli kyse siitä, nähtiin-
kö toimeentulotuki ennemmin osana sosiaalihuoltoa, kuten toimeentulo-
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tukilaissa varsin yksiselitteisesti edelleen todetaan, vai yhtenä perus-
turvaetuutena muiden joukossa. 1990-luvulla alkanut ja vuoden 2008 
käsittelyaikauudistuksen kiihdyttämä kehitys, jossa kirjallisesta etuuskäsit-
telystä tuli vallitseva käytäntö, vaikutti ratkaisevasti mielikuviin. Kuntien, 
asiantuntijoiden ja sosiaalityöntekijöiden diskurssit tukivat uutta käsitystä, 
jossa perustoimeentulotuki nähtiin ensisijaisesti mekaanisena laskutoimi-
tuksena, jolla ei ollut enää juurikaan tekemistä sosiaalityön kanssa. Tämä 
puolestaan heikensi olennaisesti vanhan sosiaalityökehyksen uskottavuut-
ta argumenttina Kela-siirtoa vastaan. Vaikka päättäjillä oli huoli joidenkin 
asiakkaiden jäämisestä uudistuksen väliinputoajiksi, pahimmat uhat us-
kottiin selvitettävän Kelan tietojärjestelmien mahdollistamalla ohjauksella 
sekä Kelan ja kuntien toimivalla yhteistyöllä. Uudistuksella voitaisiin näin 
ollen parantaa tuen saatavuutta – vanhan oikeudellisuuskehyksen (Kangas 
ym. 2011) hengessä – niin, ettei palveluita tarvitsevien asiakkaiden yhteys 
sosiaalityöhön olennaisesti heikentyisi.

Kela menoautomaattina
Jo 1990-luvulla toimeentulotuen siirron vastustajat torjuivat kuntakokei-
lujen hyvät tulokset väittämällä tuen paremman saatavuuden väistämättä 
johtavan toimeentulotukimenojen kasvuun. Kyse ei ollut pelkästään rahas-
ta, vaan taustalla häilyi myös ajatus siitä, että kun kyse on viimesijaisesta 
tuesta, sen hakemisen pitäisikin olla jossain määrin hankalaa. (Kangas ym. 
2011.) Vielä viime vuosinakin rahan jakamisen helpottaminen on joillakin 
tahoilla nähty askeleena kohti kansalaispalkkaa, joka heikentäisi ihmisten 
työmoraalia ja halukkuutta ottaa vastuuta omasta elämästään (Laatu ym. 
2015, 16). Haastatteluissa ilmeni, että siirron noustua uudelleen agendalle 
huolet Kelan muuttumisesta menoautomaatiksi nousivat jälleen keskuste-
luun molemmissa päähallituspuolueissa. Pelkona oli, että Kela alkaisi in-
formoida ensisijaisia etuuksia hakevia asiakkaitaan heidän mahdollisesta 
oikeudestaan toimeentulotukeen tai että se ryhtyisi peräti maksamaan sitä 
automaattisesti. Vastaavista malleista oli keskusteltu jo SATA-komitean 
aikaan.

Tässä valossa Kela-siirron toteutuminen osana politiikkaohjelmaa, 
jonka perimmäinen tarkoitus oli julkisten menojen hillitseminen, näyttää 
jonkinlaiselta paradoksilta. Vaikka rakennepoliittista ohjelmaa laadittaessa 
toimeentulotuesta oli aikaisempaa enemmän tutkimustietoa saatavilla, ar-
viot siirron kustannusvaikutuksista olivat edelleenkin epävarmoja. Haas-
tattelujen perusteella päättäjät olivat kuitenkin täysin tietoisia siitä, että 
Kela-siirto voisi johtaa tukimenojen kasvuun. 
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Haastatteluissa nousi esiin useita syitä, miksi Kelan muuttuminen 
rahanjakoautomaatiksi ei enää ollut riittävä argumentti uudistuksen kaa-
tamiseen. Erityisesti SDP:n piirissä asia nähtiin osin vanhan oikeudelli-
suuskehyksen näkökulmasta. Toimeentulotuen hakemisen vaikeus ja tuen 
alikäyttö nähtiin todellisina ongelmina, varsinkin kun monilla asiakkailla 
tuen tarve oli pitkäaikainen. Kela-siirto näyttikin yhdeltä keinolta parantaa 
kaikkein pienituloisimpien asemaa tilanteessa, jossa hallitus muuten oli te-
kemässä vaikeita ja epäsuosittujakin säästöpäätöksiä. Myös kokoomukses-
sa nähtiin siirrolla olevan potentiaalia auttaa ihmisiä jaloilleen ja ehkäistä 
syrjäytymistä. Tätä näkemystä vahvisti sekä sosiaalihuollon asiakkailta 
että työntekijöiltä päättäjille tullut palaute, jossa kannettiin huolta tuki-
asiakkuuden leimaavuudesta ja hakemiseen liittyvän byrokratian hanka-
luudesta. Lisäksi päättäjillä oli tiedossa, että tuen alikäyttö oli yleisempää 
ikääntyneillä (Kuivalainen 2007). Erityisesti tässä ryhmässä hyvin pienillä 
tuloilla toimeen tuleminen saattoi edellyttää säästämistä esim. terveyden-
huollosta tai lääkkeistä, mikä vaikeuttaisi entisestään omasta kunnosta 
huolehtimista ja näkyisi ennen pitkää suurempina hoitokustannuksina. 
Tältä osin tuen hakemisen helpottamisella voisi olla myös pidemmän ai-
kavälin säästövaikutuksia, jotka tasapainottaisivat alikäytön vähenemises-
tä mahdollisesti aiheutuvaa menojen kasvua, joskaan tällaisia muuttujia 
ei ollut mahdollista sisällyttää uudistuksen kustannusarvioihin. Siitä sekä 
SDP:ssä että kokoomuksessa oltiin kuitenkin viimeiseen asti tarkkoja, että 
toimeentulotuesta ei tulisi automaattisesti maksettavaa etuutta, vaan sitä 
pitäisi jatkossakin hakea hakemuksella. Tällöin asiakkaat hakisivat sitä 
todennäköisemmin todelliseen tarpeeseen ja heitä voitaisiin tarvittaessa 
ohjata sosiaalityön piiriin. 

Painetta siirron toteuttamiseksi tuli myös kunnista ja varsinkin suu-
remmista kaupungeista. Tässä yhteydessä ilmeni, että useissa kunnissa oli 
samaan aikaan suunnitteilla mittavia investointeja toimeentulotuen tieto-
järjestelmiin mm. sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Joissakin tapauk-
sissa yksittäisen kunnan investointimenot saattoivat olla samaa luokkaa 
kuin ne, mitä Kela tarvitsisi omaan, koko maan kattavaan järjestelmäänsä. 
Vaikka ennakoiduista menoista ei ollut saatavilla koottua tietoa tai tarkko-
ja arvioita, useammissa haastatteluissa todettiin kuntien investointimeno-
jen hillitsemisen olleen yksi merkittävistä tekijöistä Kela-siirron taustalla. 
Lisäksi, kun Kela käsittelisi suurimman osan hakemuksista sähköisesti, 
asiakastietojen siirtämisen kuntiin pitäisi onnistua aikaisempaa vaivatto-
mammin, mikä voisi helpottaa myös muiden toimeentulotuen osien käsit-
telyä kunnissa. Mahdollisuus helpottaa sekä kuntien hallintoa että niiden 
investointitarpeita oli houkutteleva argumentti erityisesti rakennepoliitti-
sen ohjelman asiayhteydessä.
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Haastattelujen perusteella merkittävin kysymys kustannusten hallin-
nan kannalta liittyi kuitenkin Kelan vahvuuksiin koko maan kattavana 
toimijana. Kaikkien sosiaaliturvaetuuksien saajien tietojen kokoaminen 
samaan paikkaan avaisi ennennäkemättömiä mahdollisuuksia sekä tutki-
mukselle että tutkimustietoon perustuvalle päätöksenteolle. Lisääntynyt 
tietomäärä voisi toimia pohjana yhtäältä köyhyyttä ehkäisevien ja vähen-
tävien toimenpiteiden kehittämiselle ja toisaalta myös lakimuutoksille, 
joilla mahdollista kustannusten kasvua voitaisiin tulevaisuudessa hillitä. 
Vieläkin tärkeämpään asemaan nousivat odotukset Kelan etuuskäsittelyn 
tehokkuudesta. Kun sekä asiantuntijat että päättäjät alkoivat laajalti nähdä 
perustoimeentulotuen maksatuksen pääosin yksinkertaisena laskutoimi-
tuksena, sen siirtäminen kansallisen toimijan vastuulle ja yhteen tehok-
kaaseen tietojärjestelmään alkoi vaikuttaa paremmalta ajatukselta kuin sen 
pitäminen hajautettuna satoihin kuntiin. Aikaisemmat kokemukset etuuk-
sien siirtämisestä tukivat käsitystä siitä, että siirto tehostaisi tuen käsittelyä 
merkittävästi tehokkaampien IT-järjestelmien sekä pienemmän henkilös-
tötarpeen ansiosta (Laatu ym. 2015, 17). Skaalaetujen ohella tehostumis-
ta odotettiin myös yksittäisten päätösten tekemisen tasolla. Vielä vuonna 
1997 80 prosenttia toimeentulotuen asiakkaista oli Kelan asiakkaita, mutta 
nyt prosenttiosuus oli noussut 97:een, mikä merkitsi sitä, että Kelalla oli 
valmiina tiedot lähes kaikista tukiasiakkaista. Samaan aikaan päättäjien 
tietoon tuli, että peräti 70 prosenttia kuntien etuuskäsittelijöiden ajas-
ta kului tiedonhakuun mm. Kelan tiedostoista, joten tehostamisen varaa 
nähtiin olevan paljonkin (STM 2013b.) Peruspalveluministeri Huovinen 
viittasi juuri tähän kysymykseen, kun hän perusteli muuttunutta kantaan-
sa Kela-siirtoon helmikuun lopulla 2014 (Iltalehti 27.2.2014).

Sekä STM:n asiantuntijaryhmä, Kuntaliitto (STM 2014a) että Kela 
korostivat Kelan tehokkuutta toimeentulotuen käsittelijänä. Kelan johtaja 
Mikael Forss kertoi helmikuussa 2014 Helsingin Sanomille, että tuen siirto 
vähentäisi menoja kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa, koska ”hal-
lintoon ja it-asioihin kuluvista menoista voisi säästää yli puolet” (Helsin-
gin Sanomat 28.2.2014). Käytännössä tässä vaiheessa käytettävissä ei ollut 
tarkkoja arvioita sen enempää kuntien hallintokuluista kuin Kelan omista 
resurssitarpeista toimeentulotuen maksatukseen. Jälkeenpäin tehdyissä 
uudistuksen toimeenpanon arvioinneissa – sekä sisäisessä että ulkoises-
sa – katsottiin, että Kelassa oli puutteellinen ymmärrys toimeentulotuen 
luonteesta ja sen erityispiirteistä, mikä osaltaan sai sen aliarvioimaan tuen 
käsittelyn edellyttämän henkilöstötarpeen (Itkonen ja Välisalmi 2017; Kela 
2017). 

Myös menoautomaatti-argumentin heikkenemisessä oli pohjimmil-
taan kyse toimeentulotuen käsittelyssä tapahtuneesta vaiheittaisesta muu-
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toksesta. Tuen hakemisen monimutkaisuus, varsinkin silloin kun asiak-
kaalla ei ollut muita palvelutarpeita, nähtiin paitsi asiakkaan kannalta 
tarpeettomana myös kuntien hallinnon kannalta epätarkoituksenmukaise-
na. Näin tuen käsittelyn keskittäminen Kelaan saattoi näyttää houkuttele-
valta vaihtoehdolta erilaisista näkökulmista asiaa tarkasteleville päättäjille. 
Sosiaalisesta eriarvoisuudesta huolestuneet katsoivat asiaa oikeudellisuus-
näkökulmasta ja näkivät monenlaisten säästötoimien keskellä mahdolli-
suuden parantaa kaikkein huono-osaisimpien asemaa. Toisaalta julkisen 
talouden tilasta huolestuneet näkivät mahdollisuuden pienentää kuntien 
investointi- ja hallintokuluja ja lisätä järjestelmän tehokkuutta, minkä 
tuomat säästöt pidemmällä aikavälillä korvaisivat mahdollisesta alikäytön 
vähenemisestä aiheutuvan menolisäyksen. Tätä näkemystä tukivat Kelan 
omat optimistiset odotukset järjestelmänsä tehokkuudesta. Tässä mielessä 
idea julkisen talouden kestävyydestä säilytti edelleen keskeisen asemansa, 
mutta hallinnollisen tehokkuuden korostaminen muutti olennaisesti van-
haa käsitystä Kela-siirrosta yksiselitteisenä menoautomaattina.

Johtopäätökset

Kysymys toimeentulotuen Kela-siirrosta oli noin 25 vuoden ajan toistuvas-
ti politiikan asialistoilla, mutta instituutioiden ja ideoiden polkuriippuvuus 
ja viime kädessä vahvojen intressiryhmien vastustus estivät uudistuksen 
toteutumisen kerta toisensa jälkeen. (Kangas ym. 2011 ja 2014). Tämän ar-
tikkelin tavoitteena oli avata keväällä 2014 tehdyn siirtopäätöksen politiik-
kaprosessia ja selittää, miksi ja miten poliittinen konsensus toimeentulo-
tukiuudistuksesta lopulta syntyi. 

Vuoden 2013 poliittisen tilanteen poikkeuksellisuus tarjoaa yhden 
keskeisen näkökulman uudistuksen selittämiseen. Kataisen hallitukselta 
odotettiin ratkaisevia toimenpiteitä tilanteessa, jossa julkinen velka kas-
voi, työttömyys pysyi korkealla ja talouskasvua ei millään saatu palaamaan 
kriisiä edeltäneelle uralle. Rakennepoliittinen ohjelma sai näissä olosuh-
teissa valtavat mittasuhteet. Kuntarakenteen uudistamiseen liittynyt kun-
tien tehtävien arviointi mahdollisti sinänsä Kela-siirron nousun jälleen 
keskusteluun, mutta se yksinään olisi tuskin riittänyt siirron toteutumi-
seen. Vasta hallituksen päätös rakennepoliittisesta ohjelmasta merkittävi-
ne menoleikkauksineen loi ylimääräisen paineen, jossa ministeriöiden oli 
pakko keksiä tehtäviä poistettavaksi tai siirrettäväksi. Kiireen ja paineen 
alla työskennelleessä STM:ssä toimeentulotuen siirto, joka ei suoraan hei-
kentäisi kansalaisten asemaa tai oikeuksia, osoittautui lopulta monia muita 
vaihtoehtoja houkuttelevammaksi. Ehdotuksen läpimenoa auttoi, että sen 
vaikutuksista ei ollut käytettävissä kunnollisia arvioita, jolloin STM saattoi 
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esittää sen paperilla säästötoimena – vaikka moni osasikin odottaa, että 
todellisuus voisi olla toinen. Näiltä osin rakennepoliittinen ohjelma näyt-
tää kriittiseltä käännekohdalta, joka avasi hetkellisesti ikkunan muutoksel-
le. Toisaalta olosuhteet uudistukselle olivat olleet samankaltaisella tavalla 
suotuisat myös 1990-luvulla sekä SATA-komitean aikaan, jolloin Kela-siir-
toa oli vakavasti pohdittu muiden rakenteellisten uudistusten yhteydessä. 
Rakennepoliittisen ohjelman yhteys olisi tuskin nytkään yksinään riittä-
nyt uudistuksen toteutumiseksi, mikäli kokoomus ja SDP olisivat edelleen 
yksituumaisesti vastustaneet sitä. Huolet sekä sosiaalityökytköksen heik-
kenemisestä että Kelasta menoautomaattina nousivatkin jälleen esiin mo-
lempien puolueiden keskuudessa.

Molempiin argumenttikehyksiin vaikutti pitkällä aikavälillä tapahtu-
nut vähittäinen institutionaalinen muutos toimeentulotuen luonteessa ja 
tuen käsittelyssä. Alkuperäisestä tarkoituksestaan poiketen toimeentulo-
tuesta tuli ajan mittaan monille asiakkaille pysyvä tukimuoto, jolla täy-
dennettiin riittämättömiä ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia. Näin myös 
tuensaajien määrä jäi 1990-luvun jälkeen pysyvästi suureksi. Lisääntynyt 
hallinnollinen rasite kuntien toimeentulotukityössä kannusti kuntia siir-
tämään tukihakemusten käsittelyä etuuskäsittelijöille ja kirjalliseen käsit-
telyyn, ja tämä muutos vain kiihtyi vuoden 2008 lakimuutoksen myötä: 
samaan aikaan kun asiakkaiden määrä lähti uuteen kasvuun, heidän ha-
kemuksensa piti käsitellä uhkasakon nojalla lakisääteisen määräajan puit-
teissa. Tältä osin toimeentulotuen vähittäisessä muutoksessa on nähtävis-
sä elementtejä sekä ajelehtimisesta (drift) koskien ensisijaisten etuuksien 
tasoa että instituution sääntöjen tai tulkinnan muutoksesta (conversion) 
(Mahoney ja Thelen 2010). Ajan myötä toimeentulotuen normitetun osan 
käsittely etääntyi sosiaalityöstä ja siitä näytti tulleen osa asiakkaiden pit-
käaikaista perusturvaa, yksi etuus muiden joukossa. Se, miten selvä ero 
tuen ja sosiaalityön välille oli todellisuudessa syntynyt, lienee edelleen kiis-
tanalainen kysymys, ja joka tapauksessa käytännöt vaihtelivat kunnittain. 
Yhtä kaikki se loi pohjan uudenlaiselle asiantuntijoiden, intressiryhmien 
ja kuntien käyttämälle diskurssille, joka söi uskottavuutta sosiaalityötä ja 
toimeentulotukimenoja korostavilta argumenttikehyksiltä.

Päättäjät pitivät sosiaalityökytköstä edelleen tärkeänä. He kuitenkin 
uskoivat, että lainvalmistelussa ja Kelan toimenpiteillä voitaisiin riittävissä 
määrin turvata Kelan ja kuntien välille sellaiset yhteistyörakenteet, joilla 
tuen tarpeessa olevat voitaisiin edelleen ohjata palveluiden piiriin. Samalla 
nähtiin, että valtaosa asiakkaista hyötyisi yksinkertaisemmasta hakupro-
sessista, joka kehystettiin entistä selkeämmin yksinkertaisena ja mekaani-
sena laskutoimituksena. Myös tavoite kustannusten hillinnästä säilytti kes-
keisen merkityksensä, mutta sen sijaan, että Kela olisi nähty yksinomaan 
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menoautomaattina, tähän näkökulmaan yhdistyi odotus Kelan tehokkuu-
den mukanaan tuomista hallinnollisista säästöistä. Prosessissa vedottiin 
toki myös samoihin yhdenvertaisuutta ja oikeudellisuutta korostaneisiin 
argumentteihin, joilla siirtoa puolustettiin jo 1990-luvulla, mutta nämä ei-
vät edelleenkään olleet yksinään riittäviä perusteita siirron toteutumiselle. 
Sen sijaan vasta-argumentit olivat pitkäaikaisen, vähittäisen institutionaa-
lisen muutoksen myötä menettäneet uskottavuutensa. 

Päätöksentekoprosessissa mukana olleiden ja siihen vaikuttaneiden 
henkilöiden haastatteluiden perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että ra-
kennepoliittinen ohjelma antoi Kela-siirrolle lopullisen sysäyksen ja sikäli 
selittää päätöksen ajoitusta. Merkittävin muutos oli kuitenkin tapahtunut 
jo ennen tätä. Pidemmällä aikavälillä tapahtuneet muutokset toimeentulo-
tuen käytännöissä, ja erityisesti niitä koskevan uuden tiedon päätymi-
nen päättäjien käyttöön, saivat aikaan sen, että moni hyvinkin kriittises-
ti siirtoon suhtautunut alkoi ajatella sitä uudella tavalla. Siirto näyttikin 
lopulta pragmaattiselta ratkaisulta, jonka odotettu käytännön hyöty ylitti 
ideologisen vastustuksen, ja tästä syystä sen toteutuminen saattoikin olla 
enää pelkkä ajan kysymys. On mahdollista, että poliittisen tuulen kerran 
käännyttyä toimeentulotuen siirto Kelaan olisikin ennen pitkää toteutunut 
myös ilman rakennepoliittisen ohjelman luomia erityisolosuhteita. 

Lopuksi on syytä todeta, että tämä tutkimus tarjoaa luonnollisesti vain 
yhden mahdollisen selitysmallin sille, miksi ja miten poliittinen päätös toi-
meentulotuen Kela-siirrosta syntyi. Haastateltavien valinta, haastattelume-
netelmät sekä haastattelujen ajoitus – samalle keväälle, jolloin uudistuksen 
toimeenpanossa oli kohdattu suuria vaikeuksia – ovat kaikki voineet vai-
kuttaa saatuihin tuloksiin. Lisäksi, vaikka haastateltaviin lukeutuikin päät-
täjiä molemmista päähallituspuolueista, haastatteluista kieltäytyneiden 
henkilöiden verrattain suuri määrä korostaa haastateltujen subjektiivisten 
näkemysten painoarvoa ja vaikeuttaa luotettavien johtopäätösten tekemis-
tä. Laajempi aineisto olisi voinut parantaa tulkintojen validiteettia, erityi-
sesti mitä tulee kokoomuksen, SDP:n sekä STM:n sisäisiin keskusteluihin. 
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Liite. Haastatellut henkilöt ja heidän tehtävänsä prosessin aikana

Tarja Filatov, kansanedustaja (sd.), työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
puheenjohtaja

Liisa Heinämäki, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Huovinen, peruspalveluministeri (sd.)

Kari Ilmonen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Laura Lindeberg, peruspalveluministerin erityisavustaja, sosiaali- ja ter-
veysministeriö

Anne Neimala, etuusjohtaja, Kela

Sinikka Näätsaari, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen ammattiliittojen 
keskusjärjestö; Kelan hallituksen jäsen

Sari Raassina, kunta- ja hallintoministerin valtiosihteeri, valtiovarainmi-
nisteriö; kuntien tehtävien arviointi -työryhmän puheenjohtaja 

Ulla-Maija Rajakangas, peruspalveluministerin valtiosihteeri, sosiaali- ja 
terveysministeriö

Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri (kok.)

Tuire Santamäki-Vuori, valtiovarainministerin valtiosihteeri, valtio-
varainministeriö 

Ellen Vogt, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Ben Zyskowicz, kansanedustaja (kok.)
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