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Hanna-Mari Heinonen ja Markku Laatu
Hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuus 
toimeentulotukiuudistuksen valmistelussa

Käsittelemme tässä artikkelissa toimeentulotukiuudistuksen alkuvaiheen 
epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä uudistuksen valmisteluvaiheessa. 
Tarkastelumme tukeutuu hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuutta 
(järkiperäisyyttä) ja sen rajoitteita koskevaan keskusteluun. 

Toimeentulotukiuudistuksen kokoluokan ja perustoimeentulotuen 
erityisluonteen vuoksi tuen siirto Kelaan oli uudistuksen valmistelutyölle 
suuri haaste. Päätös Kela-siirrosta käynnisti kaksi samanaikaista – ja osin 
toisiinsa kytkeytyvää – prosessia: uudistuksen edellyttämän uuden lainsää-
dännön valmistelun ja uudistuksen täytäntöönpanon käytännön suunnit-
telun ja rakennustyön. 

Lainsäädännön valmistelu pohjautui sosiaali- ja terveysministeriöllä 
(STM) teetettyyn esiselvitykseen perustoimeentulon siirrosta (STM 2014). 
Lain kaksiosaisen valmistelun ensi askel otettiin syksyllä 2014 Aleksander 
Stubbin hallituskaudella. Työn tuloksena valmistui 22.1.2015 hallituksen 
esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 358/2014). 
Se hyväksyttiin eduskunnassa 12.3.2015. Keväällä 2016 käynnistettiin Juha 
Sipilän hallituksen toimesta uudistukseen liittyvän toisen täydentävän la-
kipaketin valmistelu. Se annettiin eduskunnalle 20.10.2016 ja hyväksyttiin 
29.11.2016, siis vain kuukautta ennen uudistuksen voimaantuloa. (Itkonen 
ja Välisalmi 2017.)

Lainsäädännön valmistelutyöstä ja uudistuksen toimeenpanon val-
vonnasta vastasi STM, jonka toimeentulotukiasioista vastuullisina minis-
tereinä toimivat peruspalveluministerit Susanna Huovinen ja Juha Rehula. 
Käytännössä ensimmäisen lakipaketin valmistelu tehtiin Kari Ilmosen 
(STM) johdolla työryhmissä, joissa olivat mukana STM:n lisäksi Kela, 
Kuntaliitto, oikeusministeriö (OM), valtiovarainministeriö (VM), Valvira 
ja Helsingin kaupunki (HE 358/2014). Jälkimmäisen lakipaketin valmiste-
lu tehtiin suppeammalla kokoonpanolla. Mukana valmistelussa olivat tuol-
loin STM:n lisäksi pääasiassa Kela ja Kuntaliitto (HE 217/2016). 

Hallituksen päätös perustoimeentulotuen Kela-siirrosta käynnisti 
välittömästi siirtoon valmistautumisen myös Kelassa. Kelan johtoryhmä 
pääjohtaja Liisa Hyssälän johdolla teki vuonna 2014 päätöksen aloittaa 
uudistuksen käytännön toimeenpanon suunnittelu. Samana vuonna Kelan 
eläke- ja toimeentuloturvaosastolle nimettiin hankepäällikkö, jonka joh-
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dolla laadittiin heinäkuussa 2014 alustava suunnitelma siirron vaatimista 
käytännön toimenpiteistä Kelassa. 

Kelan hankeryhmän konkreettisina tehtävinä oli muun muassa suun-
nitella uudistuksen edellyttämät muutokset Kelan asiakaspalvelussa ja tie-
tojärjestelmissä, uudistukseen liittyvä viestintä, materiaalit (ml. lomakkeet) 
tuen etuuskäsittelyä varten, etuusohjeistus ja -koulutus sekä rekrytoida 
tuen toimeenpanoon tarvittava henkilöstö ja hankkia tarvittavat toimitilat, 
laitteet ja välineet henkilöstölle. Hankkeelle nimettiin Kelan työntekijöistä 
koostuva ohjausryhmä sekä varsinainen hankeryhmä. Myöhemmin han-
keryhmän tueksi perustettiin useamman erillisen projektin läpivientiä var-
ten alatyöryhmiä1. Sekä hankeryhmä että alatyöryhmät koostuivat myös 
Kelan omista työntekijöistä. Siirtoon valmistautumisessa Kela konsultoi 
Kelan sisäisiä ja ulkoisia asiantuntijoita. Hallituksen päätöksellä Kela vel-
voitettiin tekemään yhteistyötä myös kuntien2 kanssa (VNK 2014). 

Täytäntöönpanon valmistelua käsiteltiin vaihtelevalla tiheydellä en-
nen uudistusta Kelan johtoryhmässä ja Kelan hallituksen kokouksissa, ja 
valmistelusta vastuulliset henkilöt raportoivat täytäntöönpanon etenemi-
sestä myös STM:lle. Valmisteluun osallistuneet organisaatiot, Kelan val-
misteluorganisaatio ja vastuuhenkilöt on keskeisiltä osin kuvattu liittees-
sä 1, s. 113. Valmistelutyön pääkohdat on kuvattu liitteessä 2, s. 114.

Vuoden 2017 alussa kävi selväksi, että uudistuksen alkuvaihe epäon-
nistui pahoin. Kela-siirron toteuttamisen jälkeen perustoimeentulotuen 
hakemusten käsittelyajat venyivät neljän ensimmäisen kuukauden aikana 
kohtuuttoman pitkiksi, Kelan palvelut ruuhkautuivat, useita etuuspäätök-
siä jouduttiin myöhemmin oikaisemaan ja tuen varassa elävien asiakkai-
den kiireellisen avun saanti vaikeutui. 

Uudistuksen alkuvaiheen epäonnistumista koskevaa jälkipyykkiä on 
sittemmin pesty Kelassa useampaan otteeseen. Kelan sisäisen tarkastuk-
sen selvitys uudistuksen valmistelutyöstä ilmestyi kesäkuussa 2017 (Kela 
2017a). Saman vuoden syksynä valmistelun ongelmista julkaistiin Kelan 
hallituksen ulkopuoliselta konsulttiyhtiöltä tilaama raportti (Itkonen ja 
Välisalmi 2017). Alkuvuodesta 2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto 
julkaisi siirron valmistelutyön onnistumista koskevan oman raporttin-
sa (VTV 2020). Näissä selvityksissä uudistuksen alkuvaiheen ongelmille 
löydettiin useita syitä. Keskeisimpinä syinä epäonnistumiseen pidettiin 
toimeenpanoa ohjaavan lainsäädännön valmistumisen hitautta, asiantun-

1 Kelan toimeentulotukiuudistusta valmisteleva TOTU-hanke koostui neljästä alaprojektista: 
1. Asiakaspalvelu ja ratkaisutyö -projekti, 2. Henkilöstö-projekti, 3. Ohjeet, koulutus, asiakas-
viestintä, lomakkeet ja prosessit -projekti, 4. ICT-järjestelmä (Arkki/TOTU), 5. Toimeen pano-
projekti (alkaen syksystä 2016).

2 Tätä kuntayhteistyötä varten perustettiin Kelan toimesta muun muassa kuntien yhteistyöfoo-
rumi sekä järjestettiin alueellisia info- ja kuulemistilaisuuksia. Lisäksi Kelan edustajat tekivät 
lukuisia perustoimeentulotuen toimeenpanoa koskevia kyselyjä ja joitain vierailuja kuntiin.
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tija-arvioiden sivuuttamista lainsäädäntötyössä, toimeentulotuen erityis-
piirteiden huomiotta jättämistä valmistelussa, Kelaan rekrytoidun hen-
kilöstön määrän alimitoitusta sekä tietojärjestelmien keskeneräisyyttä ja 
puutteellista testausta. 

Uudistuksen alkuvaiheen ongelmia käsiteltiin etenkin vuoden 2017 
alkupuolella laajasti myös mediassa, jossa kerrottiin lukuisin esimerkein 
epäonnistumisten aiheuttamista kohtuuttomista tilanteista asiakkaille 
(ks. esim. Hiilamo 2017; Helsingin Sanomat 6.3.2017). Eduskunnan apu-
laisoikeusasiamies esitti, että Kelan tulee hyvittää viivästyksistä aiheutunut 
haitta asiakkaille. Kela maksoi viivästyksistä aiheutuneita kertaluontoisia 
vahingon hyvityksiä noin 150 000 päätöksestä yhteensä noin 4,7 miljoonaa 
euroa. 

Kela-siirron toteuttamisen jälkeen ilmenneet ongelmat ja niiden saa-
ma julkinen huomio, valmistelutyötä ruotivat selvitykset sekä hyvitysmak-
sujen määrä piirtävät kuvan uudistuksen alkuvaiheen epäonnistumisen 
mittakaavasta. Perustoimeentulotukiuudistuksen osalta epäonnistumiseen 
johtaneita tekijöitä on kuitenkin edelleen käsitelty osin pintapuolisesti ja 
valmistelutyöhön osallistuneiden ääntä kuulematta.

Vaikka perustoimeentulotukiuudistuksen valmistelussa oli kysymys 
poliittisen päätöksen toimeenpanosta, toimeentulotukiuudistuksen alku-
vaiheen epäonnistumista on tähän saakka käsitelty pääasiassa hallinnon 
epäonnistumisena. Lainsäädäntötyön valmistumisen hitautta lukuun ot-
tamatta epäonnistumisen syiden on ymmärretty johtuneen lähinnä Kelan 
epärationaalisesta päätöksenteosta. Hallinnollinen päätöksenteko on 
kuitenkin monella tapaa sidoksissa poliittisen päätöksenteon menettely-
tapoihin ja rakenteisiin. Uudistuksen toteuttamiseen liittyvistä epäonnis-
tumisista kantavat siis viime kädessä vastuun ne ministerit (tai laajemmin 
kollegiona toimiva hallitus) sekä heidän alaisuudessaan toimineet virka-
miehet, joiden virkakaudella alkuvaiheen ongelmia syntyi. 

Toimeentulotukiuudistusta koskevan valmistelutyön rationaalisuuden 
tai epärationaalisuuden arvioimisessa onkin laajennettava tarkastelukul-
maa tähänastisesta. On kiinnitettävä huomiota uudistukselle määritel-
tyihin tavoitteisiin ja muihin poliittisen valmistelun asettamiin ehtoihin, 
jotka uudistuksen hallinnolliselle toteuttamiselle annettiin. Uudistuksen 
valmisteluun osallistuneen julkishallinnon toiminnan arvioinnissa on 
otettava huomioon se, että nämä ehdot ovat saattaneet eri tavoin vaikuttaa 
ja häiritä valmistelunaikaisen päätöksenteon yleisiä edellytyksiä. On myös 
huomattava, että nämä ehdot eivät ole seurausta ainoastaan uudistuksen 
poliittisesta valmistelusta vaan niitä asettivat myös hallinnolliset toimijat 
itse ja tässä tapauksessa erityisesti Kela.
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Kaiken kaikkiaan ehdot eivät koske yksin sitä poliittishallinnollista 
kontekstia, jossa hallinnollista valmistelua oli mahdollista toteuttaa, vaan 
myös niitä emotionaalisia ja tiedollisia edellytyksiä, jotka päätöksentekoa 
rajasivat. Rationaalisen päätöksenteon mahdollisuuksia rajaavat aina jos-
sain määrin hallinnossa esimerkiksi ihmisten tunnepohjainen sitoutu-
minen uudistuksiin ja usko niiden toteuttamisen mahdollisuuksiin sekä 
rajalliset mahdollisuudet käsitellä ja tulkita tarjolla olevaa informaatiota.

Lähestymme toimeentulotukiuudistuksen alkuvaiheen epäonnistumi-
sen syitä hyödyntämällä hallintotieteellistä ja sosiaalipsykologista kirjalli-
suutta rationaalisen päätöksenteon rajoitteista. Koska uudistusta edeltänyt 
käytännön valmistelutyö tehtiin Kelassa ja koska Kela on kantanut suu-
rimman vastuun toimeenpanon alkuvaiheen epäonnistumisesta, tarkas-
telemme valmistelua ennen kaikkea Kelan hankeryhmän näkökulmasta. 
Tutkimuksemme empiirisenä aineistona on uudistuksen valmisteluun 
osallistuneiden hallinnon työntekijöiden haastatteluita Kelasta, STM:stä ja 
Kuntaliitosta sekä uudistuksen valmistelua koskevia asiakirjoja, kokous-
pöytäkirjoja ja muistioita.

Artikkelimme alussa esittelemme hallinnollista päätöksentekoa ja 
sen yksilöllisiä ja organisaatioympäristöön liittyviä rajoitteita koskevaa 
keskustelua ja määrittelemme, miten hallinnollisen päätöksenteon ratio-
naalisuus ja sen rajoitteet tässä artikkelissa ymmärretään. Kuvaamme 
myös tarkemmin artikkelimme tutkimusasetelman, kysymyksenasettelut 
ja käytetyt aineistot. Tämän jälkeen esittelemme analyysimme tulokset ja 
aiempaan kirjallisuuteen ja aineistosta tekemiimme tulkintoihin pohjaavat 
selityksemme uudistuksen alkuvaiheen epäonnistumisen syistä. Lopuksi 
pohdimme hieman sitä, minkälaisia asioita olisi jatkossa otettava kenties 
paremmin huomioon valmisteltaessa toimeentulotukiuudistuksen kaltai-
sia suuria institutionaalisia muutoksia. 

Rationaalisuus ja sen rajoitteet hallinnollisessa päätöksenteossa

Päätöksenteko sisältää kaksi vaihetta: valitaan tavoite ja keinot tavoitteen 
saavuttamiseksi. Päätöksen voidaan ajatella olevan rationaalinen silloin, 
kun sillä saavutetaan mahdollisimman hyvä lopputulos mahdollisimman 
pienillä resursseilla. (Hyyryläinen 2012, 42–43.) Tehokas ja rationaalinen 
yksilö tai organisaatio toimii tavalla, jossa samat kustannukset aiheuttavis-
ta vaihtoehdoista valitaan se, joka toteuttaa parhaiten asetettuja tavoitteita 
ja yhtä hyvin tavoitteet saavuttavista vaihtoehdoista se, joka aiheuttaa vä-
hiten kustannuksia (Simon 1979, 77–78).

Herbert A. Simonin (1979) mukaan rationaaliseen toimintaan ja pää-
töksentekoon tähtäävät organisaatiot pyrkivät asettamaan itselleen selkeitä 
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tavoitteita ja tavoittelevat systemaattista ja järjestelmällistä tapaa kerätä, 
käsitellä ja tulkita informaatiota. Täydellisen rationaalisuuden taustalla on 
ajatus päätöksentekijästä tai organisaatiosta, joka ymmärtää, mistä valinta-
tilanteessa on kysymys, on selvillä pysyvistä mieltymyksistään, saa rajoitta-
mattomasti tietoa ympäristöstään ja toimintansa seurauksista, osaa laskea 
parhaan mahdollisen toimintatavan ja pystyy toimimaan systemaattisesti 
(ks. esim. Rubinstein 1998, 7–9; Bruch ja Feinberg 2017, 210).

Todellisuudessa päätöksenteko – niin yksilö- kuin organisaatiotasolla-
kin – on kuitenkin monella tapaa rajoittunutta. Bruch ja Feinberg (2017) 
jaottelevat laajaa rationaalista päätöksentekoa koskevaa tutkimuskirjalli-
suutta ja puhuvat päätöksenteon kontekstuaalisista, kognitiivisista ja emo-
tionaalisista rajoitteista. Kontekstuaaliset rajoitteet ovat päätöksentekopro-
sessia rajoittavia ja muokkaavia ulkoisia, sosiaalisia, aineellisia yms. ehtoja, 
jotka määrittävät yksilön (ja organisaation) päätöksentekoympäristön. 
Bruch ja Feinberg (2017) ovat todenneet, että huolimatta kontekstuaalisten 
tekijöiden vaikutuksesta varsinaisiin päätöksentekoprosesseihin tutkimus 
on jättänyt usein ne tietoisesti huomioimatta tai ottanut ne huomioon vain 
rajoitetusti. 

Erilaisten aineellisten, sosiaalisten ja kulttuuriympäristöön liittyvien 
ehtojen yhteydet päätöksenteon prosesseihin ovat onneksi kuitenkin alka-
neet kiinnostaa yhä enemmän myös yhteiskuntatieteilijöitä. On havaittu 
esimerkiksi, että rahan (tai muiden resurssien) riittämättömyys voi hei-
kentää päätöksentekokykyä toisaalta rajaamalla päätöksentekijän mahdol-
lisia valintoja mutta myös pakottamalla tämän tekemään niukkuudesta 
johtuvia ylimääräisiä ei-toivottuja valintoja (ks. esim. Shah ja Sharif 2012). 
Myös sillä, mikä asetetaan esimerkiksi yhteiskunnalliseksi oletusarvoksi3 
(default), on suuri merkitys ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymisessä 
ja päätöksenteossa. (Johnson ja Goldstein 2013.)

Päätöksenteon kognitiiviset4 (tiedonkäsittelyyn liittyvät) rajoitteet 
viittaavat rajoittuneisiin mahdollisuuksiin saada oikeanlaista tietoa pää-
töksenteon kohteena olevasta asiasta sekä rajoittuneisiin mahdollisuuksiin 
käsitellä tätä tietoa. Tutkijat ovat tarttuneet etenkin kahteen päätöksente-
koa ohjaavaan kognitiiviseen rajoitteeseen: valintavaihtoehtojen vertailun 
vaikeuteen ja ihmisten rajalliseen kykyyn käsitellä valintatilanteissa tietoa 
eri vaihtoehdoista (ks. Payne ja Bettman 2004; Cowan 2010; Bruch ja Fein-
berg 2017, 211). On myös olemassa runsaasti tutkimusta siitä, minkälais-

3 Oletusarvo-vaihtoehto on se, jonka ihminen valitsee silloin, kun hän ei aktiivisesti tee valintaa. 
Se on toimintavaihtoehto, joka tapahtuu silloin, kun päätöstä ei oikeastaan tehdä. (Johnson ja 
Goldstein 2013; Bruch ja Feinberg 2017, 216.)

4 Päätöksenteon ja ajattelun kognitiivisista vääristymistä 1960-luvulta lähtien kirjoittanut 
Herbert A. Simon (1960 ja 1979) puhuu rationaalisen päätöksenteon sijaan ihmisten rajoite-
tusta rationaalisuudesta.



Heinonen ja Laatu: Hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuus toimeentulotukiuudistuksen ...

65

ten kognitiivisten mekanismien avulla ihmiset ratkovat kyvyttömyyttään 
vastaanottaa kaikkea päätöksenteon kannalta oleellista informaatiota. 
Emme esimerkiksi ota helposti vastaan tietoa, joka uhkaa itse ennakkoon 
rakentamaamme tarinaa, ja pyrimme ylipäätään päätöksissämme tukah-
duttamaan epäilyä ja epämääräisyyttä ja oikomaan mutkia (Kahneman 
2011, 106–107).

Kognitiivisten prosessien ohella tutkijoita on kiinnostanut jo pitkään 
myös se, miten tunteet ja intuitio5 muokkaavat informaation käsittelyä 
ja vaikuttavat päätöksentekoon ja ihmisten rationaalisuuteen (ks. mm. 
Kahneman ja Tversky 1979; Etzioni 1999; Evans 2014). Intuition ja tun-
neperäisen ajattelun merkitys myös organisaatioissa tapahtuvassa pää-
töksenteossa on tunnistettu jo pitkään. Etenkin monimutkaisissa päätök-
sentekotilanteissa, joilla on tiukka aikaraja, intuition on todettu tuottavan 
parempia tuloksia kuin tiukan rationaaliseen harkintaan perustuvan pää-
töksenteon (ks. esim. Klein 1999; Coget 2013). 

Hallinnollista päätöksentekoa ohjaavat erityisesti kontekstuaaliset 
tekijät. Ensinnäkin julkiset organisaatiot voivat vain rajallisesti vaikuttaa 
oman toimintansa tavoitteisiin. Varsinkin organisaatioiden perustehtäviä 
ja niiden muutoksia koskevat poliittiset tavoitteet tulevat organisaatioille 
yleensä pakkoina, joista voi vain rajoitetusti neuvotella. Perinteisen julki-
sen hallinnon johtamismallin näkökulmasta hallinto onkin nähty poliittis-
ta tahtoa noudattavana koneena (Virtanen ja Stenvall 2010, 42–43). 

Julkisissa organisaatioissa päätöksentekoprosessien rationaalisuutta 
voidaan arvioida pelkistetysti jälkikäteen tarkastelemalla sitä, miten te-
hokkaasti ne ovat kyenneet saavuttamaan organisaatiolle ulkopuolelta ase-
tetut tavoitteet ja tehtävät. Hallinnon osalta päätöksenteon rationaalisuus 
on tässä mielessä keinorationaalisuuden tavoittelua. 

Poliittisten päätösten kautta hallinnon toimeenpantavaksi tulevat uu-
distukset ja organisaation toimintaa koskevat yleisemmät tavoitteet voivat 
kuitenkin olla monitulkintaisia. Ylipäätään julkishallinnon organisaatiot 
elävät aina enemmän tai vähemmän epäselvien, muuttuvien ja epäsym-

5 Tunneperäinen ja myös sitä lähellä oleva intuitiivinen ajattelu sekä toisaalta rationaalinen 
päättely ymmärretään usein toistensa vastakohdiksi tai vastinpareiksi. Tunne on mielihyvän, 
mielipahan tms. tuntemuksen sävyttämä elämys. Intuitio puolestaan tietämistä ilman loogista, 
tietoista ja rationaalista päättelyä. Intuitio on aavistus, vaisto, sisäinen ääni ja kokemustaustan 
ei-tietoisesti tuotettu havainto (Markkanen 2009, 187; ks. Nikkari 2015, 15–16.)
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metristen yhteiskunnallisten odotusten ristipaineessa6. Organisaatioiden 
mahdollisuudet ratkaista se, miten odotukset muunnetaan organisaatioi-
den toimintaa ohjaaviksi konkreettisiksi tavoitteiksi ja tehtäviksi, ovat eri-
laisia eri tilanteissa. Poliittisen päätöksenteon kautta paitsi määritellään 
julkisille organisaatioille tavoitteita, myös rajataan erilaisin ulkoisin eh-
doin (muun muassa tavoitteiden saavuttamiselle asetettujen aikataulujen 
ja resurssikehysten avulla) julkisten organisaatioiden keinoja saavuttaa 
asetettuja tavoitteita. Julkishallinnossa käydään myös jatkuvaa hallinnon-
alojen välistä kilpailua käytössä olevista resursseista. Hallinnonalojen vä-
listä kilpailua ja vaatimusta toimintojen tehostamiseen on entisestään li-
sännyt uuden julkisjohtamisen oppi. 

Toisaalta myös julkishallinnon organisaatioiden oma kognitiivinen 
ymmärrys siitä, miten niiden toimintaan kohdistuvia erilaisia odotuksia ja 
tavoitteita tulisi priorisoida, voi olla heikko. Hallinnollista päätöksentekoa 
voivat sekoittaa lukuisat emotionaaliset häiriötekijät. Vaikka organisaa-
tiossa olisi kohtuullinen ymmärrys siitä, mihin toiminnalla tulisi pyrkiä, 
oikeiden keinojen valinnassa voidaan epäonnistua esimerkiksi silloin, jos 
päätöksenteko pohjautuu mielikuviin tai jos sinänsä oikeiksi arvioituja 
päätöksiä ei esimerkiksi uskalleta syystä tai toisesta tehdä.

Edellä mainituista rajoitteista huolimatta julkisilta organisaatioilta ja 
poliittishallinnolliselta järjestelmältä kokonaisuutena odotetaan järkipe-
räistä päätöksentekoa. Poliittisen järjestelmän ja hallinnon yhteispelin on-
nistumisessa on kyse kansalaisten oikeuksien toteutumisesta ja tätä kautta 
koko järjestelmän legitimiteetistä. Kansalaiset odottavat, että poliittisten 
tavoitteiden ja niiden saavuttamista koskevien keinojen tulee olla ymmär-
rettäviä ja realistisia ja sekä tavoitteiden että keinojen tulee luulojen, usko-
musten tai toiveiden sijaan perustua loogis-empiiriseen harkintaan riittä-
vän, kriittisen ja objektiivisen tiedon pohjalta.

Tutkimusasetelma ja aineistot

Liitämme oman tarkastelumme edellä kuvattuun rationaalista päätök-
sentekoa koskevaan keskusteluperinteeseen ja sovellamme tutkimukses-
samme hallinnollisen päätöksenteon rajoitteiden käsittelyssä varsinkin 

6 Valtion, kunnan virastojen, laitosten ja muiden julkisten organisaatioiden kohdalla päätök-
senteon rationaalisuuden arviointi on monimutkaisempaa kuin yksityisissä yrityksissä, koska 
toiminnan pohjimmainen tavoite on monitulkintaisempi. Siinä missä yritykset hakevat omis-
tajilleen tuottoa, julkiset organisaatiot tuottavat verojen ja kansalaisilta kerättyjen maksujen 
vastineeksi yhteiskunnallista järjestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia esimerkiksi terveyden-
huollon, sosiaaliturvan ja koulutuksen muodossa (Hyyryläinen 2012, 43). Julkishallinnon 
ratio naalisuutta arvioitaessa joudutaan siis pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
Milloin esimerkiksi hyvinvoinnin riittävä taso on saavutettu? Miten paljon rahaa tavoitteen 
saavuttamiseksi on järkevää käyttää? Ovatko hyvinvointihyödyt mitattavissa rahassa?
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Bruchin ja Feinbergin (2017) jaottelua kontekstuaalisista, kognitiivisista ja 
emotionaalisista rajoitteista. Kysymme, millä tavalla erilaiset valmistelun 
aikaista päätöksentekoa koskevat kontekstuaaliset, kognitiiviset ja emo-
tionaaliset rajoitteet olivat yhteydessä toimeentulotukiuudistuksen alku-
vaiheen epäonnistumiseen. Menetelmällisesti tutkimuksemme lähestyy 
politiikka-analyysin perinnettä, jossa analysoidaan poliittishallinnollisen 
toiminnan ”sisäistä elämää” toimeentulotukiuudistuksen valmistelussa 
(Hoppe 2010; Sihto 2015).

Tarkastelemme ensinnäkin poliittiseen tavoiteasetantaan ja lainval-
misteluprosessiin liittyviä yleisiä raameja, joiden puitteissa Kela saattoi 
valmistautua toimeentulotukiuudistuksen täytäntöönpanoon. Pohdimme, 
millaisia rajoitteita uudistusta koskevat tavoitteet, valmistelutyölle annettu 
aikataulu ja resurssit loivat valmistelutyölle ja miten ne vaikuttivat varsin-
kin uudistuksen täytäntöönpanoa koskevaan hallinnolliseen päätöksen-
tekoon. 

Toiseksi tarkastelemme hallinnon omia päätöksenteon rajoitteita. 
Nämä rajoitteet koskevat paitsi hallinnon toimintaan ja rakenteisiin liit-
tyviä kontekstuaalisia tekijöitä myös hallinnollisiin päätöksentekoproses-
seihin itseensä liittyviä kognitiivisia ja emotionaalisia edellytyksiä. Tällöin 
analysoimme esimerkiksi sitä, miten uudistuksen täytäntöönpano niveltyi 
muuhun hallinnolliseen työhön, miten uudistukseen suhtauduttiin val-
mistelijoiden keskuudessa sekä minkälaiseen tietoon päätöksenteko poh-
jasi (tiedontuotannon laajapohjaisuus) ja minkälainen ymmärrys valmis-
telunaikaiseen päätöksentekoon osallistuneilla oli oman tietopohjansa ja 
ymmärryksensä rajallisuudesta. 

Tutkimuksemme pääpaino on Kelan toimintaa koskevassa päätök-
senteossa7. Keskeisiä toimijoita tarkastelumme kannalta ovat myös STM, 
jolle kuuluu toimeentulotukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittämi-
nen, sekä ne muut hallinnolliset ja poliittiset toimijat (kunnat, Kuntaliitto, 
ministeriöt), jotka osallistuivat toimeentulotukiuudistuksen toteuttami-
seen sen eri vaiheissa. 

Tutkimuksemme keskeisen empiirisen aineiston muodostavat Ke-
la-siirron valmistelutyöhön osallistuneiden asiantuntijoiden puolistruktu-
roidut teemahaastattelut8. Teemahaastattelulla kerätään tietoa yksilöiden 

7 Alkuvuodesta 2020 ilmestyneessä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus-
kertomuksessa on arvioitu uudistuksen lainsäädäntötyötä.

8 Haastattelut toteutti Kelan tutkimusryhmässä harjoittelijana työskennellyt sosiaalipolitiikan 
maisterivaiheen opiskelija Vilma Holappa. Päädyimme ratkaisuun ennen kaikkea siitä syystä, 
että haastateltavien joukossa oli ihmisiä, joiden kanssa olimme Kelan tutkijoina tehneet yhteis-
työtä muissa hankkeissa. Harjoittelija oli haastateltaville ennestään tuntematon henkilö, mikä 
luultavasti paransi aineiston objektiivisuutta. Mahdolliset haastateltavien olettamukset siitä, 
mitä tutkijat jo entuudestaan tiesivät valmisteluprosessin kulusta ja kenties myös siitä, mitä he 
halusivat kuulla sen sujumisesta, eivät näin päässeet samalla tavalla vaikuttamaan haastattelu-
jen kulkuun kuin tilanteessa, jossa tutkijat olisivat tehneet haastattelut itse.
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subjektiivisista kokemuksista, ajatuksista ja tuntemuksista (Hirsjärvi ja 
Hurme 2000; Hannila ja Kyngäs 2008, 3). Haastattelut toteutettiin kesällä 
2017 Kelan keskushallinnossa, Kuntaliitossa ja uudistuksen valmistelus-
ta kokonaisuudessaan vastanneessa STM:ssä. Haastateltavia on yhteensä 
10  henkilöä, joista kahdeksan työskenteli Kelassa9, yksi ministeriössä ja 
yksi Kuntaliitossa. Haastatteluissa selvitettiin muun muassa valmistelu-
työn käytännön etenemistä oman vastuualueen näkökulmasta, kokemusta 
valmisteluorganisaation toimivuudesta sekä omasta ja sidosryhmien roo-
lista valmisteluprosessissa sekä yleistä käsitystä uudistuksen onnistumises-
ta ja siihen liittyvistä keskeisistä ongelmista sekä niiden syistä.

Haastatteluaineisto kerättiin Kelan osalta lumipallomenetelmää hyö-
dyntäen: pyysimme kutakin haastateltavaa ehdottamaan uudistuksen val-
misteluun osallistuneita henkilöitä, jotka olivat valmistelutyössä keskeises-
sä asemassa tai joilla muuten on työnsä kautta kokemuksellista etulinjan 
tietoa valmistelusta. Haastattelurunkoa räätälöitiin edellisissä haastatte-
luissa tehtyjen havaintojen ja valmistelutyöhön liittyneiden työtehtävien 
mukaisesti. Haastattelutilanteet kestivät tunnista reiluun kahteen tuntiin, 
haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja haastattelunauhat litte-
roitiin aineiston analysointia varten. 

Vaikka haastattelujen toteuttamisen aikaan uudistuksen toimeen-
panoon liittyvistä ongelmista ja valmistelun osittaisesta epäonnistumises-
ta oltiin tietoisia, kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki lähestymämme 
henkilöt suostuivat osallistumaan tutkimukseen. Haastateltaville luvattiin, 
että haastattelut raportoidaan anonyymisti. Tutkimukseen poimittuihin 
aineistonäytteisiin on merkattu näkyviin haastateltavan edustama organi-
saatio. Kelan hankeryhmään kuuluneiden haastateltavien aineistonäytteet 
on lisäksi merkitty erikseen.

Aineiston analyysi toteutettiin teorialähtöisenä sisällönanalyysinä. Sil-
miinpistävää aineistossa on se, miten avoimesti ja itsereflektiivisesti haas-
tateltavat puhuvat valmistelusta. Haastateltavilla oli selvästi kykyä ja halu 
puhua myös työhönsä liittyvistä vaikeista asioista ja he pohtivat valmiste-
luprosessia itsekriittisesti kukin omasta asemastaan käsin. Tämä aineiston 
rikkaus erilaisten olosuhteiden, positioiden ja tunteiden vaikutuksista val-
mistelutyön aikana tehtyihin päätöksiin kytkee aineiston analyysin luon-
tevasti aiempaan rationaalista päätöksentekoa koskevaan kirjallisuuteen. 
Analyysissa yhdistyvät näin käytännöstä saatu kokemusperäinen tieto ja 
teoria (Tuomi ja Sarajärvi 2002; Hannila ja Kyngäs 2008, 10).

Haastatteluaineiston lisäksi hyödynnämme analyysissämme laajaa 
asiakirja-aineistoa. Tämä aineisto koostuu Kela-siirron toimeenpanoa 

9 Kelassa työskentelevistä haastateltavista seitsemän oli hankeryhmän jäseniä ja yksi haastatelta-
va valikoitui tutkimukseen henkilöstön edustajana.
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koskevista hallituksen esityksistä ja päätöksistä, lain täytäntöönpanoa kos-
kevista valmisteluasiakirjoista (muun muassa valmistelutyötä koskevista 
laskelmista, hankeryhmän kokousmateriaaleista ja loppuraportista sekä 
Kelan hanke- ja ohjausryhmän, johdon ja hallituksen kokousten pöytäkir-
joista) ja siirron valmistelun jälkeen tehdyistä selvityksistä, joissa on tar-
kasteltu uudistuksen valmistelun onnistumista. Asiakirja-aineisto toimii 
analyysissä teemahaastatteluissa esiin nousseiden havaintojen ja niistä teh-
tyjen tulkintojen konfiguroinnin välineinä. Tukeuduimme asiakirjoihin, 
kun jokin asia jäi pelkän haastatteluaineiston perusteella epäselväksi. Var-
mistimme tutkimusprosessin aikana esiin nousseita epäselvyyksiä myös 
sähköpostitse ja puhelimitse Kelan sisältä ja STM:stä.

Aineiston analyysia auttoi osaltaan oma asemamme tutkimamme 
organisaation sisällä. Se helpotti paikoitellen paitsi tulkintojen tekemistä 
myös asiakirja-aineiston keräämistä ja sen hyödyntämistä tutkimuksessa. 
Toimeentulotukiuudistuksen tutkimuksesta Kelassa vastaavan hankeryh-
män jäseninä meillä oli mahdollisuus saada käyttöömme monipuolisesti 
aihetta koskevia Kelan sisäisiä asiakirjoja10. Toisaalta olimme erillään toi-
meentulotukiuudistuksen valmistelutyöstä Kelassa. Emme osallistuneet 
uudistukseen valmistautumiseen hankeryhmän jäseninä, emmekä olleet 
asiantuntijoina kuultavina hankeryhmän työskentelyn aikana. Vaikka tar-
kastelemme edustamassamme organisaatiossa tapahtunutta työskentelyä, 
emme itse osallistuneet valmistelua koskevaan päätöksentekoon.

On selvää, että oma asemamme Kelassa on monella tavoin vaikutta-
nut tutkimukseen. Toimeentulotukiuudistuksen alkuvaiheen epäonnistu-
minen on koskettanut myös meitä tutkijoina ja herättänyt halun selvittää, 
mitä tapahtui ja mitä itse kukin voi jälkikäteen tilanteesta oppia. Tutki-
muksen riippumattomuuteen ja objektiivisuuteen suhteessa Kelan muu-
hun organisaatioon palaamme vielä artikkelimme lopussa.

Esitämme tuloksemme toimeentulotukiuudistuksen valmistelua oh-
janneista tekijöistä keskittymällä aluksi poliittiseen ja hallinnolliseen 
ymmärrykseen uudistuksen tavoitteista. Sen jälkeen käymme läpi valmis-
telulle annettua aikataulua ja valmisteluun ja varsinaiseen perustoimeen-
tulotukityöhön varattuja resursseja ja resurssimitoituksen vaikutusta val-
mistelutyön rationaalisuuteen ja lopulta koko uudistuksen onnistumiseen. 
Päätämme analyysimme esittämällä neljä keskeistä selitystä toimeentulo-
tukiuudistuksen alkuvaiheen epäonnistumiselle ja kokoamalla yhteen val-
mistelutyötä sekoittaneita tekijöitä.

10 Valmistelua koskevat asiakirja-aineistot on tallennettu hankkeen kansioon Kelan omalla pal-
velimella olevalle verkkolevylle. 
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Poliittinen ja hallinnollinen ymmärrys uudistuksen tavoitteista  
ja sisällöstä

Uudistukselle lainsäädännön valmistelun aikana asetetut tavoitteet 
Vuosikymmeniä kestäneessä keskustelussa (perus)toimeentulotuen Ke-
la-siirron etuina on nähty muun muassa tuen käsittelykustannusten pie-
neneminen ja se, että sen saisivat kaikki siihen oikeutetut yhtäläisin kri-
teerein ilman tarpeetonta leimautumista ja vähäisemmällä vaivalla kuin 
kunnissa. Tämän myötä on arveltu myös tuen alikäytön vähentyvän. Siir-
ron ansiosta myös sosiaalityöntekijöille on katsottu tarjoutuvan paremmat 
mahdollisuudet keskittyä varsinaiseen sosiaalityöhön. (Siirron eduista ja 
haitoista ks. tarkemmin Varjosen artikkeli tässä kirjassa, s. 30; Kangas ym. 
2011; Laatu ym. 2015.) 

Maaliskuussa 2014 uudistuksen motiivi oli kuitenkin rajatumpi ja osit-
tain toinen kuin siirtoratkaisua edeltäneessä keskustelussa. Pääpontimena 
siirrolle oli Kataisen hallituksen rakennepoliittinen uudistusohjelma, oh-
jelmassa todettu julkisen talouden kestävyysvaje ja eritoten kuntien heikko 
taloudellinen tilanne. Hallitus esitti kannanotossaan, että perustoimeen-
tulotuki normitetaan yhtenäisesti ja harkintaa edellyttävät täydentävä ja 
ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtä-
vänä. Samalla Kelan etuuskäsittelyssä tuli hallituksen mukaan varmistaa 
asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön yhteisesti sovituin perustein. (VNK 
2014.) 

Siirtopäätös tarjosi mahdollisuuden kuntien velvoitteiden vähentämi-
seen ja fokusoimiseen kuntien kannalta olennaisempiin tehtäviin. Ratkaisu 
nähtiin julkisen hallinnon tehostamistoimena (VNK 2014). Uudistuksessa 
ajateltiin voitavan hyödyntää Kansaneläkelaitoksen valtakunnallista ase-
maa ja järjestelmiä sosiaaliturvaetuuksien myöntämisessä (ks. mm. StVM 
54/2014 vp) ja sen laskettiin tuottavan säästöjä sekä tuen toimeenpanome-
noissa että julkisen talouden kokonaismenoissa. Kela-siirron myötä ta-
voiteltujen säästöjen suuruusluokka käy ilmi kehysriihen päätösasiakirjan 
liitteestä 2. Siirron odotettiin merkitsevän kunnille 80 miljoonan euron 
hallinnollisia säästöjä, samalla kun Kelan hallinnollisten kulujen arvioitiin 
lisääntyvän 20 miljoonalla eurolla. (VNK 2014.) Hallitus siis odotti päätös-
tä tehdessään, että Kela-siirto tuottaa tuen toimeenpanomenoissa 60 mil-
joonan euron säästöt. 

Tehostamistavoitteiden lisäksi hallitus perusteli uudistusta yhden-
vertaisuusnäkökohdilla: siirron myötä asiakkaat saisivat tuen yhtenäisin 
kriteerein (VNK 2014). Tämä argumentti oli ollut esillä jo monta kertaa 
aiemminkin. Sen sijaan uudistuksen kehystäminen tehostamistoimena oli 
yllättävämpää, koska juuri tältä osin tiedot uudistuksen vaikutuksista oli-
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vat hataria. Aiemmin toteutettujen siirtokokeilujen tulosten perusteella oli 
mahdotonta luotettavasti arvioida vaikutuksia tuen toimeenpano menoihin 
tai etuusmenoihin. STM:n johdolla toiminut siirron toteuttamista poh-
tinut työryhmä totesi myös työskentelynsä päätteeksi keväällä 2014, että 
esimerkiksi Kelan henkilöstömenojen lisääntymisen osalta siirron vaiku-
tuksia ei voida arvioida (STM 2014).

Vaikka arviointi oli vaikeaa, hallituksessa ilmeisesti kuitenkin uskot-
tiin, että Kela valtakunnallisena toimijana pystyi kuntia paremmin hyö-
dyntämään mittakaavaetuja, jolloin keskimääräisiä tuen käsittelykustan-
nuksia saataisiin pienennettyä. Hallitus näyttää myös alussa pyrkineen 
normittamaan perustoimeentulotuen sisältöä siten, että Kelan etuuksien 
massatuotantojärjestelmä soveltuisi paremmin tuen käsittelyyn. Kela-siir-
toa koskevassa päätöksessä ei täsmennetä, mitä yhtenäisellä normittami-
sella tarkoitetaan, mutta koska toimeentulotuen harkinnanvaraisina osina 
mainitaan ainoastaan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, päätökseen 
tuntuu sisältyvän ajatus siitä, että uudistuksen myötä perustoimeentulo-
tuen myöntämiseen sisältyvät harkinnanvaraiset elementit karsitaan pois 
tai niitä ainakin olennaisesti vähennetään. Tämän kenties arveltiin yksin-
kertaistavan ja nopeuttavan tuen käsittelyä.

Tammikuussa 2015 eduskunnalle luovutetussa niin kutsutussa ensim-
mäisessä lakipaketissa (HE 358/2014) keskeisenä Kela-siirron perusteena 
mainitaan edelleen myöntämismenettelyjen tehostaminen. Lisäksi uudis-
tuksen tavoitteena on saada aikaiseksi säästöjä kuntien tila- ja työvoima-
kustannuksissa sekä hallintokustannuksissa. Otaksutaan, että pidemmällä 
aikavälillä säästöä voidaan saada palveluprosessin tehostumisesta ja so-
siaalityön painopisteen siirtymisestä varhaiseen puuttumiseen. Jatkossa 
odotetaan mittavia säästöjä myös kuntien tietojärjestelmien kustannuk-
sissa. (HE 358/2014.) Uudistus kehystetään hallituksen esityksessä siis 
edelleen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti ennen kaikkea 
tehostamistoimena.

Hallituksen esityksen tarkemmissa perusteluissa tosin puhutaan myös 
uudistukselle asetetuista muista tavoitteista, kuten kansalaisten välisen 
yhdenvertaisuuden lisääntymisestä. Hallitus pitää tärkeänä sitä, että toi-
meentulotuen myöntämisessä käytetään yhtä valtakunnallista etuusohjet-
ta ja että asiakkaat voivat toimittaa toimeentulotukihakemuksen yhteen 
paikkaan. Lausuntokierroksen perusteella esityksen suurimmaksi huolen-
aiheeksi mainitaan se, miten uudistuksessa turvataan kuntien sosiaalitoi-
men ja Kelan yhteistyö tavalla, joka ottaa huomioon kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien asiakkaiden tilanteen. Esityksessä korostetaan, 
että uudistuksessa on huolehdittava siitä, että sosiaalityön tarpeessa olevat 
asiakkaat saavat tarvitsemansa avun. (HE 358/2014.) 
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Hallituksen kehysriihessä antama linjaus perustoimeentulotuen nor-
mittamisesta oli kuitenkin ensimmäiseen lakipakettiin mennessä kadon-
nut. Esityksessä todetaan sen sijaan, että tuen myöntämisperusteita ei ole 
tarkoitus muuttaa ja että tuki on tarkoitus säilyttää hakemuksen perusteella 
myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Lisäksi pääosin vähäisempää 
harkintaa edellyttäviä ja usein toistuvia menoja, jotka kunnissa käsiteltiin 
täydentävänä toimeentulotukena, ehdotettiin nyt siirrettäväksi perustoi-
meentulotuessa huomioitaviksi menoiksi. Erityisesti asumiseen liittyvien 
toimeentulotukimenojen osalta harkinta pyrittiin keskittämään mahdol-
lisimman laajalti perustoimeentulotuen myöntämisharkinnan yhteyteen. 
(HE 358/2014.)

Lakipaketti siis vei pohjaa alkuperäiseen siirtopäätökseen kirjatulta 
ajatukselta, jonka mukaan toimeentulotuen harkintaa edellyttävät osat 
säilytetään kunnissa ja tuen käsittelyä tehostetaan normittamalla tuki 
vahvemmin puhtaasti laskennallisesti myönnettäväksi etuudeksi. Perus-
toimeentulotuen myöntämisen tehostaminen oli silti edelleen yksi keskei-
simmistä uudistukselle asetetuista tavoitteista. Ensimmäisen lakipaketin 
perusteella tukikäsittelyn nopeutumisen ja yksinkertaistamisen edellytyk-
set kuitenkin olennaisesti heikkenivät. Paradoksaalisesti tuen toimeen-
panon odotettiin Kelassa tehostuvan, samalla kun tuen myöntämiseen 
liittyviä harkinnanvaraisia elementtejä lisättiin entisestään. Ensimmäisen 
lakipaketin perusteella oli aiempaa epäselvempää, mistä odotetut säästöt ja 
tuen myöntämisen tehostuminen muodostuisivat. Asia käy ilmi myös Val-
tiontalouden tarkastusviraston raportista, jossa todetaan, ettei hallituksen 
esityksessä tuotu esille yksilöllisen tarveharkinnan ja henkilöstöresurssi-
säästöjen yhteensovittamista, vaikka valmisteluun osallistunut asiantun-
tijaryhmä oli muistuttanut, ettei kaivattuja resursseja tulla saavuttamaan, 
mikäli tukea ei normiteta (VTV 2020, 21).

Ensimmäisen lakipaketin tulkinta näyttää haastattelujen ja uudistusta 
koskevien valmisteluasiakirjojen perusteella aiheuttaneen epäselvyyksiä 
myös Kelassa. Epätietoisuutta liittyi erityisesti siihen, mitä tukeen sisäl-
tyvä tarveharkinta konkreettisesti tarkoittaisi, ja siihen, sovellettaisiin-
ko Kelassa toteutettavaan perustoimeentulotukityöhön sosiaalihuollon 
lainsäädäntöä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta hyväk-
syi 29.11.2016 toimeentulotukiuudistuksen toteuttamiseksi tarvittavan 
täydentävän lakiesityksen, jossa tehtiin useita lain täytäntöönpanoon vai-
kuttavia tarkennuksia ja täydennyksiä. Myös uudistuksen tavoiteasette-
lua jälleen täsmennettiin. Jälkimmäisen lakipaketin mukaan Kelan tulee 
huolehtia uudistuksen toteuttamisessa ennen kaikkea selkeiden käytän-
töjen luomisesta asiointiin, asiakkaiden ohjauksesta sosiaalityön palve-
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luihin, etuuksien hakemiseen liittyvästä asiakkaiden neuvonnasta sekä 
viranomaisten yhteistyöstä ja sujuvasta tiedonkulusta. (StVM 33/2016 vp; 
HE 217/2016 vp.) Nämä uudistuksen hallinnollista valmistelutyötä ohjaa-
vat uudet tarkennukset ja tavoitepainotukset vahvistettiin 9.12.2016, siis 
vajaa viikkoa ennen kuin Kelan tuli aloittaa perustoimeentulotuen asiakas-
palvelu- ja ratkaisutyö11.

Uudistuksen tavoiteasetannan eläminen aina viime metreille asti 
vaikeutti merkittävästi uudistuksen käytännön valmistelutyötä. Tehosta-
mistoimenpiteenä liikkeelle lähtenyt Kela-siirto muuttui matkan varrella 
sisällöltään ja tavoitteiltaan kirjavaksi uudistukseksi, jossa tavoiteltiin hal-
lituksen esitysten perusteella sekä monenlaisia tehokkuushyötyjä että laa-
dullista parannusta Kelan ja kuntien yhteistyöhön ja asiakkaiden saamaan 
palveluun. 

Uudistusta koskevat hallinnolliset intressit
Jo usean vuosikymmenen ajan Kelan johto on ollut kiinnostunut vahvis-
tamaan Kelan toimeentuloturvan toimeenpanijan roolia ottamalla toi-
meentulotukeen liittyviä tehtäviä hoitaakseen. Tätä pyrkimystä kuvastivat 
jo 1990-luvun alun toimeentulotukikokeilut (Kangas ym. 2011), joiden 
käynnistämisessä ja toteuttamisessa Kelalla oli aktiivinen rooli.

Lisäpontta kiinnostukselle toivat 2010-luvun alussa Kelan toimintaan 
kohdistetut säästövaatimukset ja vuonna 2015 aloitettu (ja keväällä 2019 
kuopattu) sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö. Kelan näkökul-
masta toimeentulotukiuudistuksen kautta avautuvat uudet työtehtävät 
olivat enemmän kuin tervetulleita, koska toimintamenoihin kohdentuneet 
leikkaukset ja tuleva sote-uudistus uhkasivat viedä osan Kelan työpaikois-
ta. Kela toivoi voivansa ratkaista osan tulevista työvoimaresurssien vähen-
tämistarpeista toimeentulotukiuudistuksen avulla12.

Perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelaan merkitsi samal-
la kaivattua vankempaa otetta toimeentuloturvan toimeenpanosta. Siten 
myös Kelan poliittishallinnollinen painoarvo lisääntyi. Uudistuksen toteu-

11 Lainsäädännöllä vahvistettiin, että perustoimeentulotuen ratkaisutyö käynnistyy Kelassa 
15.12.2016. Perustoimeentulotuen toimeenpano siirtyi kokonaisuudessaan Kelalle vuoden-
vaihteessa 2016–2017.

12 Tämä näkyi käytännössä muun muassa siten, että kun Kelan sisällä henkilökuntaa ryhdyttiin 
rekrytoimaan toimeentulotukityöntekijöiksi, merkittävä osa valituista oli sairauspäivärahan 
käsittelijöitä, vaikka etuus on sekä sisällöllisesti että käsittelytavaltaan hyvin erilainen toimeen-
tulotukeen verrattuna. Sairauspäivärahaetuuden osaaminen ei myöskään tuota samankaltaisia 
synergiaetuja toimeentulotuen osaamisen kanssa kuin esimerkiksi asumistuen tai työmarkki-
natuen osaaminen, koska toimeentulotuen saajat saavat paljon useammin jälkimmäisiä etuuk-
sia kuin sairauspäivärahaa (ks. Ahola 2015, 12).
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tumisen jälkeen Kela vastaa käytännössä lähes täysin perusturvaetuuksien 
ja viimesijaisen toimeentuloturvan toimeenpanosta. 

Huolimatta siitä, että perustoimeentulotuen Kela-siirto oli suuri uu-
distus, jonka toteutukseen liittyi monia epävarmuuksia ja jonka järkevyy-
destä ei vallinnut laajaa yhteiskunnallista konsensusta (ks. kirjan johdanto, 
s. 8, sekä Varjosen artikkeli tässä kirjassa, s. 30), Kelassa sitä kannattivat 
varsinkin johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivat. Laaja kannatus näkyi 
jo ennen valmistelutyön käynnistymistä vuoden 2014 alussa muun muas-
sa kyselytutkimuksessa, jossa Kelan toimistojen johtajista noin yhdeksän 
kymmenestä oli siirron kannalla (Eronen ym. 2014, 76). 

Myös Kelan ylin johto seisoi vahvasti uudistuksen takana:

”kaiken kaikkiaan mun mielestä – – ylempi johto suhtautu tosi 
positiivisesti siihen et meille luotetaan uusia tehtäviä ja oltiin nii-
tä valmiit vastaanottamaankin sitten.” (Haastateltava Kelan han-
keryhmästä)

Näistä lähtökohdista ei ole ihme, että myönteinen asenne välittyi siir-
ron valmistelutyöhön ja näkyi myös uudistuksen täytäntöönpanoa valmis-
telleen hankeryhmän keskinäisissä suhteissa.

”Koko ajan niin oli ihan hirveen hyvä fiilis. Et semmonen todella 
niinkun yhteen henkeen puhaltava.”

”Kauheella tsempillä. Siis meillä oli tosi hyvä niinkun henki.” 
(Haastateltavat Kelan hankeryhmästä)

Kelan vahva kannustava henki toimeenpanon valmistelussa välittyi 
myös sitä vierestä seuranneille muiden organisaatioiden työntekijöille.

”Kyllä mua tietyllä tavalla viehätti koko ajan se Kelan huoleton 
asenne [nauraa]. Että kun se oli niin outoa. Mä en oo tottunut 
sellaseen. Että meillä on yleensä enemmän niinkun ongelmia. 
Että jotenkin se ratkaisukeskeisyys ja positiivisuus ja se. Se mulle 
jäi oikein mieleen.” (Haastateltava ministeriöstä)

Koska Kela-siirtoa oli vatvottu yli 20 vuotta ja kun hallitus päätti to-
teuttaa siirron, Kelassa oltiin ymmärrettävästi uudistuksesta hyvillään ja 
odottavaisin mielin. Kyse on myös yleisemmästä inhimillisestä taipumuk-
sesta häivyttää muutostilanteisiin liittyvää epävarmuutta (vrt. Kahneman 
2011). 

Myös muilla valmisteluun osallistuneilla toimijoilla oli kuitenkin vah-
voja intressejä, jotka näkyvät Kela-siirron tavoitteita koskevissa eriävissä 
painotuksissa. Kelan intressinä oli turvata työpaikat, vahvistaa asemiaan 
toimeentuloturvan järjestäjänä ja sopeuttaa tuki olemassa olevaan etuus-
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tuotantojärjestelmään. Kuntaliittoa puolestaan kiinnostivat enemmän ra-
hoitusvastuun ja työvoimaresurssien siirto kunnilta valtiolle13 – samoin 
se, että Kelaan rakennettava järjestelmä palvelisi mahdollisimman hyvin 
myös kunnissa tehtävää työtä. 

STM:n intressinä oli sen sijaan huolehtia muun muassa siitä, että sen 
oma ote toimeentulotuen toimeenpanoon säilyy vahvana ja että hallituk-
selle esitetyt arvelut toimeenpanokustannusten pienentymisestä toteu-
tuvat. Ministeriön näkökulmasta toimeentulotukiuudistuksen kustan-
nussäästöistä ei vallinnut täyttä varmuutta, mikä käy ilmi vaikkapa Kari 
Ilmosen johdolla toimineen asiantuntijatyöryhmän raportista (Varjosen 
artikkeli tässä kirjassa, s. 30.) Ministeriötä hiersi myös koko uudistuksen 
lähtökohta; sitä oli lähdetty ehdottamaan pakkotilanteessa, jossa VM ei ol-
lut tyytyväinen ministeriön alun perin ehdottamiin säästötoimiin. 

Samalla sekä STM:n että Kuntaliiton edustajien huoli koski erityisesti 
kaikkein heikompiosaisten tuensaajien tilannetta Kela-siirron yhteydessä. 
STM:lle asia oli tärkeä, koska sen johtaessa, ohjatessa ja kehittäessä toi-
meentulotukitoimintaa sillä on myös ylin huolenpitovelvollisuus haavoit-
tuvassa asemassa olevien ihmisten taloudellisesta ja muusta elämäntilan-
teesta. Kuntaliitolle asia oli merkittävä siksi, että Kelan epäonnistuminen 
heikompiosaisten palvelujen järjestämisessä johtaisi siihen, että Kelan pal-
velujärjestelmän poiskäännyttävät elementit ohjaisivat liikaa ja väärin pe-
rustein asiakkaita kuntien järjestämän täydentävän tuen piiriin. Se kävisi 
kuntien kukkarolle, toisin kuin oli ajateltu. 

Kuntien työntekijät eivät olleet ylipäätään lainkaan yhtä yksituumai-
sesti siirtoratkaisun takana kuin Kela. Ennen siirtopäätöstä enemmistö so-
siaalijohtajista kannatti siirtoa (Eronen ym. 2014). Lisäksi siirtoa tukivat 
monet sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat (Mäkinen 2014). Silti myös epäilijöi-
tä ja vastustajia oli paljon, varsinkin perustoimeentulotukityötä tekevissä 
(ks. esim. Virtanen ja Niemelä 2016). Myös tuen rahoitusta koskevissa ta-
voitteissa petyttiin. Kuntaliitto oli alun perin toivonut perustoimeentulo-
tuen ja sen rahoituksen täysimääräistä siirtoa Kelalle kuntien työtaakan 
ja kustannusten pienentämiseksi (Varjosen artikkeli tässä kirjassa, s. 30). 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Epäselvä suhtautuminen tulevaan uudistukseen heijastui uudistuksen 
valmisteluvaiheessa monin tavoin Kelan ja kuntien yhteistyösuhteisiin. 
Kelan hankeryhmässä työskennelleet haastateltavat kertovat yhteistyön ol-

13 Kummassakin asiassa Kuntaliitto sai tavoitteitaan läpi vain osittain. Kuntien rahoitusosuudeksi 
perustoimeentulotuen kustannuksista jäi 50 prosenttia. Kelaan myös rekrytoitiin toimeentulo-
tukityöhön kunnista työntekijöitä selvästi vähemmän kuin Kuntaliitto toivoi. Vain noin kol-
mannes työntekijöistä tuli kunnista, kolmannes Kelan muista tehtävistä ja kolmannes muualta, 
muun muassa yksityisten yritysten palveluksesta.
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leen paikoitellen takkuista, koska kuntien työntekijät suhtautuivat Kelan 
tiedusteluihin ja yhteistyötoiveisiin joskus jopa avoimen kielteisesti. 

Kunta- ja Kela-näkökulman jännitteet pantiin merkille myös sosiaali- 
ja terveysministeriössä.

”Et Kela oli niinkun äärimmäisen positiivinen. Voi sanoa et jopa 
naiivi. Siis siinä että mitä on tapahtumassa. Kun sit taas Kuntaliit-
to oli äärinegatiivinen. Että tästä ei voi tulla mitään muuta kuin 
ongelma.” (Haastateltava ministeriöstä)

Jännitteitä asiassa oli myös kuntien ja Kuntaliiton välillä. 

”Mutta että kunnat oli niinkun ihan päinvastaista mieltä monista 
asioista Kuntaliiton kanssa. Että sekin oli semmoinen mielen-
kiintoinen jännite siinä.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Lainsäädännön valmistelutyöstä vastanneen ministeriön edustajan 
mukaan Kelan hankeryhmän ja kuntien väliltä puuttui myös yhteinen nä-
kemys asioiden eteenpäin viemisestä käytännössä. 

”Kelalla oli niinkun semmonen naiivi usko, että Kela hoitaa. Ja 
sitten Kuntaliitto räksyttää kuin pienet oravat, että ette hoida, ette 
hoida [naurahtaa] Ja siinä yrittää sitten välissä luovia, että miten 
saatais tähän sellainen hyvä ratkaisu. Että se oli semmoinen vä-
hän outo se prosessi. – – Että siinä oli se tilanne, että jouduttiin 
vähän niin kuin näyttämölle pelaamaan semmosta peliä, johon 
kukaan ei ollut valmistautunut. Että vähän semmonen tunne.” 
(Haastateltava ministeriöstä)

Jotkut Kelan työntekijät valmistelutyöryhmässä panivat merkille, että 
kunnat suhtautuivat myöhemmin myös uudistuksen toimeenpanon alku-
vaiheen ongelmiin paikoin jopa vahingoniloisesti.

”Yhdessä tilaisuudessa juttelin tällasen meijän, meille tulleen 
kuntatyöntekijän kanssa ja hän sano suoraan et kunnissa on sel-
lanen tuntuma nyt et Kela suhtautu tän etuuden ottamiseen niin 
ylimielisesti, et ne ei kuunnellu meitä et mitä mieltä me ollaan, et 
miten sitä etuutta tehdään, niin ne on vähän sillain sit, että siellä 
on vähän se niinkun reaktio nyt et no hähhäää et siinäpä ootte 
nyt sen etuuden kanssa – –” (Haastateltava Kelasta)

Kokoavasti voidaan sanoa, että uudistuksen ja sen toimeenpanon val-
mistelutyöhön osallistuneiden organisaatioiden tulokulma työskentelyyn 
oli erilainen ja jännitteinenkin, koska uudistuksesta itsestään oltiin mon-
taa mieltä jopa organisaatioiden sisällä. 
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Hallinnollisen valmistelun tietopohja ja ymmärrys 
perustoimeentulotuesta 
Koska toimeentulotukiuudistusta ei sellaisenaan ennen täytäntöönpa-
noa kokeiltu, Kelassa jouduttiin suunnittelemaan uudistuksen täytän-
töönpanoa vaillinaisen tiedon varassa. Joitain valmistelutyötä helpotta-
via tietolähteitä kuitenkin oli olemassa. Lukuisten aiempien kokeilujen 
tuottamien selvitysten ja tutkimusraporttien ohella käytössä oli myös 
tuoreita aihetta koskevia selvityksiä, esimerkiksi STM:n teettämä arvio-
muistio (STM  2014), Kuntaliiton julkaisema kyselyaineistoon perustuva 
selvitys (Vogt ja Sjöholm 2014) ja THL:n tutkimusraportti toimeentulo-
tuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä (Kuivalainen 2013). Lisäksi 
valmistelutyön aikana valmistuivat mm. Toimeentulotuen uudistamista 
koskevan työryhmän loppuraportti (STM 2015), Vantaan toimeentulotuen 
palveluyhteistyötä koskeva tutkimus (Laatu ym. 2015) ja THL:n julkaise-
ma sosiaalietuja ja -palveluja koskeva raportti (Blomgren ym. 2016). Kelan 
puolella näistä on jonkinlaisella varmuudella hyödynnetty STM:n raport-
tia (2014) ja THL:n vanhempaa tutkimusraporttia (Kuivalainen ym. 2013), 
koska kopiot raporteista löytyvät hanketta koskevien asiakirjojen joukosta.

Se, miten Kelassa hyödynnettiin olemassa olevia raportteja, jää kui-
tenkin haastatteluaineiston perusteella epäselväksi. Ylipäätään se, missä 
määrin Kelan päätöksenteko tapahtui tietoon pohjautuen, on hämärän 
peitossa. Hankkeen työskentelyä ei tältä osin ole raportoitu esimerkiksi 
hankkeen kokousten pöytäkirjoissa tai seurantaraporteissa.

Valmistelutyön ja päätöksenteon tieto-ohjautuvuus ei myöskään eks-
plisiittisesti näy hankeryhmän kokoonpanossa. Jälkikäteen tarkasteltuna 
on yllättävää, ettei esimerkiksi Kelassa tutkimuksesta vastaavasta yksikös-
tä ollut nimetty yhtään edustajaa valmistelusta vastaavaan hankeryhmään 
tai hankkeen ohjausryhmään. Tutkimuksen edustajia ei myöskään kuultu 
asiantuntijoina hankeryhmän työskentelyn aikana, eikä hankkeeseen sisäl-
lytetty tutkimuksellista seurantaa. Tämä tulee esiin myös hankkeen lop-
puraportissa, jossa todetaan, että ”(t)oimeentulotukeen liittyvä tutkimus-
suunnitelma tehtiin hankkeen ulkopuolella.” (Kela 2017b, 18.)

Valmistelutyön aikainen tsemppihenki ei Kelassa horjunut, vaikka 
siirron täytäntöönpanoa valmistelleen hankeryhmän tietopohja oli hatara 
ja hankeryhmässä oli mukana ihmisiä, joilla oli hyvin vähän kokemusta 
isoihin uudistushankkeisiin osallistumisesta tai niiden johtamisesta. Myös 
itse tuki näyttää olleen Kelassa jopa yllättävän vieras. Haastateltavat kerto-
vat, ettei Kelassa tiedetty käytännön toimeentulotukityöstä juuri mitään ja 
että perustoimeentulotukityön ajateltiin varsinkin alkuun olevan pitkälti 
helppoa yhteen- ja vähennyslaskua. 
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”Siis enhän mä tienny tietenkään yhtään mitään tota toimeen-
tulotuesta mitä nyt yleissivistyksen tasolla – –.” (Haastateltava 
Kelan hankeryhmästä)

Tältä osin Kelan hankeryhmässä työskennelleet haastateltavat vah-
vistavat jo aiempien Kela-siirtoa koskevien selvitysten toteamuksen siitä, 
että valmisteluvaiheessa Kelan ymmärrys toimeentulotuesta etuutena oli 
puutteellinen. Tilannetta koetettiin paikata palkkaamalla hankkeeseen toi-
meentulotuen osaajia, mutta liian myöhään ja riittämättömästi. 

”Kun mä huomasin et ei meillä oo tarpeeks tietoa niist käytän-
nöistä, niin mehän rekrytoitiin sitten keväällä yks sosiaalityön-
tekijä meille, mut se ois pitäny olla rekrytoitu jo vuos aikasem-
min. Tai ehkä useampia, et ois voinu täysmääräisesti hyödyntää.” 
(Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Erityisen silmiinpistävää on se, ettei hankeryhmässä tai sen toimin-
taa valvoneessa ohjausryhmässä ollut mukana vakituisesti yhtään ihmis-
tä, jolla olisi ollut kokemusta siitä, minkälaista perustoimeentulotukityö 
käytännössä oli. Tieto etuuden toimeenpanosta perustui paljolti kunnista 
kerättyyn hajanaiseen kyselytietoon ja muutamiin kunnissa tehtyihin ha-
vainnointeihin. Niihinkään ei silti panostettu kunnolla.

”Et se mitä mä niinkun oon jääny kaipaamaan, niin on se et me 
ei tehty semmosta kunnon kenttätutkimustyötä. Elikkä sellasta 
et me ois jalkauduttu sinne kuntiin ja menty aidosti kattomaan 
ja tekemään niitten kans sitä työtä mitä se on, et ois saatu sieltä 
sitä käyttäjäkokemusta. Meillä käytiin tutustumiskäyntejä jos-
sain, nää projektinvetäjät kävi, mutta siel ei ollu ketään sellasta 
aidosti niinkun työntekijää, joka ois ollu siellä vaikka 2 viikkoa 
tekemässä sosiaalityöntekijöitten kanssa, saanu sieltä vinkkejä. 
Et tämmönen mun mielest on suuri… nyt niinkun jälkikäteen… 
niin suurin tavallaan heikkous mikä tässä jäi tekemättä.” (Haas-
tateltava Kelasta)

Haastateltava myöntää, että jälkikäteen arvioiden Kelalla ei ollut riittä-
viä ja ratkaisevia tietoja toimeentulotukityöstä käytännössä. Myös STM:ssä 
Kelan heikko ymmärrys perustoimeentulotuesta aiheutti ihmetystä val-
mistelutyön aikana.

”Mutta et kyllä se oli niin, että Kela ei ymmärtäny mitä se otti vas-
taan. – – kelalaiset sit sanoo jossain keskustelussa ihan pokkana, 
että me ei ruveta sit mitään kuitteja pyörittelemään ja me [nau-
rahtaa] katottiin ihan suu auki, että okei [nauraa]. Että kaikki nyt 
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tietää, että et sä voi toimeentulotukea hoitaa ilman että sä jotain 
kuitteja siinä pyörittelet. Että kun ei ollu niinkun minkäänlaista 
käsitystä siitä, että mikä on se. Että kyllähän se siinä matkan var-
rella sit vähän selvisi. Mutta kyllä oltais monelta ongelmalta väl-
tytty, jos olis aiemmin ymmärretty, että kysymys on jostain ihan 
muusta kuin työttömyysturvaetuuden maksamisesta.” (Haasta-
teltava ministeriöstä)

Kela otti useamman työntekijän voimin osaa uudistusta koskevan lain-
säädännön valmistelutyöhön. Ymmärrys uudistuksen sisällöstä ja tavoit-
teista alkoi näin myös Kelassa hiljalleen hahmottua.

Lainsäädäntötyötä koskeva eripura ja kaoottisuus
Uudistuksen täytäntöönpanon valmistelu oli Kelassa käynnissä yhtäjaksoi-
sesti vuodesta 2014 lähtien alkuvuoteen 2017. Lainsäädäntötyö käynnis-
tyi suunnilleen samoihin aikoihin kuin Kelan uudistuksen vastaanottoon 
liittyvät valmistelut. Lainsäädäntötyön ensimmäisen vaiheen valmistuttua 
vuoden 2015 alkupuolella työ hidastui. Siinä ei virallisesti tapahtunut mi-
tään lähes vuoteen. Katkos lainsäädännön valmistelussa herättää ihmetys-
tä muun muassa siksi, että uudistuksen aikataulu oli tiukka ja ensimmäi-
sessä hallituksen esityksessä uudistuksesta (HE 358/2014) jätettiin paikoin 
uudistuksen toteuttamista koskevia periaatteita avoimiksi.

Syksyllä 2015, muutama kuukausi ensimmäisen lakipaketin hyväksy-
misen jälkeen, ministeriössä pidetyssä kokouksessa käynnistyi Kuntalii-
ton haastateltavan mukaan pitkällinen kädenvääntö Kelan ja ministeriön 
välillä. 

”Siis tehän [Kela] kävitte puoli vuotta taistelua siitä, että toimeen-
tulotuki on etuus. Ja ministeriö sanoi, että se on sosiaalihuoltoa ja 
se ei ole etuus – – Ja siihen hukattiin niinkun puol vuotta aikaa. 
Niinkun siihen teijän väliseen vääntöön – – Että meidät suljettiin 
tästä keskustelusta ulos. Että tehän siellä marssitte ja yrititte väit-
tää, että tämä on etuus, että eihän tämä voi olla sosiaalihuoltoa. 
Vaikka siihenhän liittyy kaikenlaisia sosiaalihuoltoon liittyviä 
kirjauksia.” (Haastateltava Kuntaliitosta)

Luultavasti pitkälti tämän kädenväännön ja muiden lain tulkintaan 
liittyvien epäselvyyksien seurauksena toimeentulotukiuudistuksen lain-
säädännön valmistelu käynnistyi STM:ssä uudelleen keväällä 2016. Kelan 
kannalta tämä – lainsäädäntötyön jälkimmäinen vaihe – muutti tilanteen 
täysin. 
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”Siis se oli aivan karmeeta. 2015 syksystä sinne oikeestaan sinne, 
niin kun vuoden päivät sitä veivattiin, mitä tää tarkottaa kun täs 
pitäis näin. – – me oltiin taas jossakin ministeriön tilaisuudessa 
– – Ja siellä sitten me ensimmäisen kerran niinkun tajuttiin. – – ja 
ne sitten sano siellä aivan suoraan, että hyvänen aika, että sehän 
on niin, että tehän nyt toteutatte sosiaalihuollon kokonaisuutta. 
Teidän täytyy nyt ottaa huomioon kaiken maailman asiat – –. Ja 
tota sillon me tajuttiin et ei hyvänen aika, et mehän ollaan ihan 
hakoteillä.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Lainsäädännön valmistelun jälkimmäinen vaihe oli kaoottinen; se 
tapahtui hirveällä kiireellä, pienen virkamiesporukan toimesta ja saman-
aikaisesti, kun uudistuksen tuotantoon viemiseen oli aikaa vain muutama 
kuukausi. Vasta lainsäädäntöprosessin loppuvaiheessa, jolloin aikaa perus-
toimeentulotuen Kela-siirron toteutumiseen oli enää muutama kuukausi, 
Kelassa alettiin haastateltavien mukaan tosissaan sisäistää se, kuinka isoa 
uudistusta oltiin varsinaisesti tekemässä ja että Kelaan todella oltiin siirtä-
mässä mekaanisen käsittelyn edellyttämän etuuden sijaan sosiaali huoltoon 
kuuluva, yksilöllistä ja huolellista tarveharkintaa edellyttävä tuki. Hallituk-
sen kehysriihessä antama toimeksianto ei-tarveharkintaisesta normite-
tusta etuudesta olikin muuttunut joksikin ihan muuksi kuin mihin oltiin 
varauduttu.

Haastatteluaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että laintulkintaan liit-
tyvät epäselvyydet ovat osin liittyneet ministeriön omiin epäselvyyksiin 
Kela-siirron toteuttamisesta. Valmistelun alkuvaiheessa STM oli Kelan 
haastateltavien mukaan sivuuttanut perustoimeentulotuen sosiaalihuollol-
lisen ulottuvuuden, vaikka esim. Kuntaliitto yritti toistuvasti nostaa asiaa 
keskusteluun.

”Ja mä muistan niis keskusteluista että [Kuntaliiton edustaja] pu-
hui siitä siinä valmisteluvaiheessa. Hän yritti monta kertaa ot-
taa sen ministeriön kanssa puheeksi et miten tää nyt suhtautuu 
tähän sosiaalihuollon muuhun lainsäädäntöön, mut jotenkin se 
ministeriön väkikin, ne sivuutti sen ihan, ei ne niinkun ottanu 
siihen mitään kantaa. Joko ne ei ymmärtäny tai sit ne ei halunnu 
tai en mä oikeen ymmärrä mikä siin sit oli. Et se vaan niinkun jo-
tenkin vaan sivuutettiin.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Kelassa odotettiin sekavaa tilannetta selventävää lain täydennyspaket-
tia malttamattomina ja pelokkainakin, koska aikaa uudistukseen valmis-
tautumiseen oli enää muutamia kuukausia. Vielä keväällä Kelassa oltiin 
kokouspöytäkirjojen perusteella optimistisia siitä, että hallituksen esi-
tys täydentäväksi lainsäädännöksi Kela-siirron toteuttamiseksi saataisiin 
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eduskunnan käsittelyyn nopealla aikataululla. Lakipaketin hyväksyminen 
jäi kuitenkin aivan valmistelun viime metreille. 

Hallituksen esityksessä täsmennettiin olennaisia Kelan ja kuntien 
työnjakoon, tietojenvaihtoon ja toimivaltasuhteisiin liittyviä kysymyksiä 
(HE 217/2016). Kelan ja uudistuksen toimeenpanon kannalta nämä lin-
jaukset tulivat kuitenkin auttamattomasti liian myöhään. Aineiston pe-
rusteella tulkintaepäselvyyksistä toimeenpanon valmisteluun heijastuneet 
ongelmat herättivät syyllisyyttä STM:ssä, jonka virkamiehet pyysivät asiaa 
Kelan hankeryhmän työntekijöiltä anteeksi. 

”Se tuli meille ihan puun takaa. – – oli vahvasti se näkemys, että 
tämä ei ole ollut kyllä sillon alun perin kun sitä lainvalmistelua 
on tehty siellä ministeriössä, niin tämä ei ois ollu se näkemys. 
Mutta tota se oli sit jossain vaihees tullu ja kylhän ne sitten tää 
[ministeriön virkamies] esimerkiks yhessä palaverissa missä itse 
olin, niin hän pyys anteeks, että tämä on heidän [STM] mokansa 
etteivät ole tajunneet tätä aikasemmin niinkun kertoa meille…” 
(Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Kelan näkökulmasta on ymmärrettävää, että sosiaalihuollollisia ele-
menttejä sisältävä riskivaihtoehto torjuttiin, eikä siihen varauduttu, kos-
ka se olisi tiennyt liian monien Kelan työkäytäntöjen ja olemassa olevien 
tietojärjestelmien uudelleenarviointia, samoin työntekijöiden osaamisen 
päivittämistä. Kela oli poliittisena toimijana aiemmin perustellut siirron 
järkevyyttä jo olemassa olevalla tehokkaalla etuuksien toimeenpano-
koneistolla. Tätä koneistoa ei ollut viritetty pyörittämään etuutta, johon 
liittyy vahvasti kytkös sosiaalityöhön. Oli ehkä muutoinkin helpompi al-
kaa ajatella siirtoasiaa jo katetulta kuin kokonaan puhtaalta pöydältä, kos-
ka jo kertaalleen tehtyä on helpompi viilata kuin rakentaa kokonaan uutta. 
Kela halusi pitää kiinni kognitiivisen vaivattomuuden tilasta (Kahneman 
2011): rakentaa jotain tuttua, turvallista, ennen koettua ja selkeää. Kelan 
etuusrepertuaariin jo valmiiksi kuuluneista etuuksista valtaosa sisältää hy-
vin vähän tarveharkintaa. Suhtautuminen tukeen mekaanisena etuutena 
vähensi tilanteen kognitiivista kuormaa eli kokemusta tilanteesta epämää-
räisenä, heikosti ennustettavana ja vieraana (ks. Kahneman 2011). Se oli 
myös linjassa siihen, mihin Kela ja maan hallituskin vaikutti alun alkaen 
sitoutuneen.

Kelassa oli perusteita uskoa siihen, että kysymys oli vain perustoi-
meentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtämisestä. Valmistelutyön 
käynnistäneen kehysriihen päätöksestä saa sen kuvan, että hallitus oli 
sitoutunut tekemään tukeen muutoksia, joilla se sovitetaan paremmin 
Kelaan. Toisaalta jo tammikuussa 2015 hallituksen esityksessä korostettiin, 
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ettei kyse ole vain laskennan ja maksatuksen siirtämisestä, ja Kuntaliitto, 
yksittäiset kunnat ja esimerkiksi THL olivat tuoneet ilmi, että uudistus on 
monitahoisempi. Kelan valmistelusta vastanneelle hankeryhmälle tilanne 
valkeni vasta myöhemmin. Kelassa tunnuttiin itsepintaisesti pitävän kiinni 
väärästä mielikuvasta vielä senkin jälkeen, kun tähän ei annetun tiedon 
(ensimmäinen lakipaketti, julkiset kannanotot ja aihetta koskevat varoitus-
viestit) perusteella ollut syytä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, 
organisaatiot ovat usein haluttomia oppimaan ja vastaanottamaan tietoa 
silloin, kun se on ristiriidassa aiempien kokemusten ja orientaation kanssa 
ja tulkitaan tätä kautta ”vääräksi” (vrt. Staw ja Ross 1980; ks. Paronen 2015, 
33).

Tältä osin Kelan oljenkortena saattoi olla paitsi hallituksen periaate-
päätös myös se, että ministeriön virkamiehet sivuuttivat valmistelun alku-
vaiheessa sen, mistä uudistuksessa oikeastaan oli kysymys. Ministeriön 
haluttomuuteen käsitellä perustoimeentulotuen sosiaalihuollollisia puolia 
valmistelun alkuvaiheessa voi olla monia syitä, joita voimme käytettävis-
sämme olevan aineiston puitteissa vain arvuutella. Luultavasti yksi syy oli 
se, että uudistusta lähdettiin toteuttamaan ainakin joidenkin STM:n vir-
kamiesten mielestä liian heppoisin taloudellisin perustein ja tuen perus-
luonne unohtaen. Ehkä virkamiesten hiljaisuus kertoi myös heidän halut-
tomuudestaan jarruttaa uudistusta ja yritykseen ylläpitää ajatusta siitä, että 
monista epävarmuuksista huolimatta ollaan tekemässä jotain järkevää.

Valmistelulle annettu aikataulu ja resurssit 

Uudistuksen valmistelutyön kireä aikataulu
Samaan aikaan toimeentulotukiuudistuksen kanssa STM:n virkamiehiä 
työllisti kiihtyvällä tahdilla etenkin vuodesta 2015 lähtien sote- ja maa-
kuntauudistuksen suunnittelu. Ministeriö oli siten täystyöllistetty. Sieltä on 
sittemmin tihkunut tietoa myös vakavista virkamiesten kuormitusongel-
mista (Helsingin Sanomat 20.11.2018). Ministeriöiden virkamiesten kuor-
mittuneisuutta selittänee osaltaan paitsi suunnitteilla olevien uudistusten 
kokoluokka myös niiden nopeaan maaliin saattamiseen liittynyt poliitti-
nen paine. Tilanteessa, jossa Sipilän hallitus oli käynnistänyt valmistelun 
monista lainsäädännöllisesti hankalista, monitahoisista ja vaikutuksiltaan 
epäselvistä uudistuksista (suurimpana sote- ja maakuntauudistus), oli 
kova poliittinen paine saada tuloksia aikaan niissä ja myös toimeentulo-
tukiuudistuksessa.

”No siis täähän [valmistelu] oli ihan älytöntä! [naurua] Että me-
hän asuttiin niinkun ministeriössä… Ja kolmessa kuukaudessa 
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kirjoitettiin se lakimuutos. Ja... ja et eihän siinä ollu järjen hi-
ventäkään. – – Että sitä [kiirettä] pitää kysyä poliitikoilta.. Että 
osittainhan se liitty siihen soteen. Joka sit kaatu… Et mehän yri-
tettiin sanoa, että tähän olis voinut ottaa vuoden lykyn… Jopa 
kahden vuoden lykyn. Koska se sote ei tullu… Mutta sehän liit-
tyy politiikkaan. Ja mä tiedän, että ministeriön virkamiehet yritti. 
He yritti niinkun kaikin keinoin sanoa että tämä on niinkun liian 
lyhyt aika. Että tässä ajassa ei voi kirjoittaa hyvää lainsäädäntöä.” 
(Haastateltava Kuntaliitosta)

Haastatteluiden perusteella vaikuttaa siltä, ettei STM:n virkamiehillä 
ollut sananvaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa toimeentulotukiuudistuk-
sen valmistelun epärealistisiin aikatauluihin. Aineiston perusteella jää epä-
selväksi, ketkä STM:n puolelta yrittivät hakea uudistuksen toteuttamiseen 
lykkäystä ja mihin tahoon pyynnöt ovat törmänneet. Emme siten tiedä, 
torppasiko uudistuksen lykkäämisen toisen lakipaketin kirjoittamisen ai-
kaan peruspalveluministeri Juha Rehula vai törmäsikö asia mahdollisesti 
jo ministeriön virkamiesjohdon vastustukseen.

Joka tapauksessa valmistelutyön aikataulun ongelmallisuudesta kes-
kusteltiin ja niin tehtiin myös Kelan sisällä. Osa Kelan haastateltavista 
kertoo nostaneensa valmistelutyön aikana esiin ongelmia ja riskejä, joita 
uudistuksen valmistelun kireään aikatauluun liittyi. Muutamien valmiste-
luun osallistuneiden kriittisistä kommenteista huolimatta vaikuttaa siltä, 
että Kelan puolelta uudistuksen toimeenpanon aikataulun uudelleenjärjes-
telyä ei kuitenkaan missään vaiheessa nostettu vakavasti ainakaan julki-
seen keskusteluun. 

Toisaalta vaikka Kelasta ehkä onkin tuotu esiin kritiikkiä liian kireää 
aikataulua kohtaan julkisuudelta piilossa, poliitikot eivät ehkä ole ottaneet 
kritiikkiä tarpeeksi vakavasti, koska Kela on suoriutunut aiemminkin hy-
vin vastaavista tehtävien siirroista (esim. asumistuki vuonna 1987 ja elatus-
tuki vuonna 2009). Sen ei uskottu aikatauluhaasteista huolimatta epäon-
nistuvan nytkään. Osaltaan Kelan legitimiteettiä saattoivat pönkittää myös 
aikaisempien Kela-siirtokokeilujen kannustavat tulokset (Tuomikoski 
1991; STM 1997). Myös Kelan tietojärjestelmät tiedettiin yleisesti kun tien 
järjestelmiä paremmiksi. Useiden Kelaa ja sen imagoa koskevien mieli-
pidemittausten yksi päätulos on ollut jo pitkään se, että Kela on koettu 
luotettavaksi sekä tehokkaasti ja vastuullisesti toimivaksi organisaatioksi 
(Niemelä ja Pajula 2014). Vielä siinä vaiheessa, kun uudistusta suunni-
teltiin ja valmisteltiin, Kelan kykyyn luotettiin vahvasti sekä kansalaisten 
että sidosryhmien keskuudessa. Toimeentulotuen Kela-siirron kannatus 
oli kansalaisten, toimeentulotukiasiakkaiden sekä sosiaaliturvan toimeen-
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panosta vastaavien työntekijöiden ja heidän esimiestensä keskuudessa laa-
jaa (ks. mm. Kangas ym. 2011; Eronen 2014; Laatu ym. 2015). 

Aikataulun venyttämistä ei ehkä pidetty hallituksen puolesta tarpeel-
lisena myöskään siksi, että ajateltiin siirto-operaation olevan vain pieni 
tekninen uudistus ennen suurempaa toimeentulotukijärjestelmän uudista-
mista, joka oli jo suunnitelmissa. Eduskunnan puolesta uudistuksen aika-
taulua ja sen kohtuuttomuutta Kelan ja uudistuksen täytäntöönpanon kan-
nalta lopulta kuitenkin pahoiteltiin. Jälkimmäisen lakipaketin yhteydessä 
sosiaali- ja terveysvaliokunta piti ”valitettavana, että hallituksen esityksen 
antaminen on viivästynyt ja lainsäädäntöä täsmentävät muutokset saadaan 
vahvistetuksi vasta juuri ennen toimintaprosesseja merkittävästi muutta-
van lainsäädännön voimaantuloa. Aikataulu asettaa Kelan henkilöstön 
haasteelliseen tilanteeseen, sillä hakemuksia pitää pystyä ratkaisemaan ja 
asiakkaita neuvomaan heti vuodenvaihteesta alkaen.” (StVM 33/2016 vp.)

Lain täytäntöönpanoa Kelassa valmistelleessa hankkeessa tunnistettiin 
kuitenkin jo varhain riski, että sisältölinjaukset muuttuvat lainsäädännön 
kehittyessä tai muuttuessa. Riskiä myös pidettiin todennäköisenä ja sen 
vaikuttavuutta suurena. Riskin käytyä toteen suunnittelutyötä jouduttiin 
toteuttamaan merkittävien lainsäädäntöön liittyvien epävarmuustekijöi-
den vallitessa tietämättä, mitä uudistuksella oikeastaan edes tavoiteltiin ja 
missä suhteessa nämä tavoitteet olivat toisiinsa. (Kela 2017a ja c.)

Etenkin uudistuksen valmisteluun Kelassa osallistuneet haastateltavat 
tuntuvat ottaneen valmistelun kireän aikataulun ikävänä, mutta poliittis-
hallinnolliseen toimintaan kuuluvana valitettavana tosiasiana, jolle ei vain 
voinut mitään. Aikataulukysymyksen esiin nostaminen olisi myös vaati-
nut sitä, että Kelan ylin johto olisi lähtenyt haastamaan aikataulua. Siihen 
he eivät kuitenkaan ainakaan julkisesti ryhtyneet. Kelan hankeryhmän oli 
vain sopeuduttava annettuihin raameihin ja tehtävä parhaansa siinä ajassa, 
joka valmistelulle annettiin. Tällä sopeutumisella oli kuitenkin merkittä-
viä vaikutuksia muun muassa uudistuksen täytäntöönpanon testauksen 
kannalta.

Ongelmat siirtokokeilun toteutuksessa ja tietojärjestelmien 
rakennustyössä
Tehtäessä merkittäviä ja ainutlaatuisia järjestelmäuudistuksia nykyisin suo-
sitellaan niiden testausta jonkinlaisen kenttäkokeen avulla (Forss ja Kan-
ninen 2014, 13). Kela-siirrossa näin ei kuitenkaan menetelty. 1990-luvun 
alussa siirtoa kokeiltiin, mutta erilaisessa sosiaaliturvakontekstissa. Myös 
toimeentulotuen toimeenpano-organisaatio oli tuolloin toinen. Muutama 
vuosi sitten toteutetussa viimeiseksi jääneessä Vantaan toimeentulotuki-
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kokeilussakin oli kysymys toimeentulotuen palveluyhteistyöstä Kelan ja 
kunnan välillä, ei varsinaisesta perustoimeentulotuen Kela-siirron kokei-
lusta (ks. tarkemmin Laatu ym. 2015). 

Eräs haastateltava nostaa tämän kokeilun puuttumisen yhdeksi keskei-
simmäksi uudistuksen alkuvaiheen epäonnistumisen syyksi.

”Yks oli niinkun et varmaan tää suurin, se et kun meil ei oo ollu 
mitään kunnon pilottii, meil ei oo mitään kunnon kokemusta 
siitä asiakkaasta, sen niinkun toimeentulotukihakemuksen käsit-
telystä alusta loppuun. Et se Vantaan pilotti mikä oli, niin se oli 
asiakaspalvelupilotti, se ei ollu koko ratkaisutoimintaa.” (Haasta-
teltava Kelan hankeryhmästä)

Siirtokokeilun tekemättä jättämisen keskeinen syy oli uudistuksen 
valmistelutyön kireä aikataulu. Vielä alkuvuodesta 2014 Kelassa pohdit-
tiin, tulisiko jonkinlainen toimeentulotuen siirtokokeilu järjestää, mutta 
Kelan johtoryhmä päätti 15.4.2014, ettei uusia kokeiluja enää käynnistetä. 
Maaliskuussa 2014 hallituksen puoliväliriihessä oli jo hyväksytty toimeen-
tulotukijärjestelmän uudistamiseen malli, jossa perustoimeentulotuki siir-
retään Kelaan (Itkonen ja Välisalmi 2017, 8) ja uudistuksen lainsäädännön 
valmistelu oli sosiaali- ja terveysministeriössä jo käynnistymässä. Kun 
kokeilua ei tehty, uudistusta koskeva tilannekuva oli kokonaisuudessaan 
hatara. Varsinkin tarvittavien työvoimaresurssien arvioimisen kannalta pi-
lotin puuttumisella oli myöhemmin kohtalokkaat seuraukset.

Syitä siihen, miksi pilotille ei järjestynyt aikaa, saattaa olla useita. Polii-
tikoilla on ehkä ollut heikko ymmärrys siitä, miten paljon aikaa tarvitaan 
uudistuksen toimeenpanon valmistelulle ja miksi kokeilu olisi ollut näin 
isossa uudistuksessa tärkeä. Yksi haastateltava arveli, että myös Kelalla 
saattoi olla intressi saada uudistus valmiiksi pikaisesti. Ehkä kunnia uu-
distuksen toteuttamisesta haluttiin oikeaan puolueosoitteeseen ja merii-
tiksi joulukuussa 2016 eläköityneelle pääjohtaja Hyssälälle. Kuten toimit-
taja Olli Ainola (2018) osuvasti totesi, Kela-siirron toteutuksella oli sekä 
puoluepoliittisista että Kelaan liittyvistä syistä kiire. Uudistusta ajettiin 
läpi sille suotuisassa yhteiskunnallisessa käännekohdassa, muun muassa 
sote-uudistuksen valmistelun varjossa, ja vuodenkin aikalisän ottaminen 
olisi saattanut merkitä sitä, ettei uudistusta saataisi vietyä läpi.

Kenties kysymys oli osaltaan myös siitä, että pilotin puuttumisesta 
aiheutuva epävarmuuden tunnustaminen olisi Kelan johdon ja hanke-
ryhmän näkökulmasta uhannut uudistuksen toimeenpanon valmistelun 
sankaritarinaa (vrt. Kahneman 2011, 106–107) – ja pilotin epäonnistuessa 
myös koko siirtoratkaisua ainakin siinä muodossa kuin sen ajateltiin tule-
van Kelaan. 
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Valmistelutyön nopea aikataulu, täytäntöönpanoa ohjaavan lainsää-
dännön viivästyminen ja pilotin puuttuminen vaikeuttivat myös toimeen-
tulotuen tietojärjestelmien rakentamista Kelassa.

”Niin meijän oli niinkun pakko alottaa se tietojärjestelmän ra-
kentaminen – –. Ja sit kuitenkin koko aika taustalla sitä lainsää-
däntöä vietiin eteenpäin, muutettiin. Sielt tuli, jotain toimintoja 
tuli lisää, jotain hävis. Et niinkun, niin meijän oli vaan pakko se 
rakentaminen alottaa – –” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Lisäksi järjestelmien sisällöstä vastanneiden käsitys toimeentulotuesta 
ja sen luonteesta etuutena oli heikko. Kelan hankeryhmässä työskennellyt 
haastateltava kertoo, ettei järjestelmää kehitettäessä ajateltu, että olisi olen-
naista pohtia etuuden luonnetta. Vastuu järjestelmän sisällön ja teknisten 
ominaisuuksien pohtimisesta olisi kenties jälkikäteen arvioiden kannatta-
nut jakaa hankeryhmän sisällä (Itkonen ja Välisalmi 2017, 6).

”Ei, et jotenkin ajateltiin et kun se tulee Kelaan, niin se on Kelan 
yksi etuus. Eikä sitä että se onkin sitten osa sosiaalihuoltoa ja 
meidän pitää siinä kaikessa huomioida se, ne mitä siihen kuuluu 
sitten. – – Ei mut ei tullu mieleenkään ja toisaalt mä aattelin, et 
se ei toisaalta kuulu mun vastuulle. Et mulle kuulu se tietojär-
jestelmä niinkun rakentaminen tai sen edistäminen, niin en mä 
osannukaan, et oisin osannu kysyä tällasta.” (Haastateltava Kelan 
hankeryhmästä)

Kelassa lähdettiin rakentamaan tietojärjestelmiä itse ja varsin kun-
nianhimoisella otteella. Järjestelmä oli integroitava Kelan uusimpaan tie-
toarkkitehtuuriin, sen oli tuotettava paljon tietoa operatiivisen toiminnan 
tueksi ja muutenkin oltava parempi kuin kuntien kirjavat ja hajanaista 
tietoa tuottavat järjestelmät. Tehtävä on jälkikäteen arvioitu myös Kelan 
sisäisen tarkastuksen arvioinnissa turhan kunnianhimoiseksi (Kela 2017a, 
22). Haastateltavat pohtivat myös, että valmisteluvaiheessa olisi kannat-
tanut selvittää tarkemmin, olisiko Kela voinut hyödyntää jonkin kunnan 
käytössä olevaa valmista ohjelmistoa. Tässäkin kohdin ongelmaksi muo-
dostui valmistelun tiukka aikataulu; valmisohjelmistojen kilpailuttaminen 
olisi vienyt liian paljon aikaa.

”Mutta sellasta jälkiviisautta on ollu, että nyt jos ois tienny sillon 
hetkellä A sen, että tää kääntyykin siihen sosiaalihuoltoon, niin 
niin tätä valmisohjelmistotarkastelua olis tehty varmaan vielä 
perinpohjaisemmin ja ehkä päätös olis ollu erilainen millä läh-
dettiin etenemään. Mut se taas, että siellä kunnissa ei ollu yhtä 
ainutta järjestelmää vaan siellä oli useita järjestelmiä, et mikä 
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niistä pohjaksi sitten. Siin ois pitäny kilpailuttaa tämä toimittaja 
ja sitten se kilpailutusprosessi vie kaiken kaikkiaan semmonen 
8 kuukautta äkkiä.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Yksi Kelan ulkopuolisista haastateltavista oli sitä mieltä, että nimen-
omaan ICT-järjestelmän kehittämiseen liittyvät ongelmat aiheuttivat suu-
rimman osan toimeenpanon alkuvaiheen ongelmista.

”Et se isoin yllätys oli se, että se ICT oli niin huonolla tolalla, ettei 
ymmärretty sitä, että kyseessä on harkinnanvarainen etuus… tai 
tuki. Ettei se laskelma ole raamattu – –. Et sen käsittelyjärjestel-
män suhteen ei oltu niinkun yhtään ymmärretty – –. Ja se musta 
aiheutti niinkun sen koko jutun – –.” (Haastateltava Kuntaliitosta)

Hallinnolliseen valmistelutyöhön kohdistuneet toimintamenosäästöt 
ja valmistelua rasittanut Kelan organisaatiouudistus 
Hallitus teki vuoden 2014 kehysriihessä paitsi päätöksen Kela-siirron to-
teuttamisesta myös päätöksen valtionhallinnon virastojen toimintamäärä-
rahojen leikkaamisesta (VNK 2014). Kelassa jo olemassa olevia toimintoja 
tuli tehostaa entisestään, samalla kun Kelan tuli valmistautua kokonaan 
uuden etuuden toimeenpanoon. Tilanne loi valmistelutyölle ahtaat puit-
teet: työntekijäresursseja oli saatavilla vain rajoitetusti ja nämä vähätkin 
työvoimaresurssit oli varattu suurelta osin myös muiden Kelan tehtävien 
hoitoon.

Kelassa valmisteluun osallistuneet työntekijät olivat kuormittunei-
ta myös samanaikaisesti käynnissä olleesta suuresta Kelan sisäisestä or-
ganisaatiouudistuksesta. Kyseessä oli eläköitymässä olevan pääjohtajan 
käynnistämä projekti, jossa myllättiin Kelan keskushallintoa ja etuus- ja 
palvelutyötä uuteen uskoon. Kelan sisäisen tarkastuksen arviointiraportin 
mukaan toimeentulotukihankkeen suunnittelun osuminen yksiin suuren 
organisaatiouudistuksen kanssa oli ”riskialtista” ja organisaatiouudistuk-
sella on ollut ”oma, vaikeasti arvioitava vaikutuksensa valmisteluun ja 
toimeenpanoon” (Kela 2017a, 16). Valmistelua jouduttiin tekemään niin 
kiireessä ja kuormittuneina muista työtehtävistä, ettei analyyttiselle ajatte-
lulle yksinkertaisesti jäänyt riittävästi aikaa eikä kognitiivisia edellytyksiä 
(ks. Gennetian ja Sharif 2015). 

Toimeentulotukihankkeessa työskennelleet keskushallinnon työnteki-
jät kertovat joutuneensa venymään uuden organisaation tuomien työteh-
tävien ja hankkeen edellyttämän työpanoksen takia välillä kohtuuttomas-
tikin. Toimeentulotukiuudistusta jouduttiin suunnittelemaan tilanteessa, 
jossa koko Kelan ”roolijärjestelmä” (Simon 1979, 16) oli pistetty uusiksi.
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”Siis kyl se [organisaatiouudistus] oli meille yks kompastuskivi, 
et kyl se oli. Se tapahtu niin väärään aikaan. Et tota varmaan sit 
jos se ois ollu vuotta myöhemmin. Tai sit ois pitäny pitää huoli 
siitä, et ne on ne samat henkilöt jotka siel jatkaa ja jotka ovat 
myös vastuussa, et koska nythän sinnehän nimitettiin, sinne tuli 
lakiyksikön päällikköä ja osaamiskeskuksen päällikköä ja ties 
mitä, ja kukaan heistä ei ollut ollut mukana niinkun näissä asiois-
sa sillon kun alotettiin.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Valmistelijat olivat organisaatiouudistuksen, mutta myös muiden 
tehtävien, vuoksi ylikuormittuneita. He joutuivat siis tekemään päätöksiä 
tilanteessa, joissa aikaa päätöksenteon reflektointiin oli sekä muiden työ-
tehtävien ja roolimuutoksiin totuttautumisen että valmistelun tiukan aika-
taulun puolesta hyvin niukasti.

”Mä tein semmosen 50–60 tuntii viikossa töitä ja se oli – – millis-
tä kiinni – – etten ollu burn outissa – – sitten se hanke loppu niin 
sen jälkeen – – 2 kuukautta meni toipumiseen etten meinannut 
päästä jaloille ollenkaan.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Organisaatiouudistus sotki myös perustoimeentulotuen organisoin-
tia ja käyttöönottoa ohjaavan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskes-
kuksen perustamista. Osa sen keskeisistä työpaikoista oli sellaisia, että ne 
piti julistaa organisaatiouudistuksen myötä avoimeen sisäiseen hakuun. 
Yksikköön voitiin hankkia Kelan ulkopuolelta toimeentulotukeen ja toi-
meentulotukityöhön perehtynyttä työvoimaa vain hyvin rajoitetusti. Kelan 
ylimmässä johdossa vallitsi vahva usko sekä siihen, että organisaatiouudis-
tus kannattaa toteuttaa, että siihen, että asiat osataan hoitaa talon omalla-
kin työvoimalla. 

Kuntayhteistyön resursointi
Uudistuksen täytäntöönpanon suunnittelusta vastanneen Kelan toimeen-
tulotukihankkeen sisällä kuntayhteistyö järjestettiin Kuntaliiton ja Kelan 
yhteistyönä. Tämän yhteistyön hoitamista ei kuitenkaan erikseen vastuu-
tettu kenenkään hoidettavaksi eikä sille osoitettu valtionhallinnossa erik-
seen rahoitusta (Itkonen ja Välisalmi 2017, 5, 14). Koska ylätason ohjaus, 
suunnittelu ja tavoiteasetanta kuntayhteistyölle puuttui, sen laadussa oli 
suuria alueellisia vaihteluita. Kuntia ei esimerkiksi ollut kunnolla sitoutettu 
vastaamaan Kelan työkäytäntöjä koskeviin kyselyihin. 

Toisaalta kuntakentän suhtautuminen Kela-siirtoon oli paikoin pas-
siivisen odottava ja kriittinen. Siksi myös tieto, jota Kelan hankeryhmä sai 
kunnista haalittua valmistelutyön tueksi, oli heikkolaatuista ja riittämätön-
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tä. Yhtenä keskeisenä syynä Kelan ja kuntien takkuavaan yhteistyöhön oli 
monien kuntien nihkeä suhtautuminen uudistusta kohtaan. 

”Must oli niinkun tosi hankala oli se kuntayhteistyö – – ne vaan 
odotti oikeestaan, että Kela tekee asioita ja kertoo heille mitä pi-
tää tehdä – –. Ne oli kyllä tosi hiljasia, et mä mietin monta kertaa 
niissä tapaamisissa, kun epätoivoisesti yritin jotain tällasta tilai-
suutta vetää, – – ei se oikeen vastavuorosta ollu. – – ne joten-
kin ihan hiljaa vaan seuras, että miten se Kela nyt hommat tekee 
[naurahtelua] et ei niitä kauheesti kiinnostanutkaan meitä auttaa. 
Ja mä toisaalta niinkun ymmärrän sen ihan hirveen hyvin. Koska 
se oli heiltä pois. Kaikki ei tätä siirtoa kannattaneet.” (Haastatel-
tava Kelan hankeryhmästä)

Kuntaliittoa taas närkästytti muun muassa se, että Kela suhtautui kiel-
teisesti Kuntaliiton pyrkimyksiin hankkeistaa uudistuksen toimeenpanon 
valmistelun edellyttämä yhteistyö ja ottaa siten kuntien edustajat tiiviim-
min mukaan lain täytäntöönpanon valmisteluun.

”Kun eihän me voitu, kun meidän resurssit oli niinkun tässä – – 
eikä me saatu vaikka me haettiin tähän hanketta – –. Me haet-
tiin ministeriöltä rahaa kuntien tukemiseen tähän näin… ja… 
itseasiassa siinä vaiheessa Kela suhtautui negatiivisesti tämmö-
sen hankkeen tarpellisuuteen, eikä puolustanu meitä – – ja me 
ei saatu rahoitusta – –. Koska me oltiin silloinkin sitä mieltä, että 
tää ei niinkun onnistu näin [napsauttaa sormiaan]. Ja te olitte 
silloinkin sitä mieltä, että me hoidamme. Ni sehän oli kauhean 
uskottavaa ja me oltiin silloin, että no... hoitakaa [naurahtaa].” 
(Haastateltava Kuntaliitosta)

Perustoimeentulotukityölle varatut henkilöstöresurssit

Kenties eniten kritiikkiä Kela on toimeentulotukiuudistuksen toimeenpa-
non valmistelussa saanut siitä, että varsinaiseen toimeentulotukityöhön 
resursoitiin liian vähän työntekijöitä. Henkilöstömäärän aliarvioimisen 
todetaan Kelan hankeryhmän loppuraportissa johtuneen uudistuksen tiu-
kasta aikataulusta ja käytettävissä olevien taustatietojen puutteellisuudesta 
(mm. kuntien henkilömitoitus ja käsittelyyn kunnissa käytetty aika). (Kela 
2017a, 16–17; Kela 2017b.) Haastattelu- ja asiakirja-aineistomme perus-
teella tilanteesta piirtyy kuitenkin monimutkaisempi kudelma.
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Henkilöstöresurssien poliittinen lähtötaso
Kun päätös Kela-siirrosta tehtiin, hallituksella oli käytettävissään STM:n 
arviomuistio, jossa siirtoa perusteltiin sen tuottamilla mittakaavaeduilla. 
Työryhmään kuuluneen Kuntaliiton esittämän alustavan arvion mukaan 
kuntasektorilta olisi mahdollisuus uudistuksen myötä vähentää 1 000–
1 300 henkilötyövuotta ja hallinnolliset menot vähenisivät siirron myötä 
79–107 miljoonaa euroa (STM 2014, 27). Muistiossa kuitenkin todetaan, 
että Kelassa henkilöstökustannusten vaikutuksia ei kirjoitushetkellä ollut 
mahdollista arvioida. Ministeriön muistiossa ei siis lupailla mitään konk-
reettista uudistuksen tuottamista säästöistä henkilöstömenoissa.

Hallitus kuitenkin luotti kehysriihessä siihen, että perustoimeentulo-
tuen Kela-siirto tuottaa massiiviset, yli 60 miljoonan euron säästöt tuen 
toimeenpanomenoissa (VTV 2020, 15). Kehysriihen päätösasiakirjojen 
liitteiden perusteella vaikuttaa siltä, että hallitus oletti Kelan hoitavan pe-
rustoimeentulotuen toimeenpanon noin neljänneksellä henkilöstömää-
rällä verrattuna kuntiin. Suhteutettuna Kuntaliiton esittämiin aiempiin 
alustaviin arvioihin säästetyistä henkilötyövuosista kuntasektorilla halli-
tukselle oli syntynyt käsitys, että Kelalle riittäisi tehtävän vastaanottamista 
varten 300–400 henkilötyövuotta lisäresursseja (vrt. STM 2014, 27). 

Tarvittavan henkilöstön määrästä käytiinkin heti valmistelun alku-
vaiheista saakka poliittista kädenvääntöä ministeriöiden kanssa. Kela kävi 
STM:n ja VM:n virkamiesten kanssa useaan otteeseen neuvotteluja uudis-
tuksen täytäntöönpanon vaatimasta budjetista. Taustalla vaikuttivat vah-
vasti hallituksen kehysriihessä antamat raamit valtionhallinnon toiminnan 
tehostamisesta ja korkeiksi asetetut odotukset uudistuksen tuottamista 
säästöistä.

”Et eihän me valmistelussa voitu niinkun lähtee siitä, että meil 
ois rahaa niinkun hölvätä tähän ihan älyttömästi. Meil oli aika 
tarkasti niinkun siis 7,5 miljoonaa vuodelle 2016 ja sitten mitä se 
oli 36/37 miljoonaa siitä eteenpäin. Siihenhän se piti saada mah-
tuu. Eihän se, eihän me voitu lähtee esittämään niinkun julkisuu-
teen eikä, ei nyt sinne välttämättä ollenkaan, mut sanotaan nyt 
vaikka valtiovaranministeriölle, et me tarvitaan rahaa enemmän. 
Mä muistan kun verissä päin käytiin jostain kuudesta miljoonas-
ta taistelua, koska valtiovarainministeriö ihmetteli isoon ääneen 
että mihin te sitä rahaa oikeen tarviitte.” (Haastateltava Kelan 
hankeryhmästä)

Kädenvääntö lähti Kelan hankeryhmän näkökulmasta monessa mie-
lessä varsin ikävästi liikkeelle. Neuvottelujen lähtökohdaksi oli ministe-
riöissä otettu luultavasti juuri hallituksen kehysriihen päätöksen pohjalta 
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ajatus siitä, että Kela hoitaa tuen toimeenpanon 400 henkilötyövuoden 
turvin. Tämä luku toimi pitkään eräänlaisena poliittisena alkuoletusase-
tuksena (ks. Johnson ja Goldstein 2013) uudistuksen edellyttämistä lisä-
resursseista Kelalle. 

Myös Kelasta ulospäin annetuilla lausunnoilla oli oma osuutena hen-
kilöstöresurssien poliittisen lähtötason syntymisessä. Mielikuvan synty-
mistä pönkitti Kelan johtajan lehdistölle antama varomaton lausunto. 

”No, se lähti vähän nurinkurisesti liikkeelle, tosi nurinkurises-
ti. – – mä nyt sanon sen ääneen että se oli [johtoasemassa oleva 
Kelan toimihenkilö], joka sano joskus sillon 2000… sillon kun 
tätä siirtoa ruvettiin puuhaamaan, niin hän sanoi jossakin julki-
sessa keskustelussa että tää on 400 ihmistä mitä Kela tarvii tähän. 
– – Et sehän oli hirveen vaikeeta kun se oli jotenkin iskostunut 
sitten ministeriössä totta kai ja muuallakin niitten ihmisten pää-
hän et 400 et vau et mitkä säästöt – – tästähän tulee mielettömät 
säästöt. – – tiedettiin heti kun tehtiin ensimmäiset laskelmat; ei 
hyvänen aika, ei me tällasella määrällä täst mitenkään selvitä ja 
sit ruvettiin hivuttamaan niinkun ylöspäin sit sitä lukua niin et 
me saatiin se mihinkä me sitten päädyttiin.” (Haastateltava Kelan 
hankeryhmästä)

Vielä kesällä 2014 Kelan hallitukselle esitellyssä talous- ja toiminta-
suunnitelmassa mainitaan, että perustoimeentulotuen siirtäminen ai-
heuttaa Kelan toimintamenoihin 400 henkilötyövuoden laskennallisen 
lisäyksen. Arvio tarvittavasta työntekijämitoituksesta alkoi kuitenkin sy-
käyksittäin kohota ylöspäin, kun Kela alkoi tehdä omia arvioitaan tuen 
edellyttämistä resursseista. 

Kelan myöhemmät arviot ja laskelmat tarvittavista resursseista
Työntekijämitoituksen arviointi oli varsinkin suunnittelun alkuvaiheessa 
vaikeaa, koska käytännön työn määrää koskevat pohjatiedot olivat puut-
teellisia. Toimeentulotukihakemusten määriä ja käsittelyaikoja pyrittiin 
Kelan hankeryhmässä selvittämään mm. THL:n tilastojen, ennusteiden, 
kuntakyselyjen ja työntutkimuksen menetelmillä. Lisäksi Kelan kehittä-
mispalveluihin palkattiin kaksi toimeentulotukityötä tehnyttä käsittelijää 
ja yksi sosiaalityöntekijä, mutta vasta hankkeen loppuvaiheessa. Yhteistyö 
kuntakentän kanssa oli tässäkin kohdin takkuista. Kuntien tietojärjestel-
mistä ei ollut suoraan saatavilla tarkkoja tietoja esimerkiksi siitä, miten 
kauan toimeentulotukihakemusten käsittely keskimäärin vie. Tieto oli täl-
tä osin hajanaista ja perustui epämääräisiin arvioihin.
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”Et kuinka paljon kunnissa on, mikä se kuntien htv-määrä on 
mikä menee tähän perustoimeentulotuen hoitamiseen. Sellasta 
ykskäsitteistä lukua ei oo ollu. – – Et et tiedon puutehan täs on 
ollu se iso ongelma, kun ei oo ollu sitä ajantasaista.” (Haastatelta-
va Kelan hankeryhmästä)

Lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla havainnointi- ja työntutki-
muksen menetelmien hyödyntäminen toimeentulotukityöhön tarvittavien 
resurssien arvioimisessa törmäsi kuntien yhteistyöhaluttomuuteen.

”– – nää meijän tietojärjestelmäsuunnittelijat niin ei vaan kerta 
kaikkiaan päässy, koska kunnissa oli sitä mieltä, tai kunnat oli 
sitä mieltä et heil on niin kiire et ei he tämmösiä ylimääräisiä 
hengailijoita sinne voi ottaa et siin oli vähän sitten – –” (Haasta-
teltava Kelan hankeryhmästä)

Keväällä 2015 arvio henkilöstöresurssitarpeesta oli kuitenkin Kelassa 
kohonnut jo 645 henkilötyövuoteen. Hankkeen ohjausryhmän kokous-
pöytäkirjoista käy ilmi, että tämä arvio lähetettiin myös ministeriöl-
le tiedoksi. Lisäresurssien tarvetta perusteltiin muun muassa sillä, että 
sosiaali- ja terveysvaliokunta oli antamassaan mietinnössä korostanut, että 
Kela tarvitsee riittävät henkilöstöresurssit tehtävän hoidon turvaamiseksi 
(StVM 54/2014 vp).14

Keväällä 2015 Kelan toimeentulotukihankkeen alaisuuteen perustet-
tiin erillinen alatyöryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida henkilöstöresurs-
sien tarvetta tarkemmin, koordinoida tuen toimeenpanoa varten tarvit-
tava lisähenkilöstö sekä selvittää kunnista Kelaan siirtyvän henkilöstön 
tilannetta. Ryhmässä arvioitiin useaan otteeseen valmistelun edetessä tar-
vittavaa henkilöstömäärää hakemukseen käsittelyyn käytetyn ajan ja tuki-
hakemusten määrän perusteella. 

Syksyllä 2015 käytiin hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirjan 
perusteella keskustelua siitä, että jo kertaalleen korotettu 645 henkilöstö-
työvuoden resurssitarve oli edelleen alimitoitettu. Ongelmana oli myös se, 
että samaan aikaan Kelalle oli langetettu säästövelvoitteita toimintamenoi-
hin, ja osa toimeentulotuen vaatimasta resurssitarpeesta oli tarkoitus hoi-
taa Kelan sisäisillä henkilöstövoimavaran siirroilla. Säästöjen takia muun 
etuustyön tekemisestä oli nipistettävä 100 henkilötyövuotta. Ohjausryh-
män henkilöstön edustaja nosti kokouksessa esiin huolen siitä, että liian 
vähäiset henkilöstöresurssit voivat johtaa siihen, ettei hakemuksia saada 

14 Loppuvuodesta 2015 sosiaali- ja terveysvaliokunta muistutti jälleen, että toimeentulotuki-
uudistuksen yhteydessä on huolehdittava riittävästä henkilöstömitoituksesta asiakkaiden neu-
vonnassa, ohjauksessa ja hakemusten käsittelyssä.
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käsiteltyä 7 päivän lakisääteisessä käsittelyajassa ja että henkilöstö uupuu 
työtaakan alla.

Aikaisemmissa raporteissa on esitetty, että henkilöstöresursseja kos-
kevien laskelmien virheet johtuivat hakemuskohtaisen käsittelyajan aliar-
vioimisesta. Arvioinnissa käytetyt tapaukset olivat liian helppoja, laskujen 
käsittelyyn käytetty aika arvioitiin väärin ja unohdettiin se, että työnteki-
jöistä suurimmalle osalle etuus oli kokonaan uusi. (Itkonen ja Välisalmi 
2017, 6.) Hankkeen omista asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että tehdyt 
laskelmat osuivat joiltain osin hyvin lähelle toteutunutta tarvetta. Kelan 
hankkeen ohjausryhmässä esiteltiin tammikuussa 2016 kolme erilaista 
skenaariota toimeentulotukihakemusten ja asiointien määristä, ja laskel-
missa otettiin huomioon myös kuntien avustavat toimenpiteet. Tämän 
pohjalta lueteltiin joukko toimenpiteitä, joilla Kelassa voidaan varautua 
uudistuksen aiheuttamaan lisätyöhön. Riskiarviot sisälsivät konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten asiakaspalvelu- ja ratkaisutyötä tulisi uudistuksen 
alkuvaiheessa resursoida. Todennäköisimpänä pidettiin vaihtoehtoa, jossa 
noin 70 % toimeentulotukiasiakkaista käy tammikuussa Kelan toimistossa, 
soittaa Yhteyskeskukseen tai lähettää Kelaan toimeentulotukihakemuksen. 
Hankeryhmän esityksessä todetaan, että edellä mainitun skenaarion toteu-
tuessa Kelan tulisi varautua siihen, että toimeentulotukityöhön tulee resur-
soida uudistuksen alkuvaiheessa noin 1 600 henkilötyövuotta. Tätä varten 
Kelan tulisi kouluttaa pelkästään toimeentulotuen ratkaisutyöhön sovitun 
500 henkilötyövuoden suuruisen joukon lisäksi 900 henkilötyövuoden 
suuruinen vararesurssi etuuskäsittelijöitä. Todennäköisimmän skenaarion 
toteutuessa olisi varauduttava siihen, että muiden etuuksien käsittelyajat 
venyisivät. Kelan tulisi varautua myös siihen, että puhelinpalvelua hoidet-
taisiin myös lauantaisin, asiakaspalvelua karsittaisiin ja toimistoissa työs-
kentelevät työntekijät hoitaisivat takaisinsoittoja asiakkaille aamulla ennen 
toimistojen avautumista ja uudelleen kello 16:n jälkeen iltapäivällä. 

Ehdotusten vastaanotto hankkeen ohjausryhmässä ei ollut kovin hyvä.

”Ei se [ohjausryhmässä esitetyt skenaariot] kauheesti keskustelua 
herättänyt. Ehkä ne oli niin radikaaleja. Siis nehän oli kamalia 
lukuja. Jos siel puhuttiin, että tarvitaan 400 ja sitten tulee joku 
joka esittää, et jopa 1 200 ihmistä tarvittais, niin onhan se sel-
lainen joka herättää keskustelua. Tai siis, ei keskustelua vaan se, 
että se tyrmää ajatukset, että koska niist ei juurikaan puhuttu – –. 
Et näkyy se siitä kokouksen muistiosta et ei siitä kauheesti kes-
kusteltu. Sen puheenjohtaja kyl päätti, et tätä asiaa kyl seurataan. 
Ja seuraavassa kokouksessa sitten oli, mutta sieltä oli otettu pois 
näitä lukuja – –.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)
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Samaa asiaa sivuaa myös toinen haastateltava.

”Oli erikseen tämmönen henkilöstöalaprojektikin, niin siellähän 
projektin vetäjähän teki sellasen arviolaskelman, puhuttiin niin 
sanotusta nauruversiosta, et pahimmillaan vois olla, mut siihen 
ei niinkun täällä uskottu, että näin vois käydä, että oli no höpö-
höpö, ja se oli se todellisuus mikä sitten toteutukin. Et se niinkun 
se osoitti sen, et henkilöstöö pitäis olla se yli 1 000 henkilöö te-
kemässä sitä etuutta, et sen pystyis tekemään ja miten asiakas-
määrät kasvaa, että esimerkiks täällä pääkaupunkiseudullahan 
tammikuussa asiakasmäärät kasvoi 120 prosenttia siihen mitä ne 
aikasemmin oli, – – todellisuus yllätti vielä radikaalimmin sit-
ten.” (Haastateltava Kelan ohjausryhmästä)

Vielä tammikuussa 2016 etuusjohtaja Anne Neimala esitteli Kelan joh-
toryhmälle todennäköisimpänä skenaarion, joka edellyttäisi, että toimeen-
tulotukityöhön resursoidaan uudistuksen alkuvaiheessa yhteensä 1  600 
henkilötyövuotta. Pöytäkirjan perusteella ei selviä, mitä asiasta on johto-
ryhmässä keskusteltu. Asiasta on kirjattu: ”toimeentulotuen käyttöönotos-
sa onnistumiseksi tehdään tarvittavat toimenpiteet Kelassa”.

Maaliskuuhun mennessä tilanne oli kuitenkin muuttunut. Toimeen-
tulotukihankkeen ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin tuolloin uudel-
leen vuodenvaihteen riskienhallintatoimenpiteitä ja henkilöstöresurssien 
tarvetta. Kokousmateriaalien perusteella tarvittava lisäresurssien määrä oli 
supistunut useammalla sadalla henkilötyövuodella, eli yhteensä vuoden-
vaihteeseen arvioitiin tarvittavan toimeentulotukityöhön 750 henkilötyö-
vuotta. Muilta osin riskienhallintatoimia oli kuitenkin merkittävästi lisätty. 
Esimerkiksi ratkaisutyöhön tulisi valjastaa alkuvuonna 2017 talkootöihin 
työntekijöitä etuuspalvelujen ja asiakaspalveluyksiköiden lisäksi myös 
keskushallinnosta ja varauduttava ylitöihin kaikissa yksiköissä. Lisäksi 
toimeentulotukiratkaisuja tehtäisiin muiden etuuksien läpimeno aikojen 
kustannuksella ja asiakkaille tarkoitetun asiointipalvelun näkymää muo-
kattaisiin niin, että asiakkaiden yhteydenotot vähenevät. Kuntia kehotet-
tiin myös tekemään toimeentulotukipäätöksiä yli vuodenvaihteen ja mer-
kitsevän viimeisiin toimeentulotukipäätöksiin selvästi esille tietoja, joiden 
pohjalta Kelassa voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä uusi päätös toi-
meentulotuesta. 

Hankeryhmän dokumenttien ja haastattelujen perusteella tammi-
kuun ja maaliskuun 2016 välillä tehdyn uudelleenarvioinnin seuraukse-
na Kelaan rekrytoitiin toimeentulotukityöhön huomattavasti vähemmän 
työntekijöitä kuin pessimistisimmät (lopulta lähimmäksi todellista tilan-
netta myöhemmin osoittautuneet) laskelmat olisivat edellyttäneet. Hen-
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kilöstöresursseja koskevan huomattavan lisätarpeen esiin nostaminen oli 
osoittautunut poliittisesti liian tulenaraksi. 

”Et se oli vähän semmosta poliittista – – Kela halus tämän tehtä-
vän, nii eihän me voitu, me ei missään nimessä voitu sanoo et nyt 
me tarvitaan 1 000 ihmistä. Tää ei ois ikinä tää siirto toteutunu 
– –.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Haastateltavat kertovat, että ”nauruversio”-laskelman henkilöstö-
resursseja ei lopulta voitu lähteä esittämään eteenpäin ministeriöille. Jos 
näin olisi tehty, uudistuksen toteuttaminen olisi saatettu pistää kokonaan 
jäihin, eikä perustoimeentulotuen Kela-siirto olisi välttämättä toteutunut. 
Koska myös peruspalveluministeri Rehula oli alkanut suhtautua koko uu-
distukseen kriittisesti, tilanne oli vakava ja pelko todellinen.

”No kyllä mä itekin muistan sellasen tilaisuuden, missä mä istuin; 
siel oli ministeri – – ja tota sillon oli jo laki vahvistettu. – – mä 
muistan me käytiin keskustelua niin kyl se [ministerin] näkemys 
oli sillon hyvin vahvasti se, että ei tätä siirtoa pitäisi toteuttaa. Et 
se oli jotenkin kauheen semmonen niinkun hyvin negatiivisesti 
suhtautu siis ministerinä – – siinä oli joka tapauksessa semmo-
nen uhka päällä että tota, ettei tämä välttämättä [toteudu] – –.” 
(Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Ministeriöissä suhtauduttiin koko valmisteluvaiheen ajan penseästi 
Kelan pyyntöihin lisäresursseista. Tilanne oli luultavasti keskustalaiselle 
ministerille hankala siitä syystä, että keskustajohtoinen Kela oli aiemmin 
itse julkisesti lupaillut hoitavansa etuustyön huomattavasti kuntia tehok-
kaammin vain 400 henkilötyövuoden voimin. Valmistelun edetessä ja las-
kelmien tarkentuessa näytti siltä, että Kela tarvitsee ainakin uudistuksen 
alkuvaiheessa toimeentulotukityöhön lähes yhtä paljon resursseja kuin uu-
distuksen arvioitiin säästävän kunnissa. Sekä Kelalle että keskustalaiselle 
ministerille olisi kenties ollut kiusallista myöntää, että aiemmat lupaukset 
olivat olleet pahasti liioiteltuja.

”– – ensimmäiset henkilöstöresurssit mitkä on laskettu, niin ar-
vioitiin et Kela tarvii 550 henkilötyövuotta siihen. Sit sitä nostet-
tiin 650:een ja sekin oli ujo, vähän että voidaanko nostaa, se nos-
tettiin. Ja ihan loppumetreillä nostettiin sinne 750:een. Mut siinä 
vaiheessa kun se nostettiin 750 henkilötyövuoteen se määrä, niin 
tuota, siinä vaiheessakin jo todettiin, oli laskelmat olemassa, että 
tää ei riitä. Mutta ei ollu sitten rohkeutta lähteä esittämään isom-
pia, koska oli taustalla vähän pelko siitä, että tää etuus ei tuukaan 
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meille hoidettavaks, jos me ei pystytä näyttää, et me tehään se 
tehokkaammin mitä kunnissa tehtiin.” (Haastateltava Kelasta)

Toimeentulotukitöihin rekrytoitiin lopulta loppuvuoden aikana yh-
teensä 620 henkilöä, joista 170 toimihenkilöä siirtyi tehtäviin Kelan sisältä. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kelan hankeryhmä on jo maaliskuussa 2016 
ollut kipeän tietoinen siitä kaaoksesta, joka vuodenvaihteessa 2016–2017 
olisi edessä. Riskienhallintatoimenpiteistä huolimatta hanke- ja ohjausryh-
mässä tunnuttiin tietävän, että uudistuksen alkuvaiheessa toimeentulo-
tukityöt ruuhkautuvat pahasti.

Kelan näkökulmasta perusteltua lisäresurssien tarvetta ja valmisteluun 
liittyviä muitakin ongelmia oli välttämätöntä häivyttää näkyvistä, koska 
muutoin etuutta ei ehkä olisi saatu Kelaan. Tilanteessa, jossa Kelan johto 
ei uskaltanut avoimesti tuoda esiin valmistelun aikana ilmenneitä vakavia 
ongelmia ja riskejä, Kelan hankeryhmän oli pakko jatkaa eteenpäin aina-
kin ”jotenkuten selviytyen” (vrt. Braybrooke ja Lindblom 1970). 

Heti vuodenvaihteessa 2016–2017 henkilöresurssien aliarvioinnin 
suuruusluokka ja seuraukset kävivät viimeistään selväksi muillekin. Toi-
meentulotukitilanne nostettiin uudella intensiteetillä myös Kelan johto-
ryhmän ja hallituksen kokousten esityslistoille. Toimistojen asiakaspalvelu 
oli pahasti ruuhkautunut ja työntekijöiden päivät venyivät pitkiksi. Ylitöitä 
päätettiin heti tammikuun alussa tehdä jokaisena viikonloppuna. Helmi-
kuussa lisärekrytoinnit ruuhkatilanteen purkamiseksi olivat jo hyvässä 
vauhdissa. Vuoden 2017 lopun tietojen perusteella perustoimeentulotuki-
töitä tehtiin Kelassa yhteensä 1 377 henkilötyövuotta eli lähes 1 000 hen-
kilötyövuotta enemmän kuin toimeentulotukiuudistuksen valmisteluvai-
heen alkuvaiheessa oli arvioitu (kuvio 1, s. 97).15 

15 Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan perustoimeentulotuen toimeenpanokus-
tannukset ovat yli kolme kertaa suuremmat kuin uudistuksen valmisteluvaiheessa arvioitiin 
(VTV 2020, 15–16).
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Kuvio 1. Arviot Kela-siirron edellyttämistä henkilötyövuosista ja toteuma vuoden 
2017 lopussa. 

 

1 377 htv 
(toteutuma 
31.12.2017;
sisältää 
ratkaisutyön, 
asiakaspalvelun 
toimistoissa ja 
puhelinpalvelun)

620 
henkilöä
(resurssi-
varaus 
vuoden 
2016 
lopussa)

750 htv
(arvio 
maalis-
kuussa 
2016)

1 600 htv
(tarkistus-
laskelmien 
todennäköisin 
skenaario
vuoden 2016 
alussa)

645 htv
(arvio
syys-
kuussa 
2015)

400 htv
(arvio
maalis-
kuussa 
2014)

Lähteet: Kelan johtoryhmän ja valmistelun ohjausryhmän pöytäkirjat v. 2014–2016 sekä Juha Turpeinen, 
sähköpostitiedonanto 14.11.2019.

Miksi toimeentulotukiuudistuksen alkuvaihe epäonnistui?

Jälkikäteen näyttää selvältä, että koko uudistuksen valmisteluprosessi 
käynnistyi monella tapaa huonojen tähtien alla. Esitämme seuraavaksi ko-
koavasti neljä selitystä sille, miksi toimeentulotukiuudistuksen alkuvaihe 
epäonnistui.

1) Hallituksen alkuperäinen päätös siitä, mitä uudistuksella tavoi-
tellaan ja miten se toteutetaan, oli epärealistinen ja epäselvä, eikä uu-
distuksen toimeenpanolle annettu lisäaikaa, vaikka uudistuksen tavoit-
teenasettelu eli viime hetkiin saakka.

Uudistuksen alkuperäinen tavoite toiminnan tehostamisesta oli epä-
realistinen. Esimerkiksi STM:n arviointiryhmän raportin perusteella tuen 
toimeenpanon tehostumisen mittakaavaa oli vaikea arvioida. Alkuperäi-
nen tavoite tuen toimeenpanon tehostamisesta muuttui myös valmistelun 
edetessä entistä vaikeammaksi saavuttaa, koska tuen harkinnanvaraisia 
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elementtejä lisättiin. Tukea ei uudistuksen yhteydessä ”normitettukaan” 
tavalla, joka olisi mahdollistanut Kelan toimeenpanojärjestelmän tehok-
kuuspotentiaalin hyödyntämisen. Hallinnollisen päätöksenteon näkö-
kulmasta uudistuksen toteuttamista koskevan toimeksiannon epäselvyys 
aiheutti isoja ongelmia, koska Kelan oli vaikea saada kiinni siitä, mihin 
uudistuksen toteuttamisessa olisi pitänyt keskittyä. Lisäksi, vaikka uudis-
tusta koskevia tavoitteita lisättiin ja täsmennettiin vielä hetkeä ennen kuin 
uudistus oli pantava täytäntöön, hallitus ei antanut hallinnolle lisäaikaa 
sen valmistelulle. 

”Tää osoittaa vaan sen, että kun tällaisia isoja päätöksiä tehdään, 
niin pitää antaa aikaa tälle niinkun toimeenpanolle.” (Haastatel-
tava ministeriöstä)

2) Valmisteluun osallistuneilla hallinnon toimijoilla (STM, Kela ja 
Kuntaliitto) ei ollut yhteistä näkemystä siitä, mitä uudistukselta odotet-
tiin ja miten tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Kelassa takerruttiin 
liian pitkään hallituksen alkuperäiseen ajatukseen uudistuksen toteut-
tamisesta. 

Toimeentulotuen erityisluonne valmistelun alkuvaiheessa tietoisesti 
tai tiedostamattomasti torjuttiin sekä Kelan hankeryhmässä että STM:ssä, 
koska a) valmistelun alkuvaiheessa uudistuksesta yleisesti puhuttiin pe-
rustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtämisenä Kelaan ja 
b) STM:n johdolla tapahtunut lainsäädäntötyön valmistelu eteni ristiriitai-
sissa ja epätietoisissa tunnelmissa. Ymmärrys toimeentulotuesta hahmot-
tui etenkin Kelassa niiden etuuksien kautta, joita Kela on aiemmin saanut 
hoitaakseen.

”Kun mehän ei olla koskaan toimeenpantu mitään semmosta 
etuutta, mikä olisi osa niinkun tätä sosiaalihuoltoa. Se on ollu 
aina kuntien tehtävä ja – – kun sinne jää se täydentävän osuus 
sinne kuntaan, niin eihän sitä nyt voi noin vaan, et kylhän sen 
järkikin sanoo siinä, et jos niinkun jälkikäteen kun sitä ajattelee, 
niin eihän sitä voinu mitenkään edes – –. Sehän oli ihan hölmöö 
ajatella niin.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Kun myös valmistelutyöhön osallistuneiden muiden toimijoiden 
(Kuntaliitto ja ministeriöt) välillä oli selvästi epäselvyyttä siitä, mistä uu-
distuksessa oli kyse, Kelassa syntyi suuri houkutus suhtautua etuuteen 
teknisenä, laskennallisena ja perinteisiä Kela-etuuksia muistuttavana etuu-
tena, jonka työjärjestelyt, tietojärjestelmät ja toimeenpano voitiin sovittaa 
vain pienin uudelleenjärjestelyin osaksi Kelan toimeentuloturvaratkaisuja 
suoltavaa koneistoa. Tämä oli myös se käsitys, joka hallituksellakin näyttää 
vielä kehysriihessä olleen uudistuksen sisällöstä. (Kuvio 2, s. 99.)
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Kuvio 2. Kela-siirron valmisteluun osallistuneiden intressitahojen Kela-siirron tavoit-
teita koskevat painotukset.

Kela

Tuki muokattava 
mahdollisimman 
yhdenmukaiseksi 
perusturvaetuuksien 
kanssa

Tukityö ja -työorganisaa-
tio muokattava muun 
etuustyön ja -työorgani-
saation kaltaiseksi

Skaalaetujen, verkko-
palvelujen, olemassa-
olevien työvoima-
resurssien yms. 
hyödyntäminen 

STM

Alussa epätietoisuutta 
tukeen liittyvien sosiaali-
huollollisten elementtien 
siirrettävyydestä Kelaan
 
Lainsäädäntötyön 
kakkosvaiheessa (2016) 
kannaksi vahvistuu, että 
tuki ei ole etuustyötä 
(so. sosiaalihuollolliset 
näkökökohdat on 
huomioitava sen 
toimeenpanossa) 

Heikompiosaisten 
tilanteeseen liittyvien  
riskien huomioon 
ottaminen

Kuntaliitto 

Tuen rahoitusvastuu 
Kelaan (valtiolle), jolla 
myös  järjestämisvastuu

Tuen järjestämiseen 
tarvittavat työntekijä-
resurssit kunnista Kelaan

Kelan käsittelyjärjes-
telmän palveltava myös 
kuntia

Tuen sosiaalihuollollinen 
luonne otettava 
huomioon 

Heikompiosaisten 
tilanteeseen liittyvien  
riskien huomioon 
ottaminen

Perustoimeen-
tulotuen 

Kela-siirto

”Me ehkä liikaa tuudittauduttiin siihen – – et siirretään tämä las-
kenta ja maksatus niinkun Kelalle. Eli – – aateltiin – – että siis 
poliitikkoja myöten, että se on vaan yhteen- ja vähennyslaskua ja 
sitten jos jää plussan puolelle tai miten se nyt sanotaan, miinuk-
sen puolelle laskelma, niin maksetaan sitten se erotus asiakkaalle, 
et siinä ei niinkun ajateltu mitenkään sitä kauheen semmosena 
hankalana, ja hyvin vahvana koko ajan oli se että Kelassa ei tehdä 
sosiaalityötä.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)
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Tutkimuksen perusteella valmisteluun osallistuneiden organisaatioi-
den jännitteet ja epäselvyydet uudistuksen keskeisistä sisällöistä tulivat sel-
keimmin esiin STM:n ja Kelan välillä. Tulkintaepäselvyyksien takia STM 
ja Kela hukkasivat arvokasta aikaa vääntämällä kuukausia kättä uudistuk-
sen sisällöstä. 

3) Kelalla ei ollut kykyä ottaa vastaan tietoa, joka oli ristiriidassa 
sen omien agendojen kanssa, eikä sillä ollut halua tai rohkeutta tuo-
da avoimesti esiin uudistuksen toteuttamiseen liittyneitä riskejä, kos-
ka se oli poliittisena toimijana osallistunut alkuperäisen päätöksen 
syntymiseen.

Koska uudistuksen lainsäädännön valmistelu ja hallinnollinen täytän-
töönpanon valmistelu olivat monella tapaa yhteen kietoutuneita ja saman-
aikaisia, valmistelutyöhön osallistuneiden roolit ovat vaihdelleet tilantees-
ta ja kokouksesta toiseen. Etenkin Kelan hankeryhmässä työskennelleet 
haastateltavat ovat istuneet ministeriöiden koolle kutsumissa kokouksissa, 
milloin lainsäädännön valmisteluun osallistuvina asiantuntijoina, milloin 
sen täytäntöönpanon valmistelusta vastaavan viranomaisen edustajina. 

Poliittisena toimijana Kela järjesti itselleen perustoimeentulotuen 
lupaamalla hoitaa etuuden vain 400 henkilötyövuoden lisäresursseilla 
tietämättä kuitenkaan kovin tarkkaan, minkälaisesta etuudesta perustoi-
meentulotuessa on kysymys. Koska hallituksen rakennepoliittisessa oh-
jelmassa juuri kustannusnäkökulma oli keskeinen siirtopäätöstä ohjaava 
kehys (mm. kuntien heikentyneen taloudellisen tilanteen ja sen korjaamis-
pyrkimysten johdosta), myös aiemmin siirtoa vastustaneiden, talousnäkö-
kulmaa korostaneiden, puolueiden taholta kuului päätöksen jälkeen enää 
vähän soraääniä. Epätoivoisesti säästöjä etsivän hallituksen korvissa Kelan 
toiveikkaat arviot toiminnan tehostumisesta kuulostivat lupaavilta ja näin 
valmistelutyö saatiin käyntiin. Kelassa luotettiin turhankin sinisilmäisesti 
siihen, että uudistuksen toimeenpanossa onnistutaan, tulipa tuki Kelaan 
missä muodossa ja millä hinnalla hyvänsä.

”Kun me ollaan kuitenkin aika semmosia vahvoja niinkun et me 
vaan niinkun mennään eteenpäin niin siihen on aika vaikee sit-
ten jonkun tulla ulkopuolelta sanomaan et kyllä te nyt päin sei-
nää ajatte (naurua). Et et kuka sen ois meille sanonu et nyt ei mee, 
että meette kyllä mettään.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)

Ulkopuolelta katsottuna Kelan vahva usko onnistumiseensa herätti 
sekä ihmetystä että ihailua. 

”Kyllä se Kelan optimismi oli ihan vilpitöntä optimismia. Ja kyl-
lä mun täytyy sanoa, että se leimaa muutenkin. Että muissakin 
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asioissa, että Kela on aika itseriittoinen putiikki. Ja hyvin sem-
monen itseään suojeleva ja puolustava.” (Haastateltava ministe-
riöstä)

”Ja se usko oli teillä niinkun tosi vahva. Se niinkun johtajatason 
usko. Että kyllä me tää homma niinkun hoidetaan. Niin täytyy-
hän siihen sitten uskoa.” (Haastateltava Kuntaliitosta)

Ongelmat Kelan valmistelutyössä olivat monin osin samantyyppisiä 
kuin ryhmäajatteluksi16 kutsutussa ilmiössä (ks. tarkemmin Janis 1982, 
244). Sille on ominaista muun muassa päätöksentekoon osallistuvan 
ryhmän kokoonpanoon ja ideologisiin lähtökohtiin liittyvä yhdenmu-
kaisuuden paine, yksimielisyys, itsesensuuri, käsiteltävien asioiden joh-
tajakeskeinen ja kollektiivinen järkeily (soraäänten tukahduttaminen), 
haavoittumattomuuden illuusio, ulkopuolisia tahoja koskevat kielteiset 
stereotypiat, toiminta epätäydellisen informaation varassa, omiin ratkai-
suihin liittyvien riskien heikko tunnistamiskyky ja puutteet niihin va-
rautumisessa sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämisen laiminlyönti. 
Nämä kaikki ryhmäajattelulle ominaiset asiat toistuivat jollain tapaa myös 
uudistuksen täytäntöönpanon valmistelussa Kelassa. 

Liiankin vahvalta vaikuttava käsitys omasta onnistumisesta oli omiaan 
luomaan tilanteen, jossa uudistuksen valmisteluun lähdettiin huoletto-
masti ja omanarvontuntoisena ja riskit jätettiin vähemmälle huomiolle. 
Itsevarmuus häiritsi loogista ajattelua ja sai valmistelijat tekemään johto-
päätöksiä liian heppoisin perustein (vrt. Etzioni 1999). Saattaa myös olla, 
että esimerkiksi kunnista tulleet varoitusviestit oli helppo sivuuttaa, koska 
niiden (joissain kohdin) aggressiivinen ja synkkä sävy oli liian suuressa 
ristiriidassa Kelan luottavaisen ja itsevarman ”hyvän fiiliksen” kanssa. 
Kelassa ei voitu ottaa huomioon kunnista kantautuvia soraääniä, koska ne 
uhkasivat Kelassa rakennettua selviytymistarinaa (vrt. Kahneman 2011, 
106–107).

Lopulta Kelan vahva tavoite turvata perustoimeentulotuen Kela-siir-
ron toteutuminen houkutteli tai jopa pakotti organisaation salaamaan on-
gelmia. Kelan johtoa oli tiedotettu niistä riskeistä, joita sisältyi siihen, ettei 
toimeentulotukityöhön resursoida tarpeeksi henkilöstöä. Kelan johto oli 
myös tietoinen siitä, miten suuresta henkilöstövajeesta oli riskiarvioiden 
mukaan kysymys. Tarvittavia lisäresursseja ei silti aineistomme mukaan 
pyydetty ministeriöstä. Toisaalta näyttää myös siltä, ettei niitä olisi pyytä-
mälläkään saatu. Myös hallitus näyttää odottaneen Kelalta sitä tehokkuut-

16 Kiitämme esitystämme Hallinto- ja kuntatutkimuksen päivillä Tampereella syksyllä 2017 
kommentoineita henkilöitä.
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ta, jonka pohjalle alkuperäinen siirtopäätös oli (hyvin hatarin perustein) 
rakennettu. 

4) Poliittishallinnollinen valmistelutyö käynnistyi yksinkertaiste-
tuin lähtöoletuksin, se oli riittämättömästi resursoitua ja sen tiedolli-
nen perusta oli heikko.

Vaikuttaa siltä, että uudistus ja sen valmistelu haluttiin niin säästöjä 
hakevassa hallituksessa kuin massaetuuksien käsittelyyn erikoistuneessa 
Kelassakin nähdä yksinkertaisena projektina heti valmisteluhankkeen pe-
rustamisesta alkaen. Uudistukseen suhtauduttiin liian kevyesti ja etsittiin 
ratkaisuja, jotka ovat ”riittävän hyviä” ja tulkittiin kokonaisuutta yksinker-
taistaen jättämällä ”epäolennaisuudet” huomiotta (vrt. Simon 1979, 26–27). 

Täytäntöönpanoa suunnitelleen Kelan hankeryhmän työryhmien 
kokoonpano ja niiden keskinäinen yhteistoiminta myös suunniteltiin tie-
dontuotannon ja kriittisen ajattelun kannalta epätarkoituksenmukaisesti. 
Hankkeen alatyöryhmiin ei otettu mukaan esimerkiksi viimeiseksi jää-
neessä Vantaan toimeentulotuen palveluyhteistyökokeilussa mukana ollei-
ta Kelan työntekijöitä. Hankkeen ei myöskään arvioitu hyötyvän esimer-
kiksi Kelan tutkimuksen asiantuntemuksesta, koska yhtään tutkimuksen 
edustajaa ei pyydetty mukaan valmistelutyöhön. Näyttää myös siltä, että 
hankkeen alatyöryhmät ovat toimineet osin toisistaan erillään ja hanke on 
kärsinyt kokonaiskoordinaation puutteesta. 

Uudistuksen täytäntöönpanon valmistelussa rationaalisuuden ohuus 
näkyi esimerkiksi siinä, että valmistelutyön pohjaksi kerätty tieto, var-
sinkaan kunnista kerätty, ei ollut riittävää eikä tiedonkeruun tapa syste-
maattinen. Osassa alahankkeista tiedonkeruu jätettiin kesken. Näin tehtiin 
esimerkiksi tietojärjestelmän kehittämisen alkuvaiheessa, kun päätettiin 
jättää selvittämättä, olisiko järjestelmän kehittämisessä voinut hyödyntää 
ainakin osin myös valmista tietojärjestelmää. Ainakin kunnista kerätyn 
tiedon hajanaisuuden ja heikon laadun sivuuttamiseen tuntuvat vaikutta-
neen myös tunteet ja arvot, mikä sotki loogis-empiiristä analyysia.

Kaikkein eniten tiedollista pohjaa nakersi se, ettei uudistuksen val-
mistelussa ollut mahdollista hyödyntää sitä testaavaa kokeilua. Aikaa sen 
toteuttamiseen ja myös ymmärrystä sen tarpeellisuudesta oli liian vähän.

Valmistelutyö toteutettiin Kelassa myös hyvin keskushallintovetoisesti 
ja lopulta myös hyvin pienillä henkilöstöresursseilla Kelaa koskevan sääs-
tökuurin vuoksi. Nämä resurssit oli osin sidottu muihin tehtäviin, ja myös 
samaan aikaan toteutetun ison organisaatiouudistuksen läpiviemiseen. 
Tästäkin syystä on ymmärrettävää, ettei hankkeessa ehditty riittävästi poh-
timaan sitä, minkälaista tietoa päätöksenteon tueksi on syytä kerätä, miten 
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tiedon laatua on syytä arvioida ja minkälaisia johtopäätöksiä tämän tiedon 
pohjalta voidaan tehdä.

Myös ministeriössä oltiin uudistuksen valmisteluvaiheessa kovilla lu-
kuisten lainsäädännön uudistamishankkeiden samanaikaisuuden ja po-
liittisen aikapaineen vuoksi. Vaikka ministeriöstä pyydettiin uudistuksen 
toimeenpanolle lisää aikaa, hallitus ei sitä antanut. Kenties myös siirron 
vatvominen jo 1980-luvulta asti aiheutti sekä hallinnon että poliitikkojen 
puolella taisteluväsymystä; olotilan, jossa pitkään vatvottuihin ongelmiin 
ei enää jaksettu varsinaisen siirtotyön käynnistyttyä paneutua riittävästi. 

Hallinnollisen rationaalisuuden ehdot ja poliittishallinnollisen 
yhteispelin onnistuminen

Hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuutta voidaan arvioida tarkaste-
lemalla, miten hallinto onnistuu saavuttamaan niitä tavoitteita, joita sil-
le on poliittisen järjestelmän puolelta asetettu. Edellä todetun perusteella 
Kela onnistui siinä huonosti. Toisaalta Kela oli lopulta lähes mahdottoman 
tehtävän edessä. Samaan aikaan, kun uudistukselle asetettuja tavoitteita 
muutettiin ja lisättiin lainsäädäntötyön ja hallinnollisen valmistelutyön 
edetessä, tavoitteiden priorisoimisesta ei aineistomme perusteella käyty 
valmistelutyön aikana juurikaan keskustelua. Asianosaisilla organisaatioil-
la oli myös eriäviä käsityksiä siitä, mihin suuntaan uudistusta tulisi viedä. 
Lisäksi valmistelutyölle annettu aika oli etukäteen lukittu eikä sitä tavoittei-
den muuttumisesta, lainsäädäntöprosessin venymisestä sekä valmistelun 
keskeneräisyydestä (muun muassa kokeilun puuttumisesta) huolimatta 
muutettu. Vastaavasti sekä valmistelutyön että varsinaisen toimeentulo-
tukityön edellyttämät todelliset resurssitarpeet kätkettiin, vaikka uudis-
tuksen sisältö muuttui lainsäädäntötyön edetessä selvästi alkuperäisestä.

Kun tavoitteet ovat epäselviä ja jännitteisiä ja ajasta ja resursseista on 
puute, sekä yksittäiset ihmiset että organisaatiot tekevät huonoja päätöksiä 
(vrt. Shah ja Sharif 2012). Vaikuttaa siltä, että toimeentulotukiuudistuksen 
valmisteluvaiheessa tehdyt virheelliset päätökset ovat olleet pääasiassa seu-
rausta näistä kontekstuaalisista ehdoista, jotka määrittelivät toimeentulo-
tukiuudistuksen toteuttamista. Hallinnollisen päätöksenteon rationaali-
suutta sekoittavat tekijät olivat siten hierarkkisessa suhteessa keskenään: 
ilman epäselvää ja ristiriitojen täyttämää tavoiteasetantaa, epärealistista 
valmistelulle annettua aikataulua sekä tehostamispaineiden alla päätettyä 
kohtuuttoman tiukkaa henkilöstömitoitusta uudistuksen toimeenpanon 
alkuvaihe olisi voinut sujua paremmin. 

Haastateltavat Kelan ulkopuolelta painottivatkin sitä, ettei uudistuk-
sen alkuvaiheen epäonnistumisesta voi syyttää yksittäisiä virkamiehiä sen 
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enempää Kelassa kuin muissakaan valmisteluun osallistuneissa organisaa-
tioissa.

”Ja sitä haluun vielä painottaa, että tässä ei oo kyse yksilöistä. Että 
kaikki valmistelijat oli tosi asiantuntevia – –. Tää oli niinkun po-
liittis-insitutionaalinen ongelma. – – Mutta että sitä kun tullaan 
eri koneistoista ja koneistoilla on niinkun erilaiset… Että älkää 
vaan antako sellaista vaikutelmaa, että kyse olis yksittäisistä ih-
misistä. Että se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. – – Mut-
ta tää just tää, että miten vaikeeta on muuttaa maailmaa, kun ins-
tituutiot pysyy niinkun omissa asemissaan. Että se tässä varmaan 
on se opetus.” (Haastateltava ministeriöstä)

Vaikuttaa siltä, että politiikan ja hallinnon yhteispelin epäonnistumi-
sen juurisyyt ovat toimeentulotukiuudistuksen tapauksessa syvällä poliit-
tishallinnollisissa rakenteissa. Ensinnäkin politiikan ja hallinnon aikajänne 
– ja tätä kautta orientaatio ja motivaatio uudistuksen toteuttamiseen – oli 
erilainen. Hallituksessa istuvilla ministereillä (ja puolueilla) oli vahva tah-
to saada vietyä halutut uudistukset läpi vaalikauden aikana. Uudistusten 
valmistelun ja toimeenpanon venyessä vaalikausien yli poliitikot ottavat 
aina riskin, että uudistus kuopataan, mikäli se ei miellytä uutta hallitusta. 
Tämän uudistuksen kuoppaaminen oli todellinen riski myös Kelalle, mut-
ta poliitikkojen arvaamattomien ratkaisujen pelossa ja uudistuksen läpi-
viemiseen liittyvien vahvojen tavoitteiden vuoksi se ei lähtenyt julkisesti 
kritisoimaan ja haastamaan sille sälytettyä mahdotonta tehtävää. 

Poliittisen järjestelmän ja hallinnon yhteistoimintaan liittyy aina tie-
tynlainen siihen luonnostaan kuuluva epäluottamus. Politiikka on hallin-
non näkökulmasta tahtojen taistoa, jossa hallinnon tehtäväksi jää usein 
valmistella keskeneräisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat keinot. 
Hallinto taas on politiikan näkökulmasta kuin Moolokin kita, jonka aja-
tellaan käyttävän uudistusten valmisteluun niin paljon rahaa ja aikaa kuin 
sille annetaan. On siksi ymmärrettävää, että myös poliitikot suhtautuvat 
hallinnon pyyntöihin, toiveisiin ja vaatimuksiin välillä skeptisesti. Kela 
otti näillä ehdoilla vastaan sen, mitä otettavissa oli, ja lopulta – tilanteen 
ajauduttua karille – kovimman hinnan siitä maksoivat asiakkaat ja Kelan 
asiakas- ja etuustyöntekijät. Poliittishallinnollisen järjestelmän toimivalle 
yhteistyölle ja rationaaliselle päätöksenteolle vaalikausien yli ei näytä ole-
van ainakaan tämän tapauksen valossa olemassa vahvoja kannustimia. 

Toiseksi julkishallinnon organisaatiot eivät ole ainoastaan päätöksiä 
toimeenpanevia koneita (Virtanen ja Stenvall 2010, 42–43), vaan myös 
vahvoja intressejä omaavia poliittisia toimijoita. Tilanne on otollinen 
tuottamaan julkishallintoon osaoptimointia. Toimeentulotukiuudistuk-
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sen valmistelussa osaoptimointi ja toimijoiden oman edun tavoittelu nä-
kyi monessa kohdin etenkin Kelan ja kuntien välillä. Paine yhteistyöhön 
paremman lopputuloksen saamiseksi oli pienempi kuin hallinnonalojen 
omien intressien aiheuttama kitka (vrt. Heinonen 2017, 95). Eriävät int-
ressit Kelan ja kuntien työntekijäryhmien välillä aiheuttivat valmistelutyön 
aikana erilaisia tiedon keräämiseen, vastaanottamiseen ja käsittelyyn liit-
tyviä ongelmia. 

Toimeentulotukiuudistuksen valmistelutyöhön vaikuttivat siis useat 
perusluonteiset poliittishallinnollisen toiminnan rationaalisuutta sekoitta-
vat häiriötekijät, joiden seurauksena julkishallinnon toiminta oli jälkikä-
teen kokonaisuudessaan irrationaalista. 

Alkuvaiheen epäonnistumisesta huolimatta ministeriöstä ja Kunta-
liitosta valmisteluun osallistuneet haastateltavat suhtautuivat (ehkä juuri 
näistä syistä) armeliaasti siihen, miten valmistelutyö kaiken kaikkiaan su-
jui. Kelan valmistelijoiden itseruoskivaan analyysiin verrattuna ulkopuo-
liset haastateltavat kokivat toimeenpanon alkuvaiheen ongelmat lopulta 
aika pieninä.

”Mut et henkilökohtaisesti, tietäen, että mitä tässä on tapahtunut 
– –. Niin musta tää meni lopulta niinkun aika hyvin. – – Et musta 
mahdollisuudet olis ollut paljon suurempaankin katastrofiin – –. 
Et siis en mä tarkoita sitä, että tietenkään näin ei olis saanut käy-
dä, mutta – –. Että tää tuottaa varmaan pidemmässä juoksussa 
sitten niinkun aika hienoja juttuja.” (Haastateltava Kuntaliitosta)

Se, miten hyvin tai huonosti siirtopäätös ja sen valmistelu lopulta on-
nistuu, tulee arvioitavaksi vasta myöhemmin. On mahdollista ja osittain 
jo nähtävissä, että vaikeudet myös käynnistivät prosessin, jonka myöntei-
set seuraukset paljastuvat vasta ajan kanssa. Mikäli alkuvaihe olisi suju-
nut mutkattomammin, järjestelmään olisi saattanut jäädä pieniä, mutta 
merkittäviä virheitä, joiden korjaamiseen ei olisi yhtä hanakasti tartuttu. 
Myös paljon arvostelua aiheuttanut resurssikysymys saattaa ajan kuluessa 
asettua uuteen valoon.

”Kuten sanoin niin mä oon, melkeen sieluni silmin nään, sa-
notaan 3 vuoden päässä, niin me ollaan siinä tasossa, mikä me 
arvioitiin tammikuun lähtötasoksi näissä tota resurssiasioissa. 
Tää on mun vainuni, koska se vääjäämättä se niinkun tehokkuus 
kasvaa, kun siihen opitaan ja saadaan prosessit ja toimintatavat 
järjestettyä ja viilattua.” (Haastateltava Kelan hankeryhmästä)
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Haastateltavat myös uskoivat siihen, että uudistus tuottaa pidemmäl-
lä aikavälillä paljon hyvää yhteistyötä ja tietoa järjestelmän kehittämisen 
tueksi. 

Kuten kuunnelmasarjassa Knalli ja sateenvarjo, jossa ministeriön 
erikoisosaston virkamiehet keksivät ratkaisut tilanteen korjaamiseksi ja 
välttävät komennuksen arkistotehtäviin Ulko-Hebrideille, asiat saatta-
vat kääntyä lopulta hyvin myös toimeentulotukiuudistuksen kohdalla, 
varsinkin kun syyllisten osoittaminen on tässä tapauksessa vaikeampaa 
kuin kuunnelmassa. Byrokratian tehottomuutta parodioivassa kuunnel-
massa virkamiehet ovat usein itse vastuussa aiheuttamistaan ongelmista. 
Kela-siirron kohdalla alkuvaiheen epäonnistumisesta ovat kuitenkin vas-
tuussa myös muut asianosaiset organisaatiot eikä vähiten kaikista tiukasta 
uudistuksen aikataulusta ja epärealistisista tavoitteista jääräpäisesti kiinni 
pitänyt hallitus.

Lopuksi

Valitettavasti toimeentulotukiuudistus ei ole ainoa esimerkki poliittis-
hallinnollisen järjestelmän kyvyttömyydestä toteuttaa isoja uudistuksia 
onnistuneesti. Toimeentulotukiuudistuksen valmistelusta löytyy monia 
yhtäläisyyksiä vielä kaoottisemmalta vaikuttaneeseen sote- ja maakun-
tauudistuksen valmisteluun. Sote-uudistuksen valmistelua ja johtamista 
vaikeuttivat poliittisen ohjauksen ristiriitaisuus ja kangertelevaan päätök-
sentekoon liittyvät ongelmat. Toimeentulotukiuudistuksen tapaan sote- ja 
maakuntauudistuksen valmistelun aikataulu oli täysin epärealistinen, uu-
distukseen liittyviä riskejä ei kylliksi huomioitu, valtakunnallisen ohjauk-
sen ja paikallisen vastuun rajanveto oli epäselvä ja esimerkiksi tietopohjan 
analysointiin ei annettu riittävästi aikaa. (Ranta ym. 2019.)

Uudistusten valmistelutyön ongelmista voidaan kuitenkin ottaa opik-
si. Kela-siirron valmistelusta kertyneen kokemuksen perusteella Kelan si-
säinen tarkastus on antanut asiasta omat suosituksensa. Ensinnäkin olisi 
tärkeää toteuttaa suurten uudistusten yhteydessä niitä tai ainakin niiden 
keskeisimpiä osia koskeva kunnollinen kenttäkoe ennen kuin ne otetaan 
käyttöön. Uudistusten valmistelutyössä tulisi jatkossa 1) vaihtaa saattaen 
2) ja edetä vaiheittain. Lisäksi jatkossa pitäisi 3) parantaa yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta, 4) varata muutoksiin riittävästi aikaa, 5) varautua erityi-
sen huolellisesti siirtymävaiheisiin, 6) hyödyntää arjen asiantuntijuutta ja 
7) suhtautua vakavasti riskienhallintaan ja lisätä riskienhallinnan osaamis-
ta. (Kela 2017a, 30–31.) Resurssien riittävyydestä huolehtiminen, hallinto-
jen välisen yhteistyön kehittäminen ja riskienhallinnan ja siihen liittyvän 
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tiedottamisen parantaminen ovat aineistommekin perusteella asioita, joi-
hin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Hallinnollisessa päätöksenteossa tolkullisten ratkaisujen tukemisek-
si voisi lisäksi olla hyvä kehittää hankkeisiin jonkinlaisia tarkistuslistoja 
(vrt. Simon 1979), jotka varmistaisivat päätöksenteon pohjana käytettävän 
tiedon laatua. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa sitä, että hankeryhmän 
tulisi eri vaiheissa työskentelyä dokumentoida ja reflektoida hankkeessa 
kerättävän tiedon validiteettia, reliabiliteettia, laajapohjaisuutta ja objek-
tiivisuutta. Isoihin kehittämishankkeisiin tulisi myös nimetä henkilö, joka 
vastaa hankkeen tieto-ohjautuvuudesta.

Askeleita tähän suuntaan on Kelassa jo otettu. Tiedolla johtaminen on 
nykyään nostettu Kelassa strategiseksi tavoitteeksi (Kela 2020). Kela on toi-
sin sanoen julkisesti sitoutunut organisaationa tekemään päätöksiä, jotka 
pohjautuvat tutkittuun tietoon, ja pyrkii näin tietoisesti loogis-empiiriseen 
(rationaaliseen) päätöksentekoon. Askel tiedolla johtamisen kehittämisek-
si on tärkeä myös siinä mielessä, että kuten toimeentulotuki uudistuksen 
valmistelukin osoittaa, jopa Kelan omien tutkijoiden tuottamaa tietoa 
toiminnan suunnittelun tueksi hyödynnetään Kelassa vielä varsin vähän. 
Tutkijoiden näkökulmasta kolikolla on tässä kaksi puolta. Toisaalta teke-
mämme tutkimuksen luotettavuutta ei heikennä ainakaan se, että Kelan 
hallinnon intressit kontaminoisivat tutkimuksemme lähtökohtia tai pyr-
kisivät vaikuttamaan esimerkiksi tutkimustemme tuloksiin tai niiden 
julkaisemiseen. Tämänkin tutkimuksen olemme saaneet tehdä edusta-
massamme organisaatiossa rauhassa, mikä kenties keventää sektoritutki-
muslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden riippumattomuutta alati epäi-
levän tiedeyhteisön mieltä. Kolikon toinen puoli on kuitenkin synkempi. 
Mikäli tiedontuotannolla on jatkossakin lainsäädännön toimeenpanon 
valmistelussa ja Kelan toiminnan kehittämisessä marginaalinen asema, 
tiedolla johtamispuhe jää vain trendikkääksi sanahelinäksi.

Jotta toimeentulotukiuudistuksen alkuvaiheen kaltaiselta kompu-
roinnilta vältyttäisiin jatkossa, kaikkein keskeisintä olisi kuitenkin luoda 
nykyistä paremmat edellytykset poliittishallinnollisen järjestelmän toimi-
vuudelle kokonaisuutena. Järjestelmän uskottavuuden ja tolkullisen pää-
töksenteon turvaamiseksi tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota 
etenkin tavoiteasetannan ja riittävän varhaisen ja huolellisen lainsäädäntö-
työn onnistumiseen. Poliittisen järjestelmän tulisi pystyä asettamaan hal-
linnolle tavoitteita, joiden saavuttaminen on realistista niillä resursseilla, 
jotka sille annetaan. 

Sekä tavoiteasettelussa että sen saavuttamiseksi suunnitelluissa kei-
noissa tulisi varmistua siitä, että päätöksiä tehdään riittävän, kriittisen, 
monipuolisen ja mahdollisimman objektiivisen tiedon pohjalta. Etenkin 
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kun tehdään isoja uudistuksia, pitäisi määritellä mahdollisimman sel-
keästi, mitä uudistuksella tavoitellaan ja mikä on tavoitteiden keskinäinen 
prio risointijärjestys.

Etenkin silloin, kun uudistukset koskevat monen eri hallinnonalan 
vastuualuetta ja mukana on lainsäädännön valmistelusta vastaavan minis-
teriön lisäksi muita toimijoita, pitäisi myös tarkasti määritellä, kuka on vas-
tuussa mistäkin, ja kirkastaa vähintäänkin valmistelutyöhön osallistuville, 
mitkä ovat toimijoiden väliset käskyvaltasuhteet. Poliittisen ohjauksen ja 
virkavalmistelun rajanveto tulisi määritellä selvästi sekä etsiä ja rakentaa 
poliittista yksimielisyyttä ja selkänojaa hallituskausien yli esimerkiksi par-
lamentaarisella valmistelulla (Ranta ym. 2019, 72).

Mitä tulee hallinnon ja politiikan vuoropuheluun, järjestelmän sisällä 
olisi myös lisättävä joustavuutta erilaisille muutoksille. Politiikan ja hallin-
non yhteistyön tulisi toimia siten, että myös päätösten uudelleenarviointi 
olisi mahdollista. Mikäli huomataan, ettei tavoitteita ole mahdollista saa-
vuttaa, viestin olisi kuljettava järjestelmän sisällä ja niin hallinnon virka-
miehillä kuin poliitikoillakin tulisi olla rohkeutta myöntää virhearvionsa. 
Mitä isommasta uudistuksesta on kyse, sitä tärkeämpää olisi myös pitää 
mielessä, ettei uudistuksia kannata tehdä kiireessä, vaan huolella harkiten 
ja rauhassa – hyväksyen sen, ettei kerralla tule valmista.

Askeleita hitaamman ja rekflektoivamman päätöksenteon suuntaan 
on jo otettu myös politiikassa. Päätös komitealaitoksen palauttamisesta 
(Helsingin Sanomat 14.7.2019) kielii siitä, että myös päättäjillä on halua 
luoda rakenteita, joilla tuetaan pitkäjänteistä ja moniäänistä uudistusten 
suunnittelutyötä.
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Liite 1. Toimeentulotukiuudistuksen valmisteluun osallistuneet 
keskeiset tahot ja henkilöt

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Kari Ilmonen (pj)
Kaisa Rainakaria

Maini Kosonen
Raimo Kärkkäinen
Jaakko Ellisaari

Kuntaliitto
Ellen Vogt
Minna Saario

Oikeusministeriö (OM)
Valtiovarainministeriö (VM)
Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Kelan hankeryhmä

Heli Kauhanen (hankepäällikkö)
Marianna Karhu (Arkki-TOTU-hankepäällikkö)
Kristiina Keinonen
Taina Svärd
Kirsi Lehtinen (30.6.2016 saakka)
Marja-Leena Valkonen (alkaen 1.7.2016)

Hankkeen ohjausryhmä Kelassa
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (pj alkaen 1.12.2015)
Anne Neimala (pj 30.11.2015 saakka)
Elise Kivimäki (alkaen 1.1.2016)
Sari Hänninen
Markku Suominen
Kai Ollikainen
Pasi Lankinen
Esko Karjala
Heli Martinmäki
Tuula Kähkönen
Tomi Ståhl (alkaen 1.1.2016)
Heli Kauhanen
Marianna Karhu
Sanna Klas 

a Siirtyi ensimmäisen lakipaketin valmistumisen jälkeen Kelaan lakimieheksi.
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Liite 2. Toimeentulotukiuudistuksen lainsäädännön ja toimeenpanon valmistelun eteneminen

9/2014
STM ottaa yhteyttä 
Kelaan. Lainmuutoksen 
kirjoittaminen alkaa.

9/2014
Kela käynnistää 
Toimeentulotuki 2017 
-hankkeen ja toimeen-
tulotuen uuden 
tietojärjestelmän 
suunnittelu alkaa.

9/2014
Kela käynnistää 
yhteistyön kuntien 
kanssa. Yhteistyö-
foorumi perustetaan, 
ja kuntiin lähtee 
1. hanketiedote.

1/2015
Toimeentulotuen 
uutiskirje alkaa 
ilmestyä.

1/2015
Kela ja Vantaan 
kaupunki käynnis-
tävät 2-vuotisen 
toimeentulotuen 
kuntakokeilun.

9–12/2016
Kaikkien aikojen
suurin kouluttaminen
Kelassa. Koulutetaan 
1 000 etuuskäsittelijää 
ja 800 palveluneuvojaa.

4–8/2016
Toimeentulotuen etuusohjeet 
valmistellaan tiiviissä yhteis-
työssä 300 kunnan, STM:n ja 
asiantuntijoiden kanssa.

1/2015
HE toimeentulotukilain 
muutoksesta eduskunnan 
käsiteltäväksi.

11/2016
Toimeentulo-

tukeen rekrytoitu
uusi henkilöstö 

aloittaa työt
(750 hlöä).

11/2016
Toimeentulotuen

 laajat kela.fi-sivut 
avataan (su, ru, eng).

10/2016
Täydentävä

HE toimeentulotukilain
muutoksesta eduskunnan

käsittelyyn (Kelan
ja kuntien työnjako).

12/2016
Täydentävä
lainmuutos 

toimeentulo-
tukilakiin 

vahvistetaan
(Kelan ja kuntien 

työnjako).

6/2015
Toimeentulotukilain 
muutokset 
vahvistetaan.

2/2016
Alueelliset yhteistyötilaisuudet: mukana sosiaalijohtoa

ja sosiaalityöntekijöitä 200 kunnasta.

3–4/2016
Kelan sisäinen ja kuntiin kohdistettu

rekrytointi toimeentulotuen tehtäviin alkaa.

4/2016
Asiakasviestintä alkaa, mm. minisivusto

kela.fissä ja infolehtiset eri kielillä.

SYKSY 2014 2015 2016

Lähteet: Kela ja Otavamedia.
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