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Perustoimeentulotukiasiakkaiden käsityksiä  
ja kokemuksia toimeentulotukiuudistuksesta ja Kelan 
palveluista

Toimeentulotukea tarvitsevat monenlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmi-
set. Yhteistä heille on se, että he eivät joko lyhyt- tai pitkäkestoisista syistä 
kykene itse huolehtimaan omasta tai perheensä elatuksesta. Osalla ihmi-
sistä elämäntilanne on muutoinkin ongelmallinen. Siksi he voivat tarvita 
myös muunlaista apua ja tukea.

Vuoden 2017 alussa toteutettu toimeentulotukiuudistus oli tukea tar-
vitsevien kannalta merkittävä. Asiasta keskusteltiin ennen uudistusta ja 
sen jälkeen paljon (ks. mm. johdanto, s. 8 sekä Heinosen ja Laadun en-
simmäinen artikkeli tässä kirjassa, s. 60). Kuten suurissa sosiaaliturvaa ja 
sen järjestämistä koskevissa uudistuksissa yleensä, tässäkin uudistuksessa 
arvioitiin olevan sekä voittajia että häviäjiä (Laatu ja Heinonen 2017).

Eniten huolta on kannettu kaikkein heikoimmassa asemassa olevista 
ihmisistä, joilla ilmenee taloudellisen puutteen lisäksi usein myös muun-
laista turvattomuutta ja avuttomuutta sekä niihin liittyvää sosiaalityön ja 
muiden erityispalvelujen tarvetta. Kelan mahdollisuudet kohdata nämä 
asiakkaat poikkeavat kuntien mahdollisuuksista, koska Kelan tehtävät ja 
sidokset muuhun palvelujärjestelmään, sen palvelupisteet ja -väylät sekä 
muun muassa työntekijöiden ammattitaitovaatimukset ja tuen käsittely- ja 
myöntämiskäytännöt ovat erilaisia kuin kunnissa.

Paljon keskustelua on herättänyt myös se, miten perustoimeentulo-
tuki itsessään sopii osaksi Kelan muuta toimeentuloturvaetuuksien kä-
sittely- ja palvelujärjestelmää. Perustoimeentulotuki on luonteeltaan eri-
lainen tulonsiirto kuin Kelan muut etuudet. Tuen myöntämiskäytännöt 
ovat tavanomaista monimutkaisempia ja niihin liittyy sosiaalihuollollisia 
elementtejä, jotka haastavat Kelan muiden etuuksien (massa)käsittely- ja 
palvelukonseptit. Tarveharkintaisuutensa vuoksi se työllistää paljon sekä 
Kelaa että sen hakijoita. Tukeen liittyy myös avuntarpeen osoittamista 
koskeva yksityiskohtainen todistamistaakka ja stigma. Asiakas joutuu to-
dentamaan aineellisten resurssiensa riittämättömyyden ja samalla osoit-
tamaan olevansa köyhä ja yhteiskunnan valtaväestön normista poikkeava 
(ks. Kuivalainen 2007, 49). Voidaankin olettaa, että paitsi asiakkaiden omi-
naisuuksista ja palvelutarpeista myös tuen viimesijaisesta ja tarveharkin-
taisesta perusluonteesta johtuen perustoimeentulotuen asiakkaat kokevat 
Kelan palvelujärjestelmän eri tavalla kuin muut Kelan asiakkaat.
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Tähän mennessä keskustelu toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksis-
ta asiakkaiden elämään on ollut asiantuntija- ja poliitikkovetoista. Tuen 
tarpeessa olevien asiakkaiden omista näkemyksistä tiedetään huomatta-
vasti vähemmän.

Tässä artikkelissa tarkastellaan toimeentulotukiuudistuksen jälkeen 
ensimmäistä kertaa laajemmin sitä, miten perustoimeentulotukiasiakkaat 
itse ovat kokeneet uudistuksen, ja myös sitä, miten heidän palvelukoke-
muksensa mahdollisesti poikkeavat muiden Kelan asiakkaiden palvelu-
kokemuksista. Tarkastelu pohjautuu vuosina 2017 ja 2018 Kelassa kerät-
tyihin asiakaskyselyaineistoihin.

Ennen kuin siirrymme kyselyjen tuloksiin, kuvaamme artikkelin 
tavoitteet, aineistot ja tutkimuskysymykset. Aivan aluksi käsittelemme 
hieman asiakastutkimuksen lähtökohtia, alan tutkimuskirjallisuuteen no-
jautuvia asiakkaan ja Kelan kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä perus-
toimeentulotuen Kela-siirtoa ja siihen liittyviä etuja ja haittoja.

Asiakkaan ja Kelan kohtaamiseen vaikuttavia tekijöitä

Viranomaisten ja kansalaisten suhde nousi viime vuosisadalla keskustelun 
aiheeksi varsinkin sellaisissa (institutionaalisissa) hyvinvointivaltioissa, 
joissa julkiselle vallalle muotoutui keskeinen asema kansalaisten hyvin-
voinnin määrittäjänä. Niissä alettiin korostaa hyvinvointivaltion positii-
vista roolia hyvinvoinnin tuottajana (Sleeman 1974). Pekka Kuusi puki 
ajatuksen sanoiksi seuraavasti: ”Meistä kansalaisista lähtöisin oleva val-
tiovalta on tarkoitettu meitä kansalaisia palvelemaan. Meidän oma hyvin-
vointimme ja turvallisuutemme on oleva valtiovallan ylimpänä tavoittee-
na” (Kuusi 1963, 4). Suomessa tämä palveluajattelun vahvistuminen näkyi 
muun muassa sosiaalityössä. Sosiaalihuoltoa alettiin vähä vähältä muok-
kaamaan asiakaslähtöisemmin toimivaksi sosiaalipalvelujen järjestelmäksi 
(Heinonen 1984, 192–194).

Tutkimuksella on ollut tärkeä osa hyvinvointivaltion palvelulupauksen 
toteutumisen arvioinnissa. Tutkimuksen tarve on lisääntynyt erityisesti 
sellaisissa taitekohdissa, joissa lupauksen pitäminen on ollut uhattuna. Eu-
roopassa tärkeänä syynä kansalaisten ja järjestelmän kohtaamiseen keskit-
tyvän tutkimuksen viriämiseen oli 1970-luvun lama ja sen myötä heiken-
tynyt julkisen hallinnon rahoituspohja ja legitimiteetti sekä tästä huonosta 
kehästä johtuvat pyrkimykset julkisen hallinnon responsiivisuuden lisää-
miseen (Grunow 1981).

Suomessakin sosiaaliturvaviranomaisten ja kansalaisten välistä suh-
detta koskeva tutkimus alkoi saada vahvempaa jalansijaa vasta 1980-lu-
vulla hyvinvointivaltion kriisi -keskustelujen ja hyvinvointivaltiollista 
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byrokratiaa purkaneiden Byrokratiatalkoiden myötä (vrt. esim. OECD 
1981; Karisto ja Takala 1985). 1990-luvun alusta lähtien hyvinvointivaltion 
ekstensiivisen kasvun edellytykset ovat heikentyneet entisestään. Samalla 
tutkimuksellisesti yhä mielenkiintoisemmaksi kysymykseksi ovat nousseet 
sosiaaliturvan ja -palvelujen leikkausten vaikutukset kansalaisten hyvin-
vointiin sekä managerialististen reformien myötä omaksutut uudet tavat 
jäsentää viranomaisten suhdetta kansalaisiin (mm. Helne ja Laatu 2006; 
Clarke 2007, 975–977; Julkunen 2017).

Tutkimuksissa, joissa sosiaaliturvaviranomaisten ja kansalaisten suh-
detta on lähestytty kansalaisille suunnattujen kyselyjen avulla, on todettu 
sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmien taustalla olevien yhteiskunnan ta-
loudellis-sosiaalisten olosuhteiden, niiden muutosten ja myös muutok-
sia koskevan julkisen keskustelun olevan merkityksellisiä sosiaaliturvaa 
ja sen järjestämistä koskevien mielipiteiden kannalta. Mielipiteisiin vai-
kuttaa luonnollisesti myös sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmien rakenne 
ja toiminta sekä niitä sääntelevä lainsäädäntö. Esimerkiksi universaalien 
sosiaali poliittisten järjestelmien kannatuksen on todettu olevan vahvempi 
kuin selektiivisten järjestelmien, joissa etuuksien saajien joukko on raja-
tumpi. (Forma ym. 2007.)

Myös kansalaisten erilaisten roolien on todettu tutkimuksissa olevan 
yhteydessä sosiaaliturvaa ja -palveluja koskeviin mielipiteisiin. Kansalai-
set voivat tarkastella viranomaisten toimintaa muun muassa sosiaaliturva-
järjestelmän asiakkaina, työntekijöinä ja veronmaksajina, ja kaikki nämä 
positiot tuottavat jossain määrin erilaisen järjestelmää koskevan tulkinta-
kehikon. Vastaavalla tavalla mielipiteiden on havaittu olevan riippuvaisia 
kansalaisten intresseistä ja ideologisista sitoumuksista, jotka juontuvat 
osittain edellä mainituista rooleista. (Forma ym. 2007.)

Asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna varsinkin asiakkaiden omakoh-
taiset asiointikokemukset vaikuttavat siihen, miten he luonnehtivat omaa 
asiakkuussuhdettaan sosiaaliturvaviranomaisiin. Tämä suhde eroaa pe-
rusluonteeltaan markkinoiden asiakkuussuhteesta, ja jo tämä viranomais-
suhteen erityisluonne vaikuttaa näihin luonnehdintoihin. Viranomaissuh-
de pohjautuu lakiin, ja tiettyjä oikeuksiin perustuvia etuuksia saa yleensä 
vain tietyltä monopoliasemassa olevalta viranomaiselta. Asiakas ei näin 
ollen voi kuluttaja-asiakkaan lailla säädellä ja ohjata palvelutoimintaa va-
linnoillaan, vaan hänen kulutuksensa pyritään pikemminkin minimoi-
maan (Pohjola 2010, 21). Asiakkaalle ei myöskään joitakin erityistapauksia 
(mm. Kela-kortti) lukuun ottamatta synny automaattista oikeutta johon-
kin etuuteen tai palveluun, vaan niitä pitää hakea. Hakemusten käsittely-
proseduureista ja etuuksien ja palvelujen myöntämisharkinnasta päättävät 
lain asettamien ehtojen puitteissa viime kädessä viranomaiset.
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Kelassa tehtyjen asiakastutkimusten (ks. mm. Mikkola 1970; Tuomi-
koski 1987; Tuomikoski 2002; Mattila 2003; Hellsten 2004; Laatu 2004; 
Kapanen 2006; Kainu 2010; Niemelä ja Pajula 2014; Mattila 2018) perus-
teella asiakkaiden kokemusperäistä Kela-suhdetta määrittää pääosin kol-
me asiakokonaisuutta. Suhde riippuu ensinnäkin politiikkaprosesseista ja 
niissä muotoutuvista sosiaalisista oikeuksista, jotka määrittelevät muun 
muassa sosiaaliturvaetuuksiin ja -palveluihin liittyviä asiakkaan oikeuksia 
ja velvollisuuksia. Toiseksi se riippuu Kelan ja koko sosiaaliturvajärjestel-
män perusrakenteesta, työjärjestelyistä ja -prosesseista ja organisaatioiden 
keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä järjestelmän palveluksessa toimi-
vien työntekijöiden osaamisesta, arvoista ja asenteista. Kolmanneksi suh-
de riippuu asiakkaan ominaisuuksista (mm. sukupuolesta, iästä, asemasta 
työmarkkinoilla, muusta elämäntilanteesta ja -historiasta, toimintakyvys-
tä, palveluodotuksista, asiointitaidoista sekä palvelujärjestelmän ja lainsää-
dännön tuntemuksesta) sekä asiakkaan oman sosiaalisen tukiverkoston 
laajuudesta ja sen avunantomahdollisuuksista.

Lait ovat tuen tai etuuden sisältöä koskevia poliittisia tahdon ilmauk-
sia, ja niissä määritellään myös näitä tulonsiirtoja koskevat proseduraaliset 
menettelytavat (ks. mm. Rothstein 2000). Kela osana muuta palvelujärjes-
telmää puolestaan käyttää laeissa sille myönnettyä toimeenpano- ja tul-
kintavaltaa tulonsiirtojen sekä niihin liittyvien palvelujen järjestämisessä. 
Lainsäädäntö ja Kela osana muuta palvelujärjestelmää tuottavat institutio-
naalisen vuorovaikutuskehyksen Kelan ja asiakkaiden kohtaamiselle ja 
asiakkaan asiakkuusprosessin etenemiselle. Institutionaalinen kehys ja toi-
saalta asiakas itse omine asiointivalmiuksineen, -odotuksineen, tarpeineen 
jne. lopulta ratkaisevat sen, miten onnistuneesti asiakkuusprosessi sujuu.

Karkeasti yleistettynä: mitä paremmin järjestelmän tuottamat tuet, 
etuudet ja niiden järjestämistä varten luodut palvelut vastaavat asiak-
kaiden tarpeita ja odotuksia, sitä vähemmän kitkaa ja tyytymättömyyttä 
asiakkuusprosessien hoitoon liittyy ja sitä paremmin asiakkaat kokevat 
saavuttavansa omat oikeutensa. Välillisesti asioinnin onnistumiseen vai-
kuttavat lukuisat muutkin tekijät, esimerkiksi organisaatiota kohtaan tun-
nettu yleinen luottamus.

Perustoimeentulotuen Kela-siirron riskit sekä arvioita siirron 
vaikutuksista eri tuensaajaryhmiin

Suurin osa Kelan asiakkaiden asioinneista sujuu asiointikanavasta riip-
pumatta vähintäänkin kohtuullisen hyvin ja helposti (ks. Heinonen ym. 
2011). Kelan TNS Kantarilla teettämän kansalaiskyselyn mukaan asiakkai-
den antama yleisarvosana Kelan toiminnalle on vaihdellut 7,5:stä 7,9:ään 
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asteikolla 4–10 vuosina 2010–2018 (TNS Kantar 2018). Vuonna 2018 se oli 
yhtä hyvä (7,55) kuin kunnan sosiaalitoimistolla.

Heinosen ym. (2011, 53) tutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä ja sa-
malla Kelan kannalta helpoimpia asiakkaita ovat ne, joiden elämäntilanne 
ei merkittävästi poikkea keskivertokansalaisen elämäntilanteesta, joiden 
taloudellinen tilanne on ainakin kohtuullisella tolalla ja joilla on hyvät 
asiointivalmiudet. Heinosen ym. (2011) mukaan asiat sujuvat yleensä hel-
posti ja yksinkertaisesti myös niillä, jotka saavat sellaisia etuuksia, joiden 
myöntämiseen ei liity merkittävästi tarveharkintaa, muita monimutkaisia 
etuuden saannin ehtoja, tarkkaa ehtojen noudattamisen seurantaa, työ-
läitä hakemismenettelyjä ja/tai usein toistuvaa asiointitarvetta Kelassa ja 
muiden sosiaaliviranomaisten luona. Toisenlaisiakin asiointikokemuksia 
asiakkailla kuitenkin on, ja mitä useampia asiointia vaikeuttavia – asiak-
kaaseen, lainsäädäntöön ja sen toimeenpanoon liittyviä – seikkoja niihin 
liittyy, sitä suurempi riski on, että asioiden hoito tavalla tai toisella vai-
keutuu tai epäonnistuu. Varsinkin (perus)toimeentulotukiasiakkaiden 
joukossa on keskimääräistä enemmän ihmisiä, joiden asiointiprosessiin 
sisältyy useita edellä mainittuja riskejä.

Toimeentulotukiasiakkaiden elämäntilanne on usein tavanomais-
ta monimutkaisempi ja vaikeampi. Varsinkin pitkäkestoinen asiakkuus 
kasvattaa vakavan taloudellisen ahdingon, elämänhallinnan ongelmien ja 
syrjäytymisen riskiä (Vaalavuo ym. 2020, 66). Myös nuorten viimesijaisen 
tuen käyttäjien taloudellinen tilanne samoin kuin heidän kiinnittymisensä 
työelämään on keskimääräistä heikompi (mm. Raittila ym. 2018). Heidän 
työmarkkina-asemansa on epävarma, ja heidän elämäänsä sävyttävät myös 
useat peräkkäiset tai yhtäaikaiset siirtymät (esimerkiksi lapsuudenkodista 
omaan kotiin, koulusta opintoihin ja opinnoista työelämään), jotka luovat 
erityisiä taloudellisia haasteita (Vaalavuo 2020, 25–26).

Toimeentulotukiasiakkaat käyttävät muuhun väestöön verrattuna 
enemmän esimerkiksi perusterveydenhuollon sekä päihde-ja mielenter-
veyspalveluita. Heidän terveydentilansa on muuta väestöä heikompi ja 
heillä on tavanomaista useammin jokin diagnosoitu sairaus. (Vaalavuo 
2016; Nyman ym. 2017.) He myös tekevät esimerkiksi psyyken sairauk-
siin liittyviä lääkeostoja useammin kuin muu väestö (Aaltonen 2018). Osa 
toimeentulotukiasiakkaista kärsii useista edellä kuvatuista ongelmista sa-
manaikaisesti, ja osalla toimeentulotukiasiakkaista nämä ongelmat ovat 
myös ylisukupolvisia (Vaalavuo ym. 2020).

Heikosta elämäntilanteesta johtuen perustoimeentulotukiasiakas voi 
kokea asioinnin Kelan kanssa hankalaksi. Varsinkin pitkäaikainen köy-
hyys luo epävarmuutta, ahdistusta, häpeää, stressiä ja heikkoa itsetuntoa 
sekä heikentää luottamusta niin muita ihmisiä kuin yhteiskunnallisia 
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instituutioitakin kohtaan ja myös mahdollisuuksia puuttua omiin elinoloi-
hin ja yhteiskuntasuhteeseen. (mm. WHO 2002; Marmot 2004; Eskelinen 
2016; Laihiala 2018). Konkreettisessa asiointiprosessissa vaikea elämän-
tilanne saattaa heikentää myös kykyä sietää asiakkuusprosessiin sisältyviä 
vastoinkäymisiä ja ylipäätään etsiä parannusta omaan vaikeaan elämän-
tilanteeseen. Asiakkailla ei aina ole sellaista jaksamista ja sinnikkyyttä tai 
tietoa sosiaaliturvajärjestelmästä, mitä heidän tarvitsemiensa etuuksien 
ja palvelujen piiriin pääseminen edellyttäisi. Monille pitkittyneeseen ta-
loudelliseen köyhyyteen ajautuneille on myös ominaista elämäntilannetta 
parantavien epävirallisten tukiverkostojen puute (ks. mm. Okkonen 2019).

Toimeentulotuki itsessään muodostaa myös riskin asiakkuussuhteen 
onnistumiselle. Se on harkinnanvarainen tukimuoto, jonka myöntämises-
sä on otettava huomioon koko kotitalouden tilanne, varsinkin menot, tulot 
ja varallisuus sekä muun muassa tuen hakijan valmiudet työllistyä. Kelan 
on tarvittaessa myös ohjattava ja neuvottava perustoimeentulotuen haki-
jaa kunnan sosiaalihuollon palveluihin hakeutumisessa. Tuen hakeminen, 
asiakkaan kokonaiselämäntilanteen selvittäminen ja tuen käsittely vaati-
vat sekä asiakkaalta että Kelalta paljon työtä, ja ne ovat myös työläämpiä 
prosesseja kuin toimeentulotukiuudistuksen valmistelujen alkuvaiheessa 
osattiin ennakoida (ks. Heinosen ja Laadun ensimmäinen artikkeli tässä 
kirjassa, s.  60). Asiakkaan asian käsittely edellyttää Kelan työntekijöiltä 
myös oletettua enemmän harkintaa. Kelan perustoimeentulotuen ohjeista 
on löydetty ainakin 20 erilaista tilannetta, jotka edellyttävät harkintaa pel-
kästään hakemusta ratkaistaessa. Asiakkaan asian käsittely edellyttää myös 
paljon sellaista tiedonkeruuta, jota Kelalla ei ole valmiina. Yksittäinen 
hakemus saattaa sisältää jopa kymmeniä ratkaisuun vaikuttavia liitteitä. 
Jos hakemuksessa ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, niitä joudutaan pyytä-
mään asiakkaalta tai yhteistyökumppaneilta erikseen, jolloin puheluihin 
ja asiakkaan tavoitteluun kuluu aikaa. Asiakkaan ja hänen kotitalouten-
sa tilannekuva myös tarkentuu monissa tapauksissa vasta ajan kanssa ja 
näissä tilanteissa tapahtuu usein muutoksia, jolloin joudutaan tekemään 
tarkistusratkaisuja. Niiden suuri määrä lisää hallinnollista työtä ja piden-
tää asiakkaan asian kokonaiskäsittelyaikaa. (VTV 2020.) Lisäksi asiakkaan 
asioiden käsittelyn monimutkaisuutta lisää se, että monilla toimeentulo-
tukiasiakkailla on myös muita etuusasioita hoidettavanaan. Perusturva-
etuuksien alhaisen tason vuoksi näitä ensisijaisia etuuksia paikataan toi-
meentulotuella, johon etenkin työttömät joutuvat usein turvautumaan. 
(Perusturvan riittävyyden III arviointiryhmä 2019, 41; Vaalavuo ym. 2020, 
24.)

Koska perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, joka kohdentuu 
taloudellisesti ja muutoinkin heikossa asemassa oleville, joiden asiointi-
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valmiudet ovat usein heikot, ja koska tuen käsittelyprosessi on byrokraat-
tinen, nämä tekijät saattavat yhdessä vaikeuttaa asiointia ja jopa ehkäistä 
tuen tarpeessa olevien ihmisten turvautumista tukeen. Nämä tekijät voivat 
vaikuttaa myös asiakkaiden tuen käsittelyä koskeviin käsityksiin ja koke-
muksiin.

On myös väitetty, että toimeentulotukijärjestelmän tiukka tarvehar-
kinta jakaa tuen saajat ja muut kansalaiset kahtia. Koska tuki kohdentuu 
ihmisille, jotka eivät kykene itse huolehtimaan omasta ja perheensä elatuk-
sesta ja koska tuen toimeenpanokustannukset ovat suuret, paitsi tukijär-
jestelmän rahoittavan kansanosan myös järjestelmän toimeenpanijoiden 
on arveltu suhtautuvan epäluuloisesti tuen hakijoiden hakumotiiveihin ja 
moraaliin. (Mm. Rothstein 1998; Blomberg ym. 2016.) Tutkimusten mu-
kaan toimeentulotuella eläviä köyhiä pidetään yleisesti sosiaalietuuksien 
saajista kaikkein oikeudettomimpina sosiaaliturvaetuuksiin, koska heidän 
koetaan vahvasti olevan vastuussa omasta tilanteestaan (van Gerven 2008).

Ennen toimeentulotukiuudistusta tehdyissä tutkimuksissa on havaittu 
Kelan työntekijöiden suhtautuvan epäluuloisemmin toimeentulotukiasiak-
kaisiin kuin sosiaalityöntekijöiden. Asiakaskohtaamisia ajatellen tulos voi 
olla ongelmallinen. Toisaalta kelalaisten käsitykset toimeentulotukiasiak-
kaista ovat voineet myös muuttua, kun kohtaamiset tukea hakevien asiak-
kaiden kanssa ovat uudistuksen myötä yleistyneet. (Blomberg ym. 2016.)

Koska perustoimeentulotuen piirissä olevien asiakkaiden kohtaami-
seen liittyy paitsi asiakasta tukevia myös kontrolloivia elementtejä ja tuki- 
ja kontrollitoimenpiteet kohdentuvat eri asiakasryhmiin vaihtelevasti, 
työntekijöiden käsitykset saattavat olla yksittäisissä asiakastapauksissa ja 
-tilanteissa hyvin erilaisia. Ne saattavat heijastua myös asiakkaiden palve-
lukokemuksiin eri tavoin. Toimeentulotukiasiakkaat eivät siis muodosta 
yhtenäistä joukkoa, jonka jäsenet kohtaavat viranomaiset samalla tavoin ja 
joilla on samankaltainen palvelukokemus. Voidaan olettaa, että ne perus-
toimeentulotuen asiakasryhmät, joiden katsotaan kuuluvan niin kutsuttui-
hin tukea paremmin ansaitseviin köyhiin (deserving poor), joilla ei katsota 
olevan mahdollisuutta vaikuttaa heikkoon elämäntilanteeseensa, saavat 
paremman kohtelun kuin ne, joiden katsotaan olevan itse syypäitä omaan 
köyhyyteensä (undeserving poor) (keskustelusta tarkemmin van Oorschot 
2006). Myös suoraan toimeentulotukilakiin pohjautuvat kontrollitoimen-
piteet (muun muassa perusosan alentaminen) kohdistuvat viimeksi mai-
nittuihin suuremmalla voimalla kuin tukea ansaitseviin köyhiin.

Etukäteisarvioinneissa (Laatu ym. 2015; ks. myös kirjan johdanto, s. 8) 
uudistuksen kuitenkin arveltiin yleisesti edistävän etuuteen oikeutettujen 
asiak kaiden tasapuolisempaa kohtelua sekä myös tehostavan ja sujuvoit-
tavan niiden asiakkaiden asiointia, jotka hakevat tukea ainoastaan rahan 
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puutteeseen. Toisaalta huolta kannettiin siirron kokonaiskustannusvaiku-
tuksista (paitsi tukimenojen kasvun myös tuen selektiivisten ja työmoraa-
lia ylläpitävien elementtien heikkenemisen johdosta) ja asiointipulmista, 
joita sosiaalityön tarpeessa oleville asiakkaille mahdollisesti siirrosta ai-
heutuisi. Ajatuksena oli, että vaikka uudistus voisi tarjota sosiaalityönteki-
jöille aiempaa paremmat mahdollisuudet esimerkiksi ennalta ehkäisevään 
työhön, sosiaalityön ja myös muiden palvelujen tarpeessa olevien riskiryh-
mien tavoitettavuus voisi heiketä ja näiden ryhmien marginalisoituminen 
kasvaisi entisestään.

Toimeentulotukiuudistuksen jälkeen Kelan toimihenkilöille tehdyn 
kyselyn perusteella ensivaiheen työntekijäkokemukset näyttävät monilta 
osin vahvistavan näitä etukäteisoletuksia (ks. Laatu ja Heinonen 2017). 
Eniten siirrosta ovat hyötyneet ne asiakkaat, joilla on nykyaikaisen verk-
kopohjaisen palvelujärjestelmän edellyttämät asiointitaidot ja heidän pää-
asiallinen – kenties ainoa – kipupisteensä on rahan puute. Siirrosta on 
arveltu olleen hyötyä myös toimeentulotuen alikäyttäjille eli niille, jotka 
eivät ole aikaisemmin hakeneet etuutta tiedon puutteen, sosiaalitoimiston 
asiakkuuteen liitetyn stigman tai muun syyn takia. Siirron vaikutukset 
tuen alikäyttöön ovat kuitenkin epäselviä ja vaikeasti selvitettäviä asioita 
(ks. esim. Saikkonen ja Tanhua 2018).

Työntekijöiden kokemusten mukaan siirto on ollut pulmallinen huo-
no-osaisimpien, ja myös muita kuin Kelan palveluja tarvitsevien asiak-
kaiden kannalta (ks. Laatu ja Heinonen 2017). Kelan tuen myöntämis-
käytäntöjä ei pidetty heidän kohdallaan kaikilta osin yhtä joustavina ja 
asiakaslähtöisinä kuin kuntien käytäntöjä, ja lisäksi Kelan valmiudet heidän 
elämänhallintansa kokonaisvaltaiseen edistämiseen ovat rajoitetummat. 
Kelassa asiakkailta on edellytetty työntekijöiden mielestä myös enemmän 
omatoimisuutta kuin kunnissa. Tästä aiheutuu ongelmia varsinkin niille, 
joiden asiointivalmiudet ovat heikot. Vastaavasti niiden asiakkaiden, joi-
den elämäntilanne on kaukana perustoimeentulotuen normaaliasiakkaan 
elämäntilanteesta, on arvioitu kohtaavan Kelan proseduraalista tehokkuut-
ta korostavassa ja suurten asiakasmäärien palveluun keskittyneessä palve-
lujärjestelmässä aiempaa enemmän ongelmia.

Mitä olennaista asiakkaiden asiointiprosessissa 
toimeentulotukiuudistuksen myötä muuttui?

Kokonaisuutena arvioituna toimeentulotukeen ja sen järjestämiseen liit-
tyviä keskeisiä hankaloittavia tekijöitä ovat Kelassakin tuen tarveharkin-
taisuus, siitä seuraava työläys ja pois käännyttävät toimenpiteet. Perustoi-
meentulotuen Kela-siirron yhteydessä tuen luonne ei tältä osin olennaisesti 
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muuttunut. Se on edelleen kotitalouskohtainen, tarveharkintainen, muita 
tuloja täydentävä, korvaustasoltaan matala ja tilapäiseksi tarkoitettu – mut-
ta käytännössä usein pitkäaikainen – tulonsiirto. Tukeen liittyvät suorat 
pois käännyttävät toimenpiteet ovat menettelyjä, joilla asiakkaita pyritään 
ohjaamaan tuen piiristä työhön, työllistämistoimien tai epävirallisen avun 
ja tuen piiriin tai selviytymään itsenäisesti (ks. mm. L 1412/1997, 2 ja 10 §).

Epäsuorat pois käännyttävät toimenpiteet ovat asiakkaan asiointia 
hankaloittavia tekijöitä (hassle factors). Esimerkiksi tukea on itse haet-
tava, tuen määräytymisperusteet ovat vaikeaselkoisia, sen saaminen voi 
edellyttää useita asiointikäyntejä, erilaisia tositteita, oman elämäntilanteen 
avaamista ja siihen liittyvää eriasteista kontrollia sekä väärinkäytösten ja 
vilpin epäilyä. Nämä epäsuorat pois käännyttävät toimenpiteet lisäävät 
riskiä tuen käyttämättä jättämiseen myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on 
oikeus saada tukea. (ks. mm. American Society of Internal Medicine 1990; 
van Oorschot 1991; Kuivalainen 2007; Määttä 2012.)

Toimeentulotukiuudistuksessa oli kysymys lähinnä perustoimeen-
tulotuen järjestämisvastuun keskittämisestä monesta paikallisesta organi-
saatiosta yhteen, koko maan kattavaan organisaatioon ja samalla siitä, että 
toimeentulotuen järjestämisvastuu jakautui Kelan ja kuntien kesken. Täy-
dentävää ja ehkäisevää tukea haetaan edelleen kunnista, ja niitä tarvitsevat 
joutuvat näin ollen asioimaan useamman viranomaisen luona.

Toimeentulotukiuudistuksessa toteutettujen järjestämisvastuiden 
uudelleenorganisoinnin myötä tuen käsittelyprosessi muuttui, millä on 
vaikutusta lähinnä epäsuoraan pois käännyttämiseen. Prosessimuutosten 
vaikutukset näkyvät eri asiakasryhmien kohdalla eri tavoin. Erityisesti ne 
asiakkaat, jotka tarvitsevat myös täydentävää ja/tai ehkäisevää tukea tai 
muita kuntien tarjoamia palveluja, saattavat – edellä esitettyjen alustavien 
arvioiden nojalla – kokea uudistuksen lisänneen entisestään asioinnin 
moni mutkaisuutta ja työläyttä sekä palvelujärjestelmän pirstaleisuutta ja 
sitä koskevia ymmärrysongelmia. Asiakkaat saattavat myös kokea Kelan 
palvelu- ja etuuskäsittelykäytännöt kuntien järjestelmiä kasvottomammik-
si, koska Kelassa työ ei ole samalla tavalla henkilöön ja paikkaan sidoksissa 
kuin kunnissa.

Samalla perustoimeentulotuen siirto Kelaan muutti tavan kohdata toi-
meentulotukiasiakkaan elämäntilanne ja myös tavan kompensoida hänen 
puutteellisia asiointivalmiuksiaan ja oikeuksien tuntemustaan. Lainsää-
däntö – esimerkiksi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(L 812/2000) – sekä sosiaalialan ammattilaisten eettiset ym. ohjeet ovat 
velvoittaneet kuntien sosiaalitoimea ja niiden työntekijöitä toimeentulo-
tukiasiakkaiden positiiviseen diskriminointiin. Lainsäädäntö ei ohjaa 
Kelan asiakkaiden kohtaamisia tässä asiassa yhtä tiukasti kuin kun tien 
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asiakaskohtaamisia. Kelassa ei myöskään ole samanlaista sosiaalialan 
ammattilaisista koostuvaa professionaalista väliporrasta, joka on paitsi 
edistänyt kunnissa asiakkaan edun huomioimista myös tuonut lain tul-
kintaan ja lain asettamien velvoitteiden noudattamiseen paljon vaihtelua 
(ks. Heinosen ja Laadun toinen artikkeli tässä kirjassa, s. 244). Kelan kes-
kusvirastotyyppisen organisaatiorakenteen ja sen keskitettyjen, juristien 
hallinnoimien ja laeista johdettujen toiminnanohjauskäytäntöjen johdosta 
organisaation eri yksiköiden toiminta, palveluprosessien kulku ja ratkaisut 
onkin mahdollista järjestää tasalaatuisemmin.

Kelan toiminta ei silti ole välttämättä kuntien toimintaa asiakaslähtöi-
sempää eikä sensitiivisempää, koska legalismi ja palvelujen proseduraa-
linen tehokkuus sekä toisaalta perustoimeentulotuelle ominainen yksilö-
kohtainen palvelujen räätälöinti ovat usein vaikeasti yhteen sovitettavia 
ja jopa ristiriitaisia tavoitteita. Ratkaisutyöntekijöille on Kelassakin pak-
ko jättää tapauskohtaisesti tilaa harkinnalle. Ratkaisijoiden (ja myös pal-
veluneuvojien) tukena ei kuitenkaan ole samanlaista asiakasta suojaavaa 
professionaalista verkostoa kuin kunnissa. (Ks. Heinosen ja Laadun toi-
nen artikkeli tässä kirjassa, s. 244.) Lisäksi, kuten jo edellä kävi ilmi, Kelan 
on vaikea saavuttaa perustoimeentulotukiasioiden hoidossa samanlaista 
asiakasta helpottavaa toiminnan sujuvuutta kuin ensisijaisten etuuksien 
järjestämisessä, koska perustoimeentulotukiasiakkaista ja heidän elämän-
tilanteestaan joudutaan keräämään enemmän ja myös erilaista tietoa kuin 
muista etuudensaajista (VTV 2020).

Kelalla on kuitenkin kuntia kehittyneemmät tietojärjestelmät ja tilas-
tointikäytännöt, joiden avulla on mahdollista rakentaa ainakin yleisellä 
tasolla hienojakoisempaa ja ajantasaisempaa ymmärrystä asiakkaasta sekä 
järjestää tämän ymmärryksen nojalla palvelut eri asiakasryhmille parhai-
ten soveltuvalla tavalla. Tästä syystä asiakkailla on paremmat edellytykset 
saada muitakin Kelan etuuksia, joihin heillä on oikeus. He voivat myös 
saada etuudet vaivattomammin, kun perustoimeentulotuki ja muut toi-
meentuloturvaetuudet ovat yhden organisaation vastuulla. Eniten tästä 
ovat todennäköisesti hyötyneet ne asiakkaat, joilla ei ole ollut kuntien pal-
velujen tarvetta mutta joilla on ollut muita etuusasioita Kelassa.

Uudistuksen myötä toimeentulotukiasiakkaille tarjoutuivat myös 
aiempaa paremmat mahdollisuudet asioida Kelan verkkopalveluväylän 
kautta. Tässä väylässä organisaation yhteys asiakkaaseen on heikompi kuin 
muissa palveluväylissä, joiden kautta asiakkaat ovat tyypillisesti tottuneet 
asioimaan kunnissa. Toisaalta monille asiakkaille (esimerkiksi haja-asu-
tusalueilla asuville ja liikuntarajoitteisille) Kelan verkkopalvelu voi myös 
helpottaa palvelujen piiriin pääsyä ja niitä koskevan tiedon löytämistä. 
Verkkopalvelut voivat siten sekä auttaa asiakasta saamaan hänelle kuuluvat 
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etuudet ja palvelut että haitata tätä pyrkimystä. Oletettavasti kuitenkin ne 
toimeentulotukiasiakkaat, joilla on joko taloudellisia vaikeuksia hankkia 
tarvittavat tietotekniset välineet verkkopalvelujen käyttöön ja/tai ne, joilla 
ei ole osaamista tai motivaatiota opetella niiden käyttöä, ovat tässä suh-
teessa uudistuksen häviäjiä.

Myös työntekijöiden näkökulmasta katsottuna uudistuksen myö-
tä moni asia muuttui. Asiakkaita koskevat palveluprosessit, -konseptit, 
-tarvekartoitukset, tuen myöntämismenettelyt, tietojärjestelmät sekä myös 
asiakastyössä vaadittavat kompetenssit ovat kunnissa ja Kelassa erilaisia. 
Nämä helposti joko lisäävät lenkkejä palveluketjuihin tai aiheuttavat ket-
jujen katkeamisia sekä tuottavat erilaisia tiedonvaihto-ongelmia ja eriäviä 
käsityksiä asiakkaiden tilanteesta ja heitä koskevien palvelutavoitteiden 
sisällöstä.

Samalla Kelan etuuskäsittelijöille (katutason byrokraateille, ks. Lipsky 
1980) tulee erityisesti perusosan alentamisten yhteydessä uudenlaisia vel-
voitteita eriasteisen harkintavallan ja kontrollitoimenpiteiden harjoittami-
seen ja myös kuntien sosiaalitoimen näkemysten huomioimiseen. Näissä 
tilanteissa työntekijä joutuu muun muassa tekemään omia ratkaisujaan 
koskevaa kohtuullisuusharkintaa ja pohtimaan, milloin ratkaisut mahdol-
lisesti vaarantavat asiakkaan ihmisarvoisen elämän edellytykset.

Kelan työntekijät ovat harkinnan teossa enemmän ylhäältä keskushal-
linnosta tulevan ohjauksen varassa kuin kunnissa, muun muassa koska 
heillä ei ole samanlaisia koulutusvaatimuksia ja samanlaista horisontaa-
lista ammatillista tukiverkostoa apunaan kuin työntekijöillä on ollut kun-
nissa (ks. Heinosen ja Laadun toinen artikkeli tässä kirjassa, s. 244). Myös 
tämä asiaintila saattaa heijastua asiakkaiden asiointikokemuksiin.

Tutkimusasetelma

Perustoimeentulotuki ja sen toimeenpanoprosessi on vaativa ja lukuisia 
vaikeita yksityiskohtia sisältävä kokonaisuus. Kela-siirron kaltainen ins-
titutionaalinen muutos etuuden toimeenpanokäytännöissä on näin ollen 
haasteellinen – joskin myös monia mahdollisuuksia – sisältävä tehtävä.

Siirron ensimmäisten viikkojen aikana kävi selväksi, että siirto kohtasi 
ilmeisiä vaikeuksia. Miltei kaikki ennakoidut riskit realisoituivat. Erityises-
ti ratkaisutyön hitaus ja työläys ainakin osittain yllättivät Kelan hallinnon, 
samoin toimeentulotuen hakijamäärien kasvu. Osaltaan riskien realisoitu-
miseen vaikuttivat myös vaikeammin ennakoitavat syyt, kuten uudistusta 
koskevan lainsäädäntöprosessin hitaus ja se, että siirron yhteydessä ei ol-
lut tietosuojasyistä mahdollista hyödyntää kuntiin jo aiemmin asiakkais-
ta kertynyttä tietoa. Siirron yhteydessä tuli näkyviin myös monia sellaisia 
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asioita, jotka olivat pysyneet aiemmin piilossa muun muassa kuntien puut-
teellisten tilastointikäytäntöjen vuoksi.

Toimeentulotukiuudistuksen (epä)onnistumisesta on heti sen alku-
vaiheesta lähtien ehditty käydä vilkasta julkista keskustelua. Myös Kelan 
sisäinen tarkastus ja ulkopuolinen konsulttiyhtiö selvittivät asiaa vuonna 
2017 (ks. Itkonen ja Välisalmi 2017). Viimeksi vuoden 2020 alussa Val-
tiontalouden tarkastusvirasto otti tuloksellisuustarkastuskertomuksessaan 
kantaa asiaan. Sekä julkisessa keskustelussa että mainituissa selvityksissä 
ovat painottuneet useat uudistuksen alkuvaihetta leimanneet pulmat, joita 
edellä kuvasimme (ks. myös Heinosen ja Laadun ensimmäinen artikkeli 
tässä kirjassa, s. 60).

Julkisessa keskustelussa on tehty yleistyksiä ja kärjistyksiä yksittäisten 
asiakastapausten ja työntekijöiden näkemysten pohjalta. Keskustelussa 
ja jo tehdyissä selvityksissä on myös painottunut viranomaisnäkökulma 
käsiteltävään asiaan. Kattavaa tutkimusta Kelassa asioivien toimeen-
tulotukiasiakkaiden kokemuksista ja mielipiteistä ei ole toistaiseksi tehty. 
On puuttunut luotettava ja yleistettävissä oleva tieto siitä, kuinka laajal-
le asiointiongelmat ovat levinneet tai miten toimeentulotukiasiakkaat 
kokevat Kelasta saamansa palvelun verrattuna kuntien sosiaalitoimesta 
aiemmin saamaansa palveluun tai mitkä asiakasryhmät kokevat olevansa 
siirron häviäjiä tai voittajia. Emme myöskään tiedä, missä määrin Kelassa 
jo käynnistetyt korjaavat toimenpiteet ovat vaikuttaneet Kela-siirtoa kos-
keviin asiakaskokemuksiin ja -mielipiteisiin tai miten perustoimeentulo-
tukiasiakkaiden asiakaskokemukset ja -mielipiteet eroavat korjaustoimen-
piteiden jälkeen muita Kelan etuuksia saavien asiakkaiden kokemuksista 
ja mielipiteistä. Ajankohtaisen tutkimustiedon saaminen siirron ensi vai-
heesta lähtien on tärkeää, jotta mahdollisia puutteita voidaan korjata ja 
toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä voidaan vahvistaa.

Tässä artikkelissa uudistusta tarkastellaan ensimmäistä kertaa laajem-
min toimeentulotukiasiakkaiden näkökulmasta. Artikkelin tavoitteena 
on tarjota tietoa uudistuksen onnistumisesta kahtena eri ajankohtana ja 
kahden eri aineiston avulla. Ensimmäinen asiakasaineisto kerättiin pu-
helinhaastatteluilla kesäkuussa 2017. Haastateltavat poimittiin Kelan toi-
meentulotukirekistereistä, ja haastattelut toteutti Taloustutkimus oy. Otok-
sen koko oli 505 henkilöä, jota voi pitää riittävänä antamaan määrällisiä 
vastauksia Kela-siirron käynnistysvaiheen kysymyksiin. Aineiston keruu 
tapahtui hetkellä, joka kuvastaa jo jossain määrin normalisoitunutta vai-
hetta niin asiakkaiden etuusasioiden käsittelyssä kuin heidän saamissaan 
palveluissakin. Uudistuksen alkuvaiheen suurimmat käynnistysvaikeudet 
(ks. tarkemmin mm. Heinosen ja Laadun toinen artikkeli tässä kirjassa, 
s. 244) olivat siis jo tuolloin takanapäin.
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Tätä kyselyaineistoa koskevat tutkimuskysymykset tässä artikkelissa 
ovat seuraavat:

• Millainen on perustoimeentulotukiasiakkaiden asiakasprofiili?
• Miten asiakkaat ovat kokeneet Kelan onnistuneen toimeentulo-

tukiasian käsittelyssä?
• Millaisia vaikutuksia Kela-siirrolla on ollut asiakkaan toimeentulo-

tukiasian käsittelyyn verrattuna kunnan sosiaalitoimeen?
• Mitkä asiakasryhmät ovat kokeneet hyötyneensä Kela-siirrosta ja 

mitkä eivät?

Vastauksia analysoidaan tarkastelemalla, löytyykö toimeentulotuen 
saajien välillä eroja esimerkiksi asiointikokemuksissa tai syissä toimeen-
tulotuen viivästymiseen sekä mahdollisten erojen taustalla olevia tekijöitä. 
On todennäköistä, että Kela-siirrossa asiakaskunnassa on ollut voittajia 
(esim. henkilöt, jotka syystä tai toisesta eivät ole hakeneet kunnalta tukea, 
tai henkilöt, joiden kohdalla Kelan ratkaisutoiminta on ollut sujuvampaa 
kuin kunnan kanssa asioidessa) ja häviäjiä (esim. henkilöt, joiden päätök-
set ovat viivästyneet, tai henkilöt, joilla hakemuksen saaminen prosessiin 
on syystä tai toisesta ollut vaikeampaa kuin kunnan kanssa asioidessa). On 
mahdollista, että julkisuudessa on korostettu jälkimmäistä ryhmää, jolloin 
siirron kokonaiskuva on muodostunut liian negatiiviseksi ja harhaanjohta-
vaksi. Tutkimusmenetelminä käytetään suoria jakaumia ja yksisuuntaista 
varianssianalyysia.

Toinen aineisto kerättiin kesäkuussa 2018 kyselyllä, joka suunnattiin 
Kelasta etuuspäätöksen saaneille asiakkaille manner-Suomessa. Kysely 
tuottaa aikasarjatietoa Kelan asiakkaiden asiointiprosessista ja se on to-
teutettu suunnilleen saman sisältöisenä vuosina 2011 ja 2015 (ks. esim. 
Mattila 2018). Perustoimeentulotukiasiakkaat olivat ensimmäistä kertaa 
kyselyssä mukana vuonna 2018. Kyselyn otos poimittiin vuoden 2018 huh-
tikuun lopussa ja toukokuun alussa päätöksen saaneista asiakkaista. Noin 
3 000 suomen- ja ruotsinkielistä asiakasta kattava perusotos koostuu kym-
menestä eri etuuden mukaisesta ositteesta, joista kunkin koko on 300 hen-
kilöä1. Niiden lisäksi poimittiin mukaan somalin-, venäjän- ja vironkieli-
sistä asiak kaista 300 henkilöä ja perustoimeentulotukipäätöksen saaneista 
500  asiakasta käsittävät erillisotokset. Vastaajille tarjottiin mahdollisuus 
vastata kyselyyn joko postitse tai sähköisellä lomakkeella. Muita kuin pe-
rustoimeentulotukisasiakkaita koskevassa aineistossa palautusosuus oli 

1 Osaotokset ovat 1) vanhempainetuudet (ml. lapsilisä), 2) opintoetuudet, 3) työttömyysturva-
etuudet, 4) eläkkeet, 5) asumistuet (yleinen + eläkkeensaajan asumistuki), 6) sairaanhoitokor-
vaukset, 7) vammaistuet (+ eläkkeensaajan hoitotuki), 8) kuntoutus (toimenpiteet + kuntou-
tusraha), 9) sairauspäivärahat ja 10) muut (Kela-kortti, asevelvolliset, maahanmuutto). Alle 
15-vuotiaat ja yli 79-vuotiaat eivät ole mukana tarkastelussa.
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29,8 prosenttia (1 161/3  900). Perustoimeentulotukiasiakkaista kyselyyn 
vastasi 25,2 prosenttia (126/500) eli hieman harvempi kuin muista kysely-
lomakkeen saaneista Kelan asiakkaista.

Tätä kyselyä koskevat pääkysymykset ovat seuraavat:

• Millainen on perustoimeentulotukiasiakkaiden asiointiprosessi 
Kelassa verrattuna Kelan muiden asiakkaiden asiointiprosessiin?

• Miten perustoimeentulotukiasiakkaat kokevat asioinnin Kelassa 
verrattuna muihin asiakkaisiin?

Asiointiprosessia tarkastellaan muun muassa asiointikertoja koske-
vien lukumäärätietojen ja asiakkaiden käyttämien palveluväylien näkökul-
masta. Asiointikokemuksia tarkastellaan asiakkuusprosessin eri vaiheita 
koskevien asiointipulmien valossa sekä selvittämällä asiakkaiden yleistä 
tyytyväisyyttä Kelan palveluihin. Tutkimusmenetelmänä käytetään suo-
rien jakaumien tarkastelua.

Asiakasprofiili

Perustoimeentulotuen Kela-siirto herätti ennakkoon huolta muun muassa 
siitä, mitä tapahtuu toimeentulotukihakemusten määrälle. Sen ennakoitiin 
kasvavan, sillä maksatuksen siirron myötä moni henkilö, joka sai Kelasta 
jotain etuutta mutta ei ollut syystä tai toisesta hakenut toimeentulotukea 
kunnan sosiaalitoimelta, saattaisi hakea etuutta. Myös mahdollisuus sii-
hen, että asiakkaat hakevat perustoimeentulotukea, vaikka eivät ole var-
moja siitä, ovatko he siihen oikeutettuja, on ehkä kasvanut Kela-siirron 
myötä. Samansuuntaisia alustavia päätelmiä voi tehdä myös toimeentulo-
tukiasiakkuuksia koskevista tilastotiedoista. Esimerkiksi hakemusten ja 
ratkaisujen määrät kasvoivat, mutta osin sitä selittävät kuntien ja Kelan 
erilaiset käytännöt hakemusten käsittelyssä ja ratkaisuissa (Saikkonen ja 
Tanhua 2018).

Vuonna 2017 keräämämme haastatteluaineiston vastaajista joka nel-
jäs ei ollut hakenut aikaisemmin toimeentulotukea. Noin 70 prosenttia 
vastaajista oli saanut aikaisemmin perustoimeentulotukea sosiaalitoimel-
ta. Pieni osa vastaajista (6 %) oli hakenut aikaisemmin toimeentulotukea 
sosiaalitoimelta, mutta ei ollut saanut sitä. Suurin osa vastaajista oli näin 
ollen henkilöitä, joille toimeentulotuen hakeminen ja saaminen oli tuttua 
jo ennen Kela-siirtoa. Toisaalta suuri oli myös niiden osuus, jotka olivat 
hakeneet ensimmäistä kertaa toimeentulotukea vasta sen myöntämisen 
siirryttyä Kelaan.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen oli melko 
yleistä ottaen huomioon, että nämä tuen osat on tarkoitettu erityistilan-
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teisiin. Miltei puolet (42 prosenttia) vastaajista oli hakenut täydentävää tai 
ehkäisevää toimeentulotukea. Kaikista vastaajista 35 prosenttia oli saanut 
joko ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Tukeutuminen muihin-
kin toimeentulotuen muotoihin kuin pelkästään perustoimeentulotukeen 
oli siis tavallista.

Haastateltavilta kysyttiin myös, miten paljon he olivat saaneet kunnan 
sosiaalitoimelta muutakin kuin rahallista tukea (neuvontaa, sosiaalityön 
palveluita jne.). Noin joka neljäs vastaaja (24 %) oli saanut sosiaalitoimen 
kautta muutakin apua kuin toimeentulotukea. Osa vastaajista (18 %) ei ol-
lut joko hakenut tai saanut ei-rahallista tukea, vaikka he olisivat kokeneet 
hyötyvänsä sellaisesta.

Toimeentulo-ongelmien laajuutta kartoitettaessa on myös hyvä tarkas-
tella, miten paljon toimeentulotuen asiakkaat saavat muita Kelan toimeen-
tuloturvaetuuksia. Taulukossa 1 on esitetty yksittäisten etuuskokonaisuuk-
sien saajien suhteellinen osuus sekä etuuksien kasautuminen.

Taulukko 1. Vastaajien saamat Kelan toimeentuloturvaetuudet etuuksittain ja etuuk-
sien kasautuminen.

Kelan etuudet
% vastaajista 

saanut Etuuksien kasautuminen
% vastaajista 

saanut

Sairausvakuutusetuudet 36 Saanut 0–1 etuutta 22

Lapsiperhe-etuudet 13 2 etuutta 38

Kuntoutusetuudet 11 3 etuutta 24

Vammaisetuudet 5 4 tai useampaa etuutta 16

Eläke-etuudet 13  

Opintoetuudet 17   

Työttömyysetuudet 47   

Asumistukietuudet 83   

Muut etuudet 10   

Taulukosta 1 voidaan havaita, että suurin osa vastaajista sai Kelasta 
asumistukea. Seuraavaksi yleisimmät etuuskokonaisuudet olivat työttö-
myysturvaetuudet (47 %) ja sairausvakuutusetuudet (36 %). Käytännössä 
kaikki vastaajat saivat Kelasta ainakin jotain etuutta. Perustoimeentulo-
tuen maksatuksen siirtyminen Kelaan ei näin ollen merkinnyt varsinaises-
ti uusia asiakkaita, vaan Kela oli useimmille vastaajille tuttu instituutio jo 
ennen toimeentulotuen asiakkuutta (ks. myös Ahola 2015).
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Toimeentulotukiasioiden hoito Kelassa ja sosiaalitoimistossa

Seuraavaksi tarkastelemme, miten perustoimeentulotuen siirto Kelaan 
vaikutti vastaajien asiakaskokemuksiin ja miten he kokivat siirron on-
nistuneen. Asiaa tarkastellaan kolmesta näkökulmasta yksisuuntaista va-
rianssianalyysia hyväksi käyttäen. Ensimmäisenä teemana tarkastelemme 
vastaajien mielipiteitä siitä, miten onnistuneesti heidän viimeisin toimeen-
tulotukiasiansa Kelassa käsiteltiin. Kysymystä tarkastellaan muodostamal-
la summamuuttuja kysymyksistä (11 kpl), jotka mittaavat toimeentulo-
tukiasian onnistumista. Kysymyspatterin yksittäiset väittämät ja vastausten 
jakaumat löytyvät liitetaulukosta 1 (s. 149).

Reliabiliteettianalyysin perusteella kysymykset mittaavat samaa ulot-
tuvuutta (Cronbachin alfa = 0,822), joten summamuuttuja voidaan muo-
dostaa. Alkuperäinen summamuuttuja saa arvoja välillä 11–55, mutta ana-
lyyseissa summamuuttuja on skaalattu uudelleen saamaan arvoja välillä 
1–5. Tuloksia tulkitaan siten, että mitä lähempänä ryhmäkeskiarvo on ar-
voa 1, sitä epäonnistuneempana vastaaja pitää Kelasta saamaansa toimeen-
tulotukiasian hoitoa, ja vastaavasti mitä lähempänä keskiarvo on arvoa 5, 
sitä onnistuneempaa toimeentulotukiasian hoito on ollut.

Taulukossa 2 (s. 133) on esitetty varianssianalyysin tulokset. Vastaa-
jien mielipiteiden erojen varianssia selitetään tavanomaisilla taustamuut-
tujilla. Niitä ovat sukupuoli, ikä, työmarkkina-asema ja kotitaloustyyppi. 
Aiemmin artikkelissa mainittuun tuen ansaittavuutta/ansaitsemattomuut-
ta koskevaan keskusteluun nojautuen voi olettaa, että eritoten ikäänty-
neet, muut kuin työttömät ja kotitaloustyypin mukaan lapsiperheet ovat 
kokeneet asioinnin sujuneen muita paremmin (vrt. Coughlin 1980; van 
Oorschot 2006; van Gerven 2008). Näiden lisäksi selittävinä muuttujina 
käytetään sitä, onko vastaaja aikaisemmin asioinut kunnan sosiaalitoimen 
kanssa toimeentulotukiasioissa ja kuinka monta kertaa vastaaja on asioi-
nut viimeisimmän toimeentulotukiasiansa tiimoilta Kelan kanssa. Näistä 
ensin mainittu muuttuja kertoo omakohtaisen aiemman kunta-asiointi-
kokemuksen vaikutuksesta asioinnin onnistumiseen, jälkimmäinen taas 
asiointiprosessin työläydestä siihen.

Tulosten perusteella ainoastaan asiointikertojen määrä selittää erittäin 
merkitsevästi Kelan palvelun onnistumisessa havaittavia eroja. Tulos on 
hyvin selkeä: mielipiteet Kelan palvelun onnistumisesta ovat sitä parempia, 
mitä vähemmillä asiointikerroilla vastaaja on saanut asiansa hoidettua. 
Lisäselvitysten antaminen hakemukseen, ratkaisupäätöksen viipymisestä 
tiedusteleminen ym. kontaktit lisäävät tyytymättömyyttä Kelan toimeen-
tulotukiasian hoitoa kohtaan. Keskiarvojen tarkastelu osoittaa, että Kelan 
toimeentulotukiasian hoito saa kaiken kaikkiaan vastaajilta hyvän arvo-
sanan. Myös yksittäisten väittämien jakaumista (liitetaulukko 1, s.  149) 
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voidaan havaita, että vastaajat ovat suurimmaksi osaksi samaa tai täysin 
samaa mieltä väittämistä.

Taulukossa 3 (s. 134) esitetään varianssianalyysin tulokset siitä, miten 
vastaajat arvioivat Kelan onnistuneen toimeentulotukiasioiden hoidossa 
verrattuna kunnan sosiaalitoimeen. Varianssianalyysin selitettävänä muut-
tujana on summamuuttuja (Cronbachin alfa = 0,800), jonka kysymykset ja 
vastausten frekvenssit löytyvät liitetaulukosta 2.

Aivan kuten edellä, tämänkin muuttujan kohdalla summamuuttuja 
on skaalattu uudelleen saamaan arvoja välillä 1–5, jossa 1 tarkoittaa, että 
Kela on epäonnistunut toimeentulotukiasioiden hoidossa verrattuna kun-
nan sosiaalitoimeen, ja 5 tarkoittaa, että Kela on onnistunut toimeentulo-
tukiasioiden hoidossa verrattuna kunnan sosiaalitoimeen. Kysymyspatte-
rin väittämien 11 ja 12 vastausvaihtoehtoskaalat käännettiin, jotta kaikki 
väittämät olisivat yhdenmukaisia (ks. liitetaulukko 2, s. 150).

Yleisesti ottaen vastaajat arvioivat perustoimeentulotuen Kela-siirrolla 
olleen positiivisia vaikutuksia. Taustamuuttujista työmarkkina-asema ja 
kotitaloustyyppi selittävät melkein merkitsevästi vastaajien mielipiteiden 
vaihtelua. Työmarkkina-aseman perusteella eniten tyytyväisiä Kelan toi-
mintaan toimeentulotukiasian hoidossa ovat työttömät, opiskelijat ja ryh-
mään muu kuuluvat. Ryhmään muu sisältyy mm. vanhempain- tai hoito-
vapaalla olevat.

Kotitaloustyypin perusteella Kelan toimintaan tyytyväisiä vaikuttavat 
olevan yksinhuoltajat ja pariskunnat, joilla on lapsia. Tyytymättömimpiä 
ovat lapsettomat pariskunnat. Näiden tulosten perusteella vaikuttaa siltä, 
että perustoimeentulotukea hakevat lapsiperheet ovat yleisesti ottaen hyö-
tyneet tuen maksatuksen siirtymisestä kunnilta Kelaan. Ainakin he ovat 
kaikkein tyytyväisimpiä Kela-siirtoon.

Asiointikertojen määrä on erittäin merkitsevästi yhteydessä vastaa jien 
mielipiteisiin siitä, millaisia vaikutuksia toimeentulotukiasioiden siirrolla 
kunnista Kelaan on ollut toimeentulotuen käsittelyyn. Jälleen kerran yh-
teyden suunta on selkeä: ne vastaajat, jotka ovat saaneet viimeisimmän 
toimeentulotukiasiansa hoidettua yhdellä asiointikerralla, ovat useimmin 
sitä mieltä, että toimeentulotukiasioiden siirrolla kunnista Kelaan on ollut 
positiivisia vaikutuksia. Vastaavasti ne vastaajat, jotka ovat joutuneet asioi-
maan useamman kerran saman toimeentulotukiasian tiimoilta, suhtautu-
vat Kela-siirtoon pidättyväisemmin.
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Taulukko 2. Asiakkaiden käsitykset siitä, miten Kela on hoitanut heidän toimeentulo-
tukiasiansa kokonaisuudessaan. Selitettävän summamuuttujan asteikko: 1 (epäon-
nistunut) – 5 (onnistunut). 

 Keskiarvo 95:n %:n luottamusvälit

Vakio***  3,672 3,524–3,820

Sukupuoli Mies 3,687 3,509–3,865

Nainen 3,657 3,499–3,816

Ikäluokka 17–24 v 3,855 3,645–4,065

25–34 v 3,840 3,644–4,037

35–44 v 3,719 3,504–3,933

45–54 v 3,562 3,347–3,777

55–64 v 3,537 3,301–3,773

65 v – 3,518 3,104–3,933

Työmarkkina- 
asema

Työssä 3,621 3,395–3,847

Sairauslomalla 3,541 3,214–3,868

Työttömänä 3,677 3,498–3,857

Eläkkeellä 3,784 3,518–4,049

Opiskelemassa 3,723 3,465–3,981

Muu tilanne 3,686 3,418–3,954

Kotitaloustyyppi Yksin asuva 3,724 3,586–3,862

Puoliso, ei lapsia 3,416 3,108–3,725

Puoliso ja lapsia 3,683 3,377–3,990

Yksinhuoltaja 3,881 3,602–4,159

Muu tilanne 3,655 3,362–3,948

Aikaisempi 
asiakkuus

Hakenut sosiaalitoimelta 
toimeentulotukea 3,652 3,496–3,807

Ei ole hakenut sosiaalitoi-
melta toimeentulotukea 3,692 3,504–3,881

Asiointikertojen 
määrä***

1 3,958 3,803–4,113

2 3,912 3,711–4,113

3 3,675 3,445–3,906

4 3,626 3,284–3,968

5 tai useammin 3,188 2,923–3,452

R²  7,8 %  

Tähdet viittaavat merkitsevyystasoihin (p-arvoihin) siten, että kertoimien voidaan tulkita eroavan nollasta 
tilastollisesti merkitsevästi * = 5 prosentin, ** = 1 prosentin ja *** = 0,1 prosentin riskitasolla.



Ojista allikkoon?

134

Taulukko 3. Asiakkaiden arviot siitä, miten Kela on onnistunut toimeentulotukiasioi-
den hoidossa verrattuna kunnan sosiaalitoimeen. Selitettävän summamuuttujan as-
teikko: 1 (epäonnistunut) – 5 (onnistunut). Varianssianalyysi.

 Keskiarvo 95:n %:n luottamusvälit

Vakio***  2,984 2,865–3,104

Sukupuoli Mies 3,040 2,896–3,185

Nainen 2,928 2,800–3,057

Ikäluokka 17–24 v 3,106 2,846–3,187

25–34 v 3,003 2,843–3,162

35–44 v 2,965 2,791–3,139

45–54 v 2,987 2,813–3,161

55–64 v 2,928 2,736–3,119

65 v – 3,008 2,672–3,344

Työmarkkina- 
asema*

Työssä 2,916 2,732–3,099

Sairauslomalla 2,856 2,590–3,121

Työttömänä 3,136 2,990–3,282

Eläkkeellä 2,834 2,619–3,049

Opiskelemassa 3,050 2,841–3,260

Muu tilanne 3,115 2,898–3,332

Kotitaloustyyppi* Yksin asuva 2,996 2,885–3,108

Puoliso, ei lapsia 2,653 2,403–2,903

Puoliso ja lapsia 3,069 2,820–3,318

Yksinhuoltaja 3,242 3,016–3,468

Muu tilanne 2,962 2,724–3,200

Aikaisempi 
asiakkuus

Hakenut sosiaalitoimelta 
toimeentulotukea 2,952 2,826–3,079

Ei ole hakenut sosiaalitoi-
melta toimeentulotukea 3,016 2,863–3,169

Asiointikertojen 
määrä***

1 3,211 3,085–3,337

2 3,165 3,002–3,328

3 3,035 2,848–3,222

4 2,697 2,420–2,974

5 tai useammin 2,813 2,599–3,028

R²  7,7 %  

Tähdet viittaavat merkitsevyystasoihin (p-arvoihin) siten, että kertoimien voidaan tulkita eroavan nollasta 
tilastollisesti merkitsevästi * = 5 prosentin, ** = 1 prosentin ja *** = 0,1 prosentin riskitasolla.
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Viimeisenä tarkastelun kohteena on vastaajien kokonaisarvio perus-
toimeentulotuen Kela-siirrosta. Taulukossa 4 (s. 136) esitetään va  rians si-
analyysin tulokset kysymykseen ”Kun tarkastelette perustoimeentulotuen 
tehtävien hoitoa kokonaisuutena, miten Kela mielestänne hoitaa nämä 
tehtävät kuntien sosiaalitoimeen verrattuna?”. Vastausskaala oli 1–5, jossa 
1 tarkoittaa sitä, että Kela on hoitanut toimeentulotukitehtävien hoidon 
kokonaisuutena paljon kuntia huonommin, ja 5 tarkoittaa, että Kela on 
hoitanut tehtävien hoidon paljon paremmin.

Yleisesti ottaen keskiarvotarkastelu osoittaa, että Kela saa jonkin ver-
ran parempia arvosanoja perustoimeentulotuen tehtävien hoidosta koko-
naisuutena. Täysin varauksetonta tukea Kela-siirto ei saa, mutta toisaalta, 
mistään siirron ”täystyrmäyksestä” asiakkaiden taholta ei myöskään ole 
viitteitä.

Asiointikertojen määrä on edelleen tilastollisesti erittäin merkitsevä 
selittäjä. Myös tulkinta säilyy samana. Mitä harvemmilla asiointikerroil-
la vastaaja on saanut toimeentulotukiasiansa hoidettua, sitä paremmalta 
idealta perustoimeentulotuen Kela-siirto hänen silmissään näyttää. Vas-
taavasti ne, jotka ovat joutuneet asioimaan useamman kerran, pitävät Ke-
la-siirtoa kokonaisuutena ajatellen huonona ideana.

Myös aikaisempi toimeentulotuen asiakkuus osoittautuu selitysvoi-
maiseksi. Keskiarvotarkastelun perusteella ne vastaajat, jotka ovat aikai-
semmin hakeneet kunnan sosiaalitoimelta toimeentulotukea, ovat kriit-
tisempiä Kela-siirtoa kohtaan kuin ne, jotka eivät ole hakeneet tukea 
kunnalta. Tulos säilyy ennallaan, vaikka selittäväksi muuttujaksi vaihdet-
taisiin se, onko vastaaja saanut aikaisemmin kunnalta toimeentulotukea 
(ei esitetty taulukossa 4). Ne, jotka hakevat Kelalta toimeentulotukea vailla 
aikaisempaa kokemusta kunnallisen sosiaalitoimen kanssa toimeentulo-
tukiasioimisesta, suhtautuvat Kela-siirtoon kokonaisuutena myönteisem-
min kuin ne, jotka ovat hakeneet – ja saaneet – toimeentulotukea kunnilta.
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Taulukko 4. Asiakkaiden käsitykset siitä, miten Kela on hoitanut heidän toimeentulo-
tukiasiansa kokonaisuutena verrattuna kuntien sosiaalitoimeen. Asteikko 1 (paljon 
huonommin) – 5 (paljon paremmin). Varianssianalyysi.

 Keskiarvo 95:n %:n luottamusvälit

Vakio***  2,717 2,506–2,929

Sukupuoli Mies 2,826 2,570–3,081

Nainen 2,609 2,381–2,836

Ikäluokka 17–24 v 2,525 2,224–2,827

25–34 v 2,722 2,440–3,004

35–44 v 2,638 2,330–2,946

45–54 v 2,739 2,431–3,048

55–64 v 2,737 2,398–3,076

65 v – 2,942 2,348–3,536

Asema Työssä 2,515 2,191–2,840

Sairauslomalla 2,518 2,049–2,987

Työttömänä 2,868 2,610–3,126

Eläkkeellä 2,457 2,076–2,837

Opiskelemassa 3,015 2,645–3,386

Muu tilanne 2,930 2,546–3,314

Kotitaloustyyppi Yksin asuva 2,703 2,506–2,900

Puoliso, ei lapsia 2,359 1,916–2,801

Puoliso ja lapsia 2,818 2,378–3,258

Yksinhuoltaja 3,097 2,698–3,496

Muu tilanne 2,610 2,190–3,031

Aikaisempi 
asiakkuus*

Hakenut sosiaalitoimelta 
toimeentulotukea 2,555 2,331–2,778

Ei ole hakenut sosiaalitoi-
melta toimeentulotukea 2,880 2,610–3,150

Asiointikertojen 
määrä***

1 3,110 2,887–3,333

2 3,207 2,918–3,495

3 2,667 2,336–2,997

4 2,238 1,748–2,729

5 tai useammin 2,365 1,986–2,744

R²  8,3 %  

Tähdet viittaavat merkitsevyystasoihin (p-arvoihin) siten, että kertoimien voidaan tulkita eroavan nollasta 
tilastollisesti merkitsevästi * = 5 prosentin, ** = 1 prosentin ja *** = 0,1 prosentin riskitasolla.
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Perustoimeentulotukiasiakkaiden ja muiden Kelan asiakkaiden 
asiointiprosessien vertailu

Toinen mielenkiintoinen kysymyskokonaisuus liittyy siihen, miten pe-
rustoimeentulotukiasiakkaat kohtaavat Kelan verrattuna muihin Kelan 
asiakasryhmiin. Jo edellä totesimme, että toimeentulotukea saavien 
asiointivalmiudet ovat keskimääräistä heikommat ja tuen hakemis- ja kä-
sittelymenettelyt ovat muita etuuksia byrokraattisempia. Yleinen näkemys 
perustoimeentulotukiasiakkaista on myös se, että he eivät ole yhtä oikeu-
tettuja toimeentuloturvaan kuin muut etuuksien saajat, sillä heidän koe-
taan vahvasti olevan vastuussa omasta tilanteestaan (van Gerven 2008). 
Tällä kaikella voi olettaa olevan vaikutuksia heidän asiakkuusprosesseihin-
sa ja palvelukokemuksiinsa sekä siihen, miten ne eroavat muita etuuksia 
saavien asiakkuusprosesseista ja palvelukokemuksista.

Selvitimme asiaa posti- ja nettikyselyillä, jotka toteutettiin kesäkuun 
alussa 2018. Ne suunnattiin paria kuukautta aiemmin Kelasta tuki- tai 
etuuspäätöksen saaneille asiakkaille. Kyselyajankohtana toimeentulotuki-
asiakkaiden palvelutilanne oli jo huomattavasti normalisoitunut aloitus-
vaiheesta. Monet uudistuksen alkuvaiheen käynnistysongelmat eivät enää 
kuormittaneet asiakkaita eivätkä työntekijöitä ainakaan samassa mitassa 
kuin aiemmin. Myös julkinen keskustelu toimeentulotukiasiakkaiden koh-
telusta Kelassa oli hiipunut.

Tarkastelemme asiaa aluksi asiakkaiden käyttämien asiointiväylien 
näkökulmasta. Kyselyssä kysyttiin, mikä on yhtäältä asiakkaiden käyttä-
mä ja toisaalta heidän toivomansa asiointiväylä. Vastaajilla oli tarvittaessa 
mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Kuten kuviosta 1 (s. 138) käy ilmi, 
verkkokanava on sekä perustoimeentulotukipäätöksen että muun etuus-
päätöksen saaneiden asiakkaiden joukossa käytetyin väylä. Kaksi kolmas-
osaa perustoimeentulotukea saaneista ja puolet kaikista Kelan asiakkaista 
asioi sen kautta. Eniten tätä väylää suosivat lastenhoidon tukea ja vanhem-
painetuuden tai lapsilisän vuoksi Kelassa asioivat.

Seuraavaksi käytetyin väylä oli asiointi palvelupisteessä. Perustoi-
meentulotukiasiakkaat käyttävät sitä selvästi useammin kuin kaikki asiak-
kaat keskimäärin, vaikka esimerkiksi eläke- ja elatustukiasiakkaat turvau-
tuvat tähän väylään vieläkin useammin. Toimeentulotukiasiakkaissa on 
myös hieman enemmän niitä, jotka toivoisivat voivansa käyttää asioinneis-
saan palvelupistettä, mutta myös niitä, jotka toivoisivat voivansa käyttää 
asioinnissa verkkoa. Tältä osin tulos on hieman ristiriitainen: palvelupiste 
näyttää olevan erityisesti perustoimeentulotukiasiakkaille tärkeä, mutta 
tulos ei suoraan tue väittämiä, joiden mukaan omatoimisuutta edellyttävä 
verkkoasiointi olisi erityisesti toimeentulotukiasiakkaille ongelmallinen 
palvelumuoto. Ylipäätään toimeentulotukiasiakkaat käyttävät Kela-asioi-
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den hoidossa useampia asiointiväyliä kuin asiakkaat keskimäärin. Tilan-
ne saattaa johtua monien toimeentulotukiasiakkaiden asiointiprosessien 
monimutkaisuudesta ja siitä, että asioinnin eri vaiheissa on asiakkaan kan-
nalta tarkoituksenmukaista käyttää eri asiointiväyliä. Toistaiseksi kuiten-
kaan kukaan pelkästään palvelupisteissä asioivista toimeentulotukiasiak-
kaista ei toivo voivansa asioida verkossa. Tulevaisuudessa verkossa asioivia 
on ehkä enemmän, jos verkkopalvelua saadaan kehitettyä vastaamaan ny-
kyistä paremmin tuensaajien tarpeita ja heillä on muutoinkin paremmat 
mahdollisuudet sen käyttämiseen.

Kuvio 1. Asiakkaiden käyttämä ja toivoma asiointitapa (%).
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Asiakkaiden asiointiprosessin työläyttä tarkasteltiin kyselyssä selvit-
tämällä, kuinka monta kertaa he olivat yhteydessä Kelaan viimeisimmän 
Kela-asiansa takia. Kuviossa 2 (s. 139) on kuvattu yhteydenottojen luku-
määrä etuuden mukaan. Perustoimeentulotuki vaikuttaa tässä suhteessa 
olevan melko kuormittava tulonsiirto. Asiansa sai kerralla kuntoon vain 
vajaa puolet toimeentulotukiasiakkaista, kun esimerkiksi työttömyysturva-
asiak kaista kerran asioineita on miltei kaksi kolmasosaa ja lääkekorvaus-
asiakkaista noin kolme neljäsosaa. Kuormittavampiakin etuusasioita kui-
tenkin on, esimerkiksi kuntoutusta ja lasten hoitotukea koskevat asiat. 
Niiden vuoksi Kelassa asioivista noin kolmannes joutuu olemaan yhtey-
dessä Kelaan yli kaksi kertaa.

Perustoimeentulotukiasioiden hoitamisen kuormittavuutta lisää se, 
että ne edellyttävät tavanomaista useammin asiointia myös muiden viran-
omaisten luona. Lähes neljännes perustoimeentulotukea saaneista (24 %) 
ilmoitti asioineensa muidenkin viranomaisten kanssa etuusasiansa vuoksi. 
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Kaikista Kelan asiakkaista vain noin joka kuudes (17 %) ilmoitti joutuneen-
sa asioimaan myös muiden viranomaisten kanssa etuusasiansa johdosta.

Kuvio 2. Asiakkaiden yhteydenottokerrat Kelaan (yksi, kaksi ja yli kaksi kertaa asioi-
neiden prosenttiosuus eri etuuksia saavista).
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Perustoimeentulotukiasioiden monimutkaisuutta, asiakkaiden asioin-
nin työläyttä ja kenties myös heidän muita asiakkaita heikompia asiointi-
valmiuksiaan kuvastaa se, että tukipäätöksen saaneista usea joutuu tur-
vautumaan sekä viralliseen että epäviralliseen apuun ja tukeen etuuden 
hakemisvaiheessa ja tulkitessaan saamaansa päätöstä. Miltei kaksi kol-
mannesta (60 %) perustoimeentulotukiasiakkaista oli hakenut tukea ja 
apua, kun koko muussa asiakaskunnassa heitä oli vain alle puolet (44 %). 
Perustoimeentulotukiasiakkaiden yleisin avun ja tuen lähde oli Kelan asia-
kaspalvelija (72 %). Muilta viranomaisilta apua ja tukea haki noin joka vii-
des (22 %). Saman suuruinen osuus vastaajista oli turvautunut sukulaisten, 
työkaverien tai ystävien apuun ja tukeen. Vanhemmilta, lapsilta tai puoli-
solta apua haki 16 prosenttia, ja verkkokeskustelupalstoilta tai vertaistuki-
ryhmiltä 5 prosenttia vastaajista.
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Perustoimeentulotukiasiakkaiden asiointikokemukset verrattuna 
Kelan muiden asiakkaiden kokemuksiin

Kyselyssä etuuspäätöksen saaneille asiakkaille selvitettiin paitsi asiointi-
prosessin kulkua myös sitä, miten työlääksi ja asiakaslähtöiseksi asiakkaat 
kokivat sen. Kyselyssä oli etuuden hakemista, päätöksiä ja asiakkaan saa-
maa palvelua koskevia asiointikokemuksia käsittelevä kysymyspatteri, jos-
sa kutakin asiaa tarkasteltiin useammasta eri näkökulmasta. Kysymykset 
oli muotoiltu siten, että niiden avulla selvitettiin nimenomaan asiakkuus-
prosessin eri vaiheissa mahdollisesti todettuja pulmia. Kuhunkin kysy-
mykseen tarjottiin kolme vastausvaihtoehtoa: kyllä, ei tai en osaa sanoa. 
Kuviossa 3 (s. 141) ovat kysymykset ja kyllä-vastanneiden osuudet perus-
toimeentulotukiasiakkaista ja Kelan muista asiakkaista.

Kuten kuviosta näkyy, perustoimeentulotukiasiakkaat ovat kohdan-
neet selvästi useammin pulmia asiointiensa yhteydessä kuin Kelan muut 
etuudensaajat keskimäärin. Useimmin perustoimeentulotukiasiakkaita ja 
myös muita asiakkaita tuntui harmittavan se, että hakemuslomakkeessa 
kysytään joko tarpeettomia tietoja tai sellaisia tietoja, jotka Kela voisi itse 
selvittää. Perustoimeentulotukiasiakkaista peräti 46 prosenttia oli kokenut 
näin. Muussa asiakaskunnassa heitä oli huomattavasti vähemmän, kui-
tenkin noin joka kolmas ajatteli näin. Melkein puolet perustoimeentulo-
tukiasiakkaista oli kokenut myös, että heidän oman elämäntilanteensa oli 
riittämättömästi huomioitu ja että heidän oman asiansa käsittely oli edel-
lyttänyt liian monien lisäselvitysten antamista. Näidenkin asioiden osalta 
perustoimeentulotukiasiakkaat olivat huomattavasti useammin kriittisiä 
kuin muut asiakkaat. Vastaavasti perustoimeentulotukiasiakkaat kokivat 
selvästi yleisemmin ongelmaksi turhat yhteydenotot ja Kelasta annetun 
päätöksen epäoikeudenmukaisuuden.

Vaikka Kelassa on kuntia paremmat tietojärjestelmät, ne eivät tulos-
ten valossa näytä kovin hyvin auttavan toimeentulotukiasiakkaita heidän 
asiointiprosesseissaan. Tulos on odotettu, koska toimeentulotukiasiakkais-
ta (ja heidän elämäntilanteestaan) kerättävä tieto on monin tavoin erilaista 
ja myös yksityiskohtaisempaa kuin muista etuusasiakkaista (ks. mm. VTV 
2020). Tiedot pitää kerätä asiakaskohtaamistilanteissa (mm. palvelutarve-
kartoituksilla) ja kirjallisten selvitysten avulla. Se taas rasittaa asiakkaita, ja 
siltikään he eivät tunnu olevan kovin tyytyväisiä siihen, miten he tulevat 
Kelan palvelujärjestelmässä autetuiksi. Syy voi olla Kelassa, mutta myös 
toimeentulotuen lainsäädännöllisessä perustassa; toisin sanoen lakiin kir-
jatuissa selektiivisissä, byrokraattisissa ja asiakasta kontrolloivissa menet-
telytavoissa.
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Kuvio 3. Asiakkaiden suhtautuminen viimeisintä asiointiprosessia koskeviin väittä-
miin (kyllä-vastanneiden prosenttiosuudet).
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Vaikka perustoimeentulotukiasiakkaat näyttävät erottuvan selvästi 
omaksi erityisryhmäkseen, jolla on muita enemmän asiointiongelmia, tar-
kempi etuuskohtainen tarkastelu osoittaa, että Kelan asiakkaat ovat hetero-
geeninen ryhmä eivätkä perustoimeentulotukiasiakkaat ole kaikissa asiois-
sa kriittisin ryhmä. Toisaalta myös perustoimeentulotukiasiakkaat ovat 
asiointikokemustensa kanssa sisäisesti epäyhtenäinen ryhmä. Kun ryhmä 
jaetaan niihin, joilla on nykyisen tukiasian johdosta ollut tarve asioida 
myös muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi tuen täydentävää osaa 
kunnista hakevilla), ja niihin, joilla tätä asiointitarvetta ei ole ollut, ensin 
mainittu ryhmä osoittautuu jälkimmäistä kriittisemmäksi. Muiden viran-
omaisten kanssa asioivat kokevat muita useammin, että he saivat etuuden 
hakemisesta liian vähän tai virheellistä tietoa, asiakaspalvelija kohteli heitä 
epäoikeudenmukaisesti, heillä oli vaikeuksia ymmärtää asiakaspalvelijan 
käyttämää kieltä, heidän elämäntilannettaan ei otettu riittävästi huomioon, 
heillä oli turhia yhteydenottoja Kelaan ja päätös oli vaikeaselkoinen.

Kyselyssä kysyttiin myös sitä, miten vaivattomana vastaajat pitivät 
Kela-asiansa hoitoa kokonaisuutena. Vaivattomuutta pyydettiin arvioi-
maan kouluarvosanoin 4–10. Kuviossa 4 (s. 143) on kuvattu arvosanojen 
keskiarvot etuuksittain. Annettujen arvosanojen erot ovat pieniä. Perus-
toimeentulotukiasiakkaiden antama arvosana on 7,1, joka on keskimää-
räistä etuuskohtaista arvosanaa vähän heikompi. Huonoimman arvosanan 
antavat yleisen asumistuen asiakkaat, parhaan lääkekorvausasiakkaat. Toi-
meentulotukiasiakkaiden asiointiprosessissa havaittu työläys ei siis välity 
kovin vahvasti yleisarvioon Kelasta saadun palvelun vaivattomuudesta.

Mielenkiintoista kuitenkin on, että kun asiakkailta erikseen kysyttiin, 
miten hyvin heidän mielestään Kela hoitaa tehtävänsä kunnan ja valtion 
laitoksiin verrattuna, ne perustoimeentulotukiasiakkaat, jotka asioivat 
myös muiden viranomaisten kanssa, suhtautuivat jälleen kriittisemmin 
Kelaan kuin muut perustoimeentulotukiasiakkaat. Tulos on samansuun-
tainen kuin vuoden 2017 toimeentulotukea hakeneille tehdyssä kyselyssä, 
jossa aikaisemmin kunnan sosiaalitoimelta toimeentulotukea hakeneet oli-
vat kriittisempiä Kela-siirtoa kohtaan kuin ne, jotka eivät olleet hakeneet 
tukea kunnalta. Kriittisyydelle voi löytää useampia selityksiä: esimerkiksi 
muiden viranomaisten kanssa asioivien asiat ja elämäntilanteet voivat olla 
monimutkaisempia, heillä voi olla yhteen laskien useampia asiointikertoja 
ja heidän asiointivalmiutensa voivat olla keskimääräistä heikommat. Ne 
saattavat selittää myös kuviossa 3 havaittuja kokemuseroja perustoimeen-
tulotukiasiakkaiden joukossa.
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Kuvio 4. Eri etuuksia saavien asiakkaiden antama arvosana Kelan palvelujen vaivat-
tomuudelle (keskiarvo asteikolla 4–10).
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Kuten artikkelin alussa todettiin, toimeentulotuki on viimesijainen ja tarve-
harkintainen tulonsiirto. Toimeentulotukiuudistusta koskevassa julkisessa 
kritiikissä perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan pidettiin nimenomaan 
tästä syystä ongelmallisena ratkaisuna. Sosiaalihuollollisia elementtejä ja 
tavoitteita sisältävän tuen katsottiin monissa puheenvuoroissa sopivan 
huonosti Kelan (massa)palvelukonseptin mukaisesti toimivaan palvelujär-
jestelmään, jolla on lisäksi verraten löyhä yhteys sosiaalityö profession ar-
vomaailmaan, toimintakäytäntöihin ja sen työlle asetettuihin tavoitteisiin.

Myös perustoimeentulotukeen oikeutettujen ihmisten elämäntilan-
teiden, tarpeiden ja asiointivalmiuksien katsottiin olevan niin erityisiä 
ja Kelan perusasiakaskunnan tilanteesta poikkeavia, että siirron epäiltiin 
muodostavan huomattavan riskin asiakkuusprosessien onnistumiselle ja 
koko heidän hyvinvoinnilleen. Ovatko nämä pelot realisoituneet edellä 
esitettyjen tulosten valossa? Ja keitä analyysiemme perusteella ovat perus-
toimeentulotuen Kela-siirron voittajat ja häviäjät?

Tulosten perusteella pelot ovat realisoituneet osittain (vrt. myös VTV 
2020, 21), eivät siis kaikilta osin. Vastaajat antavat verraten yksimielisesti 
hyväksynnän Kela-siirrolle. Siirron alkuvaiheen hakemusten ruuhkautu-
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minen ja suuri negatiivinen julkisuus eivät näytä vaikuttaneen asiakkaiden 
mielipiteisiin kovin vahvasti.

Todelliset voittajat ja häviäjät on analyysien pohjalta melko helppo 
erotella. Voittajia ovat ne, joiden asiointikertojen määrä on ollut vähäinen 
ja joilla ei ole ollut aiempaa tarvetta asioida kuntien toimeentulotukiviran-
omaisten kanssa. Häviäjiä ovat vastaavasti ne, joiden hakemus on joutunut 
pitkäksi aikaa byrokratian rattaisiin ja lisäselvitysten sekä yhteydenottojen 
kierteeseen ja joilla on ollut pitkäaikaisempi toimeentulotuen asiakkuus-
historia.

Tulokset antavat myös hieman viitteitä siihen suuntaan, että lapsiper-
heet ja opiskelijat olisivat hyötyneet Kela-siirrosta. Luonnollisesti kuntien 
sosiaalitoimen ja Kelan toiminnan onnistuneisuuden vertailu on vaikeaa, 
koska kunnat ovat hyvin heterogeenisiä esimerkiksi asukasluvultaan ja toi-
meentulotuen käsittelytavoiltaan. Myös asiakkaiden palveluodotukset ovat 
monin tavoin heterogeenisiä. Jollekin asiakkaalle asioiminen toimipai-
kassa henkilökohtaista palvelua saaden on hyvin tärkeää, kun taas toinen 
lähettää mielellään hakemuksen kasvottomasti internetin välityksellä. Joil-
lekin perustoimeentulotuen siirto Kelaan tuo käsittelyyn kasvotonta suu-
ren instituution byrokraattisuutta, jota ei oman kotikunnan sosiaalitoimen 
kanssa asioidessa ollut. Toisille siirtyminen stigmatisoivan sosiaalitoimen 
asiakkaasta koko kansaa palvelevan Kelan asiakkaaksi voi vastaavasti olla 
helpottava muutos. Voittajia ja häviäjiä muodostuu näistäkin syistä.

Perustoimeentulotuen Kela-siirron onnistumista on vaikea arvioida 
määrällisillä mittareilla ottamatta huomioon asiakkaiden subjektiivista 
kokemusta. Tässä tutkimushankkeessa 500 vastaajan aineistosta on vai-
kea löytää selviä yhdenmukaisia tutkimustuloksia. Aineistosta löytyy vas-
taajia, jotka ovat vastaustensa perusteella saaneet aikaisemmin kunnan 
sosiaalitoimelta toimeentulotukea mutta Kela on antanut heille hylkäävän 
päätöksen ja silti heidän mielestään Kela hoitaa toimeentulotukitehtävät 
kokonaisuutena paljon paremmin kuin kunnat. Kela-siirron voittajien ja 
häviäjien todellinen ja lopullinen paikantaminen on siis vaikea ja haasteel-
linen tehtävä.

Kun perustoimeentuloasiakkaita tarkastellaan yhtenäisenä ryhmä-
nä, he eivät erotu muusta Kelan asiakaskunnasta erityisen poikkeavaksi 
ryhmäksi, varsinkin jos tulosten tulkinnassa otetaan huomioon se, että 
toimeentulotuen myöntämisperusteet ovat monimutkaisia, tuki on tar-
veharkintainen ja siihen kohdistuu suoria ja epäsuoria pois käännyttäviä 
elementtejä: muun muassa erilaisia tositteita, oman elämäntilanteen yksi-
tyiskohtaista selvittämistä ja eriasteista kontrollia sekä väärinkäytösten ja 
vilpin epäilyä. Tuen selektiivinen, byrokraattinen ja asiakasta kontrolloiva 
luonne on hankala asia asiakkaille toimeentulotukiuudistuksen jälkeen-
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kin. Sille Kelan on omilla toimenpiteillään vaikea löytää asiakkaita tyydyt-
tävää ratkaisua.

Perustoimeentulotukea saavassa asiakaskunnassa on kuitenkin sosiaa-
liturvajärjestelmän suurkäyttäjiä, joilla on paljon asiakaskäyntejä Kelassa 
ja muiden viranomaisten luona. Tämä ryhmä näyttää jääneen uudistuk-
sessa muita tukea saavia useammin toisarvoiseen asemaan. Tältä osin ky-
selyn tulos vahvistaa jo aiemmin todettuja arveluja ja empiirisiä havaintoja 
uudistuksen voittajista ja häviäjistä.

Voimme toivoa, että Kela-siirron jälkeen kehitetyt uudet palvelumuo-
dot, joilla on pyritty vastaamaan paremmin perustoimeentulotuen asiak-
kaiden tarpeisiin, tuottavat aikaa myöten parannusta sekä suurkäyttäjien 
että muidenkin perustoimeentulotukiasiakkaiden saamaan kohteluun. 
Esimerkiksi toimipisteiden ajanvarauspalvelua on lisätty. Ajanvarauspal-
velu mahdollistaa muun muassa hakemuksen tekemisen niille asiakkaille, 
joilla on vaikeuksia muuten saada hakemusta tehtyä. Uutena palvelumuo-
tona on otettu käyttöön myös asiakkuusvastaava-palvelu erityistä tukea 
tarvitseville perustoimeentulotukiasiakkaille. Palvelussa mukana olevat 
asiakkaat voivat hoitaa asiakkuusvastaavan kanssa Kelan etuusasiat koko-
naisvaltaisesti. Samalla asiakkuusvastaavat voivat myös viedä Kelan asia-
kaspalvelua lähemmäs sosiaalitoimistojen palveluja. (VTV 2020.) Tulevat 
asiakastutkimukset näyttävät, millaisia tulevat olemaan näiden ja muiden 
korjaustoimenpiteiden vaikutukset toimeentulotukiasiakkaiden tuleviin 
palvelukokemuksiin.
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Liitetaulukko 1. Vastausten frekvenssit (%) kysymykseen ”Mitä mieltä olette viimei-
simmän Kelan hoitaman toimeentulotukiasianne käsittelystä kokonaisuutena? Otta-
kaa kantaa seuraaviin väitteisiin.”

Väittämä

Täysin 
eri 

mieltä
Eri 

mieltä

Ei samaa 
eikä eri 

mieltä / En 
osaa sanoa

Samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Asiointivuoron odotusaika toimis-
tossa tai puhelimessa oli sopiva 21 15 25 17 22

Kelan sähköisiä asiointipalveluja 
oli helppo käyttää 5 4 21 23 47

Sait riittävästi tietoa etuuden 
hakemisesta ja sen käsittelystä 7 10 7 27 49

Sait oikeaa tietoa etuuden hakemi-
sesta ja sen käsittelystä 7 8 8 25 52

Sait riittävästi apua toimeentulo-
tukihakemuksen täyttämisessä 8 6 16 17 53

Elämäntilanteesi otettiin riittävästi 
huomioon 15 13 11 18 43

Sait ystävällistä palvelua 3 3 15 18 61

Sait nopeaa palvelua asiointitilan-
teessa 15 13 12 26 34

Lisäselvitysten määrä oli kohtuul-
linen 7 11 13 23 46

Lisäselvitysten toimittaminen oli 
helppoa 5 7 12 19 57

Toimeentulotuen hakeminen oli 
yksinkertaista ja vaivatonta 9 10 7 27 47
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Liitetaulukko 2. Vastausten frekvenssit (%) väittämään ”Arvioikaa, millaisia vaiku-
tuksia toimeentulotukiasioiden siirrolla kunnista Kelaan on ollut toimeentulotuki-
asioiden käsittelyyn. Onko siirto mielestänne…”.

Väittämä

Täysin 
eri 

mieltä
Eri 

mieltä

Ei samaa 
eikä eri 

mieltä / En 
osaa sanoa

Samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Lisännyt toimeentulotukiasiakkaan 
vastuuta ottaa itse selvää, mitä 
mahdollisuuksia hänellä on saada 
toimeentulotukietuutta 10 13 26 25 26

Selkeyttänyt toimeentulotukihake-
muslomaketta 14 13 26 20 27

Lisännyt tarvetta asiakkaan 
omatoimisuuteen toimeentulotuki-
hakemuksen täyttämisessä 11 11 25 28 25

Helpottanut erilaisten lisäselvitys-
ten antamista 15 11 23 24 27

Vähentänyt erilaisten lisäselvitys-
ten antamista 18 14 31 18 19

Parantanut asiakkaan saamaa 
henkilökohtaista asiakaspalvelua 24 16 28 15 17

Kaavamaistanut asiakkaan toi-
meentulotukiasioiden käsittelyä 7 8 27 33 25

Parantanut asiakkaan mahdolli-
suuksia saada toimeentulotukea 
silloin kun hän on siihen lain 
mukaan oikeutettu 18 14 28 18 22

Parantanut asiakkaan mahdolli-
suuksia saada myös muita etuuk-
sia, joihin hän on oikeutettu 14 11 38 19 18

Nopeuttanut toimeentulotukiasioi-
den käsittelyä 28 16 20 17 19

Lisännyt virheellisten toimeentulo-
tukipäätösten määrää 19 11 39 15 16

Jättänyt toimeentulotukiasiakkaat 
aiempaa useammin vaille mahdol-
lisesti tarvitsemaansa sosiaalityön 
tukea 23 20 36 10 11

Vähentänyt toimeentulotuen 
myöntämiseen liittyvää turhaa 
byrokratiaa 15 15 26 24 20
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