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Perustoimeentulotuen toimeenpanon siirrossa kunnilta Kelaan tavoitteena 
oli muun muassa vähentää tuen hakemiseen liittyvää häpeää sekä helpot-
taa tuen hakemista (ks. tämän kirjan johdanto, s. 8). Toimeentulotuen taso 
ja myöntämisperusteet oli tarkoitus pitää ennallaan myöntäjätahon vaih-
tumisesta huolimatta. Koska perustoimeentulotuen myöntämiseen kuiten-
kin liittyy harkintaa, myöntämisprosessi on voinut muuttua uudistuksen 
myötä. Perustoimeentulotukihakemusten käsittely Kelassa nimittäin pe-
rustuu yhteen valtakunnalliseen etuusohjeeseen, kun taas kuntien käsit-
telykäytännöt olivat varsin kirjavia. Esimerkiksi perustoimeentulotukeen 
liittyvää harkintaa käytettiin vaihtelevasti eri kunnissa. (Vogt ja Sjöholm 
2014; Eronen ym. 2016.) Edellä mainitut seikat ovat osaltaan voineet vai-
kuttaa toimeentulotukiuudistuksen kannatukseen eri asiakasryhmissä ja 
muissa ryhmissä. Lisäksi ne ovat saattaneet vaikuttaa siihen, miten sosiaa-
lisen kansalaisuuden käsitteeseen usein sisällytettävät seikat – esimerkiksi 
oikeudenmukaisuus – tosiasiallisesti toteutuvat uudessa järjestelmässä.

Uudistuksen kannatusta on tutkittu sekä ennen uudistusta että sen 
jälkeen erityisesti sosiaalitoimen johdon ja työntekijöiden sekä Kelan joh-
don ja työntekijöiden keskuudessa (Eronen ym. 2016; Laatu ja Heinonen 
2017; Näätänen ym. 2017; Blomgren ja Saikkonen 2018a ja b; Näätänen ja 
Londén 2018; useat artikkelit tässä kirjassa). Näistä viranomaisnäkemyksiä 
kartoittaneista tutkimuksista käy ilmi, että uudistus sinänsä on nauttinut 
varsin laajaa kannatusta. Uudistuksen toimeenpano käytännössä on kui-
tenkin herättänyt huolta erityisesti niiden ammattiryhmien keskuudessa, 
jotka työskentelevät toimeentulotuen parissa.

Sosiaalitoimen asiakkaiden näkemyksiä uudistuksesta on tutkittu 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennen uudistusta asiakasraa-
deille tekemissä ryhmähaastatteluissa. Yleisesti ottaen haastatellut suhtau-
tuivat uudistukseen varsin neutraalisti, mutta osa pelkäsi sosiaalitoimen 
palvelujen heikentyvän uudistuksen myötä. (Blomgren ym. 2016, 64–65.) 
Kelassa on puolestaan tutkittu toimeentulotukea Kelasta hakeneiden nä-
kemyksiä ja kokemuksia uudistuksesta uudistuksen jälkeen. Uudistuksen 
kannatus toimeentulotukiasiakkaiden keskuudessa näytti uudistuksen al-
kuvaiheessa keväällä 2017 olevan vahvasti sidoksissa siihen, oliko asiakas 
saanut Kelalta myönteisen toimeentulotukipäätöksen vai ei (Airio ja Laatu 
2017). Alkuvaikeuksien jälkeen moni toimeentulotukiasiakas on kokenut 
hyötyneensä toimeentulotukiuudistuksesta eivätkä toimeentulotukiasiak-
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kaat eroa asiakastyytyväisyydeltään merkittävästi muista asiakasryhmistä 
(Laatu ym. tässä kirjassa, s.  116). Asiakaskokemuksia on tutkittu myös 
niin sanotuissa toimeentulotuen siirtokokeiluissa (ks. Kangas ym. 2011). 
Asiakas kokemukset kokeiluista olivat pääosin varsin myönteisiä (STM 
1993; Haapola 1997; Laatu ym. 2015). Tutkimukset oli tehty määrällisin 
menetelmin eikä niissä eritelty erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 
kokemuksia. Siirtokokeilujen puitteet olivat myös hyvin erilaiset kuin itse 
uudistuksen (HE 358/2014, 19).

Toimeentulotukiasiakkaat ovat kuitenkin nykypäivänä suuri ja hete-
rogeeninen ryhmä. Sosiaalisesti ja taloudellisesti haavoittuvammassa ase-
massa olevat asiakkaat jäävät erilaisissa asiakastutkimuksissa helposti mar-
ginaaliin. Tässä artikkelissa paikkaamme edellä osoitettua tutkimuksellista 
aukkoa tuomalla esiin ruoka-avun saajien näkemyksiä ja kokemuksia toi-
meentulotukiuudistuksesta ja uudesta toimeentulotukijärjestelmästä. Tar-
koituksenamme on tuottaa kokemuspohjaista tietoa toimeentulotuen 
myöntämiskäytäntöjen kehittämiseksi ja laajemminkin päätöksenteon 
tueksi. Demokratian kannalta on tärkeää tuoda esiin yhteiskunnallisesti 
heikommassa asemassa olevien kansalaisten kokemuksia.

Tutkimusaineistomme on kerätty kahdessa helsinkiläisessä elintarvike-
jakelupisteessä laadullisin menetelmin ennen uudistusta ja sen jälkeen. 
Ruoka-avun saajilla on usein kokemusta myös toimeentulotuen hakemi-
sesta ja saamisesta; vuonna 2012 tehtyyn kyselytutkimukseen osallistu-
neista ruoka-avun saajista yli puolet oli saanut toimeentulotukea kyselyä 
edeltäneiden kahden kuukauden aikana (ks. Ohisalo ym. 2015a). Aikai-
semman tutkimustiedon perusteella suomalaiset ruoka-avun saajat ovat 
monella mittarilla – niin terveydellistä, taloudellista kuin sosiaalistakin 
hyvinvointia mittaavalla – huono-osaisempia kuin väestö keskimäärin. 
He eivät kuitenkaan ole homogeeninen ryhmä, vaan ruoka-apua haetaan 
monesta eri syystä ja taustalla on hyvin erilaisia elämäntilanteita. (Ohisalo 
ym. 2015a; Ohisalo 2017; Laihiala ja Ohisalo 2017; Laihiala 2018.) Joka 
tapauksessa leipäjonoissa käy laaja joukko huono-osaisia ihmisiä (Ohisalo 
ym. 2015b, 442–443). Tässä artikkelissa ruoka-avun saajia käytetään siten 
esimerkkiryhmänä taloudellisesti ja sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa 
olevista ihmisistä. Artikkelin tavoitteena on hahmottaa uudistuksen seu-
rauksia toimeentulotukea hakeneille ruoka-avun saajille sosiaalisen kansa-
laisuuden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: Miten 
toimeentulotukea hakeneet ruoka-avun saajat ovat nähneet ja kokeneet 
toimeentulotukiuudistuksen? Miltä sosiaalisen kansalaisuuden edellytys-
ten toteutuminen uudessa toimeentulotukijärjestelmässä vaikuttaa näiden 
näkemysten ja kokemusten valossa?1

1 Tätä tutkimusta rahoitti Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumerot 293103 ja 314250).
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Toimeentulotuen luonne ja uudistuksen tavoitteet

Pohjoismaissa viimesijaista sosiaaliturvaa koskevaa sosiaalipolitiikkaa ovat 
ainakin joidenkin tutkijoiden mukaan leimanneet keskenään ristiriitaiset 
tavoitteet ja käsitykset tuensaajien oikeuksista ja velvollisuuksista (esim. 
Johansson 2001). Yhtäältä on painotettu viimesijaisten etuuksien integroi-
vaa luonnetta osana sosiaalipalveluja. Toisaalta järjestelmän kaksijakoi-
suutta on korostettu: suurin osa kansalaisista on oikeutettu ensisijaisiin ja 
universaaleihin sekä mahdollisesti ansiosidonnaisiin etuuksiin toimeen-
tulon vaarantuessa. Yhteiskunnan moraalisia – lähinnä ansiotyöhön liit-
tyviä – vaatimuksia täyttämättömät ihmiset joutuvat puolestaan turvau-
tumaan leimaavaan ja kontrolloivaan viimesijaiseen sosiaaliturvaan, joka 
voidaan nähdä jatkumona perinteiselle köyhäinhoidolle. (Johansson 2001; 
Swärd 2013.) Viimesijaisen sosiaaliturvan saajille ei siten käytännössä 
myönnetä täysivaltaisen sosiaalisen kansalaisen statusta, ja siten heitä kos-
kevat eri oikeudet ja velvollisuudet kuin muita (Johansson 2001). Köyhäin-
hoitoperinteen piirteiden säilymistä on selitetty yhtäältä sillä, että Pohjois-
maissa viimesijaisen sosiaaliturvan saajia ei pidetä ”arvokkaina” köyhinä 
(Lødemel 1997; sit. Swärd 2013, 165). Toisaalta selektiivisen järjestelmän 
pysyvyyttä voi selittää se, että sen piilevänä tarkoituksena on minimoida 
tuensaajien määrä: Ensinnäkin järjestelmässä kannustetaan tuensaajia 
poistumaan järjestelmän piiristä mahdollisimman pian. Toiseksi järjes-
telmän luonne saa aikaan sen, että osa apua tarvitsevista jättää kokonaan 
hakematta tukea. (Swärd 2013.) 

Myös toimeentulotukiuudistuksen tavoitteet vaikuttavat ristiriitaisil-
ta: Yhtäältä uudistusta perusteltiin lain esitöissä muun muassa sillä, että 
uudistus parantaisi ihmisten yhdenvertaista kohtelua perustoimeentulo-
tukea haettaessa, helpottaisi tuen hakemista, selkeyttäisi toimeentulotur-
vajärjestelmää sekä vähentäisi perustoimeentulotuen hakijoiden sosiaa-
lista leimautumista ja toimeentulotuen alikäyttöä (HE 358/2014), minkä 
voisi nähdä korostavan toimeentulotuen luonnetta sosiaalisena oikeutena. 
Näiden tavoitteiden tai oletettujen seurauksien voi siten toteutuessaan 
ajatella edistävän perustoimeentulotukea hakevien ihmisten sosiaalisen 
kansalaisuuden toteutumista. Toisaalta lainvalmistelussa painotettiin, että 
tuen myöntämiskriteerejä – jotka perustuvat tiukkaan tarveharkintaan ja 
korostavat hakijoiden velvollisuuksia – ei tule muuttaa. Toimeentulotuen 
luonnetta viimesijaisena ja väliaikaisena tukimuotona taas tuli vahvistaa 
(HE 358/2014). Nämä seikat puolestaan heijastavat perinteistä suhtautu-
mista vähimmäisturvaan.

Sosiaalisen kansalaisuuden kannalta huomionarvoista on myös se, 
että ennalta Kelan arvioitiin olevan joustamattomampi kuin kunnat kes-
kimäärin (esim. Vogt ja Sjöholm 2014; Eronen ym. 2016). Kelan on myös 
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katsottu pyrkivän oikeudenmukaiseen lopputulokseen yksityiskohtaisen 
etuusohjeen avulla. Aiemmin taas pyrittiin huomioimaan yksilöiden eri-
tyistarpeet sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen erikoistuneen profession 
eli sosiaalityöntekijöiden käyttämällä harkinnalla. Tämä voi olla ratkaise-
vaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta muun muassa 
sitä silmällä pitäen, minkä verran asiakkaan koko elämäntilanne otetaan 
huomioon esimerkiksi perusosan alentamista koskevissa päätöksissä. 
(Vrt. Blomberg ym. 2016, 302; myös Pylkkänen 2014.) Uudistuksen jäl-
keen toimeentulotuen perusosan mahdollisesta alentamisesta eli sanktio-
vallan käyttämisestä päättävät kuntien sosiaalityöntekijöiden sijaan Kelan 
etuuskäsittelijät, joilla ei ole yhtenäistä koulutustaustaa eikä -tasoa (Blom-
berg ym. 2016, 302–303, 310). Tämän kaltaiset tekijät saattavat heikentää 
sosiaalisen kansalaisuuden toteutumisen edellytyksiä tai ainakin estää nii-
den vahvistumista. Lisäksi uudistuksen perusteluissa ei ole huomioitu sitä, 
että toimeentulotuen tarveharkintaisuus samoin kuin siihen liittyvä asia-
kaskontrolli ja selontekovelvollisuus voivat itsessään olla leimaavia (Blom-
berg ym. 2016, 302).

Sosiaalinen kansalaisuus

Sosiaalisen kansalaisuuden määrittelyä
Voidaksemme tutkia ruoka-avun saajien kokemuksia sosiaalisen kansalai-
suuden käsitteen avulla on ensiksi pohdittava sosiaalisen kansalaisuuden 
käsitteen määrittelyä sekä sen toteutumistapoja ja -edellytyksiä käytännös-
sä. Kansalaisuudella viitataan yleensä valtiokansalaisuuteen eli tietyn kan-
sallisvaltion jäsenyyteen, jossa keskeistä ovat yhtäältä muodollinen status 
poliittisen yhteisön jäsenenä ja toisaalta jäsenyyteen liittyvät vastavuo-
roiset oikeudet ja velvollisuudet (Niiranen 2002, 64; Johansson 2010, 9). 
Kansalaisuus on kuitenkin hyvin monimerkityksinen ja siten kiistanalai-
nen käsite: sille annetut merkitykset vaihtelevat ajassa ja paikassa (Gaventa 
2005, xiii). Moni tutkija kuitenkin nojautuu T. H. Marshallin määritelmään 
kansalaisuudesta statuksena, joka myönnetään yhteisön täysivaltaisille jä-
senille (ks. Lister 2003, 14). Marshallin mukaan ”kaikki ne, joilla on kan-
salaisen status, ovat tasa-arvoisia niiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
suhteen, joilla kansalaisuuden status on varustettu” (Marshall 1949/1992, 
18; käännös kirjoittajien). Kansalaisuuden keskeiset elementit – jäsenyys, 
siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä jäsenten statusten tasa-arvo 
– eivät kuitenkaan kriittisen kansalaisuustutkimuksen valossa koske kaik-
kia kansalaisia yhtäläisesti. Marginalisoituja ryhmiä on eri tavoin suljettu 
täysivaltaisen kansalaisuuden ja sen eri elementtien ulkopuolelle. (Lister 
2008, 4.)
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Sosiaalinen kansalaisuus – erotuksena kansalaisuuden poliittisesta 
ja siviiliulottuvuudesta – viittaa sosiaalisten oikeuksien joukkoon alkaen 
oikeudesta taloudelliseen vähimmäisturvaan ja päättyen oikeuteen saada 
osansa yhteiskunnan sosiaalisesta perinnöstä ja elää yhteiskunnassa val-
litsevien standardien mukaista säädyllistä elämää2 (Marshall 1949/1992, 
7–8). Marshallin sosiaalisten oikeuksien määritelmä sisältää siten sosiaa-
lisen kansalaisuuden kaksi toisiinsa kytköksissä olevaa puolta: 1) jokainen 
kansalainen voi odottaa saavansa valtiolta taloudellisen vähimmäisturvan 
ja 2) jokainen kansalainen voi odottaa pystyvänsä osallistumaan täysival-
taisesti yhteiskunnassa (Dwyer 2010, 92). 

Viime vuosikymmenten aikana sosiaalisen kansalaisuuden käsitettä 
on kehitetty inklusiivisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja syrjimättömäm-
mäksi siten, että siihen sisältyy taloudellisen vähimmäisturvan ja säädylli-
sen, yhteiskunnassa vallitsevien standardien mukaisen elämän lisäksi myös 
kysymykset osallisuudesta3, oikeudenmukaisuudesta, tunnistamisesta 
(recognition), kunnioituksesta ja itsemääräämisestä (Taylor 1994; Fraser 
2003; Lister 2003 ja 2004; Kabeer 2005; Williams 2012; ks. myös Patrick 
2015, 31) (kuvio, s.  157). Viimeksi mainitut sosiaalisen kansalaisuuden 
komponentit eivät ole sinänsä uusia. Sosiaalisten oikeuksien alkuperäisenä 
perusteluna on nimenomaan ollut yhteiskunnallisen integraa tion vahvis-
taminen ja haavoittuvimmassakin asemassa olevien kansalaisten osalli-
suuden vahvistaminen (Kokkonen 2016, 62).

Osallisuus merkitsee Isolan ym. (2017, 25) sanoin ”ennen kaikkea 
sitä, että voi elää kuultuna, nähtynä, arvostettuna, ymmärrettynä ja mer-
kityksellisenä osana erilaisia suhteita, ryhmiä ja yhteisöjä”. Osallisuudessa 
keskeistä on myös kyky vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, toimintaansa 
ja saamaansa palveluun. Siten osallisuuden kannalta olennaista on myös 
kokemus elämän ennakoitavuudesta ja hallittavuudesta sekä toiminta-
ympäristön ymmärrettävyydestä. Osallisuutta edistävät siten esimer-
kiksi kohtuullinen toimeentulo sekä tarpeisiin vastaavat palvelut. (Isola 
ym. 2017, 25.) Leemann ym. (2015, 2) toteavat osallisuuden merkitsevän 
sosiaalisen kansalaisuuden näkökulmasta ”hyvinvointivaltion palvelu-
jen ja etujen saatavuutta, etenkin pääsyä palvelujärjestelmään”. Kabeerin 
(2005, 3) mukaan oikeudenmukaisuus inklusiivisen kansalaisuuden yhtey-
dessä viittaa siihen, milloin on oikeudenmukaista kohdella ihmisiä samalla 
tavalla ja milloin heitä olisi oikeudenmukaista kohdella eri tavalla. Tällai-

2 ”The whole range from the right to a modicum of economic welfare and security, to the right 
to share to the full in the social heritage and to live the civilized life according to the standards 
prevailing in society.” (Marshall 1949/1992, 7–8.)

3 Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään tässä yhteydessä käsitettä participation, 
mutta tulkintamme mukaan suomenkielinen käsite osallisuus vastaa paremmin tätä näkökoh-
taa kuin käsite osallistuminen.
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nen oikeudenmukaisuuskäsitys on läheisesti kytköksissä tunnistamiseen: 
tunnistetaan ihmisten itseisarvo mutta samalla myös ihmisten erilaisuus ja 
kunnioitetaan sitä. Puutteellinen kansalaisuus voi siten näkyä paitsi talou-
dellisena niukkuutena myös kunnioituksen ja arvostuksen puutteena. Itse-
määrääminen puolestaan tarkoittaa ihmisten kykyä käyttää määräysvaltaa 
omassa elämässään. (Kabeer 2005, 4–7.) Kunnioitus tämän tutkimuksen 
yhteydessä viittaa erityisesti kunnioittavaan ja arvostavaan kohteluun vi-
ranomaisten kanssa asioitaessa (ks. esim. Johansson 2001).

Kuvio. Sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöitä. 

Itse-
määrääminen

Taloudellinen
vähimmäisturva

Sosiaalinen 
kansalaisuus

Yhteiskunnassa
vallitsevien
standardien

mukainen elämä

Osallisuus

OikeudenmukaisuusTunnistaminen
(recognition)

Kunnioitus

Lähteet: Taylor 1994; Fraser 2003; Lister 2003 ja 2004; Kabeer 2005; Williams 2012; ks. myös Patrick 
2015, 31.

Sosiaalisen kansalaisuuden toteutuminen käytännössä
Sosiaalinen kansalaisuus voidaan nähdä ideaalina, jota vasten on mahdol-
lista arvioida esimerkiksi sitä, missä määrin (sosiaalisen) kansalaisuuden 
lupaama vähimmäisturva ja statusten tasa-arvoisuus toteutuvat kaikkien 
kansalaisten kohdalla (Patrick 2015, 29). Pelkkä samojen oikeuksien anta-
minen kaikille kansalaisille ei välttämättä takaa oikeudenmukaista loppu-
tulosta (Ferguson 1999, 23; Cornwall 2000; ks. myös Gaventa 2002).

Sosiaalisten oikeuksien toteutuminen kansalaisten elämässä edellyttää 
ensinnäkin sitä, että etuuden tai palvelun hakija osaa esittää asiansa oikeas-
sa valossa – joko itse tai saatavilla olevan avun turvin. Tämä edellyttää sekä 
oman tilanteen tunnistamista etuuksien näkökulmasta että sosiaaliturvaan 
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tai -palveluihin liittyvien säädösten ymmärtämistä. (Marshall 1975, 205; 
ks. myös Kokkonen 2006, 10.) Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten sosiaalisen kansalaisuuden toteutumiseen vaikuttavat myös kult-
tuuriset uskomukset ja oletukset. Esimerkiksi etuuksiin liitetty häpeä tai 
epäluottamus hallitusta kohtaan siitä, että se takaisi riittävät etuudet, voi-
vat johtaa etuuksien alikäyttöön. (Taylor-Gooby 2009, 5.) Osallistumista 
omaa itseä koskevaan päätöksentekoon edistävät tai estävät puolestaan yh-
täältä yksilön sisäiset ja toisaalta ulkoiset tekijät. Oleellisia sisäisiä tekijöitä 
ovat kyky hahmottaa itsensä ja ympäristönsä suhde, yksilön omaksumat 
tiedot ja taidot sekä neuvokkuus tai neuvottomuus suhteessa osallistumi-
seen tai päätöksentekoon. Ulkoisia tekijöitä ovat puolestaan lait ja muut 
normit sekä palvelujärjestelmä toimintamalleineen. (Meriläinen ym. 1994, 
246; ks. myös Valokivi 2008, 63.) Laajemmin ymmärrettynä osallisuutta 
edistävät muun muassa kohtuullinen toimeentulo, tarpeeseen vastaavat 
palvelut, elämän ennakoitavuus ja hallittavuus sekä toimintaympäristön 
ymmärrettävyys (Isola ym. 2017, 25).

Suurimpia esteitä sosiaalisten oikeuksien toteutumiselle ovat edellä 
mainitun stigman tai häpeän lisäksi vastenmielisyys viranomaisten kans-
sa asioimista kohtaan, pelko hakemuksen hylkäämisestä, tietämättömyys 
omista oikeuksista ja niiden oikeasta vaatimistavasta sekä välinpitämättö-
myys, joka on seurausta pitkään jatkuneesta turhautumisesta ja niukkuu-
desta (Marshall 1975, 207). Lisäksi köyhyys itsessään vaikuttaa kielteises-
ti sosiaalisen kansalaisuuden toteutumiseen. Tulojen vähyys voi suoraan 
estää hyvinkin monenlaiset osallistumisen ja osallisuuden muodot ja siten 
heikentää pitkäaikaisessa köyhyydessä elävien ihmisten kykyä osallistua 
jokapäiväiseen elämään ja yhteiskuntaan. (Dean ja Melrose 1999, 8–9; 
Gaventa 2002; ks. myös Patrick 2017, 298.)

Aineistot ja menetelmät

Tässä tutkimuksessa selvitimme ruoka-avun saajien näkemyksiä ja koke-
muksia toimeentulotukiuudistuksesta haastatteluaineistojen avulla. Haas-
tattelut tehtiin puolistrukturoitujen haastattelurunkojen avulla ennen 
uudistusta ja sen jälkeen. Haastatellut eivät olleet samoja eri aineiston-
keruuajankohtina. Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi puolistruktu-
roidut teemahaastattelut, koska halusimme tutkia yksilöllisiä näkemyksiä 
ja kokemuksia, jotka ovat parhaiten tavoitettavissa keskustelemalla ihmis-
ten kanssa ja kuuntelemalla heitä (ks. esim. Blaikie 2000, 234; Bryman 
2004, 320–321, 339; myös Patrick 2015, 76).

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tavoittaminen on tyypilli-
sesti haastavaa perinteisin tutkimuskeinoin, kuten puhelinhaastattelujen 
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tai kotiin postitettavien kyselyjen avulla (Metso ym. 2013, 11; Airio 2013, 
18; Saari 2015, 23; ks. myös Ohisalo ym. 2015a, 296). Laajempaa kohde-
joukkoa käytettäessä haavoittuvassa asemassa olevien vastaajien lukumää-
rä saattaa jäädä hyvin pieneksi (ks. Shaghaghi ym. 2011; Niemelä ja Saari 
2013, 8). Ruoka-avun saajista voidaankin puhua niin sanottuna vaikeasti 
tutkittavana väestöryhmänä (esim. Ohisalo ja Laihiala 2017), jonka ko-
koonpano lisäksi muuttuu jatkuvasti (Linnanvirta ym. 2019). Haavoittu-
vassa asemassa olevat ihmiset tavoittaa parhaiten niistä palveluista, joissa 
he käyvät (Ohisalo ym. 2015a, 296).

Ensimmäinen haastatteluaineisto kerättiin lyhyiden, puolistrukturoi-
tujen teemahaastattelujen (n = 78) avulla Myllypuron elintarvikeavun sekä 
Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyön elintarvikejakelupisteissä Helsin-
gissä syksyllä 2016. Haastatteluissa kysyttiin muutaman muun teeman (toi-
meentulotukea sekä perustuloa koskevat näkemykset) lisäksi ruoka-avun 
saajien kokemuksista silloisesta toimeentulotukijärjestelmästä ja Kelasta 
sekä heidän näkemyksistään toimeentulotukiuudistuksesta (haastattelu-
runko 1, sähköinen liite). Haastattelujen kesto vaihteli 3 ja 22 minuutin vä-
lillä keskiarvon ollessa noin 8 minuuttia. Haastateltavien ikä vaihteli 23 ja 
84 vuoden välillä; keskiarvo oli 51 vuotta ja mediaani 51,5. Hieman yli 
puolet haastateltavista oli miehiä (n = 42) ja hieman alle puolet (n = 36) 
naisia.

Toinen haastatteluaineisto kerättiin niin ikään teemahaastattelujen 
avulla syys-lokakuussa 2017 Myllypuron elintarvikejakelussa (n = 61). 
Tällöin haastateltaviksi valittiin vain toimeentulotukea Kelalta hakeneita 
ruoka-avun saajia. Haastateltaville esitettiin yksityiskohtaisia kysymyksiä 
heidän kokemuksistaan uudesta – sekä soveltuvin osin myös vanhasta – 
toimeentulotukijärjestelmästä samoin kuin heidän toimeentulotukiuudis-
tusta koskevista näkemyksistään sekä ennen uudistusta että sen jälkeen 
(haastattelurunko 2, sähköinen liite). Tulkinnanvaraisuuden minimoi-
miseksi haastateltavilta kysyttiin tarvittaessa tarkentavasti, pitivätkö he 
uudistusta enemmän hyvänä vai huonona asiana. Toisen kierroksen haas-
tattelujen kesto vaihteli 3 ja 37 minuutin välillä keskiarvon ollessa noin 
14 minuuttia. Näiden haastateltavien ikä vaihteli 23 ja 80 vuoden välillä; 
keskiarvo oli 49 ja mediaani 51 vuotta. Haastateltavista kolme viidesosaa 
(n = 37) oli miehiä ja kaksi viidesosaa (n = 24) naisia. Miesten suhteellisen 
suuri osuus uudistuksen jälkeen haastatelluista on linjassa sen kanssa, että 
ruoka-apuun turvautuvista miehistä suurempi osuus (45 %) kuin naisista 
(36 %) saa toimeentulotukea. Tämä taas johtunee siitä, että ruoka-apuun 
turvautuvat kaikista tyypillisimmin työttömät keski-ikäiset miehet sekä 
vanhuuseläkkeellä olevat naiset. (Laihiala ja Ohisalo 2017, 137.) Haastat-
telut nauhoitettiin ja litteroitiin täytesanoja lukuun ottamatta. Molemmilla 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020090165981
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haastattelukierroksilla osa haasteltavista kertoi myös muista kuin haastat-
telukysymyksiin liittyvistä asioista, kuten ruoka-avun merkityksestä.

Aineiston keruupaikoiksi valittiin alun perin Suomen kaksi suurin-
ta elintarvikejakelupistettä, koska tarkoituksena oli kerätä sekä laadul-
lista että määrällistä aineistoa (määrällistä aineistoa ei hyödynnetä tässä 
artikkelissa). Toisella haastattelukierroksella päätimme kuitenkin tehdä 
haastatteluja ainoastaan Myllypuron elintarvikejakelussa, koska siellä oli 
kokemuksemme mukaan rauhallisempi ja kiireettömämpi ilmapiiri ja si-
ten otollisemmat olosuhteet haastattelujen toteuttamiselle. Syksyllä 2017 
keräämiemme haastattelu- ja kyselyaineistojen perusteella toimeentulo-
tukiuudistusta koskevat näkemykset eivät eronneet näiden kahden eri elin-
tarvikejakelupisteen kävijöiden välillä4.

Haastateltavat rekrytoitiin jonon eri kohdista lähtemällä liikkeelle sa-
tunnaisesti valitusta kohdasta. Pyrkimyksenä oli kysyä osallistumishaluk-
kuutta peräkkäisiltä jonottajilta. Samalla pyrittiin kuitenkin sensitiiviseen 
otteeseen: osallistumishalukkuutta ei yleensä kysytty niiltä jonottajilta, jot-
ka haastattelijoiden tulkinnan mukaan viestittivät toivovansa, että heitä ei 
lähestytä (esimerkiksi kääntämällä katseensa pois tai kääntymällä pois). 
Osallistumishalukkuutta ei ollut mahdollista kysyä läheskään kaikilta 
jonottajilta, koska haastattelijoita oli kerrallaan enimmillään kolme ja ruo-
ka-apua jonottavia useita satoja. Mahdollisesti haastateltaviksi on valikoi-
tunut enemmän sellaisia ruoka-avun saajia, joilla on paremmat voimavarat 
kuin niillä ruoka-avun saajilla, jotka kieltäytyivät haastattelusta tai jotka 
haastattelijan arvion mukaan halusivat pysytellä omissa oloissaan ja joilta 
ei siten kysytty osallistumishalukkuutta. Yleistettävyyden sijaan tutkimuk-
semme päämääränä on kuitenkin ensisijaisesti kuvata ja ymmärtää toi-
meentulotukiuudistusta koskevia eri näkemyksiä ja kokemuksia peilaten 
niitä sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöihin ja toteutumisedellytyksiin.

Aineisto analysoitiin temaattisella analyysilla (esim. Braun ja Clarke 
2006) Atlas.ti-ohjelmaa hyödyntäen. Analyysissa edettiin aineistoon tutus-
tumisen kautta aineiston koodaamiseen. Aineistosta merkittiin ne kohdat, 
jotka kuvaavat haastateltavien näkemyksiä ja kokemuksia toimeentulotuki-
uudistuksesta ja uudesta toimeentulotukijärjestelmästä. Aineistoa käytiin 
läpi useaan kertaan, ensin aineistolähtöisesti ja sitten teoriaohjaavasti koo-
daten sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöihin (ks. kuvio s. 157) liittyvät 
kohdat. Näin analyysissa hyödynnettiin abduktiivista päättelyä, jota käyt-
täessään tutkija yhdistelee aineistolähtöisyyttä ja aiempaa teoriaa (Tuomi 
ja Sarajärvi 2009, 97). Merkityt kohdat aineistossa kerättiin koodeittain 
yhteen ja erilleen muusta aineistosta. Tämän jälkeen alettiin hahmottaa 

4 Kyselytutkimuksen toimeentulotukiuudistusta koskevan osion pohjalta ei ole vielä julkaistuja 
tutkimustuloksia.
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varsinaisia teemoja järjestelemällä koodattuja aineistokatkelmia laajem-
miksi kokonaisuuksiksi. Seuraavaksi muodostettuja teemoja tarkasteltiin 
yhtäältä suhteessa niiden sisältämiin aineistokatkelmiin ja toisaalta suh-
teessa koko aineistoon tehden tarvittavat muokkaukset ja uudelleenkoo-
daukset. Tämän jälkeen teemat nimettiin ja määriteltiin. (Braun ja Clarke 
2006, 87–93.) Haastateltavat myös ryhmiteltiin heidän näkemystensä mu-
kaisiin ryhmiin: 1) myönteisesti, 2) kielteisesti ja 3) neutraalisti uudistuk-
seen suhtautuvat sekä 4) vailla selkeää kantaa olevat. Antaaksemme luki-
jalle kokonaiskuvan kerätyistä aineistoista olemme raportoineet kuhunkin 
pääkategoriaan (näkemys uudistuksesta) ryhmiteltyjen haastateltavien lu-
kumäärät (Silverman 2006). Pyrimme kuitenkin tutkimuksessamme ana-
lyyttiseen emmekä tilastolliseen yleistämiseen (Yin 1994; Maxwell 2010).

Aineistonkeruussa ja käsittelyssä on noudatettu Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (2009) määrittämiä humanistisen, yhteiskunnallisen 
ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita sekä voimassa 
olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Haastateltavia informoitiin tutkimuksen 
tarkoituksesta sekä tutkimukseen osallistumisen merkityksestä, vapaaeh-
toisuudesta ja luottamuksellisuudesta. Haastattelut nauhoitettiin ainoas-
taan kunkin haastateltavan suostumuksella. Haastateltavien anonyymius 
taattiin ja aineisto suojattiin asianmukaisesti tutkimusprosessin kaikissa 
vaiheissa. Haastateltavien vahingoittamisen välttämiseksi edellä mainittu-
jen seikkojen ohella haastateltavia kohdeltiin kunnioittavasti. Tätä lukua 
kirjoittaessamme kiinnitimme huomiota siihen, minkälaisen kuvan luom-
me haastateltavista ja heidän tilanteestaan, jotta emme leimaisi tai loukkai-
si heitä (ks. Granfelt 2000, 105; Rauhala ja Virokannas 2011, 236). Lisäksi 
haastattelijat neuvoivat tarvittaessa haastateltuja siinä, mihin nämä voivat 
olla yhteydessä toimeentulotukea koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa, 
sekä kertoivat eri toimeentulotukimuodoista.

Joka kymmenes haastateltava (n = 8) ei syys-lokakuussa 2016 ollut 
kuullutkaan toimeentulotukiuudistuksesta ennen kuin haastattelija otti 
asian puheeksi. Lisäksi uudistuksen kaikki yksityiskohdat eivät olleet 
tuolloin vielä selvillä, mikä on saattanut vaikuttaa uudistusta koskeviin 
näkemyksiin. Tämä toki koskee luonnollisesti kaikkia tutkimuksia (esim. 
Blomgren ym. 2016; Eronen ym. 2016), joissa uudistuksen kannatusta tar-
kasteltiin ennen sen käytännön toteuttamista.

Ruoka-avun saajien näkemykset toimeentulotukiuudistuksesta  
ja kokemukset toimeentulotukijärjestelmästä ennen uudistusta

Kysyimme haastateltavilta (n = 78) heidän mielipidettään toimeentulo-
tukiuudistuksesta ennen sen toteuttamista ja luokittelimme avoimet vas-
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taukset neljään luokkaan: myönteinen, kielteinen, neutraali tai ei selkeää 
näkemystä. Lähes kahdelta viidestä (n = 30) puuttui selkeä näkemys asias-
ta. Kahdella viidesosalla (n = 31) oli myönteinen näkemys uudistuksesta, 
kun taas vain yksi seitsemästä (n = 11) piti uudistusta kielteisenä asiana. 
Loput kuusi haastateltavaa suhtautuivat uudistukseen neutraalisti eli heil-
le toimeentulotuen myöntäjätaholla ei ollut merkitystä. Lisäksi kysyimme 
haastateltavilta, mitä uudistus tulee muuttamaan heidän elämässään. Seu-
raavaksi tarkastelemme uudistukseen liittyviä näkemyksiä ja odotuksia 
peilaten niitä sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöihin ja toteutumisen 
edellytyksiin.

Myönteiset näkemykset uudistuksesta ennen uudistusta
Toive hakemisen helpottumisesta. Yleisin perustelu myönteiselle näkemyk-
selle uudistuksesta ennen sen toteuttamista oli se, että kaikki niin sanotut 
perusetuudet ovat uudistuksen jälkeen samassa paikassa. Tämä helpottaa 
perustoimeentulotuen hakemista asiointipaikkojen ja tarvitta vien liit-
teiden vähentyessä. Nämä seikat vahvistaisivat toteutuessaan sosiaalisen 
kansalaisuuden toteutumisen edellytyksiä parantamalla palvelujen saata-
vuutta ja palvelujärjestelmän ymmärrettävyyttä. Yhdessä paikassa asioi-
misen helppous oli myös yleisin myönteinen seuraus, jota uudistukselta 
odotettiin.

K: ”Luuletko että siirto muuttaa mitään sun elämässäs?”
V: ”No ainakin sen että ne palvelut keskittyy yhteen paikkaan, tai 
siis silleesti että hakeminen helpottuu ja ehkä yksinkertaistuu. En 
tiiä, saa nähdä alkuun, mutta luulisi että se yksinkertaistuu, ettei 
tarvii moneen eri osoitteeseen toimittaa lippuja ja lappuja.” (nro 
29/2016 mies, työtön yli 12 kk, 34-vuotias)

Kelan luotettavuus ja oikeudenmukaisuus. Muita, tosin huomattavas-
ti harvemmin mainittuja, syitä myönteiselle suhtautumiselle olivat Kelan 
toimivuus ja luotettavuus sekä kielteiset kokemukset haastateltavan nykyi-
sestä sosiaalityöntekijästä. Pari haastateltavaa pohti myös ihmisten yhden-
vertaiseen kohteluun liittyviä kysymyksiä. He odottivat, että uudistuksen 
myötä Kela myöntäisi perustoimeentulotukea automaattisesti kaikille sitä 
tarvitseville ja samassa määrin. Myönteiset näkemykset liittyivät kuitenkin 
yleensä enemmän asioiden sujuvuuteen kuin periaatteellisempiin kysy-
myksiin esimerkiksi oikeudenmukaisuudesta tai itsemääräämisoikeudesta. 

Toive kunnioittavasta kohtelusta. Vaikka uudistusta perusteltiin lain 
esitöissä (HE 358/2014) muun muassa sosiaalisen leimautumisen vähe-
nemisellä, vain kaksi haastateltua viittasi toimeentulotuen hakemiseen 
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liittyvään häpeään. Toinen heistä koki nöyryyttäväksi toimeentulotuen 
”armoille joutumisen” ja toinen sen, että omia kulutusvalintoja piti käy-
dä perustelemassa sosiaalitoimistossa. Kolmessa muussa tapauksessa 
haastateltavat toivat esiin, että asiakkaan tilannetta ja ihmisarvoa ei ollut 
tunnistettu tai kunnioitettu sosiaalitoimistossa. Yksi haastateltava toivoi 
pärjäävänsä Kelan myöntämällä toimeentulotuella, koska hänen omalla 
sosiaalityöntekijällään ”ei ole hyvä sydän”. Toisen mukaan Kelassa ei ”hau-
kuta” samalla tavalla kuin sosiaalitoimistossa. Kolmas kertoi eläneensä 
vuosia ilman tuloja ja etuuksia saatuaan kunnalta kielteisen toimeentulo-
tukipäätöksen. Hän uskoi uudistuksen voivan vaikuttaa elämäänsä paljon-
kin ja muun muassa työnhaun mahdollistuvan toimeentulotuen saamisen 
myötä.

Kaksi haastateltavaa pohti uudistuksen merkitystä asiakassuhteelle: 
yksi haastateltava odotti, että sosiaalityöntekijöille jäisi uudistuksen jäl-
keen enemmän aikaa asiakkaiden henkilökohtaiseen ohjaukseen. Toinen 
puolestaan odotti, että asiakkaalla ei enää olisi montaa eri virkailijaa, vaan 
parhaassa tapauksessa enintään kaksi työntekijää, jotka tuntisivat asiak-
kaan tilanteen. Sosiaalisen kansalaisuuden kannalta näillä seikoilla olisi to-
teutuessaan nähdäksemme myönteisiä seurauksia. Edellytykset asiakkaan 
yksilöllisen tilanteen tunnistamiselle ja kunnioittamiselle (recognition) 
sekä osallisuuden kokemuksen syntymiselle olisivat uudistuksen myötä 
paremmat: asiakas saisi enemmän henkilökohtaista palvelua – joko Kelasta 
tai sosiaalitoimesta – ja olisi siten osallisempi omien asioidensa käsittelys-
sä. Tosiasiassa uudistuksen jälkeen asiakkaan asian käsittely on hajautet-
tu eri työntekijöille. Kenelläkään Kelan työntekijällä ei ole perinpohjaista 
kuvaa asiakkaan tilanteesta, koska käsittely tapahtuu keskitetysti yhteisistä 
työjonoista. (Ks. Heinosen ja Laadun toinen artikkeli tässä kirjassa, s. 244.)

”Ni must on hyvä et nää kaikki on yhen katon alla, koska se vä-
hentää sitä byrokratiaa ihan älyttömästi. Ihan pelkästään sitä et 
asiakkaan ei tarvi lähettää niit papereita niin helvetisti sinne, mut 
myös sitä et siel ei oo viittä eri ihmistä käsittelemässä niit asioi-
ta, vaan parhaimmas tapaukses siel on yks tai kaks, jotka tietää 
tän saman ihmisen tilanteen.” (nro 23/2016 nainen, äitiyslomalla, 
30-vuotias)

Kielteiset näkemykset uudistuksesta ennen uudistusta
Pelko hakemisen vaikeutumisesta. Perustelut kielteisille näkemyksille uu-
distuksesta ennen sen toteuttamista liittyivät useimmiten pelkoon siitä, 
että uudistuksen myötä perustoimeentulotuen käsittely hidastuu tai muut-
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tuu jopa mahdottomaksi tai että myöntämiskriteerit tiukentuvat. Muutama 
haastateltava pelkäsi uudistuksen johtavan pitkiin jonoihin ja ruuhkaan ja 
sitä kautta päätösten viivästymiseen. Tämä heikentäisi palvelujen saata-
vuutta ja siten osallisuuden toteutumista. Kaksi muuta haastateltavaa taas 
pelkäsi Kelan käyttävän kuntaa vähemmän harkintaa ja olevan tiukempi 
sen suhteen, mitä ja mihin perustoimeentulotukea myönnetään, jolloin 
saatu toimeentulotukisumma pienenee. Esimerkiksi vuokra nousi esiin 
menona, jota ei välttämättä enää otettaisi kokonaisuudessaan huomioon 
uudistuksen jälkeen toimeentulotukea myönnettäessä. Tämä aiheutti epä-
varmuutta sekä huolta omasta taloudellisesta pärjäämisestä uudistuksen 
jälkeen. Myös nämä uhkakuvat heikentäisivät toteutuessaan sosiaalisen 
kansalaisuuden toteutumisen edellytyksiä, kuten mahdollisuuksia vaikut-
taa itseä koskeviin päätöksiin sekä kokemusta elämän hallittavuudesta.

”Mä pelkään että siinä tulee käymään niin että kaikki tällaset 
esimerkiks harkinnanvaraiset jutut niin ne tyssää, ja siitä tulee 
sellasta kylmäkiskoista touhua, et mennään vaan tietyn kaavan 
mukaan ja sit siitä ei voi edes neuvotella. Mulla on ihan tälla-
nen ennakkopelko tohon juttuun.” (nro 33/2016 mies, työtön yli 
12 kk, 48-vuotias)

Vaikka toisaalta uudistusta perusteltiin lain esitöissä (HE 358/2014) 
sekä uudistukseen myönteisesti suhtautuvien haastateltavien keskuudessa 
hakemisen helpottumisella, toisaalta kaksi haastateltavaa pelkäsi hakemi-
sen vaikeutuvan. Toinen heistä pelkäsi, että uudistuksen jälkeen on entis-
tä hankalampaa päästä tapaamaan hakemuksen käsittelijää kasvotusten. 
Tämä pelko oli jo ennen uudistusta todettavissa aiheelliseksi, sillä Kelassa 
etuuskäsittely ja asiakaspalvelu on eriytetty eivätkä etuuskäsittelijät tapaa 
lainkaan asiakkaita. Toiselle haastateltavalle uudistuksen oletettu seuraus 
oli hyvin konkreettinen: Ennen uudistusta haastateltava pystyi viemään 
toimeentulotukihakemuksensa naapurirakennukseen. Uudistuksen jäl-
keen hän joutuu käyttämään julkisia liikennevälineitä pystyäkseen jättä-
mään hakemuksen henkilökohtaisesti Kelan toimistoon. Monelle haasta-
tellulle oli nimittäin tärkeää viedä hakemus itse perille ja saada virkailijalta 
vahvistus, että hakemus on oikein täytetty ja että kaikki tarvittavat liitteet 
ovat mukana. Hakemisen vaikeutuminen heikentäisi luonnollisestikin pal-
velujen saatavuutta ja sitä kautta sosiaalisen kansalaisuuden toteutumisen 
edellytyksiä. 
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Muut näkemykset uudistuksesta ennen sen toteutumista
Neutraali näkemys uudistuksesta. Moni haastateltava uskoi, että uudistuk-
sella tuskin olisi suurta vaikutusta heidän elämäänsä: tuen myöntäjätaholla 
ei ole väliä myöntämisehtojen pysyessä samana. Pääasia heidän mukaansa 
on, että tuen hakemistapa ja maksettavan tuen määrä pysyvät samana. Osa 
taas koki, että uudistus ei ainakaan tällä hetkellä kosketa heitä itseään mil-
lään tavalla.

K: ”Mitä mieltä olet siitä [perustoimeentulotuen siirtymisestä 
Kelaan]?”
V: ”En tiedä mikä on parempi, saada sieltä sosiaalivirastosta 
sitä vai sitten Kelasta. Molemmat kysyy papereita varmasti, sa-
manlaisia [naurahtaa].” (nro 20/2016 nainen, työtön alle 12 kk, 
50-vuotias)

Ei selkeää näkemystä uudistuksesta. Moni haastateltava totesi, että on 
vaikea ottaa kantaa asiaan, joka ei ole vielä toteutunut ja josta on niin vä-
hän tietoa saatavilla. Samasta syystä monen oli myös vaikea arvioida, min-
kälaisia seurauksia uudistuksella voisi olla heille itselleen. 

Niiden haastateltujen osuus, jotka eivät osanneet sanoa, mitä mieltä 
he ovat uudistuksesta tai millaisia seurauksia uudistuksella saattaisi olla, 
oli melkein yhtä suuri kuin niiden (huomattava) osuus haastatelluista, jot-
ka uskoivat uudistuksen tulevan olemaan hyvä asia – lähinnä vähentyvän 
byrokratian takia. Kuitenkin haastateltavien joukossa oli myös niitä, jotka 
pelkäsivät uudistuksella olevan kielteisiä seurauksia etenkin asiakkaiden 
osallisuuden edellytyksille (vrt. luku Sosiaalinen kansalaisuus, s.  155). 
Uudistus ei kuitenkaan herättänyt sen voimakkaampia reaktioita haas-
tatelluissa. Tämä saattaa osaltaan johtua siitä, että haastattelujen aikaan, 
alkusyksystä 2016, kaikki uudistusta koskevat yksityiskohdat eivät olleet 
vielä selvillä. Haastateltavat eivät yleisesti ottaen kritisoineet erityisen an-
karasti sen enempää Kelaa kuin kuntiakaan. Useimmilla haastateltavilla 
oli molemmista enemmän hyviä kuin huonoja kokemuksia, samoin kuin 
toimeentulo tuesta sinänsä. Kelaa kritisoitiin jonkin verran byrokraattisuu-
desta ja käsittelyn hitaudesta, sosiaalitoimea taas siitä, että tapaamisiin on 
joko vaikea päästä tai että ne eivät palvele asiakasta. Nämä kritiikit viittaa-
vat siihen, että kunnallisessa toimeentulotukijärjestelmässä on joidenkin 
asiakkaiden kohdalla ollut puutteita palvelujen saatavuudessa sekä asiak-
kaan yksilöllisyyden tunnistamisessa ja huomioimisessa (recognition). 
Toimeentulotukijärjestelmää sinänsä puolestaan kritisoitiin erityisesti 
byrokraattisuudesta ja perusosan pienuudesta. Kaiken kaikkiaan tulok-
set ilmentävät kuitenkin tulkintamme mukaan kohtuullista luottamusta 
sosiaali turvajärjestelmää ja viranomaisia kohtaan.
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Kaiken kaikkiaan toimeentulotukiuudistukseen suhtauduttiin varsin 
rauhallisesti siitä huolimatta, että kyse on vähimmäisturvauudistuksesta, 
joka saattaa vaikuttaa merkittävästikin tuensaajien saamaan palveluun ja 
jopa niihin ehtoihin, joilla tukea myönnetään. Haastateltavien varsin rau-
hallinen odotus kertonee siitä, että uudistuksen odotettiin sujuvan ihan 
hyvin ja että haastateltavat eivät nähneet syytä odottaa toimeentulotuen 
muuttuvan. Varsinkin itse hakemisprosessin oletettiin säilyvän pääpiir-
teittäin samanlaisena. Näin arvelivat erityisesti ne, jotka olivat asioineet 
toimeentulotukiasioissa vain kirjallisesti tai käyttäneet sähköistä haku-
menettelyä. Jopa tämän haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän 
voi siis sanoa luottaneen siihen, että uudistus tulee toimimaan ainakin 
kohtalaisesti.

Ruoka-avun saajien näkemykset ja kokemukset 
toimeentulotukiuudistuksesta syksyllä 2017

Noin yhdeksän kuukautta toimeentulotukiuudistuksen toimeenpanon 
jälkeen, syys-lokakuussa 2017, haastattelimme toimeentulotukea Kelalta 
hakeneita ruoka-avun saajia (n = 61) heidän näkemyksistään ja kokemuk-
sistaan uudistuksesta ja uudesta toimeentulotukijärjestelmästä. Tällöin 
uudistuksen alkukaaos oli Kelan mediatilaisuudessa esitettyjen tietojen 
mukaan monelta osin selätetty (Valkonen 2017). Syksyllä 2017 useam-
mat haastatellut ruoka-avun saajat pitivät uudistusta huonona kuin hyvä-
nä asiana: kaksi viidesosaa (n = 24) kertoi pitävänsä uudistusta huonona 
asiana. Selvästi pienempi osuus, yksi neljästä (n = 14), piti uudistusta hyvä-
nä asiana. Joka kymmenes (n = 6) suhtautui uudistukseen neutraalisti, kun 
taas neljänneksellä (n = 17) ei ollut selkeää kantaa asiaan. Seuraavaksi tar-
kastelemme ensin myönteisiä ja sitten kielteisiä näkemyksiä ja kokemuk-
sia uudistuksesta peilaten niitä sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöihin ja 
toteutumisen edellytyksiin.

Myönteiset näkemykset ja kokemukset toimeentulotukiuudistuksesta
Hakemisen helppous. Ruoka-avun saajien myönteiset näkemykset ja koke-
mukset toimeentulotukiuudistuksesta liittyivät useimmiten kokemukseen 
siitä, että perustoimeentulotuen hakeminen Kelasta on helppoa: monen 
mielestä helpompaa kuin kunnalta. Suurin osa piti hyvänä sitä, että pe-
rusturvaetuudet ja perustoimeentulotuki haetaan nyt samasta paikasta. 
Monille tämä tarkoitti asioinnin helpottumista ja hakemisen selkeytymis-
tä. Usean haastateltavan kohdalla uudistuksen perusteluissa esitetty arvio 
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asioinnin helpottumisesta piti siis paikkansa. Melko moni koki toimeen-
tulotuen hakemisen kaikkinensa helpoksi ja selkeäksi, myös täydentävän 
ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta. Kaikille täydentävää tai ehkäisevää 
toimeentulotukea tarvitseville eri toimeentulotukimuotojen oleminen 
kahdessa eri paikassa ei siis ole muodostunut ongelmaksi. Hakemisen 
helppous parantaa sosiaalisen kansalaisuuden toteutumisedellytyksiä li-
säämällä toimintaympäristön ymmärrettävyyttä ja palvelujen saatavuutta.

”Ehkä se on vähän parempi nyt et ne on kaikki samassa. – – No 
ennen se eros silleen et, oli kaks eri toimistoo tai sillee et ekaks 
piti mennä sinne toimeentulotuen toimistolle ja sit Kelaan. Kaik-
ki piti tehä sillee erikseen ja paperit piti viedä sinne ja tänne. Ja sit 
nykyään voi tehä sen ihan vaan netin kautta, sujuu tosi helposti ja 
kaikki on vaan siin yhel sivul.” (nro 23/2017, nainen, opiskelija, 
23-vuotias)

Uudistusta hyvänä asiana pitävien joukossa oli sekä sellaisia, joilla 
uusi toimeentulotukijärjestelmä oli toiminut täysin ongelmitta, että sel-
laisia, joille uudistus oli aiheuttanut suuriakin hankaluuksia ja katkoksia 
toimeentulotuen saamisessa. Yksi haastateltava oli saanut Kelalta vain kiel-
teisiä päätöksiä mutta oli silti tyytyväinen uudistukseen, koska hakeminen 
onnistuu nyt samalla netin avauksella kuin työttömyysilmoituksen teke-
minenkin.

Erityisesti Kelan sähköinen asiointipalvelu sai kiitosta teknisestä toi-
mivuudestaan ja selkeydestään. Kelan sähköinen asiointipalvelu oli mo-
nelle jo entuudestaan tuttu ja se koettiin muutenkin selkeämmäksi kuin 
oman asuinkunnan. Sähköinen asiointipalvelu hakee asiakkaan Kelalta 
saamat muut etuudet summineen valmiiksi, mikä nopeuttaa hakemuksen 
täyttämistä. Lisäksi sähköisessä asiointipalvelussa on mahdollista tarkis-
taa, että hakemus tai liitteet ovat menneet perille, seurata hakemuksen 
käsittelyn etenemistä sekä nähdä heti päätöksen valmistuttua, kuinka pal-
jon ja minä päivänä toimeentulotukea maksetaan. Tämä helpottaa oman 
talouden suunnittelua ja vahvistaa siten osallisuutta lisäämällä tunnetta 
oman elämän ennakoitavuudesta. Sähköisessä asiointipalvelussa on myös 
mahdollista viestitellä Kelan virkailijoiden kanssa, mikä voi niin ikään li-
sätä kokemusta osallisuudesta parantamalla palvelujen saatavuutta ja ym-
märrettävyyttä.

K: ”Minkälaista on ollu hakee toimeentulotukee nyt Kelalta?”
V: ”No, mun mielestä se on toiminu ihan hyvin, et erityisesti se 
et voi netissä hakee niin se on ollu hyvä. Olihan se jo sillonkin, 
kun se oli kunnallisella niin sillonkin pysty, mut se oli vähän sa-
notaanko heikohko se systeemi. Mut toi Kelan systeemi toimii 
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mun mielestä oikein hyvin.” (nro 29/2017, mies, osa-aikatöissä, 
30-vuotias)

Myös Kelan asiakaspalvelu mainittiin usein uuden järjestelmän yhtenä 
hyvänä puolena. Hyvän asiakaspalvelun koettiin usein myös helpottavan 
hakemista. Esimerkiksi lisäselvityspyynnön esittäminen puhelimitse tai 
sähköisesti nopeuttaa hakemisprosessia, kun puuttuvasta liitteestä saa tie-
don nopeasti eikä vasta postitse lähetetyn lisäselvityspyynnön saavuttua 
perille. Kaksi haastateltavaa piti Kelaa vähemmän tarkkana tarvittavien 
liitteiden suhteen kuin kuntaa, mikä tekee tuen hakemisesta helpompaa 
(tosin osalla haastateltavista oli myös päinvastaisia kokemuksia). Lisäksi 
joillekin haastateltaville mahdollisuus jonottaa asiakaspalvelijan puheille 
ilman erillistä ajanvarausta tarkoitti parempaa palvelujen saatavuutta ja 
siten mahdollisesti myös vahvempaa osallisuutta kuin vanhassa toimeen-
tulotukijärjestelmässä.

Kielteiset näkemykset ja kokemukset toimeentulotukiuudistuksesta
Toimimaton palveluprosessi. Tavallisimmin kielteiset kokemukset toimeen-
tulotukiuudistuksesta liittyivät toimimattomaan palveluprosessiin ja huo-
noihin palvelukokemuksiin, kuten pitkiin jonoihin Kelan palvelupisteissä, 
samojen liitteiden pyytämiseen useaan kertaan sekä hakemusten ja liittei-
den hitaaseen käsittelyyn tai jopa häviämiseen. Kunnan käytännöstä poi-
keten laskuja ei ollut maksettu Kelasta suoraan laskuttajalle vaan hakijan 
tilille. Kelasta ei kuitenkaan ollut lähetetty laskua takaisin hakijalle eikä 
mainittu asiasta riittävän selkeästi. Moni haastateltava kertoi myös vir-
heellisten perustoimeentulotukipäätösten aiheuttamasta harmista. Virheet 
koskivat usein laskelmaa tai sitä, miten muut etuudet tai menot on otettu 
huomioon: 

”Tällä hetkellä mulla on kolme päätöstä väärin tehtyjä. Lasken-
nat on suoraan sanottuna päin pehvaa” (nro 13/2017, nainen, 
työtön yli 12 kk, 41-vuotias).

Toimimattomaan palveluprosessiin sisältyy myös se, että Kelassa 
etuuskäsittely on erillään asiakaspalvelusta ja siinä mielessä anonyymia, 
että asiakkaalla ei ole mahdollisuutta olla suoraan yhteydessä etuuskäsit-
telijään. Näin järjestetty etuuskäsittely edistänee uudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Asiakaspalvelusta eriytet-
tynä se näyttää kuitenkin haastattelujen perusteella asiakkaan kannalta 
ongelmalliselta useammalla eri tavalla. Ongelmallisuus tulee ilmi esimer-
kiksi sellaisissa tilanteissa, joissa edellytetään halvemman asunnon hake-
mista hakijan vuokran ollessa korkeampi kuin Kelassa kuntakohtaisesti 
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määritetty kohtuullisena pidettävä enimmäisvuokra. Tämä ei sinänsä ole 
uutta, sillä myös kunta saattoi aiemmin edellyttää edullisemman asun-
non hakemista. Muutaman haastateltavan kokemusten mukaan Kela on 
kuitenkin ollut heidän asuinkuntaansa tiukempi asumismenojen hyväk-
symisessä. Lisäksi joillakin haastatelluilla oli kokemus siitä, että kunnassa 
oman tilanteensa sai selvitettyä suoraan päätöksentekijälle ja taattua siten 
asumismenojen huomioimisen kokonaisuudessaan. Kelassa sen sijaan ei 
pysty suoraan asioimaan hakemuksen käsittelijän kanssa. Kelasta on myös 
joidenkin haastateltavien mukaan vaadittu sosiaaliviranomaisten lausun-
toa siitä, miksi haastateltavan olisi perusteltua jäädä asumaan nykyiseen 
asuntoonsa. Niinpä siinä missä asian on aiemmin saattanut saada hoidet-
tua yhden virkailijan kanssa, se edellyttää nykyään ainakin joillekin asioi-
mista kahdessa eri paikassa. Samanaikaisesti muutamalla haastateltavalla 
oli myös käsitys tai jopa kokemus siitä, että sosiaalitoimistossakaan ei enää 
pääse tapaamaan työntekijää.

”Mut Kelalla kun ne tekee ne päätökset anonyymisti, sä et pysty 
soittamaan päätöksentekijälle. Se on täysin anonyymiä, sä et tie-
dä kuka vatipää siellä tekee mitäkin.” (nro 05/2017, mies, työtön 
yli 12 kk, 48-vuotias)

Asiakkaan tavoittamattomissa olevan etuuskäsittelyn seurauksena ha-
kijan ei ole mahdollista kysyä päätökselleen perusteluja tai selityksiä suo-
raan päätöksentekijältä. Asiakaspalvelussa taas ei joidenkin haastateltavien 
mukaan aina osata perustella etuuskäsittelyssä tehtyjä päätöksiä. Muutama 
haastateltava oli myös kokenut virheellisten päätösten korjauttamisen hi-
taaksi tai hankalaksi, kun asiaa ei pysty selvittämään suoraan päätöksen-
tekijän kanssa. Joillakin haastateltavilla oli kokemusta siitä, että kunnan 
vielä hoitaessa perustoimeentulotukihakemuksia asiakas pystyi virheen 
huomatessaan ottamaan yhteyttä suoraan päätöksentekijään, joka korjasi 
virheellisen päätöksen saman tien. Virheiden korjauttamista Kelassa vai-
keuttaa haastattelujen valossa ainakin toisinaan myös se, että asiakas ei ole 
saanut riittävästi ymmärrettävää tietoa korjauspyynnön tekemiseksi. 

”Se on vähä eri asia sitte ku ei oo enää niit omia samoja käsit-
telijöit. Et siel on sitte eri ihmiset käsittelee, ni voi olla paperit 
hukassaki joillain. Nyt ku sinne soittaa ja kysyy et mikä tää jut-
tu on, ni sitte ne sanoo vaa että ’en minä tiedä ku en oo’, hän ei oo 
tätä päätöstä tehny että sen on toinen tehny.” (nro 06/2017, mies, 
työtön alle 12 kk, 25-vuotias)

Siinä missä uudistuksen perusteluissa painotettiin hakijoiden välistä 
yhdenvertaisuutta, moni haastateltava kertoi Kelan virkailijoiden välisistä 
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eroista. Eroja kerrottiin olevan niin annetuissa ohjeissa ja neuvoissa, haki-
jan kysymyksiin annetuissa vastauksissa, tarvittavia liitteitä koskevissa nä-
kemyksissä, halukkuudessa avata asiakkaan päätöksiä kuin itse toimeen-
tulotukipäätösten sisällössäkin. Nämä erot estävät yhdenvertaisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden toteutumisen uudessa järjestelmässä. Esimerkiksi 
yksi haastateltava kertoi, että valittaessaan virheelliseksi kokemastaan hyl-
käävästä päätöksestä hänelle todettiin palvelupisteessä, että kyseessä on 
selkeä virhe ja asia korjataan. Silti uusi päätös oli edelleen hylkäävä. Tämä 
ilmentää ongelmaa etuuskäsittelyn ja asiakaspalvelun eriyttämisessä: asia-
kaspalvelussa ja etuuskäsittelyssä toimivat eri työntekijät, jotka eivät välttä-
mättä aina tulkitse asioita keskenään samalla tavalla. Virkailijoiden väliset 
erot ovat joidenkin haastateltavien kohdalla johtaneet kokemukseen mieli-
valtaisuudesta ja ennakoimattomuudesta. Asiakkaan on vaikea vaikuttaa 
oman asiansa nopeaan käsittelyyn Kelassa ja siten omaan taloudelliseen 
tilanteeseensa, mikäli hänen saamansa ohjeet ovat ristiriitaisia tai puut-
teellisia. Palveluneuvoja on esimerkiksi voinut ohjeistaa asiakasta toimit-
tamaan tietyt liitteet, mutta etuuskäsittelijä vaatiikin vielä uusia liitteitä, 
jolloin hakemuksen käsittely viivästyy.

”Mut siel on vähä joka virkailijalla omat sääntönsä. Ihan joka vir-
kailijalla. Sit ku soittaa ni kukaan ei tiedä, pitää mennä käymään. 
Sama juttu kysyt kolmelta virkailijalt  samaa asiaa, ni tulee eri 
vastaus joka juttuun. Sehän siin naurattaa vähän.” (nro 01/2017, 
mies, työtön yli 12 kk, 56-vuotias) 

Kymmenkunta haastateltavaa koki Kelan palvelut kasvottomiksi ja tar-
peisiinsa vastaamattomiksi. Erityisesti henkilökohtaisen kontaktin puute 
yhden ja saman työntekijän kanssa nousi esiin esimerkkinä siitä, miten 
Kelan toimeentulotukipalvelu ei vastaa haastateltavan tarpeita. Muutaman 
haastateltavan kohdalla tämä oli johtanut kokemukseen siitä, että asiak-
kaan yksilöllistä tilannetta ei huomioida, vaan päätökset tehdään pelkkien 
lukujen perusteella. Sosiaalisen kansalaisuuden näkökulmasta tämä tar-
koittaa sitä, että asiakkaan tilanteen erityispiirteet jäävät tunnistamatta. 
Muutama muu taas kertoi tulleensa käännytetyksi pois Kelan toimistosta 
kritisoituaan Kelaa tai korotettua ääntään. 

K: ”Minkälaista toimeentulotuen hakeminen Kelasta on ollut?”
V: ”No, ihan helppoo niinku nettisivulta hakee sähköisesti, mut-
ta toisaalta kukaan ei ota yhteyttä sieltä. Ennen joskus soitettiin 
tai [tuli] kirje että ’voitsä tulla käymään paikan päällä’, että pu-
hutaan tästä tilanteesta mikä oikeesti on, ettei vaan pankkitilin 
perusteella että – –. Se niinku vähän väärin, ei nää sitä oikeeta 
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tilannetta ihmisellä – – .” (nro 35/2017, nainen, työtön alle 12 kk, 
39-vuotias)

Toimeentulotukijärjestelmän hajanaisuus. Kuten edellä todettiin, toi-
meentulotukiuudistusta perusteltiin myös sillä, että se selkeyttäisi toi-
meentuloturvajärjestelmää (HE 358/2014). Haastattelujen perusteella 
näin on joidenkin haastateltavien kohdalla käynytkin (ks. luku Myönteiset 
näkemykset ja kokemukset toimeentulotukiuudistuksesta, s.  166), mutta 
muutamien hakijoiden kohdalla on kuitenkin käynyt päinvastoin. Usea 
haastateltava koki huonona sen, että uudessa toimeentulotukijärjestelmäs-
sä eri toimeentulotuen muotoja pitää hakea eri paikoista. Tämä aiheuttaa 
haastattelujen perusteella kolmenlaisia hankaluuksia: 1) epätietoisuus sii-
tä, mistä haetaan toimeentulotukea mihinkin menoihin, 2) kahdessa eri 
paikassa asiointi ja 3) maksusitoumuksen saamisen hitaus, mikäli Kelassa 
ensin harkitaan, kuuluuko asia Kelalle vai ei, minkä jälkeen asia mahdol-
lisesti siirtyy vielä sosiaalitoimeen harkittavaksi. Hyvin harvalla haastatel-
tavalla oli kokemusta siitä, että heidän toimeentulotukihakemuksensa olisi 
välitetty Kelasta edelleen kuntaan täydentävän tai ehkäisevän toimeen-
tulotuen saamiseksi. Suurin osa harkinnanvaraista toimeentulotukea tar-
vinneista haastateltavista oli joutunut ottamaan itse yhteyttä kuntaan.

”Et nytki ku mä haen sitä maksusitoumusta muuttoautoon, kos-
ka meil ei oo ystävii mil on kuorma-auto tai pakettiauto. – – Jos 
ois sosiaalivirasto viel voimassa, ne ois antanu mulle saman tien 
sen maksusitoumuksen. Ja Kela harkitsee.” (nro 18/2017, mies, 
työtön alle 12 kk, 42-vuotias)

Inhimillisyyden puute. Muutama haastateltava kertoi kokeneensa in-
himillisyyden puutetta uudessa toimeentulotukijärjestelmässä. Yhtäältä 
tämä liittyi kokemuksiin siitä, että Kelassa ei pääse keskustelemaan ih-
misenä ihmiselle vaan kohtaaminen on mekaanista. Toisaalta kokemus 
inhimillisyyden puutteesta ilmeni käsityksinä siitä, että hakemuksia käsi-
teltäessä hakijoita ei ajatella ihmisinä. Inhimillisyyden puutteeseen liittyy 
myös se, että kaikki asiat pitäisi hoitaa kirjallisesti eikä ihmiskontaktissa. 
Kaikkia näitä esimerkkejä yhdistää se, että asiakkaiden yksilöllisiä tilantei-
ta ei tunnisteta eikä heidän erilaisiin tarpeisiinsa siten vastata.

”Siel on vaa se tiskin takana oleva robotti joka sanoo että täytä toi 
kaavake ja sitte pitää pitää peukkuja pystyssä vaan. Et ei oo enää 
ketään ihmistä. Tai ei pysty edes, siellä keskustelee niin ku ihmi-
nen ihmiselle. Et pitää vaan pitää peukkui pystyssä niitten pape-
reitten kanssa.” (nro 16/2017, mies, kuntoutustuella, 39-vuotias)
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Osa haastateltavista kertoi joutuneensa kohtuuttomilta ja epäoikeu-
denmukaisilta tuntuviin tilanteisiin. Esimerkiksi yhdelle haastateltavalle 
tuli täydellisenä yllätyksenä se, että Kelan virkailija voi alentaa toimeen-
tulotuen perusosaa työstä kieltäytymisen perusteella. Haastateltava ei 
myöskään tiennyt, mitä hänen olisi tehtävä perusosan alentamisen välttä-
miseksi. Hän eli jatkuvassa epävarmuudessa sen suhteen, tullaanko perus-
osaa todella alentamaan vai ei. 

”– – Et kyl Suomes jokaisel pitää olla oikeus tohon toimeentulo-
tukee ilman et ees uhataan sillä leikkaamisella. Et kuitenki se vai-
kuttaa mun psyykeeseenki tollanen. Se tuntuu kiusanteolta et sil-
lä uhataan, ja tavallaan nyt mä oon semmoses tilas et mä mietin 
koko ajan et leikataanks sitä vai ei. Se ei tee mun psyykellekään 
hyvää. Ja sit mä seison tääl leipäjonossa, että what’s the point. Et 
muutenkaan ei rahat riitä, ku on [lapsia] ni täällä joutuu seisos-
kelee, niin ei sitä voi toimeentulotuesta ottaa pois. Ei millään pe-
rusteella.” (nro 32/2017, nainen, työtön yli 12 kk, 40-vuotias)

Muutama haastateltava piti myös asumismenojen kohtuullistamista 
tai sillä uhkaamista kohtuuttomana. Nämä kohtuuttomaksi koetut tilan-
teet olivat aiheuttaneet haastateltaville stressiä, epävarmuutta ja jopa ko-
kemuksia ihmisarvon alentamisesta. Yhdelle haastateltavalle oli ilmoitettu 
Kelasta (haastattelija on nähnyt päätöstekstin omin silmin), että mikäli hän 
ei toimita selvitystä edullisemman asunnon hausta seuraavan hakemuk-
sen liitteenä, ”hakemus voidaan hylätä tai sen käsittely voi viivästyä”. Näin 
siitä huolimatta, että Kelassa oli jo kohtuullistettu haastateltavan vuokraa 
eli huomioitu vuokra ainoastaan kuntakohtaisesti hyväksyttävän vuokran 
enimmäismäärään asti. Tämän haastateltava oli kokenut kiristyksenä ja 
yrityksenä kontrolloida sitä, missä työtön ihminen saa asua.

Pidempi aineistokatkelma kahden keski-ikäisen miehen haastattelusta 
sivulla 173 valottaa hyvin sitä, kuinka yhdenvertaisen kohtelun käytäntö 
– tässä tapauksessa Kelan vaatima työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautu-
minen riippumatta sosiaalitoimen ja TE-toimiston kanssa aiemmin sovi-
tuista käytännöistä – on johtanut kokemukseen itsemääräämisen ja kun-
nioituksen vähenemisestä sekä epäoikeudenmukaisuudesta. Tulkitsemme 
katkelman ilmentävän haastateltavien pyrkimystä säilyttää arvokkuutensa 
sellaisessa järjestelmässä, jossa heitä ei heidän kokemuksensa mukaan pi-
detä arvokkaina. Tämä ilmentää myös sitä, että sosiaalinen kansalaisuus 
on jälleen sidottu vahvemmin työmarkkinoihin osallistumiseen (vrt. luku 
Toimeentulotuen luonne ja uudistuksen tavoitteet, s. 154).
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M2: ”Nii ja sitte Kela on vielä muutenki kato ku on just tämmö-
siä kuuskymppisiä ihmisiä, ja on täälläki leipäjonossa semmosia 
raihnasia ihmisiä ne, Kela juoksuttaa. Se juoksuttaa.”
M1: ”Työkkäriin eestakasi ja mihin vaan saatana.”
– – M1: ”Nii se että kato, sanotaan näin että ku meki nyt ollaan 
noin 55:n pintaan olevia ukkoja ja kaikennäköstä nähty elämää 
ja, sitte ruvetaan pitää meitä ihan torveloina saatana.”
M2: ”Nii. Ja kato ku meilläki on – – meillä taitaa kohta olla jo 
20 vuotta oltu pois työelämästä.”
M1: ”Ni työelämästä.”
M2: ”Että ne pitäs karsii pois siitä Kelan ku ne tietää, että ei enää 
työelämään ei ole sitte.”
M1: ”Normaalihommiin ku ei oo minkäänlaista resursseja lähtee. 
Se pitäs tajuta niitten siellä, mutta ku ei ne muuta ku papereista 
kattoo vaan, että tää on tämmönen. Ei kato ollenkaan minkälai-
nen ukko on. Se on täysin väärin.”
M2: ”Nii. Ja ei ku juoksuttaa että pitää erilaisia lääkärilausunto-
ja viedä ja mäkin kato ku oon B-lausuntoja vieny, niin nyt on 
kolmas B-lausunto vein kaks viikkoo sitte Kelaan ja tuntuu että 
sekään ei taho vielä riittää.”
– – M2: ”Se riepoo ja närästää ku ennehän myö vaan laitettiin tää 
perustoimeentulohakemus. Ja nytte Kela vaatii kuitenki, että pi-
tää olla aina tuolla työvoimatoimistossa asiakkaana ja täyttää sitä 
työtön-työtön-lappua. Ja jos ei täytä sitä työtön-työtön-lappua, 
ni sit sieltä tulee uhkauskirje että pidätetään 20 tai jopa 40 pro-
senttia siitä pois.”
M1: ”Sitte 487:stä ni jos aletaan 40 prosenttia pienentää, ni se on 
aika huima.”
M2: ”Siitä jää vähä yli 200 euroa jää sitte kuukauteen.” 
– – K1: ”Onks nii, et sillon ku toimeentulotuki oli viel sossussa ni 
teil oli semmonen joku sopimus tai järjestely siellä ettei tarvinnu 
– –”
M1: ”Ni, se oli paljon parempi.”
K1: ”– – työttömyystukia hakee?”
M2: ”Oli. Ja ei ollu, kaikki juoksuttaminen ni se oli poissa siitä. 
– – Tai että vietiin kerran kuukauteen, täytettiin se toimeentulo... 
lappu ja sieltä tuli heti päätös sitte että on – –” (nro 42a/2017, 
mies, työtön yli 12 kk, n. 55-vuotias ja 42b/2017, mies, työtön yli 
12 kk, n. 55-vuotias)
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Erilainen myöntölogiikka. Muutaman haastateltavan kielteiset koke-
mukset liittyivät Kelan kunnasta poikkeavaan logiikkaan perustoimeen-
tulotukea myönnettäessä. Kolme haastateltavaa koki Kelan tulkitsevan tai 
laskevan asioita sen mukaan, mikä tulee Kelalle edullisimmaksi eli mikä on 
eniten asiakkaalta pois, tai yrittävän muuten pienentää asiakkaalle makset-
tavaa toimeentulotukea. Tämä ilmentää epäluottamusta sitä kohtaan, että 
Kelassa toimittaisiin asiakkaan parhaaksi ja pyrittäisiin takaamaan asiak-
kaalle se, mihin asiakkaalla on oikeus. Muutama haastateltava pohti, että 
kunnasta poiketen Kelassa ei käytetä yksilökohtaista harkintaa perustoi-
meentulotukea myönnettäessä vaan päätökset perustetaan tiukasti lakei-
hin ja säännöksiin.

”Ja sitte edelleenkään mä en ymmärrä sitä matematiikkaa et mil 
se lasketaan. Joku sun kuukausia sitten saama vaikka tuhannen 
euron palkka ni se jotenkin edelleen lasketaan siihen. Tää on se 
semmonen asia mikä edelleen hämmästyttää. Eli siit onki se vitsi, 
et Kelan matematiikan mukaan kaks plus kaks on joko kolme tai 
viis kummin päin se hyödyttää Kelaa. Semmonen vitsi on tästä 
muotoutunu.” (nro 20/2017, mies, työtön alle 12 kk, 40-vuotias)

”Sossun ja Kelan toimeentulohaussa se on suurin ero on, että 
Kela kattoo vaan lakikohdista kaikki kohdat millä sä voit leikata 
sitä toimeentulotukee, kun taas sossu kattoo kaikki kohdat, miten 
sä voit antaa sille asiakkaalle ihmisarvosta elämää. Kun Kelassa 
on unohdettu se toimeentulotuen onks se kymmenes pykälä, et 
mikään leikkaus ei saa aiheuttaa pahaa mieltä ja huonoo oloo ja 
alentaa ihmisarvoo ja niin edespäin. – – Kelan käsitys kohtuul-
listamisesta on se, että kaikki mitä voidaan repii asiakkailta pois 
niin on kohtuullistamista, kun sossun kanssa on just toisin päin. 
Se on se suurin ero ja se panee kyl vähän pikkuhiljaa vituttaan.” 
(nro 05/2017, mies, työtön yli 12 kk, 48-vuotias)

Tietämättömyys omista oikeuksista ja niiden vaatimisesta. Toimeen-
tulotukiuudistusta perusteltiin muun muassa sillä, että se selkeyttäisi toi-
meentuloturvajärjestelmää, minkä voisi ajatella parantavan myös järjestel-
mää koskevan tiedon saatavuutta ja ymmärrettävyyttä. Kuitenkin uudistus 
näyttää vaikuttaneen lähinnä neutraalisti tai kielteisesti siihen, minkä ver-
ran tietoa toimeentulotuesta ja sen hakemisesta haastatellut ovat saaneet. 
Monelle haastateltavalle jako perustoimeentulotuen ja ehkäisevän tai täy-
dentävän toimeentulotuen välillä oli epäselvä: 

”Omalla kohdalla just tää proteesiasia, niin mä nyt kysyn Kelasta 
ku ne sano et kysy, mut sit mä ehkä joudun kysyy kaupungilta. 
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Että mistä sitä voi tietää, kun ei ite oo mikään virastotyyppi, niin 
voi vaan arvailla.” (nro 41/2017, nainen, työtön yli 12 kk, 49-vuo-
tias).

Neljä haastateltavaa kuuli vasta haastattelutilanteessa mahdollisuudes-
ta hakea myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Lisäksi kaksi 
haastateltavaa oli kuullut asiasta vasta muutamaa päivää aiemmin ja kaksi 
muuta taas ei ollut ollut tietoinen asiasta silloin, kun heillä oli ollut ongel-
mia saada perustoimeentulotukea uudistuksen alkuvaiheessa. Tähän liit-
tyi muutaman haastateltavan kohdalla myös tietämättömyyttä siitä, mistä 
muualta kuin Kelasta voi pyytää apua toimeentulotukeen liittyvissä asiois-
sa: usea haastateltava oli (ollut) siinä käsityksessä, että Kelan päätösten 
kanssa on vain elettävä, ellei niitä saa Kelassa korjautettua. Toisin sanoen 
muutama haastateltava luuli, että toimeentulotuki on kokonaisuudessaan 
siirretty kunnista Kelaan sosiaalitoimistojen keskittyessä muihin tehtäviin 
tai tultua suljetuiksi. Pahimmillaan tämä on joidenkin kohdalla johtanut 
siihen, että mikäli Kelasta ei ole pienen tuloylijäämän vuoksi myönnetty 
maksusitoumusta kalliisiin lääkkeisiin, haastateltava on jättänyt lääkkei-
tä ostamatta. Lisäksi parilla haastateltavalla oli myös kokemus siitä, että 
omien oikeuksien saaminen läpi Kelassa edellyttää sellaista asiantuntija- tai 
sisäpiiritietoa, jota tavallisella kansalaisella ei yleensä ole käytettävissään. 
Sekä tietämättömyys että kokemus oman asiantuntemuksen riittämättö-
myydestä voivat olla ongelmallisia sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöi-
den, kuten osallisuuden ja itsemääräämisen, kannalta. Toisaalta aina edes 
sosiaalityöntekijän lausunnot ja yhteydenotot eivät olleet haastateltavien 
mukaan saaneet Kelan virkailijoita muuttamaan tulkintaansa tai linjaansa.

Useamman haastateltavan tietämättömyys mahdollisuudesta hakea 
täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea viittaa siihen, että moni sel-
lainen, joka kenties olisi oikeutettu täydentävään tai ehkäisevään toimeen-
tulotukeen, ei ole sitä edes hakenut. Lisäksi haastatteluaineistosta kävi ilmi, 
että vaikka hakija olisikin tietoinen mahdollisuudesta hakea harkinnan-
varaista toimeentulotukea ja myös kokisi sille tarvetta, hän ei välttämättä 
jaksa asioida Kelan lisäksi vielä sosiaalitoimessakin. Siten toimeentulo-
tukiuudistuksen seurauksena on joillakin ollut harkinnanvaraisen toi-
meentulotuen alikäyttöä, vaikka uudistuksen tavoite toimeentulotuen 
alikäytön vähenemisestä olisikin perustoimeentulotuen osalta toteutunut.

Päätöksissä ja asiakaspalvelussa käytetty kieli vaikuttaa aineiston pe-
rusteella siihen, mitä ja minkälaista tietoa asiakas saa omista oikeuksis-
taan ja niiden vaatimista koskevista mahdollisuuksista ja miten tätä tie-
toa voi käyttää. Monet kokivat päätöstekstit pitkiksi ja vaikeaselkoisiksi. 
Usea haastateltava toi esiin vaikeuden saada Kelan palveluneuvojilta ym-
märrettäviä vastauksia tai perusteluja. Puutteellisten perustelujen tai vai-
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keaselkoisen kielen vuoksi hakijan voi olla vaikea ymmärtää päätöksiä ja 
kyseenalaistaa niitä. Kaikki eivät myöskään jaksa yrittää lukea useamman 
sivun mittaista päätöstä alusta loppuun. Tällöin mahdolliset virheet jäävät 
helposti huomaamatta, samoin kuin hakijalta mahdollisesti jatkossa edel-
lytettävät asiat. Myös nämä seikat ovat haastavia osallisuuden ja itsemää-
räämisen kannalta.

”Siinä pitäs olla suomi-Kela-suomi-sanakirja. Niist [päätöksistä] 
on hyvin vaikee saaha mitään selkoa.” (nro 11/2017, mies, työtön 
yli 12 kk, 40-vuotias)

”Ja loppupeleis taas luetaan uudestaan vanhoi päätöksii tai pää-
töksii luetaan uudestaan. Ihminen joka ei oo sitä päätöstä tehny, 
se ei voi tietää mitä toinen ihminen on ajatellu. Taas ku yks ih-
minen ku tekee sen päätöksen, toinen ihminen kattoo ja päättää 
siitä.” (nro 13/2017, nainen, työtön yli 12 kk, 41-vuotias)

Päätöstekstien kokeminen vaikeaselkoisiksi ei toki koske ainoastaan 
uutta toimeentulotukijärjestelmää, mutta ongelman merkitys saattaa ko-
rostua uudessa järjestelmässä, kun hakijalla ei ole mahdollisuutta keskus-
tella päätöksestä ja sen perusteista suoraan päätöksentekijän kanssa. Aiem-
min asiakas on usein voinut soittaa suoraan päätöksentekijälle ja pyytää 
tätä avaamaan päätöksen sisältöä ja perusteita. Kelassa hakija joutuu tyyty-
mään siihen, että joku muu kuin itse päätöksentekijä yrittää avata hänelle 
päätöstä ja sen perusteita. Yksi haastateltava kertoi, että aina palveluneu-
vojat eivät edes suostu aukaisemaan asiakkaan päätöksiä tietokoneella vas-
tatakseen asiakkaan kysymyksiin. Muutama haastateltava toikin esiin, että 
sosiaalitoimessa päätökset osattiin perustella ymmärrettävämmin kuin 
Kelassa.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata helsinkiläisissä elintarvike-
jakelupisteissä asioineiden ihmisten näkemyksiä ja kokemuksia toimeen-
tulotukiuudistuksesta ja peilata niitä sosiaalisen kansalaisuuden osateki-
jöihin ja toteutumisedellytyksiin. Tähän tutkimukseen osallistuneiden 
ruoka-avun saajien näkemykset toimeentulotukiuudistuksesta olivat mel-
ko vaihtelevia. Ennen uudistusta siihen suhtauduttiin pääosin varovaisen 
myönteisesti tai kaksijakoisesti: suurella osalla ei ollut selvästi myönteistä 
tai kielteistä kantaa uudistukseen. Tulkintamme mukaan moni haastatel-
tava myös luotti viranomaisiin ja sosiaaliturvajärjestelmään. Monet olivat 
toki epätietoisia siitä, mitä uudistuksen seuraukset voisivat olla, mutta ylei-
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sesti ottaen haastateltavat suhtautuivat uudistukseen varsin rauhallisesti ja 
seurasivat tilanteen kehittymistä. Julkisessa keskustelussa ja lainsäädäntö-
tasolla usein esitettyjä argumentteja kunnallisen toimeentulotuen hake-
misen ja saamisen leimaavuudesta eivät haastateltavat muutamaa harvaa 
poikkeusta lukuun ottamatta pitäneet ongelmallisina. Tämä voi johtua 
yhtäältä siitä, että häpeää kokevat ihmiset eivät kenties halua osallistua tut-
kimuksiin tai myöntää tuntevansa häpeää (Laihiala ym. 2017). Toinen se-
litys voi liittyä haastateltavien jo sinänsä leimaavaan tilanteeseen; monesta 
haastateltavasta useat muut arjen asiat, esimerkiksi leipäjonossa jonotta-
minen tai kulutusyhteiskunnalle tyypillisen elämäntavan ulkopuolelle jää-
minen, saattavat tuntua häpeällisemmältä kuin kunnallisten viranomais-
ten puoleen kääntyminen. Kolmas mahdollinen selitys liittyy siihen, että 
jos yksilön viiteryhmä muodostuu muista haavoittuvassa asemassa olevis-
ta ihmisistä, ei ole syytä tuntea häpeää. Vain reilu kolmannes ruoka-avun 
saajista kokee ruoka-avun saamisen häpeälliseksi. (Laihiala ym. 2017.)

Haastateltavien näkemykset toimeentulotukiuudistuksesta ennen sen 
toteuttamista olivat melko erilaisia kuin ne näkemykset, joita uudistuksen 
toteuttamisen jälkeen haastatellut ilmaisivat syksyllä 2017. Uudistuksen 
jälkeen haastatelluista ruoka-avun saajista suuri osa piti uudistusta kieltei-
senä asiana. Kielteiset kokemukset ja näkemykset olivat uudistuksen jäl-
keen yleisempiä kuin myönteiset, vaikkakin syyt kielteisiin kokemuksiin 
olivat huomattavasti moninaisempia kuin syyt myönteisiin kokemuksiin. 
Kielteisistä kokemuksista ja näkemyksistä identifioimiimme tavallisimpiin 
teemoihin – toimimaton palveluprosessi, toimeentulotukijärjestelmän 
hajanaisuus, inhimillisyyden puute, erilainen myöntölogiikka sekä tietä-
mättömyys – lukeutui hyvin moninaisia konkreettisia esimerkkejä, minkä 
vuoksi täysin samoja esimerkkejä nousi esiin vain muutaman haastatellun 
kertomuksissa. Osa kielteisistä kokemuksista ja näkemyksistä liittyi uudis-
tuksen alkuvaiheen ongelmiin, kuten hitaaseen käsittelyyn, mutta suurelta 
osin haastateltujen esittämä kritiikki kohdistui uuden toimeentulotukijär-
jestelmän logiikkaan ja prosesseihin sinänsä.

Joka tapauksessa vaihtelevat kokemukset uudistuksesta ja sen toimeen-
panosta kertonevat osaltaan siitä, että sama järjestelmä ja palveluprosessi 
voidaan kokea myönteisenä tai kielteisenä asiakkaasta ja tilanteesta riip-
puen. Esimerkiksi koettu anonyymius voi olla siunaus tai kirous yksilön 
tilanteesta ja tarpeista riippuen: Joillekin anonyymius tarkoittaa vapautta 
ja helppoutta. Toisille se taas merkitsee inhimillisen kontaktin puutetta 
ja heikompaa osallisuutta sekä vähäisempiä mahdollisuuksia saada tilan-
teensa erityispiirteet tunnistetuiksi. Näin koettu anonyymius jättää osan 
haavoittuvassa asemassa olevista entistäkin heikompaan asemaan ja voi 
aiheuttaa esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden ja osattomuuden koke-
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muksia. Myönteiset kokemukset liittyivät puolestaan useimmiten asioin-
nin helpottumiseen.

Yhdessä yllä mainitut kielteiset seikat heikentävät sosiaalisen kansa-
laisuuden toteutumisen edellytyksiä. Keskeinen johtopäätöksemme on, 
että toimeentulotukiuudistus on vahvistanut sosiaalisen kansalaisuuden 
toteutumisedellytyksiä niillä ruoka-avun saajilla, jotka kykenevät käyttä-
mään sähköisiä asiointipalveluja ja joiden tilanteeseen pystytään ongelmit-
ta  soveltamaan Kelan etuusohjetta. Vastaavasti toimeentulotukiuudistus 
on heikentänyt sosiaalisen kansalaisuuden toteutumisedellytyksiä niillä 
ruoka-avun saajilla, joiden tilanne edellyttää yksilöllistä harkintaa tai pa-
neutuvampaa selvittelyä ja jotka eivät ole tietoisia omista oikeuksistaan tai 
kykene vaatimaan niitä. Seuraavaksi avaamme tarkemmin näitä ongelma-
kohtia peilaten niitä sosiaalisen kansalaisuuden osatekijöihin.

Taloudellisen vähimmäisturvan ja yhteiskunnassa vallitsevien standar-
dien mukaisen elämän osalta voidaan muun muassa EU:n köyhyysrajakri-
teereihin perustuen olettaa, että nämä sosiaalisen kansalaisuuden osate-
kijät toteutuvat lähtökohtaisestikin heikosti haastattelemiemme ihmisten 
kohdalla: toimeentulotuen taso on hyvin matala ja haastateltavamme ovat 
sitä paitsi ruoka-avun saajia. Sen sijaan muut sosiaalisen kansalaisuuden 
osatekijät ovat sellaisia, joihin toimeentulotukiuudistus on saattanut ai-
heuttaa muutoksia (vrt. ylempänä esitetty keskustelu lisääntyneestä oikeu-
denmukaisuudesta ja vähentyneestä häpeästä toimeentulotukiuudistuksen 
tavoitteina).

Heikentynyt osallisuuden kokemus ilmeni monista haastatteluista, 
vaikkakin eri tavoin. Anonyymina näyttäytyvä päätöksenteko ja sen erilli-
syys asiakaspalvelusta on aiheuttanut joillekin haastateltaville kokemuksen 
siitä, että he eivät pysty vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin, koska 
päätöksentekijään ei voi ottaa yhteyttä selittääkseen tilannettaan ja mah-
dollisia erityistarpeitaan. Asiakkaiden ei siis ole samalla tavalla mahdol-
lista neuvotella heille myönnettävästä toimeentulotuesta kuin vanhassa 
järjestelmässä, jossa asiakas pystyi usein keskustelemaan asiastaan suo-
raan päätöksentekijän kanssa joko puhelimitse tai kasvotusten. Tämä on 
sinänsä uuden järjestelmän tarkoituskin: kaikkia hakijoita on kohdeltava 
samalla tavoin. Toisaalta samalla tavoin kohtelu estää usein erityistarpei-
den huomioimisen (Pylkkänen 2014) ja siten asiakkaiden erilaisuuden 
tunnistamisen (recognition), varsinkin jos asiakas ei kykene ilmaisemaan 
tarpeitaan kirjallisesti. Tällöin tosiasiallinen yhdenvertaisuus ei toteudu 
(Pylkkänen 2014) eikä myöskään synny kokemusta osallisuudesta. Heik-
koon osallisuuden ja tunnistetuksi tulemisen kokemukseen vaikuttanee 
myös se, että vanhassa toimeentulotukijärjestelmässä asiakas pystyi neu-
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vottelemaan ja osallistumaan eri lailla, koska neuvotteluvaraan sisältyi sil-
loin myös ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.

Osallisuuden kokemukseen vaikuttaa myös asiakkaan saama tieto. Tu-
lostemme perusteella monet leipäjonossa haastatellut asiakkaat eivät olleet 
saaneet riittävästi oikeaa tietoa uudistuksesta ja uudesta toimeentulotu-
kijärjestelmästä. Tämä oli aiheuttanut epätietoisuutta ja epävarmuutta ja 
heikentänyt mahdollisuuksia osallisuuteen. Niin ikään haastateltujen ko-
kemukset Kelan virkailijoittain vaihtelevista, jopa ristiriitaisista ohjeista ja 
käytännöistä – erityisesti yhdistettynä asiakaspalvelun erillisyyteen – saat-
tavat heikentää kokemusta osallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Ker-
tomukset eroista Kelan virkailijoiden antamissa ohjeissa ja jopa päätöksis-
sä viittaavat myös siihen, että yhdenvertaisuuden tavoite ei ollut ainakaan 
vielä uudistuksen jälkeisenä syksynä toteutunut. Toisaalta yhdenvertaisuus 
on hyvinkin voinut parantua verrattuna aiempaan toimeentulotukijärjes-
telmään, jossa virkailijoiden väliset erot eivät tulleet yksittäiselle asiakkaal-
le samalla tavalla näkyväksi kuin nyt, kun asiakkaan asian käsittelee joka 
kerta eri työntekijä.

Uudistus näyttää ainakin osittain heikentäneen myös kunnioituksen 
kokemusta. Tutkimuksessamme tulee selkeästi ilmi asiakkaiden ja katu-
tason työntekijöiden (puutteellisen) suhteen merkitys: asiakassuhteeseen 
liittyvät puutteet heikentävät asiakkaiden kokemuksia kunnioitetuksi, 
kohdatuksi ja tunnistetuksi tulemisesta (vrt. kuvio; Taylor 1994; Fraser 
2003; Lister 2003 ja 2004; Kabeer 2005; Williams 2012; ks. myös Patrick 
2015, 31). Puutteellinen inhimillinen kohtaaminen havainnollistaa ken-
ties haasteita tehdä toimeentulotuesta ”etuus muiden joukossa”; onhan 
toimeen tulotuki alun perin suunniteltu osaksi palvelua ja sen tarkoituk-
sena on myös yhteiskunnallisen integraation vahvistaminen (Kokkonen 
2016, 62). Tämä herättää kysymyksen siitä, vahvistaako uudistus todella 
sosiaalisen kansalaisuuden toteutumisedellytyksiä normalisoimalla toi-
meentulotukea.

Kelassa asiointi ei kenties ole samalla tavalla sosiaalisesti leimaavaa 
kuin sosiaalitoimen asiakkuus, mitä käytettiin yhtenä uudistuksen perus-
teluna. Kokemukset inhimillisyyden puutteesta viittaavat kuitenkin siihen, 
että Kelassa asiointi ei ole lisännyt ainakaan kaikkien asiakkaiden koke-
musta kunnioitetuksi tulemisesta. Päinvastoin, asiakkaiden kaavamainen 
kohtelu on haastateltavien näkökulmasta johtanut myös kohtuuttomiin 
tapauksiin (kohtuuttomia tapauksia on toki ollut myös sosiaalihuollossa, 
ks. esim. Metteri 2012). Kokemukset kohtuuttomuuksista ja sen seurauk-
sena kokemukset itsemääräämisen ja kunnioituksen voimakkaasta vähe-
nemisestä sekä epäoikeudenmukaisuudesta olivat erityisen voimakkaita 
niillä haastatelluilla, joilla oli ollut pitkäaikainen tai tiiviimpi asiakassuhde 
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sosiaalitoimistossa. Ainakin takautuvasti useat haastatellut olivat kokeneet 
sosiaalitoimiston toimeentulotukipalvelun enemmän arvokkuutta ylläpi-
tävänä ja tunnistamista (recognition) edistävänä kuin Kelan vastaavan pal-
velun. 

Ajan mittaan vertailu sosiaalitoimiston ja Kelan työntekijöiden käy-
tännöistä ja asiakkaisiin suhtautumisesta tulee kuitenkin vähenemään, 
kun yhä suuremmalla osalla asiakkaista ei ole omakohtaista kokemusta 
uudistusta edeltävästä toimeentulotukijärjestelmästä ja kun muistot siitä 
haalenevat. Aiempaan tutkimustietoon nojaten (esim. Caswell ym. 2013) 
tämä ei kuitenkaan tule todennäköisesti tarkoittamaan sitä, että asiakkai-
den kohtuuttomuuden tunteet ja niistä seuraavat reaktiot jäisivät toimeen-
tulotukityössä ohimeneviksi ilmiöksi. Lukuisat tutkimukset esimerkiksi 
aktivointipolitiikan saralla muistuttavat siitä, että asiakkaat eivät ole vain 
objekteja vaan aina myös subjekteja. Vääriksi tai epäreiluiksi koetut pää-
tökset tai kokemus inhimillisyyden puutteesta viranomaisen taholta saavat 
aina aikaan jonkinlaisen reaktion – tai Dorte Caswellin ym. (2013) sanoin 
jonkin tyyppisen vastarintastrategian – myös muuttumattomissa järjes-
telmissä. Haastatteluaineistossamme on monia esimerkkejä asiakkaiden 
vastarintastrategioista, jotka usein linkittyivät siihen, kuinka vahva asiak-
kaiden tukiverkosto oli. Myös näissä kysymyksissä huomataan tietty pola-
risaatio asiakkaiden keskuudessa: Yhtäällä ovat ne, jotka pystyvät joko itse 
taikka läheistensä tai esimerkiksi sosiaalityöntekijänsä avulla vaatimaan 
oikeuksiaan. Toisaalla ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat 
asiakkaat, jotka eivät kykene itse vaatimaan oikeuksiaan ja joilla on hei-
kot epäviralliset ja viralliset tukiverkot. Varsinkin jälkimmäisen ryhmän 
luottamus viranomaisiin tai siihen, että itse pystyisi vaikuttamaan itseä 
koskeviin päätöksiin ja sitä kautta omaan tilanteeseen, näyttää jo nyt hei-
kentyneen.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksemme tuo esiin haavoittuvassa asemassa 
olevien asiakasryhmien kokemuksia toimeentulotukiuudistuksen alku-
vaiheesta. Kielteiset seuraukset eivät välttämättä koske toimeentulotukea 
saavien kansalaisten enemmistöä (vrt. aiemmat tutkimukset sekä Laadun 
ym. artikkeli tässä kirjassa, s. 116), jonka taloudellinen tai sosiaalinen ti-
lanne ei ole yhtä heikko kuin suurella osalla ruoka-avun saajista. Tutki-
muksemme nostaa siten esille perustavanlaatuisia kysymyksiä toimeen-
tulotuen luonteesta ja roolista suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä. 
Kun toimeentulotuen on annettu laajentua yleiseksi tukimuodoksi, toi-
meentulotuen saajista on muodostunut suuri ja heterogeeninen ryhmä. 
Moni toimeen tulotuen saaja on ainoastaan taloudellisen tuen tarpeessa, 
eikä toimeentulo tuen alun perin ajateltu integroiva luonne osana sosiaali-
palveluja siten koske heitä (vrt. luku Toimeentulotuen luonne ja uudistuk-
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sen tavoitteet, s.  154). Toimeentulotukiuudistuksen myötä toimeentulo-
tuen alkuperäiset kohderyhmät – ne jotka tarvitsevat monipuolista tukea 
ja palveluja – eivät siten välttämättä ole huomion keskiössä toimeentulo-
tukijärjestelmää kehitettäessä. Tästä osoituksena on toimeentulotuki-
uudistusta koskeva keskustelu ja se, kuinka uudistus edistää toimeentulo-
tuen muodonmuutosta etuudeksi muiden joukossa. Tutkimuksemme tuo 
esiin, että uudistusta ei välttämättä pidetä erityisen suotuisana sosiaalisen 
kansalaisuuden näkökulmasta juuri tässä ryhmässä. 

Pääkaupunkiseudun erityispiirteistä johtuen tämän tutkimuksen vä-
littämä kuva toimeentulotukiuudistuksen merkityksestä haavoittuvassa 
asemassa oleville ihmisille saattaa olla erilainen kuin muualla Suomessa. 
Jos Kela on ollut pääkaupunkiseudun kuntia tiukempi asumismenojen hy-
väksymisen suhteen – kuten muutaman haastatellun kokemukset antavat 
ymmärtää – tämän tutkimuksen luoma kuva voi olla osaltaan kielteisempi 
kuin tilanne niillä alueilla, joissa Kelan hyväksyttävät enimmäisasumis-
menot ovat samat – tai mahdollisesti jopa korkeammat – kuin kunnalla 
aiemmin. Toisaalta pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi maaseutumaisia 
kuntia enemmän sellaisia julkisia tiloja, joissa voi käyttää ilmaiseksi säh-
köisten palvelujen edellyttämää tietotekniikkaa. Pääkaupunkiseudulla on 
myös maaseutumaisia kuntia toimivampi julkinen liikenne, joka mahdol-
listaa näiden tilojen saavuttamisen helpommin ja pienemmin kustannuk-
sin. Myös muut uudistukseen ja toimeentulotukeen liittyvät tekijät, esimer-
kiksi sosiaaliviranomaisten kanssa asioimisen kokeminen häpeälliseksi, 
voivat ilmetä eri tavoin eri paikkakunnilla. Esimerkiksi sellaisilla pienillä 
paikkakunnilla, joissa lähes kaikki tuntevat toisensa ja joissa toimeen-
tulotukea ei ole voinut hakea sähköisesti, toimeentulotuen hakeminen on 
saatettu kokea useammin leimaavaksi kuin pääkaupunkiseudulla, jossa 
sosiaalitoimen työntekijät ovat todennäköisemmin asiakkaalle entuudes-
taan tuntemattomia ja jossa on jo ennen toimeentulotukiuudistusta ollut 
mahdollista hakea toimeentulotukea sähköisesti. Näitä asioita olisi syytä 
tutkia tarkemmin jatkossa. Lisäksi tarvitaan enemmän tietoa toimeentulo-
tuen saajista erilaisissa haavoittuvissa elämäntilanteissa, esimerkiksi maa-
hanmuuttajataustaisten toimeentulotuen saajien kokemuksista uudesta 
toimeentulotukijärjestelmästä.
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Sähköinen liite 

Haastattelurungot 

Haastattelurunko 1, syksy 2016 

Kokemukset ja näkemykset toimeentulotuesta ja Kelasta 
1) Onko sinulla kokemuksia toimeentulotuesta? Minkälaisia? 

o Jos ei ole kokemusta: Minkä takia et ole hakenut toimeentulotukea? 
2) Mitä mieltä olet toimeentulotuesta? 
3) Miten muuttaisit toimeentulotukea? 
4) Kenen pitäisi mielestäsi saada toimeentulotukea? 
5) Mitä mieltä olet Kelasta? 
6) Minkälaisia kokemuksia sinulla on Kelasta? 

Näkemykset toimeentulotuen Kela-siirrosta 
7) Oletko kuullut, että perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan ensi vuoden alussa? 
8) Mitä mieltä olet perustoimeentulotuen siirtämisestä Kelaan? 
9) Mitä toimeentulotuen siirto Kelaan muuttaa sinun elämässäsi? 

Perustulo ym. 
10) Mitä mieltä olet järjestelmästä, jossa kaikille Suomessa pysyvästi asuville henkilöille 

taattaisiin automaattisesti tietty perustulo (esimerkiksi 560 euroa)? 
11) Jos sinullekin maksettaisiin joka kuukausi esimerkiksi 560 euroa perustuloa verottomana, 

miten se vaikuttaisi nykyiseen taloudelliseen tilanteeseesi? 
12) Näetkö perustulossa jotain muuta myönteistä tai kielteistä oman tilanteesi kannalta? 
13) Yhtenä ajatuksena on ollut, että automaattisesti taatun perustulon ansiosta olisi nykyistä 

helpompaa ottaa vastaan myös lyhyitä tai osa-aikaisia työtehtäviä. Miltä tämä ajatus kuulostaa, 
jos ajattelet omaa elämäntilannettasi? 

14) Mikä parantaisi parhaiten tilannettasi: toimeentulotuen tai muun etuuden määrän nostaminen, 
hakemistavan muuttaminen, perustulo vai jokin muu asia? 

Taustakysymykset 
15) Minkä ikäinen olet? (jos ei halua kertoa tarkkaa ikää: 16–25, 26–35, 36–45, 56–65, yli 65) 
16) Mikä on työtilanteesi? (töissä pysyvästi/määrä-aikaisesti/osa-aikaisesti / työtön / lomautettu / 

opiskelija / kotona / eläkeläinen) HUOM; jos olet työtön/lomautettu, niin miten kauan olet 
ollut työttömänä/lomautettuna? 

17) Kuinka kauan olet käynyt leipäjonossa? 
18) Kuinka usein käyt leipäjonossa? 
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19) Tapaatko henkilökohtaisesti jotain sosiaalitoimen työntekijää? Onko hän ammatiltaan 
sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaajaa, etuuskäsittelijää vai jokin muu? Tapaatko häntä 
säännöllisesti vai satunnaisesti? Missä asioissa? (Minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä 
asioinnista?)  

Haastattelurunko 2, syksy 2017 

Näkemykset toimeentulotuen Kela-siirrosta 
1) Minkälaista toimeentulotuen hakeminen Kelasta on ollut? Kertoisitko tarkemmin, miten hait 

toimeentulotukea Kelasta (sähköisesti/kirjallisesti/puhelimitse/paikan päällä)? Miten 
hakeminen sujui? Miten se on eronnut tuen hakemisesta kunnalta? Mikä on toiminut hyvin? 
Entä mikä on toiminut vähemmän hyvin? 

o Millaisia päätökset ovat olleet? Ovatko ne olleet helposti ymmärrettäviä? 
2) JOS OLLUT ONGELMIA HAKEMISESSA/KELAN KANSSA: Mistä olet saanut apua 

toimeentulotukeen liittyvissä ongelmissa? Miten ongelmat ovat ratkenneet? 
3) Oletko ollut yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen? JOS 

ON  Kertoisitko hieman siitä, mikä tai kuka sai sinut kääntymään sosiaalitoimen puoleen 
(minkälaisissa asioissa ja kenen työntekijän (sosiaalityöntekijä/ sosiaaliohjaaja/ 
etuuskäsittelijä/muu) kanssa asioit)? Miltä nyt Kela-siirron jälkeen tuntuu asioida 
sosiaalitoimessa? Onko asioinnissa eroa aikaisempaan verrattuna? Oletko asioinut työntekijän 
kanssa kasvotusten, puhelimitse vai kirjallisesti? Miten se on toiminut? 

4) Onko jako perustoimeentulotuen ja ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen välillä 
mielestäsi selkeä? Miten ja mistä olet saanut tietoa siitä, mistä sinun pitäisi hakea mitäkin 
tukea? Vai onko Kela lähettänyt hakemuksesi eteenpäin kunnalle?  

5) Minkälaisia kokemuksia sinulla oli aiemmin Kelasta? Olivatko kokemukset enemmän hyviä 
vai huonoja? 

6) Minkälaisia kokemuksia sinulla oli aiemmin toimeentulotuesta, ennen sen siirtymistä Kelaan? 
Olivatko kokemukset enemmän hyviä vai huonoja? 

7) Mitä toimeentulotuen siirto Kelaan on muuttanut sinun elämässäsi tai arjessasi? 
8) Muistatko, mitä ajattelit Kela-siirrosta ennen sen toteuttamista? Mitä ajattelet asiasta nyt? 

Onko Kela-siirto mielestäsi enemmän hyvä vai huono asia? 

Näkemykset toimeentulotuesta  
9) Mitä mieltä olet toimeentulotuesta? 
10) Miten toimeentulotukea voisi tai pitäisi mielestäsi muuttaa? 
11) Kenen pitäisi mielestäsi saada toimeentulotukea? Onko mitään väliä? 

Taustakysymykset 
12)  Minkä ikäinen olet? (jos ei halua kertoa tarkkaa ikää: 16–25, 26–35, 36–45, 56–65, yli 65) 
13)  Mikä on työtilanteesi? (töissä pysyvästi/määrä-aikaisesti/osa-aikaisesti / työtön/ lomautettu/ 

opiskelija/ kotona/ eläkeläinen); JOS työtön/lomautettu niin kuinka kauan?  
14) Haluatko kertoa tarkemmin tilanteestasi, esimerkiksi leipäjonossa käymisen syistä? 
15)  Kuinka kauan olet käynyt leipäjonossa? 
16)  Kuinka usein käyt leipäjonossa? 
17) Haluaisitko vielä lisätä jotain? 
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