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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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