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Tilanne 
• Sosiaalihuoltolaki uudistunut (2014) 

• Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy kunnista 
Kansaneläkelaitokseen 2017 

• Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jää kuntien hoidettavaksi 

• Sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden tavoittaminen edellyttää kunnilta 
valmistautumista uudistukseen 

 

• Lisäksi  

– Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä (ks. Pirjo 
Sarvimäen esitys asiantuntijapäivillä 15.3. 2016) 

– Vaikeasti työllistettävien asioiden hoito kuntiin/maakuntiin 

– Kuntouttavan työtoiminnan muutokset? 

– Sote-uudistus? 
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Faktaa 

• Toimeentulotuen saaminen keskittyy yksinasuvien kotitalouksiin 

• Pitkäkestoisesti (10–12 kuukautta) toimeentulotukea saaneiden 
kotitalouksien määrä on lisääntynyt 

• Toimeentulotukea saa lähes 400 000 henkilöä 

• Sosiaalityössä seurataan mm toimeentulotuen käsittelyaikoja ja 
kustannuksia 

• Suuri osa toimeentulotuen asiakkaista käyttää sosiaalityön palveluja 
tukiasiakkuutensa aikana  
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Hyvinvoinnin puutteiden kasautuminen 
toimeentulotukiasiakkailla ja muulla väestöllä (%) 

• Merkittävällä osalla 
toimeentulotuen 
asiakkaista ei ole kyse 
ainoastaan 
pienituloisuudesta vaan 
moniulotteisemmasta 
huono-osaisuudesta 

• Lähes puolella 
toimeentulotuen 
asiakkaista on puutetta 
vähintään kolmella 
hyvinvoinnin osa-alueella, 
kuten terveydessä, 
asumisessa tai 
elämänlaadussa 
(Hannikainen-Ingman ym. 
2013, 107) 
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Mihin sosiaalityö kohdistetaan 

• Työttömyyden hoitoon 

• Aktivointiin, kuntouttavaan työtoimintaan, ”sakkolistoihin” 

• Toimeentulotuki ohjaa ajattelua ja toimintaa 

• Sosiaalityö yksilöön keskittyvää neuvontaa, ohjausta, talouteen liittyvien ongelmien 
selvittelyä, suunnitelmien ja päätösten tekemistä 

• Yhteistyö muiden ammattialojen kanssa runsasta, osin tehotonta. 
Yhteistyöverkostoissa sosiaalityön tehtävänä on usein kokonaisvastuun kantajan 
rooli. 

• Orientaatio hallinnollis-byrokraattinen ja sopeuttava 

• Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä 
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Asiakkaan toimeentulon ja taloustilanteen hallinnan 
parantuminen (%) asiakasta 
tukevien menetelmien käytön mukaan 

• Toimeentulotuen 
asiakkaita koskevassa 
tutkimuksessa havaittiin, 
että heidän taloutensa 
hallinta edistyi sitä 
paremmin, mitä 
useampaa sosiaalityön 
menetelmää käytettiin. 

• Jos toimeentulotuen 
ohella asiakasta autettiin 
3-4 sosiaalityön 
menetelmällä, edisti se 
tarkastelujaksolla 
tilannetta lähes puolella 
asiakkaista melko tai 
erittäin paljon (Kivipelto 
ym. 2013) 
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Toimeentulotuen Kela-siirto 
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Kela-siirto muuttaa toimeentulotuen asiointia myös 
kunnassa 

• Toimeentulotuen perusosan siirtäminen Kelan hoidettavaksi yhdenmukaistaa tuen 
hakemisen käytäntöjä valtakunnallisesti 

• Perustoimeentulotuen hakeminen helpottuu erityisesti niiden henkilöiden osalta, joilla 
ei ole väliaikaisen tai odottamattoman tulovajeen lisäksi muuta palvelun tarvetta 

• Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan tarjoaa kunnille mahdollisuuden miettiä 
uudella tavalla kokonaisuutena kuntiin jäävää toimeentulotukea 

 

Huomioitava: 

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ei tule perustua mekaaniseen, kirjalliseen 
hakumenettelyyn vaan ensisijaisesti asiakkaan ja sosiaalialan ammattilaisen 
kohtaamiseen ja sosiaalihuollon palvelutarvearvioon 

Sosiaalialan ammattilaisten on voitava käyttää tukea yksilöllisen harkinnan mukaan 
erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin 

Asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia on hyödynnettävä tuen kehittämisessä 

Tuki tulee kehittää sosiaalityön välineeksi, johon voidaan liittää myös muita asiakkaan 
elämäntilanteen edistämiseen tarvittavia elementtejä, kuten aktiivi- tai kulttuuripassi 
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Asiakkaiden odotuksia 

• Asiakkaat toivovat nimettyä virkailijaa, johon saa helposti yhteyden kun tarvitsee 
tukea 

• ja apua 

• Asiakkaat kaipaavat ihmistä, jolla on aikaa kuunnella heitä 

• Asiakkaiden on saatava asiantuntevaa tietoa eri palveluista 

• Asiakkaille on tärkeää, että etuudet maksetaan oikeansuuruisina ja ennustettavasti 

• Asiakkaat odottavat, että Kela-siirron myötä hakijoiden yhdenmukainen kohtelu ja 
päätösten ennustettavuus lisääntyvät 

• Asiakkaat odottavat, että toimeentulotuen hakemiseen nykyisin liittyvä häpeä 
lievenee ja kynnys tuen hakemiseen madaltuu 

• Asiakkaat eivät halua, että järjestelmästä tulee ”kasvoton” ja mekaaninen, johon ei 
saa kontaktia 
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Palvelutarpeen arviointi 
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Lain mukaan 

• 37 § Palvelutarpeen arvioinnin sisältö  

• Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen 
tarvetta. Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan, onko tuen tarve 
luonteeltaan tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista. Palvelutarpeen arviointi 
sisältää:  

• 1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen 
tuen tarpeesta 

• 2) sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden 
edellytyksistä 

• 3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan, ellei 
palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä 
estettä 

• 4) asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen 
omatyöntekijän tarpeesta.  

• Ks. http://www.slideshare.net/stmslide/sosiaalihuoltolaki-uudistuu-
aikuistenpalvelut 

27.4.2016 

Syyt? 
Tarpeet

? 

Juurisyyt

? 



Asiakassuunnitelma 

• Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä 
asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai 
muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei 
suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta.  

• Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä 
estettä, yhdessä asiakkaan kanssa. 

• Suunnitelman laatiminen on ilmeisen tarpeetonta, 
jos 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi on 
riittävä tukimuoto asiakkaan sosiaalihuollon 
toteuttamiseksi.  
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Sosiaalityön tarvearvioinnin 
kuntakohtaisia käytäntöjä 

• Suoran kontaktin malli: etuuskäsittely ja sosiaalityö ovat yhteydessä 
tarpeen mukaan eikä ole erillisiä kriteerejä asiakkaiden ohjaukseen. 
Asiakas voidaan saattaa konkreettisesti sosiaalityöntekijän luo 

• Huoliasiakas-malli: kirjallista etuuskäsittelyä tekevät työntekijät ottavat 
yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos toimeentulotukihakemuksesta nousee 
huoli jostain asiakkaasta. Etuuskäsittelyssä on käytössä esim. huolikriteerit, 
joiden pohjalta ohjaus sosiaalityöhön tehdään 

• Front desk – back office-malli: sosiaalityön tarvearviointi tehdään 
erillisessä tarpeiden arviointitiimissä. Tarvearviointitiimistä tehdään 
tarvittaessa ohjaus sosiaalityötekijän luo 
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Kuvan lähde: 

https://terhotirkkonen.com/2014/03/29/tiimimyynti-vai-

myyntitiimi/ 



Huomioitavaa 

• Asiakkaiden tarpeet ja tilanteet ovat niin erilaisia, ettei 
yhteen malliin sitoutuminen ole suotavaa 

• Asiakkaiden tulee saada palvelut, vaikka he eivät 
esimerkiksi osaa hakea apua sähköisesti tai kirjallisesti 
vastaanotolle 

• Väliinputoajaryhmät 

• Toimeentulotuen asiakkaat 
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Kuntien valmistautuminen uudistuksiin 

• Kuntien on parannettava sosiaalityön tarpeen tunnistamista eri 
palveluissa ja asiakkaiden ohjaamista sosiaalityöhön. 
Käytäntöjen tulee olla valmiina vuoden 2017 alussa. 

• Asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti haltuun. Sosiaalityön 
ammattilaisten palveluita siirretään pois toimistoista asuinalueille ja 
verkostoihin, joissa asiakkaiden tilanteisiin voidaan vaikuttaa 
parhaiten. 

• Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen toimintatapojen ja 
sisältöjen uusiminen. Tuki on sosiaalityön väline, johon voidaan 
liittää myös muita asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen tarvittavia 
elementtejä, kuten aktiivi- tai kulttuuripassi. 

• Asiakaslähtöisyyden omaksuminen kaikessa sosiaalityön 
kehittämisessä. Sosiaalitoimen asiakasraadit osallistuvat 
sosiaalityön kehittämiseen ja arviointiin yhdessä sosiaalityön 
ammattilaisten kanssa. Kuntaan tulee perustaa asiakasraati, jollei 
sitä vielä ole. 
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• PDF ilmestynyt 

18.1.2016 

• Julkarin osoite 

http://urn.fi/URN:

ISBN:978-952-

302-608-7 
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