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1 JOHDANTO 

 

Kiinnostuin toimeentulotuesta ilmiönä vuonna 2005, kun suoritin sosiaalityön aineopintoihin 

liittyvää työharjoittelua. Tällöin toimeentulotukiasiakkaiden käynnit sosiaalitoimistossa 

muotoutuivat havaintojeni perusteella saman kaavan mukaan, ja pääpainona käynneillä oli 

toimeentulotuen laskeminen ja asiakkaiden tilanteesta tai mahdollisesta muutoksesta ei puhuttu. 

Usein mietinkin, olivatko sosiaalityöntekijä ja asiakas tyytyväisiä tilanteeseen vai toivoivatko he 

käynneille myös toisenlaista sisältöä. Sosiaalityön aineopintoihin liittyvässä opinnäytetyössä 

tutkimusteemani liittyi myös sosiaalitoimen mahdollisuuksiin katkaista pitkäaikaisen 

toimeentulotukiasiakkuuden kierre. Tällöin keskeisiä tuloksia olivat, että sosiaalityössä vastataan 

hyvin tarpeeseen saada toimeentulotukea, mutta sosiaalinen tuki, neuvonta ja ohjaus jäävät 

toteutumatta ja sosiaalitoimen toimenpiteillä ennemminkin ylläpidetään asiakkuutta. Pro gradu – 

tutkielmassa jatkan edelleen aiheesta, koska toimeentulotukityön työmenetelmän kehittäminen on 

tärkeää ja toimeentulotukiasiakkaiden kokemusten huomioonottaminen tässä kehittämistyössä on 

huomionarvoista, koska heillä on omakohtaista kokemusta toimeentulotukiasiakkuudesta. 

Asiakkaiden tarpeet ja odotukset sosiaalityölle voivat olla erilaiset kuin päättävien tahojen 

määrittämät vaateet. Yleensäkin asioita on tapana ohjailla ylemmältä taholta päin ja tällöin asiat 

voivat näyttäytyä aivan erilaisilta kuin itse asiakasryhmän näkökulmasta, joita muutokset ja 

toimintatavat kuitenkin koskettavat. 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksan eteläpohjalaisen työttömän toimeentulotukiasiakkaan 

kertomista kokemuksista, mitä on olla ja elää toimeentulotukiasiakkaana. Eteläpohjalaiset 

toimeentulotukiasiakkaat asuvat alueella, jossa riski köyhyyteen Haapolan (2002) tutkimuksen 

mukaan on suuri. Eteläpohjalaiset ovat kuitenkin yritteliästä ja sinnikästä kansaa, jotka eivät hevillä 

anna periksi ja ahdingonkin edessä kunniallinen ulkokuori halutaan säilyttää. Tutkimukseni 

tarkoituksena on kartoittaa toimeentulotukiasiakkaiden näkökulmasta sosiaalityön mahdollisuuksia 

katkaista työttömän pitkäaikaisasiakkuuden kierre toimeentulotuessa. Tarkastelen tutkimuksessani 

sosiaalis-konstruktivistisesta näkökulmasta käsin sosiaalityön mahdollisuuksia katkaista 

pitkäaikainen asiakasriippuvuus, sillä nostan tutkimuksessani keskiöön toimeentulotukiasiakkaiden 

kokeman kerrotun todellisuuden asiakkuudesta. Tutkimuksen aineistonkeruussa ja analysoinnissa 

käytän narratiivista otetta. Tutkimuksen analysointivaiheessa nousi esille kaksi pääteemaa, joita 

olivat: Toimeentulotukiasiakkaan arki ja sosiaalityöntekijän kanssa koettu yhteistyö. 

Merkitykselliseksi tutkimuksen tekee se, että aikaisemmin ei ole yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

näkökulmasta käytetty tutkimuksenaineistona asiakkaiden kertomuksia kokemuksista 

toimeentulotukiasiakkuudesta. 
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Toimeentulotuki on tärkeä osa sosiaalityötä. Toimeentulotukityö nähdään kuitenkin usein 

rutiininomaisena sosiaalityön muotona, jossa pääpaino on toimeentulolaskelmissa ja -tuen 

jakamisessa, jolloin ei päästä tekemisiin ”oikean, trendikkään” sosiaalityön kanssa, kuten 

esimerkiksi lastensuojelutyössä. Paljon on myös puhuttu siitä, että toimeentulotuen voisi myöntää 

joku muu taho kuin sosiaalityöntekijä. Toimeentulotukityö on haastava työmuoto, kun työssä 

keskitytään myös asiakkaan elämänhallinnan tukemiseen, eikä rahan jakamisen anneta nousta työn 

keskiöön. Raunion (2004, 45) mukaan toimeentulotukityössä tarvitaan kokonaisnäkemystä 

asiakkaan tilanteesta ja monipuolista ammattiosaamista. Tutkimukseni mukaan 

toimeentulotukityössä tarvitaan lisäksi myös vahvaa ja laadukasta moniammatillista yhteistyötä, 

jotta asiakkaat saisivat mahdollisimman hyvän tuen elämäntilanteensa muuttamiseksi. 

Tutkimukseni mukaan toimeentulotukityö työmenetelmänä on epäselvä asiakkaille, 

toimeentulotukityöstä puuttuu tavoitteellinen työote, asiakkailla on suuri tarve tietoon, ohjaukseen 

ja neuvontaa ja moniammatillinen yhteistyö ei ole toimivaa. Toimeentulotukiasiakkaiden 

kertomukset arjesta puolestaan luovat kuvaa siitä, että kauan toimeentulotukiasiakkaana olevan 

liikkumatila ja mahdollisuudet ilman tukea ja ohjausta päästä ns. normaaliin elämään kiinni 

pienenevät kaiken aikaa. 

 

Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat laskeneet 1990-luvun huippulukemista, mutta edelleen 

iäkkäämpien ja työllistymisen suhteen heikommassa asemassa olevien tilanne on heikentynyt. 

(Julkunen 2001, 188.) 1990-luvulta alkaen suosioon nousseesta aktivointipolitiikasta on etsitty 

ratkaisua toimeentulotukiasiakkaiden asiakasmäärän laskemiseksi, ja erilaisten kannusteiden avulla 

on uskottu pystyttävän ehkäisemään pitkäaikaista avustusriippuvuutta ja edistämään aktiivista 

osallistumista. Tässä tutkimuksessa kerrottu toimeentulotukiasiakkuus haastaa näkemään asiat 

toisessakin valossa. Toimeentulotukiasiakkailla on olemassa halu päästä takaisin työelämään ja irti 

toimeentulotukiasiakkuudesta, mutta omat keinot eivät tavoitteen saavuttamiseksi aina riitä. 

Pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden kuuleminen rakentaa toisenlaisen kuvan 

toimeentulotukiasiakkuudesta kuin pelkästään asiantuntijoita kuulemalla.  
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2 TOIMEENTULOTUKITYÖ SOSIAALITYÖN TYÖVÄLINEENÄ 

 

2.1 Toimeentulotuki ja köyhyys 

 

Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan perinteisenä tavoitteena on köyhyyden ja huono-osaisuuden 

vastustaminen. Ennen köyhyys liitettiin luokkaeroihin ja aineelliseen köyhyyteen. Sotien jälkeen 

elintason nousun myötä köyhyysongelmaa alettiin tarkastella laajemmin. (Ketola & Kokkonen 

1994, 27.) 1960-luvulla uskottiin jopa, että köyhyys oli lopullisesti voitettu Suomessa, kunnes 

1980-luvulla virisi uudentyyppinen keskustelu suhteellisesta köyhyydestä. (Kangas & Ritakallio 

1996, 3.) 1990-luvulla Suomi siirtyi jälkiteolliseen yhteiskuntaan jättäen taakseen 1960- 80-lukujen 

hyvinvointivaltion. (Julkunen 2001, 13.) Raunion (2004, 195) mukaan tänä päivänä köyhyyden ja 

erilaisten psykososiaalisten ongelmien lisääntymistä voidaan pitää merkkinä hyvinvointivaltion 

universaalien toimintatapojen riittämättömyydestä. Universaalisuudella tarkoitetaan sitä, että 

kaikille kansalaisille on pyritty takaamaan etuudet ja palvelut. Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa 

on siirrytty vahvasta universaalisuudesta heikkoon universaalisuuteen. Nyt kansalaisten 

velvollisuuksia ja omatoimisuutta korostetaan sosiaalisten oikeuksien rinnalla. Tähän on johtanut 

talouden, työmarkkinoiden ja sosiaalisen kehityksen epävakaistuminen sekä rakenteellisen 

työttömyyden kasvu. (Raunio 2004, 28, 178; Tuusa 2000, 14, 26.) Lehtosen (luentomuistiinpanot 

18.09.06) mukaan hyvinvointivaltiota ollaan nyt purkamassa ja sosiaaliturvan varassa elävien elämä 

tulee heikkenemään entisestään. Hyvinvointivaltiosta on siirrytty hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa 

perheiden ja yksilöiden vastuu korostuu valtion vastuun väistyessä.  

 

Pitkäkestoista toimeentulotukea voidaan pitää merkkinä köyhyydestä ja tuntuvista 

toimeentulotukivaikeuksista, koska köyhyys paikantuu yleensä heihin, jotka elävät viimesijaisen 

perusturvan varassa. (Grönlund & Hiilamo & Juntunen 2006, 54; Raunio 2004, 210.) Köyhyyttä 

voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, mutta tarkastelutavasta huolimatta yhteenvetona 

voidaan todeta, että köyhyys on lisääntynyt. Voidaan puhua, esimerkiksi köyhyyden yleisestä 

lisääntymisestä tai köyhyyden syventymisestä ja samalla siitä, että köyhyydestä on entistä 

vaikeampi irrottautua. Etenkin pitkäaikaistyöttömien ja muiden perusturvaa saavien köyhyys on 

1990-luvun jälkipuoliskolla syventynyt ja monimuotoistunut. Köyhyys ei enää määrity vain tulojen 

pienuutena vaan myös erilaisten taloudellisten huono-osaisuutta aiheuttavien tekijöiden 

kasaantumisena. (Raunio 2004, 196, 199-200.) Toimeentulotukiriippuvuus voi periytyä 

sukupolvelta toiselle. Tätä pidetäänkin yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta kriittisenä asiana. 

Riippuvuus julkisesta sosiaaliturvajärjestelmästä tulkitaan helposti, että tämä johtuu yksilöllisistä 
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ominaisuuksista. Uskotaan, että yksilö on itse vastuussa tilanteestaan, vaikka usein taustalla ovat 

yhteiskunnalliset rakenteelliset syyt. (Ketola & Kokkonen 1994, 5; Raunio 2004, 211, 225.)  

 

Suomen perustuslaissa on turvattu jokaisen oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon, jota 

sosiaaliturvajärjestelmässä pyritään toteuttamaan. Vähimmäistoimentulotukiturvalla pyritään 

järjestämään henkilön toimeentulo ansiotuloista riippumatta. Vähimmäistoimentuloturva jaetaan 

ensisijaiseen ja viimesijaiseen toimentuloturvaan. Ensisijaiset, syyperusteiset etuudet vastaavat mm. 

työttömyyden, vanhuuden ja lapsen syntymän tuottamiin toimentulotukiriskeihin. Viimesijaisia eli 

tarveharkintaan perustuvia toimeentuloturvan muotoja ovat pääasiassa toimeentulotuki, yleinen 

asumistuki ja työmarkkinatuki. (Grönlund ym. 2006, 63.) Toimeentulotuen merkitys julkisissa 

menoissa on vähäinen, mutta kuntien taloudessa, sillä on suuri merkitys. Kuntien talousvaikeudet 

ovatkin johtaneet kiristämään kuntien tukikäytäntöjä. (Julkunen 2001, 187.) Haapola (2001, 89) 

korostaa, että toimeentulotukea leikkaamalla leikataan kyllä asiakasmääriä, mutta ei köyhyyttä.  

 

2.2  Tarveharkintainen toimeentulotuki ja sen asiakkaat 

 

Sosiaaliturvan vanhin muoto on toimeentulotuki. Julkisrahoitteinen köyhäinhuolto perustui aluksi 

köyhäintupiin ja elätteelle annon eri muotoihin, kuten esimerkiksi ruotukiertoon ja 

vaivaishuutokauppoihin. Järjestelmää täydennettiin kuitenkin varsin varhaisessa vaiheessa 

kotiavustuksin, jolla tarkoitetaan sitä, että avun tarpeeseen joutunutta perhettä avustettiin kotiin. 

Rahatalouteen siirtyminen johti vähitellen nykyisen kaltaisen toimeentulotuen esimuotoihin 

siirtymisen. (Mäntysaari 1993, 107.) Nykyisen kaltainen toimeentulotuki on peräisin vuodelta 1984, 

jolloin siirryttiin huoltoavusta toimeentulotukeen. Vuoden 1989 toimeentulotuki uudistuksen 

tavoitteena oli luoda tuki, joka turvaa kohtuullisen kulutuksen ja elämäntason, joka ei poikkeaisi 

paljoakaan tavallisesta suomalaisesta elämästä. 1990-luvulla valtio leikkasi toimeentulotukea ja 

tällöin toimeentulotuenhakijoiden suuri määrä sekä kuntien talousvaikeudet ajoivat kiristämään 

tukikäytäntöjä. Vuonna 1998 voimaan tulleen toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuella 

turvataan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Nyt laissa ja 

asetuksissa välttämätön korvattiin kohtuullisella. Uuden lain myötä toimeentulotuen varassa elävien 

tulot alenivat useimmissa elämäntilanteissa ja kotitalousryhmissä, etenkin monilapsisissa perheissä. 

(Julkunen 2001, 185, 187-188.) Kuivalaisen (1999, 7) mukaan nousseiden kustannusten ja 

kasvaneiden avunsaajien määrän vuoksi viimesijaiseen turvaan etsitään edelleen vaihtoehtoisia 

järjestämistapoja ei vain Suomessa vaan myös kaikkialla Euroopassa. Tähän vaikuttaa myös se, että 

tuen kesto on pitkäaikaistunut, valtio on vetäytynyt rahoituksesta ja hyvinvointi-ideologiassa on 

tapahtunut muutos. Toimeentulotuen kustannuksia ja saajamääriä on vähennetty tiukentamalla 
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toimeentulotuen saamisen ehtoja ja laskemalla tuen tasoa. Lisäksi aktivoivia ja velvoittavia 

elementtejä on myös lisätty toimeentulotukeen, esimerkiksi vuonna 2001 tuli voimaan laki 

kuntouttavasta työtoiminnasta. (Keskitalo & Mannila 2002, 192). Vuoden 2006 

työmarkkinauudistus toi paljon muutoksia toimeentulotukilakiin, mutta ne eivät paljoakaan 

muuttaneet toimeentulotuen määräytymisperusteita vaan vaikuttivat toimeentulotuen rahoitukseen. 

Perustoimentulotuen rahoitus on jaettu nyt puoliksi valtion ja kuntien kesken. Täydentävä 

toimeentulotuki on edelleen kuntien rahoitusvastuulla. (Honkanen 2006, 16.) 

 
Toimeentulotuen rakenne 
  
Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) 1§:n mukaan kunnan varoista 

suoritettua sosiaalihuoltoon kuuluvaa viimesijaista tukea kotitaloudelle silloin, kun käytettävissä ei 

ole tavanomaisia tuloja tai toimeentuloa turvaavia etuuksia tai ne eivät riitä turvaamaan henkilön ja 

perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätöntä toimeentuloa. Toimeentulotuki on 

suunniteltu täydentämään muita yhteiskunnan sosiaaliturvajärjestelmiä. (Finlex, 1997.) Yleisesti 

viimesijaisella sosiaaliturvalla voidaan tarkoittaa tarveharkintaan perustuvia avustuksia. 

Viimesijaiseen sosiaaliturvaan liittyy myös sosiaalinen oikeus. Kansalaisille tulee turvata 

sosiaalisena oikeutena vähimmäistulo eli perustarpeiden tyydytys. (Kuivalainen 1999, 10, 12, 15.) 

Toimeentulotuen sosiaalityön tavoitteena ei ole vain taloudellisen tuen antaminen vaan myös 

asiakkaiden toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen. Toimeentulotuen käytännön sosiaalityö ja 

organisointi vaihtelee kunnittain. (Forssén 1990, 27.) Haapola (2001, 99) korostaa tutkimuksessaan, 

”Onko kotikunnalla väliä”, että kunnallisella sosiaali- ja työvoimapolitiikalla on mahdollista 

vaikuttaa merkittävästikin toimeentulotukiasiakkaiden elämään. 

 

Toimeentulotukilain (1412/97) mukaan toimeentulotuki on jaettu perusosaan ja täydentävään 

toimeentulotukeen. Perusosan suuruus määräytyy toimeentulolaissa 7§:ssä säädettyjen normien 

mukaan. Perusosa kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhoitomenot, 

henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, 

televisioluvat ja puhelimen käytön sekä harrastus ja virkistystoiminnan ja muut henkilön ja perheen 

jokapäiväiseen toimeentuloon liittyvät menot. Täydentävään toimeentulotukeen kuuluvat 

erityismenot, joita ovat mm. lasten päivähoitomaksut ja muut erityistarpeet. (Finlex, 1997.) 

Asiakkaan kieltäydyttyä työstä tai työvoimapoliittisista toimenpiteistä voidaan toimeentulotuen 

perusosaa alentaa 20 prosenttia ja jos asiakas edelleen toimii edellä kuvatulla tavalla voidaan tukea 

alentaa 40 prosenttia. Alentamista kuitenkin harkitaan aina tapauskohtaisesti ja alentaminen ei saa 

vaarantaa ihmisarvoista elämää ja sitä voidaan soveltaa korkeintaan kaksi kuukautta. Alennettu 

perusosa edellyttää mahdollisuuksien mukaan yhdessä hakijan ja tarvittaessa työvoimaviranomaisen 
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tai muiden viranomaisten kanssa tehtyä suunnitelmaa hakijan itsenäisen suoriutumisen 

edistämiseksi. (Grönlund ym. 2006, 64-65; Kuivalainen 1999, 40-41.)  

 

Täydentävään toimeentulotukeen liittyvät erityismenot ovat harkinnanvaraista tukea, jolloin tarpeen 

ja tuen rahallisen suuruuden arvioi aina sosiaalityöntekijä tapauskohtaisesti. (Honkanen 2006, 14.) 

Sosiaalityöntekijän harkintaan perustuu myös ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, jota kunnilla on 

myös mahdollisuus myöntää omasta budjetistaan. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on 

estää toimeentulotukiriippuvuutta, syrjäytymistä ja turvautumista epäviralliseen apuun. 

Ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan vastata henkilöitä ja perheitä uhkaaviin 

toimeentulotukivaikeuksiin ja sosiaalisiin ongelmiin, esimerkiksi yhtäkkisen kriisin sattuessa. 

Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään tilannekohtaisesti ja kertaluonteisesti. (Grönlund ym. 

2006, 64-65.) Toimeentulotukea voidaan maksaa myös toimintarahana ja matkakorvauksena 

tietyissä tilanteissa. Tällöin on kyse tilanteista, joissa hakija osallistuu kuntouttavan työtoiminnan 

mukaiseen aktivointitoimintaan. (Mikkola & Pietiläinen & Valpola 2002, 175.) 

 
Toimeentulotuen asiakkaat 

 
Toimeentulotuen saajien määrä osoitti kasvua jo 1980-luvulla, mutta varsinainen nopea, lähes 

hallitsematon asiakasmäärien kasvu alkoi 1990-luvulla. Syynä räjähtävälle asiakasmäärän kasvulle 

oli lama ja siitä seurannut työttömyys. (Haapola 2001, 7; Mäntysaari 1993, 108; Julkunen 2001, 

185.) Vuonna 1990 toimeentulotukea sai 181 604 kotitaloutta, joissa oli 396 128 tuhatta henkeä ja 

vuonna 1996, jolloin saajien määrä oli korkeimmillaan, 349 591 kotitaloutta, joissa oli 609 747 

henkeä. Tällöin tuen luonne muuttui selkeästi paikkaamaan matalaa työttömyysturvaa. Ennen lamaa 

toimeentulotuki oli turvannut niiden toimeentuloa, jotka olivat syrjäytyneet työmarkkinoiden 

ulkopuolelle. Vuoden 1998 toimeentulotuki uudistus ja työllisyystilanteen paraneminen vähensivät 

toimeentulotuensaajien määrää. Kuitenkin iäkkäämpien ja työllistymisen suhteen heikommassa 

asemassa olevien tilanne on edelleen heikentynyt. (Julkunen 2001, 185, 188.) Viimesijaista 

toimeentulotukea sai vuonna 2004 lähes kymmenes suomalaisista. (Grönlund ym. 2006, 54). 

Haapola (2001, 87) korostaa kuitenkin, että kaikki eivät hae toimeentulotukea, vaikka olisivat 

oikeutettuja siihen. Moni viivyttelee toimeentulotuen hakemista ja yrittää sinnitellä vanhoilla 

säästöillä mahdollisimman pitkään. Raunion (2004, 205) mukaan muita syitä toimeentulotuen 

hakematta jättämiselle voivat olla: puutteellinen informaatio, tuen hakemisen vaivannäkö, 

vaihtoehtoiset mahdollisuudet selviytyä tilanteesta ja leimautumisen pelko. Myös Kuivalainen 

(2007, 49) korostaa tutkimuksessaan, että toimeentulotuen alikäyttö voi johtua siitä, että henkilöt 

ovat tietämättömiä tulonsiirroista tai heillä ei ole tietoa tavoista hakea tukea. Toisaalta tuen 
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hakematta jättäminen voi olla myös tietoista, jolloin yksilö/perhe tietää olevansa oikeutettu tukeen, 

mutta jättää sen hakematta syystä tai toisesta. 

 

Moisio ja Parpo (2006, 131) kirjoittavat artikkelissaan Yhteiskuntapolitiikkalehdessä, että 

toimeentulotukiasiakkaat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään tilapäisiin ja pitkäaikaisasiakkaisiin. 

Pidempää toimeentulotukea saaneet ovat iältään todennäköisemmin 35-54 -vuotiaita ja he ovat 

yleensä yksinasuvia, yksinhuoltajia tai eläkeläisiä. Pitkäaikaisasiakkaat voidaan jakaa Haapolan 

(2001, 64) mukaan myös ”kroonisiin pitkäaikaisasiakkaisiin” ja satunnaisesti tukea hakeviin 

”toistuvaisasiakkaisiin”. Pitkäaikaisasiakkuus voidaan määritellä yli kaksi vuotta kestäneeksi 

asiakkuudeksi. (Forssén 1990, 59, Lauronen 1988, 25.) Toimeentulotuen tilapäisasiakkaita ovat 

pääasiassa nuoret ja opiskelijat. (Moisio & Parpo 2006, 131). Keskeinen syy toimeentulotuen 

hakemiseen on työttömyys. Toimeentulotukiasiakkaille leimallista onkin alhainen koulutustaso ja 

huono työmarkkina-asema (Raunio 2004, 212). Haapola (2004, 52) on määritellyt tutkimuksessaan 

pitkittyvää toimentulotukiasiakkuutta ennakoivia seikkoja, joita ovat: ikä (nuoret ja keski-ikäiset), 

puutteellinen koulutus ja epävakaa tai työttömyyteen painottuva työhistoria, suuri asuinkunta (yli 60 

000 asukasta) ja perhe- tai kotitaloustyyppi. Lisäksi Haapolan mielestä yllättävää oli se, että 

yrittäjätausta oli yhteydessä pitkittyvään toimeentulotuki tarpeeseen. 

 

Toimeentulotuki ei välttämättä poista asiakkaiden taloudellisen tuen tarvetta. Järjestelmän 

näkökulmasta katsottaessa toimeentulotuki kattaa kotitalouksien menot hyvin, kun on kyse 

lyhytaikaisesta tuen tarpeesta, mutta pidemmän aikaa toimentulotuen varassa elävän taloudellinen 

liikkumatila on erittäin kapea. (Grönlund ym. 2004, 54, 65.) Raunion (2004, 213-214, 216-217) 

mukaan moni onkin joutunut turvautumaan epäviralliseen apuun selviytyäkseen jokapäiväisestä 

elämästä. 1990-luvulla leipäjonot ja ruokapankit ovatkin olleet monelle arki päivää. Epävirallisen 

avun hakeminen kertoo asiakkaiden laajasta avun tarpeista. Ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien 

nostaminen siirtäisi suuren osan pitkäaikaistyöttömistä pois kunnallisesta toimeentulohuollosta. 

Sosiaalitoimi on edelleen hyvin vaikeiden ongelmien edessä, vaikka toimeentulomenot ovatkin 

laskeneet. Olemassa olevien pitkäaikaisasiakkaiden aktivoiminen ja syrjäytymisen estäminen sekä 

uusien asiakkaiden estäminen tulemasta pitkäaikaisasiakkaiksi työllistävät sosiaalitoimea 

tulevaisuudessakin. Tämän asian onnistuneesti eteenpäin vieminen edellyttää sitä, että hakija saa 

juuri sellaista palvelua, jota hänen ongelmansa ja tarpeensa edellyttävät. (Haapola, 2001, 7.)  
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2.3 Aktivointipolitiikka ja kannustava toimeentulotukityö? 

 

Tänä päivänä toimeentulotukeen liitetään entistä voimakkaammin työhön kannustamiseen ja 

sosiaaliseen aktivointiin liittyviä tavoitteita. Aktivointi voidaan määritellä sellaisiksi toiminnoiksi, 

joiden tavoitteena on lisätä tuensaajien omatoimisuutta ja vähentää tuensaajia. (Heikkilä & 

Keskitalo 1999, 2; Hiilamo & Kautto 2004, 14-15.) 2000-luvun sosiaalipolitiikassa korostetaan 

aktiivisen kansalaisen ja ehkäisevän sosiaalipolitiikan roolia. Eurooppalaisia yhteiskuntia 

ravistelleet suuret ja osin odottamattomatkin muutokset jälkitiloineen ovat pakottaneet 

hyvinvointivaltioiden tehtäväkentän uudelleen arviointiin. (Hietaniemi 2004, 35.) Aikaisemmin 

hyvinvointivaltioajattelun keskeinen osa on ollut vastikkeeton sosiaaliturva, mutta viime vuosien 

aikana osaan sosiaaliturvaa on tullut piirteitä vastikkeellisesta sosiaaliturva-ajattelusta. 

Näkökulmasta riippumatta tätä voidaan pitää aktivoivana sosiaalipolitiikkana. (Ihalainen & 

Kettunen 2006, 24.) Työllistymisen merkityksen lisääntymistä yhteiskuntapolitiikassa voidaan 

kuvata hyvinvointipolitiikasta (welfare) siirtymiseksi työperusteiseen hyvinvointiin (workfare). 

Workfare perustuu kannustamiseen ja aktivointiin, joista on tullut keskeisimpiä välineitä 

syrjäytymisen estämiseksi. (Helne 2003, 58; Juhila 2006, 57; Keskitalo & Mannila 2002, 197.) 

Tähän on johtanut valtiontalouden säästöpaineet, kannustinongelmasta käydyt keskustelut ja muun 

Euroopan kehitys. (Hiilamo & Kautto 2004, 15-17.) 

 

Ala-Kauhaluoman (2005, 42-43) mukaan 1990-luvulla aktivoinnin uuteen esiinmarssiin vaikutti 

uusliberalistisesti värittynyt huoli hyvinvointivaltion kasvavista kustannuksista. Talouden ja 

työllisyyden muutokset toivat uusia tavoitteita ja keinoja EU:n toimeentulotukijärjestelmiin. Yksi 

johtava ajatus oli hyvinvoinnin ja työn yhdistäminen kannustimia korjaamalla. EU:ssa korostettiin 

siirtymistä passiivisesta vähimmäistoimentulotuen turvaamisesta aktiivisuutta korostavaan linjaan, 

jolloin taloudellisen turvan lisäksi tarjottaisiin sosiaalista turvaa. Tällä uskottiin pystyttävän 

ehkäisemään pitkäaikaista avustusriippuvuutta ja edistämään aktiivista osallistumista. Liberaalin 

mallin hyvinvointivaltiossa hyvä sosiaaliturva voidaan tulkita jopa kannusteeksi epäonnistua. 

Suomessakin keskusteluissa alkoi nousta esille käsitys, jonka mukaan sosiaaliturva ei enää torju 

köyhyyttä ja syrjäytymistä vaan synnyttää hyvinvointitappioita aiheuttavia loukkuja. Anteliaan 

sosiaaliturvan nähtiin olevan syynä siihen, että työttömät eivät hakeutuneet töihin, mitä pienempi on 

työstä saatava hyöty suhteessa siihen hyötyyn, jonka työtön saa vapaa-aikana ja tuloina, sitä 

pienemmät kannusteet työttömälle on siirtyä työelämään. Työttömyyden nähdään olevan yhä 

useammin syynä toimeentulotuen saamiselle, joten huomio kiinnitettiin työttömyyden 

vähentämiseen ja työn taloudelliseen kannattavuuteen. (Hiilamo & Kautto 2004, 15-22.) 
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Lipposen I hallitus nosti ensimmäisen kerran hallitusohjelmaan mukaan kannusteloukkuongelman. 

Aktiivinen politiikka ei kuitenkaan kuulu vain sosiaalidemokraattiseen ideologiaan, vaan työnteon 

kannustimia on parannettu myös muiden hallitusten toimesta mm. leikkaamalla yleisen asumistuen 

ja kodinhoitotuen tasoa sekä kiristämällä työttömyysturvan ja toimeentulotuen saantiehtoja ja työstä 

kieltäytymisen sanktioita. (mt. 18, Raunio 1990, 132). Hallitusohjelmassa korostettiin, että 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vaikean työttömyyden helpottamiseksi on turvattava aktiivisen 

työvoimapolitiikan voimavarat sekä edistettävä eri hallintoalojen yhteistyötä. (Heikkilän ja 

Keskitalon 2002, 20.) Vuonna 2001 voimaan astui Laki kuntouttavasta työtoiminnasta, joka tarjosi 

uusia mahdollisuuksia pitkään työttömänä olleille asiakkaille. Laki velvoittaa kunnat ja 

työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan suunnitelman ja 

palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Lisäksi lain mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää 

kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea 

saaville asiakkaille. (Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2001:8, 11.) Lain keskeisin uudistus oli 

aktivointisuunnitelma, jonka avulla kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja sovitaan toimista, joilla 

asiakkaan työllistymismahdollisuudet paranisivat. (Ala-Kauhaluoma 2005, 42.) 

 
Oikeus ja velvollisuus aktivointitoimenpiteisiin 

 
Toisaalta asiakkaalla on oikeus, mutta myös velvollisuus aktivointitoimenpiteisiin. 

Aktivointitoimenpiteet voivat olla toimeentuloturvan tiukentamista ja lisäehtojen asettamista 

etuuksien saamiseksi sekä varsinaisia aktivointitoimenpiteitä, kuten erilaiset 

työllistämistoimenpiteet, koulutus ja kuntoutus. Asiakas velvoitetaan osallistumaan aktivointiin 

taloudellisten menetysten uhalla. Sanktioiden tarkoituksena on tehdä työ sosiaalietuuksia 

houkuttelevammaksi. Asiakkaan oikeutena taas pidetään oikeutta palveluihin ja niiden 

tehostamiseen sekä positiivisiin taloudellisiin kannustimiin. Tavoitteena on edistää valtaistumista, 

työhön pääsyä ja työllistymisedellytyksiä. Aktivoinnin avulla asiakas saa uuden mahdollisuuden 

palata yhteiskunnan normaaliuteen. (Ala-Kauhaluoma & Keskitalo & Lindqvist & Parpo 2002, 12, 

58-59; Keskitalo & Mannila 2002, 197-199; Raunio 2004, 219.) Aktivoimistoimenpiteillä 

viranomainen pyrkii, esimerkiksi estämään työttömyyden kielteisiä vaikutuksia, kuten 

itseluottamuksen alenemista, passivoitumista ja houkutusta epäsosiaaliseen käyttäytymiseen. 

(Dropping & Hvinden & Vik 1999, 138). Työllistymisen uskotaan johtavan toimeentulotukiriippu-

vuuden katkaisuun. (Keskitalo & Mannila 2002, 192). 
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Vaikka aktivoinnilla pyritäänkin eri tavoin helpottamaan työhön siirtymistä, se ei kuitenkaan kata 

kaikkia niitä riskejä, jotka voisivat poistaa toimeentulotuki tarpeen tai vähentää sitä, koska toi-

meentulotukitarpeen laukaissut negatiivinen tapahtuma voi itsessään heikentää työkykyä, jolloin 

taloudellisilla kannustimilla on vähäinen tai olematon merkitys. (Hiilamo & Kautto 2004, 16.) Toi-

saalta myös järjestelmä voi synnyttää kannustinloukkuja, ja tämä voi osaltaan lannistaa niitä, jotka 

pyrkivät vähimmäisetuuksilta työelämään. Työmarkkinatulon, asumistuen ja toimeentulotuen pääl-

lekkäisyys voivat yhdessä saada aikaan marginaalivaikutuksen, jolloin työtulojen kasvu ei välttä-

mättä lisää perheen käytössä olevia tuloja tai lisää niitä vain niukasti. (Honkanen 2006, 20; Parpo 

2004, 36.) Kaikilla toimeentulotuen asiakkailla ei myöskään ongelmana ole vain tulosiirto-ongelma, 

mistä raha maksetaan vaan, suurella osalla asiakkaista on elämänhallintaan liittyviä ongelmia, joihin 

pelkkä raha ei auta. (STM 2002.). Raunion (2004, 45) mukaan toimeentulotukityössä tarvitaankin 

monipuolista ammattiosaamista, jotta asiakkaan tilanteesta saataisiin luotua kokonaisvaltainen kuva. 

Velvoittavat työllistämistoimenpiteet voivat jopa huonontaa heikoimmassa asemassa olevien pitkä-

aikaistyöttömien työllistymistä. Heidän kohdallaan voisikin olla tärkeämpää keskittyä henkisen 

ahdistuksen vähentämiseen kuin pakottaa hakemaan olemattomia työpaikkoja ja kokemaan jatku-

vasti pettymyksiä. (Juhila 2006, 60). 

 
Aktivointisuunnitelma 

 
Aktivointia pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti aktivointisuunnitelmalla. Ongelmana akti-

voinnissa on se, että aktivointitoimenpiteet kohdistuvat yleensä helpommin työllistettäviin henki-

löihin: niihin, jotka ovat olleet lyhyemmän ajan työttöminä ja nuorempiin ikäryhmiin. Tällöin on 

vaarana se, että vaikeasti työllistyvien tilanne hankaloituu entisestään heidän jäädessään aktivointi-

toimenpiteiden ulkopuolelle. (.Keskitalo & Mannila 2002, 197, 204, 209; Raunio 2004, 226-227.) 

Toimeentulotukea saavilla on suuri riski ajautua syrjäytymiskierteeseen, joka ilmenee työstä syr-

jäytymisen lisäksi köyhyytenä ja huono-osaisuutena. (Hiilamo, & Kautto 2004, 14.) Syrjäytyminen 

voidaan tulkita yhteiskuntaa ja yksilöä yhdistävien siteiden heikkoudeksi. Tämä side, joka yhdistää 

ihmisen yhteiskuntaan on samalla avain yhteiskunnan normaaliuteen, joten puuttumalla ajoissa esi-

merkiksi työstä syrjäytymiseen voidaan estää myös muiden hyvinvointiin ja yhteiskunnassa selviy-

tymiseen liittyvien ongelmien paheneminen. (Raunion 2004, 218-219, 221.) 

 

Aktivointisuunnitelman laatimisen vastuu on kunnalla silloin, kun asiakas saa pääasiallisena tulo-

naan toimeentulotukea. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunta ja työvoimatoi-

misto, mutta myös muita viranomaisia voidaan käyttää tarvittaessa hyväksi suunnitelmaa laaditta-

essa. Jos aktivointisuunnitelmaan liittyy kuntouttavaa työtoimintaa voi suunnitelman tekoon liittyä 

myöhemmässä vaiheessa työsuunnittelija ja/tai kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. Hyvän akti-
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vointisuunnitelman tekeminen perustuu yhteisiin arvoihin ja yhteistyöhön. (Sosiaali ja terveysmi-

nisteriön oppaita 2001:8, 17-19.) Heikkilän ja Keskitalon (2002, 19, 22, 55) mukaan sosiaali- ja 

työvoimaviranomaisten väliselle yhteistyölle pitkäaikaisasiakkaiden asioiden hoidossa vaikeutena 

oli kuitenkin se, että näillä viranomaistahoilla on erilaiset missiot. Sosiaalihuollon intressinä on 

ylläpitää ja palauttaa ihmisen elämänhallintaa, kun taas työvoimaviranomaisen keskeisin intressi on 

työllistää ihmiset avoimille työmarkkinoille. 1990-luvun massatyöttömyyden myötä sosiaaliviran-

omaisten ja työvoimaviranomaisten tehtävät menivät sekaisin. Tätä tilannetta pyrittiin korjaamaan 

aktiivisen sosiaalipolitiikan reformilla siten, että vastuu moniongelmaisista pitkäaikaistyöttömistä 

palautettiin sosiaalisektorille. Työvoimaviranomaisilla ei ole pätevyyttä käsitellä ja hallita ihmisten 

sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen vaikuttaminen vaatii yh-

teistyötä ja toiminnan kehittämistä sosiaali- ja työvoimaviranomaisten välillä. Toimiva yhteistyö 

edellyttää myös paikallisella tasolla yhteisen strategian määrittelyä, tavoitteiden ja kohderyhmien 

yksilöintiä ja niihin sitoutumista. Kaikkien työttömyysturvan piirissä olevien asiakkaiden aktivoin-

titoimenpiteet pyritäänkin aloittamaan heti työttömäksi joutumisen jälkeen. 
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3 TOIMEENTULOTUKITYÖ JA ELÄMÄNHALLINTA  

 

3.1 Perustarpeiden tyydyttäminen tukee elämänhallintaa 

 

Jälkimodernissa yhteiskunnassa yksilö on saavuttanut tietynasteisen autonomian, jossa ei enää val-

litse samanlaiset jäykät auktoriteettirakenteet, kuten modernissa teollisessa yhteiskunnassa ja sitä 

edeltäneessä agraariyhteiskunnassa. Nyt yksilön autonomia ilmenee valintojen runsautena, jolloin 

ihmiset joutuvat jatkuvasti punnitsemaan ja reflektoimaan valintojaan. (Giddens 1991, 215-231.) 

Giddensin (1995, 107) mukaan jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa ihmisillä ei ole muuta vaihto-

ehtoa kuin valita, miten olla ja toimia. Tämän näkökulman mukaan riippuvuudetkin ovat valintoja. 

Ihminen ei ole sidottu enää yhteen ainoaan elämänkulkuun vaan hän voi aloittaa elämänsä uudel-

leen, missä tahansa elämäntilanteessa tai elämänvaiheessa. Elämänhallinta on käsite, joka voidaan 

liittää juuri yksilöllisten elämänvalintojen ja elämäntyylien tarkasteluun. (Roos, 1998, 22, 29). Sosi-

aalityön keskeinen tavoite on asiakkaan elämänhallinnan vahvistaminen. Elämänhallinnan vahvis-

taminen ja työllistämistehtävä lähtevät molemmat liikkeelle yksilöä korostavasta jäsennystavasta, 

jolloin keskiöön nousevat asiakkaan tukeminen, kannustaminen sekä valmentaminen kohti halli-

tumpaa, itsenäisempää ja oma-aloitteellisempaa elämää. (Juhila 2006, 63.) Elämänhallinnalla voi-

daan tarkoittaa kykyä kohdata vaikeuksia ja selvitä vastoinkäymisistä. Ennakoivan sosiaalipolitiikan 

keskeisiä päämääriä on elämänhallintaan liittyvän hyvinvoinnin edistäminen. (Hietaniemi 2004, 8). 

 

Sosiaalipolitiikan perustavin tavoite on turvata tulonsiirroilla ja palveluilla jokaiselle kansalaiselle 

tietty toimeentulo ja hyvinvoinnin minimitaso. (Raitasalo 1995, 36). Minimitoimentulon tulisi tur-

vata edellytykset vähimmäis- eli perustarpeiden tyydyttämiseen. Tällöin ei ole kyse vain fyysisten 

tarpeiden tyydyttämisestä vaan tavoitteena on laajempikin tarpeiden tyydytys. Köyhäinhoidon ajalla 

viimesijaisen perusturvan katsottiin kattavan ihmisten perustarpeet silloin, kun kansalaisilla oli juuri 

ja juuri ravintoa hengissä pysymiseksi ja katto pään päällä. Viranomaistaholta ihmisten perustarpeet 

määriteltiin ensimmäisen kerran 70-luvulla ILO:n ja Maailman pankin toimesta. Tällöin perustar-

peiksi määriteltiin kohtuullinen ravinto, vaatetus sekä koulutus- ja terveyspalvelut. Keskeisten pe-

rustarpeiden määritteleminen ei ole helppoa, koska niiden taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset, 

mutta myös yksilölliset arvostukset sekä ajan ilmiöt. Osan perustarpeista katsotaan olevan univer-

saaleja ja osan dynaamisempia. (Kuivalainen 1999, 15-16.) Allardt (1976, 21-22) määrittelee hy-

vinvoinnin tilaksi, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Ihmisen 

pyrkiessä tyydyttämään tarpeensa hän pyrkii aina jotain tavoitetta kohti.  



 16  

Allardt jakaa hyvinvointitarpeet elintasoon (having, materiaaliset tarpeet), yhteisyyssuhteisiin (lo-

ving, tarve kuulua joukkoon) ja itsensä toteuttamiseen (being). Ihmisen hyvinvointi on kunnossa, 

kun kaikki nämä hyvinvoinnin osa-alueiden tarpeet ovat riittävästi tyydytettyinä. Riittävän elintason 

määrittäminen voi olla vaikeaa, mutta jokaisella ihmisellä tulisi olla ainakin ruokaa ja asunto. Li-

säksi elintasoon lasketaan mukaan kohtuullinen elintaso ja terveys. Ihmisen tarve kuulua johonkin 

ryhmään voi olla merkittävämpi tarve kuin elintaso, sillä ihmiselle on tärkeää tuntea yhteenkuulu-

vuutta muiden kanssa. Itsensä toteuttamisen tarpeet tulevat tyydytetyksi silloin, kun ihmisellä on 

mahdollisuus tehdä sitä, mikä on hänelle itselleen tärkeää ja ihminen hyväksytään omana itsenään. 

(Ihalainen & Kettunen, 2006, 15-16.) Myöhemmin Allardt on lisännyt hyvinvointitarpeisiin myös 

toiminnallisuuden (doing), joka on Roosin (1998, 25) mielestä lisäyksenä hieman ongelmallisempi 

käsite, mutta elämänpolitiikan kannalta tärkeä. Elämänhallintaan liittyy olennaisesti taito järjestää 

elämän asiat käytettävissä olevien resurssien pohjalta siten, että omat halut ja tarpeet tyydyttyvät. 

Yksi keskeisimmistä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on tunne oman elämän hallinnasta. (Aro 

2005, 32.) Ihmisestä itsestään riippumattomat muutokset ovat monikerroksisia ja aiheuttavat sa-

manaikaisesti kumulatiivisia muutoksia useille elämänalueille. Tilanteeseen on sitä vaikeampi so-

peutua, mitä enemmän muutokset heikentävät aineellista perusturvallisuutta, perustarpeiden tyy-

dyttämisen mahdollisuutta ja vaurioittavat ihmisen itsetuntoa. Elämä on vaikea saada takaisin aktii-

visen ja tavoitehakuisen sekä itsenäisen toiminnan piiriin. (Raitasalo 1995, 29.) 

 

Yhteiskunnassa pärjäävät pääsääntöisesti paremmin ne ihmiset, jotka ovat sisäistäneet yhteiskun-

nassa vallitsevat arvot ja normit. Arvojen ja normien sisäistämättömyys tulkitaan yleensä poik-

keavuudeksi, mikä vuorostaan saattaa vieraannuttaa ja lopulta syrjäyttää yksilön yhteisöstä. Yksi-

lötasolla syrjäytyminen voi merkitä jonkinasteista syrjäytymistä tarpeentyydytyksestä. Työ ja työ-

elämän katsotaan tyydyttävän usean tason tarpeita. (Laurinkari & Niemelä, 1999, 3, 5-6.) Työn 

kautta ihminen kokee itsensä hyödylliseksi, tarpeelliseksi ja osaksi yhteiskuntaa. (Ihalainen & Ket-

tunen 2006, 19). Ihmisen joutuessa tavanomaisen sosiaalisen elämän ulkopuolelle, hän menettää 

samalla vähitellen elämänhallinnan tunteensa. Syrjäytymisen alkuvaiheessa ihmisellä on vielä tunne 

siitä, että hän kykenee selviytymään, mutta mitä pidempään ongelmat kestävät ja vaikeudet ka-

saantuvat, sitä vaikeampi ongelmista on päästä eroon ja elämänhallinnan tunne heikkenee. (Ihalai-

nen & Kettunen 2006, 19.)  
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3.2 Ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta 

 

Allardtin (1998, 49) mukaan elintason ja elämänlaadun parantaminen ja etenkin alhaisen elintason 

ja elämänlaadun syiden poistaminen on sosiaalipolitiikkaa, ja kun huomio kiinnitetään elämänta-

paan eli siihen, kuinka ihmiset pyrkivät yhdistämään toimintojaan kokonaisuudeksi ja rakentamaan 

elämänhallintansa ehtoja, kyse on elämänpolitiikasta. Myös Roos (1998, 29) korostaa, että elämän-

politiikkakäsitteen avulla sosiaalipolitiikkaa voitaisiin jäsentää uudella tavalla. Elämänpolitiikka 

jäsentäisi ja muuttaisi sosiaalipolitiikan järjestelmää yksilösidonnaisempaan ja elämänkulkukeskei-

sempään suuntaan, jolloin se tarjoaisi paljon yleisempää ja joustavampaa tukea ja palvelua kuin 

nykyinen sosiaalipolitiikka. (Hoikkala & Roos 1998, 18.) Raitasalo (1995, 67) puolestaan korostaa, 

että sosiaalipolitiikan keinoin yritetään edistää pääasiassa ihmisten ulkoista elämänhallintaa ja toi-

votaan, että tällä olisi myös kokemuksellisia, sisäisiä vaikutuksia. Sosiaalipolitiikan toteuttamiseen 

vaikuttavat olemassa olevat hyväksytyt arvot ja käsitykset, mutta myös yksilölliset tarpeet ja toiveet 

pitäisi ottaa paremmin huomioon. (Allardt 1976, 23: Ihalainen & Kettunen 2006, 16.)  

 

Roos jakoi 1980-luvulla elämänhallinnan kahteen eri ulottuvuuteen: ulkoiseen ja sisäiseen elämän-

hallintaan. Ulkoisella elämänhallinnalla Roos tarkoittaa sitä, että ihmisellä on mahdollisuus ohjailla 

elämän kulkuaan ilman, että siihen voivat kovin paljon vaikuttaa hänestä itsestään . Ulkoisen elä-

mänhallinnan merkkeinä voidaan pitää, esimerkiksi turvattua taloudellista toimeentuloa, asemaa 

työmarkkinoilla, perhettä ja yleensä toimivaa arkea. Tällöin ulkopäin katsottuna asiat voivat näyttää 

olevan hallittuja. (Juhila 2006, 61; Roos 1987, 65.) Ulkoiseen elämänhallintaan vaikuttavat suuressa 

määrin sukupolvi, sukupuoli, koulutus ja ammatti. Sisäinen elämänhallinta puolestaan tarkoittaa 

sitä, että ihminen pystyy sopeutumaan, riippumatta siitä, mitä hänen elämässä tapahtuu, ” katso-

maan asioita parhain päin”. Sisäinen elämänhallinta opitaan vähitellen ja sen sisäistäminen alkaa jo 

lapsuudessa. Sisäisen elämänhallinnan kautta yksilö pyrkii tunteiden, havaintotoimintojen ja mieli-

kuvien avulla käsittelemään tapahtuneiden vaurioiden ja menetysten aiheuttamaa ahdistuneisuutta. 

Elämänhallinta tai sen puuttuminen lyö leimansa ihmisen koko elämään. (Halttunen 1999, 64; Roos 

1987, 66-67.) Raitasalo (1995, 12) liittää puolestaan ulkoiseen elämänhallintaan ympäristön mah-

dollisuuden tukea ihmisten omaa kykyä käsitellä koettuja ristiriitoja ja paineita. Sisäisen elämän-

hallinnan hän kytkee ihmisen omiin valmiuksiin kohdata ja ratkoa vaikeuksia ja paineita ja selviy-

tyä niistä tulevaisuudessa.. Poutasen (1999, 41) mukaan yksilön sisäinen elämänhallinta ilmenee 

muille vain puheen kautta. 
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3.3 Elämänhallinnan merkitys toimeentulotukityössä 

 

1990-luvun rakennemuutoksen yhteiskunnassa korostuu ”elämänhallinnan konteksti” (Hietaniemi 

2004, 35; Rauhala 1998, 65.) Elämä postmodernissa yhteiskunnassa muotoutuu entistä enemmän 

yksilöllisistä lähtökohdista ja ihmisen yksilöllisistä valinnoista käsin. Yksilö joutuu kohtaamaan 

erilaiset uhat ja riskit yksilöllisemmin ja ihmisen tulee oppia elämään epävarmuuden ja epätäydelli-

syyden kanssa. (Raunio 2000, 72-74.) Raitasalon (1995, 29) mukaan suuri osa suomalaisista elää 

vaikeasti ennakoitavien muutosten ja epämääräisten uhkien ja uhkakuvien täyttämää elämää. Täl-

löin koetukselle joutuvat omat resurssit samoin kuin toiminnalliset keinot selviytyä vaikeuksista. 

Ihmisestä itsestään riippumattomat muutokset voivat yhtäkkiä heikentää aineellista perusturvalli-

suutta, mahdollisuutta tyydyttää perustarpeet ja vaurioittaa itsetuntoa. Rauhalan (1998, 59-60, 59) 

mukaan elämänhallintaa voidaan tarkastella yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena, kuinka hy-

vin yksilö pystyy havaitsemaan ja käyttämään sosiaalisessa ympäristössään tarjolla olevia resurs-

seja. Ihmisen sitoutumista yhteiskunnalliseen todellisuuteen voidaan tarkastella mahdollisuussuh-

teena, jolloin peruslähtökohtana on se, että ihminen voi aina tehdä toisin. Elämänhallinta voidaan 

nähdä toiminnallisena pääomana, joka sisältää yksilöille kehittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaali-

set voimavarat, joiden avulla yksilö pystyy suojautumaan elämänriskeiltä ja vaikeuksilta. 

 

Sosiaalityön tehtävänä on estää syrjäytymistä, tämän tavoite on määritelty myös sosiaalityön lähtö-

kohtana olevissa eettisissä periaatteissa. Sosiaalityön tavoitteena on katkaista pitkäaikainen toi-

meentulotukiriippuvuus ja aktivoida tuen saaja itsenäiseen toimeentuloon. Tavoitteen toteuttamisen 

esteenä voi kuitenkin olla yhteiskunnallinen tilanne ja ihmisen selviytymistä ja toimintakykyä hei-

kentävät ongelmat. Yhteiskunnallisen osallisuuden tukemiseksi tarvitaankin sekä yleisiä yhteis-

kunta- ja talouspoliittisia toimenpiteitä, että kuntouttavia ja yksilöllisiä toimenpiteitä. Nyky- yhteis-

kunnassa vaaditaan taitoa selvitä alati muuttuvissa ja monimutkaistuvassa tilanteissa. Sosiaalityön 

tärkeä tehtävä onkin vahvistaa pärjäämiseen tarvittavia kykyjä ja persoonallisia ominaisuuksia. So-

siaalityön asiakkailta puuttuvat usein tällaiset oman elämän hallintakyvyt. Sosiaalityöhön tulee liit-

tää entistä enemmän oman elämän suunnittelun metodologiaa, jolloin pyritään lisäämään ihmisten 

mahdollisuuksia hallita riskejä. Sosiaalityön tulisi voida osoittaa vaikeissa tilanteissa oleville mah-

dollisuus löytää uusi positiivinen suunta elämälle. (Raunio 2000, 218-220, 245-246.) 

 

Halttusen (1999, 70) mukaan huonon elämänhallinnan omaaville toimeentulotuki on keskeinen osa 

toimeentuloa ja tuen saanti on pitkäkestoista. Tällöin taloudellisen selviämisen esteenä voi ennem-

minkin olla rajalliset mahdollisuudet parantaa pysyvästi omaa tai perheen asemaa kuin motivaation 

puute. Toimeentulotukijärjestelmä on alun perin rakennettu tilapäisiä tarpeita varten, mutta sen 
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käyttö on pitkäaikaistunut. (Seppänen I, 1997). Raunion mukaan (2004, 216-217) toimeentulotuen 

tarve voi johtua esimerkiksi siitä, että asiakas ei osaa hallita talouttaan. Tällöin taustalla voi olla 

mm. päihde- tai mielenterveysongelmat. Aina talousongelmat eivät kuitenkaan ole merkki elämän-

hallinnan ongelmista, sillä toimeentulotuella eläminen voi vaatia sellaisia erityistaitoja ja päättäväi-

syyttä, joita normaalituloiselta ei edellytetä. Suomessa on lyhyellä aikavälillä tapahtunut suuri 

muutos elämänhallintaan liittyvissä asioissa, sillä taloudelliset, sosiaaliset, sosiokulttuuriset sekä 

arvot ja normit ovat muuttuneet yllättävästikin. Suunnitelmallisella ja hyvin kohdennetulla amma-

tillisella toiminnalla on merkitystä asiakkaan elämänhallinnan paranemiselle, esimerkiksi kuntout-

tavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintakykyä. (Juhila 2006, 45, 61-

62). 
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4 TOIMEENTULOTUKIASIAKKAANA SOSIAALITOIMISTOSSA 

 

4.1 Toimeentulotuen hakemisen prosessi 

 

Toimeentulotuen asiakaspalvelutilannetta voidaan kuvata prosessina, joka on jaettu tapahtumiin ja 

vaiheisiin, alkaen palvelun vireille tulosta ja päättyen asiakassuhteen lopettamiseen ja asiakirjojen 

arkistointiin. Prosessuaalisuus on ajattelutapana ominaista sosiaalityölle, ja tätä perinteistä sosiaali-

työn menetelmää on kritisoitukin, koska se siirtää vastuun asiakkaasta sosiaalityöntekijälle. (Kuu-

sisto-Niemi 1996, 22.) Toisaalta toimivalla asiakasprosessilla voidaan myös varmistaa asiakkaan 

saama palvelu, joten tärkeää olisi se, että osaava sosiaalialan ammattilainen olisi varmistamassa 

prosessin toimivuutta. (STM 2007, 22.) Prosessuaaliseen ajattelutapaan liittyy aikasidonnaisuus, 

jossa systemaattisesti siirrytään tapahtumasta toiseen ja tuotetaan ennakoivaa tietoa seuraavasta 

vaiheesta. Asiakkaan ilmaistua tarpeensa seuraa asiantuntijan arviointi ja käytettävissä olevien re-

surssien (raha, tarvike, ohjaus ja neuvonta) suhteuttaminen asiakkaan tarpeeseen. Lopuksi asiakkaan 

kanssa neuvotellaan palvelun sisällöstä, päätöksenteosta ja täytäntöönpanosta. (Kuusisto-Niemi 

1996, 22, 24.) Seuraavassa toimeentulotuen prosessia kuvataan Kuusisto-Niemen (1996) tekemän 

toimeentulotukityön selvitysprojektin raportin mukaan, joka kertoo kuuden kunnan toimeentulotu-

kikäytännöstä sekä Grönlundin, Hiilamon ja Juntusen (2006) tekemän tutkimuksen ”Viimeisellä 

luukulla” mukaan, jonka tavoitteena oli mm. tutkia sosiaaliturvajärjestelmän ongelmakohtia käy-

tännön diakoniatyön näkökulmasta.  

 

Ensimmäinen toimeentulotuen hakemisen käytännön vaihe on yhteydenotto sosiaalitoimistoon ja 

tuen saamisen selvittämisen mahdollisuudet. Jo tätä ensimmäistä vaihetta asiakkaat pitävät haas-

teellisena, sillä sosiaalityöntekijän tavoittaminen voi olla todella hankalaa, koska annetut puhe-

linajat voivat olla ruuhkautuneita. Toisaalta myös ajan saaminen sosiaalityöntekijälle voi olla han-

kalaa ja aika voi siirtyä useidenkin viikkojen päähän tai asiakas ei tule tapaamaan sosiaalityönteki-

jää lainkaan, jolloin etuuskäsittelijä tekee asiasta päätöksen. Asiakkailla voi olla myös epäselvyyttä 

siitä, että tällainen kuin toimentulotuki on edes olemassa, useimmiten tieto toimeentulotuesta onkin 

saatu tuttavilta tai naapureilta. Viranomaistaholta ei ole aktiivisesti kerrottu toimeentulotuen hake-

misen mahdollisuudesta. Joskus asiakas voi itse luopua toimeentulotuen hakemisesta, jos hän on 

esimerkiksi uupunut ja kokee tuen hakemisen työlääksi mm. siksi, että hakemukseen tulee liittää 

monenlaisia liitteitä. Toisinaan toimeentulotuen päätöksentekoprosessi voi olla niin pitkä, että se 

ajaa asiakkaan hakemaan epävirallista apua, koska muutoin hän voi joutua olemaan täysin rahatto-

mana pitkäksi venyvän odotusajan. (Grönlund ym. 2006, 117-120,133; 140; Kuusisto-Niemi 1996, 

22-28,37.) 
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Asiakkaan kuuluminen toimeentulotukipalvelun piiriin voidaan tarkistaa joko ajanvarauksen tai 

ensimmäisen käynnin yhteydessä. Ensimmäisellä käynnillä asiakkaalta kysellään tarkasti kaikki ne 

tiedot, joita tarvitaan yksityiskohtaisen tulo- ja menolaskelman tekemiseen. Ensimmäisellä käyn-

nillä työntekijä muodostaa myös kuvan siitä, millainen elämänhallinta asiakkaalla on ja kuinka hän 

on ottanut vastuuta selviytymisestään tähän asti. Työntekijä tekee ennen käynnin loputtua arvion 

toimeentulotuen myöntämisestä ja mahdollisesta tarpeesta ohjata asiakas toiseen palvelujärjestel-

mään tai sosiaalitoimen muiden palvelujen käynnistämisestä sekä seuraavan asiakaskäynnin ajan-

kohdasta. Työntekijän arvioidessa, että asiakas on pitkäkestoisen toimeentulotuen tarpeessa, anne-

taan seuraava aika lähelle ensimmäistä käyntiä, jotta asiakkaan tilanteesta syntynyttä arviota voi-

daan tarkistaa. Toimeentulotukiasiakkaiden kanssa tehdään harvoin palvelusuunnitelmia, ja tavoit-

teellista työotetta asiakkaan ja viranomaisen välillä ei voi havaita (Kuusisto-Niemi 1996, 29-31, 

37.) Monesti sosiaalitoimen aktivointi- ja työllistämistoimille onkin asetettu vaatimattomia tavoit-

teita, jolloin on tavoiteltu asiakkaan siirtämistä ensisijaisen sosiaaliturvan piiriin. (Haapola 2001, 

16). Myöskään toimeentulotuen roolia asiakkaan elämänhallinnassa ei paljoa nosteta esille. Toi-

meentulotukiasiakkuus päättyy yleensä siihen, kun asiakas siirtyy toisen etuusjärjestelmän piirin, 

esimerkiksi ansiosidonnaiselle työttömyyspäivärahalle tai kodinhoidontuelle, tai asiakas voi muut-

taa toiselle paikkakunnalle, saada töitä tai päästä työllistämistyöhön. Toimeentulotuen asiakirjojen 

katsotaan sisältävän pääasiassa tietoja laskelmista, käyntiselostuksista ja hallintopäätöksistä. (Kuu-

sisto-Niemi 1996, 38.) 

 
Sosiaalityön keskiö on kadonnut 

 
Viime vuosina toimeentulotukihakemusten käsittely on mekanisoitunutta ja kirjallisten hakemusten 

käsittely ilman asiakkaan kohtaamista on yleistynyt. (Heikkilä & Keskitalo 1999, 37). Kokonais-

valtainen asiakkaan elämäntilanteen huomioonottaminen voisi kuitenkin ehkäistä sosiaalisten ja 

taloudellisten riskien syntymistä, jotka uhkaavat asiakkaan hyvinvointia. (Grönlund ym. 2006, 119). 

Partonin & O´Byrnen (2000, 12-13, 33-34, 49, 56, 50) mukaan sosiaalityön keskiö on kadonnut, 

koska työntekijät ovat yleensä huolestuneempia erilaisista määrittelyistä, arvioinnista, suunnitel-

mista, valvonnasta ja kirjanpidosta, kuin itse asiakkaasta, jolloin asiakas unohtuu. Asiakkaan kuun-

teleminen ja dialogi asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä pitäisi tuoda takaisin sosiaalityön keski-

öön. Kun asiakas saa kertoa tarinansa omin sanoin ja hänelle jää tunne siitä, että joku kuuntelee niin 

tämän tunne voi olla myös yksi keskeinen osatekijä asiakkaan tilanteen muutoksen alkuunpanijana. 

Samoin ajatukset, joita kertomuksen aikana kertoja tulkitsee voi vaikuttaa voimakkaasti hänen elä-

män rakentamiseen ja siihen, minkä askeleen hän seuraavaksi ottaa. Jotta päästäisiin paremmin sel-

ville yksilöiden henkilökohtaisista tarpeista tämä vaatisi asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välistä 

yhteistyötä. Yhteistyön aikaansaamiseksi sosiaalityöntekijä tarvitsee vahvaa ammattitaitoa. Yhteis-
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työn avulla voitaisiin tarjota enemmän yksilöllisiä palveluita samanlaisten palveluiden ja jäykkien 

käytäntöjen sijasta. Asiakkaan ei tarvitse enää todistaa tarpeitaan, kun häntä on kuultu. Jos työnte-

kijä tulkitsee ihmisen vain sellaiseksi, mitä on kirjoitettu asiakirjoihin niin tällöin asiakas voi tulla 

väärinymmärretyksi, sillä asiakirjat ovat aina jonkun toisen tulkintaa tilanteesta. Konstruktionisti-

nen sosiaalityö korostaa prosessin lisäksi tiedon ja äänen moninaisuutta. Sosiaalityöntekijä ei mää-

rittele sitä, mikä on asiakkaalle parasta ja mitä tilanteessa tulisi tehdä vaan sallitaan ihmisten erilai-

suus. (Healy 2000, 2-3, 44.) Ensisijaisen tärkeää on se, mitä sosiaalityöntekijä puhuu asiakkaan 

kanssa, sillä asiakas on voinut jäädä kiinni ongelmakeskeisiin tarinoihin. Jatkettaessa asiakkaan 

kanssa vain ongelmasta puhumista, ei saada aikaan muutosta, vaan tällöin keskustelu alas ajaa mah-

dollisuuksia. Sosiaalityöntekijällä on vastuu muutostilanteessa, sillä hän ei vain auta, vaan tuo myös 

esiin optimistista ajattelua ja mahdollisuuden muutokselle. (Parton & O´Byrne 2000, 50, 56-58.) 

 

Julkilausuttu totuus sosiaalityöstä nousee tieteestä, mitä se on ja mitä sen pitäisi olla. Siksi pitäisikin 

ottaa paremmin huomioon se, kuinka tieto ohjaa käytäntöjä. (Healy 2000, 121-122). Sosiaalityön 

keskusteluissa ja tutkimuksissa korostetaan asiakkaiden tarpeiden parempaa huomioonottamista ja 

asiakaslähtöisyyttä. Käytännön työssä ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että nämä asiat toteutuisi-

vat, vaikka sosiaalityöntekijä pyrkisikin tekemään sosiaalityön arvojen mukaista työtä, sillä palve-

lujärjestelmä asettaa työlle omat haasteensa. Sosiaalityön perinteisenä lähtökohtana on asiakkaan 

aseman korostaminen ja kohtaamissuhteen määrittyminen asiakkaan näkökulmasta käsin, mutta 

sosiaalityön yhteiskunnallistuttua ja byrokratisoiduttua sosiaalityöhön on tarttunut byrokratialle 

ominaista tapaa suhtautua asiakkaaseen. (Pohjola 1993, 55-56.) Huolimatta sosiaalityössä tapahtu-

neista rakenteellisista muutoksista, sosiaalityöllä pyritään edelleen asiakkaan elämänhallinnan tu-

kemiseen ja vahvistamiseen (Virtanen 1994, 138). Kuitenkin asiakkaan asioidessa sosiaalitoimessa 

häneltä itseltään saatetaan vain harvoin kysyä, mikä on hänen näkökulmansa asioihin? Tällöin jär-

jestelmäkeskeinen työskentelytapa saa vallan. Siirryttäessä järjestelmäkeskeisestä työskentelyta-

vasta käyttäjäkeskeiseen työskentelytapaan, asiakkaan näkökulma pääsee paremmin näkyviin. 

(Pohjola 1993, 57-59.) Mutkan (1998, 12, 15) mukaan sosiaalityössä eletään nyt ns. neljättä kään-

nettä. Neljäs käänne tarkoittaa sitä, että sosiaalityön lähtökohtia ja toimintaehtoja tulee tarkastella 

uudelleen. Sosiaalityön asiantuntijuus etsii uusia uomia. Ajattelumalli ja toiminnanmuutos ei ta-

pahdu hetkessä vaan vanha ja uusi riitelevät rintarinnan, ennen kuin uusi malli vakiinnuttaa paik-

kansa. 



 23  

4.2 Sosiaalityöntekijän rooli toimeentulotuen takaajana 

 

Heinosen ja Spearmanin (2005, 108-114) mukaan sosiaalityöntekijän määrätietoisella toiminnalla, 

hyvällä kommunikaatiolla sekä luottamuksen ja asiakkaan yksityisyyden kunnioituksella luodaan 

perustaa hyvälle asiakassuhteelle. Asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja autetuksi 

tilanteessaan. Asiakkaan aktiivinen kuuntelu ja asiakkaan tilanteen ymmärrys luovat pohjaa koko-

naisvaltaiselle sosiaalityölle. Asiakkaan kokemuksia kuuntelemalla voidaan saada uutta näkökul-

maa asiakkaan tilanteeseen ja löytää uusia avaimia ongelman ratkaisemiseksi. Asiakkaan vaikeudet 

voivat viedä hänen kapasiteettiaan myös tilanteen muutoksen mahdollisuudelta. Sosiaalityöntekijän 

rooli on tunnistaa niitä voimavaroja, joilla voidaan lisätä asiakkaan itsetuntoa ja herättää toivoa ja 

motivaatiota muutokseen. Karjalaisen (2004, 147) mukaan sosiaalitoimistoissa muodostuneet käy-

tännöt ja ilmipiiri ratkaisevat viime kädessä sen, minkälaiseksi toimeentulotuenjakamiskäytännöt 

muodostuvat. Etenkin ehkäisevän tuen myöntäminen näyttää toteutuvan heikosti koko maassa oi-

keudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden osalta. Yksilökohtaisella tarveharkinnalla on suuri mer-

kitys arvioidessa oikeutta perusosan ulkopuolella jäävään sosiaaliapuun. Tällöin oikeuden syntymi-

nen riippuu etuuden myöntäjän tekemästä yksilökohtaisesta tarveharkinnasta ja hakijan taidoista 

todentaa tarpeensa. Hakijalla voi olla erityistarve, jota ei hyväksytä välttämättömäksi perustarpeeksi 

ja tällöin hakijan on pystyttävä todentamaan tarpeensa. Tuen myöntäjä harkitsee tapauskohtaisesti 

tarvetta ja tulkitsee tilannetta ohjeistusten, hakijan tulojen ja varallisuuden mukaan. (Kuivilainen 

1999, 18-19.) 

 

Heinonen ja Spearman (2005, 115-118) korostavat, että sosiaalitoimistossa käyntiin liittyy asiak-

kaalla usein leimautumispelko. Asiakkaan ollessa haluton yhteistyöhön sosiaalityöntekijällä pitäisi 

olla aktiivinen rooli, jatkaa yritystä asioiden eteenpäin viemiseksi. Sosiaalityöntekijän tulisi ottaa 

johto ja etsiä yhteistyössä asiakkaan kanssa päämäärä, miten asiassa edetään. Sosiaalityöntekijä voi 

esitellä asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja tilanteessa, mutta ei tehdä päätöstä asiakkaan puolesta. 

Jokisen (2000 132-133, 164-165) mukaan sosiaalityöntekijän tulee tarjota pysähtymis- ja peilaa-

mispaikka asiakkaalle. Asiakas on voinut jäädä kiinni sellaisiin kertomuksiin, jotka ovat hänen kan-

naltaan lamaannuttavia ja jopa tuhoavia. Tällöin asiakas tarvitsee uudenlaista näkökulmaa kerto-

mukseensa, jotta toivoa ja muutoksen ulottuvuutta olisi näköpiirissä. Kertomuksen läpikäynti antaa 

mahdollisuuden työstää ja läpikäydä myös erilaisia tunteita. Sykäys muutoksen suuntaan voi ta-

pahtua asiakkaan tarkastellessa mennyttä ja tulkitessa tulevaa. Jotta muutoksesta tulisi totta, se vaa-

tii ottamaan huomioon myös yksilön sosiaalisen verkoston sen, jossa yksilö elää tarinaansa. Ihmis-

ten kertoessa asioistaan he samalla synnyttävät tapahtumille ja omalle elämälleen alun, keskikoh-

dan, ennakoitavan tulevaisuuden ja lopun. (Saastamoinen 1999, 167). Hännisen (1999, 72) mukaan 
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elämänmuutos voi olla jopa stressitekijä, joka uhkaa ihmisen hyvinvointia ja rasittaa hänen sopeu-

tumiskykyään. Forssénin (1990, 92) tekemän tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijällä on hyvät 

mahdollisuudet auttaa asiakasta. Auttamisen esteitäkin voi kuitenkin olla. Sosiaalityöntekijästä riip-

pumattomia syitä auttamisen esteeksi voivat olla etenkin valtion määräämät normit ja kunnan aset-

tamat muut mahdolliset rajoitukset sekä yhteiskunnan rakenteista johtuvat syyt. 

 

4.3 Asiakas toimeentulotuen hakijana 

 

Juhilan (2006, 49, 118-119, 140-141, 147) mukaan sosiaalityöntekijän roolina on liittää asiakas 

takaisin yhteiskunnan valtakulttuuriin ja tarvittaessa kontrolloida niitä, joilla on vaikeuksia liittämi-

sessä. Asiakkaiden rooliin puolestaan kuuluu asettua sosiaalityöntekijöiden liittämis- ja kontrol-

lointitoimenpiteiden kohteeksi. Sosiaalityön yhdistämistehtävä tarkoittaa kahta eri asiaa: ensinnäkin 

sosiaalityöntekijän tulee kohdata asiakkaat ihmisinä, joilla on täydet kansalaisoikeudet ja toiseksi 

sosiaalityöntekijä voi rohkaista asiakkaat aktiiviseen kansalaistoimintaan ja osallistua myös itse 

asiakkaiden rinnalla tuohon toimintaan. Jokainen asiakastapaus on erilainen, eivätkä samat ongel-

mien käsittely- ja ratkaisumallit ole siirrettävissä tapauksesta toiseen. Huomioitavaa on, kenenkä 

tiedot ongelmaratkaisutilanteessa pääsevät esiin. Tärkeää on, että asiakkaat pääsevät kertomaan 

omasta näkökulmasta, asiantuntijatietonsa itseään koskevasta tilanteesta ja, että nämä tiedot eivät 

saisi jäädä asiantuntijatiedon alle. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen suhteen ollessa tasaver-

tainen kumppanuussuhde pääsee kummankin osapuolen ääni kuuluville. 

 

Kulmalan. Valokiven ja Vanhalan (2003, 125-127, 129-131) mukaan asiakkaat puolestaan määrit-

televät sosiaalityön tehtäviksi sekä sosiaalisten asioiden hoitamisen että sosiaalisen kanssakäymi-

sen. Sosiaalisten asioiden hoidolla tarkoitetaan käytännön asioiden hoitamista, niiden pohtimista, 

suunnittelua ja järjestämistä. Sosiaalisten asioiden hoitaminen liittyy vahvasti asiakkaan elämänti-

lanteen parempaan hallittavuuteen. Sosiaaliseen kanssakäymiseen liitetään mahdollisuus keskuste-

luun, kun vuorovaikutus sosiaalityöntekijän kanssa toimii, saavat asiakkaat mielestään kokonais-

valtaista tukea koko elämäänsä ja tämä suhde voi kantaa yli vaikeiden elämäntilanteidenkin. Toimi-

vat sosiaaliset verkostot voivat vaikuttaa elämänmuutosten suotuisaan tulkintaan. Ihmisen saadessa 

tai hänen uskoessa saavansa tarvittaessa sosiaalista tukea voi sopeutuminen muutokseen olla hel-

pompaa. (Folkman & Lazarus 1984, 256.) 

 

Rostilan (1988, 133, 223-224) mukaan asiakkaat kokevat, että toimeentulotuen hakemiseen liittyy 

alistavuuden tunne. Alistavuuden tunnetta lisää etenkin se, jos työntekijä ohittaa ahdistavat tilanteet 

ja asiakkaan taloudellinen pärjääminen nousee etusijalle. Lisäksi tutkimus osoitti sen, että työnte-
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kijöiden vaihtuvuus on suuri ongelma pitempiaikaisille asiakkaille, jotka tarvitsivat tukea ja ymmär-

rystä. Pitkään työttömänä olleelle ihmiselle työmarkkinoille siirtymisen kannustimena ei toimi enää 

pelkkä raha, sillä kynnys työmarkkinoille siirtymiseen on saattanut nousta liian korkeaksi, joten 

tarvittaisiin myös toisenlaisia palveluita. (Hiilamo, Karjalainen & Raivio 2003, 40.) Toimeentulo-

tuesta on muotoutunut negatiivisesti värittynyt, leimaava sosiaalinen konstruktio, jota tuotetaan 

usealla tasolla. Toimeentulotukeen liittyvää asenteiden pysyvyyden vaikutusta voidaan etsiä ensin-

näkin historiallisesta painolastista, jonka juuret ulottuvat aina köyhäinhoidon ja vaivaishoidon 

ajalle. Toiseksi selitystä negatiivissävytteiseen konstruktioon voidaan etsiä etuuden luonteesta vii-

mesijaisena tarveharkintaisena sosiaaliturvan muotona. Viimesijaisen turvan varaan joutumiseen 

liitetään herkästi pärjäämättömyyden ja poikkeavuuden leima. (Haapola 2004, 21-22.) 
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5 NARRATIIVINEN LÄHESTYMISTAPA JA KERROTUT KOKEMUKSET TUTKI-

MUKSESSA 

 

5.1 Narratiivinen käsite tieteellisessä tutkimuksessa 

 

Narratiivisen lähestymistavan esiinmarssi tutkimuksessa liittyy keskeisesti uuden tiedon- ja tiedekä-

sityksen muutokseen, jota kutsutaan myös käänteeksi kohti konstruktivismia. (Heikkinen  2001, 

186-187; Uusitalo 2006, 48.) Konstruktivistisessa tiedonkäsityksessä ei nojauduta objektiivisiin, 

mitattavissa oleviin ja yleisiin totuuksiin vaan tietäminen ymmärretään ennemmin subjektiivisena, 

suhteellisena, paikallisena, erityisenä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muodostuneena. (Uusitalo 

2006, 48-49.) Keskeistä uudessa käänteessä on kielen merkitys, sillä kielen uskotaan rakentavan 

sitä, miten todellisuus käsitetään ja tuotetaan sosiaalisesti kielen ja muun kommunikaation kautta. 

Tämän oletuksen mukaan tutkimuskohteeksi voidaan nostaa ihmisten välinen vuorovaikutus ja sen 

tuotteet, kuten esimerkiksi kertomukset, keskustelut ja käsitteet. (Saastamoinen 1999, 166; Parton & 

O´Byrne 2000, 47-48, 183.) Erkkilän (1999, 200) mukaan narratiivi sopii hyvin tutkijan työkaluksi, 

koska ihminen ymmärtää oman elämänsä ja toisten elämän narratiivisesti.  

 

Vaikka narratiivinen lähestymistapa on tuore keksintö sosiaalisessa tutkimuksessa, on sitä käytetty 

jo kauan muiden tieteenalojen tutkimuksissa. Narratiivisuudella on pitkät perinteet mm. filosofiassa, 

historiassa ja kirjallisuustieteessä ulottuen aina Aristoteleen aikaan saakka. Narratiivinen käänne 

tapahtui maailmalla 1980-luvun alussa, mutta Suomessa narratiivisesta käänteestä puhuminen 

yleistyi nopeasti vasta 1990-luvun aikana (Heikkinen 2001, 186; Riessman 1993, 1.) Narratiivisen 

lähestymistavan kasvanut suosio piilee siinä, että todellisuuden alettiin uskoa rakentuvan entistä 

vahvemmin tarinoiden välityksellä ja todellisuus onkin aina kiinnostanut tutkijoita. (Heikkinen 

2001, 185.) Erkkilän (2005, 202) mukaan on vaikeaa sanoa yksimielisesti, mitä narratiivinen tutki-

mus on, koska narratiivisen tutkimuksen kehyksessä tehdään sisällöltään ja metodologisesti hyvin 

erilaisia tutkimuksia.  

  
Narratiivisuuden käsite 

 
Narrtiivisuuden käsitteelle ei ole vielä olemassa vakiintunutta vastinetta suomenkielisessä tutki-

muksessa. (Heikkinen 2001, 186). Hännisen (1999, 15-16) mukaan sanoja ”narratiivinen” ja ”ta-

rinallinen” voidaan käyttää samaa tarkoittavina sanoina. Narratiivinen/tarinallinen tutkimus viittaa 

tutkimuksiin, joissa käytetään käsitteitä tarina, narratiivi tai kertomus ymmärrysvälineenä. Hännisen 

tavoin käytän tässä tutkimuksessa narratiivia, kertomusta ja tarinaa synonyymeina. Sosiaalitieteilijät 

eivät yleensä tee käsitteellistä eroa kertomusten ja tarinoiden välillä vaan valitsevat ilmaisumuodon 
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sen mukaan kumpi paremmin sopii sen hetkiseen kielelliseen ilmaukseen. Polkinghorne (1988, 13) 

näkee narratiivisuuden moniselitteisenä, joka voi saada monia merkityksiä arkikielessä ja laajem-

massa merkityksessä narratiivisuus viittaa kaikkeen puhuttuun ja kirjoitettuun. Narratiivisuus voi-

daan määritellä myös juonelliseksi tarinaksi. Kujala (2007, 26) korostaakin, että kertomuksen tut-

kijat ovat yhtä mieltä siitä, että jokaisessa kertomuksessa on jonkinlainen juoni ja juuri juoni tekee 

kertomuksesta kertomuksen. Juoni on tarinan koossapitävä voima, joka sitoo eri tapahtumat toi-

siinsa. (Holma 1999, 45; Polkinghorne 1995, 16; Saastamoinen 1999, 173). Aristoteleen mukaan 

tarinalla on aina alku, keskikohta ja loppu. (Aristoteles 1997, 166). Monet tutkijat ovat kuitenkin 

sitä mieltä, että yhä useamman tarinan päätös jää auki ja niiden loppua ei tunneta. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 190.)  

 

Heikkisen (2001, 118-189) mukaan narratiivisuuden käsite voidaan ymmärtää neljällä eri tavalla 

tieteellisessä keskustelussa. Käsite voi viitata tiedonprosessiin sinänsä, tietämisen tapaan ja tiedon 

luonteeseen, jolloin narratiivisuus liitetään konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Konstruktivismin 

mukaan ihmiset rakentavat tietonsa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä. Tieto maailmasta ja 

käsitys omasta itsestä ovat alati muuttuvia kertomuksia. Yhtä todellisuutta ei ole olemassa, vaan 

enemminkin ihmismielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luodaan todellisuutta eri tavoin. Ih-

minen rakentaa tietonsa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa varaan ja näkemys asioista muuttuu 

sitä mukaan, kun ihminen saa uusia kokemuksia ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Toiseksi 

narratiivisuutta voidaan käyttää, kun halutaan kuvata tutkimusaineiston luonnetta. Polinghornen 

(1995, 6-7) mukaan tutkimusaineistoa voidaan tuottaa kolmella eri tavalla: sanallisesti, numeerisesti 

tai kerrottuna. Narratiivinen tutkimusaineisto on kerrontaa, joka voidaan kerätä, joko kirjallisesti tai 

sanallisesti. (Heikkinen 2001, 121). Kirjoitettuja kertomuksia voidaan kerätä elämänkerta-aineisto-

jen, päiväkirjojen ja kirjeiden avulla ja suullisia kertomuksia saadaan haastattelujen kautta. (Saas-

tamoinen 1999, 177-178.) Tässä tutkimuksessa tiedon ja totuuden uskotaan konstruktivistisen tie-

donkäsityksen tavoin löytyvän kertomusten kautta. Tutkimusaineiston olen kerännyt suullisten 

kertomusten avulla, jolloin kertojat saattoivat vapaasti kertoa toimeentulotukiasiakkuudesta 

 

Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata aineiston analysointitapoihin. (Heikkinen 2001, 

118.) Erkkilän mukaan (2005, 195, 200) kerätty aineisto voidaan analysoida, joko narratiivien ana-

lyysin tai narratiivisen analyysin avulla. Tämä jaottelu pohjautuu perimmiltään Jerome Brunerin 

tapaan erotella kaksi toisistaan poikkeavaa tietämisen tapaa. (Heikkinen 2001, 122.) Tämän tutki-

musaineiston analysointivälineenä käytetään narratiivista analyysia. Analyysivaiheessa kiinnitetään 

huomiota kertomusten teemalliseen sisältöön ja pyritään löytämään kertomusten juoni. Alasuutarin 

(1994, 131) mukaan juonirakenteen tutkiminen on avain kertomusten merkitysrakenteen ymmärtä-
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miseksi ja lisäksi se auttaa havaitsemaan eri kertomusten väliset erot ja yhtäläisyydet. Narratiivi-

sessa analyysissa pyritään etsimään tarinan juoni, kuulemaan ja säilyttämään kertojan ääni, ana-

lysoimaan kertojan ja tutkijan välistä yhteistyötä tarinan tuottamisessa sekä analysoimaan erilaisia 

kerronnan tapoja ja konteksteja. Narratiivisen tutkimuksen ydin onkin kertomuksen analyysi. (Erk-

kilä 2005, 200), jossa huomiota ei kohdisteta niinkään aineiston luokitteluun kuin aineiston pohjalta 

muodostettuihin uusiin kertomuksiin, joissa pyritään tuomaan esiin aineiston kannalta keskeisiä 

teemoja. (Heikkinen 2001, 122.)  

 

Neljäs tapa ymmärtää narratiivisuus viittaa Heikkisen (2001, 125) mukaan narratiivien käyttöön 

ammatillisena työvälineenä. Elämäntarinan kautta kertoja voi tarkastella elämäänsä omasta näkö-

kulmasta ja selvittää suhdettaan siihen. Tarina auttaa samalla myös jäsentämään senhetkistä elämää 

ja seurauksena voi olla jopa oman toiminnan uudelleen suuntautuminen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

161.) Elämäntarina on yksilöllisesti tuotettua, mutta myös kulttuurisesti sidottua (Hänninen, 1999, 

15). Elämäntarinoista löytyy kosketuspintaa eletystä elämästä, elinympäristöstä, aikalaisista ja hei-

dän käytännöistään, mutta myös minää arvioiva tarina (Vilkko 1997, 73). Jokisen (2000 132-133, 

164-165) mukaan käsitys itsestä, omista toimintamahdollisuuksista ja vaihtoehdoista syntyy vuoro-

vaikutuksessa toisten kanssa. Auttamistyön keskusteluilla voikin olla suuri merkitys muutoksen 

alkuunpanijana ja uudenlaisten toimintamahdollisuuksien luomisessa. Tässä tutkimuksessa haastat-

telujen tavoitteena oli saada aineistoa tutkimusta varten, mutta haastatteluilla oli myös toisenlainen 

merkitys. Haastateltavien kertoessa elämäntarinaansa tutkijalle he samalla reflektoivat tapahtuneita 

asioita itselleen. Haastateltaville syntyi kertomusten aikana ahaa-elämyksiä toimintamahdollisuuk-

sistaan, ja tutkijan rooli tavallaan lopussa katosi ja ohjaus, neuvonta ja kannustus saivat etusijan. 

 

5.2 Kerronnallinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa ja tutkimustehtävä 

 

Tämän tutkimuksen lähestymistavan valintaan on vaikuttanut sosiaalis-konstruktivistinen ajattelu-

tapa. Partonin ja O´Byrnen (2000, 2, 34) mukaan sosiaalityön käytännön tutkimisessa on harvem-

min käytetty sosiaalis-konstruktivistista näkökulmaa, jonka mukaan sosiaalinen maailma ymmärre-

tään kielen ja narratiivien kautta. Tarinoiden kautta on mahdollista havaita uusia avartavia näkö-

kulmia tietoon ja tätä kautta löytää uusia mahdollisuuksia ihmisten tilanteen parantamiseksi ja käy-

tännön sosiaalityön kehittämiseksi. Konstruktivistisessa tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi ei 

nouse se, kuvataanko elämää oikein tai väärin suhteessa tapahtumakulkuihin, vaan se, kuinka ker-

toja sen tekee tässä ja nyt. Kulttuurimme vallitseva tapa on jäsentää mennyttä kertomuksen muo-

toon, jolloin tapahtumat, kokemukset ja tunteet saavat merkityksensä osana laajempaa merkitysko-

konaisuutta, narratiivia. (Jokinen 2000, 131-132.).  
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Tässä tutkimuksessa kerronnallinen lähestymistapa lähtee siitä, että tutkimuksen kohteena ovat 

kertomukset, joita työttömät toimeentulotukiasiakkaat kertovat. Haastattelutilanteen konstruktiossa 

haastateltavat kertovat asioita, joita he pitävät merkittävinä, sillä hetkellä liittyen toimeentulotu-

kiasiakkuuteen. Erkkilän (2005, 201) mukaan kerrotut tarinat kuvaavat kokemusmaailmaa. Koke-

muksen tutkiminen voi olla ongelmallista, koska ihmisten kokemuksia ei voi tavoittaa sellaisenaan 

vaan kokemuksiin liittyy aina jo koetun tulkintaa. Kertojan kertomat kokemukset ovat kuitenkin 

kertojalle tosia ja tämä on lähtökohtana myös tässä tutkimuksessa. Sosiaalis-konstruktivistinen 

ajattelutapa nostaa keskiöön asiakkaiden kokeman todellisuuden, jonka kautta voidaan saada ym-

märrystä sille, miksi asiakkaat tietyissä tilanteissa toimivat tietyllä tavalla. Mielestäni lähestymista-

van merkitys on tärkeä sosiaalityössä, koska ilman asiakkaan puhetta työntekijän työkohteeksi jää 

pelkkä tyhjä kuori ihmisestä, jonka kanssa työskentely jää sattumanvaraiseksi. Asiakkaan ulko-

muoto ei voi kertoa sosiaalityöntekijälle asiakkaan ajatuksista ja taustasta, vaan siihen tarvitaan 

myös asiakkaan ääni. 

 

Narratiivinen lähestymistapa luo puitteet haastattelutilanteelle, jossa on mahdollisuus saada subjek-

tiivista tietoa ja haastattelutilanne on haastateltavan ohjattavissa. Tällöin haastattelutilanteessa esiin 

nousevat puheenaiheet ja keskusteluteemat ovat haastateltavan haastattelutilanteessa konstruoimaa 

todellisuutta. (Jokiranta 2003, 48.) Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin saada haastateltavien ääni 

kuuluville elämänkertomusten kautta. Tarinoiden kautta voidaan päästä sisälle ihmisten omiin maa-

ilmoihin, jolloin pystytään ottamaan paremmin huomioon yksilöllisyys. (Parton & O´Byrne, 34.) 

Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle siitä, että haastateltavat ovat asiantuntijoita puhuessaan toi-

meentulotukiasiakkuudesta, koska heillä on omakohtaista kokemusta siitä, mitä on olla toimeentu-

lotukiasiakkaana. Tähän tutkimukseen osallistuvilla on pitkäaikainen kokemus toimeentulotu-

kiasiakkuudesta ja sitä kautta tärkeää tietoa siitä, miten olemassa olevat toimeentulotukikäytännöt 

koetaan ja toisaalta, miten pitkäaikainen asiakkuus vaikuttaa ihmisen elämänkulkuun. Yksilöllisellä 

ja ainutlaatuisella kokemuksella on merkitystä toimeentulotukiasiakkuuden ymmärtämiselle. Ko-

kemus onkin keskeinen käsite ja lähtökohta sosiaalitieteissä, koska kaikkia sosiaalitieteitä yhdistää 

kiinnostus ihmiseen sekä ihmisen ja ympäristön välinen suhde. (Erkkilän 2005, 196). Henkilökoh-

tainen ja yksityinen tarina kertoo myös yhteisön tarinaa, koska kulttuuri ja historia liittyvät tarinoi-

hin. (D´Cruz & Jones 2004, 161.) 
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Tutkimustehtävä 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa toimeentulotuen työttömien pitkäaikaisasiakkaiden 

kertomusten kautta kokemuksia siitä, minkälaisiksi haastateltavat kuvaavat sosiaalityön mahdolli-

suuksia katkaista pitkäaikaisasiakkuuden kierre toimeentulotuessa. Erityisesti tutkimuksessa kiin-

nostaa se, millaiseksi sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen yhteistyö muodostuu toimeentulotu-

kityössä ja minkälaiseksi haastateltavat kuvaavat toimeentulotukiasiakkaan arjen. Tutkimuksen teo-

reettisena viitekehyksenä ovat: toimeentulotuki sosiaalityön työvälineenä, toimeentulotukityö ja 

elämänhallinta sekä toimeentulotukiasiakkaana sosiaalitoimistossa. Tutkimuksessa käytetään sosi-

aalis-konstruktivistista lähestymistapaa ja tutkimusmenetelmänä käytetään narratiivista tutkimus-

otetta. Tiedonhankintavälineenä tässä tutkimuksessa on käytetty elämänkertahaastattelua ja kerron-

nallista haastattelua. Tutkimuskysymykset, joihin etsin vastauksia ovat:  

 

- Mitä palvelutarpeita haastatteluissa kerrotaan sosiaalityössä huomioitavan? 

- Millaiseksi haastatteluissa kuvataan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen 

yhteistyö? 

- Miten toimeentulotukiasiakkuus rakentuu kertomuksissa tällä hetkellä? 

 

Tutkimus on kaksivaiheinen siinä mielessä, että kahdella ensimmäisellä kysymyksellä haetaan vas-

tausta siihen, miten sosiaalityöntekijän työ vaikuttaa toimeentulotukiasiakkuuden rakentumiseen, ja 

kolmas kysymys kuvaa sitä, mitä on elää toimeentulotukiasiakkaana. Tämän tutkimuksen tavoit-

teena on kuvata työttömien toimeentulotukiasiakkaiden kokemuksia toteutuneesta toimeentulotuki-

työstä, mutta myös haastaa olemassa olevissa työkäytännöissä pohtimaan, mitä olisi hyvä ottaa 

huomioon työttömien pitkäaikaisasiakkaiden kanssa tehtävässä toimeentulotukityössä. Merkityk-

selliseksi tutkimuksen tekee se, että aikaisemmin ei yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökul-

masta toimeentulotukiasiakkuutta tutkittaessa ole käytetty tutkimuksenaineistona kerrottuja koke-

muksia, joita on kartoitettu mm. diakoniatutkimuksen kautta. (Grönlund ym. 2006.) Asioita on 

yleensä tapana tehdä ylhäältä alaspäin ja asiakkaiden palvelukokemukset sivuuttaen, vaikka asia-

kaslähtöisyyttä nykyään paljon korostetaankin. 
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5.4 Aineisto, aineistonkeruu ja aineiston analyysi 

 

Tutkimukseni kohteena ovat työttömät toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaat, joiden toimeentulotu-

kiasiakkuus on kestänyt yli kaksi vuotta. Haastateltavat ovat kotoisin kolmesta eri kunnasta, mutta 

kuitenkin samasta seutukunnasta. Kunnat ovat väestöpohjaltaan ja elinkeinoiltaan samankaltaisia 

eteläpohjalaisia maaseutukuntia. Kolmen eteläpohjalaisen kunnan valintaan tutkimuskohteeksi vai-

kutti ensinnäkin se, että kunnat ovat maaseutukuntia, joissa toimeentulotuki käytännötkin ovat sa-

mankaltaisia, mutta erilaisia kuin kaupungissa tehtävä sosiaalityö. Toiseksi näillä kolmella kunnalla 

on meneillään selvitys sosiaali- ja terveydenhuoltosektorien yhteistyöstä tulevaisuudessa. Mielen-

kiintoiseksi eteläpohjalaisten toimeentulotukiasiakkaiden ottamiseksi tutkimuskohteeksi oli sekin, 

että Haapolan (2002, 36, 70) mukaan eteläpohjaiset kunnat kuuluvat alueeseen, missä asuminen 

lisää riskiä köyhyyteen. Kuitenkin Stakesin (2005) laatiman taulukko selvityksen mukaan Etelä-

Pohjanmaalla toimeentulotukea ei suhteessa myönnetä enemmän kuin muuallakaan Suomessa. 

Haapolan (2002, 70) tutkimus nostaa myös yrittäjyyden yhdeksi köyhyysriskiksi. Etelä-Pohjanmaan 

erityispiirteenä onkin yrittäjämaakunta ja usein yrittäjiksi ryhdytään heti koulun jälkeen. Etelä-

Pohjanmaalla asuu ilman tutkintoa olevia työelämässä olevia henkilöitä eniten koko maahan ver-

rattuna. (Ilkka 2007, 8.) Eteläpohjalaiset ovat sitkeää ja yritteliästä kansaa, jotka haluavat pitävät 

ulkokuoren mahdollisimman kiillotettuna vaikeuksista huolimatta. Maakunnassa toimeentulotuki-

työtä tekevät usein muodollisesti epäpätevät sosiaalityöntekijät, koska olemassa oleviin virkoihin ei 

ole päteviä hakijoita. (Etelä-Pohjanmaa 2007, 8).  

 

Tutkimusaineistonani käytin tässä tutkimuksessa kandidaattitutkielmassa hankittuja kahta elämän-

kertahaastattelua ja lisäksi kuutta kerronnallista haastattelua. Halusin kuulla haastateltavien elä-

mäntarinan ja kertomuksia siitä, mitä on olla toimeentulotukiasiakas, jotta voisin hahmottaa sitä, 

millaiset mahdollisuudet sosiaalitoimella on katkaista työttömän pitkäaikaisasiakkaan kierre toi-

meentulotuessa asiakkaiden itsensä kertomana. Lisäksi kysyin haastateltavilta perustietoina: synty-

mävuoden, siviilisäädyn, muut perheenjäsenet ja koulutuksen. Elämänkertahaastattelut toimivat 

tutkimuksessa myös esihaastatteluina. Kerronnallisia haastatteluja tehdessäni kerroin haastatelta-

ville, että haluan kuulla heidän elämäntarinansa neljän teeman ympäriltä. Haastateltavien ei tarvin-

nut kuitenkaan takertua teemoihin, vaan he saivat vapaasti kertoa tarinansa. Lisäksi kerroin, ettei 

minulla ole valmiita kysymyksiä esitettävänä vaan pyrin pysymään kuuntelijan roolissa, jotta en 

vaikuttaisi heidän kertomustensa sisältöön. Elämäntarinan kerronnan jälkeen voisin jotain kysyä, jos 

jokin jäisi minulle epäselväksi. Kysyin haastateltavilta myös luvan yhteydenottoon, jos myöhemmin 

haluaisin vielä tarkentaa joitain asioita. Elämänkertahaastattelut on suoritettu huhtikuussa 2006 ja 

kerronnalliset haastattelut huhti- ja toukokuussa 2007.  
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Tutkimustani varten sain haastateltavien yhteystiedot sosiaalitoimen kautta. Tutkimusluvat sosiaa-

lilautakunnilta (liite 1) saatuani, otin yhteyttä kahteen eri kunnan sosiaalitoimistoon. Sosiaalityönte-

kijät kysyivät toimeentulotukiasiakkaiden suostumusta lähteä mukaan tutkimukseen. Ohjeistin sosi-

aalityöntekijöitä siten, että haastateltavien tulisi täyttää vain kaksi kriteeriä: heidän tulee olla työt-

tömiä toimeentulotukiasiakkaita, ja asiakkuuden toimeentulotuessa on täytynyt kestää vähintään 

kaksi vuotta. Esihaastattelussa mukana olleille soitin henkilökohtaisesti ja pyysin lupaa saada käyt-

tää aikaisempia haastatteluja myös pro gradu -tutkimuksessa. Haastatteluun tuleville olin myös kir-

joittanut kirjeen (liite 2), jonka sosiaalityöntekijät antoivat haastattelusitoumuksensa antaneille. 

Esittelin kirjeessä itseni ja tutkimuksen tarkoituksen. Esitutkimuksen perusteella saatoin huomata, 

että haastateltavien oli helpompi kertoa elämästään, kun he olivat etukäteen saaneet miettiä asiaa 

myös kirjallisen esitteen muodossa. Kirje selvensi sitä, mihin tutkimukseen haastateltavat olivat 

lupautuneet osallistua ja mistä tutkija halusi tietoa. Saatuani tutkimukseen osallistuvien halukkaiden 

nimet, otin puhelimella yhteyttä heihin sopiakseni haastatteluajan ja –paikan. Samalla vielä varmis-

tin, että he olivat halukkaita lähtemään tutkimukseen mukaan. Haastateltavat olivat iältään 30-48 -

vuotiaita ja kolme heistä oli miehiä ja viisi naisia. Yksi heistä eli avioliitossa ja loput asuivat yksin, 

vanhempien luona tai lasten kanssa, Neljällä heistä oli takana myös avio- tai avoliitto. Toimeentulo-

asiakkuus oli heidän kohdallaan kestänyt parista vuodesta noin viiteentoista vuoteen. 

 
Aineistonkeruu 

 
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksasta haastatteluista, joista kaksi ensimmäistä haastat-

telua suoritettiin elämänkertahaastatteluna ja loput kuusi haastattelua olivat kerronnallisia haastat-

teluja. Narratiivinen aineistonkeruu voidaan toteuttaa elämänkertahaastattelulla, jonka keskiössä on 

saada selville kertojan suhde johonkin tiettyyn tapahtumaan tai ilmiöön. Narratiivisen haastattelun 

ja teemahaastattelun välille on vaikea vetää rajaa. Ero näiden kahden haastattelumenetelmän välille 

saadaan kuitenkin sillä, että narratiivisessa haastattelutilanteessa haastattelija pyrkii mahdollisim-

man vähän ohjailemaan haastateltavan kertomusta ja luomaan haastattelutilanteista tavallisia arjen 

keskusteluja. (Saastamoisen 1999, 178). Atkinson (2001, 126-128) korostaa, että elämänkerrallinen 

haastattelu on valtaisa kokemus itsessään. Haastateltava saa haastattelutilanteessa pääroolin ja 

haastattelija toimii kuuntelijana, sivustakatselijana ja ymmärtäjänä. Yksilöllä on mahdollisuus mer-

kityksellistää elämäänsä niin kuin haluaa sen muiden nähdä. Elämäntarinankerronnan kiehtovaksi 

tekeekin se, että kerronta tuo esiin häivähdyksen ihmisen kätkössä olevista piirteistä. Joillekin elä-

mänkertahaastattelu voi kuitenkin olla tuskallinen kokemus, jos he joutuvat palaamaan vaikeiksi 

kokemiinsa asioihin. Tällaisilla muisteluilla on kuitenkin yleensä lopulta positiivinen seuraus.  
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Tässä tutkimuksessa narratiivisuuden elementtien nouseminen pääroolin haastattelutilanteessa mah-

dollistui siten, että pyrin ensinnäkin luomaan haastattelutilanteet mahdollisimman avoimiksi ja hel-

poiksi haastateltaville. Haastattelutilanteita voikin kuvata enemmän keskusteluiksi kuin haastatte-

luiksi, mikä tiedonhankintatavan päämääränä onkin. Haastattelutilanteiden luonnollisuuteen vaikutti 

se, että haastattelut tapahtuivat haastateltavien kotona. Yhden haastattelun tein kirjastossa, tutkijan-

huoneessa. Kodeissa haastattelupaikkana oli yleensä keittiö, jossa tunnelma muodostuikin luonte-

vaksi, ja haastateltavien oli helppo puhua tutussa ympäristössä. Kasvotusten istuminen helpotti ker-

rontaa ja nauhoituskin onnistui hyvin. Kirjastossa haastatteluasetelma oli samantapainen kuin ko-

tona tehdyissä haastatteluissa. Toiseksi narratiivinen haastattelu saatiin aikaan sillä, että haastattelu-

tilanteissa haastateltavilla oli päärooli, jolloin haastateltavilla oli mahdollisuus vapaasti kertoa asi-

oista, ja haastattelijan roolina oli toimia kuuntelijana. Narratiivisen haastattelun epäkohdaksi voi 

nousta haastatteluun liittyvät ennakko-odotukset. (mt., 179.) Tässä tutkimuksessa ennakko-odotuk-

sia on pyritty lieventämään etukäteen haastateltaville välitetyllä kirjeellä, puhelinsoitolla ja haastat-

telijan välittämällä aidolla kiinnostuksella haastateltavien kertomaa kohtaan. Lisäksi haastateltaville 

oli moneen kertaan selostettu, kuka olin, ja mikä oli tutkimukseni tarkoitus. 

 

Tutkimukseni tiedonhankintamenetelmäksi valitsin elämänkertahaastattelun ja kerronnallisen haas-

tattelun. Tässä tutkimuksessa käytän rinnakkaisina käsitteinä elämänkertaa ja elämäntarinaa. Narra-

tiivisen haastattelun tavoitteena on kerätä tutkijan aineistoksi kertomuksia. Kertomuksia halutaan 

kerätä monesta eri syystä, sillä kertomusten kautta voidaan hallita ja ymmärtää menneisyyttä, ih-

misten identiteetit rakentuvat kertomuksina ja kertomukset suuntaavat toimijoita tulevaisuuteen. 

Lisäksi kertomukset ovat myös tärkeä vuorovaikutuksen väline, sillä kertomusten avulla jaetaan ja 

tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, rakennetaan luottamusta ja ylläpidetään ryhmiä. Kerronnal-

linen haastattelu voidaan ymmärtää koko elämää kattavana elämänkertana tai erilaisina pienempinä 

tai suurempina kertomuksina viime aikojen kokemuksista. Kerronnalliset haastattelut voivat poiketa 

toisistaan tutkimuksen aihepiirin mukaan, haastattelutekniikan ja toivotun vuorovaikutuksen suh-

teen. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189, 191-192; Lieblich & Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 2-

3) Elämäntarinan kautta kertoja voi tarkastella elämäänsä omasta näkökulmastaan ja samalla sel-

vittää suhdettaan siihen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 161).  

 

Tein kaksi elämänkertahaastattelua, jotka kestivät noin 1h-2h. Kerronnalliset haastattelut kestivät 

kaikki n. 1h ajan ja haastattelut nauhoitettiin. Mielenkiintoista oli huomata, että käännettyäni nauhu-

rin nauhan ensimmäisen kerran, haastateltavat eivät noteeranneet kääntöä, mutta, nauhurin napsah-

dettua toisen kerran vaihdon merkiksi oli se aivan kuin merkki siitä haastateltaville, että haastattelu 

oli loppu. Tulkitsin asian siten, että tunti oli riittävä aika elämäntarinan kertomiselle. Naisten oli 
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helpompi kertoa tarinoita kuin miesten. Miehet yleensä aika nopeasti sanoivat, että ei siinä muuta 

mun elämänkerrassa tällä hetkellä. Miesten kanssa jouduin tekemään enemmän kysymyksiä, kuten 

esimerkiksi: kerrotko tuosta enemmän tai mitä tarkoitat tuolla, jotta tilanne olisi edennyt eteenpäin. 

Välttelin tietoisesti suoria kysymyksiä, jotta haastateltavalla oli itsellään mahdollisuus määritellä se, 

mitä kertovat ja mitä eivät.  

 

Atkinsonin (2002, 122-126.) mukaan elämänkertahaastattelussa pyritään keräämään aineistoa ih-

misten elämäntarinoista, heidän omalla äänellään kuvattuja henkilökohtaisia elettyjä kokemuksia. 

Aineistonkeruussa voidaan lähteä liikkeelle avoimesta kysymyksestä ja antaa haastateltavan kertoa 

aiheesta. Haastattelijan roolina haastattelutilanteessa on auttaa tarinan syntymistä ja ohjata haasta-

teltavaa sivupoluilta takaisin olennaiseen. Haastattelutilanteessa voi olla vuorovaikutusta haastatel-

tavan ja haastattelijan välillä, sillä se ei nouse ongelmaksi tutkimuksessa, kun haastattelija karsii 

omat kysymykset pois. Elämänkertahaastattelu voidaan mieltää myös lyhyisiin kertomuksiin, jotka 

kuvaavat tiettyjä tapahtumia tai kokemuksia. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 193; Saastamoinen 

1999, 178-179.) Kertomusmuodossa kertojalla on mahdollisuus tehdä valintoja kertomansa sisällön 

suhteen, ja haastattelijan passiivisuus edesauttaa kertojaa saamaan kertomuksensa ymmärrettävään 

muotoon, kun kertojan on mahdollista kertoa kaikki tapahtumaan vaikuttaneet syyt ja tavoitteet. 

Tällöin kertojan tietovaranto pääsee paremmin esille. (Saastamoinen 1999, 179).  

 

Tässä tutkimuksessa esihaastattelut osoittivat sen, että elämänkerrontaa oli syytä rajata jatkossa, 

jotta kerronta ei paisuisi liian laajaksi ja rajauksen myötä saataisiin enemmän oleellista tietoa tutki-

muksen kannalta. Esihaastatteluissa lähtökohtana oli se, että pyysin haastateltavia kertomaan elä-

mäntarinansa ja kerroin myös, että tarinassa kiinnostaa myös sosiaalityön rooli. Esihaastatteluissa 

syntyneiden kertomusten myötä rajasin kerronnallisten haastattelujen esittelykirjeessä toimeentulo-

tukiasiakkuuden neljän teeman alle (Liite 2). Nämä teemat: aika ennen toimeentulotukiasiakkuutta, 

ensimmäinen käynti sosiaalitoimistossa, jatkokäynnit ja tulevaisuus nousivat esille esihaastattelujen 

analysoinnin yhteydessä, kuinka toimeentulotukiasiakkuus rakentuu haastateltavien kertomuksissa. 

Mielenkiintoista oli kuitenkin havaita se, että kirjeessä ohjeistetut edellä mainitut teemat eivät nous-

seetkaan näkyvästi esille kerronnallisissa haastatteluissa. Kerronnallisissa haastatteluissa haastatel-

tavat pysyivät kuitenkin tiukemmin kertomuksissaan toimeentulotukiasiakkuus aiheessa. Kerto-

muksen lähdettyä rönsyilemään, he palasivat omatoimisesti takaisin annettuihin toimeentulotuki-

teemoihin. Teemat toimivat tietynlaisina kehyksinä kertomuksille, ja puhetta oli selvästi helpompi 

suunnata takaisin aiheeseen valmiiksi annettujen teemojen avulla. Kerronnalliset haastattelut teh-

tyäni litteroin viisi haastattelua ja yhden jälkeenpäin tehdyn haastattelun litteroin myöhemmin. 

Kaksi sosiaalityön kandidaatintutkielma vaiheessa tehtyä haastattelua oli jo valmiiksi litteroituna. 
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Litteroitua tekstiä kertyi kaiken kaikkiaan 65 A4-liuskaa 1.5:n rivivälillä kirjoitettuna. Aivan kaik-

kea puhuttua en litteroinut, koska kerrotut asiat eivät selkeästi liittyneet toimeentulotukiasiakkuu-

teen. Tällaisia kertomuksia olivat mm. sairauksiin liittyvät kertomukset, ja lapsuudessa tapahtuneet 

asiat tai muut selvästi aiheeseen liittymättömät asiat.  

 
Tutkimuksen analyysi 

 
Empiiriseen litteroituun aineistoon aloin paneutua kesällä 2007. Aluksi luin litteroidun tekstin pari 

kertaa läpi ja hahmottelin kertomuksista nousevia teemoja, jotka jaottelin karkeasti omiin ryhmiinsä 

leikaten tulostetuista papereista eri kertomuksissa nousevat samansisältöiset teemat samoihin koko-

naisuuksiin. Kertomukset rakentuivat kahden pääteeman alle: mitä on elää toimeentulotukiasiak-

kaana ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Tämän hahmottelun jälkeen pääsin 

kirjoittaan teoriaosuutta, minkä jälkeen pureuduin heinäkuusta 2007 alkaen uudelleen empiiriseen 

aineistoon. Aikaisemmin karkeasti jaetut teemat soljuivatkin nyt lopullisiin teemoihinsa. Kerto-

musten pääjuonena voi pitää toimeentulotukiasiakkuuden rakentumista ja sivujuonena asiakkaan ja 

sosiaalityöntekijän välistä yhteistyötä, millä tavalla sosiaalityö voi vaikuttaa toimeentulotukiasiak-

kuuden rakentumiseen ja katkaisuun. Kiinnitän tutkimuksessani huomiota siihen, kuinka toimeen-

tulotukiasiakkaiden kanssa on toimittu ja millaista yhteistyötä asiakkaiden ja sosiaalityöntekijän 

välillä on ollut. Kertomusten pääjuonella on alku, joka liittyy toimeentulotukiasiakkuuden alkuun; 

keskikohta, joka kuvaa toimeentulotukiasiakkaana elämistä, mutta loppua tarinalle ei voi vielä kir-

joittaa, koska toimeentulotukiasiakkuus ei ole kenenkään kohdalla vielä päättynyt. 

 
Keskeiset teemat, jotka tutkimuksessa nousivat esille ovat seuraavat: 

 
1. Toimeentulotukiasiakkaan arki 

 - Tavoitteellinen elämäntilanne ja työ 
 - Pienet tulot ja elämisen niukkuus 
 - Läheiset ja muut tukijat  
 - Harrastukset ja työttömien yhdistys 
 - Omatoimisuus 
 - Ongelmalliset tuet 
 - Tulevaisuus 
 
2. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välinen yhteistyö 

 - Asioinnin kynnys 
 - Palvelukokemus 
 - Toimeentulotuki käytäntö 
 - Rahan merkitys 
 - Tuen, ohjauksen ja tiedon tarve 
 - Aktivointisuunnitelma ja moniammatillinen yhteistyö 
 - Harkinnanvaraisentuen osuus toimeentulotukityössä 



 36  

6 KERROTTU TOIMEENTULOTUKIASIAKKUUS 

 

6.1 Kertomukset toimeentulotukiasiakkaan arjesta 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltujen toimeentulotukiasiakkaiden elämäntarinat kertovat kukin 

omanlaisensa tarinan siitä, mitä on olla ja elää toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaana. Kertomuk-

sista voi kuitenkin myös hahmottaa tiettyjä yhtymäkohtia, jotka kuvaavat yhteisiä kokemuksia elä-

misestä toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaana. Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista ymmär-

tää toimeentulotukiasiakkaiden kohtaamaa todellisuutta, koska tämä todellisuus on läsnä myös asi-

akkaan ja sosiaalityöntekijän välisessä kohtaamisessa. Jotta asiakasta voitaisiin auttaa ja tukea mah-

dollisimman hyvin on tärkeää tietää, mitä asiakkaan arkielämään liittyy ja kuinka he kokevat heitä 

ympäröivän maailman. Toimeentulotuella elämisen keskiöön nostetaan yleensä raha, mutta asiak-

kaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioonottamisella on myös merkittävä rooli asiakkaan tar-

peiden määrittelyssä ja asiakkaan toimintamahdollisuuksien ylläpidossa ja parantamisessa. Pitkään 

toimeentulotuella eläneen arki voi olla kaukana ns. normaalisti toimeentulevan arjesta. Asiakkaan 

arkielämään ja koettuun todellisuuteen kätkeytyy myös asiakkaan voimavarat ja voimavaroja ku-

luttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa haastateltavien kertomukset siitä, mitä on elää toimeentulo-

tuen pitkäaikaisasiakkaana rakentavat tutkimukselle pääjuonen, ja sivujuoni puolestaan rakentuu 

siitä, millainen rooli sosiaalityöllä on toimeentulotukiasiakkaan elämässä. 

 

6.1.1 Tavoitteena työ 

 

Haastateltavien kertomuksista voi rakentaa kuvaa siitä, mikä on heidän ihannekuvansa tavoitteelli-

sesta elämäntilanteesta. Tavoitteena voi olla yksinkertaisesti tavallinen elämä, johon kuuluu keskei-

sesti työ, niin kuin eräs haastateltavista tätä asiaa kuvaa: ”Aivan niin ku tavaallista, kaikenmoista 

maataloustyötä”. Työn merkitys haastateltavien elämässä nousee esiin heidän kertomuksissaan 

esimerkiksi silloin, kun osa haastateltavista sai kerrottua kouluttautumisensa ja työkokemuksensa he 

usein päättivät puheen siihen, että ei siinä muuta mun elämänkerrassa tällä hetkellä. Suomalainen 

yhteiskunta on työsidonnainen yhteiskunta, jolloin norminmukainen, kulttuurisesti hyväksyttävä 

asia on työtä tekevä ihminen. (Sulkunen 1988, 112-114). Työn ulkopuolella oleva taas nähdään 

helposti työtä vieroksuvana ja toimeentulotukea saavaa voidaan pitää mm. ilmaisen rahan perässä 

kulkijana. (Julkunen, 2001, 186). Ihalainen & Kettunen (2006, 19) korostavat, että ihminen kokee 

itsenä hyödylliseksi voidessaan tehdä työtä. Tämä tunne välittyy myös haastateltujen toimeentulo-

tuen pitkäaikaisasiakkaiden kertomuksista. Haastateltavien päämääränä oli saada työpaikka, joka 

mahdollistaisi itsensä toteuttamisen ja taloudellisen tilanteen kohoamisen. Kukaan haastateltavista 
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ei vieroksunut työtä, vaan heillä oli kova halu löytää töitä paitsi siinä tilanteessa, jos terveys ei enää 

antanut myöten nähtiin eläkkeelle siirtyminen parempana vaihtoehtona. Työn kautta he kokivat 

myös pääsevänsä irti toimeentulotukiasiakkuudesta, kuten eräs haastateltavista seuraavassa sitaa-

tissa kertoo. 

 
”Jos normaalin palakan ja normaalin työpäivän, ni kyllä ihmisen pitää laskea, että sillä 
elää… Oliisin tyytyväinen, jos pääsisin erohon (toimeentulotuesta), ettei tarvi pyyrellä kel-
tään. Kyllä se oma elämä ja oliis niin paljon työtä.” 

 

Työn tärkeys haastateltaville tuli esiin myös siinä, että haastateltavat korostivat kertomuksissaan 

sitä, kuinka he olivat pienestä pitäen elättäneet itsensä. Haastateltavat olivat joutuneet varsin nuo-

rena ottamaan vastuun itsensä elättämisestä, kuten esimerkiksi eräs haastateltavista asiasta kertoi: 

14-15-vuotiaana olen lähtenyt kotoa pois ja siitä asti oon itseni elättänyt. Haastateltavat halusivat 

tuoda julki kuvaa myös siitä, että he ovat ahkeria ja työtä vieroksumattomia ihmisiä, kuten muut 

ihmiset, jotka käyvät töissä. Ainut ongelma tilanteessa oli se, että he eivät olleet löytäneet itselleen 

töitä, tai he kokivat olevansa nyt siinä pisteessä, että eivät olleet enää työkykyisiä vaan eläkkeelle 

siirtyminen olisi paras vaihtoehto tilanteessa. Suhdetta työhön kuvattiin esimerkiksi seuraavasti. 

 
”…Yhtäkään merkintää ei oo työtoimistoon kirijoossa, jotta mä oisin niin ku työstä kieltäyty-
nyt. Mä en oo ikinä työstä kieltöytynyt.”   
 
”Mä oon sanonut, et työ kyllä hoituu, jos niitä on” 

 

Haastateltavista seitsemällä oli pohjakoulutuksena perus- tai kansakoulu ja yhdellä oli jäänyt perus-

koulu kesken. Viidellä oli lisäksi käytynä ammatillinen koulu ja kahdella ei pohjakoulutuksen li-

säksi ollut muuta koulutusta. Tänä päivänä koulutuksen puute onkin yksi keskeinen tekijä työttö-

myydelle. Pitkän aikaa työttömänä olleen on Sulkusen (1988, 112) mukaan vaikeampi saada työ-

paikkaa kuin jatkuvasti työssä olleen. Pitkään työttömänä oleviin voi iskostua leima, että he ovat 

epäluotettavia ja ongelmallisia työntekijöinä. Haastateltavat kokivat myös korkean iän olevan es-

teenä työllistymiselle. Työvoimasivuilla avoinna oleviin työpaikkoihin heidän mielestään oli mah-

doton enää päästä, koska hakijoita oli paljon ja kuten eräs haastateltavista ilmaisi, vaikka mihinkä, 

jos meet luutua heiluttamahan koulutusta kysytään…tai sitä pitääs olla niin ihmeellinen hakeemus. 

mieluummin sun koulutus ois tuomari tai joku muu, mistä sä voit päästä sinne kauppaan myymään. 

Ikä sais olla kakskytäviis ja työkokemusta viistoista vuotta. 

 

Mitä kauemmaksi haastateltavat olivat ajautuneet tavoitteellisesta elämänkuvastaan, sitä epätoivoi-

semmaksi oma tilanne kuvattiin. Samoin oli lisääntynyt epätietoisuus siitä, kuinka voisi palata ta-

kaisin ns. normaaliin elämään ja tunne siitä, että itse ei voi enää omaan tilanteeseen vaikuttaa oli 
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vahva, jos toimeentulotukiasiakkuus on kestänyt useiden vuosien ajan. Tätä tilannetta eräs haasta-

teltavista kuvasi seuraavasti. 

 
”Ei mulla mitään erikoista oo elämässä, että saa sanoa, että melekö tyhjää kumminki… Nyt 
tämä elämä vähän rupiaa niin ku alkaa tympimään….Ennen kesätki oli toiseenmoisia ku ny-
kyään ja talvetkii… ei tullut ikinä aika pitkäksi… Ei mistään tarvinnut huolehtia, mutta nyky-
ään vähän tuntuu, että on semmoosia paineita tulluut silloon tällöön… Mä en tiiä oikein it-
tekkään, mitä pitääs tehdä. Mä oon vähän sellaasessa loukos, et mikä auttaas.” 

 

6.1.2 Ostaako hammastahna vai deodorantti? 

 

Haastateltavien tarinat kertovat siitä, kuinka vaikeaa on elää pienillä tuloilla ja mitä kauemmin pie-

nillä tuloilla eläminen kestää niin, sitä pienemmäksi ihmisen liikkumatila muuttuu. Kertomusten 

mukaan liikkumatilan kapeneminen vaikuttaa suoraan myös oman tilanteen muutoksen mahdolli-

suuteen. Vähäisillä tuloilla eläminen luo jarruja ulospäin suuntautumiselle, fyysisen ja henkisen 

kunnon ylläpidolle, perusasioiden hankkimiselle, työpaikan löytämiselle ja liikkumiselle yleensä-

kin. Tämän tutkimuksen mukaan toimeentulotuen varassa eläminen ei koeta niin ahdistavana, jos se 

liitetään tiettyyn elämänvaiheeseen kuuluvana, kuten vanhempainlomakauteen. Toimeentulotuen 

varassa elämisen tullessa jatkuvammaksi tulonlähteeksi tilanteesta on enää vaikea nousta ja tilanne 

koetaan ahdistavana. Toimeentulotukiasiakkaan elämän pitäisi olla mahdollisimman tasaista ja mi-

tään suurempaa rahallista menoerää ei saisi tulla, jotta tilanteesta selviäisi jotenkin. Elämää hanka-

loittaa myös se, jos on sairauksia tai allergioita, sillä tällöin välttämättömiin lääkeostoihin tai sopi-

viin ruoka-aineisiin voi kulua tavallista enemmän rahaa. Yhtäkkisen rahamenon vastaan tullessa voi 

kestää kauan ennen kuin taloudellinen tilanne pääsee takaisin tasapainoon ja aina tasapainoon pääsy 

ei onnistukaan. Pienistä rahoista ei voi laittaa säästöönkään ns. pahan päivän varalle, koska ns. paha 

päivä on koko ajan päällä, kuten seuraavat sitaatit asiaa valaisevat. 

 

”Niistä pitää joka kuukausi tinkiä niistä perusasioista, että se pitää joka kuukausi laskea, 
minkä mä nyt voin jättää maksamatta tai ostamatta tai pärjäänkö mä nyt ilman hammashar-
jaa, hammastahnaa vai deodoranttia, et jos mä ostan hammastahnan niin deodorantti saa 
olla ens kuuhun, et se on vähän niinku tällaasta joka kuukaus.” 
”Kun on toimeentulotuen piiris, ei niillä rahoilla oo pystynyt talavitamineita tai jotaki hank-
kimaan niin rupiaa kohta sekin varmaan monilla takkuamaan.” 
 
”Et se on koko ajan pienellä rahalla olemistani ei niinku vaatteita, ei kenkiä, ei mitään oo 
niinku pystynyt ostamaan. Menin yhrelle tuttavalle kylään ni siitä oli pitkä aika, ku oliin käy-
nyt ja sitte mä ovelta huikkasin, että vieläkö muistatte? Se isäntä katto mun päälle, et en ois 
muuten tuntenut, mutta vaatteesta tunsiin.” 

 

Osa haastateltavista korosti myös sitä, että usein ajatellaan, että yksinäinen ihminen ei tarvitse niin 

paljon rahaa kuin esimerkiksi kaksi ihmistä: Kaks saa vähän enempi, jos on kaks ihmistä, niin sitä 
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pärjää kuitenkin jollakin lailla paremmin kuin se yksinäinen. Yksinäinen ihminen joutuu kuitenkin 

kustantamaan tietyt samat perusasiat kuin muutkin, mutta käytettävissä on vain vähemmän rahaa, 

esimerkiksi vuokraan, sähkölaskuun tai ruuan ostamiseen. Muutamalla lisäeurolla voi pelata ja os-

taa esimerkiksi isomman paketin pyykinpesupulveria, joka kestää pitemmän aikaa ja on ostohin-

nasta huolimatta pidemmän päälle edullisempi vaihtoehto, tai säästöä syntyy siitä, kun ostosreissu-

kerralla voisi ostaa useamman paketin samalla kertaa. Kauppamatkoihin kuluu bensaa, jos henkilö 

asuu kaukana keskustasta, ja toisaalta taas, jos lähellä on kyläkauppa ovat hinnat niissä korkeammat 

kuin halpakaupassa tai supermarketissa. Ylimääräisiin autolla liikkumisiin ei ole varaa, niin kuin 

yksi haastateltavista seuraavassa sitaatissa asiasta kertoo. 

 
”Nytkin on mennyt ihan tarpeettomasti bensaa ja rahaa. Onneksi oon saanut vähän rauhoi-
tettua ettei tartte… Etten mä niin ku liiku sitte, ku vaan on ihan pakko.. ei niin ku huviajelulle 
voi ajaa…” 
 

Toimeentulotukiasiakas ei yleensä pysty valitsemaan asuinpaikkaa, vaan hänen on otettava vastaan 

kunnan tarjoama asunto, mistä se tarjotaan. Haastateltavistakin osa oli yrittänyt saada asuntoa toi-

selta paikkakunnalta, jotta pääsisi asumaan lähemmäs lapsia, tai jotta työnsaanti mahdollisuudet 

paranisivat, mutta työtöntä toimeentulotukiasiakasta ei haluta asumaan paikkakunnalle, joten toi-

selta paikkakunnalta asunnon saanti oli mahdotonta. Kunnan sisälläkin asunto voidaan tarjota ta-

losta, jossa yksinäinen ihminen voi kokea turvattomuutta levottoman ympäristön vuoksi niin kuin 

seuraavasta sitaatista voi todeta. 

 
”Mulla tuli asunnosta ongelmaa, ku mä kieltäydyn, koska se on sellaanen rappu, jonne soite-
tahan aina poliisi. Uhataan tappaa mennen tullen, jos sä et lainaa rahaa. Sit siellä kulkoo 
kaikki kännikalat. Mä sanoin, että mä en mee sinne, koska sitte mun tie oliis sitä suunta. Mun 
jotku tuttavat asuu siel. Nyt se on nyt onneksi päässyt sieltä pois. Se välil soitteli, et tuu nyt 
tänne koiran kans, ku siel aina uhkaa.. Ne luulee, et sil on koira.”  

 

Asuinmuodostakin voi syntyä ongelmia, jos henkilö yhtäkkisen elämäntilanne muutoksen ja toi-

meentulotuki tarpeen tullessa eteen asuu omakotitalossa tai liian isossa vuokra-asunnossa. Toi-

meentulotuessa otetaan huomioon vain tietyn kokoinen asunto. Omakotitalon myyminenkään ei 

aina ole helppoa, koska taloon voi liittyä vahva tunneside, talon ylläpitäminen antaa sisältöä päiviin 

tai lasten kannalta muutto voi olla vaikeaa. Toisaalta asunnon vuoksi henkilö voi joutua myös louk-

kuun, kun kunnalla ei ole tarjota pienempää asuntoa ja asumiskulut ylittävät tulot. Omakotitaloa 

taas voi olla vaikea saada kaupan tai talon voi joutua myymään halvemmalla kuin mitä itse on ta-

losta maksanut. Seuraavat sitaatit kertovat kokemuksista liittyen asunto-ongelmiin. 

 

”Elokuusta asti mulla on olluu sitte tällaanen harkittu vuokra elikkä mun oikee vuokra on 
enempi kuin, mitä toimeentulotukehen lasketaan ni mä oon aivan sopassa. Mä en saisi täs 
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asua, mutta mulle ei oo pienenpää asuntoa kunnassa ja mä oon hakenut toiselta paikkakun-
nalta asuntoa… Ei ne anna asuntoa, ku mä oon toimeentulotukiasiakas. Mulla on nyt 520 eu-
roa vuokra tästä niin sosiaalitoimi laskoo mulle 400€ .. elikkä nyt on sellaanen tie, että tästä 
ei enää selevitä…” 

 
”Mulle vois olla kova kynnys, jos pitääs yhtäkkiä muuttaa johonkii. Aattelis, että, kuinka tä-
hän tottuu. Vuokra-asunnossa vois tulla aika pitkäksikin, et mitä siinä tekiis.” 

 

Kertomusten mukaan asuinpaikan pitkä välimatka eri kohteisiin tuottaa ongelmia liikkumisen suh-

teen. Auto on ehdoton asia, joka koetaan tarpeelliseksi, jotta pystyttäisiin liikkumaan paikasta toi-

seen. Auton ylläpito ja bensa ovat kuitenkin kalliita ja niitä ei huomioida toimeentulotuessa. Haas-

tateltavat, joilla ei ollut autoa käytössä kokivat auton puutteen rajoittavana tekijänä, kuten esimer-

kiksi eräs asiaa ilmaisi: (työpaikasta) Lähempänä sitte, minkä oon pystynyt menemään, jotku on 

pitkiä matkoja. Se jäi ajamatta (autokortti) … Nyt se on melkeen maharotonta, ei näillä rahooilla. 

Toisaalta eräs haastateltava korosti, että, kun ei ole autoa käytössä hän kävelee joka päivä 12 kilo-

metriä käydessään mutkan keskustassa. Kävelemisestä on hyötyä kunnon ylläpidossakin. Haasta-

teltavat, jotka omistivat auton pyrkivät pitämään tiukasti kiinni auton omistuksesta, koska he näki-

vät auton tärkeänä tekijänä työpaikan saannissakin. Töitä joutuu todennäköisesti ottamaan vastaan 

kauempaa ja ilman autoa töitä on mahdotonta ottaa vastaan. Työpaikkahaastatteluissakin yleensä 

kysytään, onko henkilöllä autoa käytössä. Pitkittyneet vähäiset tulot kuitenkin vaikeuttavat auton 

kunnossapitoa, ja kekseliäisyyttä varustetason ylläpidossa voidaan tarvita, kuten seuraavista sitaa-

teista voi todeta. Haastateltavilla ei todellakaan ollut peukalo keskellä kämmentä: 

 

”Nytkin mulla on tuolla talvirenkaat alla ja bensatankki vuotaa ja auto huoltamatta. Ei oo 
rahaa vierä mihinkää huoltamoon, että ne vaihrettaisiin. Ne on näitä yksinkertaasia asioita,  
ku ei oo sitä miestä, joka huolehtisi, joka auttaas. Syksyllä pitääs olla 300€ rahaa, että sais 
talavirenkaat alle. Siihen se jää, jos ei rupia jotain tapahtumahan.” 
 
”Pakko mul on autoki olla, jos sais töitä. Eihän täs muuten… Vaikka mihinkä meet töihin ni 
kysytään autoa… Mä yks ilta kaivoon ne nastat irti. Mä sanoon, et siitä mä en maksa. Mä kai-
voin ne itte. Se oli pakko siinä säästää… Äiti kertoo, et velipoikakin joskuus oli kämmen kipiä 
ja yritti niitä tosissaan, et millä ne sait. Mä sanoon, et ne saa, jos haluaa.” 



 41  

6.1.3 Läheisten ja tukijoiden merkitys 

 

Tilanteessa, jossa ihminen joutuu miettimään koko ajan paineen alla elämäntilannettaan voi voima-

varat lopulta hiipua, kuten haastateltavat seuraavissa sitaateissa tätä tunnetta kuvaavat. 

 
 ”Mä tiiän, mitä on olla kiikun kaakun, poksahtaako pää vai ei… Mun aikana tämä helvetti on 
jatkunut seittemän vuotta. Niin sitä ihminen passivoituu ja rupee ottaan viinaa, ku se tästä he-
rää ni sitte ei oo enää tehtävissä…” 

 
”Sitten kun joskus ajattelee niin ku aikoinaan sellainen henkilö, joka teköö itsemurhan, niin 
onpa se itsekäs, kun se jättää toiset siihen syyllisyyteen tänne niin. Mut sitte, ku itse ajattelee, 
että mä en vois ikinä tehrä sitä omille lapsille, mutta sitten huomasin, että sitten alko niinku jo 
suunnitteleen itsemurhaa ja jostain syystä ei aivoihin tullut enää sitä, mitä jälkeen jää. Se 
alko se ahdistuminen olemaan jo niin kovaa että pääsis pois….tavallaan voihan siitä ottaa 
senkin hyvän puolen, niin nytte ymmärtää sen, jos joku tekee itsemurhan, et se ei välttämättä 
ymmärrä enää siinä vaiheessa, että se on niin ahdistunut… Se on niin voimakas pahamieli…” 

 

Kertomuksista voi kuitenkin kuulla sen taistelutahdon, mikä ajaa eteenpäin, vaikka aallonpohjalla 

vaikeuksien keskellä voidaan välillä käydäkin, silti periksi ei haluta antaa. Tällöin ratkaisevassa 

asemassa ovat usein läheiset ihmiset, joiden olemassaolo ja vastuu heistä ajaa eteenpäin. Ihminen, 

jolla on ympärillään läheisten ihmisten muodostama tukiverkosto jakamassa ahdistavaa tilannetta 

on tilanteessa vahvemmilla kuin henkilö jolla ei ole tukiverkostoa. Yleensä tällaista läheisten ih-

misten muodostamaa verkostoa ei toimeentulotukiasiakkaalla ole useinkaan, vaan sosiaalityöntekijä 

tai joku muu viranomainen saattaa olla jopa ainut sosiaalinen kontakti henkilölle. Haastateltavista-

kin kolmella ei ollut perhettä ja kaksi heistä asui yksin ja yksi vanhempien kanssa. Lopuilla viidellä 

haastateltavista oli lapsia, yksi heistä eli avioliitossa ja loput neljä olivat eronneet. Näistä neljästä 

haastateltavasta kaksi asui yksin ja kahdella asui lapsi samassa taloudessa. Taloudellinen apu on 

tärkeä jokapäiväisestä elämästä selviämiseen fyysisesti, mutta myös henkinen puoli tarvitsee ravin-

toa. Ihminen on sosiaalinen olento, ilman kontaktia toiseen ihmiseen on vaikea selviytyä jokapäi-

väisestä elämästä. Läheisten ihmisten merkitys vaikeassa tilanteessa voi kannatella eteenpäin, kun 

ei ajatella vain omaa henkilökohtaista kurjuutta, vaan henkilökohtaiset ongelmat voidaan lykätä 

taka-alalle ja taistella siitä, että esimerkiksi oma lapsi saisi kaiken mahdollisen niin kuin eräs haas-

tateltavista asiaa kuvaa. 

 
”Näin tämä tilanne nyt on,  eikä enää auta taistella, mutta loppuun asti vaan taistellaan… 
kaikesta sitä pitää ihmisen selvitä… Mä en oo itte syöpänny tai ittelleni en oo ostanu mitään 
vaatteita tai mitään. Se on aina itteltä pois muut sellaaset, jos meinaa omassa asua ei siinä 
paljo sitte ylimääräisiä oo, mutta se, että lapsen elämästä ei voi tinkiä… Sille mä oon hom-
mannu kamppeita.” 
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Vastoinkäymisten tullessa eteen toisen ihmisen läheisyys toi voimaa selviytymiseen. Taloudellinen 

ahdinkokaan ei tuntunut niin ylitsepääsemättömältä, kun toinen ihminen oli jakamassa huolia. Lä-

heisyys vahvisti myös tunnetta siitä, ettei elämä tähän lopu. Ilman läheisiä ihmisiä tai osallisuutta 

ns. normaaliin elämään, elämä saattoi alkaa tuntua tyhjältä ja tunne siitä, että elämässä ei ole mitään 

erikoista vahvistui. Läheisten ihmisten luota voi löytyä myös turvasatama, jonne haastateltavat ko-

kivat olevansa tervetulleita, esimerkiksi vanhempien luota voi saada apua rahalliseenkin ahdinkoon 

ruuan ja asunnon muodossa. Vanhemmat ovat lojaaleja lapsiaan kohtaan. Eräs haastateltava kertoi 

siitä, kuinka hän avioliiton aikana joutui aviomiehen painostuksesta joskus soittamaan vanhemmil-

leen ja pyytämään rahaa, ja aina hän sai rahallisen tuen: Avioliiton aikana mä jouruin pyytämään 

joskus ja se oli lähinnä, että mies sanoo, että sä soita. Nyt tarvii, että sä niiltä saat niin sieltä se on 

otettava.. ja kyllä mä muistan, että mä monta yötä valvoin ja mä olin, et mä en tierä, kuinka päin 

mä kehtaan kysyä… ja se oli jotenki sellaasta nöyryyttävää ja jotenki ne sen tajuus ja ne aina sano, 

kun mä sanoon, et mä yritän maksaa takasin, et ei, sitä ei makseta takasin. Mutta nyt, kun on eron-

nut, ei oo tarvinnut kertaakaan. Mä oon tavallaan vähän niinku ylpeekin, että, vaikka en kunnolla 

pärjääkään niin oon omillani. Sitte kyllä välitkin paranee, kun sen toisen ei tarvi orottaa sitä, että 

nyt se on taas jotakin vailla. Haastateltavat tunsivat toisia toimeentulotukiasiakkaita, jotka pärjäsi-

vät paremmin vanhempien taloudellisen tuen avulla, joiden tilanne ilman epävirallista tukea olisi 

hankalampi. Kertomukset loivat kuitenkin myös kuvaa siitä, että ihminen joutuu ottamaan vah-

vemmin vastuun itsestään ja etsimään keinoja selviytymiselle, jos sukulaisilta saatavaa apua tai 

muuta epävirallista apua ei ole saatavilla. Tällöin ahdistava tilanne voi kuitenkin johtaa siihen, että 

henkilö ei kestä tilannetta ja yhtenä keinona unohtaa oma ahdistus on alkoholin käyttö.  

 

Kertomusten mukaan läheisiltä saatava muukin kuin vain rahallinen tuki oli tärkeää. Läheisten 

kanssa ei kuitenkaan aina haluttu puhua vaikeista asioista, sillä haastateltavat kokivat, etteivät lähei-

set ymmärrä, tai vaikeita asioita oli hankala kohdata läheisten ihmisten kanssa, kuten seuraavasta 

sitaatti ilmenee. 

 

”Mä en täällä kotona puhu paljon mitään. Ja tulee vain tiuskaastua, ettei mulla mikään oo. Ei 
saa tuotua pihaalle kotona sitä asiaa sitteen.” 

 

Ystävien kanssa vaikeista asioista oli helpompi puhua ja joskus oli hyvä nauraakin omalle tilan-

teelle. Aina kuitenkaan kaikilla ei ollut käytettävissä läheisten turvaverkkoa tai ystävien tukea, ku-

ten eräs haastateltavista seuraavassa sitaatissa asiasta kertoo. 

 
”Sukulaisia mulla ei oo ja kun mä eroosin miehen suku katkaasi välit… ja osa yhteisistä tut-
tavista ei eres tervehdi.  Et sitä niin ku sulkeutuu yhteiskunnan ulkopuolelle sitte, ku rupiaa 
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tekemään päätöksiä… Ei oo sitä sosiaalistaverkkoa ja ei oo sukulaisia, jotka ilimottaas jos-
taki työpaikasta. Ei oo ketään, joka puhuus puolesta. Sitä on niin ku ihan yksiin.” 
 

Siteiden katkeaminen läheisiin henkilöihin toi tilalle yksinäisyyden ja paineen selvitä hankalista 

tilanteista yksin. Yksinäisyys rakensi myös turvattomuutta ja riskin, että ihminen jäisi neljän seinän 

sisälle olemaan. Tällöin kaivattaisiin virallista verkostoa sosiaalisentuen rakentajaksi, sillä jos yksin 

joutuu asioita puntaroimaan voi kertomusten mukaan, esimerkiksi masennus, aloitekyvyttömyys tai 

arkuus ihmisiä kohtaan nousta päälle.  

 

6.1.4 Harrastukset, virkistäytyminen ja työttömien yhdistys 

 

Haastateltavien kertoessa harrastuksistaan he usein naurahtivat asialle, koska mahdollisuutta, rahaa 

tai aikaa ei yleensä ollut harrastuksille. Toisaalta harrastusten olemassaoloa ei ehditty edes mietti-

mään, kun muut huolet ja askareet täyttivät elämän, esimerkiksi yksinhuoltajan arkeen ei harrastuk-

sia voinut mahduttaa, kun kakskytäneljä tuntia on pojan kanssa kahren. Ei oo ketään hoitajaa. Osa 

oli joutunut luopumaan harrastuksista, koska varat eivät riittäneet harrastamiseen, esimerkiksi kun-

tosalikorttiin ei ollut varaa ja yleensäkin, jos harrastepaikka sijaitsi kauempana, ei ollut rahaa kulkea 

välimatkaa autolla. Harrastaminen sisälsikin yleensä hyötyliikuntaa, jota ei mielletty sinällään har-

rastamiseksi, vaan liikunnalla oli jokin muu tavoite, esimerkiksi kävellen ja pyöräillen käytiin hoi-

tamassa asioista keskustassa. Haastateltavilla olikin toiveena se, että toimeentulotuessa otettaisiin 

paremmin huomioon myös harrastusmahdollisuudet, koska osa koki, että esimerkiksi liikunnan 

avulla pystyi pitämään sairauden kuriis ja töiden saamisen ja tekemisen kannalta kunnossa olemi-

nen olisi tärkeää. Haastateltavat kuvasivat myös, että harrastusten kautta olisi mahdollisuus virkis-

täytymiseen ja tavata muita ihmisiä. Tuetuille lomille ei ollut esimerkiksi kaikilla varaa lähteä, 

koska omavastuu oli heidän mielestään liian korkea ja pitää kuiteski maksaa vuokraa siltä päivältä, 

kun on lomalla.  

 

Kun tuttavapiiri ja läheisverkosto ovat vähäiset tai niitä ei ole laisinkaan, kertomuksista nousi esille 

se, että samassa tilanteessa olevien kanssa haluttaisiin vaihtaa ajatuksia ja saada vinkkejä siitä, 

mistä esimerkiksi saisi halvalla ostaa jotain tuotetta, tai yksinasuvat voisivat toimia yhteistyö- ja 

avunanto kerhona…. Naiset osaa leipioa, siivota, ommella, ja sitte taas miehet vois kattoa vähän 

autoa ja …, mut kyllä sen varmaan joku laki kieltäs… jouruttaisiin syytteeseen kuutamokeikoista. 

Oltais vielä linnassa. Monella paikkakunnalla on olemassa työttömien yhdistyksiä, mutta niitä ei 

koettu sellaisena paikkana, jossa haluttaisiin käydä. Ruokapaketteja osa oli käynyt työttömien yh-

distyksestä hakemassa, mutta varsinaisessa toiminnassa ei oltu mukana. Eräs haastateltava kuvasi 
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työttömien yhdistystä mm. passivoivaksi paikaksi, koska siellä kävi ihmisiä, jotka hänen mielestään 

olivat jo luovuttaneet, kuten seuraava sitaatti asiaa kuvaa. 

 
” Ne on niitä passiivisia ihmisiä. Ei tee hyvää olla niitten seurassa, että siellä oikeesti on 
niitä, jotka on jo luovuttanut. Ja ne varman toivoo, että työkkäristä annettaisiin joku työ, 
mutta sillalailla ei töitä saa… Ne on passivoituneet. Se ei oo mun paikka. Mä en kuulu siihen 
samaan. Mä en haluu. Pitääs olla joku muu, jaka on innostava tai tuliis jotaki, et siin ois sille 
ihmiselle oikeesti jotakin…  Siel on aika moni, joka on alkoholisoitunut ja sitte sellaasta, jotka 
ei oo niin nällejä, vähän sellaasia yksinkertaasia. Se väki tekee sen, ne ihmiset teköö. Ei se 
pysty se ohjaaja sitä niin ku, että ne on mun mielestä aika päiviä sitte luovuttanu. Ne ompelee 
siellä, että se on ehkä jäänyt vähän junasta se toiminta.” 

 

Kertomusten mukaan haastateltavat kaipasivat paikkaa, jossa innostettaisiin ja kannustettaisiin 

eteenpäin ja ihminen kohdattaisiin ihmisenä ilman toimeentulotukiasiakas tai työttömän leimaa. 

Eräs haastateltavista kaipasi myös paikkaa, jossa voisi tehdä ja tulostaa, vaikka työhakemuksen, 

koska työvoimatoimiston tietokoneilla ei saanut tulostaa omalta levykkeeltä työhakemuksia, sillä 

työvoimatoimisto pelkäsi viruksen tuloa tietokoneisiinsa. Harvalla toimeentulotukiasiakkaalla on 

kuitenkaan itsellään tietokonetta tai nettiyhteyksiä käytössä kotona, joten tarvetta olisi mahdollisuu-

delle tietokoneiden käyttöön ja opastukseen tietokoneiden käytössä. Tietokone on tänä päivänä kes-

keisessä asemassa työnhaussa ja avoimien työpaikkojen selaamisessa, joten tietokoneen esteellinen 

käyttö estää tavallaan myös työllistymismahdollisuuksia. 

 

6.1.5 Kekseliäisyys ja omatoimisuus auttavat pärjäämään 

 

Pienillä tuloilla eläminen vaatii kekseliäisyyttä, jotta arjesta selviäisi. Ihminen on pakotettu mietti-

mään keinoja, kuinka talouden saisi toimimaan ja etsimään toisenlaisia kulutustottumuksia kuin 

suurempituloinen. Pienillä tuloilla eläminen todellakin vaatii sellaisia taitoja, joita suurempituloinen 

ei välttämättä tarvitse, sillä toimeentulotukiasiakkaalla ei ole varaa ostaa kaupasta, esimerkiksi val-

misruokia. Arjesta selviämiseen auttoi, jos osasi erialaisia käytännön taitoja. Eräs haastateltavista 

kertoi osaavansa tehdä ruuan alusta asti, mikä oli hänet pelastanut. Kauan pienillä tuloilla eläminen 

on opettanut myös vaatimattomamman elämäntyylin, kuten seuraavassa sitaatissa yksi haastatelta-

vista asiasta kertoo. 

 
”Toisilla on elämäntyyli, että ne ei pärjäisi viikkoa, sillä rahalla, millä munki pitää lapsen 
kanssa pärjätä… Pienelläki ihminen pärjää, kun siihen oppii tai mun on ainaki pitänyt pär-
jätä. En minä oo suurihin haaveihin oppinutkaan.” 
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Pelkästään toimeentulotuen varassa eläminen voi kuitenkin olla niukkaa ja kekseliäisyydestä huoli-

matta henkilö voi joutua turvautumaan epäviralliseen apuun, kuten seuraavassa eräs haastateltavista 

asiasta kertoo. 

 
”Pelekällä toimeentulotuella. Ei siitä tahro oikein riittää paljoon mihinkään. Joskuus pitää 
olla melekeen syömättä, mutta sitte me oomma hakeneet nuita diakoniapusseja, mitä saa 
tuolta seurakuntakeskuksesta, jotta päriää. Aika tiukilla ollaan…” 
 

Haastateltavien kertomukset luovat kuvaa siitä, että toimeentulotuella elävä henkilö ei voi tuudit-

tautua olotilaan, jossa hän jäisi odottamaan, että joku toinen ihminen muuttaisi hänen tilannettaan. 

Tällaisia odottamaan jääviä ihmisiä kuvattiinkin jo aikaisemmin passivoituneiksi ja luovuttajiksi. 

Näin eräs haastateltava kuvasi omaa selviytymistään. 

 
”Kyllä paljon on tapahtunut maailman varrella. Monet tiukatkin paikat on vaan pitänyt 
mennä läpi ja pärjätä itsekseen…” 

 

Jos henkilö haluaa mennä eteenpäin, hänen on itse oltava aktiivinen ja kuten eräs haastateltava to-

tesi, että se oivallus pitää tulla täältä ittestä. Haastateltavan mukaan ihmisen ollessa ongelmalli-

sessa elämäntilanteessa viranomaisenkin puhe voi mennä toisesta korvasta saman tien pihalle. 

Haastateltavien mielestä olisi tärkeä tieto se, mikä auttaisi ihmistä eteenpäin, että henkilö ymmär-

täisi, että oivaltaminen todella pitää lähteä ihmisestä itsestä. Oivaltaminen voi kuitenkin hankaloi-

tua, jos ihminen elää esimerkiksi väkivaltaisessa parisuhteessa, kuten seuraavassa sitaatissa tode-

taan. 

 
”Ja silloin huomasin, ettei ollu omia ajatuksia, et se toinen saa sen niin ku ettei itse uskalla 
ajatella tai sanoa sitä, varsinkaan sanoa sitä ääneen… Lopulta minä en uskaltanut kotoa 
lähteä häävin kauppaan. Mä jäin neljän seinän sisälle. Aivan, että monta vuotta meni, että mä 
ihan vierotuin ihmisistä” 
 

Haastateltavien kertomusten mukaan aktiivisuus ja kiinnostus omista asioista ja erilaisista toiminta 

vaihtoehdoista pitää kiinni elämänmenossa. Aktiivisuus näkyi siinä, että henkilö pyrki ottamaan 

selvää asioista ja etsimään apua kaikista mahdollisista paikoista. Omien asioiden päätäntävallasta 

haluttiin myös pitää kiinni ja eräs haastateltavista totesikin, että mä en suostu kaikkeen. Mä oon sen 

tyyppinen, että mä en voi tyytyä tähän tilanteeseen. Vaikka omaa oivallusta tilanteissa korostetaan-

kin niin alkusykäys muutokseen voi tulla myös toiselta henkilöltä, jota ihminen kuuntelee. Tällai-

nen henkilö voi olla esimerkiksi, joku läheinen ihminen, joka pyrkii avaamaan ihmisen silmät ti-

lanteelle, mutta vastuu ja mahdollisuus tilanteen muutoksesta pidetään silti asianosaisella itsellään. 

Ihmisen käydessä läpi elämäntarinaansa jonkun toisen kanssa tarinasta voi löytyä uusia puolia, jotka 

jarruttavat oman tilanteen muutosta. Erään haastateltavan kertoessa tarinaansa, hän tarinankerron-
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nan yhteydessä heräsi huomaamaan mahdollisen syyn sille, miksi hänen käymänsä kurssit olivat 

aina keskeytyneet. Kurssit olivat sujuneet siihen asti hyvin, kun hän oli tehnyt käytännön töitä, 

mutta, kun eteen oli laitettu pino papereita, jotka olisi pitänyt lukea, hän oli lähtenyt kurssilta pois, 

koska lukemisen ymmärtäminen tuotti hänelle ongelmia. 

 

6.1.6 Yhteiskunnan kannuste puuttuu 

 

Haastateltavien kertomuksista välittyy vahvasti myös kokemus siitä, että toimeentulotukiasiakkuu-

den jatkuttua pitkään, asiakkuudesta on enää vaikea päästä eroon. Yhtenä esteenä asiakkuuden 

päättymiselle nähdään epäkohdat yhteiskunnan rakenteissa, kuten seuraavassa sitaatissa haastatel-

tava asiaa kuvaa. 

  

”Jos joutuu toimeentulotukiasiakkaaksi niin sieltä ei meinaa päästä millään pois, ku on epä-
kohtia tuossa yhteiskunta rakenteessa, et rangaistaan siitä, et sä yrität jotaki…” 

 

Osa haastateltavista korosti myös sitä, että toimeentulotukipäätöksiin ja Kelan päätöksiin liittyy 

liikaa byrokratiaa ja maalaisjärki unohtuu tilanteessa. Kertomuksissa pätkätyöt nähtiin myös on-

gelmallisina, koska ne sekoittivat säännölliset tulot ja tulojen saamista takaisin säännöllisiksi. Ly-

hytaikainen työnteko oli johtanut jopa siihen, että eräs haastateltava oli kieltäytynyt ottamasta vas-

taan palkkaa, koska tiesi palkan sekoittavan toimeentulotuen maksamisen ja lopulta hän saisi vä-

hemmän rahaa käteen kuukaudessa, jos ottaisi muutamasta tunnin kestäneestä työstä palkan vas-

taan. Sanoin, et mä en halua palkkaa. Mä saan täänki kuukauren rahat ajoissa.. Mä kuitenkin las-

ken tällaasia asioita. Myös muilla haastateltavista oli negatiivisia kokemuksia ja oletuksia pätkätöi-

den vaikutuksesta, kuten seuraavat sitaatit asiasta kertovat. 

 
”Toivottavasti ei tuukkaan pätkätöitä. Niistä on kuullu aika semmosta, ei niin sitte kannattas, 
et raha-asiat on ihan sekaasin sitte.” 
 
”Vois satunnaisia töitä saara, mutta se on vielä kamalampi, koska joutuu viikko tolokulla 
orottaa Kelasta rahaa… Ennen kuin ne saa laskettua sen ni mä voin joutua orottamaan sitä 
kolome viikkoa, huhtikuu on kulunu ja toukokuu on melekeen loppu. Mä en oo saanu mistään 
rahaa. Mun on pitänyt seleviytyä pyhällä hengellä ja vuokrat jää maksamatta ja sitte niihin 
tulee viivästymismaksuja…” 

 

Eräs haastateltavista olikin miettinyt, miksei toimeentulotukea voisi maksaa etukäteen, kun se nyt 

maksetaan hakijalle takautuvasti, jos hakija vaan on selevinnyt hengissä sen kuukauren. Myös muut 

saatavat tuet voivat vaikeuttaa toimeentulotuen saantia, esimerkiksi asuntotukipäätöstä voidaan 

Kelassa tehdä kolmekin kuukautta. Hakijan rahatilanteen muuttuessa hiemankin päätöksiä joutuu 

odottamaan yhä uudelleen. Tilanne ei kannusta vastaanottamaan lyhytaikaisia töitä, sillä jatkuvat 
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epäsäännölliset tulot nähdään uhkana omalle hyvinvoinnille, kuten eräs haastateltavista asiasta to-

tesi, että kannuste puuttuu toimeentulotukipuolelta. Puuttuu se kannuste, et sä ottaasit eres sen huo-

nonki työpaikan vastaan. Eikö se oliis parempi, että yritetähään tehrä eres jotakin joka kannustais? 

Et se on huono systeemi nykyään. Pitää olla kokonaan työtön ni silloon sä saat eniten rahaa. 

 

Haapola (2004, 52) piti yllättävänä sitä, että toimeentulotukiasiakkaiden joukossa on paljon yrittä-

jiä. Yrittäjäksi ryhtyminen voi kuitenkin olla yksi houkutteleva keino työllistää itsensä, kun avoi-

milta työmarkkinoilta ei löydy töitä ja kuten edellä jo todettiin, haastateltavat korostivat sitä, että he 

ovat oppineet ottamaan vastuun itsestään jo nuorina, joten kauan ilman töitä oleminen voi ajaa hel-

pommin toimeliaan ihmisen yrittäjätoimintaan mukaan. Haastateltavistakin kolmella oli yrittäjän 

tausta, mutta he olivat kukin omista syistään joutuneet lopettamaan yrittäjätoimintansa. Epäonnistu-

nut yrittäjätoiminta taas voi velkojen myötä ajaa henkilön vielä vaikeampaa taloudelliseen tilantee-

seen ja toimintavaihtoehtojen kaventumiseen niin kuin seuraavasta sitaatista käy ilmi. 

 
”Mä en kauaa kattele sitä tilannetta, jos mä en saa töitä, mutta nyt mä en voi enää kehitellä 
mitään, koska kaikkeen pitää olla rahootus ja nythän mä etin sitä työpaikkaa…. Nythän mulle 
kokoajan kertyy sitä velkaa, et lainaa sieltä ja lainaa täältä ja sitte saattaaki tulla joku työ-
paikka ja jos et voi ottaa sitä vastaan tulee jokin karenssi päälle.. on tapahtunu niitäkin.” 

 

Eräs haastateltavista koki yhtenä tekijänä yritystoimintansa lopettamiselle sen, että Kansaneläke-

laitoksessa ja muissa viranomaistahoissa ei ymmärretä yritysrakennetta. Epäkohtana hän näki mm. 

sen, että starttiraha lasketaan suoraan palkaksi, vaikka yritystoiminnan alussa siitä joutuukin mak-

samaan erinäisiä kuluja, joten starttirahaa ei sinänsä käytetä omiin elinkustannuksiin vaan se kuluu 

yrityksen käynnistämiseen niin kuin hän sitaatissa asiaa kuvaa. 

 

”No sittee kela keksi sen että ne laski mulle sen starttirahan vuoreksi niin ku tulooksi suoraksi 
tulooksi, vaikka mä en sitä saanutkaan. Ni se yhtälö oli kato sitte maharoton elikkä mulle las-
kettiin niin ku mummon markkoos monta tuhatta niin ku tulooja, niin enhän mä tullutkaan 
toimehen. Mä en saanutkaan toimeentulotukea sitte niin, että mä pärjääsin…. Joka ainoa 
yritys oli se iso tai suuri on tappiolla jonkin aikaa, koska perustamiskustannukset on niin ko-
vat. Kaks-vuotta on sellaanen aika.” 

 

Sen jälkeen, kun haastateltava oli ilmoittanut lopettavansa yritystoiminnan, Kela olisi palauttanut 

asumistuen takaisin, mutta hänen yritystoimintansa oli jo ehditty ajaa alas. 
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6.1.7 Usko tulevaisuuteen 

 

Haastateltavien kertomuksista välittyy vahvasti kuva siitä, että henkilöllä, jolla on ollut välillä mie-

lekästä tekemistä, kuten esimerkiksi väliaikaisia töitä tai vanhempainvapaalla olemista, on säilynyt 

paremmin usko omaan tulevaisuuteen kuin henkilöllä, joka ei ole pitkään aikaan ollut esimerkiksi 

työelämässä mukana. Eräs haastateltavista pitikin väliaikaisten töiden saamista erittäin ratkaisevana 

vaiheena hänen elämässään, sillä sitä kautta hän oli taas päässyt takaisin ihmisten ilmoille. Tarinat, 

jotka loivat kuvaa epätoivosta ja epätietoisuudesta siitä, mitä omassa tilanteessa pitäisi tehdä, oli 

taustalla pitempi työttömyyden jakso. Työttömänä olo jaksoon saattoi liittyä jatkuvaa töiden etsi-

mistä tai sitten jopa epätietoisuutta siitä, mitä omassa tilanteessa pitäisi tehdä. Yhdellä haastatelta-

vista ei ollut edes tietoa siitä, kuinka voisi palata takaisin työelämään. Tämän tutkimuksen perus-

teella voi yhtyä Juhilan (2006, 60) ja Raunion (2004, 45) arvioon siitä, että jatkuvat pettymykset 

työn haussa saattavat johtaa ahdistuksen tunteeseen, sillä haastateltavien kertomuksista välittyi tieto 

siitä, että jatkuva töiden etsiminen ja pettymykset jäädessä ilman haettua työpaikkaa nakersivat tu-

levaisuuden uskoa. Seuraava sitaatti kuvaa hyvin tunnetta siitä, kun epätoivo oman tilanteen muu-

toksesta on lisääntynyt. 

 
”Nyt voi olla, että mä oon loppuelämäni toimeentulotuella, koska mä oon lopettanut 2002 ja 
nyt 2007 ja mä en oo saanu työpaikkaa… Kyllä mulla kova usko on ollu monta vuotta, mut 
kyllä se nyt on niin ku alkanut hiipumahan .Mä täytän kohta viiskymmentä, et pitääkö mun 
toimeentulotuen varaas, kunnes mä pääsen eläkkeelle. Sitte se jatkuu se toimentulotuki, eihän 
mulle kerry eläkettä. Oonko mä nyt tään toimeentulotuen varassa loppuelämäni?” 

 

Joistain tarinoista välittyi myös tunne siitä, että henkilö oli hiljaa hyväksynyt tilanteensa, eikä enää 

aktiivisesti halua hakea muutosta tilanteeseensa, vaan odottaa aloitteen tulevan joltakin toiselta hen-

kilöltä. Toisaalta tähän hiljaisuuteen voi vaikuttaa sekin, että työhakukäytännöistä ei kaikilla ollut 

tietoa. Ahaa-elämyksiä erilaisista työnhakumahdollisuuksista oli tullut mm. työnhakukursseilta, 

jotka oli koettu hyvinä, mutta liian lyhyinä, koska parissa viikossa ei ehtinyt oppia kaikkia tarvitta-

vaa. Kehityksen rattaat pyörivät tietoyhteiskunnassa nopeasti eteenpäin ja työn hakeminenkin on 

erilaista kuin esimerkiksi vuosikymmen sitten, joten työnhakutaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä. 

 

Haastateltavat toivoivat kuitenkin kaikesta huolimatta näkevänsä itsensä vielä työelämän pyörteissä 

mukana. En mä vielä mikään ikäloppu oo ja into ei lopu.... Monenmoista työtä kykenisin tekemään 

ja aina voi oppia sitten lisää sitaatit kertovat sen, että halua ja kykyä löytyisi, jos vain saisi tilaisuu-

den. Ajatusta kouluttautumisestakaan ei pidetty mahdottomana, vaan se nähtiin yhtenä mahdolli-

suutena, jonka kautta voisi avautua paremmat työllistymismahdollisuudet. Eräs haastateltavista oli 

juuri aloittamassa kouluttautumisen ja hän korostikin, että koulu on mulle niin tärkeä, mutta kou-
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luttautumisen esteeksi saattoi nousta rahoitus. Kouluttautumisen kautta haastateltavat uskoivat saa-

vansa lisäpontta työnsaantiin, kuten seuraavassa sitaatissa eräs haastateltava asiasta kertoo. 

 
”Mun tulevaisuuden näkymät olisivat paljon paremmat, kun mulla olisi joku ammatti, ku nyt 
mä oon niinku työtön kansakoululainen.” 

 

6.2 Kertomukset asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välisestä yhteistyöstä 

 

Tässä luvussa perehdytään kertomuksiin, joissa haastateltavat kuvaavat kokemuksistaan siitä, miten 

sosiaalityöntekijän työ vaikuttaa toimeentulotukiasiakkuuden rakentumiseen. Kulmalan ym. (2003, 

140) tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaan ja työntekijän kohtaamistilanteella on suuri merkitys. 

Jos asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja kohdelluksi vuorovaikutustilanteessa ihmisenä, voi tämä 

kohtaaminen kannattaa häntä eteenpäin ja aikaansaada liikahdusta myönteiseen suuntaan. Vuoro-

vaikutustilanteella on merkitystä senkin vuoksi, että usein pitkään sosiaalitoimen asiakkaana ole-

valle syntyy ”sosiaalihuollon asiakas” –leima ja sen myötä ennakkokäsitykset itsestä. Työnsaanti ei 

välttämättä ole ratkaisu toimeentulotukiongelmaan, vaikka siitä yleensä haetaankin ratkaisun 

avaimia. Huomiota pitää kiinnittää myös muihin mahdollisiin ongelmiin. Työttömyys voi olla oire 

muista ongelmista tai pitkäaikaistyöttömyys on voinut laukaista muut ongelmat (Forssèn 1990, 

113). 

 

6.2.1 Toimeentulotukiasiakkuuden kynnys 

 

Toimeentulotukiasiakkuuden loppua ei kenenkään haastateltavan kohdalla ollut vielä näkyvissä. 

Vastausta siihen, kuinka tarinat saataisiin päätöksiin, voi etsiä myös asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

välisestä yhteistyöstä. Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon henkilöstöllä on ohjaus- ja neu-

vontavelvollisuus sekä velvollisuus selvittää sosiaalisia ongelmia. Näiden asioiden toteutumiseksi 

tarvitaan kanssakäymistä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välille. Kuten edellä todettiin, haastatelta-

vat kokivat olevansa itse oman onnensa seppiä. Kuitenkin ammattilaisillakin on velvollisuus laittaa 

peliin oma ammattitaitonsa asiakkaan hyväksi, jotta asiakas pääsisi takaisin yhteiskunnan normaa-

liuteen. Haastateltavien kertomusten perusteella voi todeta, että haastateltavat itsekin rakentavat 

negatiivisesti värittyvää, leimallista sosiaalista konstruktiota toimeentulotukiasiakkuudesta niin kuin 

Haapola 2004, 21) toteaa toimeentulotuesta yleensäkin tuotettavan. Kertomusten perusteella tämä 

voidaan todentaa kahdella eri tavalla. Ensinnäkin haastateltavat olettivat tietävänsä henkilöitä, joi-

den he kokivat hyväksikäyttävän toimeentulotukea. Näistä muista henkilöistä luotiin kertomuksissa 

sellaista kuvaa, että he ovat työstä kieltäytyjiä, alkoholisoituneita ja/tai rahan perässä kulkijoita, 

kuten seuraavat sitaatit asiaa osoittavat.  



 50  

 
 ”Täs kyläällä tierän yhren miehen ja naisenki… eivät ole ikänä menneet mihinkään. Kakskytä 
 vuotta minuakin nuorempia. Aina kieltäytyvät, vaikka mihinkä tuliis.” 
 

”Toimeentulotukiasiakkaita mäkin tierän paljon… Me ei olla ite aiheutettu tätä. Me ei olla 
räpätty viinan kans…” 
 
”En mä ymmärrä sellaasia, jotka siellä käy vähän niin ku kattomassa, et, mitä saa. On sel-
laasiaki, jotta, mitä saan tuolta ja mitä mä hyötyysin.” 

 

Kertomukset toimeentulotuen hyväksikäyttäjistä pakottavat samaan hengenvetoon puolustamaan 

syytä omalle toimeentulotukiasiakkuudelle. Negatiiviset kuvat mahdollisista toimeentulotuen vää-

rinkäyttäjistä eivät voi olla vaikuttamatta myös oman asiakkuuden rakentumiseen. Toiseksi negatii-

vinen lataus toimeentulotukiasiakkuutta kohtaan nousee siitä, että kertomuksissa korostetaan vah-

vasti sitä, että toimeentulotukiasiakkaaksi joutumista vältellään mahdollisimman pitkään ja ensim-

mäinen asioimiskerta samoin kuin jatkokäynnitkin voivat tuntua hävettäviltä ja leimallisilta. Haas-

tateltavien mielestä toimeentulotukiasiakkuuteen liittyy häpeää ja epäonnistumisen tunnetta. Toi-

meentulotukiasiakkuus ei ollut tavoiteltavaa, vaan se todellakin nähtiin viimeiseksi, pakon sanele-

maksi asiaksi. Myös muissa tutkimuksissa (esim. Forssèn 1990 ja Rostila 1988) on saatu vastaavia 

tuloksia. Näissäkin tutkimuksissa asiakkaat kokivat asioimistilanteet alentavina ja leimaavina. Eräs 

haastateltavista kertoi, että toimeentulotuen hakemiseen oli tietty kynnys. Hänen mielestään oli hä-

vettävää, että aikuisen ihmisen täytyi mennä hakemaan toimeentulotukea ja ettei tämä ollut osannut 

rakentaa elämäänsä ilman toimeentulotukea. Toimeentulotukiasiakkaaksi joutumista haastateltavat 

pitivätkin kertomusten mukaan pääasiassa yksilöllisinä epäonnistumisina, vaikka tarinoissa nousee 

esiin seikkoja, jotka henkilön ominaisuuksista riippumatta ovat johtaneet toimeentulotukiasiakkuu-

teen, kuten esimerkiksi sairastuminen, avioero ja muutokset työmarkkinoilla. Seuraavat sitaatit ku-

vaavat kattavasti niitä tuntemuksia, mitä haastateltavilla oli toimeentulotukiasiakkuuden alussa. 

 

”Kyllä soli vähän niin ku kerjuulle meniis…, joka on töitä oppinut tekemähän. Aika alhaalta 
tuntuu niin ku näin pyytämähän ja kysymään.”  

 
”Sitä niin ku ajatteli, että, mitä ne musta ajatteloo. Mä nyt meen kerjäämään sinne, jotta niin 
ku antakaa mulle rahaa, jotta mä saan laskuni hoirettua. Oli se sellaasta, et, mitä ne ajatte-
loo. Vieläki on sellaasta ja taas mä meen sinne ja taas mä jourun kerjäämään.” 

 
 ”Toimeentulotuki on sellaanen, vaikka, kuinka ottaa päähän sinne joutuu joskus menemään.” 
 

Tutkittavat olisivat halunneet mieluummin olla riippumattomia sosiaalitoimesta ja tulla toimeen 

omillaan. Oma-arvontunne haluttiin säilyttää jättämällä toimeentulotuki välillä hakematta, vaikka 

siihen olisi ollut oikeuskin. Taloudellisen tilanteen ollessa tukala oli kuitenkin pakko kääntyä sosi-

aalitoimen puoleen. Ilman rahaa on vaikea olla, totesi eräs haastateltavista. Henkilön joutuessa ha-
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kemaan toimeentulotukea omasta ahdingosta tulee ”julkinen”, mikä voi vaikuttaa omanarvon tun-

teen alenemiseen. Haastateltavien mukaan tulojen riittäessä välttämättömiin menoihin, tai tulojen 

ollessa tarpeeksi suuret joinakin kuukausina toimeentulotuki oli jätetty hakematta. Seuraavat sitaatit 

kertovat itse pärjäämisen halusta. 

 
”Jos mun ei tarvi mennä toimeentuloa hakemahan ni en mä sitte mee, vaikka mulle motkote-
tahan, mikset tullu, ku sulla on kerran oikeus, mut siinä on niinku joku kynnys, et aikuusen 
ihmisen pitää mennä pyytämähän, et ei oo osannu elämäänsä rakentaa niin ettei tarttisi 
mennä.” 
 
”En varmahan mee turhaan kysymähän. Aina oon sisulla ja joskus oon laskuni liittänyt, mut 
ne ei enää huoli niitä, ku mä oon aatellut, että mä pystyn ne itte maksamahan ja säilönyt niitä 
monta kuukautta. Sitte ne ei enää huoli niitä. Sitte ne sanoo, että nämähän on jo vanhoja. Ne 
pitääs aina vierä, mutta ku ei niitä kehtaa vierä, että voi mä oon taas näiren lappujen ka 
kurjuuteni kans täs.” 

 

Toimeentulotuen hakematta jättämiseen voi kuitenkin vaikuttaa myös se, että osa haastateltavista-

kaan ei aluksi ollut tiennyt, että tällainen kuin toimeentulotuki on edes olemassa. Saman havainnon 

asiasta on tehnyt Kuivalainen (2007,49-55) tutkimuksessaan. Kuivalaisen mukaan toimeentulotu-

kimenot voisivat kaksinkertaistua, jos kaikki, jotka ovat siihen oikeutettuja, tietäisivät hakea sitä. 

Seuraavassa erään haastateltavan kertomus epätietoisuudesta toimeentulotuen olemassaolosta. 

  
”Mä en oikeastahan tienny sinne mennäkkään… Mulle yksi toinen työtön tältä kyläältä sanoo, 
että, jos sulle tuloo jotakin sähkölaskuja ja sellaasia ni vie ne nyt sinne... Kyllä sä oot siihen 
oikeetettu, että ne sieltä maksetahan. Enhän mä tästä tiennyt ennemmin. Ei siitä kukaan mi-
tään sellaasesta puhunut (työvoimatoimistossa). Se onkin vähä, jotta mä kuulin sen vähän 
niin ku vain kohtalootoverilta”.  
 

Kertomuksissa luotiin myös negatiivisesta sävystä huolimatta hyväksyntä sille, että toimeentulotu-

kea joudutaan hakemaan. Tällöin korostettiin toimeentulotuen luonnollista roolia ja asemaa yhteis-

kunnanjärjestelmässä ja sitä, että hakutilanteessa ihmisellä on todellinen syy toimeentulotuen ha-

kemiselle. Omakohtainen kokemus asiakkuudesta alensi aikaa myöten asiakkuuden kynnystä ja 

asiakkuutta ei enää pidetty niin pahana vaan, kuten eräs haastateltavista totesi, että käy siellä pa-

rempiakin ihmisiä kuin minä. Kuka vaan voi joutua toimeentulotukiasiakkaaksi. Asioimiskynnystä 

madalsi myös sosiaalityöntekijöiden ja muun henkilökunnan asiallinen ja ystävällinen vastaanotto.  
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6.2.2 Hyvää ja huonoa palvelua 

 

Forssèn (1990, 110) toteaa omassa tutkimuksessaan, että sosiaalityön asiakkaista enemmistö oli 

tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tässä tutkimuksessa mukana olleet kokivat myös olevansa pää-

asiallisesti tyytyväisiä asiointiin sosiaalitoimessa. Tutkittavat eivät odottaneet suuria sosiaalitoi-

melta vaan olivat tyytyväisiä siihen palveluun, mitä he olivat saaneet. Mielenkiintoista oli kuitenkin 

huomata, että puhuessaan saamastaan palvelusta haastateltavat vertasivat palvelukokemuksiaan 

pääasiassa toimeentulotukilaskennan tekemiseen. Sosiaalityöntekijän puhuessa, esimerkiksi muista 

asioista eräs haastateltava totesi, että se malttaa jutellakin asioista, jottei se vain tee sitä työtänsä. 

Haastateltavan puheesta saa sen kuvan, että hän ei odotakaan, että sosiaalityöntekijän tulisi keskus-

tella asioista, vaan että tämän työhön liittyy pelkkä laskelman tekeminen. Toinen haastateltava taas 

korosti sitä, että eihän toimeentulotukiasiakkaalla, eihän meillä ole mitään käsitystä, mitä me voi-

taas haluta tai mitä me voitaas tehrä. Kertomusten mukaan pelkkä toimeentulotukiasiakkuus ei 

riittänyt syvällisempään keskusteluyhteyteen sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalitoimen mielen-

kiinto tuntui heräävän vasta silloin, kun muista ongelmista tuli näkyvämpiä tai syntyi epäily jostain 

ongelmasta, kuten esimerkiksi masennuksesta tai alkoholinkäytöstä. Tällöin asioita ei aina oltu lä-

hestytty kertomusten mukaan tahdikkaasti, kuten seuraavassa sitaatissa eräs haastateltava asiasta 

kertoo. 

 
”Soli heti, kun sinne meni se veti ensimmäisenä alkoholiongelmat ja kaikki ja mul ei oo sel-
laasia,. jos mä kerran kuukauressa otan yhren illan tai sitten illan ja puoli päivää siihen, ni se 
loppuu. Niin ei se sillä lailla tunnu ongelmalta jotta… En tierä, mistä se ajatteli itte sen, 
mutta mä ajattelin, et onkohan sillä ittellä kotona jotakin ongelmia, ku se sitteen purkaa sen 
tuolla lailla. Tuo asiaa julki että…” 
 

Kertomuksissa yllätti myös se, että haastateltavat kokivat, että sosiaalitoimistossa saa parempaa 

palvelua kuin työvoimatoimistossa. Sosiaalitoimisto ja työvoimatoimisto haluttiin pitää erillään, 

koska työvoimatoimistoa kohtaan liittyi enemmän negatiivista latausta ja niissä käytettiin haasta-

teltavien mielestä enemmän valtaa asiakasta kohtaan kuin sosiaalitoimistossa, kuten seuraava si-

taatti asiaa valaisee. 

 

”Jollakin lailla mä pirän tuon työtoimiston, henkilökohtaasesti mä pirän sen sellaasena kolk-
kona ja byrokraattisena virastona, jotta, ku sinne ilmottautumassaki käy ni oikeen tärkeää 
sittee hengähtää, ku sieltä sittee pihaalle tuloo… Sosiaalitoimistooki mä pirän sittee paljoon 
jo sitte niin aivaan erilaasena paikkana jotta…. paljoon sitte ystävällisempänä paikkana kuin 
työtoimiston. Siellä on muutama virkaalija kyllä, että se näytetähän se niin se valta. Joku luo 
sen ilimapiirin hengen, ei sielläkään kaikki oo,.. Se näytetähän niin se, et. kuinka on. Kyllä 
sitä tuntee itsensä niin pieneeksi. Pieneksi siellä byrokratian rattaassa niin ku se onkin…. 
Muutama virkaalija vain luo sen ilmapiirin.” 
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Sosiaalitoimessa sai haastateltavien mielestä hyvää palvelua ja palvelutasoa pidettiin sitä parem-

pana, mitä kauemmin saatiin asioida saman sosiaalityöntekijän kanssa. Suurella osalla haastatelta-

vista oli kuitenkin kokemuksia siitä, että sosiaalityöntekijä oli vaihtunut useasti, mitä pidettiin huo-

nona asiana, koska esimerkiksi sitte pitää samoja asioita läpikäydä. Myös muissa tutkimuksissa on 

noussut esille se, että työntekijöiden vaihtuvuus koetaan ongelmalliseksi asiaksi. (esim Rostila 

1988, 134.) Kertomuksissa luotiin myös kuvaa siitä, että saadessa asioida saman sosiaalityöntekijän 

kanssa välit sosiaalityöntekijään kehittyivät luottamuksellisemmiksi, jolloin asioista uskallettiin 

puhua avoimemmin ja omia tarinoita ei siloteltu niin herkästi vaan asioista uskallettiin puhua suo-

remmin. Yllättävää oli, että sosiaalityöntekijän vaihtuessa haastateltavat eivät tienneet, miksi oma 

sosiaalityöntekijä oli vaihtunut. Vaihdosten syitä ei haastateltavien tarinoiden perusteella selvitetä 

asiakkaille. Sosiaalityöntekijän jäädessä äitiyslomalle asiakas osaa ulkoisista tunnusmerkeistä pää-

tellä vaihdoksen syyn, mutta muissa tapauksissa vaihdokset olivat jääneet haastateltaville arvoituk-

seksi niin kuin eräs asiasta totesi: En mä tierä, mitä tapahtuu, kun jää pois, ja sitte tulee seuraava. 

Kertomusten mukaan myös sosiaalityöntekijän iällä ja sukupuolella voi olla merkitystä asioimisti-

lanteessa. Naisten mielestä oli helpompi puhua itseään vanhemman naishenkilön kanssa, kuten seu-

raavat sitaatit asiaa kuvaavat. 

  

 ”Mutta siellä oli sellaanen vanhempi nainen , jolta uskalsi kysyä.” 
 
”Tuntuu, että siellä katottiin vähän kieroon tai en mä tierä, kuvittelinko mä, et mitähän säkin 
tänne tuut. En osaa sanoa, mistä se johtuu ja sittee sekin tekee, et soli mun kans varmaan yhtä 
vanha niin ku se virkaalija, joka siellä oli. Täällä on vanhempi.” 

 

Naisvirkailijoilla uskottiin olevan myös erilainen suhtautumistapa asioihin kuin miesvirkailijoilla, 

kuten eräs haastateltava asiasta kertoi: Kun kaikki on naisia ni ne on het niin ku pukkaamassa, et nyt 

niin ku rupiat tavoittelemaan vain ja otetaan selvää rahootuksista ja muusta ja sitte taas miehis 

törmää siihen, et ne heti tyrmää, etteet sä opi, ku sä oot nainen, et sitä astuu miehisen egon var-

paille. Myös miesten kertomuksissa saatettiin mainita, että palvelualttiuteen oli osa syynä se, että 

henkilö oli nainen. Naisvirkailijasta luodaan inhimillisempää kuvaa palvelunantajana. Hyviä pal-

velukokemuksia oli kuitenkin myös saatu miesvirkailijalta ja eräs mieshaastateltava totesikin, että 

on nyt ilokseen huomannut, että pystyy puhumaan asioistaan jonkun kanssa, kun on miesvirkailijan 

asiakkaana. Haastateltavat korostivat kuitenkin myös sitä, että pitää muistaa, että jokainen ollaan 

oma yksilö ja jokainen omalla luonteella varustettuja toinen toisella lailla ja toinen toisella lailla. 

Paljon on myös itsestä ja omasta käytöksestä kiinni se, minkälaista palvelua saa.  
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Hyvästä palvelusta huolimatta myös huonoja palvelukokemuksia oli matkan varrella kertynyt, kuten 

seuraavissa sitaateissa kerrotaan. 

”Sille mä oon joskuus sanonu, että olis kiva, ku tänne tuloo niin, että sä kysyysit ensin, että, 
mitä kuuluu? Että niinku antaasit mun tulla tähän tuolille ja kysyysit, että, mitä kuuluu ja het-
ken kuuntelisit ja sitte vasta. Ku sillä oli se tyyli, että se ei niinku eres tervehtiny. Se sanoo: 
Anna ny ne paperit tänne… et mua niinku rupees se ärsyttämähän. Ja sitte mä sanoon ihan 
nätiisti, en mä koskaan puhu rumasti ja sen jäläkehen aina, ku mä meniin ni se aina kysyy, 
että hei ja mitä kuuluu ja istu vain ja sitte vasta.” 

 
”Kyllä se oli niin ku tylyä, et kassan kautta ulos… Ei otettu siihen aikaan tilannetta huomi-
oon” 

  

Sosiaalityöntekijän tavalla ottaa asiakas vastaan on suuri merkitys sille, kuinka asiakas kokee sosi-

aalityössä asiakasta kohdeltavan. Tunne sosiaalityöstä kulminoituu asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

kahdenkeskisiin tapaamisiin. Kertomusten perusteella asiakas tulee usein jännittyneenä tapaamaan 

sosiaalityöntekijää, ja jos sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaan ystävällisesti vastaan jännittynyt ja pe-

lokaskin tunne laukeaa niin kuin seuraavassa sitaatissa asiasta todetaan. 

 
”Mun oli ihan hirveä mennä sinne. Ei niin ku kerta kaikkiaan ja kyllä virkailija näki sen, et se 
sano, et kyllä kuule, moni muuki joutuu. Siellä oli aivan ihana ihminen sittee. Sit rupees ti-
lanne raukeamahan niin, että ei sitte tarvinnu jännittää ja pelätä.” 
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6.2.3 Toimeentulotuen hakemisen käytäntö 

 

Päinvastoin kuin Kuusisto-Niemen (1996) ja Grönlundin, Hiilamon ja Juntusen (2006) tekemien 

tutkimusten mukaan, tässä tutkimuksessa mukana olleet kokivat, että sosiaalityöntekijä on helposti 

tavoitettavissa. Asiaan voi vaikuttaa se, että henkilöt asuivat maaseutukunnissa, joissa toimeentu-

lotukiasiakkaita ei määrällisesti välttämättä ollut niin paljon kuin kaupungeissa, tai kaupunkien so-

siaalityötä voi työllistää muut asiat enemmän, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös mahdollisuuteen 

tehdä toimeentulotukityötä. Eräällä haastateltavista oli kokemusta kaupungissa tehtävästä sosiaali-

työstä, jota hän vertasi seuraavasti tämän hetkiseen kokemukseensa sosiaalityöstä: Täällä sitte (so-

siaalityöntekijät) ovat vähempi ressaantuneita, kun on asiakkaita vähempi. Haastateltavien kerto-

musten mukaan sosiaalityöntekijän sai yleensä kiinni soittoaikana, joka oli  tiettynä aikana päivästä, 

ja haastateltavien halutessa tavata henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän sekin onnistui hyvin. 

Haastateltavat korostivat kuitenkin sitä, että toimeentulotukiasiaa voisi hoitaa ilman sosiaalityönte-

kijän tapaamistakin. Tällöin sosiaalitoimistoon tarvitsee vain toimittaa tietyt tositteet, mutta haasta-

teltavien mielestä oli kuitenkin mukavampi hoitaa asioita kasvotusten sosiaalityöntekijän kanssa, 

kuten seuraava sitaatti asiasta kertoo. 

 
”Saishan sinne toki niin ku täyttää sen hakemuksen ja laittaa, mut mä en oikeen tierä. Mä en 
jotenki tykkää siitä. Siihen vain laitetaan tiedot, tulot ja menoot ja laskut siihen sittee mukaan 
Ei tarttisi periaatteessa käyrä.” 

 

Toinen syy, miksi sosiaalityöntekijän luona käymistä suosittiin oli se, että kasvotusten kohdattaessa 

koettiin pystyttävän paremmin perustelemaan omaa tukalaa tilannetta, jolloin oli myös helpommin 

mahdollisuus saada harkinnanvaraista tukea. Eräs haastateltava kertoi asiasta näin.  

 

”Pitää tavallansa tietää, kuinka niitä asioita pitäis vierä ja sen tähren minä haluan aina va-
rata sen ajan, jotta mä saan henkilökohtaisen, koska sitte, ku se paperilla käsitellään se on 
niin ku niin. Siinä ei oo mitään harkintaa.” 

 

Haastateltavien kertomuksissa oli eroa siinä, kuinka kauan asioimisaika kesti sosiaalityöntekijän 

luona. Haastateltavat, jotka olivat voimakastahtoisempia vaatimaan palvelua, saivat asioida sosiaa-

litoimistossa pidemmän ajan. Puheliaampi ja oma-aloitteisempi asiakas voi saada äänensä parem-

min kuuluville kuin kiltisti tilanteen mukana menevä. Sosiaalitoimessa asiakas otettiin kuitenkin 

vielä henkilökohtaisesti vastaan, kuten edellä todettiin. Yksi haastateltavista kertoi, että työvoima-

toimistolle riittää se, että soittaa ja ilmoittautuu kolmen kuukauden välein työnhakijaksi. Henkilö-

kohtaista käyntiä työvoimatoimistoon ei tarvita. Tunnollinen asiakas voi kokea vaivaavansa viran-

omaista henkilökohtaisella käynnillä paikalla, kun kerran on opastettu soittamaan. Kuva asiakkaasta 
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jää ilman henkilökohtaista tapaamista olemattomaksi, ja tällöin asiakirjojen valta on suuri. Asiakas 

voidaan määritellä esimerkiksi vaikeasti työllistettäväksi ilman, että virkailija on koskaan asiakasta 

tavannutkaan. Asioimisajat kestivät kertomusten mukaan viidestätoista minuutista tuntiin ja sosiaa-

lityöntekijän luona käytiin yleensä joko kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi. Mitä har-

vemmin haastateltavat olivat tavanneet viranomaisia, sitä epätietoisempia he olivat omasta tilan-

teestaan, mitä sille voisi tehdä. Omat keinot eivät enää riittäneet muutoksen aikaansaamiseksi niin 

kuin seuraavasta sitaateista voi todeta. 

 

”Kukaan ei oo neuvonut, mä en tiiä oikein ittekään, mitä pitääs tehrä. Mä oon vähän sellaa-
sessa loukos, et mikä auttaas…  Mutta, kuinka siitä sitten…, että se on kumminkii pieni ihmi-
nen yksin. Yksin on vähän niin ku vaikeaa jotta.” 

 

Kertomuksissa luotiin kuvaa myös siitä, että sosiaalityöntekijöiden toimeentulotukityö keskittyi 

pääasiassa toimeentulotukilaskelman tekoon ja aloitteenteko keskusteltavista asioista jäi usein asi-

akkaalle itselleen. Asiakkaan kysyessä neuvoa hän sai kertomusten mukaan ohjausta ja neuvontaa 

asioihin. Sosiaalityöntekijän toimesta keskustelu liikkui pääasiassa laskelmaan liittyvien papereiden 

parissa tai sitten yleisten kuulumisten kyselemisessä. Haastateltavien mielestä pitää olla itse asialla, 

jos halusi selvyyttä asioihin, niin kuin eräs haastateltava kertoi, jos kyselee ni varmaan sieltä oppia 

saa… johonaki kohtaa voivat tietenki sanoa ihan muutaki, että tällaanen ja tällaanen mahrollisuus 

oliis. Voi ne niin ku jotain ohjata sieltäki ja sanoo. Toimeentulotukityötä kuvattiin kaavamaiseksi 

toiminnaksi, joka ei sosiaalityöntekijän vaihdoksista huolimatta muuttunut miksikään. Kaavamaista 

toimeentulotukityötä kuvattiin seuraavanlaisesti. 

 

”Samalla kaavalla ne jutut mennään. Ne lasketahan ne tuloot kuukautta päälle, kun sinne 
menöö, sillä samalla kaavalla se menöö se juttu.” 
 
”Sinne vai mennään ja sitteen mä laitan siihen pöyrälle ja siitä sittee ja kyllä me jutellaan 
niin ku kuulumiset tai on niin ku niin tuttu, et pystyy kertomahan melekeen kaikista asioista, 
mitä nyt arkipäivään liittyy. Sitte vain laskeskeloo ja katteloo niitä puoli tuntia vähintään 
käynti kestää.” 
 
”Se nyt on sellaasta vähän, että ei mitään erikoosta, ettå kuitit vaan. Ne laskee toimeentulon 
ja sä lähdet pois.” 
 

Kertomusten perusteella saattoi mieltää sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamiset kohteliaaksi 

jutusteluksi. Haastateltavat kertoivat kuitenkin, että, vaikkeivät he olleet keskustelleet omasta koko-

naisvaltaisesta elämäntilanteestaan suoranaisesti sosiaalityöntekijän kanssa, niin he kokivat silti, 

että tuttu sosiaalityöntekijä tunsi asiakkaansa tarkkaan ja joka kerta ei tarvi erikseen sanoa, mistä 

tämä johtuu nyt. Näillä kertomuksilla korostettiin ennemminkin sitä, että sosiaalityöntekijät tunsivat 
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hyvin toimeentulotukiasiakkaan taloudellisen tilanteen, eivät kokonaisvaltaista elämäntilannetta. 

Sosiaalityöntekijän vaihtuessa asiakkaan tilanteeseen oli perehdytty asiakirjojen kautta, ja asiak-

kaalta itseltään ei kyselty sen tarkemmin elämäntilanteesta. Asiakkailla ei ollut myöskään aina tie-

toa siitä, mitä sosiaalityöntekijän papereissa itsestä luki. Eräs haastateltava kertoi uuden sosiaali-

työntekijän kohtaamisesta seuraavasti: Ne katteli vaan papereista. Ne ei kysellyt mitään, että onko 

elämäntilanne muuttunut tai mitään. Eräällä haastateltavalla oli kuitenkin myös positiivinen koke-

mus sosiaalityöntekijän vaihdoksesta, josta hän kertoi seuraavasti; Heti itsensä esiteltyään kysyi, 

onko sun elämäntilanne muuttunut ja mihinkä suuntaan. Se halua niin ku palvella.  

  

6.2.4 Työn tavoitteena vain raha 

 

Kulmalan ym. (2003, 139, 141) tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaiden kertomusten perusteella 

voidaan puhua sosiaalityön pienimuotoisesta vaikuttajuudesta, eikä niinkään suuresta muutostari-

nasta ja tavoitelähtöisestä toiminnasta. Tutkimuksessa ei löydetty asiakkuuden etenemistä tavoit-

teellisena ja muutokseen pyrkivänä pitkäjänteisenä prosessina, vaan asioimiset auttamistyön kentillä 

ja työntekijäsuhteet etenivät episodimaisina. Myös Rostilan (1988, 223) tekemän tutkimuksen mu-

kaan sosiaalitoimistossa keskityttiin pelkästään asiakkaan taloudelliseen pärjäämiseen ja asiakkaan 

ahdistava tilanne sivuutettiin. Tämänkään tutkimuksen mukaan pitkäjännitteistä asiakkaan tilanteen 

muutokseen tähtäävää tavoitteellista työotetta ei voinut löytää toimeentulotukityöstä. Sosiaalityön-

tekijä saattoi esitellä ratkaisuvaihtoehtoja, mutta ei sen tarkemmin päätetty, mitä asiakkaan kohdalla 

olisi tarpeen tehdä, kuten eräs haastateltava asiasta kertoi: Ei se oikeastaan menny mihinkään se 

meirän keskustelu. Tuli sellaanen olo, no, että mitähän mä tästä sitten sain. Puheltiin vain, mitä 

vaihtoehtoja vois olla. Haastateltavien tilanteet seisoivat ns. paikallaan, ja pitkäjännitteistä muutos-

työtä ei voinut havaita. 

 

Kertomukset rakensivat kuitenkin kuvaa siitä, että toimeentulotukityössä pyritään lyhyentähtäimen 

tavoitteiden asettamiseen, jolloin huomio todellakin kiinnittyy pääasiassa taloudelliseen pärjäämi-

seen. Näillä lyhyentähtäimen tavoitteilla ei kuitenkaan tavoiteltu pitempiaikaista elämänmuutosta, 

vaan asiakkaan kanssa keskusteltiin keinoista rahatilanteen parantamisesta hetkiseksi, mikä on kyllä 

tärkeää, mutta joidenkin kohdalla nämä lyhyentähtäimen tavoitteet saattoivat ajaa henkilön koko-

ajan huonompaan suuntaan. Asetetut lyhyentähtäimen tavoitteet tukivat sitä ajatusta, mitä Haapola 

(2001, 16) toi julki, että työllistämistoimille on asetettu vaatimattomia tavoitteita, joilla tavoitellaan 

asiakkaan siirtämistä ensisijaisen sosiaaliturvan piiriin. Kertomusten mukaan toimeentulotukiasiak-

kaiden tilanteissa ei tapahdu mitään työllistämistoimenpiteitä, kun henkilö saa Kelan päivärahaa tai 

ansiosidonnaista päivärahaa. Kun henkilö tipahtaa 500:n päivän perusturvalta pois, viranomaistyön 
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tavoitteeksi tulee saada asiakas takaisin perusturvan piiriin niin kuin eräs haastateltava kuvasi kes-

kustelua sosiaalityöntekijän kanssa, jotta sun kohoraalla oliis hyvä juttu, jotta ku se saataas se ne-

lijän kuukauren työllistämisjakso nyt, niin se sopii sen kaharen vuoren sisäälle ni pääsis sinne liiton 

kassaalle uurestahan. Haastateltava koki kuitenkin tilanteensa siten, että hänellä oli ollut jo kaksi 

vuotta päällä sairaus, joka tulisi estämään työnteon tulevaisuudessakin ja sairaus rassaa henkisiä ja 

ruummiillisia voimavaroja. Haastateltavan omana tavoitteena oli eläkkeelle pääsy, josta ei ole sosi-

aalipuolella ollut mitään puhetta. Ois mulla nyt pareemmat tuloot kuukautta päälle, useampaa sa-

taa se niin ku työeläke, kuin on tuo työmarkkinatuki. Sitä pitää olla puolikuollut nykypäivänä ennen 

kuin eläkkeelle pääsee. Siinä pitää olla niin valtavat perusteet eläkkeestä. Jos asiakas ei ole itse 

ottanut puheeksi omia tavoitteitaan, tai työntekijälle ei ole selvyyttä asiakkaan sairauden vakavuu-

desta, voi ansiosidonnainen näyttäytyäkin otollisena vaihtoehtona. Mutta jos asiakkaan työkyky on 

jo nyt huono, niin kahden vuoden päästä se voi olla vielä huonompi, ja asiakas menettänyt kahden 

vuoden jälkeen eläkeansioitaan, sillä silloin eläke olisi pienempi kuin, mitä se mahdollisesti olisi 

nyt eläkkeelle siirryttäessä. 

 

Kertomusten mukaan toimeentulotukiasiakkuuden alkupuolella on helpompi päästä, esimerkiksi 

korkeamman palkkatuen avulla tuettuun työhön, joka voi auttaa kymmeneksi kuukaudeksi irti pää-

syn toimeentulotuliasiakkuudesta. Korkeammalla palkkatuella työllistävä paikka on kuitenkin 

yleensä kunta, mistä ei voinut hyvin hoidetun työsuorituksenkaan jälkeen saada jatkopestiä. Eräs 

haastateltava kertoi asiasta näin. 

 

”Mul oli se korkea palkkatuki ni, jos mä oisin ymmärtäny sen, ni minä en ois saanut missään 
tapauksessa suostua, et mennä sinne kunnalle töihin vaan suostua. Vaan yrittää mennä jolle-
kin työnantajalle, joka niin ku ois pystynyt ottaa minut pysyvästi töihin. Nyt mä oon kuluttanut 
korkean palakkatuen tuonne kuntatyöhön. Se on sillä selevä sittee.” 
 

Pitkään toimeentulotukiasiakkaana olleen työllistymiskeinot voivat kaventuvat entisestään, ja tar-

jotut työvaihtoehdot voivat olla vaatimattomampia, vaikka henkilö pystyisikin vaativampiin töihin. 

Osalla haastateltavista oli takanaan useita lyhyitä puolen vuoden tukityöllistämisjaksoja, jonka jäl-

keen tilanne oli jatkunut entisenlaisena. Nämä tukityöllistämiset osa oli kokenut, että ainakin aluksi 

niistä oli hyötyä. Tukitöiden avulla päästään ihmisten ilmoille, mutta pitemmän päälle ne voivat 

alkaa stressata, kun tukitöistä ei pääse irti vaan tavallaan tukitöihin jää kiinni. Jatkuvat tukityöt 

horjuttavat uskoa mahdollisuudesta päästä enää töihin, josta maksettaisiin oikeaa palkkaa, kuten 

seuraavista sitaateista voi todeta. 

 

”Mä en näe onko siinäkään mitään järkee, että oonko mä loppuelämäni jossain työkokeilussa. 
Se vääristää niitä työtilastoja, että olen ilimaasissa töissä… Ihmisiä käytetään harjoittelijoina 
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ja tämmöisellä pikkurahalla ja ne tekee saman työn, mistä toinen saa täyren palkan ja sitte 
pöllätetään pihalle ja uudet ihmiset sisälle.” 
 
”Mutta on vaikea saara sellaasta työpaikkaa, mistä maksettaisiin. Kyllä niitä hommia tehrä 
sais, mut siitä ei oo mitään iloa teherä ruokapalkalla, että ja sitä rahaa kuitenkin tarvittoo. Ei 
se auta mennä vain kauppaan ja napsauttaa sormia, että mä tartten nyt.” 

 

6.2.5 Tarve tukeen, ohjaukseen ja tietoon 

 

Haastateltavien kertomusten mukaan tärkeää olisi, että, asiakkaan tullessa sosiaalitoimistoon häntä 

kuunneltaisiin ja kohdeltaisiin ihmisenä. Asiakkaalle voi olla tärkeää, että hän saisi vaihtaa ajatuksia 

jonkun kanssa, mikä voi auttaa asiakasta eteenpäin ja näkemään oma tilanne ja olemassa olevat 

vaihtoehdot eritavalla. Lähtökohtana ei saisi olla se, niin kuin eräs haastateltavista kertoi, että va-

raan ajan, ni kyllä ne joutuu vähän niin ku kuunnella. Toisaalta erään haastateltavan puheesta sai 

sen kuvan, että hän ei edes osannut odottaa, että sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluisi myös kuun-

telu ja keskustelu muista kuin toimeentulotuen laskemiseen liittyvistä asioista. Haastateltava kertoi 

kerran intoutuneensa puhumaan tukalasta elämäntilanteestaan ja lisäsi siihen, että en tiedä, mikä 

minuun meni. Toinen haastateltava taas kertoi sosiaalityöntekijän keskustelevan ja kyselevän elä-

mäntilanteesta asioita, josta haastateltava totesi, että se malttaa jutellakin asioista, jottei se vain tee 

sitä työtänsä. Kertomukset vahvistavat sitä tietoa, että sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä voi 

olla tietty rutiini, jolla tilanne etenee sosiaalitoimistossa. Eräällä haastateltavista oli tietty kuva 

mielessä, mitä hän oletti sosiaalityöntekijöiden odottavan hänen puhuvan asioimistilanteessa, kuten 

seuraava sitaatti asiasta kertoo. 

 

”Mä kerron, mitä oon taas yrittäny, koska tuntuu, että sinne pitää olla aina, aina pitää niin ku 
yrittää selvittää, että mä oon ihminen ja mä erelleen yritän niin ku ettiä töitä. En ole alkoho-
listi enkä sosiaalipummi, että mä en voi tälle mitään.” 

 

Kertomuksista nousi esille myös se, että haastateltavat kaipaavat ohjausta ja tietoa siinä, mitä 

omassa tilanteessa voisi tehdä. Erään haastateltavan mielestä, jos saisi oikeas kohtaa enmpi sitä 

tukea ni vois se putki katketa. Etenkin silloin, kun vaikeat tilanteet ovat päällä, olisi tärkeää saada 

puhua asioista jonkun kanssa, mutta sosiaalitoimistosta kertomusten mukaan ohjataan helposti ha-

kemaan keskusteluapua jostain muualta, kuten esimerkiksi psykologille tai mielenterveystoimis-

toon. Haastateltavat korostivat myös sitä, että asioimiskäynneillä asiakkaan aika voi mennä siihen, 

että he yrittävät todistella virkailijalle etteivät he ole luulosairaita tai yhteistyökyvyttömiä. Tällöin 

asiakkaan ja työntekijän ajatukset eivät aina mene yhteen, kuten seuraavissa sitaateissa todetaan. 

”Että alakaas olla meikälääsenkin kannalta oikeen kiusaallinen tilanne, ku mikään ei näyttä-
nyt mitään. Alettihin jo kattomaan mun päällee vähän niin ku ourosti, että oonkohan mä joku 
luulosairas.” 
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”Ku mulla on näitä vaikeuksia mä haen apua niin mulle sitten tyrkytetään sitte aina siihen 
mielenterveystoimistoon, ja sitte ku meen sinne, ni mä en oo yhteistyöhaluunen potilas, ku mä 
en halua syödä mielialalääkkeitä sen takia, ku mul on elämäs niin ku muuten vaikeuksia… 
Aina joka kohrassa tuli nää mielialalääkkeet, ja mä itte henkilökohtaasesti uskon, että sitte 
mä en oo niin skarppina asioohin, jos mä tyydyn tilanteeseen.” 

 

Haastateltavien kertomuksista löytyi myös kokemuksia siitä, että he olivat saaneet tukea ja kannus-

tusta osakseen sosiaalityöntekijältä. Kokemukset olivat nostattaneet omaa selviytymisen tunnetta. 

Seuraavissa sitaateissa kerrotaan siitä, kuinka haastateltavat ovat kokeneet tulleensa kohdelluksi 

asianmukaisesti ja saaneensa tukea ja kannustusta. Molemmissa tapauksissa haastateltavat olivat 

asioineet jo pitkään saman sosiaalityöntekijän kanssa. 

 

”Monesti on sitte jotain asioita, mä oon ottanut siellä puheeksi. On sitte sieltä neuvottu, että, 
kuinka nyt sittee. On muitakin asioita ettei vain siihen toimeentulotukeen siihen liittyvää” 
 
 ”Sitte taas menee mielellänsä, ku sitte siellä on kumminki semmosia ihmisiä… joka on niinku 
ei tietenkään mitään ylimääräisiä rahoja saa sieltä, mutta  niinku se, niinku ihmisenä se teköö 
sitä työtä ja minä ihmisenä sinne meen, ei vain ne paperit ja ne sen listat, minkä mukaan… 
vaan kaks ihmistä on siellä niin sieltä sitte aina saaki sitte.” 
 

Kertomukset loivat kuitenkin kuvaa siitä, että asiakkaan pitää itse ottaa asiat puheeksi sosiaalitoi-

mistossa saadakseen ohjausta, kuten haastateltavat usein korostivat, että mä oon ottanut puheeksi tai 

kyllä auttavat, kun vain saa suunsa itte auki. Jo aikaisemmin tässä tutkimuksessa mainittiin myös 

siitä, että toimeentulotukiasiakas ei tiedä, mitä hän voisi haluta. Haastateltavien kanssa ei oltu käyty 

läpi, esimerkiksi toimeentulotukeen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja toimeentulotuen eri tu-

kimuotoja. Tämä näkyi mm. siinä, etteivät haastateltavat puheessaan käyttäneet toimeentulotuesta 

muuta ternejä kuin toimeentulotuki ja harkinnanvarainen tuki. Osalle harkinnanvarainen tukikin oli 

epäselvä käsite. Epätietoisuus näissä asioissa lisäsi tunnetta siitä, että jollekin toiselle henkilölle 

annetaan helpommin tukea tai toisella paikkakunnalla saa harkinnanvaraista tukea paremmin. Myös 

työnhakuun liittyvät perusasiat saattoivat olla hukassa, kuten eräs haastateltava kertoi: Tällä viimei-

sellä kurssilla sen huomasin, kun tehtiin näitä avoimia työpaikkahakemuksia ja sitte mä ite hoksa-

sin, et mä voin hakea tuonne…, et tuossa on tuo puhelinnumero. Mä voin laittaa hakemuksen niin 

ku, että tavallaanhan se olis työkkäriski voitu jo siellä virkailija näitä hakemuksia asiakkaan kanssa 

ja neuvoa ja opastaa, mutta ei ikinä. Haastateltava kertoi myös, että on mukavampi, ku saa itte ha-

kia kuin, että tulee joku osootus jonnekki, että mee tekemään jotaki sellasta, mistä ei todella itte 

tykkää yhtään, että nyt niinkö kannustaa paljon enempi, että saa hakee sitä, mistä tykkää. ja oike-

astaan tuon työkkärin kautta jollainlailla ihmiset varmaan turtuu siihen taas, että ne vaan ottaa, 

että sitten ku se tulee se työpaikka, että se jää tämä oma-aloitteellisuus kokonaan pois ja ei ne sitä 
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tajuakkaa. Haastateltava kertoi myös väärästä oletuksestaan, että työnvälitysfirmojen kautta haet-

tava työ maksaisi hakijalle, ja tämän vuoksi hän oli jättänyt välitysfirmojen palvelut käyttämättä.  

 

6.2.6 Tuntematon aktivointisuunnitelma ja yhteistyön rooli toimeentulotukityössä 

 

Haastateltavien kertomusten perusteella voi todeta, että haastateltavat eivät tienneet sitä, mikä akti-

vointisuunnitelman on. Eräs haastateltavista kuvasikin asiaa seuraavasti: En oo ollu, enkä tierä, 

onko kehotettukaan. Ainoastaan yksi haastateltavista tiesi olleensa mukana aktivointisuunnitelman 

teossa. Kaksi haastateltavaa oli lisäksi ollut mukana yhteistyöryhmässä, johon kuului muitakin vi-

ranomaisia sosiaalityöntekijän lisäksi, mutta he eivät tiedostaneet sitä, että asiaan olisi liittynyt akti-

vointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelman suomat oikeudet ja velvollisuudet olivat haastateltavien 

kertomusten perusteella heille tuntemattomia. Mielenkiintoista oli sekin, että aktivointisuunnitelma 

liitettiin kertomuksissa enemmän työvoimatoiston palveluihin kuin sosiaalitoimen työmuotoon, 

kuten eräs haastateltava asiaa kuvasi: En ole ollut (aktivointisuunnitelmassa) mukana. On käyty läpi 

yhdessä asiaa. Ne on käyny pitämäs luentoja meille (kurssilla) ja me ollaan käyty siellä. Haastatel-

tava tarkoitti tällä työvoimatoimiston kanssa asiointia ja sen järjestämiä luentoja. Myös muut haas-

teltavat liittivät aktivointisuunnitelman ja –toimenpiteet työhön liittyviksi ja tätä kautta työvoima-

toimiston palveluksi. 

 

Haastateltava, joka oli tietoinen aktivointisuunnitelman olemassaolosta, koki, että sosiaalityöntekijä 

toimii aktivointisuunnitelman tekotilanteessa tukihenkilönä. Sosiaalityöntekijä oli etukäteen haas-

tatellut häntä ja kysellyt kaikenlaista. Haastateltavan mielestä työvoimatoimistossa ei kysellä paljon 

mitään. Aktivointisuunnitelman tekotilanteesta haastateltava korosti, että kyllä siinä saa ittekin sa-

noa jotain. Ne kyllä aina kysyy mielipiteen siinä. Kertomuksesta saa kuitenkin sen kuvan, että vir-

kailijat ovat aktivointisuunnitelman tekotilanteessa pääroolissa ja asiakas sivuroolissa. Haastateltava 

kertoo, että saa sanoa jotain ja kysyy mielipiteen, joka luo kuvaa siitä, että asiakas on tilanteessa 

kuuntelijan roolissa ja virkailijat neuvottelevat toimintavaihtoehdoista, joista asiakas saa valita, hy-

väksyä ehdotuksen tai olla hyväksymättä. Haastateltavan mielestä aktivointisuunnitelmat ovat kui-

tenkin vain sellaasia suunnitelmia, sen perusteella mäkin olin tällä viimeisellä kurssilla. 

 

Yhteistyöryhmässä mukana ollut haastateltava puolestaan korosti sitä, että hän ei ollut kuullut 

semmoisesta kuin aktivointisuunnitelma mitään, mutta hän oli itse pyytänyt yhteistyöryhmää ko-

koontumaan asiassaan, koska oli tietoinen, että tällainen vaihtoehto oli myös olemassa. Ryhmä oli 

kokoontunut kaksi kertaa ja siinä oli haastateltavan lisäksi ollut mukana sosiaalityöntekijä ja työ-

voimatoimiston sekä kelan edustajat. Toisella kertaa ryhmä oli kokoontunut ilman haastateltavaa, 
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haastateltavan yllätykseksi. Haastateltava kertoi myös, että, jos joku viranomainen, jonka pitäisi olla 

paikalla työryhmässä, ei tulekaan niin se ei ookkaa enää pätevä. ja tätä oli hänenkin kohdalla ta-

pahtunut. Haastateltava koki myös, että, eikö ne voi kerätä kaikki päät yhteen ja yhres miettiä niin 

ku, mikä ois viisasta, mihinäki kohtaan asikkaan asiassa. Tällä hetkellä haastateltavalla oli tunne, 

että täs kohtaa ei oo enää kyllä keinoja sil aluksi aina sit saatto olla jotain ideoita, mitä niin ku 

yritettiin ja silloin lähinnä oli niitä ideoita. Kummassakaan edellä kerrotuissa tapauksissa ei noussut 

esiin sitä, että aktivointitoimenpiteissä olisi asetettu tavoitteita, joihin olisi liittynyt seurantaa, miten 

tavoitteet toteutuivat Pitkäjännitteinen, tavoitteellinen työote tuntuu puuttuvan myös moniammatil-

lisesta yhteistyötoiminnasta. Yksi syy asetetun tavoitteen toteutumatta jääntiin voi olla myös se, että 

kertomuksissa korostettiin, että virkailija ehrotti sitä tai, että, jos joku toinen sanoo sitä heleposti 

kokee, että jahas nyt sitä painostetaan. Virkailijan asettama hyvältä kuulostava tavoite voi olla jo 

alkuunsa tuomittu epäonnistumaan, jos asiakas lupaa ryhtyä tavoitteen toteuttamiseen vain kieltei-

sen seuraamuksen pelossa. 

 

Toisen haastateltavan kohdalla, joka oli myös ollut mukana yhteistyöryhmässä, aloite ryhmätoimin-

nasta oli tullut viranomaisten kautta. Hänellä puolestaan oli positiivinen kuva työryhmän toimin-

nasta, mikä oli myös auttanut nostattamaan haastateltavan uskon tulevaisuuteen ja omiin mahdolli-

suuksiin. Toimivalla yhteistyöllä voi olla suuri merkitys toimeentulotukiasiakaan elämään, kuten 

haastateltava seuraavassa sitaatissa toteaa. 

 

”Kyllä siinä vähän niin ku on sellaanen että asiakkaan elintason ja olojen ja yleisesti niin ku 
parantaminen ja eteenpäin vieminen. Siinä on ollut se hyvä puoli, että itte on saanut sanoa, 
että mä, kun haluaisin alkaa tekemään tätä ja tätä ja sitte mä sain sieltä sitä tukia, et kuinka 
mä pääsen siihen mun tavoitteeseen, että siinä mielessä se on toimivampaa kuin joskus aikoi-
naan, kun on käynyt vaan työvoimatoimistossa ni eihän se oo oikeastaan mitään muuta ku 
seuraava käynti… Se on tämä mun työllistämiseen liittyvää tavallansa, mihkä otetaan koko 
elämäntilanne mukaan. Siinä on työnvälitys ja sosiaalitoimisto yhteistyössä. Mä oon ollu ny 
kahdella kurssilla niin, sillä edellisellä kurssilla oli se työnhaku tai valmennuskurssi niin 
siellä oli niin ku monta kertaa tapaaminen. Siellä oli tämä kouluttaja ja sitte työnvoimatoi-
miston virkailija ja sosiaalivirkailija mukana ja yhressä suunniteltiin, mihinkä päin nyt täh-
rätään ja se on mun mielestä niin ku hyvä se, että kartoitetaan, kuinka. Tällä hetkellähän mä 
voin lähtä, vaikka mihin päin töihin, mutta et kun ihmisellä saattaa olla sellaisia elämänti-
lanteita, että sitte se tulee se sosiaaliviranomainen mukaan ni ettei nyt tehrä toiselle enempi 
hankaluuksia ku mitä sillä on jo.”  

 

Hankaluudella haastateltava tarkoitti esimerkiksi sitä, kun perheenäidin pitäisi lähteä töihin, mutta 

ei uskalla jättää lapsiaan kahden väkivaltaisen isän kanssa. Viranomaisten ottaessa asiakkaan elä-

mäntilanteen huomioon, lapsille järjestetään äidin työssäolo ajaksi hoitopaikka, jolloin äiti voi rau-

hallisin mielin olla töissä, eikä joudu olosuhteiden pakottamana luopumaan työpaikasta.  
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Kertomukset rakentavat kuvaa siitä, että eri tahojen yhteistyö on välttämätön, jotta asiakkaan tilan-

teeseen voitaisiin vaikuttaa suotuisasti. Eri alan edustajat ovat alansa asiantuntijoita, ja heillä oleva 

tieto voi edes auttaa asiakkaan tilannetta, mutta asiakas ei saisi kuitenkaan hukkua asiantuntijoiden 

päätöksenteon alle vaan asiakasta tulisi myös kuulla tasavertaisena osapuolena. Toisaalta asiantun-

tijoiden lisääntyminen asiakkaan elämässä voi sekoittaa myös tietoa siitä, kuka viranomainen vastaa 

mistäkin asiasta, kuten seuraavasta sitaatista voi todeta. 

 

” Ku mä en oikein ittekään tierä, kuka tätä mun juttua hoitaa… Oon vähän niin ku sanotahan 
toisella korvaalla kuullu, jotta sellaasta täs jotakin (kuntoutuksesta). Sanotahan nyt, et tämä 
on vähän niin ku avoimena tämä asia…” 

 

Edellä mainitussa tilanteessa asiakas voi jäädä odottamaan viranomaisten taholta tulevaa päätöstä ja 

näin passivoitua itse vaikuttamaan omaan tilanteeseen, kun luottaa siihen, että viranomainen hoitaa 

asiaa. Viranomaisten määrän lisääntyessä toimeentulotukiasiakkaan elämässä voi tämä estää kerto-

musten mukaan myös tiedonkulkua. Asiakkaalle ei välttämättä selvitetä kaikkia asioita juurta jak-

saen, kun luullaan, että joku toinen viranomainen vastaa asian selvittämisestä Täten tarvittaisiinkin 

selkeät pelisäännöt moniammatillisten työryhmien toiminnalle, jotta toiminnasta tulisi tehokasta ja 

asiakasta huomioonottavaa. Haastateltavien kertomuksissa nousi esille myös sellaista, että joku toi-

nen viranomainen oli esimerkiksi ihmetellyt toisen viranomaisen toimintaa, mikä syö takuu var-

masti asiakkaan uskoa kyseistä arvosteltua viranomaista kohtaan. 
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6.2.7 Harkinnanvaraista tukea eres tiukassa paikassa 

 

Haastateltavien puhuessa harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta siihen liitettiin helposti sanat eriar-

voisuus ja kireä linja. Eräs haastateltavista kertoi huomanneensa, että se riippuu sosiaalivirkailijasta, 

kuinka harkinnanvaraista tukea annetaan, toiset niin ku ne antaa sen paljon helpommin. En tiedä 

sitten, onko sitte joku, että heillä on enemmän päätäntävaltaa itte siinä joillakin henkilöillä, kun 

taas toisilla. Myös ”Viimeisellä luukulla” -tutkimuksessa nousi esiin se, että tukien myöntämiseen 

vaikuttaa se kenen viranomaisen kanssa henkilö asioi. Etenkin tilannekohtaista harkinnanvaraista 

toimeentulotukea myönnettiin työntekijäkohtaisesti. Harkinnanvarainen osa jäi myös monelta ha-

kematta, koska siitä ei tiedetty, eikä sosiaalitoimistossa oltu kerrottu siitä. (Grönlund ym. 2006, 

133). Kertomuksista nousi esiin myös se, että, mitä kauemmin sosiaalityöntekijä oli tuntenut asiak-

kaansa, sitä helpommin harkinnanvaraista tukea sai. Sosiaalityöntekijän tuntiessa asiakkaan elä-

mäntilanteen pidemmältä ajalta edes auttoi se, että asiakkaan ilmaisema tarve otettiin paremmin 

huomioon ja esimerkiksi yksityiselle lääkärille sai helpommin maksusitoumuksen. Toisenlaisia ko-

kemuksia asiasta myös oli, kuten eräs haastateltava totesi: Yksityiselle lääkärille ei voi mennä, ku ei 

niitä makseta ja julkinen terveydenhoito ei pelaa. 

 

Haastateltavien kertomuksissa nousikin esille toive siitä, että edes tiukan paikan tullessa eteen kat-

sottaisiin vähän harkinnanvaraista tukea asiakkaalle, kuten seuraavassa sitaatissa todetaan. 

  

” Et antaa eres silloin hiukan, kun tuloo tiukka paikka, ku se on pussista pois ja jos on niin ku 
tositteet, etten mä oo niin ku rällästänyt näitä.” 

 

Ennaltaehkäisevästä toimeentulotuki rahoituksesta haastateltavat eivät puhuneetkaan mitään. Myös 

aktivointitoimintaan liittyvää matkakorvausta ei kerrottu saadun, vaikka henkilö osallistui, esimer-

kiksi työllistymistä edistävälle kurssille, kuten seuraavasta sitaatista voi todeta. 

 

”Ehkä siinä tilanteessa, kun ihminen menee jollekin kurssille ni pitäis ajatella enempi sitä, 
että paljonko menee bensaa, että sen joutuu ostamaan… Mä kävin tuolla no siellä ensimmäi-
sellä kurssilla täältä autolla erestakaasin. niin se olis linja-autolla maksanut, mitä se nyt olis 
tullut kuus euroa päivä se käyminen, ja sitte ku mulla oli tosi huono rahatilanne otin tuonne 
sosiaalivirkailijaan yhteyttä, että saanko mä vähän apua, että mä pääsen kulkemaan, että niin 
mä sain yhreksän euroa niin ku kymmenestä reissusta tuota kilometrikorvausta ja sosiaalista 
ni sillä ei kyllä autollakaan monta kertaa kuljeta ja sillä ei olis sillä linja-autolla käyty ku 
yhtenä päivänä. Ja sitte tuli mieleen se, että jos, mitä jos mä oisin vaan valehdellut, että mä 
meninkin autolla, oisinko mä saanut sen kuuskytä euroa, mitä ne matkat tuloo…” 

 

Harkinnanvaraista toimeentulotukea olisi kaivattu erityisesti niin fyysiseen kuin henkiseenkin toi-

mintakyvyn ylläpitoon. Fyysistä toimintakykyä haastateltavat uskoivat pystyvänsä pitämään pa-
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remmin yllä, jos vain saisi paremmin tukea harrastustoimintaan, esimerkiksi sosiaalitoimesta voisi 

antaa muutaman lipun kuukaudessa, että voi käydä uimassa tai kuntosalilla. Fyysinen hyvinvointi 

ei voi olla vaikuttamatta myös henkisen kunnon ylläpitoon. Sosiaalipuolelta kaivattiin myös ym-

märrystä siinä, että joskus asiakkaalla voi tulla yhtäkkinen menoerä, joka voi tuntua sosiaalipuolen 

näkökulmasta turhalta menolta, mutta asiakkaan kohdalla ensisijaisen tärkeältä asialta. Eräs haasta-

teltavista kertoi, esimerkiksi tapauksesta, jossa hän olisi menettänyt lemmikkieläimensä, joka oli 

hänelle suuri tuki jokapäiväisessä elämässä.  

  

”Mulleki kävi että koira oli syönyt pallon palan ja mä vein sen eläinlääkärille, ku se alko ok-
senteleen ja koira oli jo siinä nukutettuna siinä hoitopöyrallä ni mulle sanottiin, että haluatko 
sinä, että lopetetaan se vai haluatko, että se leikataan, et se maksaa. Se on kauhee paikka 
siinä sanoo, et lopettakaa. Ni se makso sen 400 euroa ni se sitte, että kyllä kuukausi kaupalla 
mene, että siitä pääsee niin ku tasapainoon raha-asioissa… Vein sittee kaikki leikkausmaksut 
tämän verran, lääkkeet ja näin kaikki, et, jos tapahtuu joku tämmönen ni vois vaikka sitte 
kattoa avuks ihmiselle jotain.” 

 

Yhtäkkiä voi tuntua itsestään selvältä, että eläimeen liittyviä menoeriä ei sosiaalitoimessa oteta 

huomioon, kun ei aina ihmisenkään lääkärilaskuja hyväksytä maksettavaksi. Asiakkaan näkökul-

masta luopuminen lemmikkieläimestä voi kuitenkin olla lamaannuttava asia, kun ainut tuki ja turva 

katoaa viereltä.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimukseni tarkoituksena on ollut kartoittaa toimeentulotukiasiakkaiden näkökulmasta sosiaali-

työn mahdollisuuksia katkaista työttömän pitkäaikaisasiakkuuden kierre toimeentulotuessa Tutki-

mukseni aineisto koostuu kahdeksan eteläpohjalaisen työttömän, toimeentulotuen pitkäaikaisasiak-

kaan kertomista kokemuksista, mitä on olla ja elää toimeentulotukiasiakkaana. Sain haastateltavat 

tutkimustani varten sosiaalitoimen kautta, ja he ovat kotoisin kolmesta eri maaseutukunnasta. Tut-

kimusaineisto koostuu kahdesta elämänkertahaastattelusta ja kuudesta kerronnallisesta haastatte-

lusta. Tutkimuskysymyksinä olivat: Mihin palvelutarpeisiin asiakas kertoo sosiaalityössä vastatta-

van, millaiseksi kuvataan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen yhteistyö ja miten toimeentulotu-

kiasiakkuuden kerrotaan rakentuvan tällä hetkellä? Tutkimuksessani tarkastelin sosiaalityön mah-

dollisuuksia katkaista pitkäaikainen asiakasriippuvuus konstruktivistisesta näkökulmasta käsin, sillä 

tutkimuksessa on nostettu keskiöön toimeentulotukiasiakkaiden kokema kerrottu todellisuus toi-

meentulotukiasiakkuudesta. Tutkimuksen aineistonkeruussa ja analysoinnissa käytin narratiivista 

otetta. Tutkimuksen analysointivaiheessa nousi esille kaksi pääteemaa, joita olivat: Toimeentulotu-

kiasiakkaan arki ja sosiaalityöntekijän kanssa koettu yhteistyö. Pidän keskeisinä tutkimustulok-

sinani mm. sitä, että kauan toimeentulotukiasiakkaana olevan liikkumatila ja mahdollisuudet ilman 

tukea ja ohjausta päästä ns. normaaliin elämään kiinni pienenevät kaiken aikaa, toimeentulotukityö 

on työmenetelmänä epäselvä asiakkaille, toimeentulotukityöstä puuttuu tavoitteellinen työote, asi-

akkailla on suuri tarve tietoon, ohjaukseen ja neuvontaa ja moniammatillinen yhteistyö ei ole toimi-

vaa. Merkitykselliseksi tutkimuksen tekee se, että aikaisemmin ei ole yhteiskuntatieteellisentutki-

muksen näkökulmasta käytetty tutkimusaineistona asiakkaiden kerrottuja kokemuksista toimeentu-

lotukiasiakkuudesta. 

 
Toimeentulotukiasiakkuuden rakentuminen 

 
Tässä tutkimuksessa mukana olleiden toimeentulotukiasiakkaiden kertomukset luovat kuvaa siitä, 

että pitkään toimeentulotukiasiakkaana ollut joutuu tinkimään jopa perustarpeistaan. Haastateltavat 

kuvasivat elämänsä olevan tiukkaa ja liikkumatilan kapenevan kaiken aikaa taloudellisen ahdingon 

myötä. Ulkoisen elämänhallinnan romahdettua myös sisäinen elämänhallinta alkaa rakoilla, vaikka 

ihmisellä olisi kuinka positiivinen asenne elämää kohtaan. Vuosia kestävä toimeentulotukiasiakkuus 

syö henkilön voimavaroja, ja mitä vähemmän henkilöllä on sosiaalisia kontakteja ympärillään, sitä 

vaikeammaksi oma tilanne kuvataan. Pitkään jatkunut heikko taloudellinen tilanne ei myöskään 

edes auta työmarkkinoille pääsyä. Lisäksi toimeentulotukiasiakkaiden toimintakyvyn aleneminen 

luo esteensä työnsaannille. Pienillä tuloilla tuleminen toimeen on henkisesti raskasta, mutta myös 

fyysinen kunto kärsii siitä, ettei ole varaa tai mahdollisuutta pitää kuntoa yllä. Kertomuksista nousi 
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esille myös se, että toimeentulotukiasiakkailla on työnhakutiedoissa ja -taidoissa selviä puutteita, 

joita tarjotut työnhakukurssit eivät ole kokonaan paikanneet. Postmodernissa yhteiskunnassa odo-

tetaan, että myös toimeentulotukiasiakkaat osaavat hakea itsenäisesti töitä ja hallitsevat tietoyhteis-

kunnan vaatimat taidot. Tieto-taitotaso ei ole kuitenkaan kehittynyt niin nopeasti kuin mitä postmo-

derni yhteiskunta odottaa jäsenillään olevan. Toisaalta toimeentulotukiasiakkaalta vaaditaan eri-

tyistaitoja, joita jo ns. normaalissa elämässä olevan ei tarvitse päivittää. Tämän tutkimuksen mu-

kaan haastateltavat eivät kuitenkaan odottaneet sitä, että sosiaalityö olisi se, joka ratkaisisi heidän 

toimeentulotukiriippuvuutensa päättymisen, vaan vastuu omasta tilanteesta haluttiin pitää itsellä. 

Toisaalta haastateltavat kuitenkin korostivat sitä, että pitkään toimeentulotukiasiakkaana oleva ei 

välttämättä enää osaa ja tiedä, kuinka toimeentulotukiasiakkuudesta voisi päästä irti. Sosiaalityön 

on hyvä tietää ja tuntea asiakkaan arkielämään liittyviä asioita, jotta se voisi mahdollisimman hyvin 

tukea asiakkaan mahdollisuutta päästä irti toimeentulotukiasiakkuudesta. Kertomusten mukaan asi-

akkaiden tavoitteena on saada vakituinen työpaikka, jota ei koeta saavuttavan toistuvilla työllisty-

misjaksoilla, koska niillä ei ole pitkäkestoista vaikutusta. 

 

Virallisesti toimeentulotukiasiakkuus lähtee rakentumaan silloin, kun asiakas ensimmäisen kerran 

ottaa yhteyttä toimeentulotukiasioissa sosiaalitoimeen. Tällöin viranomaistaholla on suuri vastuu 

siitä, millaiseksi toimeentulotukikäytäntö rakentuu ja miten asiakas kokee saamansa palvelun. Sosi-

aalityöntekijä edustaa virallista tahoa, jonka luokse asiakas tulee hakemaan jotain. Asiakas ei ole 

tilanteessa välttämättä vapaaehtoisesti vaan pakon sanelemana. Kohtaamistilanteessa on läsnä kaksi 

ihmistä, joiden vuorovaikutus vaikuttaa tilanteen etenemiseen. Tärkeää olisi luoda sellainen ilma-

piiri asiointitilanteille, missä asiakas uskaltaa kertoa omat tavoitteensa, jotta päästäisiin tilanteeseen, 

joka kantaisi eteenpäin. Tässä tutkimuksessa kerrotut tarinat loivat kuvaa siitä, että toimentulotu-

kiasiakkuuteen liittyy edelleen häpeää ja asiakkuuden kynnys on korkea. Tähän lienee osaksi syynä 

pelko siitä, ettei asiakas saa asianmukaista kohtelua osakseen asioimistilanteessa. Haastateltavat 

kertoivat kuitenkin saavansa hyvää palvelua sosiaalitoimistossa. Vastaavia tuloksia tutkimuksessaan 

ovat saaneet myös Forssén (1990) ja Rostila (1988). Huomioitavaa kuitenkin oli, että palvelukoke-

muksia verrattiin toimeentulotukilaskelman tekoon, jolloin sosiaalityöntekijän roolina nähtiin ra-

hanjakaminen, eikä kokonaisvaltainen elämänhallinnan tukeminen. Tämän tutkimuksen mukaan 

toimeentulotukiasiakkaille oli epäselvää se, mitä toimeentulotukiasiakkuus oikeastaan on ja mitä 

oikeuksia ja velvollisuuksia heille asiakkaina kuuluu. Sosiaalityöntekijän jättäessä kertomatta asi-

akkaille heille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet voisi olettaa, että sosiaalityöntekijälle ei ole tie-

toteoria pohjaa siitä, mitä kertomatta jättäminen voi aiheuttaa tai mitä näiden asioiden kertomisella 

voitaisiin saavuttaa.  
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Toimeentulotukiasiakkaan tarpeet ja niihin vastaaminen 

 
Tässä tutkimuksessa kerrotut tarinat rakentavat kuvaa siitä, että toimeentulotukikäytäntö rakentuu 

järjestelmän tarpeiden mukaan, ja asiakkaiden todelliset tarpeet jätetään kuulematta. Kertomusten 

mukaan toimeentulotyö rakentuu kahden asian ympärille: toimeentulotukilaskelman tekoon ja asi-

akkaiden saamiseen perustoimentulotuen piiriin. Mitä kauemmin asiakas on ollut toimeentulotu-

kiasiakkaana, sitä suurempi on kuitenkin tarve sosiaaliseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan mate-

riaalisten tarpeiden rinnalla. Kertomusten mukaan toimeentulotukiasiakkuutta ei pidetty riittävänä 

syynä keskusteluyhteyteen sosiaalityöntekijän kanssa. Tämän tutkimuksen mukaan toimeentulotu-

kiasiakkuuden alussa sosiaalityöntekijöillä on esittää erilaisia vaihtoehtoja toimeentulotukiasiak-

kaan tilanteen muuttamiseksi, mutta vähitellen vaihtoehdot vähenevät ja käynnit sosiaalitoimistossa 

muuttuvat rutiininomaisiksi Toimeentulotukityön rutiininomaisuus vahvistaa asiakkaan tunnetta 

siitä, että sosiaalityön kautta ei avaudu uusia mahdollisuuksia tilanteen muutokselle, vaan asiakas 

on yksin vastuussa tilanteestaan. Tämä lisää epätoivon tunnetta, kun asiakas ei voi reflektoida asi-

oita kenenkään kanssa saadakseen uutta näkökulmaa tilanteeseensa.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan sosiaalityössä vastataan hyvin asiakkaan tarpeeseen saada rahaa sil-

loin, kun asiakkaan elämässä ei tapahdu mitään poikkeavaa. Harkinnanvaraisen tuen saamisessa oli 

ongelmia ja haastateltavat korostivatkin sitä, että se riippuu sosiaalityöntekijästä, saako harkinnan-

varaista tukea vai ei. Tutkimuksen perusteella voi todeta, että harkinnanvaraisen tuen saamisessa on 

huomattava ero siinä, kuinka kauan asiakas on ollut yhteistyössä saman sosiaalityöntekijän kanssa. 

Saman sosiaalityöntekijän kanssa asioinut sai helpommin harkinnanvaraista tukea, sillä asiakkaan ei 

tarvinnut todentaa tarvettaan tukeen niin kovasti tutulle sosiaalityöntekijälle. Asiakkaat joutuvat 

eriarvoiseen asemaan, jos tuen saanti riippuu sosiaalityöntekijästä, eikä asiakkaan tilanteesta. Sosi-

aalialan asiantuntemuksella ja vahvalla ammattitaidolla on merkitystä sille, että asiakas voi luottaa 

siihen, että hän saa asianmukaista ja oikeudenmukaista palvelua osakseen. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan toimeentulotukityöstä puuttuu tavoitteellinen sekä arvioiva työote. 

Vastaavia tuloksia ovat saaneet myös Kulmalan ym. (2003) tutkimuksessaan. Tavoitteellisen työot-

teen toteutuessa asiakkaiden tarpeetkin otettaisiin paremmin huomioon, jotta asiakkaan tilanne saa-

taisiin muuttumaan. Asiakkailla itsellään kertomusten mukaan on vahva halu päästä irti toimeentu-

lotukiasiakkuudesta. Tavoitteellisen työtavan esiinmarssiin toimeentulotukityössä vaikuttaisi se, että 

heti alussa sosiaalityöntekijä avaisi ”pelin” kertomalla säännöt, mistä on kysymys ja kuinka voidaan 

toimia. Avoin ja etenevä yhteistyö lisäisi asiakkaan luottamusta ja uskallusta kertoa mielipiteensä 

itseään koskevista asioista. Työntekijän sosiaalityön asiantuntijuus toimii myös kilpenä kunnan ja 
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asiakkaiden etunäkökohtien törmätessä. Kuntien huonossa taloudellisessa tilanteessa erilaiset oh-

jeistukset voivat syödä asiakkaiden oikeuksia. Tämä voi olla myös yksi syy siihen, miksi asiakkai-

den oikeudet jää kertomatta, jos työntekijä kokee, että ei pysty palvelujärjestelmän taholta tulevien 

paineiden vuoksi vastaamaan asiakkaan oikeuksiin, joten voi olla turhauttavaa edes puhua niistä 

asiakkaille. Tällöin lainmukainen ja eettisesti hyväksyttävä toiminta jää toteutumatta. 

 
Moniammatillinen yhteistyö  

 
Tämän tutkimuksen mukaan asiakkaat toivovat, että eri tahot tekisivät moniammatillista yhteistyötä 

heidän tilanteensa muutoksen puolesta. Kertomuksista nousi esille se, että asiakkaat uskovat, että 

asiantuntijoilla on tietoa, joka auttaisi asiakasta muuttamaan tilannettaan. Tällä hetkellä moniam-

matillinen yhteistyö ei kuitenkaan kertomusten mukaan ole toimivaa, sillä yhteistyöstä puuttuu or-

ganisointi, tavoitteellisuus ja arvostus, sillä viranomaistahot voivat jäädä tulematta tapaamisiin tai 

asiakkaalle jätetään ilmoittamatta kokoontumiskerta. Asiakkaiden oma asiantuntijuus on myös epä-

selvä moniammatillisissa työryhmissä. Kertomukset rakensivat kuvaa siitä, että asiakkaiden oma 

asiantuntijuus katoaa moniammatillisten työryhmien näkökantojen alle. Lähtökohdat asiakkaan tar-

peisiin määritellään asiantuntijalähtöisesti ja asiakkaalta itseltään kysytään vain mielipide ehdotet-

tuihin asioihin. Poikkeuksen tässä asiassa teki yksi kertomus, jossa asiakas kertoi yhteistyöryhmän 

lähtökohtana olleen sen, että häneltä itseltään kysyttiin, mitä hän haluaa. Lähestymistapa oli valanut 

uskoa ja intoa asiakkaaseen. Toimiva ja asiakkaan huomioon ottava moniammatillinen yhteistyö 

mahdollistaisi asiakkaan tilanteen muutoksen ja ratkaisunavaimen löytymisen toimeentulotukiriip-

puvuudenkin katkaisuun. 

 

Sosiaali- ja työvoimaviranomaisilla on lain mukaan velvollisuus tehdä moniammatillista yhteistyötä 

toimeentulotukiasiakkaan asioissa aktivointisuunnitelman muodossa. Laki kuntouttavasta työtoi-

minnasta, joka pitää sisällään myös aktivointisuunnitelman tekemisin on ollut voimassa nyt kuuti-

sen vuotta, mutta käytännössä lain vaatimat toimenpiteet eivät ole saavuttaneet kaikkia asiakkaita. 

Yllättävää oli, että kertomusten mukaan toimeentulotukiasiakkaille aktivointisuunnitelma käsitteenä 

ja osallistumiskokemuksena oli tuntematon. Aktivointisuunnitelma pitää sisällään paljon niitä ele-

menttejä, joita tässä tutkimuksessa mukana olleet kaipasivat. Haastateltavilla oli, esimerkiksi tarve 

keskustella asioista, saada tietoa erilaisista toimintavaihtoehdoista ja tietoa siitä, miten toimeentu-

lotukiasiakkuudesta voisi päästä irti. Aktivointisuunnitelman teko kokoaa toimijatahot yhteen ja 

yhteistyössä asiakkaan asioissa voidaan aikaan saada paremmat lähtökohdat muutokselle. Aktivoin-

tisuunnitelman teho katoaa, kun viranomaisetkaan eivät sitä arvosta. Yllättävää oli myös, että akti-

vointisuunnitelma liitettiin työviranomaisen alaisuuteen. Osaltaan tämä voi kertoa aktivointisuun-
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nitelman työkeskeisyydestä ja muun elämänhallinnan sivuuttamisesta. Aktivointisuunnitelman työ-

välineenä ei ole kertomusten mukaan löytänyt vielä paikkaansa sosiaalityössä.  

 
Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ja jatkotutkimukset 

 
Mielestäni on tärkeää tuoda julki toimeentulotukiasiakkaiden kokemuksia toimeentulotukityöstä, 

jotta toimeentulotukikäytäntöjä voitaisiin kehittää mahdollisimman toimiviksi. Sosiaalityössä ko-

rostetaan asiakaslähtöisyyttä, mutta asiakkaiden kokemusten sivuuttaminen ei tue tätä tavoitetta. 

Toimeentulotukiasiakkuus näyttäytyy viranomaistahoille erilaisena kuin ihmisille, joiden arkea toi-

meentulotukiasiakkuus oikeasti koskettaa. Yhteiskunnassamme peräänkuulutetaan aktivointipoli-

tiikkaa, jossa työn vastaanottaminen halutaan tehdä kannustavaksi ja toimeentulotukiasiakkaat voi-

daan nähdä passiivisiksi kansalaisiksi. Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostetaan keinoja, 

kuinka työttömät saataisiin töihin, uusimpana ehdotuksena mm. se, että työttömät velvoitettaisiin 

ottamaan vastaan vuokratöitä. Keskusteluissa puhutaan kuitenkin vähemmän syistä, miksi työt ja 

työttömät eivät kohtaa? Tämän tutkimuksen mukaan toimeentulotukiasiakkaat kokevat olevansa 

aktiivisia kansalaisia, jotka kaikin keinoin yrittävät päästä takaisin ns. normaaliin elämään kiinni. 

Normaaliin elämänmenoon mukaan pääseminen nähdään kuitenkin kertomusten mukaan kaukai-

sena ja jopa mahdottomana saavuttaa, joten työsarkaa tämän kuilun kaventamiseksi sosiaalityöllä 

tulee edelleen olemaan. Toimentulotukityön puolesta puhuminen julkisesti on myös tärkeää, sillä 

toimeentulotukityö jää helposti muiden sosiaalityön työmuotojen alle. Lastensuojelutyötä voidaan, 

esimerkiksi pitää arvokkaampana sosiaalityönmuotona, koska työnkohteena ovat puolustuskyvyt-

tömät lapset, mutta toimeentulotuessa asiakkaina ovat aikuiset ihmiset, jotka vastaavat itse omista 

tekemisistä. Toisaalta monet lastensuojeluperheet ovat myös toimeentulotukiasiakkaita, joten per-

heen taloudellisella hyvinvoinnilla on vaikutuksensa myös perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-

tiin.  

 

Julkisessa keskustelussa on pohdittu paljon myös sitä, voisiko toimeentulotukilaskelman teon antaa 

jollekin muulle taholle kuin sosiaalitoimelle. Tämän tutkimuksen perusteella voi yhtyä siihen aja-

tukseen, että toimeentulotuen perusosan voisi laskea joku muu kuin sosiaalityöntekijä, koska las-

kelma lasketaan tietyn kaavan mukaan, mutta asiakkaan käyntejä sosiaalityöntekijän luona ei pitäisi 

kuitenkaan poistaa. Sosiaalityöntekijällä on peruslaskelman jälkeen tarve varmentaa se, tarvitaanko 

harkinnanvaraista tukea, ja peruslaskennasta jäänyt aika voitaisiin käyttää keskusteluun ja muiden 

kuin taloudellisten tarpeiden huomioon ottamiseen. Tällöin asiakkaillekin korostuisi sosiaalityönte-

kijän toisenlainen rooli kuin pelkkä rahanjakajan rooli. Toimeentulotukiasiakkaan asiakkuusriippu-

vuuden katkaisemisella olisi mahdollista saada säästöjä aikaan kunnankin varoissa, kun asiakkuus 
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saataisiin loppumaan. Tänä päivänä pitkäaikaistyöttömistä syntyy kuluja kunnille enemmän kuin 

ennen, joten kiinnostusta asian kehittämisen suhteen luulisi päättäjienkin osalta olevan.  

 

Tämän tutkimuksen myötä jatkotutkimusaiheiksi on noussut ensinnäkin se, miksi sosiaalityö on 

kaavamaista ja rutiininomaista työtä? Jo vuonna 1988 Rostila totesi tutkimuksessaan, että toimeen-

tulotukityössä pääpaino oli rutiininomaisessa toimeentulotukilaskennassa (Rostila, 1988, 223). Ai-

kaa Rostilan tutkimuksesta on kulunut parikymmentä vuotta, mutta tilanne ei ole muuttunut. Toi-

seksi jatkotutkimusta voisi tehdä kertomuksissa vilahdelleista muista henkilöistä, joiden katsottiin 

hyväksikäyttävän toimeentulotukea. Tutkimuksen myötä heräsi kysymys siitä, että ketä nämä muut 

henkilöt ovat, tai onko heitä todella olemassa ja millainen on näiden ihmisten tilanne ?  

 
Tutkimuksen luotettavuus 

 
Tässä tutkimuksessa on pyritty alusta asti tutkimuksen luotettavuuden vahvaan läsnäoloon. Tutki-

mukseen mukaan lähteneiltä on kysytty lupa tutkimukseen lähtemisestä niin sosiaalityöntekijöiden 

kuin tutkimuksentekijänkin toimesta ja tutkimuksen tarkoitus on selitetty sekä suullisesti, että kir-

jallisesti. (Liite 2.) Tutkittavien anonymiteetti tullaan säilyttämään koko tutkimuksen ajan. Tutki-

muksessa esiintyvien haastateltavien lainauksiinkaan ei ole merkitty henkilöiden nimiä, jotta myös-

kään sosiaalityöntekijät eivät voisi sitaateista päätellä sitä, mitä oma asiakas on kertonut. Tutkimuk-

sen luotettavuutta lisää myös se, että valmis tutkimus lähetettiin kaikille tutkimuksessa mukana ol-

leille luettavaksi. Tässä tutkimuksessa kuultiin kahdeksan työttömän toimeentulotuen pitkäaikai-

sasiakkaan elämäntarinaa. Otoskoko oli pieni, mutta toisaalta kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena 

voi olla vain yksikin henkilö. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistettävyy-

teen vaan ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin tai etsimään uusia teoreettisia näkökul-

mia ilmiöihin ja tapahtumiin. Merkittävää tietoa voidaan saada jo muutamaa henkilöä haastattele-

malla. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 58-59.) Mielestäni tässä tutkimuksessa kahdeksan elämäntarinaa 

oli sopiva määrä tutkimusaineistoksi, vaikka kukin tarina oli yksilöllinen nousi tarinoista myös sa-

mankaltaisuutta esille. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on ongelmallisempi, kun narratiivisuus liitetään konstrukti-

vistiseen ajatteluun. Tällöin narratiivisen ajattelun on pikemminkin tarkoitus vakuuttaa lukija to-

dentunnusta. Kertomukset antavat mahdollisuuden ymmärtää maailmaa vähitellen kehkeytyvänä ja 

juonellisena tarinana, jossa on vahva todentuntu. Todentunnulla tarkoitetaan tunnetta jostain sellai-

senaan, joka puhuttelee lukijaa tai kuulijaa sen kautta, mitä tämä on elämässään kokenut. Tarinan 

ollessa todentuntuinen ei ole väliä, ovatko tapahtumat todella tapahtuneet vaan oleellisempaa on, 

että kertomuksen maailma avautuu kuulijalle uskottavana siten, että kuulija alkaa eläytyä tarinan 
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henkilöiden asemaan ja ymmärtää heidän toimintansa vaikuttimia niissä olosuhteissa, joissa he elä-

vät. Kertomuksissa esiintyvien henkilöiden kokemien kertomusten kautta kuulijalle voi avautua 

kokonaan uusi näkökulma asioihin. Kertojan vastuulle jää kuulijan saattaminen tietoiseksi tarinan 

tarkoituksesta. Lukijaa tai kuulijaa ei kuitenkaan pidä yrittää jymäyttää, sillä muuten kertomus me-

nettää mahtinsa ja tarinantekijä uskottavuutensa. (Heikkinen 2001, 192-193.) Narratiivisen lähesty-

mistavan analyysi on aineistolähtöistä, jossa tutkija pyrkii antamaan tutkimukseen osallistuville 

”äänen”, kuinka tutkittavat antavat asioille merkityksiä. On kuitenkin tärkeä tunnistaa, että tulkin-

nassa ja esityksissä on viime kädessä esillä tutkijan ääni. (Hänninen 1999, 34.) Elämäntarinoita 

analysoitaessa huomioitavaa onkin tutkijan oman roolin ja aseman jatkuva arviointi. (Vilkko 1997, 

84). Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt säilyttämään koko tutkimuksen ajan tutkittavien äänen. Ai-

neistonkeruun yhteydessä tutkimukseen osallistuvilla on ollut mahdollisuus kertoa niistä asioista, 

joita kokevat merkityksellisiksi ja aineistonanalysointi on ollut aineistolähtöistä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että kaikki kerrotut elämäntarinat ovat tutkimuksentekijän litte-

roimia. Kirjoitin myös heti haastattelujen jälkeen haastatteluista syntyneitä ajatuksia ylös. Äänitys-

tilanteissa tekniikka toimi hyvin ja tutkittavien ääni on selkeästi kuultavissa. Ongelmia tuotti aino-

astaan tutkittavien murre. Tutkittavat ovat eri murrealueelta kotoisin kuin itse olen, joten välillä oli 

vaikea saada selvää puhutuista sanoista. Lainaukset voivatkin olla väärin kirjoitettuja, mutta sanoma 

on kuitenkin ymmärretty oikein. Tehty tutkimus on toistettavissa, mutta saatavat tutkimustulokset 

eivät välttämättä ole samanlaiset. Tutkijan arvovalinnat vaikuttavat tutkimustuloksiin ja tutkittavien 

elämäntilanne muuttuu kaiken aikaa. Konstruktivistit ovatkin sanoneet, että kertojan nykyinen ti-

lanne vaikuttaa menneen kuvaukseen. (Hyvärinen 1998, 334). 
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Kokemukseni tutkijana 

 

Tämän tutkimuksen myötä minulle on kasvanut sisälleni taistelutahto toimeentulotukiasiakkaiden 

näkökulman esiin tuomiseksi. Alun perin toimeentulotukiasiakkuuden valitseminen tutkimusai-

heekseni lähti mielenkiinnosta, olivatko sosiaalityöntekijä ja asiakas tyytyväisiä palvelutilanteeseen. 

Tutkimukseni myötä minulla on vahvistunut tunne siitä, että toimeentulotukiasiakastyössä on paljon 

haasteita ja kehittämistyötä. Tähän haasteeseen pääsen vastaamaan kohta myös konkreettisesti, kun 

aloitan itse sosiaalityöntekijänä, jossa vastuualueena on myös toimeentulotukityö. Mielestäni tämän 

tutkimuksen aikana olen kasvanut aimo harppauksen toimeentulotukiasiantuntijana, mutta paljon on 

vielä opittavaakin.  

 

Tämän tutkimuksen eteenpäin menoa on kannustanut tutkimuksessa mukana olleiden odotukset 

tutkimukselle. Eräs haastateltavista kertoi, että oli usein ajatellut kirjoittavansa eduskuntaan toi-

meentulotukiasiakkaisiin kohdistuneista epäoikeudenmukaisuuksista ja järjestelmän kannustamat-

tomuudesta. Hän näki tämän tutkimuksen yhtenä keinona äänensä kuuluville saamiseksi ja ymmär-

ryksen lisäämiseksi pitkäaikaisasiakkaiden tilanteille. Tutkimuksen tekeminen on ollut pitkäaikai-

nen rupeama, mutta yllättävän mukava sellainen. Tutkimuksen tekeminen ei ole missään vaiheessa 

tuntunut ylitsepääsemättömältä, vaan halu sen tutkimuksen loppuun saattamiselle on ollut voima-

kas. Toisaalta voin vain istua ihmetellä, kuinka olen tähän vaiheeseen päässyt, koska joskus pro 

gradu –tutkimuksen tekeminen on tuntunut vain kaukaiselta haaveelta.  

 

Aloittaessani kirjoittaa tätä tutkimusta ajattelin, että tämä on viimeinen virallinen tutkimus, minkä 

tulen kirjoittamaan. Nyt olen kuitenkin huomannut, että en halua päästää irti tutkimusajatuksia, 

vaan tulen varmasti soveltamaan tutkivaa työotetta tulevassa työurassanikin. Näen sen vahvana työ-

välineenä, joka tulee auttamaan käytännön työn kehittämistä. 
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