
KYSELYLOMAKE: FSD3188 SOSIAALIBAROMETRI 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3188 SOCIOBAROMETER 2016

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Vastaa ja vaikuta, miten kevään uudistuksista keskustellaan! 

Tervehdys, 
 
Olet saanut Sosiaalibarometri-kyselyn. Se kartoittaa sosiaali- ja terveysjohtajien sekä toimeentulotuen 
osalta sosiaalityöntekijöiden ja Kelan vastaajien näkemyksiä uudistuksista, jotka vaikuttavat tuntuvasti 
ihmisten toimeentuloon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.  
 
Keväällä etenevät muun muassa perustulokokeilun suunnitelmat ja sote-uudistus. Kohtuuhintaisen 
asumisen järjestämiseksi etsitään ratkaisuja. Toimeentulotuen perusosan siirtämisestä Kelan hoidettavaksi 
on jo päätetty, ja muutos tulee voimaan ensi vuoden alussa. Kysely käsittelee näitä teemoja.  
 
Jokainen vastaus on tärkeä. Toimeentulotuen Kela-siirtoa seurataan kahden seuraavan Sosiaalibarometrin 
puitteissa. Näin kootaan kuntien ja Kelan kokemuksia ennen lain voimaan tuloa, sen voimaantulessa ja 
siirron toteuduttua.  
 
Linkki kyselyyn: 
 
Ehdit vastata 8.2. saakka. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajien kesken arvotaan 200 euron 
arvoinen lahjakortti vapaavalintaiseen kylpylään.  
 
Toivomme, että kaikkien muutosten keskellä, mahdollisimman moni löytää aikaa vastaamiseen. Näin 
kentän asiantuntijoiden näkemykset nousevat edustavasti keskusteluun, jota mediassa tuloksista käydään.  
 
Kiitokset vaivannäöstäsi, 
 
Panu Laturi, Johtaja, SOSTE 
 
Tuloksista julkaistaan huhtikuussa 26. vuotuinen julkaisu, Sosiaalibarometri 2016. Vastaajat saavat 
sähköpostitse julkaisulinkin. Sosiaalibarometrin toteuttaa SOSTE. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta 
vastaavat johtajat ovat vastanneet Sosiaalibarometriin vuodesta 1991 lähtien. 



Sosiaalibarometri 2016 

 

Taustatiedot 

 
1. Kunnan/yhteistoiminta-alueen nimi: 




 
2. Tehtävänimikkeenne: 




 
3. Onko teillä kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtäviin? 

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

 
4. Kuinka kauan olette työskennellyt toimeentulotuen tai aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijänä? 

 Alle 2 vuotta

 2–5 vuotta

 6–10 vuotta

 11–20 vuotta

 Yli 20 vuotta

 

Arviot toimeentulotuen Kela-siirrosta 

 
5. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Oliko päätös mielestänne 
oikea? 

 Kyllä



 Ei

 
6. Miten perustelette edellä antamaanne näkemystä? 




 
7. Kuinka todennäköisinä pidätte seuraavia perustoimeentulotuen Kela-siirrosta aiheutuvia seurauksia? 

Erittäin 
epätodennäköistä 

Melko 
epätodennäköistä 

Melko 
todennäköistä 

Erittäin 
todennäköistä 

En 
osaa 
sanoa 

Kansalaisten välinen 
yhdenvertaisuus lisääntyy      

Toimeentulotukiasiakkaiden 
perusoikeuksien toteutuminen 
paranee  

    

Perustoimeentulotukea saa nykyistä 
nykyistä useampi siihen oikeutettu      

Perustoimeentulotuen etuusmenot 
kasvavat      

Toimeentulotuen hallinnolliset kulut 
pienenevät      

Asiakas saa varmemmin lain 
mukaisen toimeentulotukietuuden      

Asiakas saa varmemmin myös muut 
muut etuudet, joihin hän on 
oikeutettu  

    

Kynnys hakea toimeentulotukea 
pienenee      

Perustoimeentulotuen käsittely 
kaavamaistuu      

Perustoimeentulotukipäätöksen 
saaminen nopeutuu      

Erilaisten lisäselvitysten antaminen 
vähenee      

Toimeentulotukihakemusten 
täyttäminen helpottuu      

Toimeentulotukiasiakkaiden 
sähköiset asiointimahdollisuudet 
paranevat  

    

Toimeentulotukiasiakkaiden tarve 
asioida luukulta toiselle vähenee      

Toimeentulotukiasiakkaiden 
oikeusturva paranee     



muutoksenhakutilanteissa  

Perustoimeentulotukiasiakkaiden 
palvelutarpeiden selvittäminen 
pinnallistuu  

    

Perustoimeentulotukipäätösten laatu 
laatu heikkenee      

Kiireellisten toimeentulotukiasioiden 
toimeentulotukiasioiden käsittely 
vaikeutuu  

    

Perustoimeentulotukea käsittelevien 
käsittelevien työntekijöiden 
koulutustaso alenee  

    

Toimeentulotukiasiakkaiden saama 
henkilökohtainen palvelu paranee 
kokonaisuudessaan  

    

Toimeentulotukiasiakkaat jäävät 
aiempaa useammin vaille 
mahdollisesti tarvitsemaansa 
sosiaalityön tukea  

    

Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien toimeentulotukiasiakkaiden 
asema heikkenee  

    

Henkilökohtaisen palvelun 
tarpeessa olevat asiakkaat 
ohjataan aiempaa useammin 
hakemaan etuutta omatoimisesti 
verkkopalvelukanavan kautta  

    

Toimeentulotuen myöntämiseen 
liittyvä turha byrokratia vähenee      

Sosiaalityöntekijöille jää enemmän 
aikaa toimeentulotukiasiakkaiden 
hyvinvoinnin edistämiseen  

    

 
8. Mitä mieltä olette seuraavista toimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa koskevista väittämistä? 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Toimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvästä 
liittyvästä lainvalmistelusta ja 
uudistuksen toimeenpanosta on ollut 
saatavissa tarpeeksi tietoa.  

     

Oman organisaation tiedottaminen 
siirtoon valmistautumisesta on ollut 
riittävää.  

     

Siirron edellyttämistä käytännön 
työjärjestelyjen muutoksista on 
tiedotettu riittävästi.  

     



Oman organisaationi valmistautuminen 
siirron toteuttamiseen on ollut riittävää.       

Omassa organisaatiossani on tehty 
suunnitelmat siitä, miten työjärjestelyjä 
tullaan muuttamaan siirron myötä.  

     

Tiedän, miten minun tulee varautua 
siirron aiheuttamiin työjärjestelyjen 
muutoksiin omassa työssäni.  

     

 
9. Miten perustelette edellä antamianne Kela-siirron toimeenpanoa koskevia arvioita? 




 

Toimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvä yhteistyö 

 
10. Miten mielestänne sosiaalihuollon ja Kelan välinen toimeentulotukeen liittyvä yhteistyö sujuu alueellanne? 

 Erittäin huonosti

 Melko huonosti

 Ei hyvin eikä huonosti

 Melko hyvin

 Erittäin hyvin

 En osaa sanoa

 Yhteistyötä ei ole

 
11. Mitä uusia mahdollisuuksia ja/tai uhkia arvioitte olevan sosiaalihuollon ja Kelan välisessä yhteistyössä 
toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen alueellanne? 

Mahdollisuuksia: 




Uhkia: 




 
12. Miten tyytyväinen olette sosiaalihuollon ja Kelan väliseen tietojärjestelmäyhteistyöhön toimeentulotukiasioissa tällä 
hetkellä? 

 Erittäin tyytymätön

 Melko tyytymätön

 Ei tyytyväinen eikä tyytymätön

 Melko tyytyväinen



 Erittäin tyytyyväinen

 En osaa sanoa

 
13. Miten sosiaalihuollon ja Kelan välistä toimeentulotukiasioihin liittyvää tietojärjestelmäyhteistyötä tulisi mielestänne 
kehittää? 




 

Yhteys sosiaalityöhön 

 
14. Onko alueellenne sovittu sosiaalihuollon ja Kelan kesken toimintamalli siitä, miten sosiaalityön tarpeessa olevat 
asiakkaat ohjataan toimeentulotuen Kela-siirron jälkeen sosiaalityöntekijän vastaanotolle? 

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

 
15. Mitä mieltä olette sovitusta toimintamallista? 




 
16. Onko alueellanne suunniteltu, miten sosiaalityötä tarvitsevia ihmisiä tavoitetaan toimeentulotuen Kela-siirron 
jälkeen? 

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

 
17. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen myöntävästi, millaisia keinoja asiakkaiden tavoittamiseen on suunniteltu? 




 
18. Vapautuuko alueellanne arvionne mukaan sosiaalityöntekijöiden työaikaa nykyistä enemmän aikuissosiaalityöhön, 
rakenteelliseen sosiaalityöhön tai muihin sosiaalityön tehtäviin, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi? 

 Kyllä, mihin vapautuva aika käytetään?

 Ei, miksi?

 En osaa sanoa



 
19. Oletteko huolissanne jonkin tai joidenkin väestöryhmien tilanteesta toimeentulotuen Kela-siirtoon liittyen? 


Kyllä, mistä väestöryhmästä/-ryhmistä? 

Miksi?

 En

 En osaa sanoa

 

Perusturvan kehittäminen 

 
20. Millaisena pidätte perusturvaetuuksien tasoa tällä hetkellä? 

1 2 3 4 5 6 7 
täysin riittämätön        täysin riittävä 

 
21. Miten perusturvaa pitäisi mielestänne ensisijaisesti kehittää? 

Valitkaa näkemystänne parhaiten kuvaava vaihtoehto.

 Perusturvan tasoa tulee korottaa

 Perusturvaa tulee yksinkertaistaa

 Perusturvaa tulee kehittää muulla tavalla, miten?

 Perusturvaan ei liity erityisiä kehittämistarpeita

 En osaa sanoa

 
22. Onko alueellanne väestöryhmiä, joilla on selkeästi muita suurempi riski jäädä vaille tarvitsemiansa 
sosiaalietuuksia? 


Kyllä, mitä ryhmiä ja 

miksi?

 Ei

 En osaa sanoa

 
23. Mitä mieltä olette järjestelmästä, jossa kaikille Suomessa pysyvästi asuville henkilöille taattaisiin automaattisesti 
tietty perustulo? 

 Erittäin hyvä ajatus

 Melko hyvä ajatus

 Melko huono ajatus

 Erittäin huono ajatus

 En osaa sanoa

 
24. Mitä mieltä olette seuraavista perustulomalleista? 

Erittäin hyvä Melko hyvä Melko huono Erittäin En osaa 



ajatus ajatus ajatus huono ajatus sanoa 

Kaikille maksettava perustulo olisi 500 
euroa/kk. 
Tämän summan ylittävistä tuloista 
maksettaisiin tuloveroa 40 prosenttia  

    

Kaikille maksettava perustulo olisi 600 
euroa/kk. 
Tämän summan ylittävistä tuloista 
maksettaisiin tuloveroa 45 prosenttia  

    

Kaikille maksettava perustulo olisi 700 
euroa/kk. 
Tämän summan ylittävistä tuloista 
maksettaisiin tuloveroa 50 prosenttia  

    

Kaikille maksettava perustulo olisi 800 
euroa/kk. 
Tämän summan ylittävistä tuloista 
maksettaisiin tuloveroa 55 prosenttia  

    

 
25. Mitkä ovat alueellanne toimeentulotuessa normitetut hyväksyttävät asumismenot yhden hengen kotitalouksissa? 


 euroa

 
26. Kuinka suuri osa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea saavista asiakkaista saa sitä arvionne mukaan 
asumismenoihin? 

 Alle 25 %

 25–49 %

 50–74 %

 Vähintään 75 %

 En osaa sanoa

 
27. Mitkä olisivat arvionne mukaan riittävät toimeentulotuessa hyväksyttävät asumismenot alueellanne yhden hengen 
kotitaloudelle? 


 euroa

 

Asuminen ja toimeentulo 

 
28. Arvioikaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävyyttä alueellanne tällä hetkellä. 

täysin 
riittämätön 

1 2 3 4 5 6 

täysin 
riittävä 

7 

en osaa 
sanoa 

8 
.         

 



 
29. Mitkä asumisen tukitoimet olisivat mielestänne tehokkaita asiakkaiden asumisen tukemiseen? 




 
30. Miten suuri ongelma asunnottomuus on arvionne mukaan alueellanne? 

pieni 
1 2 3 4 5 6 

suuri 
7 

en osaa 
sanoa 

8 

.         

 
31. Mitä väestöryhmiä asunnottomuus koskettaa alueellanne eniten tällä hetkellä? 




 
32. Mikäli arvioitte asunnottomuuden olevan ongelma alueellanne, miten se tulisi mielestänne ensisijaisesti ratkaista? 




 
33. Mitä muita asioita haluaisitte vielä nostaa esille? 





 
34. Yhteystiedot kylpylälahjakortin arvontaan 

Nimi: 



Sähköpostiosoite: 



 

Lämmin kiitos vastauksestanne! 

KeskeytäKeskeytä


