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HA: Ootko sää sit saanu sieltä Kelasta ku oot sieltä hakenut sitä toimeentulotukea, nii onko 

siellä joku työntekijä kenet on saanu kiinni tai jos on ollu sitä että tarvii selvitellä, niin ootko sä 

sieltä saanut apua siihen siihen selvittelyyn? 

H1: Siis tosi usein mulla on [aikuissosiaalityön omatyöntekijän nimi] apuna koska mulla tulee 

heti semmonen tiäkkö ”näen raivon” että mitä nyt taas ja soitan [omatyöntekijälle] ”Auta!” Että 

hän on aina sillee ”Nyt [haastateltavan nimi] otat rauhassa ja selvitellään mitä tässä tapahtuu”. 

Ja et se niinku ehkä ilman [omatyöntekijää] toi ois vielä hankalampaa tavallaan. 

HA: Eli ootko sää ollu tähän [[omatyöntekijään]] yhteydessä jos sieltä on tullu lisäselvityksiä? 

H1: Joo 

HA: Tietkö sää sitten miten hän toimii siinä kohtaa kun sää oot häneen yhteydessä? 

H1: No hän rupee soittamaan kaikkeen Kelaan ja järjestelee mitä nyt tarviikaan tai sitte antaa 

mulle niinku numeron että soita tänne. Että ei tarvi niinku yksin ruveta miettiin et mihin mä nyt 

otan yhteyttä ja mitä mä nyt sanon ja auttaa niinku semmosessa. Seki on niinkun tavallaan 

silleen, ei välttis niinku ite tuu mieleen et minne ottas yhteyttä ja miten mä nyt tän asian puran. 

Että sit ku on vähän niinku ammattilainen siinä joka tietää et niinku miten, on niinku muutakin 

kokemusta muista nuorista ja niitten samankaltasista on ongelmista niin osaa niinku kertoo et 

mihin kannattas soittaa. 

 


