K YSELYLOMAKE : FSD3430 S OSIAALIBAROMETRI 2019
Q UESTIONNAIRE : FSD3430 S OCIOBAROMETER 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Otsikko: Sosiaalibarometri 2019 -kysely

Hei,
Ohessa vuotuinen Sosiaalibarometri-kysely. Tuloksista laaditaan 29. perättäinen julkaisu, joka kuvaa
palvelujärjestelmän ja ihmisten hyvinvoinnin tilaa sekä ennakoi tulevaa kehitystä. Kela on ollut
Sosiaalibarometrin yhteistyökumppanina ja vastaajatahona jo vuodesta 1996.
Teemoina ovat mm. perusturvan kehittäminen, toimeentulotuki ja kuntoutus. Näistä on tärkeää nostaa
keskusteluun kentän eri toimijoiden kokemukset ja arviot.
Linkki kyselyyn:
[#codelink]
Suomalaisten hyvinvointi on monen tahon vastuulla. Siksi kyselyn saavat Kelan päälliköiden ja
ratkaisuasiantuntijoiden ohella kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat, TE-toimistojen
esimiehet ja sosiaalityöntekijät.
Tuloksia julkaistaan keväästä alkaen ja koko julkaisu syksyllä. Raportin, esitysinfografiikat ja tiedotteet
saatte käyttöönne SOSTEn verkkosivuilta.
Vastaattehan mahdollisimman pian. Kysely suljetaan 18.2.2019. Vastaukset käsitellään ja säilytetään
tietoturvallisesti. Yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa tulosjulkistuksissa. Aineisto
anonymisoidaan ja arkistoidaan kahden vuoden viiveellä Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Yhteystiedot ilmoittaneiden vastaajien kesken arvotaan yksi 300 euron ja yksi 150 euron arvoinen
kylpylälahjakortti.
Vaivannäöstä kiittäen,
Vertti Kiukas
Pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Lisätietoja: tutkija Anne Eronen, [yhteystiedot poistettu].
Sosiaalibarometrin toteuttaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Veikkauksen, Kelan ja TEM:n tuella. SOSTE
kokoaa yhteen yli 220 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. www.soste.fi

Sosiaalibarometri 2019: Kelan johto
Taustatietoja
1. Mikä on koulutustaustanne?
Sosiaalityön tai sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikan koulutus
Hallintotieteellinen koulutus
Taloustieteellinen koulutus
Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus (esim. valtio-oppi)
Lääketieteellinen koulutus
Terveystieteellinen koulutus
Kasvatustieteellinen koulutus
Oikeustieteellinen koulutus
Muu tai useita tutkintoja, mitä/mitkä?

2. Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisessä tehtävässänne?
alle vuoden
1 - 5 vuotta
5 - 10 vuotta
10 - 15 vuotta
15 - 20 vuotta
yli 20 vuotta

3. Minkä vakuutuspiirin alueella työskentelette?
Eteläinen
Itäinen
Keskinen
Läntinen
Pohjoinen
Muu

Toimeentulotuki
4. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017.
Oliko päätös mielestänne oikea?
Kyllä
Ei

5. Mitä mieltä olette seuraavista perustoimeentulotukea koskevista väittämistä?

Täysin
eri
mieltä
Kansalaiset ovat yhdenvertaisia
perustoimeentulotuen saannissa
Kynnys hakea perustoimeentulotukea on
matala
Päätöksen saa nopeasti
Erilaisia lisäselvityksiä tarvitaan harvoin
Hakemuksen täyttäminen on helppoa
Toimeentulotuessa toimii yhden luukun
periaate
Asiakkaiden palvelutarpeita selvitetään
riittämättömästi
Asiakkaat saavat tarvittaessa
henkilökohtaista palvelua
Moni asiakas jää vaille tarvitsemaansa
sosiaalityön tukea
Henkilökohtaisen palvelun tarpeessa
olevat perustoimeentulotuen asiakkaat
ohjataan usein hakemaan etuutta
omatoimisesti verkkopalvelun kautta
Toimeentulotuen myöntämisessä on vain
vähän asiakkaiden kannalta turhaa
byrokratiaa
Kelan etuuskäsittelijöillä on riittävästi
aikaa perustoimeentulotukipäätösten
tekemiseen
Asiakkaiden tietojen siirtyminen Kelan ja
sosiaalitoimen välillä on sujuvaa
Asiakkailla on selkeä näkemys siitä,
mihin asioihin haetaan tukea
perustoimeentulotuesta ja mihin
puolestaan täydentävästä ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta

Jokseenkin
eri mieltä

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

6. Miten Kelassa onnistutaan ohjaamaan asiakkaita sosiaalityön piiriin?

Erittäin
huonosti

Ei
huonosti,
ei hyvin

Melko
huonosti

Melko
hyvin

En
osaa
sanoa

Erittäin
hyvin

.

7. Onko sosiaalityön asiantuntemus Kelassa mielestänne riittävää tällä hetkellä?
Ei
En
Täysin
Melko
riittämätöntä, Melko Täysin osaa
riittämätöntä riittämätöntä ei riittävää riittävää riittävää sanoa
.

8. Miten sosiaalityön asiantuntemusta tulisi mielestänne lisätä Kelassa?
Voitte valita useita vaihtoehtoja.
Ei ole tarpeen lisätä
Palkataan Kelaan lisää sosiaalihuollon osaajia
Käytetään enemmän etuuskäsittelijöiden työaikaa sosiaalityön tarpeen arviointiin
Tarjotaan etuuskäsittelijöille koulutusta
Tiivistetään yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa
Parannetaan Kelan sisäistä ohjeistusta sosiaalityön tarpeen arvioinnista
Muuten, miten?

Hyvinvointi, eriarvoisuus ja perusturva
9. Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne?
Huono
1
Tällä hetkellä
12 kuukauden kuluttua

2

3

4

5

6

7

8

9

Hyvä
10

10. Miten seuraavien ihmisryhmien hyvinvointi on mielestänne kehittynyt alueellanne viiden
viime vuoden aikana?

Heikentynyt
paljon
Pitkäaikaistyöttömät
Tukea tarvitsevat nuoret
Tukea tarvitsevat lapsiperheet
Päihdekuntoutujat
Mielenterveyskuntoutujat
Pitkäaikaissairaat
Vammaiset
Turvapaikanhakijat
Perusturvaetuuksien varassa
elävät
Pienituloiset eläkeläiset
Ylivelkaantuneet ihmiset
Ihmiset, joiden elämäntilanteessa
monia ongelmia

Heikentynyt
Parantunut
En
jonkin
Pysynyt
jonkin
Parantunut osaa
verran
ennallaan
verran
paljon
sanoa

11. Minkä ihmisryhmien tilanteesta olette erityisen huolestunut omalla alueellanne? Miten
näiden ryhmien tilannetta tulisi parantaa?
Valitkaa enintään kolme ryhmää.
Pitkäaikaistyöttömät. Parannusehdotus:
Tukea tarvitsevat nuoret. Parannusehdotus:
Tukea tarvitsevat lapsiperheet. Parannusehdotus:
Päihdekuntoutujat. Parannusehdotus:
Mielenterveyskuntoutujat. Parannusehdotus:
Pitkäaikaissairaat. Parannusehdotus:
Vammaiset. Parannusehdotus:
Turvapaikanhakijat. Parannusehdotus:
Perusturvaetuuksien varassa elävät. Parannusehdotus:
Pienituloiset eläkeläiset. Parannusehdotus:
Ylivelkaantuneet ihmiset. Parannusehdotus:
Ihmiset, joiden elämäntilanteessa monia ongelmia. Parannusehdotus:
Jokin muu ryhmä. Nimeä ryhmä ja ehdotus:

12. Millaiseksi arvioitte palvelujärjestelmän toimivuuden niiden ihmisten kannalta, joiden
elämäntilanteessa on useita ongelmia?

Huono
1
Viisi vuotta sitten
Tällä hetkellä
Viiden vuoden kuluttua

2

3

4

5

6

7

8

9

En
Hyvä osaa
10 sanoa

Perusturva määritellään työelämän ulkopuolella olevien ja ansiosidonnaisten etuuksien piiriin
kuulumattomien henkilöiden pääasialliseksi toimeentuloturvaksi, jota kaikkein pienituloisimmilla täydentävät
asumisen tuet ja toimeentulotuki. Näin perusturvaan kuuluvia etuuksia ovat kansaneläke, yleinen perheeläke, työttömien peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat ja
vähimmäismääräiset vanhempainpäivärahat. Kokonaiskuvan saamiseksi tarkasteluun sisällytetään usein
lapsilisät, opintotuki, kotihoidon tuki ja elatustuki.
13. Perusturvaa on leikattu viime vuosina. Missä määrin leikkaukset ovat heijastuneet
alueenne ihmisten toimeentuloon ja palvelutarpeisiin?
Ei lainkaan
Vain vähän, miten se on näkynyt käytännössä?
Jonkin verran, miten se on näkynyt käytännössä?
Melko paljon, miten se on näkynyt käytännössä?
Paljon, miten se on näkynyt käytännössä?

14. Mitä mieltä olette seuraavista perusturvajärjestelmän kehittämistä koskevista
väittämistä?

Täysin
eri
Jokseenkin
mieltä
eri mieltä
Perusturvauudistus aloitetaan viipymättä
Etuuksien laskennassa käytettäviä
käsitteitä (mm. ikärajat, perhe- ja
tulokäsitteet) yhdenmukaistetaan
Perusturvaetuuksien
vähimmäismääräisten päivärahojen
tasoja yhtenäistetään
Perusturvaetuuksien tasoa korotetaan
Perusturvaetuuksien syyperusteisuus
säilytetään
Karensseja lyhennetään ja lievennetään
Järjestelmää uudistetaan niin, että
vältetään etuuksien maksatuskatkoja ja
takaisinperintöjä
Perusturvaetuuksia ja työtuloja
sovitetaan yhteen joustavammin niin,
että etuudet vähenevät asteittain
työtulojen lisääntyessä
Parannetaan etuuksien ja palvelujen
integraatiota

En eri
enkä
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

15. Missä määrin arvioitte seuraavien tekijöiden vaikuttavan alueenne eriarvoistumisen
kasvuun lähivuosien aikana?
Ei
lainkaan
Pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso
Avoimien työpaikkojen vähyys
Työikäisten poismuutto alueelta
Työvoiman saatavuuden haasteet
Riittämättömät resurssit hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen
Perusturvaetuuksien matala taso
Sosiaalipalvelujen heikko saatavuus
Terveyspalvelujen heikko saatavuus
TE-palvelujen heikko saatavuus
Koulutuspalvelujen heikko saatavuus
Korkeat sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksut
Korkeat lääkkeiden omavastuut
Ruuan korkea hinta
Asumisen kalleus
Liikkumisen kalleus
Tietoliikennekulujen (puhelin, netti)
korkeus
Väestön ikääntyminen
Kotitalouksien velkaantuneisuuden
kasvu
Sähköisten asiointipalvelujen
lisääntyminen
Muu, mikä?

Vain
vähän

Jonkin
verran

Melko
paljon

Paljon

En osaa
sanoa

16. Miten tärkeänä pidätte, että tulevaan hallitusohjelmaan sisällytetään seuraavia asioita
eriarvoisuuden vähentämiseksi?
Ei
lainkaan
tärkeä

Vain
vähän
tärkeä

Jonkin
verran
tärkeä

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

En osaa
sanoa

Turvataan hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kunnissa ja maakunnissa
Varmistetaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen integraatio
Korotetaan perusturvaetuuksien tasoa
Alennetaan asiakasmaksuja ja
pienennetään omavastuuosuuksia
matkoista ja lääkkeistä
Kevennetään pienituloisten verotusta
Torjutaan ihmisten ylivelkaantumista
Tuetaan osatyökykyisten työllistymistä
Palautetaan subjektiivinen päivähoitooikeus
Tarjotaan maksuton toisen asteen
koulutus
Käynnistetään toimet kohtuuhintaisen
asumisen turvaamiseksi
Lisätään maahanmuuttajien kotoutumista
tukevia palveluja
Käynnistetään vahvemmat toimet
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi
Jokin muu toimi, mikä?

17. Millä keinoilla turvattaisiin mielestänne nykyistä paremmin kohtuuhintainen asuminen?

Työllisyys ja kasvupalvelut
18. Kuinka suuri ongelma alueellanne on seuraavien ryhmien työttömyys?
Erittäin
pieni

Melko
pieni

Kohtalainen

Melko
suuri

Erittäin
suuri

En osaa
sanoa

Työttömyys yleensä
Tällä hetkellä
12 kk kuluttua
Pitkäaikaistyöttömyys
Tällä hetkellä
12 kk kuluttua
Osatyökykyisten työttömyys
Tällä hetkellä
12 kk kuluttua

19. Miten työnteon kannusteita tulisi mielestänne lisätä?

Täysin
eri
Jokseenkin
mieltä
eri mieltä
Pidennetään karensseja
Palkitaan omaehtoisesta aktiivisuudesta
Tarjotaan ihmisten tilanteen mukaisia
palveluja
Heikennetään etuuksien tasoa
Sovitetaan paremmin yhteen työtulot ja
etuudet
Vähennetään maksukatkoja ja
takaisinperintää
Vähennetään etuuksien
hakemusbyrokratiaa
Parannetaan palveluohjausta etuuksien
piiriin

En eri
enkä
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

20. Kuinka arvioitte käytettävissä olevien asiointikanavien vastaavan työttömien tarpeisiin
tällä hetkellä?

Huonosti

Melko
huonosti

Ei huonosti
eikä hyvin

Melko
hyvin

Hyvin

En osaa
sanoa

Verkkoasiointi
Sähköiset neuvontapalvelut
Puhelinpalvelu
Kasvokkain tapahtuva palvelu
toimipisteessä

21. ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät lähes
kokonaisuudessaan tuleville maakunnille vuodesta 2021 lähtien. Mihin osa-alueisiin
tulevassa organisoitumismallissa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?
Ei
lainkaan
Toimintojen organisoinnin selkeys
Työttömien kasvokkainen palvelu
Työttömille tarjottavat verkkopalvelut
Kasvupalveluja tarjoavien toimijoiden
välinen yhteistyö
Yhteistyö kuntien kanssa
Yhteensovittaminen sosiaalipalvelujen
kanssa
Yhteensovittaminen terveyspalvelujen
kanssa

Vain
vähän

Jonkin
verran

Melko
paljon

Paljon

En osaa
sanoa

22. Millaiseksi arvioitte sote-palvelujen, kasvupalvelujen ja kuntiin jäävien palvelujen (kuten
koulutus) yhteensovittamisen mahdollisuudet seuraavien ryhmien kannalta?
Erittäin
huonot

Melko
huonot

Ei huonot,
ei hyvät

Melko
hyvät

Erittäin
hyvät

En osaa
sanoa

Yleensä työttömät
Pitkäaikaistyöttömät
Nuoret työttömät
Osatyökykyiset
Maahanmuuttajataustaiset työttömät

23. Millaisia uhkia näette maakuntauudistuksessa työttömien kannalta?

24. Millaisia mahdollisuuksia näette maakuntauudistuksessa työttömien kannalta?

25. Miten arvioitte sote-uudistusta kokonaisuutena?
Erittäin
huono

Kuntoutus

Melko
huono

Ei huono
eikä hyvä

Melko
hyvä

Erittäin
hyvä

En osaa
sanoa

Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja
ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Ajallisesti rajatut kuntoutustoimenpiteet
ovat osa kuntoutumisen prosessia, joka vahvistaa kuntoutujan voimavaroja hänen arjessaan.
26. Missä määrin tunnette alueenne sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntoutuspalveluja?
En
lainkaan

Vain
vähän

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

.

27. Järjestöt tarjoavat kuntoutuspalvelujen ohella erilaisia kuntoutumista tukevia toimia.
Missä määrin tunnette alueenne sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntoutusta tukevaa
toimintaa?
En
lainkaan

Vain
vähän

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

.

28. Miten tärkeänä pidätte, että seuraavia järjestöjen kuntoutumista tukevia toimintamuotoja
olisi saatavilla alueellanne?
Ei
lainkaan
tärkeää
Vertaistuki, vertaisryhmätoiminta
Tukihenkilötoiminta
Kokemusasiantuntijan palvelut
Kuntoutusohjaajan palvelut
Juridinen neuvonta
Muu kuntoutusneuvonta, ensitieto
Kuntoutushakemusten täyttämisessä
avustaminen
Tuki kuntoutujan läheisille
Hyvinvointia ja terveyttä edistävä
virkistystoiminta

Vain
vähän
tärkeää

Jossain
määrin
tärkeää

Melko
tärkeää

Erittäin
tärkeää

En
osaa
sanoa

29. Millaiseksi arvioitte järjestöjen merkityksen kuntoutuspalveluissa ja kuntoutumista
tukevassa toiminnassa alueellanne?

Pieni
1

2

3

4

5

6

7

8

9

En
Suuri osaa
10 sanoa

Vuoden 2019 alussa
Sote- ja maku-uudistuksen jälkeen

30. Miten tärkeänä pidätte seuraavia kuntoutuskomitean ehdotuksia?
Ei
lainkaan
tärkeä
Maakunnan alueella on toiminta- ja
työkyvyn tuen ja kuntoutuksen
toimintamalli
Maakunnassa on keskitetty asiakas- ja
palveluohjaus monia palveluja
tarvitseville
Asiakkaalle nimetään vastuuhenkilö, joka
vastaa eri palvelujen ja muun tuen
yhteensovittamisesta
Eri palveluista tehdään yksi yhteinen
asiakassuunnitelma, jonka osana on
myös kuntoutus
Järjestöjen toiminta integroidaan
asiakassuunnitelmiin
Kotikuntoutuksen käyttöä laajennetaan
Työttömien kuntoutukseen pääsyä
tehostetaan
Tiedonkulkua parannetaan
tietojärjestelmiä kehittämällä

Vain
vähän
tärkeä

Jonkin
verran
tärkeä

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

En osaa
sanoa

31. Kuntoutustakuu takaisi kuntoutujalle oikeuden päästä tietyssä määräajassa
kuntoutustarpeen arviointiin ja sen mukaiseen kuntoutukseen. Tulisiko kuntoutustakuu
mielestänne ottaa käyttöön?
Ei, miksi?
Kyllä, miksi?
En osaa sanoa

32. Kuntoutuskomitea on esittänyt Kelan järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen ja
kuntoutuspsykoterapian siirtämistä maakuntien vastuulle aikaisintaan vuonna 2025. Millaisia
vaikutuksia arvioitte kuntoutujalle koituvan näiden kuntoutuspalvelujen siirtymävaiheessa?

33. Arvioitteko työttömien kuntoutusprosessin muuttuvan sote- ja kasvupalveluuudistusten myötä nykyistä selkeämmäksi?
En, miksi?
Kyllä, miten?
En osaa sanoa

Lopuksi
34. Mitä muuta haluaisitte sanoa?

35. Yhteystietonne kylpylälahjakortin arvontaa varten. Tämän kysymyksen tietoja ei yhdistetä
muihin vastauksiin eikä niitä luovuteta eteenpäin.
Nimi ja sähköpostiosoite.

