
KYSELYLOMAKE: FSD3430 SOSIAALIBAROMETRI 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3430 SOCIOBAROMETER 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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

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



Otsikko: Sosiaalibarometri 2019 -kysely 
 
PYYDÄMME YSTÄVÄLLISESTI VÄLITTÄMÄÄN TÄMÄN VIESTIN KAIKILLE KUNTANNE / KUNTAYHTYMÄNNE 
/ YHTEISTOIMINTA-ALUEENNE SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE! 
 
 
Hei, 
 
Ohessa Sosiaalibarometri-kysely. Tuloksista laaditaan 29. vuotuinen julkaisu, joka kuvaa palvelujärjestelmän 
ja ihmisten hyvinvoinnin tilaa sekä ennakoi tulevaa kehitystä. Teemoina ovat mm. heikoimmassa asemassa 
olevat ihmiset, perusturvan kehittäminen ja toimeentulotuki. Näistä on tärkeää nostaa julkiseen 
keskusteluun kentän toimijoiden kokemukset ja arviot. 
 
Linkki kyselyyn: 
[#codelink] 
 
Suomalaisten hyvinvointi on monen tahon vastuulla. Siksi kyselyn saavat sosiaalityöntekijöiden lisäksi 
sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat, TE-toimistojen ja Kelan esimiehet sekä Kelan 
etuuskäsittelijät. Tuloksia julkaistaan keväästä alkaen ja koko julkaisu syksyllä. Raportin, esitysinfografiikat 
ja tiedotteet saat käyttöösi SOSTEn verkkosivuilta.  
 
Vastaathan 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.  
 
Kiitos kyselyyn vastaamisesta! Jokaisen vastaus on tärkeä. 
 
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  

http://www.soste.fi/


Sosiaalibarometri 2019: Sosiaalityöntekijät

Taustatietoja

1. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen nimi.

2. Mikä on tehtävänimikkeenne?

3. Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisessä tehtävässänne?

alle vuoden

1 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta

10 - 15 vuotta

15 - 20 vuotta

yli 20 vuotta



4. Mikä on korkein koulutuksenne?

Sosiaalityö yliopistossa (YTM/VTM)

Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus (VTM/YTM/HTM)

AMK-sosionomi

Muu AMK-koulutus

Lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus

Perusasteen koulutus

Muu tutkinto tai useita tutkintoja, mikä/mitkä?

5. Onko teillä kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtäviin?

Kyllä

Ei

Hyvinvointi, eriarvoisuus ja perusturva

6. Millainen on arvionne mukaan alueenne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne?

Huono
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hyvä
10

Tällä hetkellä

12 kuukauden kuluttua



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

Heikentynyt
paljon

Heikentynyt
jonkin
verran

Pysynyt
ennallaan

Parantunut
jonkin
verran

Parantunut
paljon

En
osaa
sanoa

Pitkäaikaistyöttömät

Tukea tarvitsevat nuoret

Tukea tarvitsevat lapsiperheet

Päihdekuntoutujat

Mielenterveyskuntoutujat

Pitkäaikaissairaat

Vammaiset

Turvapaikanhakijat

Perusturvaetuuksien varassa
elävät

Pienituloiset eläkeläiset

Ylivelkaantuneet ihmiset

Ihmiset, joiden elämäntilanteessa
monia ongelmia



8. 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:

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

Huono
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hyvä
10

En
osaa
sanoa

Viisi vuotta sitten

Tällä hetkellä

Viiden vuoden kuluttua



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 perhe-
eläke, työttömien peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat ja
vähimmäismääräiset vanhempainpäivärahat. Kokonaiskuvan saamiseksi tarkasteluun sisällytetään usein
lapsilisät, opintotuki, kotihoidon tuki ja elatustuki.
10. 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?



11. Mitä mieltä olette seuraavista perusturvajärjestelmän kehittämistä koskevista
väittämistä?

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En eri
enkä

samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

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 joustavammn niin, että
etuudet vähenevät asteittain työtulojen
lisääntyessä

Parannetaan etuuksien ja palvelujen
integraatiota



12. Missä määrin arvioitte seuraavien tekijöiden vaikuttavan alueenne eriarvoistumisen
kasvuun lähivuosien aikana?

Ei
lainkaan

Vain
vähän

Jonkin
verran

Melko
paljon Paljon

En osaa
sanoa

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?



13. 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 päivähoito-
oikeus

Tarjotaan maksuton toisen asteen
koulutus

Käynnistetään toimet kohtuuhintaisen
asumisen turvaamiseksi

Lisätään maahanmuuttajien kotoutumista
tukevia palveluja

Käynnistetään vahvemmat toimet
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Jokin muu toimi, mikä?

14. Millä keinoilla turvattaisiin mielestänne nykyistä paremmin kohtuuhintainen asuminen?



Toimeentulotuki

15. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017.
Oliko päätös mielestänne oikea?

Kyllä

Ei



16. Mitä mieltä olette seuraavista perustoimeentulotukea koskevista väittämistä?

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

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



17. 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

18. Mikä sosiaalihuollon ja Kelan välisessä yhteistyössä toimii alueellanne hyvin?

19. Mikä sosiaalihuollon ja Kelan välisessä yhteistyössä toimii alueellanne huonosti?

20. Miten Kelassa onnistutaan ohjaamaan asiakkaita sosiaalityön piiriin?

Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Ei
huonosti,
ei hyvin

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

En
osaa
sanoa

21. Onko sosiaalityön asiantuntemus Kelassa mielestänne riittävää tällä hetkellä?

Täysin
riittämätöntä

Melko
riittämätöntä

Ei
riittämätöntä,
ei riittävää

Melko
riittävää

Täysin
riittävää

En
osaa
sanoa



22. 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?

23. Kelan perustoimeentulotuen on arvioitu aiheuttavan lisätyötä sosiaalityöntekijöille.
Kuinka paljon työaikaanne kuluu nykyisin seuraaviin tehtäviin keskimäärin viikossa?

Ei lainkaan/
ei kuulu

työtehtäviini

alle 2
tuntia

viikossa

2-4
tuntia

viikossa

4-7
tuntia

viikossa

1-2
päivää

viikossa

Yli 2
päivää

viikossa

En
osaa

arvioida

Asiakkaiden avustaminen
perustoimeentulotuen
hakemisessa

Perustoimeentulotukea koskevien
lausuntojen ja lisäselvitysten
tekeminen Kelalle

Perustoimeentulotukipäätösten
läpikäyminen asiakkaiden kanssa

Avustaminen Kelan tekemien
virheellisten
perustoimeentulotukipäätösten
oikaisemisessa

Sote-uudistus



24. Miten arvioitte sote-uudistusta kokonaisuutena?

Erittäin
huono

Melko
huono

Ei huono
eikä hyvä

Melko
hyvä

Erittäin
hyvä

En osaa
sanoa

25. Miten arvioitte seuraavia sote-uudistuksen ratkaisuja?

Erittäin
huono

Melko
huono

Ei huono
eikä hyvä

Melko
hyvä

Erittäin
hyvä

En osaa
sanoa

Palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen
maakunnille

Palvelutuotannon monipuolistaminen

Asiakkaiden valinnanvapauden
lisääminen perustasolla (sote-keskus)

Lailla säädetty järjestäjän ja tuottajan
erottaminen

Asiakassetelin käyttö sosiaalihuollossa

Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto

26. Mitä uhkia näette sote-uudistuksessa (mukaanlukien valinnanvapaus)?

27. Mitä mahdollisuuksia näette sote-uudistuksessa (mukaanlukien valinnanvapaus)?



28. Miten arvioitte sote-uudistuksen onnistuvan seuraavissa asioissa?

Huonosti
Melko

huonosti
Ei huonosti,

ei hyvin
Melko
hyvin Hyvin

En osaa
sanoa

Sosiaalihuollon palvelujen vahvistuminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sosiaalipalvelujen yhdenvertainen
saatavuus

Sosiaalipalvelujen yhdenvertainen
saavutettavuus (etäisyys, aukioloajat,
esteettömyys, nettipalvelujen
helppokäyttöisyys ym.)

Laadukkaat sosiaalipalvelut

Asiakaslähtöiset sosiaalipalvelut

Lähipalvelujen turvaaminen

Hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen

Sosiaalipalvelujen kustannustehokkuus

Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien
parantaminen

Nykyistä selkeämpi sote-hallinto

Nykyistä selkeämpi sote-palvelujen
tuotantorakenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio

Palvelujärjestelmän selkeyttäminen
asiakkaan kannalta

Kustannusten nousun hillintä



29. Miten valinnanvapauden lisääminen vaikuttaa seuraaviin asioihin?

Heikentää
paljon

Heikentää
jonkin
verran

Pysyy
ennallaan

Parantaa
jonkin
verran

Parantaa
paljon

En
osaa
sanoa

Sosiaalipalvelujen laatu

Sosiaalipalvelujen saatavuus

Kustannusten hallinta

Palvelujen yhdenvertainen saatavuus
valtakunnallisesti

Heikoimmassa asemassa olevien
palveluun pääsy

Heikoimmassa asemassa olevien
palvelun laatu

Hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sujuvat
palveluketjut

Palvelujärjestelmän selkeys asiakkaan
kannalta

Työllisyys ja kasvupalvelut



30. Miten työnteon kannusteita tulisi mielestänne lisätä?

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En eri
enkä

samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa
sanoa

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

31. 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

32. Ovatko jotkut asiakasryhmät vaarassa jäädä TE-palvelujen ulkopuolelle?

Ei

Kyllä, mainitkaa kaksi keskeisintä ryhmää:



33. Kuinka suuri vaikutus seuraavilla tekijöillä on ollut osatyökykyisten heikkoon
työllistymiseen alueellanne?

Ei
lainkaan

vaikutusta
Vähän

vaikutusta

Jonkin
verran

vaikutusta

Melko
paljon

vaikutusta
Paljon

vaikutusta

En
osaa
sanoa

Yritysten haluttomuus palkata
enemmän osatyökykyisiä

Kuntien haluttomuus palkata
enemmän osatyökykyisiä

Järjestöjen haluttomuus palkata
enemmän osatyökykyisiä

Työnantajilla ei ole tottumusta
osatyökykyisten työllistämiseen

Rekrytointikäytännöt syrjivät
osatyökykyisiä

Työpaikoilla ei ole riittävää tukea
osatyökykyisille (esim. välineet,
valmennus)

TE-toimiston palveluja ei osata käyttää
rekrytoinnin tukena (mm. palkkatuki)

Palkkatukea on liian vähän saatavilla

Työnantajan omavastuu sairausajan
palkanmaksusta

Suurten työnantajien korkea
omavastuu työkyvyttömyyseläkkeistä

Työnhakijoiden ei ole taloudellisesti
kannattavaa ottaa työtä vastaan

Osa-aikatyötä ei ole tarjolla

Kokopäivätyötä ei ole tarjolla

Työnhakijoiden motivaatio
koulutukseen on alhainen

Valtion ja kuntien osatyökykyisten
työllistäminen on vähäistä

Kuntoutuspalvelujen tai
kuntoutusmäärärahojen puute

Muiden työkykyä ylläpitävien sosiaali-
ja terveyspalvelujen riittämättömyys



34. Miten organisaationne yhteistyö toimii alueenne osatyökykyisten palveluissa seuraavien
tahojen kanssa?

Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Ei
huonosti,
ei hyvin

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

En
osaa
sanoa

Ei
yhteistyötä

TE-hallinto

Terveystoimi

Kela

Yritykset

Kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset
ja säätiöt)

35. ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät lähes
kokonaisuudessaan tuleville maakunnille vuodesta 2021 lähtien. 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

Lopuksi

36. Mitä muuta haluaisitte sanoa?



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


