
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 
 
 
Hei, 
 
Ohessa Sosiaalibarometri-kysely. Teemana on toimeentulotuki, jota on seurattu vuodesta 2016 lähtien. 
Kysymyksiä on valmisteltu yhteistyössä Kelan tutkimuksen kanssa. On tärkeää, että vastaat, jotta tulokset 
kuvaavat laajasti Kelan toimihenkilöiden kokemuksia. 
 
Linkki kyselyyn: 
[#codelink] 
 
Kyselyn saavat Kelan ratkaisuasiantuntijoiden lisäksi sosiaalityöntekijät, Kelan päälliköt sekä kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat. 
 
Tuloksista laaditaan 29. vuotuinen julkaisu, joka kuvaa palvelujärjestelmän ja ihmisten hyvinvoinnin tilaa 
sekä ennakoi tulevaa kehitystä. 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: Kelan toimihenkilöt

Taustatietoja

1. Mikä on korkein koulutuksenne?

Sosiaalityö yliopistossa (VTM/YTM)

Muu yhteiskuntatieteellinen koulutus (VTM/YTM/HTM)

AMK-sosionomi

Muu AMK-koulutus

Lukiokoulutus tai ammatillinen koulutus

Muu tutkinto tai useita tutkintoja, mikä/mitkä?

2. Siirryittekö Kelaan 1.1.2017 voimaanastuneen toimeentulotuen Kela-siirron vuoksi
sosiaalitoimesta?

Kyllä

En

3. Kuinka kauan olette työskennellyt nykyisessä tehtävässänne?

alle vuoden

1 - 5 vuotta

5 - 10 vuotta

10 - 15 vuotta

15 - 20 vuotta

yli 20 vuotta



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
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
ehkäisevästi toimeentulotuesta



6. 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

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

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

9. Miten Kelassa onnistutaan ohjaamaan asiakkaita sosiaalityön piiriin?

Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Ei
huonosti,
ei hyvin

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

En
osaa
sanoa

10. Onko sosiaalityön asiantuntemus Kelassa mielestänne riittävää tällä hetkellä?

Täysin
riittämätöntä

Melko
riittämätöntä

Ei
riittämätöntä,
ei riittävää

Melko
riittävää

Täysin
riittävää

En
osaa
sanoa



11. 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?

Perusturvajärjestelmän kehittäminen



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. 

12. 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 joustavammin niin,
että etuudet vähenevät asteittain
työtulojen lisääntyessä

Parannetaan etuuksien ja palvelujen
integraatiota

Lopuksi



13. Mitä muuta haluaisitte sanoa?

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


