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1 JOHDANTO

Sosiaalityön käytäntötutkimuksesta puhuttaessa tarkoitetaan tutkimusta, jonka

ongelmanasettelu ja aihe liittyvät käytäntöihin sosiaalialalla. Käytäntötutkimus on

soveltavaa tutkimusta, jonka pyrkimyksenä on useiden erilaisten intressitahojen,

kuten palvelujen käyttäjien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten sekä

kuntien palveleminen. Käytäntöihin liittyvä yhteys on perustavanlaatuinen, koska

yhteyden myötä on mahdollisuus käsitteellistää uudelleen vallalla olevia käsitteitä

ja teorioita. Käytäntötutkimuksessa ominaisuutena on myös toimijoiden ja tutkijoi-

den intuitio, hiljainen tieto sekä pyrkimys jaettuun tai yhteiseen tiedontuottamiseen.

Lisäksi käytäntötutkimukseen liittyy usein henkilökohtainen koskettavuus. (Satka

ym. 2005, 11–12.)

Käytäntötutkimukseni sijoittuu kunnalliseen sosiaalitoimeen, Helsingin sosiaali- ja

terveysviraston Vuosaaren palvelupisteen etuuskäsittelyyn, jossa työskentelen

johtavana sosiaalityöntekijänä ja tiimin ainoana sosiaalialan ammattilaisena.

Etuuskäsittelyn pääasiallinen työtehtävä on kirjallisten toimeentulotukihakemusten

käsitteleminen ja toimeentulotuen päätöksenteko. Toimeentulotukiasiakastalouksi-

en määrä Helsingissä on kasvanut vuodesta 2007 53,1 %:lla. Viime vuoteen näh-

den toimeentulotukiasiakastalouksia on 6,5 % enemmän. Etuuskäsittelyssä paitsi

tehdään toimeentulotukipäätöksiä, annetaan myös puhelinneuvontaa sekä kirjallis-

ten toimeentulotukihakemusten täyttöapua. Työtä tehdään moniammatillisessa

työympäristössä yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten eli sosiaalityöntekijöiden

ja sosiaaliohjaajien, toimistosihteereiden ja vahtimestareiden kanssa.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategisiin tavoitteisiin kuuluu palvelukulttuu-

rin uudistuminen. Viraston toimintaa ohjaa periaate ”Tulit juuri oikeaan paikkaan,

miten voin auttaa?”. (Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

vuosille 2014 – 2016, 5, 13). Käytäntötutkimukseni tavoitteena ja tutkimustehtävä-

nä oli selvittää, minkälaisia puheluita etuuskäsittelyyn saapuu puhelinaikana, ja

olisiko osa puheluista tarkoituksenmukaisempaa ohjata muille työntekijöille kuin

etuuskäsittelijöille. Lähtökohtana käytäntötutkimuksessani on ollut omassa työssä-

ni käydyt keskustelut niin oman jaokseni johtoryhmässä, esimieheni toimeentulo-

tuen maksupäällikön, kollegojeni kuin työntekijöidenkin kanssa sekä oma kiinnos-

tus ja halu kehittää ja järkevöittää nykyisiä työkäytäntöjä asiakaslähtöisemmiksi ja
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toisaalta myös asiakasmääriin nähden niukat työntekijäresurssit huomioiden. Toi-

saalta olen pohtinut puhelinaikojen merkitystä myös työskennellessäni aiemmin

suorassa asiakastyössä ensin sosiaaliohjaajana (sosionomi AMK) ja sittemmin

sosiaalityöntekijänä. Näen käytäntötutkimuksen liittyvän myös palvelukulttuurin

muutokseen, joka Helsingissä väistämättä on edessä muun muassa sähköisen

asioinnin käyttöönoton myötä.

Käytäntötutkimukseni raportissa kuvaan ensin tutkimuksen toimintaympäristöä eli

Vuosaaren palvelupisteen etuuskäsittelyä ja toimeentulotukityötä. Kolmannessa

luvussa selostan tutkimuksen tarkoitusta, tavoitteita ja tutkimustehtävää. Neljäs

luku käsittelee tutkimusprosessia ja käytäntötutkimuksen luonnetta. Viidennessä

luvussa kuvailen aineiston keruuta sekä analyysia ja kuudennessa luvussa näistä

johdettuja kolmea toimeentulotukityöhön liittyvää puhelinpalvelua. Johtopäätökset

ja tulosten hyödyntämisen käsittelen luvussa seitsemän ja kahdeksas luku on va-

rattu pohdinnalle.

2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2.1 Toimeentulotukityö sosiaalitoimessa

Käytäntötutkimukseni toimintaympäristönä on Helsingin kaupungin Sosiaali- ja

terveysviraston Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen Vuosaaren palvelupiste ja siellä

tarkemmin kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyyn keskittyvä etuuskäsit-

tely. Vuonna 2013 Helsingissä yhdistyi Sosiaali- ja terveystoimet yhdeksi virastoksi

ja tällöin organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että toimeentulotuen etuuskäsit-

tely ja toimeentulotukipäätösten toimeenpano eriytettiin hallinnollisesti omaan ja-

okseensa, nuorten sosiaalityö omaansa ja yli 25-vuotiaiden sosiaalityö ja sosiaa-

liohjaus omaansa. Luovuttiin moniammatillisista tiimeistä.

Toimeentulotuen etuuskäsittely kuuluu Helsingissä Perhe- ja sosiaalipalvelut -

osaston, Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityön -toimiston Toimeentulotuen maksa-

tus – jaokseen. Toimistona Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö kattaa toimeentu-

lotuen maksatuksen eli etuuskäsittelytyön ja päätösten toimeenpanon lisäksi ai-
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kuissosiaalityötä ja – ohjausta, täysi-ikäisten nuorten palveluita ja sosiaalityötä,

lastensuojelun jälkihuollon, maahanmuuttajien palveluita sekä työllistymisen tukea.

Alueellisissa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteissä työskentelee sa-

man alueellisen asiakaskunnan parissa sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia,

etuuskäsittelijöitä, toimistosihteereitä, vahtimestareita sekä heidän esimiehensä.

Kaikki työntekijät alueellisissa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteissä

tekevät osaltaan toimeentulotukityötä. Päävastuu toimeentulotukihakemusten kä-

sittelystä ja päätöksenteosta on etuuskäsittelijöillä. Sosiaaliohjaajat ja – työntekijät

tekevät pääasiassa uusien ja muiden valikoitujen asiakkaidensa perustoimeentulo-

tukipäätöksiä, suurimman osan täydentävän toimeentulotuen päätöksistä ja kaik-

kien muiden paitsi jälkihuoltonuorten ehkäisevän toimeentulotuen. Toimistosihtee-

rit toimeenpanevat toimeentulotuki- ja muut yksilöhuollon päätökset ja vahtimesta-

reiden voi sanoa osallistuvan toimeentulotukityöhön asiakasohjauksen muodossa.

Joissain toimipisteissä vahtimestareilla on asiakastietojärjestelmän katseluoikeu-

det, jolloin vahtimestari voi tarvittaessa esimerkiksi asiakkaan aulapalvelussa asi-

oidessaan tarkastaa onko asiakkaalla toimeentulotukipäätös voimassa.

Helsingissä etuuskäsittelijän työtehtäviin kuuluu kirjallisten toimeentulotukihake-

musten käsitteleminen. Hakemukset tallennetaan asiakastietojärjestelmään ja kä-

sitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Toimeentulotuen käsittelyn

määräajoista säädetään toimeentulotukilaissa. Toimeentulotukilain mukaan toi-

meentulotukiasia on käsiteltävä kiireellisessä tapauksessa käytettävissä olevien

tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä ja muussa

kuin kiireellisessä tapauksessa viivytyksettä, mutta viimeistään seitsemäntenä ar-

kipäivänä hakemuksen saapumisesta. (Toimeentulotukilaki 1997/1412, 14 a§).

Toisinaan hakemukset ovat puutteellisesti täytettyjä eikä niissä ole liitteenä kaikkia

hakemuksen käsittelyyn tarvittavia selvityksiä. Mahdollinen hakemuksen täyden-

nyspyyntö on lähetettävä toimeentulotukilain mukaan viimeistään seitsemäntenä

arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Toimeentulotukipäätös on pantava viivy-

tyksettä täytäntöön. (Toimeentulotukilaki 1997/1412, 14 a§).  Etuuskäsittelijät huo-

lehtivat hakemusten tallentamisesta asiakastietojärjestelmään, mahdollisten lisä-

selvitysten pyytämisestä, perustoimeentulotukipäätösten tekemisestä sekä etuus-

käsittelijän päätösvallan puitteissa ja yhteistyössä sosiaalialan ammattilaisten

kanssa myös täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä. Joissain toimipisteissä

etuuskäsittelijät myös valmistelevat toimeentulotuen perusosan alentamis- ja eh-
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käisevän toimeentulotuen päätöksiä sosiaalialan ammattilaisille, mutta päätösvalta

ei näihin päätöksiin ylety.

2.2 Tutkimuskohteena etuuskäsittelyn puhelinpalvelu

Vuosaaren palvelupiste palvelee hiukan alle puolia Itä-Helsingin asukkaista. Pal-

velualueeseen kuuluu Vuosaaren eri osa-alueiden (Kallahti, Meri-Rastila, Aurinko-

lahti, Keski-Vuosaari) lisäksi mm. Itäkeskus, Puotila, Vartioharju, osa Myllypuroa ja

Marjaniemi. Asiakastalouksia Vuosaaren etuuskäsittelyssä oli v. 2013 tammi-

syyskuun välillä yhteensä n. 5230. Tätä uudempia palvelupistekohtaisia asiakasta-

loustilastointeja ei ollut tätä tutkimusta varten käytössä. Näillä kaikilla asiakastalo-

uksilla on etuuskäsittelyn lisäksi vastuutyöntekijä joko sosiaaliohjauksessa, sosiaa-

lityössä tai lastensuojelun jälkihuollossa. Vuosaaren palvelupisteessä on 12 vaki-

tuista etuuskäsittelijän vakanssia, joita hoitaa yhteensä 13 etuuskäsittelijää. Lisäk-

si tiimissä työskentelee vaihteleva määrä palkkatukityöllistettyjä ja siviilipalvelus-

miehiä, jotka osallistuvat etuuskäsittelytyöhön. Tällä hetkellä Vuosaaressa on kak-

si siviilipalvelusmiestä ja neljä palkkatukityöllistettyä eli tiimin koko esimies eli minä

mukaan lukien on 20 henkilöä. Etuuskäsittelyssä Helsingissä valmistellaan keski-

määrin 145 päätöstä kuukaudessa/ etuuskäsittelijävakanssi. Vuosaaressa valmis-

teltiin loppuvuodesta 2013 198 toimeentulotukipäätöstä kuukaudessa/ etuuskäsit-

telijävakanssi. Elokuussa 2014 päätöksiä valmisteltiin Vuosaaressa 163/ etuuskä-

sittelijävakanssi. Päätösmääriin eri alueilla vaikuttavat monet seikat, muun muassa

sosiaalialan ammattilaisten ja Vuosaaressa esimerkiksi siviilipalvelusmiesten osal-

listuminen päätöksentekoon. Päätösmäärät myös vaihtelevat kuukausien mukaan;

tiettyinä kuukausina tehdään keskivertoa enemmän päätöksiä kaikissa palvelupis-

teissä.

Toimeentulotukipäätösten tekemisen lisäksi etuuskäsittelijän työtehtäviin kuuluu

erilaisten etuuksien hakemisessa ohjaaminen, toimeentulotuen kirjallisten hake-

musten täyttämisessä neuvominen, verkostoyhteistyö sosiaalialan ammattilaisten

kanssa, asiakkaan etuuksien hakemisen tilanteen tai työnhaun voimassaolon sel-

vittäminen esimerkiksi Kelan tai TE-toimiston virkailijalta, asiakaspoiminta sosiaa-

lialan ammattilaisille (ns. etuuskäsittelyn huoliseula) sekä puhelinpalvelu, joka on

Helsingissä järjestetty siten, että asiakas tavoittaa sosiaalialan työntekijät ja etuus-
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käsittelijät arkisin puhelinajalla klo 9-10. Vuosaaressa etuuskäsittelijät pitävät kukin

vuorollaan etuuskäsittelyn neuvontaa arkisin klo 10–12 siten, että tuona ajankoh-

tana asiakas voi saada ilman varattua aikaa neuvontaa toimeentulotukihakemuk-

sensa täyttämiseen tai esimerkiksi erilaisiin hakemukseen liitettäviin selvityksiin

liittyen.

Helsingissä etuuskäsittelijöillä kuten sosiaalityöntekijöillä ja sosiaaliohjaajillakin on

siis puhelinaika arkisin kello yhdeksästä kymmeneen. Joissain toimipisteissä

etuuskäsittelijöillä on käytössään niin sanottu rinkinumero, jolloin puhelut ohjautu-

vat kenelle tahansa työntekijöistä ja joissain toimipisteissä etuuskäsittelijöillä on

henkilökohtainen puhelinaika. Vuosaaren palvelualue on jaettu kahteentoista

etuuskäsittelypiiriin asiakastalousmäärät huomioiden. Kukin vakituinen etuuskäsit-

telijävakanssi hoitaa yhtä piiriä toimien kyseisen alueen vastuuetuuskäsittelijänä.

Vuosaaressa etuuskäsittelijöiden puhelinajat ovat työntekijäkohtaisia. Puhelinaika-

na asiakkailla on mahdollisuus soittaa suoraan asuinalueensa työntekijälle ja kes-

kustella haluamistaan asioista.

2.3 Aiempi tutkimus ja etuuskäsittelyn kehittämistyö

Hanna-Mari Heinosen tutkimuksessa Byrokraatti vai asiakaspalvelija? (2009) tut-

kittiin puhelinpalveluissa työskentelevien Kelan virkailijoiden toimintatapoja ja roo-

leja asiakaspalvelutilanteissa Kelan palvelukulttuurin ollessa muutoksessa. Kelan

palvelutoimintaa on kehitetty PASTE-hankkeella, jossa on mm. kehitetty asiakas-

lähtöisyyttä palvelun tavoitteena sekä keskusteltu virkailijan roolista ja paikasta

Kelan asiakaspalvelussa. Erilaisia asiointikanavia on lisätty Kelassa. Asiakas voi

asioida käymällä toimistossa tai yhteispalvelupisteissä, soittamalla yhteyskeskus-

ten puhelinpalveluihin tai hoitamalla asioitaan sähköisesti verkossa. (Heinonen

2009, 13–14). Tutkimuksessa virkailijoille löytyi useita erilaisia rooleja vuorovaiku-

tustilanteissa asiakkaiden kanssa. Rooleja olivat mm. virkailija asiakasta myötäile-

vänä, asiakkaan apurina, avuliaana asiakaspalvelijana ja lakipykäliin tukeutuvana,

tiukkana byrokraattisena koneena. (Heinonen 2009, 44–62). Näen Kelan ja sosi-

aalitoimen etuuskäsittelyn asiakaspalveluissa yhtymäkohtia: molemmissa ohjataan

etuuksien hakemisessa, selvitetään kansantajuisesti päätösten sisältöä asiakkaille

ja kerrotaan käsittelyaikatauluista. Pohjakoulutuskin voi olla molemmilla sama,
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merkonomin ammattitutkinto. Näin ollen myös roolit vuorovaikutustilanteissa voivat

olla samankaltaiset.

Etuuskäsittelytyön kehittäminen on aiemmissa organisaatioissa jäänyt sosiaalioh-

jauksen ja sosiaalityön kehittämisen jalkoihin. Uudessa organisaatiossa ja omassa

Toimeentulotuen maksatus -yksikössä etuuskäsittelytyötä ja samalla myös toi-

meentulotukityötä yleensä on pyritty kehittämään esimerkiksi järjestämällä kielen-

huollon koulutusta liittyen toimeentulotukipäätösten tekemiseen ja muokkaamalla

toimeentulotukipäätösfraaseja sekä järjestämällä toimeentulotukikoulutusta. Lisäk-

si on perustettu toimeentulotuen asiantuntijaryhmä, jossa olen myös itse jäsenenä.

Työryhmän tarkoituksena on muokata ja uudistaa Helsingin kaupungin toimeentu-

lotukeen liittyviä pysyväisohjeita, jotka toimivat etuuskäsittelijöiden ja muiden pää-

töksentekijöiden työn tukena. Pysyväisohjeissa linjataan muun muassa ohjeistuk-

sia toimeentulotuessa hyväksyttäviin kohtuullisiin asumis- ja terveydenhuoltome-

noihin, eräisiin täydentävän toimeentulotuen menoihin sekä erilaisiin toimeentulo-

tuen erityistilanteisiin kuten opiskelijoihin ja yrittäjiin. Pysyväisohjeiden linjaukset

ovat luonteeltaan työn tueksi tehtyjä, jotta kaupungissa olisi suhteellisen saman-

kaltainen linja toimeentulotuen myöntämisessä. Linjaukset noudattavat toimeentu-

lotukilakia ja Sosiaali- ja terveysviraston Opas toimeentulotukilain soveltajille –

julkaisua ollen enemmänkin tarkennuksia näihin ohjeisiin. Jokaisella sosiaalityön-

tekijällä ja – ohjaajalla on kuitenkin käytössään yksilökohtainen harkinta poiketa

pysyväisohjeista. Myös etuuskäsittelijät käyttävät yksilökohtaista harkintaa. Enim-

mäkseen etuuskäsittelyn päätösten harkinta perustuu sosiaalityöntekijän tai – oh-

jaajan tekemiin linjauksiin, mutta etuuskäsittelijä voi tietyissä raameissa käyttää

harkintaa myös itsenäisesti.

Uutena etuuskäsittelyn kehittämisen suuntana on tänä vuonna Helsingissä toi-

meentulotuen sähköinen asiointi ja sen myötä uusi asiakastietojärjestelmä. Järjes-

telmä on otettu vaiheittain käyttöön Helsingissä ja muut alueet ovat jo mukana uu-

dessa järjestelmässä ja näillä alueilla on jo mahdollista hakea toimeentulotukea

sähköisesti. Itäisellä alueella eli Vuosaaren, Herttoniemen ja Myllypuron palvelu-

pisteissä järjestelmä ja eAsiointipalvelu otetaan käyttöön lokakuun puolivälissä ja

käyttöönoton suunnittelu on parhaimmillaan käynnissä. Tavoitteena on, että vuo-

den 2014 loppuun mennessä 2 % toimeentulotukihakemuksista saapuisi sähköi-

sen asiointipalvelun kautta.
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2.4 Moniammatillinen yhteistyö toimeentulotukiasiakkaiden parissa

Sosiaalitoimessa työskentelevän etuuskäsittelijän työhön kuuluu kirjallisten toi-

meentulotukipäätösten tekemisen lisäksi paljon myös asiakkaiden sosiaalisten

näkökulmien huomioimista. Asiakkaiden tilanteita tulisi ymmärtää laajemmin kuin

pykälien, sääntöjen ja ohjeistusten mukaisesti. Myös työhön kuuluva asiakas-

poiminta ja yhteistyö sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen kanssa asettaa oman vaa-

timuksensa ymmärtää yksilöllisiäkin elämäntilanteita. Toimeentulotukipäätöksiin

liittyvissä linjaus- ja harkintakysymyksissä käydään keskustelua vastuusosiaalioh-

jaajan tai – työntekijän kanssa säännöllisesti. Joissain tapauksissa työntekijöiden

työnkuvat ja tehtävärajat hämärtyvät, eikä ole aina itsestään selvää kuka työntekijä

mitäkin asiaa hoitaa tai selvittelee etenkin, jos kyse on toimeentulotukipäätöksen

tekemisestä.

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Käytäntötutkimukseni tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden saaman puhelinpalve-

lun palvelukäytäntöjä ja tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena oli selvittää kuinka

paljon ja minkälaisia puheluita Vuosaaren palvelupisteen etuuskäsittelijät vastaan-

ottavat puhelinaikana. Tutkimuksellani halusin selvittää kuinka suuri osa etuuskä-

sittelyyn tulevista puheluista on selkeästi etuuskäsittelytyöhön liittyviä puheluita

kuten etuuskäsittelijöiden tekemien toimeentulotukipäätösten selvittämistä, pyyde-

tyistä lisäselvityksistä keskustelua tai toimeentulotuen hakemiseen liittyvää neu-

vontaa.

Tavoitteenani oli pohtia puhelinaikakäytäntöjä asiakasnäkökulma huomioiden eli

tapahtuuko Vuosaaren etuuskäsittelijöiden puhelinpalvelussa kuinka paljon ohja-

usta soittamaan edelleen sosiaalialan ammattilaisille; sosiaalityöntekijöille ja sosi-

aaliohjaajille, joilla lähtökohtaisesti on erilainen positio ja rooli sosiaalitoimen asia-

kaspalvelussa. Tavoitteena oli selvittää minkälainen rooli on tyypillisin ja toisaalta,

minkälainen olisi tarkoituksenmukaisin etuuskäsittelijän antamassa puhelinpalve-
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lussa. Tavoitteena oli myös selvittää kuinka suuri osa puheluista on sellaisia, joihin

etuuskäsittelijä ei päätösvallallaan tai ammatillisella orientaatiollaan pysty vastaa-

maan. Tutkimuksen tavoitteena oli toisaalta myös pohtia etuuskäsittelijöiden tar-

koituksenmukaisempaa työajan käyttöä. Tutkimustehtävä oli siis kaksitahoinen ja

huomioi sekä niukkenevat työntekijäresurssit että asiakaslähtöisemmän palve-

lunäkökulman. Tarkoituksenani oli myös selvittää mitä mieltä työntekijät itse ovat

puhelinaikojen hyödyllisyydestä.

Tutkimuskysymykseni olivat:

1. Kuinka paljon ja minkälaisia puheluita Vuosaaren palvelupisteen

etuuskäsittelijät vastaanottavat puhelinaikana?

2. Olisiko osa puhelinaikana saapuvista puheluista tarkoituksenmu-

kaisempaa ohjata sosiaalialan ammattilaisille?

4 TUTKIMUSPROSESSI JA KÄYTÄNTÖTUTKIMUKSEN LUONNE

4.1 Tutkimuksen eteneminen

Osallistuin käytäntötutkimuksen seminaareihin ja pienryhmätyöskentelyyn keväällä

2014. Tutkimusaiheesta ja tutkimusprosessista keskustelin yhdessä esimieheni

sekä Vuosaaren etuuskäsittelytiimin kanssa keväällä ja kesällä. Kerroin käytäntö-

tutkimuksestani oman jaokseni johtoryhmässä sekä työyhteisöni esimieskollegoille

jo tutkimusprosessin alkuvaiheessa. Esittelin käytäntötutkimusideaani ja myö-

hemmin tutkimussuunnitelmaani etuuskäsittelytiimin tiimikokouksessa. Puhe-

linaikojen seurantalomakkeen (LIITE 1) suunnittelin yhdessä yhden etuuskäsitteli-

jän kanssa ja muut tiimin jäsenet antoivat siihen tiimikokouksessa muokkausehdo-

tuksia. Tutkimussuunnitelman valmistuttua hain tutkimuslupaa Helsingin kaupun-

gilta. Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön päällikkö myönsi tutkimusluvan

9.5.2014. Tutkimusluvan saatuani keräsin aineiston. Puhelinseuranta toteutettiin

kesäkuussa ja ryhmäkeskustelut heinäkuun alussa. Olin suunnitellut toteuttavani

puhelinaikaseurannan huhtikuussa. Aikataulu viivästyi tutkimussuunnitelmaani

nähden henkilökohtaisen syyn ja tutkimusluvan saamiseen kuluneen odotettua
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pidemmän ajan vuoksi. Puhelinseurannan ajankohtaa päätin siirtää ensin touko-

kuulle ja sen jälkeen vielä kesäkuulle. Siirto toukokuusta kesäkuun alkuun johtui

työtilanteesta: toukokuussa oli useita koulutuspäiviä, TYHY -päivä ja muita erityis-

päiviä, jotka rikkoivat normaalia työviikkoa siten, ettei puhelinaikoja pidetty koko

tiimin osalta. Toukokuussa oli myös useita työntekijöitä vuosilomilla. Puhelinseu-

rannan analyysin tein kesäkuussa ennen ryhmäkeskusteluja. Ryhmäkeskustelut

toteutin siis heinäkuun alussa ja ennen vuosilomalle jäämistäni litteroin keskuste-

lut. Tutkimusraportin kirjoittaminen jäi hieman viime hetkeen. Kirjoitin raportin vas-

ta syyskuun aikana, koska halusin ottaa hiukan etäisyyttä opinnoista ja työstä viet-

tämällä kesäloman täysin ilman opinto- ja työasioiden ajattelemista. Käytäntötut-

kimusseminaarin jälkeen aion esitellä tutkimukseni tuloksia oman jaokseni johto-

ryhmässä ja Vuosaaren palvelupisteen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tiimiko-

kouksissa tai vaihtoehtoisesti palvelupistekokouksessa. Tutkimuksen tuloksia oli

tarkoitus tutkimussuunnitelman mukaisesti esitellä sosiaalityön, sosiaaliohjauksen

ja etuuskäsittelyn tiimikokouksissa jo ennen lopullisen raportin kirjoittamista, mutta

aikataulun venymisestä johtuneista syistä tämä toteutui vain etuuskäsittelyn tiimi-

kokouksessa.

4.2 Käytäntötutkimuksen luonne

Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa korostuu vuorovaikutus ja tutkimukseen osal-

listuvien tasavertainen keskustelu tiedon intressien ollessa kytkettynä käytäntöön

ja sen kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan muutos. Mikäli käytäntöä tar-

kastellaan toiminnasta, teosta ja operaatiosta koostuvana rakenteena, esiintyy

käytäntö tällöin kollektiivisena toimintana, jolla on historiansa sekä yhteiskunnalli-

nen motiivi. (Saurama & Julkunen 2009, 300–301.) Tässä käytäntötutkimuksessa

vuorovaikutus ja tutkimukseen osallistuvien tasavertainen keskustelu toteutui si-

ten, että laadin puhelinseurantalomakkeen yhteistyössä tutkimuksen osallisten,

etuuskäsittelijöiden kanssa. Ryhmäkeskustelut olivat täysin vuorovaikutuksellisia –

ne eivät olleet haastatteluja vaan keskusteluja, joissa itse toimin aiheen antajana

ja keskustelun osallisena, joskin valitsin tietoisesti kuuntelijan roolin. Käytäntötut-

kimuksessani historia näyttäytyy totuttuina tapoina ja pidempiaikaisena puhelinai-

kakäytäntönä etuuskäsittelytyössä. Yhteiskunnallinen motiivi taasen liittyy toi-

meentulotuen myöntämiseen ja sen kautta sosiaalihuoltoon.
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Käytäntötutkimus on ensisijaisesti soveltavaa tutkimusta, jossa pyritään palvele-

maan yhdessä tai erikseen monia tahoja, esimerkiksi palvelujen käyttäjiä, kuntia

tai ammattilaisia. Käytäntötutkimuksen ominaisuuksiin kuuluu myös toimijoiden ja

tutkijoiden intuition sekä hiljaisen tiedon tiedontuottaminen, johon toisaalta liittyy

myös henkilökohtainen koskettavuus. (Satka ym. 2005, 11–12.) Tässä tutkimuk-

sessani lähtökohtana olikin tutkia niin asiakaspalvelun laatua kuin työntekijöiden

tarkoituksenmukaisempaa työajan käyttöä. Tutkimukseen osallistuneiden hiljaista

tietoa yritin saada esiin ryhmäkeskusteluissa. Myös oma intressini tutkimuksen

toteuttamiseen oli vahva. Parhaimmillaan tutkimuksen tuloksilla on merkitystä

etuuskäsittelytyön kehittämiseen, töiden järkevämpään organisointiin ja toisaalta

toimeentulotukiasiakkaiden saaman puhelinpalvelun mielekkyyteen.

5 AINEISTON KERUU JA ANALYYSI

5.1 Puheluiden seuranta survey-kyselyllä

Tutkimuksen aineiston keräsin pääasiallisesti survey-kyselyllä. Survey-

tutkimukselle on tyypillistä kerätä tietoa standardoidussa muodossa joukolta ihmi-

siä. Aineisto kerätään jokaiselta yksilöltä strukturoidussa muodossa. Yleensä ai-

neiston keräämisen välineenä käytetään kyselylomaketta tai strukturoitua haastat-

telua ja aineiston avulla pyritään selittämään, kuvailemaan tai vertailemaan ilmiöi-

tä. Survey-tutkimukselle tyypillistä on myös, että tietystä ihmisjoukosta poimitaan

otos, jolle kysely tehdään. (Hirsjärvi ym. 2013, 134.) Käytäntötutkimuksessani en

kuitenkaan käyttänyt otantamenetelmää, koska tarkoituksena oli tutkia koko perus-

joukkoa eli kaikkia Vuosaaren etuuskäsittelijöitä, jotka pitävät puhelinaikoja. Otok-

sesta ei myöskään voida puhua suhteessa koko kaupungin etuuskäsittelijöihin,

koska tutkimukseen osallistuneet työntekijät ovat kaikki saman valikoidun tiimin

jäseniä. Helsingissä on yhteensä 85 etuuskäsittelijävakanssia, joista Vuosaaressa

on 12. Käytäntötutkimuksen tulokset eivät siis ole yleistettävissä koko kaupunkia

koskeviksi, eikä se tutkimuksessa ollut tarkoituksenakaan. Eri alueilla on vaihtele-

vat työkulttuurit paitsi etuuskäsittelytiimeissä myös moniammatillisesta näkökul-

masta tarkasteltuna, joten yleistettävä tutkimus puhelinaikakäytäntöjen suhteen
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olisi mielestäni ongelmallinen toteuttaa ainakin näin pienessä mittakaavassa. Toi-

saalta tutkimuksen tuloksia voitaneen soveltaa myös muihin kaupungin etuuskäsit-

telytiimeihin, mikäli puhelinaikakäytäntöihin tehdään muutoksia.

Kysely toteutettiin puhelinaikojen seurantana siten, että jokainen tiimin etuuskäsit-

telijä täytti viikon ajan päivittäin seurantalomaketta (LIITE 1). Lomaketta täytettiin

kesäkuussa. Lomakkeeseen merkittiin jokaisesta puhelusta asioinnin luonne sekä

se, jos puhelu vaati konsultointia, ohjausta tai toimeentulotukipäätöksen. Seuran-

talomake oli käyty ennen seurantajaksoa läpi tiimikokouksessa puhelinajan jäl-

keen, jolloin etuuskäsittelijät ehdottivat lomakkeeseen muokkausehdotuksia. Lo-

maketta ei lopulta ehditty testata puhelinajalla, vaikka tutkimussuunnitelmassani

näin olin suunnitellutkin. Tein kuitenkin lomakkeeseen etuuskäsittelijöiden kokouk-

sessa ehdottamat muokkaukset ja lomake osoittautui käytännössä toimivaksi.

5.2 Ryhmäkeskustelut

Kyselyn jälkeen toteutin kaksi moniammatillista ryhmäkeskustelua, joissa keskus-

teltiin kyselyn tuloksista ja puhelinpalvelun kehittämisestä. Ryhmäkeskusteluun

kutsuin osallistujia yli 25-vuotiaiden sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja etuuskäsitte-

lyn tiimeistä Vuosaaren palvelupisteen sisäisellä sähköpostijakelulistalla. Kutsuin

osallistujia keskusteluun saatekirjeen (LIITE 2.) avulla. Tutkimuksesta oli keskus-

teltu sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tiimikokouksissa, joissa kiinnostuneet osal-

listujat olivat ilmaisseet osallistumishalukkuutensa. Asiasta oli myös informoitu

etukäteen esimiespalavereiden muistioissa. Keskustelut toteutettiin vuosiloma-

aikana, mutta tästä huolimatta osallistujia ei ollut vaikea saada vaan halukkaat

osallistujat ilmoittautuivat melko pian kutsun lähetettyäni.

Molemmissa keskusteluissa oli osallisina yksi etuuskäsittelijä, yksi sosiaaliohjaaja

ja yksi sosiaalityöntekijä sekä minä. Keskustelut käytiin vapaamuotoisina työajalla.

Seurantakyselyn tulokset analysoituani olin laatinut pylväsdiagrammin ja taulukon

(LIITE 3.) eri laatuisista puheluista ja näiden puheluiden määristä ryhmäkeskuste-

lujen pohjaksi. Aineiston analyysista nostin keskusteluteemoiksi ”asiakaspuhelu

oikeaan numeroon” ja ”puheluista johtuvat toimenpiteet”. Lisäksi herättelin keskus-

telua puhelinpalvelun kehittämisestä niin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen kuin
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etuuskäsittelynkin osalta. Osallistuin itse myös keskusteluun, vaikkakin otin tarkoi-

tuksellisesti kuuntelijan roolin. Nauhoitin keskustelut ja litteroin ne osittain analyy-

sia varten.

5.3 Tutkimusaineisto

12 vakituisesta etuuskäsittelijästä puhelinajan seurantaa täytti viikon eli viiden ar-

kipäivän ajan 10 etuuskäsittelijää. Viiden arkipäivän puhelinaikojen aikana tuli yh-

teensä 171 puhelua eli 17,1 puhelua/etuuskäsittelijä. Seurantajakson aikana puhe-

luita tuli päivässä keskimäärin 3,4 työntekijää kohden.

Ryhmäkeskustelut kestivät noin puoli tuntia kumpikin. Tutkimussuunnitelmassani

olin arvioinut keskustelujen kestoksi tunnin, mutta käytännössä puoli tuntia oli riit-

tävä aika. Tallennettu aineisto on usein tarkoituksenmukaista litteroida eli kirjoittaa

sanasta sanaan puhtaaksi. Litterointi voidaan tehdä koskien koko kerättyä aineis-

toa tai vaihtoehtoisesti valikoiden. (Hirsjärvi ym. 2013, 222.) Litteroin ryhmäkes-

kustelut osittain. En nähnyt tarpeelliseksi litteroida keskusteluja kokonaisuudes-

saan vaan valikoin keskusteluista pätkiä, jotka sopivat teemoihin ”asiakaspuhelu

oikeaan numeroon” ja ”puheluista johtuvat toimenpiteet” sekä ne kohdat, joissa

tehtiin ehdotuksia puhelinpalveluiden kehittämiseksi.

5.4 Aineiston analyysi

Analysointia varten kuvasin etuuskäsittelijän ja sosiaalialan ammattilaisen (sosiaa-

liohjaaja, sosiaalityöntekijä) työnkuvat niin Helsingin sosiaali- ja terveysviraston

yleisiä tehtäväkuvauksia kuin Vuosaaren palvelupisteen käytäntöjäkin soveltaen.

Työnkuvien perusteella määrittelin missä asioissa ensisijainen asiakaspalvelija on

etuuskäsittelijä ja mitkä asiat kuuluvat ensisijaisesti sosiaalialan ammattilaisen

hoidettaviksi.

Luokittelin puhelut siten, että mikäli puhelu sisälsi jompaakumpaa tai molempia

seuraavista: 1) etuuskäsittelijän päätöksen selvittäminen 2) lisäselvitys toimeentu-

lotukihakemukseen (etuuskäsittelijällä käsittelyssä oleva hakemus), oli kyseessä
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etuuskäsittelyyn kuuluva puhelu. Näiden asioiden lisäksi etuuskäsittelyyn luokiteltu

puhelu saattoi sisältää tuen maksupäivän tai toimeentulotukipäätöksen tilan kysy-

mistä. Mikäli puhelussa kysyttiin ainoastaan jompaakumpaa tai molempia seuraa-

vista: 1) milloin toimeentulotuki on tilillä 2) onko toimeentulotukipäätös tehty, niin

kyseessä oli puhtaasti tuen maksupäivään ja maksamiseen liittyvä puhelu. Mikäli

puhelu sisälsi muita seurantalomakkeen asioita tai vaati sosiaalialan ammattilaisen

konsultointia tai ohjausta muihin palveluihin, luokittelin puhelun sosiaalialan am-

mattilaisen puheluksi huolimatta siitä sisälsikö puhelu myös etuuskäsittelyn tai

maksuasioiden kysymyksiä. Luokittelun tein sillä perusteella, että sosiaalialan

ammattilainen pystyy vastaamaan muiden asioiden selvittämisen ohessa myös

etuuskäsittelyä ja tuen maksupäivää koskeviin kysymyksiin, mutta etuuskäsittelijä

tai maksupäiväneuvontaa antava työntekijä ei pysty vastaamaan sosiaalialan

osaamista tai harkintaa vaativiin kysymyksiin. Tässä luokittelussa käytin peruste-

luna myös sitä, että viraston slogan ”olet tullut juuri oikeaan paikkaan” toteutuisi,

eikä asiakkaan tarvitsisi soittaa usealle eri työntekijälle.

171 puhelusta luokittelin edellä mainittuihin kolmeen luokkaan 168 puhelua. Kol-

men puhelun osalta oli seurantalomakkeelle valittu ainoastaan kohta ”puhelu vaati

toimeentulotukipäätöksen”. Näitä en kokenut järkeväksi luokitella. Arvelen, että

nämä kolme puhelua ovat olleet puhelimitse jätettyjä toimeentulotukihakemuksia,

joihin etuuskäsittelijä on tehnyt päätöksen päivystysluontoisesti saman päivän ai-

kana ilman tositteita tai selvityksiä.

Kyselylomakkeiden tiedot syötin Excel-taulukkoon ja Excelin ominaisuuksia käyt-

tämällä laskin eri laatuisten puheluiden määrät, konsultoinnit sekä ohjaukset. Tä-

män jälkeen taulukoin puhelut luokkien ”Etuuskäsittely”, ”Sosiaalityö ja – ohjaus”,

”Tuen maksupäivä” mukaan Excelin Pivot -taulukointiominaisuutta käyttäen. Tau-

lukosta 1. käy ilmi esimerkiksi, että etuuskäsittelijän päätöksen selvittämistä on

ollut yhteensä 67 puhelussa. Näistä 28 puhelua on kuitenkin sisältänyt lisäksi so-

siaalityön ja – ohjauksen asioita, jolloin kyseiset 28 puhelua on luokiteltu ensisijai-

sesti sosiaalityön ja – ohjauksen puheluiksi. Puheluiden sisällöistä useimmin asia-

na on ollut etuuskäsittelijän päätöksen selvittäminen. Muita yleisiä aiheita ovat ol-

leet kysymys onko toimeentulotukipäätös tehty yhteensä 57 puhelussa ja milloin

toimeentulotuki on tilillä yhteensä 36 puhelussa. Huomattavan usein on myös valit-

tu kohta ”muu”. Näitä muita olivat muun muassa kysymykset vammaispalveluista,
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Kelan sairauspäivärahan maksuista, lasten harrastuskuluista ja Pakilan työkes-

kuksen kalusteista, isosta perinnöstä ilmoittaminen ja kesätöiden kysyminen 17-

vuotiaalle nuorelle. Nämä 44 puhelua asialla ”muu” olen luokitellut sosiaalityön ja –

ohjauksen puheluiksi, vaikka osa niistä olisikin mahdollista hoitaa etuuskäsittelijän

toimesta. Luokitteluun päädyin siitä syystä, että sosiaalityöntekijä tai – ohjaaja voi

selvittää asioita laajemmalla skaalalla kuin etuuskäsittelijä.

Taulukko 1

Kuviossa 1 on esitetty puhelujen määrät luokiteltuna tuen maksupäivään, sosiaali-

työhön ja – ohjaukseen sekä etuuskäsittelyyn. Pylväistä havainnollistuu, että vain

47 puhelua etuuskäsittelijöille saapuneista kaikista puheluista oli puhtaasti etuus-

käsittelyn puheluita. Prosenteissa etuuskäsittelyn puheluiden osuus on noin 28 %

ja sosiaalityön ja – ohjauksen jopa 49 %.

Asia Etuuskäsittely
Sosiaalityö
ja -ohjaus

Tuen mak-
supäivä

Kaikki
yhteensä

Etuuskäsittelijän päätöksen selvittäminen 39 28 0 67
Sos.alan ammattilaisen päätöksen selvit-
täminen 0 7 0 7
Lisäselvitys ttt-hakemukseen
/etuuskäsittelijä 11 5 0 16
Lisäselvitys ttt-hakemukseen /sos.alan
ammattilainen 0 1 0 1
Ajanvaraus 0 8 0 8
Milloin toimeentulotuki tilillä 10 7 19 36
Onko päätös tehty 13 9 35 57
Sosiaalialan ammattilaisen harkintaa vaa-
tiva 0 14 0 14
Vastuutyöntekijän yhteystietojen kysymi-
nen 0 18 0 18
Muu 0 44 0 44

Puhelu vaati
Sosiaalialan ammattilaisen konsultointia 0 14 0 14
Ohjausta muihin palveluihin 0 9 0 9
Toimeentulotukipäätöksen 11 6 0 17

Puheluiden määrä 47 83 38 168
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Kuvio 1

Molemmissa ryhmäkeskusteluissa oli osallistujana yksi etuuskäsittelijä, yksi sosi-

aaliohjaaja ja yksi sosiaalityöntekijä yli 25-vuotiaiden tiimistä. Molemmissa keskus-

teluissa syntyi paljon keskustelua aiheesta ”asiakaspuhelu oikeaan numeroon”.

Sosiaaliohjaajat ja – työntekijät kertoivat heille myös tulevan paljon puheluita, jotka

eivät asian laadun vuoksi välttämättä kuuluisi lainkaan heille. Yleisesti koettiin, että

asiakkaille on ehkä epäselvää kuka on vastuutyöntekijä ja kuka hoitaa mitäkin asi-

aa. Työnjaon sosiaaliohjauksen ja sosiaalityöntekijöiden välillä koettiin olevan

epäselvän ja arveltiin, että asiakkaat soittavat siksi usein etuuskäsittelijälle, koska

etuuskäsittelijän nimi ja numero näkyvät viimeisimmässä toimeentulotukipäätök-

sessä. Epäiltiin vaihteen toimivuutta asiakasohjauksessa ja koettiin internet-

sivustot epäselviksi. Myös jatkuvan työntekijävaihtuvuuden erityisesti sosiaaliohja-

uksessa koettiin tuottavan hankaluuksia oikean työntekijän löytymisen kannalta.

Todettiin myös, että aikuissosiaalityön työntekijät, oli sitten kyse etuuskäsittelijästä,

sosiaaliohjaajasta tai sosiaalityöntekijästä, toimivat eräänlaisina yleisneuvojina ja

palveluohjaajina muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiakkaat kyselevät puhe-

limessa esimerkiksi terveydenhuoltoon tai päivähoitoon liittyviä kysymyksiä.

”Puheluista johtuvat toimenpiteet” ei herättänyt juurikaan keskustelua. Molemmis-

sa keskusteluissa tuli ilmi, että jotkut puhelut vaativat konsultointia suuntaan tai

toiseen – sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan ja etuuskäsittelijän välillä. Keskuste-

lua käydään lähinnä toimeentulotukipäätösten linjauksista. Toimeentulotukipäätök-

siä tehdään puheluiden perusteella jonkin verran kaikkien työntekijöiden toimesta.

Nämä päätökset ovat luonteeltaan päivystystyyppisiä päätöksiä esimerkiksi vält-
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tämättömiin lääkkeisiin. Arvioni mukaan keskustelua olisi herännyt enemmän, mi-

käli tutkimuskohteena olisi ollut sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen puhelut, koska

heille tulevat puhelut johtavat useammin toimenpiteisiin ja asiakastapaukset ovat

monimutkaisempia.

Puheluiden määriin liittyen katsoin Helsingin kaupungin asiakastietojärjestelmän

ATJ Web:n Tilastoportaalista Idän Etuuskäsittely 1 (Vuosaari) – tiimin tilastomer-

kinnät puhelumääristä ajalta tammi-elokuu 2014. Tuona aikana tilastoituneita pu-

heluita oli yhteensä 3435 eli kuukaudessa noin 429,4 puhelua. Vakituisten etuus-

käsittelijävakanssien ja 20 kuukausittaisen työpäivän mukaan laskettuna tämä tar-

koittaisi 1,8 puhelua työntekijää kohti päivässä. Suora laskeminen ei kuitenkaan

kerro totuutta, koska tässä ei ole huomioituna vuosilomia eikä sairauspoissaoloja.

Määräaikaisten työntekijöiden puhelut eivät ole mukana keskiarvon laskemisessa,

vaikka Tilastoportaalin tilastoinnissa ne näkyvätkin. Määräaikaisten työntekijöiden

määrä vaihtelee, kuten myös heidän työtehtävänsä: joidenkin määräaikaisten

etuuskäsittelijöiden työnkuvaan ei kuulu toimeentulotukipäätösten valmistelu eikä

silloin myöskään asiakaspuhelut. Mielestäni noin kaksi puhelua päivässä työnteki-

jää kohden kuulostaa vähäiseltä. Tilastoportaaliin tilastoituvat vain ne puhelut, jois-

ta tehdään manuaalisesti tilastomerkintä. Tämä on kunkin työntekijän omalla vas-

tuulla. Todennäköisesti osa puheluista jää syystä tai toisesta merkitsemättä asia-

kastietojärjestelmään; osa unohtuu, jos tapahtumamerkintää ei tehdä heti puhelun

aikana. Näin käy ainakin omalla kohdallani helposti.

Analysoin kyselyn ja keskustelujen tulokset sekä asiakaspalvelun ”Olet tullut juuri

oikeaan paikkaan” että työntekijäresurssien oikea-aikaisen kohdentamisen näkö-

kulmasta. Tästä syystä sosiaalityöhön tai – ohjaukseen luokitellut puhelut on luoki-

teltu kuuluvaksi sosiaalialan ammattilaiselle, vaikka ne olisivatkin sisältäneet myös

etuuskäsittelyn neuvontaa. Mikäli saapuneissa puheluissa kukin luokiteltu työnteki-

järyhmä hoitaisi vain oman alansa asiaa, olisi se vastoin Sosiaali- ja terveysviras-

ton slogania. Näin ollen onkin huomioitavaa se, että tosiasiallisesti isossa osassa

etuuskäsittelyyn saapuneista puheluista asiakas ei saanut tarvitsemaansa palve-

lua etuuskäsittelijältä vaan asiakkaan tuli joko soittaa sosiaalityöntekijälle tai – oh-

jaajalle tai etuuskäsittelijän selvittää asiaa sosiaaliohjaajan tai – työntekijän kanssa

ja palata myöhemmin asiaan.
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5.5 Tutkimuseettiset kysymykset

Oma positioni tutkimuksen toimintaympäristössä on toisaalta antoisa, toisaalta

haasteellinen. Työskentelen Vuosaaren etuuskäsittelytiimin johtavana sosiaali-

työntekijänä, joten sikäli tutkimus oli helppo järjestää. Tiedän työni puolesta tutki-

mukselle olevan aidosti tarvetta. Toisaalta taas positioni sekä noin kymmenen

vuoden työkokemukseni virastossa ja kyseisessä palvelupisteessä teetti, kuten

olin etukäteen arvellutkin, haasteita käytäntöjen tarkastelemiselle ulkopuolisen

silmin. Tutkimuseettiseltä kannalta esimiesasemani on mielenkiintoinen ja haas-

teellinen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mietinnön (2009) mukaan tutkimus-

eettisiä periaatteita ovat tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, va-

hingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja (Rauhala & Virokannas

2011, 239). Mietinkin jo tutkimusta suunnitellessani, kuinka tutkimuksessani toteu-

tuu itsemääräämisoikeus, jos tutkimukseen osallistuminen on kyselylomakkeen

täyttämisen osalta työtehtävä jokaiselle tiimini työntekijälle. Olisivatko työntekijät

osallistuneet tutkimuksen toteutukseen, mikäli tutkimuspyyntö olisi tullut ulkopuoli-

selta henkilöltä ja olisi täysin vapaaehtoinen? Toisaalta, tämäntyyliset tehtävät

ovat sosiaalitoimessa arkipäivää – oman työn ohella tehdään toisinaan erilaista

manuaalista työnseurantaa ja kehittämistyötä. Tämän käytäntötutkimuksen toivoin

tutkimusta suunnitellessani olevan mielekäs paitsi itselleni, myös työntekijöille,

koska tutkimuksen tarve lähtee käytännöistä ja tarkoituksena on paitsi järkevöittää

ja parantaa asiakaspalvelua myös työntekijöiden ajankäyttöä. Keskustelin jälkikä-

teen tiimini kanssa lomakkeen täyttämisestä eikä sitä koettu hankalaksi tai epä-

miellyttäväksi. Seurantaan on viitattu myös jälkikäteen – viimeksi viikko sitten yksi

työntekijä naurahti, että olisipa puhelinaikojen seuranta toteutettu nyt elo-syyskuun

vaihteessa, kun puheluita tulee hyvin paljon enemmän kuin kesäkuun alussa. Niin

lomakkeita täyttäneet etuuskäsittelijät kuin ryhmäkeskusteluihin osallistuneet työn-

tekijätkin vaikuttavat aidosti kiinnostuneilta tutkimuksesta ja sen etenemisestä –

kääntöpuolena on kuitenkin mainittu huoli siitä, että työntekijöiden mielipiteitä ei

kuulla riittävästi palveluja kehitettäessä.
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6 TOIMEENTULOTUEN JA AIKUISSOSIAALITYÖN PUHELINPALVELU

6.1 Toimeentulotuen maksuneuvonta

Toimeentulotuen maksatuksen yksikössä toimii tällä hetkellä keskitetty toimeentu-

lotuen maksuneuvonta. Keskitetystä neuvonnasta asiakas voi tiedustella onko hä-

nen toimeentulotukipäätöksensä tehty ja milloin tuki on maksussa. Etuuskäsittelyn

puheluseurannasta kävi ilmi, että noin 23 % puheluista oli sellaisia, jotka olisi ollut

tarkoituksenmukaisinta hoitaa toimeentulotuen maksuneuvonnassa. Näissä puhe-

luissa kysyttiin ainoastaan toimeentulotukihakemuksen tilaa ja/tai milloin myönnet-

ty tuki on tilillä. Toimeentulotuen maksuneuvontaan liittyen ryhmäkeskusteluissa

esitettiin ehdotus, että keskitetyn maksuneuvonnan puhelinnumero voisi olla kirjal-

lisessa toimeentulotukipäätöksessä päätöksentekijän numeron lisäksi. Keskitetys-

tä neuvonnasta annetaan puhelinneuvontaa koko virka-ajan, kun taas päätöksen-

tekijöillä on puhelinajat klo 9-10. Ehdotettiin myös, että voisi olla tekstiviestipalvelu,

josta voisi tekstiviestillä kysyä onko hakemus käsitelty ja milloin on tuen maksu-

päivä. Tämä edellyttäisi rekisteröitymistä ja tunnistautumista esimerkiksi pankki-

tunnuksilla.

6.2 Toimeentulotukipäätösten ja lisäselvityspyyntöjen selvittäminen

Kuviosta 2 käy ilmi mitä etuuskäsittelypuheluiksi luokitellut puhelut pitivät sisällään.

Suurin osa selkeästi etuuskäsittelypuheluista koski etuuskäsittelyssä tehtyjen toi-

meentulotukipäätösten selvittämistä (kuviossa ptös selv. etk.). Päätöskieli voi olla

joillekin asiakkaille hankalaa ymmärtää paitsi viranomaiskielen, myös kielitaidon

puutteen vuoksi. Itäisessä Helsingissä iso osa asiakkaista on maahanmuuttaja-

taustaisia, joten kielitaito tai tietämättömyys järjestelmästä ja toimeentulotuen

myöntämisen käytännöistä voi osaltaan aiheuttaa haasteita ymmärtää päätöksiä.

Toisaalta toimeentulotuki viimesijaisena etuutena ja sen myöntämisperusteet eivät

ole kantasuomalaisillekaan aina helppoja ymmärtää. Osa päätösten selvittelypu-

heluista vältettäisiin varmaankin sillä, että päätöksissä olisi avattu esimerkiksi las-

kelmaa enemmän eikä käytettäisi niin paljon viranomaiskieltä, kuten sanoja ”nor-

mivaje” tai ”tuloylijäämä”.
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Päätöksen selvittämisen lisäksi etuuskäsittelypuheluissa kysyttiin toimeentulotuki-

hakemuksen tilaa eli onko päätös tehty (kuviossa ptös tehty) ja milloin tuki on tilillä

(kuviossa ttt tilillä). Lisäksi 11 kertaa haluttiin keskustella lähetetystä lisäselvityk-

sestä (kuviossa lisuri etk.). Etuuskäsittelijät ovat kertoneet, että osa asiakkaista

haluaa antaa pyydetyn lisäselvityksen puhelimitse – asiakas saattaa esimerkiksi

soittaa ja kertoa työnhaun tai jonkin ensisijaisen etuuden hakemisen tilanteesta tai

pyytää tekemään päätöksen sillä kertaa ilman tiliotetta. Näin on uskoakseni ja ai-

emman kokemukseni perusteella myös sosiaaliohjauksessa ja sosiaalityössä.

Kuvio 2

Tällä hetkellä Vuosaaressa on siis jokaisella etuuskäsittelijällä oma puhelinaika klo

9-10 joka arkipäivä. Naapurikunnissa Espoossa ja Vantaalla asia on organisoitu

siten, että etuuskäsittelijöillä ei ole omia puhelinaikoja vaan yksittäisen etuuskäsit-

telijän päätöksiä katsotaan voivan selvittää kenen tahansa etuuskäsittelijän toi-

mesta. Vuosaaren etuuskäsittelijät näkevät molemmissa käytännöissä puolensa.

Yhtäältä he jo nyt selvittelevät paljon toistensa tekemiä päätöksiä ja lähettämiä

lisäselvityksiä siitä syystä, että puhelut eivät ohjaudu aina oikeille työntekijöille.

Työnteon tehokkuuden kannalta koettiin, että tunti lisää päätöksentekoaikaa päivit-

täin auttaisi jononhallinnassa ja siten seitsemän arkipäivän käsittelyajan mukaisen

palvelutakuun toteutumisessa. Toisaalta taas jotkut työntekijöistä kokevat, että osa

työn mielekkyydestä syntyy pitkäaikaisista asiakassuhteista: tietyt asiakkaat soit-

tavat mieluiten aina oman alueen etuuskäsittelijälle, jolloin tilanne on työntekijälle

tuttu ja siten päätöksiä helpompi ja nopeampi tehdä yksilöllisemmin. Jotkut asiak-

kaat jopa kysyvät tutun etuuskäsittelijän loma-ajan etukäteen eivätkä asioi tällöin
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lainkaan puhelimitse. Tähän ratkaisuna voisi olla se, että työntekijät itse soittaisivat

nykyistä enemmän asiakkaalle päin, mikäli hakemukseen tarvitaan lisäselvitystä.

Kaikesta ei tarvitsisi pyytää kirjallista selvitystä vaan monta asiaa voisi hoitaa no-

peammin ja joustavammin puhelimitse selvittämällä.

6.3 Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön puhelut

Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön puheluihin luokiteltiin kaikki loput puhelut, jotka

eivät suoraan uponneet kahteen muuhun luokkaan. Ryhmäkeskusteluissa oltiin

yhtenäisesti sitä mieltä, että asiakkaan tulee saada keskustella oman vastuusosi-

aaliohjaajan tai – työntekijän kanssa. Koettiin, että asioiden hoitaminen on jousta-

vinta, nopeinta ja sujuvinta niin asiakkaan kuin työntekijänkin kannalta, jos puhe-

linpalvelua antaa sosiaalityön ja – ohjauksen osalta lähtökohtaisesti sama työnte-

kijä. Tässä nähtiin kuitenkin myös epäkohtia: työntekijöiden käytännöt vaihtelevat

ja asiakkaiden koettiin saavan epätasalaatuista palvelua. Erityisesti asiakkaiden

koettiin olevan huonommassa asemassa sellaisissa asiakaspiireissä, joissa työn-

tekijä on vaihtunut useasti viimeisen vuoden aikana. Koettiin, että nykyinen puhe-

linaikakäytäntö on muutoin toimiva, paitsi pitäisi pystyä tarvittaessa siirtämään itse

puhelinaika esimerkiksi iltapäivälle. Toisinaan on esimerkiksi kotikäyntejä ja koulu-

tuksia, jotka on välttämätön hoitaa aamupäivällä. Automaattisen aikaohjauksen

vuoksi asiakaspuhelut eivät tule läpi kuin klo 9-10. Sosiaaliohjauksen ja – työn pu-

heluista työntekijät itse kertoivat niiden sisältävän kaikkea mahdollista taivaan ja

maan väliltä. Sosiaaliohjaajilta ja – työntekijöiltä tiedustellaan monenlaisia asioita,

pyydetään apua hyvinkin erikoisiin asioihin ja kaikesta pitäisi vähän tietää ja tarvit-

taessa osata ohjata erityispalveluihin. Uusien asiakkaiden osalta puhelinneuvonta

nähdään erityisen tärkeänä, koska asiakkuuden alkuvaiheessa annetaan runsaasti

informaatiota ja toimintaohjeita liittyen esimerkiksi salassapitoon, tietosuojaan,

toimeentulotuen hakemiseen ja tietojenantovelvollisuuteen. Uuden asiakkaan toi-

meentulotuen hakemiseen liittyvään puhelinneuvontaan olisikin mielestäni hyvä

olla selkeä malli, jota käytettäisiin kaikissa palvelupisteissä.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Käytäntötutkimuksen tuloksista voidaan yleisesti todeta, että iso osa etuuskäsitteli-

jöille puhelinaikana saapuvista puheluista olisi tarkoituksenmukaisempaa hoitaa

muiden kuin toimeentulotukihakemuksia käsittelevien etuuskäsittelijöiden toimesta.

Puheluista vain 28 % koski puhtaasti etuuskäsittelyn asioita. Asiakaslähtöisyyttä ja

niukkoja työntekijäresursseja ajatellen ei voida pitää kovinkaan järkevänä, että

kaikki kaupungin 85 etuuskäsittelijää pitävät puhelinaikaa päivittäin etenkin kun iso

osa puheluista kuuluisi sosiaalityöntekijälle tai – ohjaajalle tai voitaisiin hoitaa kes-

kitetystä maksatuksen neuvonnasta. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, että jokaises-

sa palvelupisteessä olisi yksi etuuskäsittelyn neuvontanumero, johon tulevia puhe-

luita työntekijät vastaanottaisivat vuoropäivinä. Puhelinaika voisi olla pidempi kuin

yhden tunnin, esimerkiksi tunti aamupäivällä ja tunti iltapäivällä tai vaihtoehtoisesti

koko päivän, jolloin puhelinpalvelun hoitamisen voisi jakaa kahden tai kolmen

työntekijän kesken. Lisäksi käytössä voisi olla takaisinsoittojärjestelmä jolloin asia-

kaspuheluista, jotka eivät jonon vuoksi pääse läpi, tallentuisi numero ja työntekijät

soittaisivat asiakkaalle päin.

Nykykäytännöllä asiakkaalla on liian monta puhelinnumeroa valittavanaan, kun

hänellä on asiaa aikuissosiaalityöhön tai toimeentulotukiasioihin liittyen. Oikean

puhelinnumeron löytäminen internet-sivustoilta voi olla haasteellista, koska osoite-

haullinen palvelukartta ei neuvo suoraan työntekijän nimeä ja numeroa vaan aino-

astaan palvelupisteen. Linkit palvelupisteiden sivuille eivät toimi ja toista kautta

palvelupisteen sivulle mentäessä pdf-tiedostona avautuvat katuluettelot ovat epä-

selviä ja kaikilla palvelupisteillä tiedosto on omanlaisensa. Myös oikean henkilön

kiinnisaaminen vaihteen kautta voi olla hankalaa työntekijöiden vaihtuvuuden

vuoksi. Etuuskäsittelijöiden palautekeskustelussa arveltiin asiakkaiden soittavan

”mihin tahansa numeroon”, josta vastataan. Jos numeroita olisi valittavana vä-

hemmän eri tarkoituksiin, olisi myös todennäköisempää se, että asiakas valitsee

suoraan oikean numeron.

Palvelupistekohtainen, koko virka-ajan vastaava neuvontanumero olisi omasta

mielestäni järkevin vaihtoehto. Neuvontapuhelinpalvelussa voisi tällöin olla auto-

maattinen aloitusvalikko, jossa tietyn numeron valitsemalla voisi heti puhelun alus-

sa ilmoittaa mitä asia koskee, jolloin puhelu ohjautuisi joko etuuskäsittelyyn, toi-



22

meentulotuen keskitettyyn maksuneuvontaan tai sosiaalipalvelujen yleisneuvon-

taan. Etuuskäsittelyn neuvontanumerosta voisi saada yleistä neuvontaa liittyen

toimeentulotukipäätöksiin, lisäselvityspyyntöihin ja maksuasioihin sekä toimeentu-

lotuen hakemiseen ja keskitetty maksatuksen neuvontanumero toimisi samoin kuin

nytkin. Sosiaaliohjaajan neuvontanumerosta voisi saada yleistä neuvontaa sosiaa-

lipalveluihin liittyen. Sosiaaliohjaajan neuvontanumeron ei tarvitsisi olla palvelupis-

tekohtainen vaan nykyinen sosiaalipalvelujen yleisneuvonta voisi vastata näihin

puheluihin, jolloin sosiaaliohjaajilla ja – työntekijöillä olisi edelleen normaalit omat

puhelinaikansa. Etuuskäsittelijän rooli puhelinpalveluissa on tarkoituksenmukaisin

mielestäni silloin kun etuuskäsittelijä selvittää päätöksen sisältöä tai lisäselvitys-

pyyntöä tai antaa ohjausta toimeentulotuen hakemisessa. Tarkoituksenmukaista

työajan käyttöä etuuskäsittelyn päätöksentekijöille ei ole se, että ohjataan soitta-

maan alueen mukaiselle sosiaalialan ammattilaiselle, välitetään soittopyyntöjä tai

selvitellään asioita, jotka eivät etuuskäsittelytyöhön kuulu.

Tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää laajempaan palvelukulttuurin muutokseen

tähtäävässä kehittämisprosessissa, etuuskäsittelytyön työkäytäntöjen kehittämi-

sessä sekä asiakaspalvelun tehostamisessa ja laadun parantamisessa. Tutkimus-

suunnitelmassani kirjoitin, että ”onnistunut tutkimusprosessi voi parhaimmillaan

tuottaa tietoa asiakasprosessien ohjautuvuudesta etuuskäsittelystä sosiaalialan

ammattilaisille sekä vahvistaa hiljaista tietoa taikka toisaalta viedä pohjaa vääriltä

uskomuksilta liittyen siihen minkälaisia puheluita etuuskäsittelijät vastaanottavat

puhelinaikana ja kuinka suuri osa puheluista kuuluisi ensisijaisesti jonkin muun

ammattiryhmän hoidettavaksi.” Ennen tutkimuksen tekemistä oletukseni oli, että

iso osa puheluista kuuluisi ensisijaisesti muille työntekijöille kuin etuuskäsittelyyn.

Tulokset eivät siis hämmästyttäneet, vaan kävi juurikin niin, että hiljainen tieto tai

niin sanottu mutu – tieto vahvistui. Hämmentävintä tutkimuksen tuloksissa olivat

mielestäni Tilastoportaalista saatujen puheluiden määrät. Tähän uskon selityksenä

olevan sen, että kaikkia puheluita ei vain syystä tai toisesta muisteta tai ehditä ti-

lastoida, koska tilastointi tapahtuu manuaalisesti ja on yksittäisten työntekijöiden

vastuulla.
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8 POHDINTA

Tutkimusprosessina oman tiimini kanssa toteutettu tutkimus on ollut mielenkiintoi-

nen matka. Tutkimuksen tekemisen olen kokenut erittäin mielekkääksi, koska aihe

koskettaa henkilökohtaisesti ja liittyy vahvasti omaan työhöni ja työn kehittämiseen

niin asiakasnäkökulma kuin työntekijäresurssitkin huomioiden. Työntekijöiden an-

tamat kehitysehdotukset ovat olleet samassa linjassa suhteessa tutkimuksen tu-

loksiin ja omiin sekä toisaalta myös esimieheni ajatuksiin puhelinpalveluiden järke-

vöittämisestä ja työntekijöiltä on noussut hyviä ajatuksia puhelin- ja myös muiden

asiointipalvelujen kehittämiseksi. Tutkimusta on ollut mielekästä tehdä oman tiimini

työntekijöiden kanssa. Olen kokenut koko tiimin osallistumisen erittäin tärkeäksi on

osallistuminen sitten ollut lomakkeen täyttämistä tai lomakkeen laatimisessa avus-

tamista, vinkkejä taulukointiin liittyen tai tutkimustulosten kommentointia.

Tutkimusprosessia hankaloitti aikataulujen venyminen. Aikatauluongelmiin (tutki-

musluvan saamisen venyminen, henkilökohtaiset syyt ja työjärjestelyt tiettyinä

ajankohtina) liittyen joitain tutkimussuunnitelmassani aikomistani asioista en saa-

nutkaan tehtyä. Huomasin, että käytäntötutkimuksen tekeminen osana omaa työtä

on melkoisen aikaa vievä prosessi ja aikataulumuutoksia varten tulisi olla vielä

enemmän pelivaraa kuin nyt oli. Toisaalta taas koen, että tutkimus onnistui hyvin

juuri siitä syystä, että tein sen omassa työssäni. Vaikka puheluiden seurantaloma-

ketta ei käytännössä testattukaan puhelinajalla, ja vaikka en ehtinyt esitellä tutki-

muksen tuloksia kaikille palvelupisteen sosiaalityöntekijöille ja – ohjaajille ennen

raportointia, koen tutkimuksen onnistuneen.

Tutkimuksen tekemisessä koin vielä aikatauluasioitakin hankalammaksi tutkimus-

aiheeseen liittyvän relevantin teorian löytämisen. Toimeentulotuen etuuskäsittelyn

puhelinpalveluita ei ole tutkittu, enkä löytänyt mielestäni sopivaa vertailukohdetta

kansainvälisistä enkä myöskään kotimaisista tutkimuksista. Kelan puhelinneuvon-

taa voi mielestäni pitää läheisimpänä vertailukohteena, mutta toisaalta Kelasta

puuttuu sosiaalinen ulottuvuus, mikä on toimeentulotukityössä olennaista. Käytän-

tötutkimukseeni tutkimuslupaa hakiessani kuulin lupia käsittelevältä henkilöltä, että

tämä oli ensimmäinen tutkimuslupa, joka haettiin Toimeentulotuen maksatus –

yksikköön. Tutkimuksen tekemisessä ja raportoinnissa päädyinkin keskittymään
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tämän käytäntötutkimusprosessin kuvaamiseen enkä yrittänyt yhdistää tutkimuk-

sen tuloksia löytämiini aihetta kaukaa sivuaviin tutkimuksiin. Omassa työssäni käy-

täntötutkimusta tehdessäni minulla on ollut työn tueksi se hyöty, että olen ollut tie-

toinen erilaisista tilastoinneista (esimerkiksi kasvaneet toimeentulotukitaloudet) ja

olen siten voinut hyödyntää näitä tietoja, vaikkei niitä julkaisuna olekaan saatavilla.

Toimeentulotuen hakeminen sähköisesti on pian mahdollista myös Itä-Helsingin

alueella. Kelassa sähköinen asioiminen on ollut mahdollista jo vuosia. Sähköinen

asiointipalvelu ja sähköisiä palveluita edelleen kehittämällä voidaankin tulevaisuu-

dessa uskoakseni kohdentaa työntekijäresursseja tehokkaammin. Osa asiakkaista

on hyvinkin halukkaita ja kykeneviä asioimaan sähköisesti ja mielestäni 2 %:n ta-

voite sähköisten hakemusten osalta vuoden 2014 loppuun mennessä on melko

maltillinen. Sähköisiä neuvontapalveluita kehittämällä ja esimerkiksi sosiaalista

mediaa hyödyntämällä asiakkaat voisivat saada asiakaslähtöisempiä, monipuoli-

sempia vaihtoehtoja neuvonnan saamiselle puhelinpalvelun oheen. Palvelupiste-

kohtaiset Facebook -sivut tiedottamista varten, chat – mahdollisuus, erilaiset mo-

biilipalvelut esimerkiksi toimeentulotuen maksupäivän kysymisen suhteen tai au-

tomatisoitu tekstiviesti päätöksen toimeenpanon jälkeen voisivat olla osa nykypäi-

vän palveluita myös toimeentulotuessa. Nykyteknologia mahdollistaisikin paljon

nykyistä monimuotoisempia palveluita, mikäli niitä osattaisiin hyödyntää ja toisaal-

ta kehittämistyöhön olisi erityisesti taloudellisia resursseja.

Toimeentulotuen perusosan maksamisen on kaavailtu siirtyväksi Kelaan vuoden

2017 alusta. Asia sisältyy hallituksen rakenneuudistukseen ja lakiluonnoksen on

tarkoitus tulla lausuntokierrokselle kuntiin marraskuussa 2014. Tulevaa mahdollis-

ta muutosta silmällä pitäen voisikin olla hyödyllistä uudistaa toimeentulotukeen

liittyvää palvelukulttuuria joissain asioissa jo nyt lähemmäs Kelan mallia. Sosiaali-

työn ja – ohjauksen kanssa tehtävä yhteistyö etuuskäsittelyssä on mielestäni eh-

dottoman tärkeä asia. Mielestäni osa asiakkaista hyötyy siitä, että toimeentulotuki

käsitellään sosiaalitoimessa eikä Kelassa, koska toimeentulotukipäätöksissä on

nykyisin mahdollisuus käyttää harkintaa, vaikka kyseessä olisi etuuskäsittelijän

tekemä perustoimeentulotukipäätös. Joidenkin asiakkaiden kohdalla taas toimeen-

tulotuen voisi maksaa samalla kuin Kelan etuudet. Asiointikanavissa ja erityisesti

puhelinpalveluissa toimeentulotukityössä voitaisiin kuitenkin ottaa mallia Kelan

puhelinpalveluista. Valtakunnalliset numerot eivät tietenkään ole sopivia, mutta
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yksi neuvontanumero ja puhelun ohjautuminen asianlaadun suhteen voisi olla toi-

miva malli myös toimeentulotukineuvonnan osalta.

Toimeentulotukiasiakastalouksien määrän kasvaessa nykyistä vauhtia ei toimeen-

tulotukityössä ole mielestäni mahdollista tarjota esimerkiksi Vuosaaren tasolla 12

tuntia päivässä (12 etuuskäsittelypiiriä) puhelinpalveluita. Viraston tunnuslauseen

”Tulit juuri oikeaan paikkaan, miten voin auttaa?” ja siten asiakaslähtöisyyden nä-

kökulmasta asiakkaan pallottelu soittamaan työntekijältä toiselle ei myöskään ole

tarkoituksenmukaista. Mielestäni tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää puhelin- ja

asiointipalveluiden kehittämisessä – niin puheluseurannan kuin ryhmäkeskustelu-

jenkin tulokset osoittavat, että toimeentulotuen puhelinpalveluissa on sijaa kehit-

tämiselle niin työkäytäntöjen, palvelujen organisoinnin kuin teknologian suhteen.



26

LÄHTEET

Heinonen, Hanna-Mari 2009: Byrokraatti vai asiakaspalvelija? Kelan virkailijan
toimintatavat ja roolit Yhteyskeskuksessa palvelukulttuurin muutosten keskellä.
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia:106. Kelan tutkimusosasto. Helsinki.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma vuosille 2014 – 2016.
http://www.hel.fi/static/sote/julkaisut/Sote_strategiasuunnitelma2014_2016.pdf Lu-
ettu 13.2.2014.

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2013: Tutki ja kirjoita. Tam-
mi. Porvoo.

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412?search%5Btype%5D=pika&sea
rch%5Bpika%5D=toimeentulotuki Luettu 12.2.2014.

Rauhala, Pirkko-Liisa & Virokannas, Elina 2011: Sosiaalityön tutkimuksen etiikka,
opettaminen ja tietoarvo. Teoksessa Rauhala, Pirkko-Liisa & Virokannas, Elina
(toim.) 2011: Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. PS-
Kustannus.

Satka, Mirja & Karvinen-Niinikoski, Synnöve & Nylund, Marianne 2005: Mitä sosi-
aalityön käytäntötutkimus on? Teoksessa Satka, Mirja & Karvinen-Niinikoski, Syn-
növe & Nylund, Marianne & Hoikkala, Susanna (toim.) 2005: Sosiaalityön käytän-
tötutkimus. Palmenia-kustannus. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskes-
kus Palmenia, 11–12.

Saurama, Erja & Julkunen, Ilse 2009: Lähestymistapana käytäntötutkimus. Teok-
sessa Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.) 2009: Sosiaalityö
ja teoria. PS-Kustannus, 300–301. Jyväskylä.



PUHELINAIKANA TULEVIEN PUHELUIDEN SEURANTALOMAKE LIITE 1

pvm. _______

Puhelu 1

Asiana oli Ptöksen
selvitt.

Lisäselvitykset Ajanvaraus Milloin ttt
tilillä

Onko ptös
tehty

Sos.alan harkintaa
vaativa asia

Vastuutyöntekijän/ muun
yht.tietojen kysyminen

Joku muu, mikä?

etk     stt/soh etk     stt/soh

Vaatiko puhelu Konsultointia/ stt Konsultointia/ soh Ohjausta muihin palveluihin Ttt-päätöksen

Puhelu 2

Asiana oli Ptöksen
selvitt.

Lisäselvitykset Ajanvaraus Milloin ttt
tilillä

Onko ptös
tehty

Sos.alan harkintaa
vaativa asia

Vastuutyöntekijän/ muun
yht.tietojen kysyminen

Joku muu, mikä?

etk     stt/soh etk     stt/soh

Vaatiko puhelu Konsultointia/ stt Konsultointia/ soh Ohjausta muihin palveluihin Ttt-päätöksen

Puhelu 3

Asiana oli Ptöksen
selvitt.

Lisäselvitykset Ajanvaraus Milloin ttt
tilillä

Onko ptös
tehty

Sos.alan harkintaa
vaativa asia

Vastuutyöntekijän/ muun
yht.tietojen kysyminen

Joku muu, mikä?

etk     stt/soh etk     stt/soh

Vaatiko puhelu Konsultointia/ stt Konsultointia/ soh Ohjausta muihin palveluihin Ttt-päätöksen



Puhelu 4

Asiana oli Ptöksen
selvitt.

Lisäselvitykset Ajanvaraus Milloin ttt
tilillä

Onko ptös
tehty

Sos.alan harkintaa
vaativa asia

Vastuutyöntekijän/ muun
yht.tietojen kysyminen

Joku muu, mikä?

etk     stt/soh etk     stt/soh

Vaatiko puhelu Konsultointia/ stt Konsultointia/ soh Ohjausta muihin palveluihin Ttt-päätöksen

Puhelu 5

Asiana oli Ptöksen
selvitt.

Lisäselvitykset Ajanvaraus Milloin ttt
tilillä

Onko ptös
tehty

Sos.alan harkintaa
vaativa asia

Vastuutyöntekijän/ muun
yht.tietojen kysyminen

Joku muu, mikä?

etk     stt/soh etk     stt/soh

Vaatiko puhelu Konsultointia/ stt Konsultointia/ soh Ohjausta muihin palveluihin Ttt-päätöksen

Puhelu 6

Asiana oli Ptöksen
selvitt.

Lisäselvitykset Ajanvaraus Milloin ttt
tilillä

Onko ptös
tehty

Sos.alan harkintaa
vaativa asia

Vastuutyöntekijän/ muun
yht.tietojen kysyminen

Joku muu, mikä?

etk     stt/soh etk     stt/soh

Vaatiko puhelu Konsultointia/ stt Konsultointia/ soh Ohjausta muihin palveluihin Ttt-päätöksen



Helsingin yliopisto SAATEKIRJE LIITE 2.

Valtiotieteellinen tiedekunta 17.6.2014

Sosiaalitieteiden laitos

Sosiaalityö

Hyvä sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, etuuskäsittelijä,

Teen Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopintoihin sisältyvää käytäntötutkimusta osana omaa
työtäni etuuskäsittelyn johtavana sosiaalityöntekijänä. Käytäntötutkimukseni aiheena on
Etuuskäsittelijöiden puhelinvälitteinen asiakaspalvelu moniammatillisessa työyhteisössä. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää alueellisen toimeentulotuen etuuskäsittelytiimin asiakaspuhelujen määriä ja
sisältöjä. Tutkimusaineiston kerään Vuosaaren etuuskäsittelytiimin työntekijöiden suorittaman
puhelinaikojen seurannan ja ryhmäkeskustelujen avulla sekä sosiaalitoimen tilastoportaalista.
Tutkimuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2014.

Käytäntötutkimukseni tarkoituksena on selvittää asiakkaiden saaman puhelinpalvelun palvelukäytäntöjä
ja tarkoituksenmukaisuutta, pohtia puhelinaikakäytäntöjä asiakasnäkökulma huomioiden. Tavoitteena on
selvittää minkälainen rooli on tyypillisin, ja toisaalta minkälainen rooli olisi tarkoituksenmukaisin
etuuskäsittelijän antamassa puhelinpalvelussa. Tarkoituksenani on myös selvittää mitä mieltä
sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät ovat puhelinaikojen hyödyllisyydestä.

Etuuskäsittelijöiden tekemän puhelinaikaseurannan perusteella tyypillisimmät yhteydenoton yksittäiset
syyt olivat etuuskäsittelijän tekemän toimeentulotukipäätöksen selvittäminen ja kysymykset onko
toimeentulotukipäätös tehty ja milloin myönnetty tuki on tilillä.

Käytäntötutkimukseni seuraava aineistonkeruuvaihe on ryhmäkeskustelut, joita toteutetaan kaksi.
Keskustelut toteutetaan työajalla Vuosaaren palvelupisteessä ja keskustelut tulevat olemaan kestoltaan
korkeintaan tunnin. Kumpaankin keskusteluun toivon osallistujaksi yhtä sosiaalityöntekijää, yhtä
sosiaaliohjaajaa ja yhtä etuuskäsittelijää. Keskustelut ovat luonteeltaan vapaamuotoisia. Keskustelut
nauhoitetaan ja tallenteet hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tutkimusraportista ei tule
olemaan yksilöitävissä keskusteluun osallistuneita henkilöitä.

Käytäntötutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa 9.5.2014. Käytäntötutkimuksen ohjaajana Helsingin
yliopistolta toimii YTT, professori Mirja Satka ja sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilönä on
toimeentulotuen maksupäällikkö Anne Qvist. Valmis käytäntötutkimusraportti esitellään Helsingin
yliopiston käytäntötutkimusseminaarissa, Toimeentulotuen maksatuksen johtoryhmässä, Vuosaaren
palvelupisteen esimiespalaverissa sekä tiimikokouksissa syksyllä 2014. Lisäksi valmis käytäntötutkimus
toimitetaan sosiaali- ja terveysviraston käyttöön.

Kyseessä on opinnäyte ja keskusteluihin osallistuminen auttaa minua saavuttamaan tavoitteen. Mikäli
haluat kysyä käytäntötutkimukseen liittyvistä asioista tai tutustua tutkimussuunnitelmaan, voit ottaa
yhteyttä allekirjoittaneeseen. Vastaan kysymyksiisi mielelläni. Kiitos mielenkiinnosta ja mahdollisesta
osallistumisestasi jo etukäteen!

Yhteistyöterveisin,

Henna Niiranen

(yhteystiedot poistettu)



LIITE 3.

Asia Etuuskäsittely
Sosiaalityö ja -
ohjaus

Tuen
maksupäivä

Kaikki
yhteensä

Etuuskäsittelijän päätöksen selvittäminen 39 28 0 67
Sos.alan ammattilaisen päätöksen
selvittäminen 0 7 0 7

Lisäselvitys ttt-hakemukseen /etuuskäsittelijä 11 5 0 16
Lisäselvitys ttt-hakemukseen /sos.alan
ammattilainen 0 1 0 1

Ajanvaraus 0 8 0 8

Milloin toimeentulotuki tilillä 10 7 19 36

Onko päätös tehty 13 9 35 57

Sosiaalialan ammattilaisen harkintaa vaativa 0 14 0 14

Vastuutyöntekijän yhteystietojen kysyminen 0 18 0 18

Muu 0 44 0 44

Puhelu vaati

Sosiaalialan ammattilaisen konsultointia 0 14 0 14

Ohjausta muihin palveluihin 0 9 0 9

Toimeentulotukipäätöksen 11 6 0 17

Puheluiden määrä 47 83 38 168
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