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1 Johdanto 

 
Käytäntötutkimukseni kohdistuu kunnalliseen aikuissosiaalityöhön ja asiakkaista 

tehtävään tilastointiin. Tilastointi on osa asiakastyön dokumentaatiota. Tämä ra-

portti voidaan nähdä yhtenä rakenteelliseen sosiaalityöhön liittyvänä tiedontuotan-

non muotona. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä asiakkaista on mahdollis-

ta kertoa asiakastietojärjestelmään tilastoitavan tiedon perusteella. Asiakkaiden 

näkyväksi tekemisen jälkeen on mahdollista pohtia palveluiden kohdentamista ja 

toiminnan kehittämistä. Tarve tutkimukselle on herännyt Lahden kaupungin aikuis-

sosiaalityön toimintamallin kehittämisen yhteydessä. Tutkimus keskittyy toimeentu-

lotuen hakemisen syihin ja asiakkaisiin sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden asiak-

kuuteen tuloon hyödyntäen tietojärjestelmään tehtäviä vireillepanoja. Keskustelu 

toimeentulotuen siirtämisestä Kansaneläkelaitokselle tekee aiheen ajankohtaisek-

si. Uusi sosiaalihuoltolaki tuo myös osaltaan muutoksia sosiaalitoimen kenttään. 

Tätä tutkimusta koskettaa erityisesti tuleva laki sosiaalihuollon asiakirjoista. Halli-

tuksen esityksen mukaan laissa säädetään niistä perustiedoista ja eri palveluteh-

tävistä kertyvistä asiakaskohtaisista tiedoista, joita asiakasasiakirjoihin on kirjatta-

va ja talletettava. Laki koskettaa sosiaalihuollon lisäksi yhteistyötahoja. Lain on 

tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. (Luonnos hallituksen esitykseksi laista 

sosiaalihuollon asiakirjoista.)  

 

Käytäntötutkimusraportti koostuu seitsemästä pääluvusta. Tutkimusraportin alussa 

kuvaan tutkimuksen lähtökohdat, mitä aikuissosiaalityöllä ja työn dokumentoinnilla 

tarkoitetaan. Aikuissosiaalityössä tehtävän työn kuvaaminen on keskeistä, sillä 

työn tekemisen tapa ja organisointi vaikuttavat kirjaamiseen ja tilastointiin. Tärkeää 

on myös kuvata Lahden kaupunkia toimintaympäristönä, koska tutkimuksen tulok-

sia tulee tarkastella todellisessa kontekstissa. Tutkimus perustuu asiakkaista saa-

tavaan tilastoaineistoon. Tietojärjestelmästä saatava tilastotieto on siten keskei-

sessä roolissa tässä käytäntötutkimuksessa. Käsittelen tilastointitietoa ja tietojär-

jestelmää tämän raportin luvussa neljä. Lahden kaupunki käyttää asiakastyön do-

kumentointiin Sosiaali-Efficaa ja tilastoja tarkastellaan Fakta-työkalun tilastokuuti-

oiden avulla. Kahdessa varsinaisessa käsittelyluvussa tuon esille tilastollisia tietoja 

toimeentulotuen hakijoista ja aikuissosiaalityöhön ohjatuista tai ohjautuneista hen-
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kilöistä. Millä syillä toimeentulotuen tai aikuissosiaalityön vireillepanot on tehty, 

mihin ikäryhmään hakijat sijoittuvat ja mikä heidän perhetyyppinsä on? Tutkimuk-

sen tulokset toimeentulotuen hakijoista vastaavat muiden tutkimusten tuloksia toi-

meentulotuen asiakkaista. Liitteisiin on koottu tarkempaa tietoa Fakta-työkalun 

tilastokuutioista ja toimeentulotuen hakijoista.  

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

2.1 Aikuissosiaalityö ja asiakastyön dokumentointi 

 

Koska käytäntötutkimukseni painottuu aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiak-

kaisiin, on aikuissosiaalityö käsitteen avaaminen tärkeää. Vaikka sosiaalityötä on 

aina tehty aikuisten parissa, on siitä erityisesti 2000-luvulla ryhdytty keskustele-

maan ja sitä on ryhdytty kehittämään (Jokinen ja Juhila 2008, 7). Tuija Nummelan 

(2011, 13) mukaan aikuissosiaalityö on käsitteenä ja toimintana varsin nuori. Sen 

asemaa määrittää muun muassa Suomen perustuslaki. Aikuissosiaalityön tehtävä- 

ja ammattirakenteet ovat muuttuneet oleellisesti 2000-luvun aikana (Borg 2011, 1). 

Kunnalliset sosiaalipalvelut on usein organisoitu elämänkaarimallin mukaisesti, 

jolloin lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten palvelut on eriytetty toisistaan. Kehit-

täminen on usein keskittynyt lastensuojelun palveluihin ja sittemmin myös geronto-

logista sosiaalityötä on kehitetty. Aikuissosiaalityö on jäänyt ikään kuin väliin myös 

kehittämisessä. (Jokinen ja Juhila 2008, 7.) Elinkaarimallin lisäksi myös aikuis-

sosiaalityön asiakkuuksia on ohjattu erilaisille tiimeille esimerkiksi iän tai uuden 

asiakkuuden perusteella (Borg 2011, 1).  

 

Hieman kärjistäen voidaan sanoa, että aikuissosiaalityön harteille on sälytetty teh-

täviä, jotka johtuvat osittain muiden sektoreiden laiminlyönneistä. Laki ei määrittele 

aikuissosiaalityötä, mutta sillä tarkoitetaan yli 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa 

tapahtuvaa työskentelyä. Myös ne lapsiperheet, jotka eivät tarvitse lastensuojelua, 

kuuluvat aikuissosiaalityön piirin. (Borg 2011, 2.) 

 

Aikuissosiaalityössä on kyse tarveharkintaisesta palvelusta. Sillä tarkoitetaan asi-

akkaan tukemista, neuvontaa, ohjausta ja asiakkaan palveluiden koordinointia ja 

palveluohjausta. Sosiaalityön ei ole tarkoitus antaa kaikkea palvelua vaan myös 



4 

 

ohjata asiakas oikeaan paikkaan. Kunnallisessa aikuissosiaalityössä käsitellään 

työttömyyteen, taloudellisen tilanteen vaikeutumiseen ja elämänhallinnan vaikeuk-

siin liittyviä kysymyksiä. Vammaispalvelut, kuntouttavatyötoiminta, asumispalvelut, 

päihdepalvelut ja toimeentulotuen katsotaan kuuluvan aikuissosiaalityöhön. 

(Nummela 2011, 11.)  

 

Toimeentulotuki voidaan nähdä ”yhteiskunnan perälautana”, sen huolehtiessa yk-

silöiden ja perheiden viimesijaisesta toimeentulosta. Toimeentulotuen juuret ovat 

vaivais- ja köyhäinhoidossa ja nykyaikaiseen muotoon se muotoiltiin sosiaalihuol-

tolakiin 1984. Oma erillinen laki toimeentulotuesta laadittiin vuonna 1997. Toi-

meentulotuki ja sosiaalityö ovat olleet Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tiiviisti 

yhdessä. Taloudelliseen apuun on liittynyt myös pyrkimys vahvistaa omaehtoista 

toimeentuloa sosiaalityön menetelmin. Toimeentulotuen käsittelyä on viimeisen 

kahdenkymmen vuoden aikana siirretty pois sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaalityön ja 

toimeentulotuen yhteen liittyminen on nykyisin epäselvää. (Kuivalainen 2013, 15–

16).  

 

Lahdessa aikuissosiaalityöhön kuuluu aikuissosiaalityön palveluiden lisäksi toi-

meentulotuki ja sosiaalinen luototus. Aikuissosiaalityön perustehtäväksi on määri-

telty lahtelaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden ylläpitäminen ja edistä-

minen suunnitelmallisella ja tavoitteellisella työskentelyllä. Lisäksi pyritään tuotta-

maan toimeentulotuen laadukkaat palvelut lain säätämissä määräajoissa ja pyrki-

en ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään 

henkilön itsenäistä suoriutumista sosiaalisella luototuksella. (Hankesuunnitelma 

toimintamallin muutos). 

 

Kirsi Juhila (2008, 22–24) toteaa aikuissosiaalityön keskeiseksi menetelmäksi kun-

touttamisen tai kuntoutuksen. Tällä tarkoitetaan sosiaalista kuntoutusta, jolla pyri-

tään vaikuttamaan syrjäytymiseen ja elämänhallinnan vaikeuksiin. Toinen keskei-

nen käsite tai menetelmä on arviointi. Arviointi liittyy kuntouttavaan työtoimintaan 

ja asiakkaan lähtötilanteen arviointiin aktivointisuunnitelmaa tehtäessä. Kolmas 

aikuissosiaalityön sisältö tiivistyy suunnitelmaksi. Aktivointisuunnitelmien lisäksi 

tehdään palvelusuunnitelmia. Suunnitelmallisuus on keskeistä niin sosiaali- kuin 
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terveydenhuollossakin. Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa suunnitelmien tekemiseen. 

Arvioinnista, suunnitelmasta ja kuntoutuksesta muodostuu asiakastyön ydinpro-

sessi, looginen muutostyön ketju.  

 

Aikuissosiaalityön lisäksi toinen keskeinen lähtökohta tässä tutkimuksessa on 

asiakastiedon dokumentointi. Sosiaalihuollon asiakastietojen dokumentointia ja 

käsittelyä ohjataan usealla eri lailla (Kärki, Tossavainen ja Väyrynen 2009, 22–23). 

Tämä voi aiheuttaa pirstaleisuutta myös dokumentointiin, ei vain palveluihin. Do-

kumentoinnin merkitys korostuu hallinnon tarpeista saada tietoa toiminnasta, mut-

ta luotettavaa tietoa tarvitaan myös itse asiakastyössä ja työprosesseissa. Doku-

mentointi saatetaan kuitenkin usein nähdä irrallisena ja erillisenä tehtävänä, joka 

vie työntekijän aikaa asiakastyöstä. Tuntuu, että sen vuoksi siihen panostetaan ja 

kiinnitetään niin vähän huomiota. Dokumentointi on kuitenkin kiinteä osa asiakas-

työtä. Dokumentointiin tulisi kiinnittää huomiota ja työntekijät kouluttaa siihen, kos-

ka se on työn laadun, kehittämisen ja vaikuttavuuden parantamisen väline. Työn-

tekijöiden osaava asiakastyön dokumentointi on tärkeää. Ongelmia saattaa aiheut-

taa se, että usein asiakirjojen kirjaaminen tapahtuu tietojärjestelmän ehdoilla. Li-

säksi työntekijöiltä saattaa puuttua kuntakohtaiset ohjeet, jolloin työntekijä tekee 

omat ratkaisunsa kirjaamisessa. (Laaksonen, Kääriäinen, Penttilä, Tapola-

Haapala, Sahala, Kärki ja Jäppinen 2011, 6-7, 10.) Lahden kaupungilla on omat 

ohjeet tietojärjestelmään tehtävästä dokumentoinnista. Lisäksi järjestetään koulu-

tuksia ja perehdytystä uusille työntekijöille.  

 

Aikuissosiaalityön dokumentoinnin tulisi olla yksinkertaista siten, että tietoja ei tar-

vitsisi syöttää moneen kertaan. Esimerkiksi automaattisesti tuotettu tieto, kuten 

Väestörekisterikeskuksen keräämät tiedot, haettaisiin asiakastietojärjestelmään 

automaattisesti. Pääsääntöisesti tiedot kuitenkin kerätään asiakkailta itseltään. 

Henkilötietojen ja muiden tietojen kerääminen liittyy kyseiseen palveluun ja tehtä-

vään. Muuta tietoa ei saa kerätä. Aikuissosiaalityön asiakkaista kerätään asiak-

kaaseen liittyvät perustiedot. Näitä ovat pääasiassa väestörekisteristä tulevat asi-

akkaan taustatiedot. (Kärki, Tossavainen, ja Väyrynen 2009, 40–41) Tässä tutki-

muksessa on keskitytty lähinnä näihin asiakkaiden taustatietoihin. Muita kirjattavia 
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tietoja ovat tapahtumatiedot, jotka liittyvät tapahtuneeseen asiakastyöhön ja asia-

kaskäynteihin (Kärki, Tossavainen ja Väyrynen 2009, 43).  

 

2.2 Tutkimuksen toimintaympäristö 

 

Toteutan käytäntötutkimukseni aikuissosiaalityössä Lahden kaupungin sosiaali- ja 

terveystoimessa. Lahdessa oli tarkasteluajanjaksolla noin 100 000 asukasta. Asu-

kasluku on hienoisessa vuosittaisessa kasvussa (Päijät-Hämeen verkkotietokes-

kus.) Alla olevassa taulukosta (taulukko 1) nähdään Lahden kaupungin väestöra-

kenne tarkasteluajanjaksolla. Suurin ikäryhmä oli työikäiset 25–64-vuotiaat vaikka-

kin heidän osuutensa on ollut hienoisessa laskussa tarkasteluajanjaksolla. Nuor-

ten osuus on säilynyt samankokoisena koko tarkasteluajanjakson ajan. Ikääntyvi-

en osuus sen sijaan on kasvanut. 

 

Taulukko 1. Lahden kaupungin väestön ikärakenne % väestöstä 2009–2013. 

Ikäryhmä 2009 2010 2011 2012 2013 

16-24 12,0 12,3 12,4 12,4 12,2 

25-64 53,9 53,2 51,9 51,9 51,2 

65-74 10 10,5 11,1 11,6 12,2 

75- 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 

Lähde: SOTKAnet väestö 

 

Ikääntyneiden kasvava osuus vaikuttaa tulevaisuudessa väestön palvelutarpee-

seen. Lapsiperheiden osuus on ollut lievässä laskussa, sillä vuonna 2009 heidän 

osuutensa oli noin 38 % perheistä, kun sen sijaan vuoteen 2013 mennessä osuus 

oli laskenut yhdellä prosentilla noin 37 %:iin. Yksinasuvien osalta on nähtävissä 

lievää kasvua, sillä vuonna 2009 oli asuntokunnista yksinasuvia noin 47 % ja 

vuonna 2013 heidän osuutensa oli noin 48 %. Työttömyystilanne vaikuttaa sosiaa-

lityön palveluiden tarpeeseen ja toimeentulotuen hakemiseen. Tutkimusajanjaksol-

la ei ollut suurta vaihtelua työttömien osuuksissa. Vuonna 2009 ja 2010 työttömä-

nä oli noin 15 % työllisistä. Vuonna 2011 työllisistä oli työttömänä hieman alle 14 

% ja vuonna 2012 hieman yli 14 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä näyt-

tää hieman vaihdelleen tutkimusajanjaksolla. Vuonna 2009 heidän osuutensa oli 

lähes 21 % työttömistä, kun vuonna 2011 heidän osuutensa oli hieman yli 30 %. 

Tämän jälkeen on tapahtunut pientä laskua, sillä vuonna 2012 pitkäaikaistyöttömi-



7 

 

en osuus oli hieman alle 29 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä näyttää 

kasvaneen. Vuodelta 2013 ei ollut vielä tietoja saatavissa, joten en osaa sanoa 

mihin suuntaan muutos jatkuu. (SOTKAnet väestö). Työttömyys ja varsinkin pitkä-

aikaistyöttömyyden kasvu vaikuttavat toimeentulotuen hakemisen tarpeeseen. 

Työllisyys- ja työttömyyskysymykset ovat kuitenkin isoja yhteiskunnallisia kysy-

myksiä, joihin ei pelkän sosiaalityön ja toimeentulotuen keinoin saada ratkaisuja.  

 

Lahden kaupungin asukkaiden sosiaalityön tarpeisiin vastaamassa on sosiaalipal-

veluissa 125 virkaa ja tointa, joista aikuissosiaalityössä ja toimeentuloturvassa on 

63. Aikuissosiaalityössä on yksi aikuissosiaalityön päällikkö ja kolme johtavaa so-

siaalityöntekijää. Palveluneuvojia on viisi ja sosiaalipalveluohjaajia yksi. Sosiaa-

liohjaajia on viisi ja sosiaalityöntekijöitä on 13. Etuuskäsittelijöiden määrä on 33 ja 

henkilöstöön kuuluu lisäksi yksi palvelusihteeri ja yksi toimistosihteeri. (Sosiaali-

palvelut.)  

 

Lahden kaupungin sosiaalipalveluiden toiminta-ajatukseksi todetaan, että ”sosiaa-

lipalvelujen tehtävänä on ylläpitää ja edistää asiakaslähtöisesti sosiaalista hyvin-

vointia, terveyttä, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta, ja osallisuutta sekä ehkäistä 

köyhyyttä ja syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja yhteistyössä hyvinvointia 

edistävien palveluverkostojen kanssa.” (Sosiaalipalvelut) Lahden kaupungin net-

tisivuilla kerrotaan, että aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiltä saa tukea, apua ja 

neuvoja erilaisten elämän kriisitilanteiden kohdatessa. Asiakasta autetaan selviy-

tymään erilaisista vaikeista elämäntilanteista ja heitä tuetaan muutoksissa. Sosiaa-

lityö on ollut organisoitu alueellisesti asiakkaan osoitteen mukaisesti (Lahden kau-

punki.) Aikuissosiaalityön toimintamallin muutos on hankkeistettu ja tavoitteina on 

kehittää tehokas ja asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä, ehkäistä syrjäytymistä ja 

huono-osaisuuden kasautumista painopistealueena lapset, nuoret ja lapsiperheet 

sekä parantaa toiminnan tuottavuutta, laatua ja henkilöstön työhyvinvointia ja kau-

pungin houkuttelevuutta työnantajana. (Hankesuunnitelma toimintamallin muutos.) 

 

Asiakaskartoituksen näkökulma on osa tutkimukseni toimintaympäristöä. Päijät-

Hämeen alueella toimii Kaste-rahoitteinen SOS-hanke. Hankkeessa toteutettiin 

peruspalvelukeskus Aavan alueella (Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, 
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Pukkila, Sysmä) nuorten asiakkaiden profilointi vuonna 2012. Tavoitteena oli tuot-

taa tietoa siitä, keitä nämä asiakkaat ovat. Sosiaalityöntekijät tapasivat kaikki alle 

25-vuotiaat toimeentulotukiasiakkaat keväällä ja uudelleen syksyllä. Tapaamisten 

tuottamasta tiedosta muodostettiin seitsemän asiakasprofiilia. Profiloinnissa ei 

hyödynnetty tilastointia vaan sosiaalityöntekijät tilastoivat asiakkaansa ensisijai-

seen ryhmään asiakkuuden ensisijaisen syyn perusteella. (Keskikylä ja Mäkelä 

2013, 33.)  

 

Pääkaupunkiseudulla toteutetun asiakaskartoituksen tavoitteena oli tehdä näky-

väksi aikuissosiaalityön asiakkaat ja heille tarjottavat palvelut. Asiakaskunnassa 

tapahtuvien muutosten seuranta nähtiin tärkeäksi, koska silloin pystytään reagoi-

maan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Suunnitelmallinen työote tulee mahdolli-

seksi, kun työntekijät tietävät palvelutarpeet. Samoin uusien menetelmien ja työ-

käytänteiden kehittäminen ja käyttöönotto mahdollistuu. Lisäksi asiakaskunnan 

tunteminen vahvistaa sosiaalityötä sinänsä ja mahdollistaa yhteistyön sosiaalitoi-

men sisällä. Raportissa korostettiin erityisesti sitä, että on tärkeää selvittää asiak-

kaiden muutkin kuin vain taloudelliset syyt asiakkuuteen aikuissosiaalityössä. 

(Kangas 2011, 15–16.) Pääkaupunkiseudulla tehty kartoitus vahvistaa ja tukee 

ajatusta asiakasselvityksen merkityksestä asiakastyön toteuttamiselle, suunnitte-

lulle ja kehittämiselle. 

 

3 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 
Aloite tutkimukselle tuli Lahden kaupungin aikuissosiaalityöstä, koska aikuissosi-

aalityön organisointi oli ja on muutoksessa. Toiminnan uudelleen järjestelyjä uu-

denlaisiksi tiimeiksi on aloitettu jo syksyllä 2013 ja muutos jatkuu yhä. Toiminnan 

muutoksen tueksi on tarvittu ja tarvitaan edelleen tietojärjestelmistä tietoa asiak-

kaista, keitä he ovat, mitä heidän kanssaan on tehty ja mistä sovittu. Tutkimuksen 

tavoitteena oli aikuissosiaalityön asiakkaiden näkyväksi tekeminen. Toteutin tutki-

muksen tilastoaineistoa analysoimalla. Kohderyhmänä olivat kaikki Lahden kau-

pungin aikuissosiaalityössä asiakkaiksi tulevat (vireillepano) ja ensimmäisen toi-

meentulotukihakemuksen tehneet. Käytän jatkossa toimeentulotuen ensimmäisen 

hakemuksen (vireillepano) tehneistä henkilöistä nimitystä hakija ja aikuissosiaali-
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työhön ohjautuneista tai ohjatuista henkilöistä nimitystä asiakas. Tilastotiedon 

hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa on tällä hetkellä vähäistä. Siksi on tar-

peen tehdä näkyväksi erilaisia ilmiöitä, joita tilastotietojen analysoinnissa nousee 

esille.  

 
Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin. 

1) Millaista tietoa aikuissosiaalityön asiakkaista tallennetaan tietojär-

jestelmään? 

2) Mitä tämän tiedon pohjalta voidaan sanoa aikuissosiaalityön asi-

akkaista? 

 
Toteutin tutkimuksen tarkastelemalla asiakastietojärjestelmästä saatavia tilastoja. 

Tarkastelin saatavia frekvenssejä sekä laskin prosenttiosuuksia. Lahden kaupunki 

käyttää Effica-tietojärjestelmää ja tilastojen osalta hyödynnetään Fakta-työkalua, 

joka hakee tiedot tietovarastosta. Tietokannassa on mahdollista porautua asiakas-

tasolle ja koska minulla ei ollut pääsyä asiakastietojärjestelmään, Lahden Effica-

pääkäyttäjät toteuttivat tilastoajot. Tutkimukseen osallistui siten konkreettisesti 

Lahden kaupungin Effica-tuki. En käyttänyt tutkimuksessa asiakaskertomustietoja 

vaan ainoastaan tilastollista tietoa.  

 
Tarkastelin tilastotietoja aikavälillä 2009- 2013. Fakta-työkalulla tuotettiin minulle 

valmiita ristiintaulukointeja asiakkaiden sukupuolesta ja ikäryhmästä ja kansalai-

suudesta. Käytössäni oli vireillepanojen tilastoinnit, jotta saisin esille syitä asiak-

kuuden alkamiselle. Tarkastelussa olivat toimeentulotuen sekä aikuissosiaalityön 

ja aktivoinnin vireillepanot. Lisäksi tarkastelin kaikkien asiakkaiden perhetyyppejä.  

 

Tilastotiedon hyödyntämisen haasteena ovat suuret taulukot, joita tulee tiivistää, 

jotta tieto saadaan paremmin hahmotettavaan muotoon. Lukumäärien lisäksi las-

kin prosenttiosuuksia silloin, kun sen kautta on mahdollista saada tarkasteluun 

mielekkäämpi näkökulma. Tämän syvempään tarkasteluun ei tässä tutkimuksessa 

päästy, koska käytössä ei ollut asiakastietojärjestelmään tehtävää muuta doku-

mentointia ja tietojen yhdistäminen ei siten ollut mahdollista. Syvempi tarkastelu 

Fakta-työkalulla on mahdollista, mutta ei tässä tutkimuksessa.  
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3.1 Tutkimusprosessi ja käytäntötutkimuksen luonne 

 
Sosiaalityön käytäntötutkimuksella on useita erilaisia määritelmiä ja siitä käytetään 

useita erilaisia termejä kuten käytäntölähtöinen tutkimus, käytännöntyöntekijätut-

kimus ja käytäntötutkimus. Erot määritelmien välillä eivät ole selkeitä mutta eroa 

voidaan rakentaa tiedonmuodostusprosessin kautta, onko tutkija aktiivisesti toimi-

va käytännön työntekijä vai muu tutkija. Brittiläisen perinteen mukaan sosiaalityön 

käytäntötutkimuksen ongelmanasettelu liittyy sosiaalialan käytäntöihin, tutkimus-

prosessi on muutosorientoitunut, tutkimustapa on interaktiivinen ja siihen osallistuu 

useita eri tahoja, tutkijan ja käytännön työntekijän roolit ovat limittäiset ja tiedon 

tuottaminen ja tiedon käyttöönotto ovat päällekkäisiä. Suomalaisen perinteen mu-

kaan sosiaalityön käytäntötutkimus määritellään tutkimusotteena, jossa tutkimuk-

sen ongelma ja aihe liittyvät sosiaalialan käytäntöihin. Tutkimus on soveltava ja se 

palvelee monia intressitahoja. Tutkimusote eroaa perinteisestä tutkimuksesta tie-

donmuodostuskulttuurin kautta. (Saurama ja Julkunen 2009, 294–295.) 

 

Oma tutkimukseni ei olisi käytäntötukimusta brittiläisen määritelmän mukaan, kos-

ka en toimi sosiaalityöntekijänä työyhteisössä, jossa oman tutkimukseni toteutan. 

Tutkimukseni ongelma tai tarve on kuitenkin noussut työyhteisössä, jossa aiheesta 

on keskusteltu jo pitkään. Tiedon tuottamisen tarve on lisääntynyt nyt, kun toimin-

nan organisointi on muutoksessa. Työyhteisön edustaja, johtava sosiaalityöntekijä 

Tuula Carroll oli yhteydessä minuun aiheesta jo maaliskuussa 2013. Aiheesta käy-

tiin tuolloin ensimmäiset keskustelut ja sovittiin, että palaamme aiheeseen uudel-

leen syksyllä 2013. Suunnittelua jatkettiin ja täsmennettiin lokakuussa 2013, jolloin 

kävin ensimmäisen kerran työyhteisössä ja tapasin kaksi johtavaa sosiaalityönteki-

jää. Tuolloin keskustelimme tutkimuksen ja tiedon tarpeesta. Tammikuussa 2014 

täsmensimme vielä suunnitelmaa ja aikataulua. Helmikuussa 2014 aihe täsmentyi 

yhteisessä keskustelussa siten, että asiakasprofilointi ja segmentointi muutettiin 

asiakaskunnan kartoittamiseksi.  

 

Tutkimuksen prosessi on pelkistettynä kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 1). 

Työyhteisössä heräsi tiedon tarve ja he päättivät ottaa yhteyttä minuun tutkimuk-

sen toteuttamiseksi. Keskustelin aiheesta yhdessä työyhteisön edustajan, johtavan 

sosiaalityöntekijän Tuula Carrollin kanssa, minkä jälkeen perehdyin tarkemmin 



11 

 

aihepiiriin. Täsmensimme aihetta yhteisessä keskustelussa. Täsmennyksen ja 

tutkimusluvan myöntämisen jälkeen seurasi tiedon kerääminen ja tutkimuksen te-

keminen (analysointi, tulkinta ja raportin kirjoittaminen). Esittelin tutkimuksen tu-

loksia sosiaalityön johtotiimille ja sain heiltä tietoa ja pohdintoja syistä. Työyhteisön 

kanssa käydään vielä keskustelua aiheesta, minkä jälkeen työyhteisössä tehdään 

päätökset jatkotoimenpiteistä. 

 

 

Kuvio 1. Tutkimusprosessin eteneminen 

 
Aineiston keruun yhteydessä työskentelin yhteistyössä Effica-pääkäyttäjien kanssa 

ja kävin keskusteluja heidän kanssaan. Lisäksi tein tarkentavia kysymyksiä ja ai-

neiston lisätilauksia sähköpostitse. Yhteistyö oli sujuvaa vaikkakin olisi ehkä pa-

rempi, että tutkijana olisin ollut oikeasti osa työyhteisöä ja minulla olisi ollut pääsy 

tietokantoihin itse. Silloin työskentely ei sitoisi useiden ihmisten resursseja eikä 

aineiston saamiseen tulisi viiveitä. Jos minulla olisi ollut itse mahdollisuus tehdä 

taulukoita itse, olisin voinut kokeilla erilaisia vaihtoehtoja enemmän. Aineiston ke-

ruun jälkeen esittelin alustavia tuloksia aikuissosiaalityön johtotiimille ja sain heiltä 

kommentteja ja lisätoiveita, joihin olen vastannut ainakin osittain tässä raportissa.  

 

3.2 Eettiset periaatteet  

 

Pyrin tässä tutkimuksessa hyvään tieteelliseen käytäntöön, johon kuuluu rehelli-

syys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyöhön liittyvissä asioissa, eettisesti 

kestävät menetelmät, avoimuus, muiden tutkijoiden työn kunnioittaminen ja niiden 

asianmukainen huomioiminen, tutkimuksen asianmukainen suunnittelu, toteutus ja 

raportointi, tutkimusryhmän sisäisten oikeuksien ja velvollisuuksien järjestäminen 

ennen tutkimuksen aloittamista, rahoituslähteiden ja muiden sidonnaisuuksien il-

moittaminen sekä hyvä hallintokäytäntö ja henkilöstö- ja taloushallinto. (Hirvonen 

2006, 31, 35.) Tätä tutkimusta ei kosketa rahoituslähteisiin eikä tutkimusryhmään 
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liittyvät asiat, sillä työskentelin itsenäisesti enkä saanut tutkimuksestani palkkiota 

vaikka se olikin eräänlainen tilaustyö. En pykinyt tutkimuksellani miellyttämään 

tilaajaa vaan pyrin tutkimuseettisesti kestävään tutkimuksen tekemiseen ja rapor-

tointiin.  

 

Tutkimusetiikan ymmärrän päätöksentekotaidoksi, jolla tutkija ohjaa tutkimuspro-

sessinsa kokonaisuutta. Eettinen aspekti ja pohdinta ovat läsnä koko ajan tutki-

musta tehtäessä. Se tulee huomioida aiheen valintaa tehtäessä, tutkimusta suun-

niteltaessa, sen toteutuksen aikana sekä raportoitaessa. Eettinen aspekti on läsnä 

usein myös tutkimuksen jälkeenkin, kun aineiston hävittäminen toteutetaan. (Rau-

hala ja Virokannas 2011, 236.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto muodostuu 

excel taulukoista, jotka voidaan poistaa tietokoneelta tutkimuksen tekemisen jäl-

keen.  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009, 4) on määritellyt ihmistieteisiin luettavien 

tutkimusalojen eettisiksi periaatteiksi tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioit-

tamisen, vahingoittamisen välttämisen ja yksityisyyden ja tietosuojan. Tutkittavien 

itsemääräämisoikeuteen kuuluu tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus. Mi-

nun tutkimuksessani tämä ei vaarannu. 

 

Tutkimuseettisten periaatteiden lisäksi sosiaalityön tutkimuksessa tulee huomioida 

myös tieteenalan eettinen normisto, sillä sosiaalityön tutkimuksessa tutkimme asi-

akkaiden elämää ja sen arkaluontoisia puolia. Tässä tutkimuksessa en haastattele 

asiakkaita enkä työntekijöitä. Heille ei myöskään tehdä kyselyä. Koska käyttämäni 

aineisto muodostuu asiakastilastoaineistosta, he ovat kuitenkin läsnä ja osallisia 

tutkimuksessa. Aineistomuoto ei tarkoita sitä, että tutkimuksessa ei tarvitsisi pohtia 

asiakkaiden yksityisyyttä, loukkaamattomuutta tai vahingon aiheuttamista heille. 

Aineiston tilastomuoto takaa tietyn anonymiteetin asiakkaiden osalta. Yksittäisiä 

henkilöitä ei voi sieltä tunnistaa. Tätä on vielä varmistettu siten, että en ole käyttä-

nyt postinumeroiden mukaista asumistietoa ristiintaulukoinneissa, jolloin asiakasti-

lastot koskevat maantieteellisesti koko kaupunkia. Sosiaalityön tutkimuksen eetti-

sessä pohdinnassa tulee huomiota kiinnittää vahingon välttämisen lisäksi myös 

hyödyn ja hyvän tuottamiseen. (Rauhala ja Virokannas 2011, 236–238.) Tässä 
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tutkimuksessa asiakkaiden saama hyöty on välillistä. Työntekijät saavat tarkem-

paa tietoa asiakkaista palveluiden kohdentamiseksi ja suuntaamiseksi. Työyhteisö 

saa tarvitsemaansa tietoa suunnittelun tueksi.  

 

Tietosuojakysymykset ovat sosiaalityössä tärkeitä. Mielestäni myös asiakastilasto-

tiedot on hyvä pitää suojattuna. Käsittelen tilastoja luottamuksellisesti, enkä luovu-

ta niitä toisille osapuolille. Teen tilastoista koosteita ja taulukoita, joita käytetään 

työyhteisössä käytävässä keskustelussa. Taulukkomuodossa ei henkilöitä pystytä 

tunnistamaan. Tutkimuksen tekemisen jälkeen hävitän saamani tilastot ja mahdol-

liset tulosteet. Koska toteutan tutkimukseni tilastollisella aineistolla, ei tutkimuk-

seen osallistumisen vapaaehtoisuus ole tässä keskeinen kysymys.  

 

Hyvään eettiseen tutkimukseen kuuluu pohtia etukäteen tutkimuksen tulosten vai-

kutusta asiakkaiden elämään (Rauhala ja Virokannas 2011, 239). Tutkimuksen 

aihe ja kerättävä aineisto ovat eettisestä näkökulmasta turvallisia. Tutkimusraportti 

ei paljasta asiakkaista henkilökohtaisia tietoja. Raportti on kuitenkin kirjoitettava 

niin, ettei sen sanamuodot vaikuta negatiivisesti työntekijöiden asenteisiin asiak-

kaita tai tietojen tallentamista kohtaan. Työntekijät eivät saa syyllistyä, jos tietojär-

jestelmistä ei saada tietoa ulos kirjaamiskäytäntöjen takia. Raportissa asia on kui-

tenkin tuotava esille, jotta kirjaamis- ja tallentamiskäytäntöjä voidaan kehittää. Tä-

mä tapahtuu työyhteisön sisällä käytävässä yhteisessä keskustelussa, jossa tut-

kimusraportti toimii taustatietona ja mahdollisesti katalysaattorina. 

 

4 Lahden kaupungin aikuissosiaalityössä tehtävä tilastointi 

 

Lahden kaupungin sosiaalitoimessa on käytössä Tieto Oy:n Effica-

asiakastietojärjestelmä. Työntekijöille on laadittu ohjeet Effican käytöstä ja asia-

kastyön dokumentoinnista. Asiakastyön dokumentointi on keskeinen osa asiakas-

työtä ja siksi siihen tulee kiinnittää huomiota. Ohjeissa lähdetään liikkeelle doku-

mentoinnin perusteista. Tietojärjestelmään tulee tehdä asiakkaalle oma aikuis-

sosiaalityön kansio, jonne häntä koskevat asiat, kuten päätökset, dokumentoi-

daan. Yhdellä asiakkaalla voi olla kaksi eri kansioita, jos hänellä on asiakkuus ai-

kuissosiaalityöhön ja työvoiman palvelukeskus Lyhtyyn. Sen sijaan asunnottomien 
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palveluissa ja maahanmuuttajien palveluissa asiakkaalle tehdään vain yksi kansio. 

(Aikuissosiaalityön Effica-ohjeet 2012, 1.) 

 

Työntekijöitä ohjeistetaan tarkistamaan päiväkirjalta onko henkilöllä jo olemassa 

aikuissosiaalityön akti. Mikäli kyseessä on uusi asiakas, tehdään asiakkaalle vireil-

lepano aikuissosiaalityöhön. Tässä tapauksessa vireillepanon tyyppi on aikuis-

sosiaalityön tarve ja vireillepanon syy aikuissosiaalityö. Olen tätä tutkimusta teh-

dessäni hyödyntänyt näistä vireillepanoista kertyvää tilastointia selvittääkseni asi-

akkuuden alkamisen syitä. Vireillepanon käyttäminen tutkittaessa aikuissosiaali-

työn palveluiden piiriin tulemisen syitä ei kuitenkaan ole kovin kuvaava, mikä tulee 

tarkemmin esille luvussa kuusi. Vireillepanojen kautta voidaan tarkastella sitä min-

kä verran, minkä ikäisiä ja kumpaa sukupuolta uudet asiakkaat ovat. Tarkempi 

palveluiden piiriin tulon syy löytyy asiakastietojärjestelmästä asiakaskertomuksen 

tekstistä. (Aikuissosiaalityön Effica-ohjeet 2012, 1). Näitä tietoja ei kuitenkaan ollut 

tässä tutkimuksessa käytettävissä, sillä niiden käyttämiseen olisi tarvinnut sosiaali- 

ja terveysministeriön lupa eikä siihen tässä tutkimuksessa haluttu lähteä.  

 

Effica-tietojärjestelmään dokumentoitaessa hyödynnetään päiväkirjaa, jossa on 

aktitasot, joiden alla sijaitsee kansioita. Aktitaso on ylin taso, esimerkiksi toimeen-

tulotuki tai aikuissosiaalityö. Aktitason alla on selvityksistä muodostuvia kansioita. 

Dokumentointi sijaitsee aktitasolla. Aikuissosiaalityön dokumentoinnissa työntekijät 

tallentavat sosiaalityön selvityksen ja arvion, palvelusuunnitelman ja sen tarkistuk-

sen, asiakaskirjeet, lausunnot sekä asiakaskertomuksen, johon tallennetaan kaikki 

tarpeelliseksi katsottava tieto. Asiakaskertomukseen kirjoitetaan esimerkiksi asiak-

kaan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä tietoja tai päihteiden käyt-

töön tai terveydentilaan liittyviä asioita. Asiakkaalle tehdään vain yksi asiakasker-

tomus, jonne kaikki tiedot kirjataan. Lisäksi työntekijät kirjaavat omasta työskente-

lystään tehdyn asiakastyön, joka on omalla näytöllään. Asiakkaan palatessa takai-

sin palveluiden piiriin ei hänelle tehdä uutta kansiota, vaan jatketaan dokumentoin-

tia aiempaan kansioon. (Aikuissosiaalityön Effica-ohjeet 2012, 1-2.) Mielestäni oh-

jeessa todettu tarpeelliseksi katsottava tieto on hieman epämääräinen ilmaisu. 

Työntekijät voivat tulkita tätä eri tavoin, jolloin dokumentointi ei tapahdu syste-

maattisesti samalla tavoin. Täysin strukturoiduksi dokumentointia on varmasti 
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mahdotonta saada, koska niin työntekijät kuin asiakkaatkin ovat yksilöitä ja tarpeet 

ja tilanteet vaihtelevat suuresti. Tilastoinnin osalta kuitenkin olisi toivottavaa pyrkiä 

samanlaiseen tilastointiin ja tulkintaan, jotta tilastojen tulkinta olisi luotettavaa.  

 

Tietojärjestelmää on mahdollista hyödyntää sosiaalityöhön ohjaamisessa. Toi-

meentulotuen kanslistit/etuuskäsittelijät voivat ohjata asiakkaita sosiaalityöntekijöil-

le hyödyntämällä tietojärjestelmän koodeja. Tietojärjestelmä pakottaa työntekijän 

lisäämään vähintään yhden tilastosyykoodin toimeentulotukipäätökseen. Koodeja 

on kahta eri luokkaa, joista ensimmäinen ilmaiseen sen, mihin toimeentulotuen 

myöntäminen perustuu ja toiseksi koodiksi merkitään sosiaalityöhön ohjauskoodi. 

Tätä koodia käytetään silloin, kun toimeentulotuesta päättävä työntekijä arvioi asi-

akkaan tarvitsevan sosiaalityötä ja sosiaalityöntekijän tapaamista. Sosiaalityönteki-

jöiden tulisi ottaa tietojärjestelmästä priorisoitujen asiakkaiden luettelo kerran kuu-

kaudessa ja kutsua asiakas tapaamiseen. Priorisoidut asiakasryhmät Lahden kau-

pungin aikuissosiaalityössä on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 1). (Ai-

kuissosiaalityön Effica-ohjeet 2012, 18-19.) 

 

Taulukko 1. Sosiaalityöntekijän vastaanotolle kutsuttavat ryhmät. 

Priorisoidut ryhmät/tilastosyyt 
asiakaslista kerran kuukaudessa 

Muut vastaanotolle kutsuttavat ryhmät 
asiakaslista kolmen kuukauden välein 

alle 25v. tuloton yli 25v. työssäoloehto 

alle 25v. kaksi tulotonta työmarkkinatuki yli 500 pv 

yli 25v. yli 12 kk tuloton  

18-40v. työmarkkinatuki  

opiskelija, ei opintoetuuksia  

lapsiperhe, josta huoli  

 

Effica-pääkäyttäjät käyttävät työssään Effica Sosiaalipalvelut Fakta-työkalua, jonka 

avulla voidaan tarkastella tilastoja niin sanottujen tilastokuutioiden mittarien ja ulot-

tuvuuksien avulla. Niiden avulla voidaan ottaa esille erilaisia näkökulmia. Tiedot 

tulevat Faktaan asiakastietojärjestelmästä ja tietojen päivitys tapahtuu automaatti-

sesti esimerkiksi yön aikana. Tarkasteltaessa tilastotietoja Fakta-työkalulla käytet-

tävissä on useita tilastokuutioita ja erilaisista ulottuvuuksista, joista osa on kuutioil-

le yhteisiä. Kuutiot, niiden ulottuvuudet ja mittarit on koottu liitteessä yksi olevaan 

taulukkoon (Liite 1). Henkilöön liittyvät tiedot kuuluvat yhteisiin ulottuvuuksiin. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että kaikki henkilöön liittyvät tiedot ovat kaikkien niiden kuutioi-

den käytettävissä, jotka käsittelevät asiakastietoja. Voimassa olo aika -ulottuvuus 
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on käytettävissä kuutioissa, joissa on alkaen ja saakka aikaan liittyvä päivämäärä. 

Tällaisia ovat palvelu, selvitys, resurssi ja resurssikustannus kuutiot. Myös saakka 

aika -ulottuvuus ja alkaen aika -ulottuvuus ovat käytettävissä samoissa kuutioissa. 

Samat ikäryhmittelyt ovat käytössä kaikissa kuutioissa. (Effica Sosiaalipalvelut 

Fakta 2012, 3-5.) Yhteisten ulottuvuuksien tiedot on esitelty oheisessa taulukossa 

(taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Yhteiset ulottuvuudet  

Henkilö Voimassa aika Saakka aika Alkaen aika Ikäryhmittelyt 

asuinkunta kuukausi   

ikäryhmä 10 

(ikäjaottelu 10 

vuoden välein) 

asuinpaikkakoodi neljännes   

ikäryhmä 25 (ikä-

jaottelu 0-24-

vuotiaat ja 25-

vuotiaat tai van-

hemmat) 

asunnoton 
on kuukauden 

viimeinen päivä 
  

ikäryhmäLapsi 

(ikäjaottelu alle ja 

yli 18-vuotiaisiin) 

kansalaisuus 
on puolivuoden 

viimeinen päivä 
  

ikäryhmä PA (luo-

kittelut:0-14, 15-

17, 18-24, 25-49, 

50-64. ja yli 65-

vuotiaat) 

kommunikointikieli on työpäivä   

ikäryhmä TT1 

(luokat 0-29, 30-

39, 40-49, 50-64 

ja yli 65-vuotiaat) 

kotikunta 
on vuoden viimei-

nen päivä 
  

ikäryhmä TT2 (0-

14, 15-49, 50-64, 

65-74, 75-84 ja yli 

85-vuotiaat) 

nimi 

on vuosineljän-

neksen viimeinen 

päivä 

  

ikäryhmä VAM (0-

17, 18-64, 65-74, 

75-84 ja yli 85-

vuotiaat) 

nimi aakkosissa puolivuosi    

poistumispvm. päivä    

poistumissyy vuoden kuukausi    

postinumero vuosi    

postitoimipaikka     

siviilisääty     

sukupuoli     

sukupuoli lapsi     

synnyinmaa     
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syntymäkunta     

syntymäpäivä     

syntymävuosi     

äidinkieli     

Lähde: Effica Sosiaalipalvelut Fakta 2012, 3-5.  

 

En lähde tässä avaamaan kaikkia kuutioita vaan keskityn tämän tutkimuksen kan-

nalta keskeiseen tilastokuutioon eli vireillepanoon, jossa mittareina toimivat asiak-

kaiden lukumäärä ja vireillepanojen lukumäärä. Toimeentulotukihakemusten ja 

aikuissosiaalityön ja aktivoinnin osalta hyödynsin tässä tutkimuksessa molempia 

edellä mainittuja mittareita. Kaikki henkilöön liittyvät ulottuvuudet ovat tässä mah-

dollisia tarkastelunäkökulmia ja jokainen asiakas lasketaan tilastoon vain kerran. 

Lisäksi on mahdollista tarkastella ikää, keskeytyksen syytä ja keskeytyksen alka-

mispäivää ja saakka päivää, käsittelijää, organisaatiota, perhetyyppiä, vireillepa-

noa, keneltä tullut, vireillepanon päivämäärää, syytä ja tyyppiä. Käsittelijän osalta 

on mahdollista tilastoida kaksi käsittelijää ja heidän ammattiryhmänsä. Muut tilas-

tokuutiot liittyvät muun muassa selvitykseen ja päätökseen, erilaisiin tilastosyihin, 

päätösten kestoihin ja resursseihin. (Effica Sosiaalipalvelut Fakta 2012.) 

 

Tietojärjestelmän tehokas ja oikea käyttö mahdollistaisi monenlaisen tiedon tuo-

tannon sekä hallinnon, että työntekijöiden toiminnan tarpeisiin. Effica-pääkäyttäjät 

kouluttavat henkilöstöä ja tuottavat tietoa pyynnöstä. Suuri osa heidän työajastaan 

menee kuitenkin tietojen tarkistamiseen ja valtakunnallisten tilastojen työstämi-

seen. Monet tilastot on työstettävä erikseen, sillä niitä ei ole mahdollista saada 

suoraan tietojärjestelmästä. Effica-pääkäyttäjiä on Lahden kaupungilla tällä hetkel-

lä kaksi ja toimivat koko sosiaalipalveluiden alueella. Lisäksi Fakta-työkalua hyö-

dyntävät muutamat sihteerit eri yksiköissä. Tiedon tuotanto ei kuitenkaan ole hei-

dän päätehtävänsä. Johtavat sosiaalityöntekijät tai sosiaalityöntekijät eivät pysty 

hyödyntämään Fakta-työkalua itse vaan he käyttävät Sosiaali-Effican sisällä ole-

vaa työkalua.  
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5 Sosiaalityön asiakkaat toimeentulotukihakemusten näkökulmasta 

 

Tässä luvussa tarkastelen Lahden kaupungin toimeentulotuen hakijoita. Vaikka 

toimeentulotuki on eriytetty aikuissosiaalityöstä, kertoo toimeentulotuen asiakas-

kunnan tarkastelu kuitenkin jotain aikuissosiaalityön asiakkaista, sillä alhainen tu-

lotaso, työttömyys ja toimeentulotuki keskittyvät usein samoille ihmisille. Usein 

toimeentulotuen asiakkaat ovat myös aikuissosiaalityön asiakkaita. (Borg 2011, 3.) 

Tässä tutkimuksessa ei aineistosta ollut mahdollista selvittää ovatko asiakkaat 

sekä toimeentulotuen että aikuissosiaalityön asiakkaita. Tilastoaineisto olisi vaati-

nut porautumista syvemmälle asiakastietoihin, jotta yhteinen asiakkuus olisi voitu 

selvittää. Tässä tutkimuksessa minulla oli käytettävissäni vain lukumäärällistä tie-

toa. Asiakastietoihin porautuminen olisi vaatinut tutkimusluvan sosiaali- ja terve-

ysministeriöstä.  

 

Toimeentulotuki on Lahdessa eriytetty aikuissosiaalityöstä siten, että toimeentulo-

tukihakemusten käsittely toteutetaan erillisessä yksikössä kirjallisena käsittelynä. 

Jos etuuskäsittelijän mielestä asiakkaalla on sosiaalityön tarve, hän ohjaa asiak-

kaan sosiaalityöntekijälle (ks. luku 4, sivu 14). Mielestäni toimeentulotukihakemus-

ten syitä tarkastelemalla on mahdollista rakentaa laajempaa kuvaa sosiaalityön 

asiakkaista, sillä suuri osa heistä on myös sosiaalityöntekijöiden asiakkaita tai 

heistä mahdollisesti tulee sellaisia. On toki yksittäisiä asiakkaita, joiden ongelma 

tai ongelmat ratkeavat pelkän yksittäisen taloudellisen avun kautta. Esimerkiksi 

hautauskustannusten suhteen tilanne voisi olla tällainen. Henkilö tarvitsee toi-

meentulotukea omaisensa hautaamiseen, mutta muuten hän pärjää.  

 

Tässä tarkastelen Lahden kaupungin toimeentulotuen hakijoita vuosina 2009–

2013. Tarkastelen hakijoiden lukumääriä huomioiden heidän ikäryhmänsä ja su-

kupuolen. Tarkastelussa on sekä niin sanottu kantaväestö kuin maahanmuuttajat. 

En kuitenkaan tarkastele maahanmuuttajia kansalaisuuksittain, sillä eri kansalai-

suuksia oli paljon ja eri kansalaisuuksittain hakijoita vain yhdestä kahteen. Lisäksi 

olen tarkastellut hakijoiden perhetyyppiä. Viideltä vuodelta on otettu tilastot, joissa 

näkyy ensimmäisten toimeentulotukihakemusten hakijoiden lukumäärä vireillepa-

non kautta. Tämä luku ei kerro sitä, kuinka monta hakemuksista hyväksyttiin. Se 
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kertoo kuitenkin siitä, minkälaisilla syillä toimeentulotukea on haettu ja kuka sitä on 

hakenut. Tilastojen tulkinnassa on tärkeää huomioida myös yleinen yhteiskunnalli-

nen tilanne kyseisenä vuotena. Toimeentulotukihakemusten määrä saattaa nousta 

äkillisesti, jos paikallinen tehdas suljetaan tai työntekijöitä lomautetaan. Tämän 

puolen huomioiminen näin lyhyessä opintojaksossa ei kuitenkaan ole mahdollista.  

 

Alla olevasta kuviosta (kuvio 2) nähdään toimeentulotukihakemusten määrät vuo-

sina 2009–2013. Miesten ja naisten osuudet ensimmäisten toimeentulotukihake-

musten osalta ovat hyvin lähellä toisiaan. Ensimmäisten hakemusten määrät ovat 

hieman pienentyneet tutkimusajanjaksolla. Vuonna 2012 näkyy selkeä alentumi-

nen hakemusten kokonaismäärissä. Tämä voi selittyä toimintatavan muutoksella. 

Aiemmin uudeksi toimeentulotukihakemukseksi käsitettiin puolen vuoden jälkeen 

tehty hakemus. Toimintatapa muuttui siten, että hakemus katsottiin uudeksi vasta 

vuoden poissaolon tai tauon jälkeen. Tarkasteltaessa kaikkia toimeentulotukiha-

kemuksia, ei vain uusia, ei notkahdusta ole nähtävissä. Koska olen tässä tarkas-

tellut hakemusten määriä, en toimeentulotuen saajien määriä, ei näistä luvuista voi 

tehdä suoranaista vertailua muihin tutkimuksiin tai kaupunkeihin. Pääsääntöisesti 

tutkimuksissa esitellään toimeentulotuen saajia (ks. esimerkiksi Haapamäki 2013 

tai Kuivalainen 2013). 

 

 

Kuvio 2. Ensimmäinen toimeentulotukihakemus lkm. 

 

Jos tarkastellaan toimentulotukea saaneiden henkilöiden osuutta väestöstä, 

näyttää siltä, että Lahti on suurten kaupunkien välisessä tarkastelussa 

keskikastissa. Vuonna 2009 Lahdessa sai toimeentulotukea noin 8 % väestöstä. 

Espossa osuus oli 6 %, Oulussa noin 7 % ja Turussa noin 8 %. Sen sijaan 
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Helsingissä toimeentulotukea saneiden osuus oli noin 9 %, Tampereella 9 % ja 

Vantaalla noin 9 %. (SOTKAnet toimeentulotuki.) Lahden tilanne ei siis ollut sen 

huonompi kuin muiden suurten kaupunkien tilanne. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen absoluuttisia lukuja ja hakemusten määriä ja siksi on hyvä suhteuttaa 

lukuja väestöön.  

 

Alla olevasta kuviosta (kuvio 3) nähdään miesten ja naisten ensimmäisten 

hakemusten prosentuaaliset osuudet. Erot ovat hyvin pieniä, vain muutama 

prosenttiyksiköitä. Naisten määrä hakemuksissa oli vuotta 2009 lukuun ottamatta 

hieman suurempi. Vuonna 2010 osuudet olivat lähes tasan 50 %. Kolmena 

viimeisenä tarkastelu vuotena naisten osuus oli hieman suurempi, mutta mitään 

suuria eroja ei kuitenkaan ole nähtävissä.  

 

 

Kuvio 3. Ensimmäinen toimeentulotukihakemus, miehet ja naiset %. 

 

Samankaltaiseen tulokseen on päästy Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa 

nuorista toimeentulotuen saajista. Myös sen mukaan toimeentulotuen saajissa on 

molempia sukupuolia lähes saman verran. Helsingissä tomeentulotukea saaneista 

nuorista naisia vuonna 2009 oli 50 % ja vuonna 2011 heitä oli 52 %. Lahden 

kaupungin tilanne ei vaikuta kovin erilaiselta vaikkakin tarkastelussa oli mukana 

kaikki ikäryhmät. (Haapamäki 2013, 11.)  

 

Alla olevasta kuviosta (kuvio 4) nähdään Lahden kaupungin ensimmäiset toimeen-

tulotukihakemukset ikäryhmittäin tutkimusajanjaksolla. Kaikkina tutkimusvuosina 

eniten ensimmäisiä toimeentulotukihakemuksia, tekivät nuoret alle 30-vuotiaat lah-
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telaiset. Heidän osuutensa kaikista kyseisen vuoden hakemuksista oli yli 40 %. 

Vuonna 2013 heidän osuutensa oli yli 50 % hakijoista. Vähiten toimeentulotukiha-

kemuksia oli yli 65-vuotialta lahtelaisilta. Heidän osuutensa oli koko tutkimusajan-

jaksolla alle 10 %. Vuosittain on ollut hieman vaihtelua siitä, minkä ikäryhmän ha-

kemuksia oli toiseksi eniten. Vuosina 2009–2011 toiseksi eniten hakemuksia oli 

tullut 50–64-vuotialta ja vuosina 2012–2013 sen sijaan 30–39-vuotiailta. Nuorten 

hakijoiden painottuminen aineistossa puoltaa hyvin toiminnan keskittämistä nuoriin 

asiakkaisiin. Tähän pyritään myös aikuissosiaalityön toiminnan organisoinnin muu-

toksella. Myös tietojärjestelmästä poimittavat priorisoidut ryhmät ovat pääsääntöi-

sesti nuoria. Myös Kuivalaisen (2013, 19) mukaan toimeentulotuen saajat ovat 

nuoria. Vuonna 2011 neljännes toimeentulotuen saajista oli alle 30-vuotias.  

 

 

Kuvio 4. Ensimmäinen toimeentulotukihakemus % ikäryhmittäin. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että naiset ja miehet tekivät lähes yhtä usein toi-

meentulotuen ensimmäisiä hakemuksia. Nuorten alle 30-vuotiaiden osuus on suu-
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rin ja heidän osuutensa näyttää kasvavan tutkimusajanjakson loppua kohden. 

Seuraavaksi tarkastelen ensimmäisen toimeentulotuen hakemisen syitä.  

 

Keskeisin syy hakea toimeentulotukea sekä miehillä että naisilla oli toimeentulon 

vaikeudet. Vuonna 2009 toimeentulon vaikeuksien takia teki ensimmäisen toi-

meentulotukihakemuksen 1572 miestä ja 1666 naista. Eniten toimeentulon vaike-

uksia oli selkeästi nuorilla alle 30-vuotiailla naisilla ja miehillä. Alla olevasta kuvios-

ta (kuvio 5) nähdään miten toimeentulon vaikeudet jakautuvat ikäryhmittäin ja su-

kupuolittain. Naisten osuus oli hieman suurempi kaikissa muissa ikäryhmissä pait-

si 30–39-vuotiaissa.  

 

 

Kuvio 5. Toimeentulon vaikeuksien jakautuminen ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2009 (%). 

 

Alla olevasta kuviosta (kuvio 6) nähdään seuraavaksi yleisimmät syyt ensimmäi-

selle toimeentulotukihakemukselle. Yleisin syy (toimeentulon vaikeudet) on kuvios-

ta jätetty pois, koska luvut ovat eri mitalliset. Kuvioon on pyritty ottamaan vain ne 

syyt, joiden perusteella on tehty 10 tai enemmän hakemuksia. Koska halusin ver-

tailun vuoksi katsoa samat syyt molemmilta sukupuolilta, voi joissain syissä toisen 

sukupuolen kohdalla olla vähemmän kuin 10 hakemusta. Näin on sairauden, pako-

laisen ja turvapaikanhakijan osalta. Kuvioon on otettu suurimpien syiden lisäksi 

pakolaiset, paluumuuttajat ja turvapaikanhakijat kokonaisuutena erittelemättä tä-

hän hakemuksen jättämisen syitä. Keskeisin syy myös heidän hakemuksissaan oli 

toimeentulon vaikeudet. Tarkasteltaessa ensimmäisiä hakemuksia kokonaisuute-

na nähdään, että asunnottomuus ja asumiseen liittyvät syyt ovat toimeentulon vai-
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keuksien jälkeen yleisin syy toimeentulotuen hakemiselle. Asumiseen liittyvät syyt 

on muodostettu yhdistämällä vuokrarästi, asumisen turvaaminen, asuminen ja 

vuokravakuus syyt. Ikäryhmien ja sukupuolten välille tulee näkyviin jonkin verran 

eroja.  

 

 

Kuvio 6. Yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen lkm (pois lukien 

yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2009. 

 

Alla olevasta kuviosta (kuvio 7) nähdään miten miesten ensimmäisten toimeentu-

lotukihakemusten syyt vaihtelevat ikäryhmittäin. Kuvioon otettu mukaan syyt, jois-

sa hakemuksia oli yli 10. Kuviossa ei ole yleisintä syytä, toimeentulon vaikeudet, 

koska se on syynä niin paljon muita syitä yleisempi, ettei kuvio muiden syiden 

osalta olisi luettavissa. Nuorilla alle 30-vuotialla miehillä asunnottomuus on toisek-

si yleisin syy hakea toimeentulotukea ensimmäistä kertaa. Myös asumisen tur-

vaaminen, asuminen ja vuokravakuus ovat nuorilla yleisempiä syitä kuin vanhem-

milla hakijoilla. Tässä kuviossa asumiseen liittyvät syyt esitetään alkuperäisissä 

luokissa. Hautauskustannuksiin oli toimeentulotukea haettu eniten ikäryhmässä 

50–64-vuotiaat ja toiseksi eniten yli 65-vuotiaiden ryhmässä. Pakolaisten ja turva-

paikanhakijoiden osalta miesten tekemiä hakemuksia oli hieman enemmän. Tässä 

tulee huomioida kulttuuriset erot. Usein mies tekee hakemuksen ja perheen naiset 

ovat osallisia.  
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Kuvio 7. Miesten yleisimmät ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen syyt ikäryhmittäin vuonna 

2009 (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet). (lkm) 

 

Alla olevasta kuviosta (kuvio 8) nähdään naisten yleisimmät syyt hakea toimeentu-

lotukea ensimmäisen kerran. Keskeisin syy nuorilla alle 30-vuotialla naisilla toi-

meentulon vaikeuksien jälkeen oli vuokravakuus. Kolmanneksi yleisin syy naisilla 

oli asunnottomuus. Hautauskustannukset ovat yli 65-vuotiaiden osalta toiseksi 

suurin syy toimeentulotuen hakemiselle. Jälkihuollossa oli vuonna 2009 hieman 

enemmän naisia kuin miehiä.  

 

 

Kuvio 8. Naisten yleisimmät ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen syyt ikäryhmittäin vuonna 

2009 (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet). (lkm) 
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Perhetyypeittäin tarkastelua ei ollut mahdollista tehdä pelkkien ensimmäisten ha-

kemusten osalta, vaan perhetyyppitarkastelussa ovat mukana kaikki hakemuksen 

jättäneet. Kaikkien hakemusten perusteella eniten hakemuksia ovat jättäneet nuo-

ret alle 30-vuotiaat yksin asuvat miehet ja toiseksi eniten samanikäiset yksin asu-

vat naiset.  

 

Edellä on tarkasteltu tilannetta vuonna 2009. Samat syyt ja trendit toistuivat seu-

raavina tutkimuksessa mukana olleina vuosina ja näiden vuosien kuviot löytyvät 

raportin liitteestä (Liite 2). Tilanne muuttui vuonna 2013. Toimintatapa ja tilastointi 

ovat muuttuneet vuoden 2013 aikana. Käyttöön otettiin sähköinen toimeentulotuen 

hakemus ja sen myötä muutettiin myös tilastointia. Alkuvuoden 2013 aikana käy-

tössä olivat entiset tilastointisyyt. Olen kuvioihin yhdistänyt vanhat ja uudet tilas-

tosyyt silloin, kun se on ollut mahdollista. Suurin tilastosyy oli toimeentulotukiha-

kemus, mikä ei kerro syytä toimeentulotuen hakemiselle. Tällä syyllä tehtyjä ha-

kemuksia oli yhteensä 1643. Alla olevasta kuviosta (kuvio 9) nähdään kuinka mon-

ta toimeentulotukihakemusta naiset ja miehet ovat ikäryhmittäin tehneet syyllä 

toimeentulotuki. Eniten hakemuksia olivat tehneet nuoret naiset ja nuoret miehet. 

Muiden ikäryhmien hakemusten määrät ovat lähellä toisiaan. Toiseksi suurin ikä-

ryhmä oli 30–39-vuotiaat. Naiset olivat enemmistönä kaikissa ikäryhmissä.  

 

 

Kuvio 9. Toimeentulotuki tilastosyyllä tehdyt ensimmäiset toimeentulotukihakemukset (asiakkaiden 

lukumäärä) vuonna 2013. 
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Muita syitä ensimmäisen toimeentulotuen hakemiselle olivat toimeentulon vaikeu-

det, mikä aikaisempina vuosina oli käytetyin tilastosyy, sekä vuokravakuus ja nuor-

ten osalta opiskelijan kesäajan toimeentulotukihakemus. Asunnottomuuden ja 

asumiseen liittyvien syiden merkitys näyttäisi tässä vähenevän. On kuitenkin huo-

mioitava se, että toimeentulotukihakemustilastosyyn sisälle mahtuu monenlaisia 

syitä hakea toimeentulotukea eikä sitä ole mahdollista tässä tutkimuksessa näillä 

aineistoilla avata. Mahdollisesti asumiseen liittyvät asiat ovat tämän tilastosyyn 

sisällä. Alla olevasta kuviosta (kuvio 10) nähdään toimeentulotuen hakemisen syyt 

ikäryhmittäin. Myös tässä on otettu mukaan vain ne syyt, joissa on ollut yli 10 ha-

kemusta ja pois on jätetty suurin syy eli toimeentulotukihakemus. 

 

 

Kuvio 10. Yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryhmittäin 

vuonna 2013 (lkm) 

 

Miesten ja naisten osalta on olemassa pieniä eroja syissä hakea toimeentulotukea 

ensimmäistä kertaa. Hakemusten syyt esitellään sukupuolittain kahdessa alla ole-

vassa kuviossa (kuviot 11 ja 12). Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osalta mie-

het ovat tehneet enemmän hakemuksia kuin naiset, joiden kuviossa ei näitä ryh-

miä näy lainkaan. Myös tässä tulee huomioida kulttuuriset erot. Turvapaikanhaki-

jat, paluumuuttajat ja pakolaiset olivat hakeneet toimeentulotukea mutta poiketen 

vuoden 2009 tilastoista ei erittelyä ollut vuonna 2013 mahdollista tehdä.  
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Kuvio 11. Miesten yleisimmät ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen syyt ikäryhmittäin vuon-

na 2013 (pois lukien yleisin syy toimeentulotuki). (lkm) 

 

Naisten osalta turvapaikanhakijoita oli kolme ja pakolaisia kaksi. Paluumuuttajia oli 

hakijoista 11 miestä ja 12 naista. Naisilla oli ikäryhmissä 30–39-vuotiaat ja 50–64-

vuotiaat muutama kiireellinen toimeentulotukihakemus. Miesten osalta kiireellisiä 

hakemuksia oli vain neljä eivätkä ne siten näy kuviossa. 

 

 

Kuvio 12. Naisten yleisimmät ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen syyt ikäryhmittäin vuonna 

2013 (pois lukien yleisin syy toimeentulotuki). (lkm) 

 

Tarkasteltaessa toimeentulotuen hakijoiden perhetyyppejä tarkastelussa oli muka-

na kaikki toimeentulotukea hakeneet henkilöt. Siksi kuviota (kuvio 13), josta näh-

dään viisi suurinta perhetyyppiä ikäryhmittäin, ei voida suoraan verrata ensimmäi-

sen toimeentulotukihakemuksen asiakkaiden lukumääriin. Eniten kaikissa hakijois-

sa oli alle 30-vuotiaita yhden hengen kotitaloudessa asuvia miehiä. Seuraavaksi 

suurin ryhmä oli samanikäiset yksin asuvat naiset. Kaikki viisi suurinta ryhmää 

muodostuivat yksin asuvista henkilöistä. Helsingissä yleisin toimeentulotukea saa-

neen nuoren perhetyyppi oli vuonna 2011 yksinäinen mies (47 %) ja yksinäinen 
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nainen (46 %). Lapsettomien parien osuus oli kolme prosenttia ja yksinhuoltajien 

osuus oli samoin kolme prosenttia. (Haapamäki 2013, 11.) Tilanne Helsingissä 

vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin Lahdessa vaikka Lahden osalta tarkastelus-

sa mukana olivat kaikki ikäryhmät.  

 

 

Kuvio 13. Toimeentulotuen hakijoiden perhetyypit. Viisi suurinta ryhmää vuosina 2009-2013. Asi-

akkaiden lukumäärä. 

 

Yksinhuoltajia tai lapsiperheitä ei tutkimusajanjaksolla ollut viiden suurimman ryh-

män joukossa lainkaan, kun tarkastellaan perhetyyppejä ikäryhmittäin. Alla ole-

vaan taulukkoon (taulukko 3) on koottu kaikista hakijoiden ikäryhmistä yksinhuolta-

jat ja parit, joilla on lapsia. 

 

Taulukko 3. Toimeentulotuen hakijat. Yksinhuoltajien ja lapsiperheiden lkm 2009-2013. 

Vuosi Yksinhuoltajia Pari, jolla lapsia 

2009 326 232 

2010 360 262 

2011 181 265 

2012 133 209 

2013 127 176 

 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yksinhuoltajia oli eniten alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä. 

Vuonna 2009 yksinhuoltajista 136 oli alle 30-vuotiaita, 97 oli 30–39-vuotiaita, 82 
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kuului ryhmään 40–49-vuotiaat ja 11 ryhmään 50–64-vuotiaat. Sama ilmiö näkyi 

myös muina vuosina. Samoin oli myös parien osalta. Vuosina 2011–2013 oli yli 65 

-vuotiaiden ryhmässä yksi yksinhuoltaja. Muina vuosina ja parien, joilla on lapsia, 

kohdalla tämä ikäryhmä ei ollut hakijoiden joukossa. Yksinhuoltajien osuus on suh-

teellisen pieni. Esimerkiksi vuonna 2009 oli toimeentulotuen hakijoissa 326 yksin-

huoltajaa. Yksin asuvia alle 30-vuotiaita miehiä oli yli 350 ja saman ikäisiä yksin 

asuvia naisia oli heitäkin yli 300. Jos kaikki yksin asuvat laskettaisiin samalla ta-

voin yhteen kuin yksinhuoltajat tässä, olisi yksin asuvia huomattavasti enemmän 

kuin yksinhuoltajia.  Toimeentulotuen hakijat näyttävät suurelta osin olevan yksin 

asuvia.  

 

6 Aikuissosiaalityön asiakkaat aikuissosiaalityön ja aktivoinnin vireille-

panojen näkökulmista 

 

6.1 Aikuissosiaalityö 

 

Toimeentulotukihakemusten lisäksi tarkastelin aikuissosiaalityön ja aktivoinnin pii-

riin tuloa samoina tutkimusvuosina 2009–2013. Tilastot on haettu Effican Fakta-

työkalulla ottamalla aikuissosiaalityön vireillepanojen lukumäärät sukupuolittain ja 

ikäryhmittäin. Vireillepanon kautta on mahdollista tarkastella palvelun piiriin tuloa.  

 

Vuonna 2009 suurin osa (49 %) vireillepanoista oli tehty alle 30-vuotiaille. He olivat 

tulleet aikuissosiaalityön asiakkaiksi pääosin siksi, että heillä oli aikuissosiaalityön 

tarve. Tehtyjä vireillepanoja oli yhteensä 1045. Tähän sisältyy aikuissosiaalityö-

hön, työvoimanpalvelukeskus Lyhtyyn ja maahanmuuttajapalveluihin tulleet vireil-

lepanot. Vuonna 2009 otsikolla aikuissosiaalityön tapaaminen kirjattiin 30 tapaa-

mista. Asiakastapaamisia oli 29 ja kotikäyntejä 1. Tämä yksi kotikäynti tapahtui yli 

65-vuotiaan naisen luokse. Miesten kanssa tapaamisia oli 16 ja naisten 13. Suurin 

osa tapaamisista on ollut alle 30-vuotiaiden asiakkaiden kanssa (12). Suluissa 

oleva luku kertoo vireillepanojen lukumäärän. Tapaamisten määrä väheni asiak-

kaiden iän kasvaessa. Muina tutkimusvuosina ei käytetty asiakastapaamista vireil-

lepanon perusteena. Aikuissosiaalityön vireillepanoon oli tehty syyllä aikuissosiaa-

lityön päivystys kuusi vireillepanoa vuonna 2009. Nuoria ei tässä joukossa ollut 
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vaan neljä vireillepanoa oli tehty ikäryhmässä 50–64-vuotiaat ja yksi oli ikäryh-

mässä 40–49-vuotiaat ja yksi ikäryhmässä yli 65-vuotiaat. Muina vuosina ei ai-

kuissosiaalityön päivystys -syytä käytetty. Aikuissosiaalityön päivystys pitää sisäl-

lään elämäntilanne kriisin (3), päivystysasiakas (1), rästit (1) ja taloudellinen tilan-

ne (1).  

 

Vireillepanon syitä tarkasteltaessa suurin osa aikuissosiaalityön vireillepanoista oli 

tehty syyllä aikuissosiaalityön tarve. Vuonna 2009 oli tässä luokassa eniten vireil-

lepanoja, yhteensä 589. Näistä 334 oli alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä. Ikäryh-

mässä 30–39-vuotiaat oli 94 ja ikäryhmässä 40–49-vuotiaat oli 92 vireillepanoa. 

Ikäryhmässä 50–64-vuotiaat oli 55 ja yli 65-vuotiaat oli 14 vireillepanoa. Tilastointi 

ei kuitenkaan mielestäni anna kovin selkeää kuvaa syistä tulla aikuissosiaalityön 

palveluiden piiriin, sillä tilastointi tapahtuu karkealla tasolla. Suluissa oleva luku 

kertoo vireillepanojen lukumäärän. Aikuissosiaalityön tarve (589) jakautuu useaan 

alaluokkaan kuten aikuissosiaalityöhön (515), asiakastapaamiseen (11), kriisityö-

hön (1), kuntoutussuunnitelman tarkistamiseen (0), lausunnon tekemiseen (2), 

muu aikuissosiaalityön palvelun tarve (10), muu syy/yhteistyön tarve (6), palvelu-

suunnitelma (3), päihdehuollon tarve (5), sosiaalityön selvitys/arvio (34), työkyvyn 

arviointi (1) ja työtoiminnan tarve (1). Mielestäni aikuissosiaalityön tarve ei itses-

sään kerro tarkempaa syytä palveluiden piiriin tulemiselle. Asiakkaiden tarpeet 

voivat olla hyvin moninaiset käytettäessä tätä syytä. Myös asiakastapaamisen si-

sälle mahtuu monenlaisia asioita ja tilanteita. Muut luokat, kuten esimerkiksi päih-

dehuollon tarve, kertoisivat enemmän asiakkaan tilanteesta. Mutta kuten edeltä on 

luettavissa, ei näitä muita luokkia juuri käytetty. Verrattaessa koko tutkimusajan-

jakson vuosia keskenään on selkeästi nähtävissä vireillepanojen määrän kasvu 

vuodesta 2009 vuoteen 2013. Vireillepanojen lukumäärät on tiivistetty alla olevaan 

taulukkoon (taulukko 4). Taulukossa on käytetty yläotsikoita ja kaikkia ikäryhmiä, 

jotta kokonaismäärät saataisiin paremmin esille.  
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Taulukko 4. Aikuissosiaalityö ja aktivointi. Vireillepanojen lukumäärä. 

Vireillepano 2009 2010 2011 2012 2013 

Aikuissosiaalityö ja 

aktivointi 
1045 1175 2342 3064 3100 

Aikuissosiaalityön 

tarve 
589 763 746 720 812 

Aikuissosiaalityön 

tarve / Lyhty 
125 136 209 223 127 

Aikuissosiaalityön 

tarve / Mamu 
107 78 32 32 59 

Aikuissosiaalityön 

tarve / Sosiaaliohja-

us 

- - 1112 1766 1758 

Aktivointisuunnitelma 109 98 124 182 221 

Aktivointisuunnitelma 

/ Lyhty 
78 100 119 141 123 

Taulukossa on isoimmat ryhmät. Vuoden 2009 osalta puuttuu muutamia otsikoita (37 vireillepanoa) 

 

Vuonna 2010 vireillepanojen yhteislukumäärä oli 1175. Näistä työvoiman palvelu-

keskus Lyhtyyn tehtyjä vireillepanoja oli 136 ja Lyhtyyn tehtyjen aktivointisuunni-

telmien vireillepanojen määrä oli 100. Maahanmuuttajapalveluihin oli aikuissosiaa-

lityön tarve syyllä tehty 78 vireillepanoa.  

 

Vuonna 2010 oli tehty 763 vireillepanoa, joiden syyksi oli merkitty aikuissosiaali-

työn tarve. Näistä 441 oli tehty nuorille, alle 30-vuotiaille aikuisille. Suurin osa olit 

tullut palveluihin aikuissosiaalityö syyllä (681), kuten edellisenäkin vuonna. Nuoria 

oli 393, joista 230 miehiä ja 163 naisia. Nuorille miehille tehtiin hieman enemmän 

vireillepanoja aikuissosiaalityöhön kuin nuorille naisille. Tarve näyttäisi pienenevän 

asiakkaiden iän noustessa tai sitten iäkkäämmät asiakkaat eivät ohjaudu palvelui-

den piiriin vireillepanojen kautta. Poikkeuksen suoraan trendiin tekee ikäryhmä 

50–64-vuotiaat, sillä heidän osaltaan vireillepanojen määrä oli hieman suurempi 

kuin nuoremman ryhmän 40–49-vuotiaat. Lukujen erot ovat kuitenkin marginaali-

set sillä ikäryhmässä 40–49-vuotiaat tehtiin 88 vireillepanoa ja ikäryhmässä 50–

64-vuotiaat 96 vireillepanoa.  

 

Vuonna 2010 oli sosiaalityön selvityksen tai arvion takia vireillepano tehty 48 ker-

taa. Näistä 34 oli nuorten alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä tehtyjä vireillepanoja. 

Nuoria miehiä oli 18 ja naisia 16. Muissa ikäryhmissä oli selvityksen tai arvion ta-
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kia tehty vireillepano alle 10 kertaa kussakin ikäryhmässä ja vanhimmassa ikä-

ryhmässä ei tällä syyllä ollut vireillepanoja lainkaan. Toiminnan painopiste näyttää 

olevan nuorissa ja nuorissa aikuisissa, sillä 30–39-vuotiaiden ikäryhmä on lähes 

kaikissa tilastoissa toiseksi suurin nuorimman ikäryhmän jälkeen. Kuusikkokunnis-

sa toiminnan painopiste on nuorissa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla painopis-

te on nuorissa alle 25-vuotiaissa ja toiseksi uusissa asiakkaissa ja kolmanneksi 

asunnottomissa tai sen uhan alla olevissa. Tampereella keskitytään tulottomiin ja 

ammattikoulutusta vailla oleviin alle 30-vuotiaisiin ja toiseksi asiakkaisiin joilla on 

elämän hallintaan liittyviä ongelmia. Tampereella kolmas painopiste on täysin tu-

lottomissa ja neljäs vankilasta vapautuvien kanssa työskentelyssä. Oulussa keski-

össä ovat elämänhallintaan liittyvien ongelmien ratkominen ja toinen kärki on tulot-

tomissa uusissa asiakkaissa ja kolmanneksi nuoret, lähinnä alle 25-vuotiaat. 

(Borg, 2011, 4-5.) Lahden kaupungilla pyritään toimeentulotuen asiakkaista tavoit-

tamaan alle 25-vuotiaat tulottomat ja saman ikäiset tulottomat pariskunnat. Sosiaa-

lityöntekijät kutsuvat heidät vastaanotolle etuuskäsittelijän tekemän vireillepanon ja 

ohjauksen jälkeen (ks. luku 4, sivu 14). 

 

Vuonna 2011 tilanne ei juuri muutu aiemmista vuosista. Aikuissosiaalityön tarve oli 

keskeisin vireillepanon syy. Tällä syyllä oli vireillepanoja tehty 746. Luku on hie-

man pienempi kuin vuonna 2010. Mitään merkittävästä laskusta ei kuitenkaan ole 

kysymys. Tehdyistä vireillepanoista 420 oli tehty nuorille alle 30-vuotiaille. Vuonna 

2012 aikuissosiaalityön tarve vireillepanojen määrä laski jälleen hieman ollen nyt 

720. Vireillepanoista 412 oli tehty nuorille alle 30-vuotiaille. Viimeisenä tarkastelu-

vuotena 2013 aikuissosiaalityön tarpeen perusteella tehtyjen vireillepanojen määrä 

kasvoi. Nyt vireillepanoja oli tehty 812. Nuorille oli näistä tehty 436 eli noin puolet.  

 

Nuorten osalta koulutuksen merkitys on suuri pohdittaessa sosiaalityön palvelutar-

vetta. Sotkanetin tilastojen mukaan Lahden 17–24 -vuotiasta oli koulutuksen ulko-

puolelle jäänyt 13 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Suurissa kaupungeissa Hel-

singissä ja Vantaalla koulutuksen ulkopuolelle on jäänyt hieman isompi osa nuoris-

ta kuin Lahdessa. Vantaalla koulutuksen ulkopuolelle jääneitä oli yli 16 % ja Hel-

singissä 14 %. Sen sijaan Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella osuus oli hie-

man pienempi, alle 10 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Sotkanetistä ei saa vertai-
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lutietoa aikuissosiaalityön palveluiden käytöstä. (SOTKAnet koulutus.) Lahden 

nuorten koulutustilanne ei juuri poikkea suurista kaupungeista vaikkakin tilanne 

näyttäisi olevan paremmin Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella. 

 

Työskentely painottuu selkeästi nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Tutkimusajanjaksolla 

Lahden väestöstä noin 12 % kuului ikäryhmään 16–24-vuotiaat. Sotkanetin tiedot 

on luokiteltu hieman eri tavoin kuin Effican tilastoinnissa. Seuraava ikäryhmä käsit-

tää työikäiset 25–64-vuotiaat, joita Lahdessa oli noin 54 % väestöstä vuonna 2009 

ja noin 51 % vuonna 2013. (SOTKAnet väestö.) Vaikka nuoria on selkeästi vä-

hemmän kuin työikäisiä, painottuu aikuissosiaalityössä työskentely selkeästi heihin 

 

Aikuissosiaalityön perhetyyppejä tarkasteltaessa ikäryhmittäin kaikki suurimmat 

ryhmät olivat yksin asuvia. Ikäryhmittäinen viiden suurimman ryhmät on esitelty 

alla olevassa kuviossa (kuvio 14). Yksinhuoltajien ja lapsiperheiden esille nostami-

seksi on alla olevaan taulukkoon (taulukko 5) koottu lukumäärät yksinhuoltajista ja 

pareista, joilla on lapsia. Taulukossa on laskettu kaikki ikäryhmät yhteen. Yksin-

huoltajien osalta ei sukupuolitietoa tilastoista ollut saatavissa.  
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Kuvio 14. Aikuissosiaalityön perhetyypit. Viisi suurinta ryhmää vuosina 2009–2013 

 

Jos kaiken ikäiset yksinhuoltajat olisivat yhtenä asiakasryhmänä ikäryhmittäin laa-

ditussa viiden suurimman kuviossa, he olisivat vuonna 2009 sijalla viisi, vuonna 

2010 sijalla neljä, vuonna 2011 sijalla kolme, vuonna 2012 he eivät mahtuisi viiden 

suurimman joukkoon ja vuonna 2013 he olisivat sijalla neljä. Vuonna 2013 on yk-

sinhuoltajia ollut asiakkaissa 205. Saman vuoden isoin asiakasryhmä oli yksin 

asuva alle 30 -vuotias mies, joita oli 430. Saman ikäisiä naisia oli 253 

 

Taulukko 5. Aikuissosiaalityön perhetyypit, yksinhuoltajien ja parit, joilla on lapsia lukumäärä. Kaikki 

ikäryhmät. 

vuosi yksinhuoltaja pari, jolla on 

lapsia 

2009 133 136 

2010 160 166 

2011 154 170 

2012 114 132 

2013 205 153 
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6.2 Sosiaaliohjaus 

 

Vuonna 2009 ei käytetty sosiaaliohjauksen tarvetta vireillepanon syynä. Käyttö on 

aloitettu vuonna 2010, jolloin toimintatapaa muutettiin. Vuonna 2010 tehtiin sosiaa-

liohjaukseen 1000 vireillepanoa. Tämä vireillepanon syy avaa mielenkiintoisen 

näkökulman toimeentulotukitilastoihin, sillä sosiaaliohjauksen alla käytetään tilas-

toinnissa talouteen liittyviä, samoja syitä kuin toimeentulotukihakemuksissa. Näitä 

ovat esimerkiksi asuminen ja asunnottomuus. Molemmat ovat kuitenkin lukumäräl-

lisesti pieniä, sillä molemmissa luokissa on vain yksi henkilö, kun taas toimeentulo-

tukihakemuksissa asumiseen ja asunnottomuuteen liittyvät syyt olivat keskeisem-

mässä roolissa. Toimeentulotuen tarpeen vuoksi sosiaaliohjaukseen oli ohjattu 31 

henkilöä, joista 18 oli nuoria. Näistä 18 oli 10 naista ja kahdeksan miestä. Molem-

pia sukupuolia on lähes yhtä paljon, naisia muutama enemmän, mutta ero on 

marginaalinen. Sukupuolten osuuksien suhde näyttää samalta kuin toimeentulotu-

kihakemuksissakin. Toimeentulon vaikeuksien takia sosiaaliohjaukseen oli ohjattu 

59 henkilöä, kun taas toimeentulotukihakemusissa tämä oli suurin syy. Näistä 59 

oli nuoria naisia 16 ja miehiä yhdeksän. Tässä naisten osuus oli hieman suurempi 

kuin miesten. Erot ovat kuitenkin hyvin pieniä. Huomioitavaa on kuitenkin, että 50–

64-vuotiaita naisia oli 10, mikä tekee tästä ryhmästä toiseksi suurimman nuorten 

naisten jälkeen.  

 

Vuonna 2011 aikuissosiaalityön tarve / sosiaaliohjaus pääotsikkoa oli käytetty 

1112 vireillepanossa, joista noin puolet (572) oli nuorten alle 30-vuotiaiden ikä-

ryhmässä. Asuminen ja asunnottomuus oli vain kahdessa vireillepanossa syynä 

sosiaaliohjaukseen. Vireillepanoissa käytetyin syy oli sosiaaliohjaus. Tällä syyllä 

oli palveluiden piiriin tehty vireillepano 1000 kertaa. Nuorten osuus tästä oli noin 

puolet (516). Toimeentulotuen tarpeen takia oli sosiaaliohjaukseen ohjattu nuoria 

alle 30-vuotiaita miehiä kahdeksan ja naisia 10. Yhteensä toimeentulotuen tarve 

syyllä oli vuonna 2011 tehty 31 vireillepanoa. Toimeentulon vaikeudet syyllä oli 

kyseisen vuoden aikana tehty 59 vireillepanoa, joista nuoria alle 30-vuotiaita oli 25. 

Naisten osuus oli hieman miehiä suurempi. Seuraavaksi suurin ikäryhmä oli 50–64 

-vuotiaat, joita oli sosiaaliohjaukseen toimeentulon vaikeuksien takia ohjattu 14 

henkilöä. Ohjatuista 10 oli naisia ja neljä miehiä. Työttömyyden takia oli sosiaalioh-



36 

 

jaukseen vireillepanon kautta tullut vain viisi henkilöä, joista neljä oli nuorimmasta 

ikäryhmästä.  

 

Vuonna 2012 oli aikuissosiaalityön tarve / sosiaaliohjaus syyllä tehty yhteensä 

1776 vireillepanoa. Se on jälleen isompi luku kuin edellisenä vuotena. Myös kaik-

kien vireillepanojen määrä oli kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 

2012 sosiaaliohjauksen tarvetta ei tilastoinnissa eritelty. Syitä sosiaaliohjauksen 

tarpeeseen ei tätä kautta ole mahdollista selvittää. Tarkempia syitä tarkasteltaessa 

tulisi porautua tarkemmin asiakastietoihin tai käyttää muita tilastoja kuin vireille-

panoja. Vuoden 2013 tilastoissa aikuissosiaalityön tarve / sosiaaliohjaus syyllä oli 

vireillepanoja tehty 1758. Luku on lähes sama kuin edellisenä vuonna ja tilastointi 

on tehty samalla tavoin eli sosiaaliohjauksen tarve oli ainoa käytetty alaluokka. 

Nuorten alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä vireillepanoja oli 883. Nuoria naisia oli 448 

ja miehiä 435. Seuraavaksi suurin ryhmä oli miehet 30–39-vuotta (148) ja neljän-

neksi naiset 50–64-vuotta (135).  

 

Nuorten osuus painottuu sosiaaliohjauksessa. Sen sijaan olisi mielenkiintoista sel-

vittää, mistä johtuu 50–64-vuotiaiden naisten isompi osuus. Myös vanhimmassa 

ikäryhmässä yli 65-vuotiaat naisten osuus (87) on puolet suurempi kuin miesten 

(48). Keskustelimme asiasta Lahden sosiaalijohdon tiimin kanssa ja he arvioivat 

syyksi sen, että naiset hakeutuvat palveluihin helpommin kuin miehet. Toiseksi 

asia voi selittyä naisten pienemmillä eläkkeillä. 

 

Perhetyypeittäin tarkasteltuna korostuivat jälleen yhden hengen taloudet. Nyt ikä-

ryhmät sekoittuivat enemmän kuin toimeentulotuen hakijoissa ja aikuissosiaalityö-

hön ohjatuissa asiakkaissa. Viiden suurimman ryhmän joukkoon mahtui myös alle 

30-vuotiaat pariskunnat, joilla ei ole lapsia. Suurin ryhmä oli jälleen nuoret miehet 

ja toiseksi suurin ryhmä nuoret naiset. Perhetyyppitietoja ei ollut saatavissa vuosil-

ta 2009 ja 2010. Viisi suurinta perhetyyppiä ikäryhmittäin esitellään lukumäärien 

suhteen alla olevassa kuviossa (kuvio 15). Tarkasteltaessa yksinhuoltajia ilman 

ikäryhmittäistä jaottelua, nähdään, että vuonna 2011 sosiaaliohjauksen asiakkaista 

129 oli yksinhuoltajia. Pareja, joilla oli lapsia, oli 69. Vuonna 2012 yksinhuoltajia oli 
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yhteensä 226 ja vuonna 2013 heitä oli 238. Yhtenä ryhmänä he olisivat viiden suu-

rimman joukossa kaikkina vuosina.  

 

 

Kuvio 15.Sosiaaliohjauksen perhetyypit. Viisi suurinta ryhmää. Asiakkaiden lukumäärä ikäryhmit-

täin. 

 

6.3 Aktivointisuunnitelma 

 

Suunnitelmallisuus on tärkeää sosiaalityössä. Tässä tutkimuksessa suunnitelmalli-

suutta edustaa aktivointisuunnitelma, joita tarkasteltiin vireillepanojen kautta. Akti-

vointisuunnitelmia oli vuonna 2009 tehty vähän enemmän kuin vuonna 2010. Eni-

ten aktivointisuunnitelmia tehtiin nuorille alle 30-vuotiaille ja 30–39-vuotialle. Van-

himmalle ikäryhmälle, jo eläkkeellä oleville, ei aktivointisuunnitelmia oltu tehty mut-

ta 50–64-vuotialle niitä oli tehty seitsemän. Työvoiman palvelukeskus Lyhdyssä oli 

50–64-vuotiaille tehty 18 aktivointisuunnitelmaa vuonna 2009 ja 16 vuonna 2010. 

Aikuissosiaalityössä tehtyjen aktivointisuunnitelmien määrä kasvoi vuotta 2010 

lukuun ottamatta tutkimusjaksolla. Työvoiman palvelukeskus Lyhdyssä tehtyjen 

aktivointisuunnitelmien määrä kasvoi vuoteen 2012 asti. Vuonna 2013 näkyy pieni 

pudotus. Ikäryhmittäin tarkasteltuna aktivointisuunnitelmien vireillepanojen luku-

määrät näkyvät alla olevassa kuviossa (kuvio 16).  
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Kuvio 16. Aktivointisuunnitelmien vireillepanojen lukumäärä ikäryhmittäin 2009–2013. (Aktivointi-
suunnitelma on tehty aikuissosiaalityössä ja aktivointisuunnitelma / Lyhty on tehty työvoiman palve-

lukeskus Lyhdyssä). 
 

Vuonna 2011 aktivointisuunnitelmia tehtiin vireillepanojen lukumäärän mukaisesti 

124 ja työvoiman palvelukeskus Lyhdyssä 119. Aktivointitoimenpiteet kohdistuvat 

nuorempiin asiakkaisiin, sillä vuonna esimerkiksi 2013 oli alle 30-vuotiaiden kans-

sa tehty 143 aktivointisuunnitelmaa, kun niitä oli tehty yhteensä 221. Tässä akti-

vointisuunnitelmaa tarkasteltiin vireillepanon näkökulmasta. Muista näkökulmista 

tarkasteltuina luku voi olla suurempi.  

 

Perhetyypeittäin tarkasteltuna aktivointisuunnitelmia on tehty eniten yksin asuvien 

miesten kanssa. Ikäryhmä alle 30-vuotiaat on suurin mutta 30–39-vuotiaat yksin 

asuvat miehet samoin kuin 40–49-vuotiaat yksin asuvat miehet ovat hyvin edustet-

tuina. Nuorten naisten osuus on selkeästi pienempi kuin nuorten miesten ja 30–

39-vuotiaiden ja 40–49-vuotiaiden naisten osuus on noin puolet saman ikäisten 

miesten osuuksista. Yksinhuoltajien osuus on pieni.  

 

7 Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaat  

 

Tietojärjestelmien tehokas käyttö siten, että tiedot dokumentoidaan huolellisesti ja 

oikein mahdollistaa tilastotiedon käyttämisen toiminnan suunnittelun tukena. Sosi-

aalityön odotetaan tuottavan tietoa väestöstä ja sen hyvinvoinnista ja se on mah-

dollista, jos tiedot ovat järjestelmässä oikein. Myös asiakastietojärjestelmän kehit-

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma / Lyhty

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma / Lyhty

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma / Lyhty

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma / Lyhty

Aktivointisuunnitelma

Aktivointisuunnitelma / Lyhty

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

50-64

40-49

30-39

alle 30



39 

 

täminen siten, että se hyödyntää jo kertaalleen syötettyjä tietoja tai valmiita esi-

merkiksi väestörekisteritietoja paremmin, mahdollistaa paremman ja luotettavam-

man tiedontuotannon. Asiakastietojärjestelmän päätehtävä on kuitenkin tukea 

asiakastyötä tekevää työntekijää ja mahdollistaa työskentelyn dokumentointi.  

 

Tarkasteltaessa toimeentulotuen vireillepanoja vuosina 2009–2013 nähdään ha-

kemusten lukumäärässä pientä laskua. Tämä selittyy sillä, että uuden hakijan 

määritelmä muuttui 2012. Tutkimusjakson alussa asiakas katsottiin uudeksi, jos 

hän teki hakemuksen puolen vuoden kuluttua edellisestä. Sen sijaan tutkimusjak-

son loppupuolella uudeksi asiakkaaksi katsottiin asiakas, joka oli ollut poissa asi-

akkuudesta vuoden.  

 

Naiset ja miehet tekivät lähes yhtä paljon hakemuksia. Tämä sama ilmiö on nähtä-

vissä myös Helsingissä nuorilla toimeentulotuen asiakkailla (Haapamäki 2013, 11). 

Hakijoita oli eniten ikäryhmässä alle 30 vuotta. Valtakunnallisesti tarkasteltuna 

toimeentulotuen saajat ovat olleet etupäässä nuoria aikuisia ja yksin asuvia (Rau-

nio 2011, 259). Vuosina 2009–2012 keskeisin syy hakea toimeentulotukea oli toi-

meentulon vaikeudet. Syy ei kuitenkaan kerro asiakkaiden tarpeista. Nuorten, alle 

30-vuotiaiden, hakijoiden ryhmässä miesten toiseksi yleisin syy hakea toimeentu-

lotukea oli asunnottomuus ja naisilla asumiseen liittyvät syyt kuten vuokravakuus. 

Ikäryhmien välillä oli eroja, sillä vanhemmissa ikäryhmissä ei asumiseen tai asun-

nottomuuteen painottuvat syyt olleet niin yleisiä.  

 

Vuonna 2013 tapahtui tilastoinnissa muutos toimintatavan muutoksen myötä. Toi-

meentulotukea oli haettu kirjallisesti jo aiemminkin mutta nyt käyttöön otettiin säh-

köinen hakemus. Naisia oli hakijoiden joukossa nyt hieman enemmän kuin miehiä. 

Edelleen nuorten osuus korostuu hakijoiden määrissä. Syinä olivat toimeentulotuki 

ja toimeentulon vaikeudet.  

 

Perhetyypeittäin tarkasteltuna korostuvat yksinasuvat nuoret henkilöt. Yksinhuolta-

jien ja parien, joilla on lapsia, määrät vähenivät tutkimusajanjakson loppua koh-

den. Ikäryhmittäin tarkasteltuina yksinhuoltajat eivät olleet viiden suurimman per-

hetyypin joukossa tarkasteltaessa toimeentulotuen vireillepanoja.  
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Aikuissosiaalityön tarve ja sen alaluokat olisivat mahdollistaneet laajemman poh-

dinnan asiakkaiden tilanteista. Vaikka asiakkaiden tilanteita ei tässä saatu hyvin 

esille, on nähtävissä kuitenkin trendi, jonka mukaan aikuissosiaalityön tarve on 

kasvussa. Ainakin vireillepanojen määrä oli kasvussa. Suurin osa vireillepanoista 

aikuissosiaalityöhön oli tehty nuorille alle 30 -vuotiaille. Perhetyypeittäin tarkastel-

tuna korostuvat yksin asuvat. Jonkin verran oli myös yksinhuoltajia ja ilman ikä-

ryhmittäistä tarkastelua yksinhuoltajat mahtuisivat viiden suurimman perhetyypin 

joukkoon, jos yksin asuvia tarkastellaan ikäryhmittäin.  

 

Sosiaaliohjauksen osalta voidaan todeta, että vireillepanojen tilastointi tällä tavalla 

oli aloitettu vuonna 2010. Silloin muutettiin myös toimintatapaa. Toimintatavan va-

kiintumisen myötä kasvavat myös sosiaaliohjauksen vireillepanot. Asiakkaat ovat 

suurelta osin yhden hengen talouksista mutta nyt mukaan mahtuu myös muita 

vanhempia ikäryhmiä. Samoin viiden suurimman ryhmän joukkoon mahtuvat myös 

yksinhuoltajat, jos heitä tarkastellaan yhtenä ryhmänä ja muita ikäryhmittäin. 

 

Aktivointisuunnitelmia tehtiin eniten nuorimman ikäryhmän kanssa. Vireillepanojen 

kautta tarkasteltuna suunnitelmien lukumäärät kasvoivat tutkimusajanjaksolla. 

Työskentelyn painopiste oli nuorissa yksin asuvissa miehissä. 

 

Lahden kaupungilla on vielä tehtävää tiedonhuollon kanssa ja tilastoinnin kehittä-

misessä. Se ei kuitenkaan ole yksin tämän haasteen edessä vaan se koskettaa 

lähes kaikkia julkisia sosiaalialan toimijoita. Tukena tässä työskentelyssä on alu-

eella toimiva Aikuissosiaalityön kehittämishanke Päijät SOS, jonka yhtenä tavoit-

teena on kehittää kirjaamista ja tiedontuotantoa. Lisäksi valtakunnallinen KANSA-

hanke vaikuttaa tiedontuotannon ja dokumentoinnin kehittämiseen. Tilastoinnissa 

olisi hyvä käyttää yksinkertaisia ja kuvaavia koodeja. Nykyinen käytäntö toimii 

asiakastiedon dokumentoinnissa ja asiakkaiden ohjauksessa sosiaalityöntekijälle, 

koska tällä on käytössään myös muita asiakkaasta kertovia tietoja. Tutkimuksen ja 

selvityksen näkökulmasta vireillepanojen tarkastelu ei tuottanut niin paljon tietoa, 

kuin odotettiin. Osaltaan tähän vaikutti ristiintaulukoiden ristiriitaisuus. Tarkastaes-

sani rivi- ja sarakelukuja sain tulokseksi eri lukuja, kuin tietojärjestelmän tuottaman 
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taulukon yhteensä riveillä ja sarakkeissa. En tutkimuksessani hyödyntänyt näitä 

taulukoita, koska emme saaneet ristiriidan syytä selville tutkimuksen tekemisen 

aikana. Näin ollen en pystynyt hyödyntämään niitä taulukoita, joista olisi saanut 

tarkempaa tietoa asiakkaiden palveluun hakeutumisen syistä. Asiaa selvitellään 

edelleen tätä kirjoittaessani mutta toivon saavani vastauksen ennen tutkimustulos-

ten esittelyä ja keskustelua työyhteisössä kesäkuun puolessa välissä.  
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Tilastokuutio Ulottuvuudet Mittarit 

Vireillepano - henkilö 
- ikä 
- keskeytykseen liittyvät asiat 
(syy, alkaminen, saakka pvm) 
- käsittelijä 1 ja 2 (ammattiryh-
mä) 
- organisaatio 
- perhetyyppi 
- vireillepanoon liittyvät asiat 
(syy, tyyppi, keneltä, pvm) 

- asiakkaiden lkm 
- vireillepanojen lkm 

Selvitys - alkaen 
- alue 
- henkilö 
- ikä 
- ikä alku pvm 
- käsittelijä 1 ja 2 (ammattiryh-
mä) 
- organisaatio 
- perhetyyppi 
- saakka 
- selvitys 

- asiakkaiden lkm 
- asiakkaiden lkm alueella  
- lasten lkm alueella 
- selvitysten lkm 
- peittävyys 
- peittävyys lapsi 

Päätös - alkaen 
- henkilö 
- ikä 
- myönteinen kielteinen 
- organisaatio 
- palvelu 
- perhetyyppi 
- päätöksentekijä 
- päätös 
- päätöspäivä 
- saakka 
- selvitys 
- syy 1 
- syy2 

- asiakkaiden lkm 
- osallisten lkm 
- perheiden lkm 
- päätösten lkm 
 

Päätöksen tilastosyy - henkilö 
- organisaatio 
- päättäjä 
- päätös 
- päätöspäivä 
- tilastosyy 

- asiakkaiden lkm 
- tilastosyiden lkm 

päätöksen kesto ja voimassaolo - henkilö 
- organisaatio 
- palvelu 
- perhetyyppi 
- päätöksentekijä 
- päätös 
- selvitys 
- tapahtuman kesto 
- voimassa 

- asiakkaiden lkm 
- kesto pv 
- perheiden lkm 
- päätösten lkm 
- voimassaolo pvm lkm 

palvelu - alkaen 
- alue 
- henkilö 
- ikä 
- ikä alku pvm 
- käsittelijä 1 ja 2 (ammattiryh-
mä) 
- organisaatio 

- asiakkaiden lkm 
- kesto pv 
- palveluiden lkm 
- asukkaiden lkm alueella 
- lasten lkm alueella 
- peittävyys 
- peittävyys lapsi 
- voimassaolon pv lkm 



LIITE 1 

2 

 

- palvelu 
- perhetyyppi 
- saakka 
- tapahtuman kesto 
- voimassa 

maksu - henkilö 
- henkilön asiakkuuden kesto 
- ikä 
- käsittelijä (ammattiryhmä) 
- maksupäivä 
- maksusuoritustyyppi 
- maksutapa 
- maksutapahtuman tyyppi 
- maksutyyppi 
- organisaatio 
- palvelu 
- perheen asiakkuuden kesto 
- tili 
- toimeentulotuen laji 

- asiakkaiden lkm 
- maksutapahtumien lkm 
- perheiden lkm 
- maksujen summa 
- maksusuoritusten summa 
 

resurssi - alkaen 
- henkilö 
- ikä 
- ikä alkupäivänä 
- käsittelijä (ammattiryhmä) 
- organisaatio 
- palvelu 
- resurssin luokka 
- resurssin nimi 
- resurssin tila 
- resurssin tuottaja 
- resurssin tyyppi 
- saakka 
- sijoituspaikka (resurssijaon 
THL:n luokitus) 
- tapahtuman kesto 
- voimassaolo 

- asiakkaiden lkm 
- kesto pv 
- resurssien lkm 
- voimassaolopv lkm 

resurssin kustannus - henkilö  
- ikä 
- kustannuksen pvm 
- kustannus alkaen 
- kustannus saakka 
- käsittelijä 
- ammattiryhmä 
- organisaatio 
- palvelu 
- resurssin luokka 
- resurssin nimi 
- resurssin tila 
- resurssin tuottaja 
- resurssityyppi 
- sijoituspaikka (resurssijaon 
THL:n luokitus) 

- asiakkaiden lkm 
- laskujen lkm 
- hoitopäivät 
- summat 

tehty asiakastyö asiakas - asiakastyö 
- henkilö  
- ikä 
- organisaatio 
- palvelu 
- perhetyyppi 
- selvitys 

- asiakkaiden lkm 
- osallisten lkm 
- perheiden lkm 
- hinta 
- lukumäärä 
- läsnäolo 
- minuutit 
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- tehdyn as.työn pvm 
- tilastoryhmä 1 
- tilastoryhmä 2 
- vastuullinen käsittelijä 
- ammattiryhmä 

- yhteensä 
- tapahtumien lkm 

tehty asiakastyö työntekijä - asiakastyö 
- henkilö  
- ikä 
- käsittelijä 
- ammattiryhmä 
- organisaatio 
- palvelu 
- perhetyyppi 
- selvitys 
- tehdyn as.työn pvm 
- tilastoryhmä 1 
- tilastoryhmä  

- asiakkaiden lkm 
- perheiden lkm 
- hinta 
- lukumäärä 
- läsnäolo 
- minuutit 
- yhteensä 
- tapahtumien lkm 
 

tehty työntekijätyö - aika 
- kunta 
- käsittelijä 
- organisaatio 
- työntekijätyö  

- tapahtumien lkm 
- tapahtumatyyppien lkm 
- hinta 
- lukumäärä 

perheneuvonta - asiakastyö 
- käsittelijä 
- ammattiryhmä 
- PeNe ikäryhmä 
- PeNe Perhetyyppi 
- PeNe Pääsyy 
- tapahtumapäivä 
- vireillepano 
- vireillepanon syy 

- asiakkaat käynneistä 
- asiakkaat pääsyistä 
- käyntien lkm 
- osallisten lkm 
- perheiden lkm 
- perheiden lkm vireillepa-
noista 
- pääsyiden lkm 
- hinta 
- lukumäärä 
- läsnä 
- minuutit 
- suorite  
- yhteensä 

käsittelyaika - koskee seuraava kk 
- keskeytyksen syy 
- keskeytyksen saakkapvm 
- keskeytyksen alkupvm 
- käsittelyaika 
- käsittelyajan luokka 
- käsittelyajan luokka 3kk 
- käsittelyajan luokka 7pv 
- käsittelykuukaudet 
- päätös tehty 
- selvityksen ensimmäinen 
vireillepano 
- selvitys 
- sisältää keskeytyksen 
- vireillepano 
- vireillepano käsitelty 
- vireillepanon pvm 
- vireillepanon syy 
- vireillepanon tyyppi 

- vireillepanon käsittelyaika 
ka. 
- vireillepanosta päätökseen 
käsittelyaika ka. 
- vireillepanojen päätösten 
lkm 
- vireillepanon käsittelyaika 
- vireillepanosta päätökseen 
käsittelyaika 
- vireillepanojen lkm 
 

laitos - alkaen aika 
- asunnot 
- henkilö 
- ikäryhmä 10 

- asiakkaiden lkm 
- paikkojen lkm 
- läsnäolot 
- poissaolot 
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- ikäryhmä Lapsi 
- ikäryhmä PA 
- läsnäolon tyyppi 
- laitos.Osastot 
- paikantyyppi 
- palvelutuote 
- poissaolon tyyppi 
- saakka aika 
- sektori 
- sijoitustyyppi 
- voimassa aika 

- sijoituspäivät 
- sijoitusten lkm 
- käyttöaste 
- sijoituspäivät voimassa - 
poissaolot 
- varausten lkm 
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Toimeentulotuen vireillepanot 2010–2012 

 

2010 

 

Kuvio 1. Toimeentulon vaikeuksien takia tehty ensimmäinen toimeentulotukihakemus ikäryhmittäin 
ja sukupuolen mukaan (%) vuonna 2010 

 

 

Kuvio 2. Yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryhmittäin lkm 
(pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2010. 
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Kuvio 3. Miesten yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryh-
mittäin lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2010. 

 

 

Kuvio 4. Naisten yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryhmit-
täin lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2010. 

 

 

 



LIITE 2 

3 

 

 

 

2011 

 

Kuvio 5. Toimeentulon vaikeuksien takia tehty ensimmäinen toimeentulotukihakemus ikäryhmittäin 
ja sukupuolen mukaan (%) vuonna 2011. 

 

 

Kuvio 6. Yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryhmittäin lkm 
(pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2011. 
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Kuvio 7. Miesten yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryh-

mittäin lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2011. 

 

 

Kuvio 8. Naisten yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryhmit-

täin lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2011. 
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2012 

 

Kuvio 9. Toimeentulon vaikeuksien takia tehty ensimmäinen toimeentulotukihakemus ikäryhmittäin 

ja sukupuolen mukaan (%) vuonna 2012. 

 

 

Kuvio 10. Yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryhmittäin 
lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2012. 
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Kuvio 11. Miesten yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryh-

mittäin lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2012. 

 

 

Kuvio 12. Naisten yleisimmät syyt ensimmäisen toimeentulotuen hakemuksen tekemiseen ikäryh-

mittäin lkm (pois lukien yleisin syy toimeentulon vaikeudet) vuonna 2012. 
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