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… sosiaalityöntekijän täytyy hyväksyä 
se, että toiset tarkkailevat hänen 
tekemisiään. Samoin on hyväksyttävä 
se, että tarvittaessa ja pyydettäessä 
näitä tekemisiä on selitettävä, 
perusteltava tai oikeutettava. Jos 
aihetta ilmenee, on myönnettävä 
virheensä, mutta yhtä hyvin 
puolustauduttava ei-oikeutettua 
kritiikkiä vastaan. Ammatillinen 
selontekovelvollisuus ei ole 
sosiaalityön erityisyys, vaan koskee 
kaikkia ihmistyössä toimivia 
ammattilaisia… (Juhila 2009)  



Perustoimeentulotuen siirto Kelaan (HE 2015)  
 Viimesijaisuudesta johtuen toimeentulotuki sisältää harkintaa edellyttäviä 
 säännöksiä.  
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)  
 Koskee kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa, ja syrjintä on  kiellettyä.  
Itsemääräämisoikeuslaki (HE 2014) 
 Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden laajentaminen ja 
 rajoitustoimenpiteiden vähentäminen   
Sosiaalihuoltolaki (2014/1301) 
 Matalan kynnyksen palveluja lisätään.     
Sote-uudistus 
 Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan.   
Vammaislainsäädännön uudistus  
 Vaikeavammaisen käsitteestä luovutaan.  
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (HE  2014)   
 Ammatinharjoittamisoikeudet rekisteröinnillä ja valvonnalla (sosiaalityöntekijä,   
 sosionomi, geronomi).   
Tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi  
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Ammattilaisten harkintavallan mahdollisuudet, riskit ja 

kehittäminen  
2) Harkintavalta, yhdenvertaisuus ja henkilökohtaisuus 
3) Perustoimeentulotuen Kela-siirto harkinnan näkökulmasta 



Rajavaara, Marketta (2014) 
Ammattilaisten harkintavalta 
sosiaaliturvan edellytyksenä 
ja riskinä 

Rajavaara, Marketta (2014) 
Yksilöllisestä 

henkilökohtaiseksi? 
Henkilökohtaistaminen  

hyvinvointipolitiikan 
uudistusideana 



Ammattilaisten 
harkintavallan 

mahdollisuudet, 
riskit ja 

kehittäminen 



 Oikeusvaltioperiaatteen 
mukaan julkisen vallan käytön 
tulee perustua lakiin ja kaikessa 
toiminnassa on noudatettava 
lakia.  

 
 Kansalaiset odottavat palvelu- ja 

etuusjärjestelmiltä 
lainmukaisuutta, 
oikeudenmukaisuutta ja 
yhdenvertaisuutta. 

 Ammattilaiset haluavat työssään 
riittävästi autonomiaa ja ovat 
usein harmissaan työnsä 
juridisoitumisesta. 

 
 

 Kansalaiset odottavat palvelu- ja 
etuusjärjestelmiltä 
mahdollisimman erikoistunutta 
apua ja yksilöllistä kohtelua. 



 
 
 
Palvelujen 
edellytys 

Palvelujen 
riski 

”demokratian  
musta aukko” 
(Rothstein  1998) 

”demokraattisen 
hyvinvointijärjestelmän 
toimintaperiaate” 
(Freidson 2001) 



 Reflektio: mietintä, pohdinta, ajattelu tai 
arviointi, jossa otetaan huomioon kaikki 
asianhaarat tai eri mahdollisuudet  
 

 Harkintavalta (discretion): perusteellisen 
ja yksityiskohtaisen ajattelun nojalla 
tapahtuva päättely, jota tehdään 
oikeuslaitoksessa ja 
viranomaistoiminnassa 

 
 Harkinta sisältää episteemisen ja 

rakenteellisen ulottuvuuden (Molander 
ym. 2012)  

 Molemmat ovat tärkeitä, mutta 
ensimmäinen teema on hallinnut 
sosiaalityön tutkimuksessa  



 Laillisuusharkinta (korkein hallinto-oikeus) 
 Tarkoituksenmukaisuusharkinta 

(valtioneuvosto) 
 

 Nykyisin enemmänkin jatkumo: 
 
      

Laillisuus- 
harkinta 

Tarkoituksen-
mukaisuus- 
harkinta 

(Kotkas 2014) 



 
1. Yksittäistapauksellinen 

harkinta (normin 
yksilöllistämistä) 

2. Sopeuttamisharkinta 
(normin 
joustavoittamista) 

3. Asiantuntijaharkinta 
4. Poliittinen harkinta  
5. Liiketaloudellinen 

harkinta 
 
(Schindler 2010;  
Kotkas 2014) 



 Harkinta palvelee hyvää tarkoitusta, 
mahdollisimman yksilöllistä 
kohtelua 

 Ihmisten ongelmatilanteiden 
monimutkaisuus ja epävarmuus 
ratkaistaan ammattilaisten työllä  

 Taloudellisten voimavarojen 
niukkuus 

 Lait muotoillaan yleisluonteisiksi, ja 
lainsäätäjä jättää  toimeenpanoon 
harkintavaltaa 

 



 Harkinta ei toteudu 
yhdenmukaisesti  

 Syrjinnän mahdollisuudet 
 Harkitut ratkaisut osoittautuvat 

epätarkoituksenmukaisiksi tai 
haitallisiksi 

 Palveluorganisaation tai 
ammattilaisten omien intressien 
ajaminen 

 Hallinnon läpinäkyvyyden puute 
 Sattumanvaraiset päätökset  
 



 Professioille on ominaista teoreet-
tiseen ja punnittuun tietotaitoon 
perustuva työ, harkintavalta 
työtehtävissä, pätevyyskriteereihin 
perustuva, suojattu asema 
työmarkkinoilla, muodollinen korkea-
asteen koulutus ja ideologia, joka ohjaa 
hyvän ja laadukkaan työn tekemiseen 
(Freidson 2001). 

 Professionaalinen autonomia 
edellyttää tilivelvollisuutta, 
läpinäkyvyyttä ja ammattilaisten työn 
sääntelyä.   

  



 Perinteiset professiot 
lääkärit, lakimiehet, 
insinöörit, professorit 1800-
luvulta alkaen 

 Semiprofessiot 
hyvinvointivaltion 
laajentuessa 1950-luvulta 
alkaen 

 Esiprofessiot 
uusliberalistiseen 
markkinatalouteen 
liittyneenä 1980-luvulta 
alkaen  

Suppea  
harkintavalta 

Laaja 
harkintavalta 



RAKENTEELLISET KEINOT 

 Harkinnan ala ja muodolliset 
menettelyt 

 Perustuvat poliittis-hallinnollisiin 
päätöksiin, mutta ammattilaiset 
osallistuvat valmisteluun 
 Määräajat 

 Etuus- ja palveluohjeet 

 Laatusuositukset 

 Yhtenäiset hoidon perusteet 

 Valitus- ja oikaisumahdollisuudet 

 Toimivaltuudet 

 Valvonta 

TIEDOLLISET  KEINOT 

 Ammatillisen päättelyn tieto-
ohjautuvuus ja argumentaation 
laatu 

 Formatiiviset; koulutus, 
ammatinharjoittamislain-
säädäntö 

 Asiakastyötä tukevat; näyttöön 
perustuvat käytännöt  

 Motivaatiota sääntelevät; 
kannustimet 

 Deliberatiiviset; harkinnan 
argumentaatio 

 Osallistavat; asiakas mukaan 
päätöksentekoon  



 Toimenpideohjelma 
vakuutuslääkärijärjestelmän 
kehittämiseksi, STM 2012 

 Vakuutuslääketieteen opintojakso (5-10 
op) yliopistoihin ja täydennyskoulutus 
lausuntoja kirjoittaville lääkäreille 

 Ei mainintaa näyttöön perustuvista 
käytännöistä 

 Ei kannustimia työntekijöille 
 Ehdotukset päätösten perustelemisen 

parantamiseksi 
 Hakijan tiedon lisääminen, arviointiin 

osallistaminen (PCA), hakijan osallisuus 
muutoksenhaussa 

 Toimiva lastensuojelu, 
selvitysryhmän loppuraportti, 
STM 2013 

 Lastensuojelun erikoistumiskoulutus 
(30 op) ja täydennyskoulutus lasten 
ja nuorten kanssa työskenteleville 

 Käypä-hoito –suosituksia vastaava 
järjestelmä lastensuojeluun 

 Ei kannustimia työntekijöille 
 Ehdotukset dokumentoinnin ja 

päätösten yhdenmukaisuuden  
parantamiseksi 

 Lapsilähtöinen työskentely, 
kokemusasiantuntijuus, osallistava 
dokumentointi  
 



 Noin 20 % terveydenhuollon toiminnasta perustuu 
tutkimusnäyttöön.  

 Kehityslinjana Evidence-Based Medicine (EBM), 
näytönkatsaukset ja niihin perustuvat hoitosuositukset  

 Entä kun henkilökohtainen lääketiede tekee tuloaan? 
 
 
 X  % sosiaalihuollon toiminnasta perustuu 

tutkimusnäyttöön.  
 Sosiaalihuollon tutkimusperusteisuuden merkitys lisääntyy 

yhdentyvässä sosiaali- ja terveydenhuollossa  



Harkintavalta, 
yhdenvertaisuus ja 
henkilökohtaisuus  



 Sosiaalioikeus ja yhdenvertaisuusoikeus 
tavoittelevat samaa asiaa, yksilöiden 
tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 
lisäämistä. 

 Yhdenvertaisuusoikeus muuttaa 
sosiaaliturvan harkinnan alaa. 

 Sama kaikille -periaate ei enää riitä. On 
olemassa ”hyvää” harkintaa, joka edistää 
yhdenvertaisuuden toteuttamista, ja 
”huonoa” harkintaa, joka antaa painoa 
sen edistämistä haittaaville tekijöille.  
 

 (Anu Pylkkänen 2014, 36) 



 … pankkineuvoja 
 … valmentaja 
 … Kela-neuvonta 
 … avustaja 
 … opintosuunnitelma 
 … palvelusuunnitelma 
 … budjetti 
 … lääketiede 



 ”Tarvitaan yhdenvertai-
suuden takaava laki, joka 
on selkeä, yksinkertainen, 
mutta kuitenkin jokaisen 
yksilön tarpeesta lähtevä. 
Jolloin se tarkoittaa sitä, 
että kriteeristön osalta 
siihen tulee tulkinnan 
vaikeus.”  
 

 (Osastopäällikkö Kirsi Varhilan 
yhteenveto vammais-
lainsäädännön uudistamista 
koskevassa keskustelu-
tilaisuudessa 20.8.2013) 



 Individi: yksilö ihmislajin 
edustajana erotuksena muista 
saman lajin edustajista. 

 
 Persoona: ihmisen 

ainutkertaisuus yksilönä ja se, 
että tällä ihmisellä on  omia, 
yksilöllisiä päämääriä 
erotuksena individin 
käsitteeseen liitetyistä 
lajityypillisistä yhteisistä 
piirteistä. 



 Henkilökohtaistaminen tarkoittaa 
monenlaisia keinoja saada aikaan 
asiakaskeskeisiä palveluja yksityisellä ja 
julkisella sektorilla.  

 Tieto- ja viestintäteknologiasta, 
markkinoinnista ja koulutuksesta 
lisääntyvästi sosiaali- ja terveys-
palveluihin. 

 Isossa-Britanniassa henkilökohtais-
taminen määrittyy lähes vaatimukseksi 
siitä, miten palvelut ja etuudet tulee 
järjestää (Needham 2011). 

 Suomessa tekee tuloaan sekä palveluihin 
että toimeentuloturvaan? 

 



Kolme suuntaa:  
1) Kuluttajuus ja valinnanmahdollisuudet: palveluseteli, 

henkilökohtainen budjetti 
2) Osallisuus ja kumppanuus: asiakas yhteistoimijaksi 
3) Velvoittavuus ja ehdollistavuus: aktivointi  etuuden tai 

palvelun saantiin liittyvin ehdoin tai sanktioin 



 Samanlaista palvelua kaikille –toimintatavasta luopuminen 
 Tavoite palvelujen tuottavuus  
 Henkilökohtaisuus mahdollistuu joillekin asiakkaille, kun valtaosa 

käyttää massapalveluja 
 

 Esimerkkejä:  
 

 Työ- ja elinkeinohallinnon palvelulinjat: 1) työnvälitys- ja 
yrityspalvelut, 2) kehittämispalvelut, 3) tuetun työllistämisen 
palvelut 

 Kelan asiakasryhmittely: 1) satunnaisasiakkuus, 2) jatkuva 
asiakkuus, 3) erityisasiakkuus, 4) muutostilanneasiakkuus, 5) 
potentiaalinen asiakkuus sekä henkilökohtainen neuvonta 
sairauspäivärahan saajille sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
lasten perheille  



 Yksilö vastuullistetaan ongelmatilanteestaan, ei 
yhteiskunta 

 Kansalaisten yhdenvertaisuus vähenee 
 Ennaltaehkäisy ei sisälly ajattelutapaan  
 Neuvonnan tarve lisääntyy 
 Asiakas ei voi tosiasiallisesti valita palveluvaihtoehtojen 

kesken 
 Runsaasti tukea ja palveluja tarvitsevat ihmiset 

leimautuvat tai jäävät vaille tarvitsemiaan palveluja 
 Henkilökohtaisten budjettien hallinta on vaativaa, ja ne 

soveltuvat lähinnä hyvin koulutetuille  
 Henkilökohtaiset budjetit eivät toimi yhteisöllisissä, 

toimitilat edellyttävissä palveluissa. 
 



Perustoimeentulotuen  
Kela-siirto  

harkinnan näkökulmasta 



 Uudistusta voi arvioida esimerkiksi kansalaisten ja 
asiakkaiden,  henkilöstön, aikuissosiaalityön 
kehittämisen, talouden tai erilaisten kuntien 
näkökulmasta 

 Miltä uudistus näyttää harkintavallan muutosten 
näkökulmasta?  

 Tarkasteltaviksi tulevat yhdenvertaisuus, 
henkilökohtaisuus, viimesijaisuus sekä 
organisaation/työntekijöiden toimivalta 



 Kansalaiset  
 67 % kannatti 16 % olisi pitänyt kuntien tehtävänä, ja 17 % ei kantaa.  
 (Kelan tutkimusosasto & Taloustutkimus; Niemelä 2014) 
 

 Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat ja Kelan toimistojen johtajat  
 68 % sote-johtajista ja 91 % Kelan johtajista kannatti.   
 (Sosiaalibarometri 2014) 

 
 Toimeentulotukityön ja aikuissosiaalityön johtavat viranhaltijat   

 41 % kannatti, 37 % eri mieltä.  
 (Kuntaliitto, Vogt & Sjöholm 2014) 

 
 Talentian jäsenet  

 61 % kannatti perusosan käsittelyn ja maksatuksen siirtoa, 29 % vastusti.  
 12 % kannatti toimeentulotuen siirtoa Kelalle kokonaisuudessaan, 80 % 

vastusti.  
 (Mäkinen 2014) 

 
 
 



Asiakas saa 
varmemmin myös 
muut etuudet, joihin 
on oikeutettu 

 Kansalaisten 
yhdenvertaisuus 
lisääntyy 



 Kolme osaa: 1) perustoimeentulotuki (perusosa ja muut 
perusmenot), 2) täydentävä toimeentulotuki  ja 3 ) ehkäisevä 
toimeentulotuki  

 
 Nykytilanne: 1) Etuuskäsittely ja aikuissosiaalityö omina 

yksikköinään, 2)Tiimimalli ja 3) Sosiaalityöperusteinen malli 
 
 Toimeentulotuen etuuskäsittelyn myötä tapauskohtainen harkinta 

on vähentynyt ja sen viimesijainen luonne hämärtynyt.  
 

 Perustoimeentulotuki edellyttää harkintaa: 1) velvollisuus 
ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, 2) muut perusmenot, 3) 
alennettu perusosa ja 4) huomioonotettavat tulot ja varat. 
 

 



 Tietojärjestelmäyhteistyö: Kelan rekisterit ovat kuntien 
toimeentulotuen myöntämisestä vastaavien viranomaisten 
käytössä -> ei vaikutuksia harkintavaltaan 
 

 Palvelu- ja tietojärjestelmäyhteistyö: Asiakas hakee Kelassa 
työskentelevältä kunnan etuuskäsittelijältä 
perustoimeentulotuen, ja täydentävä ja ehkäisevä 
toimeentulotuki hoidetaan kunnasta. Kunnan työntekijä saa 
käyttöönsä Kelan rekisteritiedot. -> ei vaikutuksia harkintavaltaan 
 

 Laskennan ja maksatuksen siirto: Kela vastaanottaa 
hakemuksen, tekee päätöksen ja hoitaa maksatuksen. 
Päätöksenteko toteutuu kuntien ohjeistusten mukaan eli 
toimivalta ja järjestämisvastuu kunnilla. -> ei merkittäviä 
vaikutuksia harkintavaltaan, ei muutoksia kansalaisten 
yhdenvertaisuuteen 
 
 
 



 Perustoimeentulotuen siirto: Kela vastaa perustoimeentulotuen 
myöntämisestä ja siihen liittyvien harkintaa vaativien osien 
ohjeistamisesta. Kunnalla on toimivalta ja järjestämisvastuu 
täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.  
 

 Perustoimeentulotuen harkinta Kelassa? A) vähemmän 
tarveharkintaa ja lisää normitusta vai B)  harkinnanvaraisten 
elementtien säilyttäminen ja Kelan toimintatapojen kehittäminen 
harkintaan soveltuvaksi? 

  A) toimeentulotuen tarveharkintaisuus ja viimesijaisuus muuttuu.  
 B) tuen tarkoitus ja luonne säilyvät, mutta yhdenvertaisuuden ja 

henkilöstösäästöjen tavoitteet eivät ehkä toteudu yhtä laajasti  
 -> vaikuttaa merkittävästi harkintavaltaan. 
 



 
 Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen 

siirretään Kelan hoidettavaksi. 
 Tuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä 

tarveharkintaisena etuutena.  
 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät kuntien 

hoidettaviksi.  
 Tavoite ei ole muuttaa etuuden tasoa tai 

myöntämisperusteita, mutta täydentävän ja 
perustoimeentulotuen suhde esitetään tarkistettavaksi 
vähäisempää harkintaa edellyttävistä ja usein toistuvista 
täydentävän tuen piirissä olleista menoista. Asumismenot 
keskitetään perustoimeentulotuen myöntämisharkinnan 
yhteyteen.  

 



 Harkinta ei ole aivan uutta Kelassa; etuusratkaisijoiden mielestä 
noin 8 %  etuuspäätöksistä edellyttää erityistä harkintaa, ja 2/3 
niistä ratkaistaan asiakkaan kannalta myönteisesti (Kotkas & 
Kalliomaa-Puha 2014). 

 Asiakaspalvelukulttuurin erilaisuus: Kelan etuusratkaisijat 
painottavat sosiaalityöntekijöitä enemmän yksilöllisiä tekijöitä 
köyhyyden syinä, ja yksilöllisten syiden kannatus kasvaa 
siirryttäessä eläkeläisistä lapsiperheisiin ja maahanmuuttajiin 
(Niemelä 2010). 
 

 Miten yhdenvertaisuutta tulkitaan? 
 Miten normeja yksilöllistetään? 
 Miten harkinnan kehittämisen keinot tulevat käyttöön, kuten 

ohjeistukset ja koulutus? 
 Miten yhteistyö rakennetaan kuntiin? 
 Miten asiakkaan harkinta huomioonotetaan? 

 
 



 
Miten aikuissosiaalityössä 
tartutaan tilaisuuteen ? 
 
Miten kehitetään vaativaa 
ammatillista harkintaa ja 
asiakkaan oman harkinnan 
huomioonottavaa 
sosiaalityötä?   



 
 

marketta.rajavaara@helsinki.fi 
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