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Hyvinvointi kielitaidon varassa, 

palvelut paperisodan päässä 

Ulla Tiililä 

Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus 7.4.2009 
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 Ymmärsitkö, mitä talousuutisissa kerrottiin?  

 Selvisikö sinulle lääkärinlausunnosta, mikä on 
vaivasi syy tai sairautesi laatu?  

 Osasitko korjata veroehdotuksesi?  

 Tiesitkö, että sinulla voi olla oikeus 
kuljetuspalveluihin?  

 Jaksoitko valittaa vakuutusyhtiön 
korvauspäätöksestä? 
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Ote toimeentulotukipäätöksestä 

 Hakijalle tehdyn laskelman perusosaa on alennettu  

 20 %, koska toimeentulotuen tarve on aiheutunut siitä, 
että hakija, joka on maahanmuuttajien kotouttamisesta 
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotossa annetussa laissa 
tarkoitettu maahanmuuttaja, on ilman perusteltua syytä 
kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta ja 
osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti 
sovittuihin, työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin. 
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Ote päivähoidon 

asiakasmaksutiedotteesta 

 Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun 
määräämiseen perusteena olevaa tulorajaa 107 eurolla 
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos 
tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai 
jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 21 euroa, 
maksua ei peritä. 

 (Teksti on kokonaisuudessaan osoitteessa 

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c417ec804a7d21a0ad43bdc61ff17c62
/asiakasmaksutiedote_080801.pdf?MOD=AJPERES ) 

 

 

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c417ec804a7d21a0ad43bdc61ff17c62/asiakasmaksutiedote_080801.pdf?MOD=AJPERES
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c417ec804a7d21a0ad43bdc61ff17c62/asiakasmaksutiedote_080801.pdf?MOD=AJPERES
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Lapsia asiakasmaksutiedotteessa 

 Kokopäivähoidon maksu on enintään 233 euroa 

 nuorimmasta ja 170 euroa toiseksi nuorimmasta 

 päivähoidossa olevasta lapsesta. Muiden lasten 

 kokopäivähoidosta peritään 20 % nuorimman 

lapsen maksusta, joka on enintään 46,60 euroa. 
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Lapsia päivähoidossa 

 1 lapsi hoidossa → lapsi on nuorimmainen 

 

 2 lasta hoidossa → vanhin eli esikoinen on 

 toiseksi nuorimmainen 
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Ote korvauspäätöksestä 

 X-laitos on hylännyt autokoulun kustantamista 

koskevan kuntoutushakemuksenne. Teitä ei 

voida pitää sellaisena vaikeasti 

liikuntavammaisena, mitä autokoulun tukeminen 

kuntoutusvaroin edellyttää. Pystytte käyttämään 

yleisiä kulkuneuvoja. 
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Päätöksen asiaselosteessa 

 Runsas ylipaino haittaa liikkumistanne ja istutte 

yleensä kotona. 
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Lääkärinlausunnossa 

 Runsas ylipaino haittaa liikkumista 

([pituus/paino]). Säärissä voimakas turvotus, ilm. 

johtuu pt:n liikkumattomuudesta, yl. vain istuu 

kotona. 
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Sävy 

 Teille on maksettu aiheettomasti asumistukea 

ajalla x-y. Liikamaksu on aiheutunut siitä, että 

asumistuen saaja on kuollut. 

 



11 

PÄÄTÖS LASTENHOIDON TUESTA 

 

 Lastenhoidon tukenne on tarkistettu XX.X.2007 

alkaen Teille myönnetyn vanhempainpäivärahan 

johdosta seuraavasti. 

 

Hakemuksenne on ratkaistu seuraavasti. 

 

Tarkistuksen jälkeen kotihoidon tukea ei jää 

maksettavaksi. 
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Perustelut 

 Lastenhoidon tukeen sisältyy HELSINKI -lisä, jonka määrä perustuu 
kunnan päätökseen. Kunnan päätös on voimassa toistaiseksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2007 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2007 - 
xx.x.2008 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. 
 
Lasten kotihoidon tuen hoitorahasta on vähennetty ajalta xx.x.2008 - 
xx.x.2008 Teille myönnetty vanhempainpäiväraha. Vähennyksen 
jälkeen hoitorahaa ei jää maksettavaksi. 
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Sävyongelmat eivät ole vähäisiä! 

 Etuuksien alikäyttö on ilmeisesti paljon yleisempää kuin 
väärinkäyttö. 

 Syynä on häpeä ja sinnittelyn perinne. 

 Nöyryyttävät asiointikokemukset lisäävät häpeää. 

 Jaksamisen äärirajoilla olevalle ihmiselle on hyvin 
tärkeää tulla kohdelluksi inhimillisesti. 
 
 

 (Esim. Virjo, Ilkka 2000: Toimeentulotuen alikäytön laajuus ja 
syyt. Janus 1/2000. 

 Metteri, Anna (toim.) 2003: Asiakkaan ääntä kuunnellen. 
Kitkakohdista kehittämisehdotuksiin.) 
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Kyky luokitella itsensä viranomaisten 

termein 

 Olenko liikennevahinkonumero XY?→ apu 
vakuutusyhtiöstä 

 Olenko vammainen? → apu sosiaaliviraston 
vammaispalveluista 

 Olenko vanhus? → apu sosiaaliviraston vanhusten 
palveluista 

 Olenko toipilas → apu terveysviraston kotihoidosta 

 Olenko kuntoutettava → apu kuntoutuspalveluista 

 Olenko potilas → apu terveysaseman lääkäriltä 
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Ammattimainen asiakkuus? 

 Jälkihuoltonuori 
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Miten hakuprosessi etenee? 

 Tarvitaanko lähetteitä? Entä sitten? 

 Tarvitaanko hakemus? Mistä löydän oikean? 

Minne se toimitetaan? Mitä sitten tapahtuu? 

 Tarvitaanko hakemukseen liitteitä? 
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Palveluseteli? 

 Setelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun 

käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä 

palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan 

päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. (laissa) 

 Palvelujen järjestämistapa muiden vaihtoehtojen 

rinnalla. 
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Palveluseteli? 

 Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan 
asukkaalleen tietyn kunnan päättämän osan 
yksityisen palvelutuottajan antamasta palvelusta. 
Palveluseteli on asiakaslähtöinen tapa lisätä 
palvelujen innovatiivisuutta. - -  

 Kunta antaa asiakkaalleen palvelusetelin ja 
palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin 
arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa 
palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja 
palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan 
välisen erotuksen. 
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Palveluseteli? 

 Palveluseteli voi olla esimerkiksi ostokuponki 

 Palveluseteli voi käytännössä olla esimerkiksi 

viranomaispäätös, painettu seteli tai sähköinen 

kortti. 
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Hakuprosessi 

 Itsensä luokittelu ja oikean tahon löytäminen 

 Hakuprosessin hahmottaminen 

 Hakemuksen laatiminen 

 hakemus 

 liitteet 
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Asiakkaan kuuleminen 

 

 Hallintolaki 34. § 

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista 8. § 

 Sosiaalityön eettiset periaatteet 
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Äänivaltaisuuden ja tietämisen 

hierarkia 

 Viraston asiantuntijalääkäri 

 Hakijan oma lääkäri 

 Hakija 
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Asiantuntijalääkärin auktoriteetti 

 Hakemuksen liitteenä olevan lääkärintodistuksen 

mukaan hakijalla on vasemman lonkan proteesi, 

selkäleikkauksen jälkeinen tila, polvikivut ja krooninen 

sydämen vajaatoiminta. Hakijalla on etenkin liukkaalla 

säällä vaikeuksia liikkua ulkona. Vammaispalvelun 

asiantuntijalääkärin antaman lausunnon mukaan hakijaa ei 

kuitenkaan voida pitää vammaispalveluasetuksen 5 § 1 mom. 

tarkoittamana vaikeavammaisena henkilönä. 
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Hakija kertoo hakemuksessaan, että 

hänellä on 

 vasemmanpuoleinen halvaus 

 liikkuvansa  sisällä kävellen kepin kanssa ja 

tukikahvoihin turvautuen ulkona rollaattorilla  

 selviytyvänsä portaista huonosti.  

 Ruksattavista kohdista selviää, että hakija voi 

käyttää julkisia liikennevälineitä ainoastaan 

saattajan kanssa.  
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Päätökseen kirjataan 

 Hakemuksen liitetyn lääkärintodistuksen mukaan 

hakijalla on diagnoosina aivohalvaus, 

liikkuminen erittäin hidasta ja vaivalloista 

rollaattorin kanssa, eikä pysty nousemaan 

julkisiin liikennevälineisiin. 
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Kipu puheenaiheena 

 hakijan esille tuomana sivuutetaan melko 

systemaattisesti 

 kirjataan päätökseen vain, jos se on kirjattu myös 

lääkärinlausuntoon 
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Päätöksessä 

 OLETTE HAKENUT 
SOSIAALIPALVELUTOIMISTOON ppkkvvv 
SAAPUNEELLA HAKEMUKSELLA 
KULJETUSPALVELUNA VAPAA-AJAN 
MATKOJA KÄSITTÄEN ASIOIMISEN, 
YHTEISKUNNALLISEN 
OSALLISTUMISEN, VIRKISTYKSEN TAI 
MUUN SYYN VUOKSI JOKAPÄIVÄISEEN 
ELÄMÄÄNNE KUULUVIA MATKOJA.  
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Hakemuslomakkeen painettua 

tekstiä: 

Haen kuljetuspalvelua seuraaviin matkoihin:  

 Vapaa-ajan matkat käsittäen asioimisen, 

yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen, tai 

muun syyn vuoksi jokapäiväiseen elämään 

kuuluvat matkat. 

  Työmatka, täytä kohta 4. 

  Opiskelumatkat, täytä kohta 4. 

  Palvelukeskusmatkat 



29 

Vammaispalveluasetuksessa 

 Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine 

saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen 

henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, 

yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai 

muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, 

jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. 
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Tullakseen kuulluksi on 

 ymmärrettävä virkakieltä ja hyväksyttävä sen 

sävy 

 osattava sijoittaa itsensä osaksi 

palvelujärjestelmää ja löydettävä oikea kanava 

 osattava itse tuottaa sopivaa kieltä sopivassa 

paikassa. 
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Asiointiprosessin kuluessa voi 

 joutua odottamaan päätöksiä pitkään,  

  mutta toisaalta 

 saada päätöksiä ilman hakemusta 
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Asiointiprosessin kuluessa ei voi 

 soveltaa yhdessä paikassa oppimaansa käytäntöä 

toisessa paikassa 

 vedota omaan asiantuntemukseen: asiakkaan ja 

kansalaisen rooli on maallikon rooli. 
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Maahanmuuttaja paperimaassa 

 Kielitaito 

 Ymmärrys koko kulttuurista ja sen historiasta 

 Luku- ja kirjoitustaito 

 Sähköinen asiointi: tekninen osaaminen 
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Kielitaito työllistymisen avain ja este 

 Rekrytointi vaihtelee aloittain 

 pääkaupunkiseudun bussikuskeista kolmannes 

muualta 

 terveydenhuollossa vain pari prosenttia taustaltaan 

maahanmuuttajia 
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Kielitaito 

 Puhuminen, keskusteleminen 

 Lukeminen, kirjoittaminen 

 Eri kielenkäyttötilanteet 
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Kirjoittamisella suurin status 

 Kirjoittaminen lisääntynyt myös perinteisillä 

kasvokkaisen kohtaamisen aloilla 

 Hyvistä kasvokkaisen vuorovaikutuksen taidoista 

ei palkita 

 Uralla mahdollista edetä vain paperitöiden pariin 

 



37 

Entä sitten? Kielentutkija toivoo 
 palveluja, joita saa ilman paperisotaa 

 kaikille sopivat peruspalvelut 

 säästöt lisäävät byrokratiaa 

 kasvokkaisia tai suullisia palveluja 

 ei kaikkea kirjallisesti saati sähköisesti 

 suulliset palvelut monesti hyviä, vaikka kirjalliset 

ongelmallisia 
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Entä sitten? Kielentutkija toivoo 

 kielitietoisuutta 

 kieli ja kielenkäyttö liittyy kaikkeen toimintaan 

 ilmiöt ymmärrettävä kielellisiksi (esim. rajoittaminen, 

tarveharkinta) 

 virkakielen kasvualustan rajoittamista 

 

 

 


