”Se oli mun hyvin hankala lähtee sitä ees miettii, ku se
koko velka oli vaan sellanen musta pilvi mun yllä, ja mä
en tienny mistä siitä pilvenreunasta ottaa kiinni, et sen
sais veke.”

J A L K A U T U VA
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HANNA PÄIVIÖ
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”SUOMALAISEEN YHTEISKUNTAAN ON JUURTUNUT ERILAISIA
HUONO-OSAISUUDEN NOTKELMIA, JOISSA ELÄÄ JA ASUU
KYMMENIÄ, JOLLEI SATA TUHATTA IHMISTÄ. HE EIVÄT ELÄ JA
ASU KOVIN KAUKANA TÄÄLTÄ. ME NÄEMME HEISTÄ JOSKUS
VILAUKSEN TAI KAKSI LEIPÄJONOISSA TAI KIRPPUTOREILLA.
MUTTA HE OVAT SEN VERRAN KAUKANA MEISTÄ, ETTÄ HEISTÄ
ON TULLUT MUUKALAISIA MEILLE: HE OVAT MUUKALAISIA
KESKUUDESSAMME. ME KATSELEMME HEIDÄN ELÄMÄÄNSÄ
PITKÄN MATKAN PÄÄSTÄ, VÄLTTÄMÄTTÄ YMMÄRTÄMÄTTÄ MITEN
2010-LUVUN ALUN SUOMESSA JOUDUTAAN ELÄMÄÄN.”

(PROFESSORI JUHO SAAREN PUHE KERAVAN KAUPUNGIN
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLASSA 6.12.2014)
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E S P OO N J Ä R J E ST Ö J E N Y HT E I S Ö

1. JOHDANTO: KAIKKI LÄHTEE
KOHTAAMISESTA
Espoo on kontrastien kaupunki. Espoossa on maan keskiarvoa korkeampi työllisyysaste, keskimääräistä korkeammin koulutettu väestö sekä Suomen korkeimmat tulonsaajien mediaanitulot1. Espoossa on myös tilastollisesti pienin maksuhäiriöriski. Toisaalta Espoossa hyvätuloisin
kymmenys tienaa neljänneksen kaikista tuloista, 24 000 espoolaista on määritelty pienituloisiksi ja Suomen Asiakastieto Oy:n maksuhäiriötilastojen mukaan 17 972:lla yli 18-vuotiaalla
espoolaisella on vähintään yksi maksuhäiriömerkintä (syksyllä 2016). Tuloerojen kasvu on
Espoossa ja yleisemmin pääkaupunkiseudulla muuta maata nopeampaa ja erot ovat selvästi
suuremmat kuin muualla maassa.
Pitkäaikainen maksukyvyttömyys vaikeuttaa tavanomaisen kulutuksen lisäksi muun muassa
vuokra-asunnon tai työpaikan saamista. Ylivelkaantuneisuuden aiheuttaman stressin on myös
todettu olevan yhteydessä moniin psyykkisiin, fyysisiin ja terveydellisiin ongelmiin2. Talousvaikeuksien aiheuttama häpeä ja epätietoisuus tarjolla olevista palveluista voivat pitkittää avun
pariin pääsemistä. Muun muassa Takuusäätiö on tiedottanut Velkalinja-puhelimen ruuhkautuneen vuonna 2016 pahemmin kuin koskaan aiemmin. Espoon kaupungin talous- ja velkaneuvonta on puolestaan onnistunut viime vuosina purkamaan jonoja, mutta neuvonnassa
tiedostetaan, ettei palvelu sovellu kaikille talousvaikeuksista kärsiville.
Jalkautuva talousohjaus- hanke perustettiin tunnistettuun tarpeeseen. Talousohjauksen saatavuuden parantamiseksi olemme kohdanneet espoolaisia niissä paikoissa, missä he muutenkin
liikkuvat; kohtaamispaikoissa, sosiaalitoimen aulassa, seurakunnan tiloissa ja ruokajonossa.
Talousohjaus on tuotu tarvittaessa myös kotiin. Työtämme ovat ohjanneet dialogisuuden ja
tasavertaisuuden periaatteet, ja niiden kautta asiakkaan oman osallisuuden vahvistaminen.
Keskustelevan, asiakkaan omaa asiantuntemusta arvostavan työotteen avulla on pyritty luottamuksellisen vuorovaikutussuhteeseen päästäksemme käsiksi talousvaikeuksien juurisyihin ja pystyäksemme ehkäisemään ongelmien uusiutumista. Kolmannen sektorin toimijana
olemme painottaneet asiakkaan itsemääräämisoikeutta – myös tilanteissa, joissa asiakkaan
on voitu ajatella toimivan vastoin omaa etuaan. Tällöin on pyritty oivalluttamaan asiakasta
pohtimaan toisenlaisia ratkaisumalleja ja tarjottu turvallinen areena omien toimintatapojen
pohtimiseen. Tavoitteena on ollut asiakkaan itsetunnon ja toimintakyvyn herääminen, jolloin
ratkaisuja ei anneta valmiina, vielä vähemmän pakotettuina. Oppimisprosessi on ollut yhteinen
– vaihtoehtojen pohdinta, yhteinen pähkäily ja kokeileminen ovat perustuneet tasa-arvoiseen

1	Tomas Lehtinen: Kuuden suuren kaupungin elinvoimatarkastelu 2016
2

Yhteiskuntapolitiikka 2014:3
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kohtaamiseen ja vuoropuheluun, johon olemme kutsuneet mukaan myös muita asiakastyötä
tekeviä ammattilaisia. Olemme pyrkineet toimimaan asiakkaan eduksi erilaisissa viranomaistilanteissa ja auttamaan yksilöllisten tarpeiden sanoittamisessa, vaikka toiminta on perustunut
asiakkaan asemasta käsin toimimiseen. Tätä kautta olemme päässeet havainnoimaan palvelujärjestelmässä navigointiin liittyviä vaikeuksia sekä kuntalaisten arjessaan kokemia haasteita.
Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme sekä rahoittajaamme (Raha-automaattiyhdistys, vuoden 2017 alusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA) tämän kaiken mahdollistamisesta. Hanke jatkuu näillä näkymin vuodet
2017-2018, jatkohankkeen tulokset ja havainnot tullaan raportoimaan erikseen.
Espoossa 28.2.2017
Tekijät
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2. HANKKEEN TOTEUTUS
Jalkautuva talousohjaus- hanke on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n hallinnoima kumppanuushanke, joka toteutettiin Espoossa vuosina 2014 – 2016. Hankkeen suunnittelussa hyödynnettiin kumppanuusosapuolten kokemusta talousohjauksen tarpeessa olevien henkilömääristä ja ohjauksen tarpeista. Hanketta suunniteltaessa tunnistettiin tarve matalan kynnyksen
palvelulle niille kuntalaisille, joiden velkaantumistilanne on päässyt syventymään ennen
kunnalliseen talous- ja velkaneuvontaan hakeutumista tai jotka ovat jättäneet ajanvarauksen
käyttämättä. Palveluun hakeutumattomuuden syiksi nähtiin muun muassa häpeä omasta
tilanteesta, kyvyttömyys toimia palvelun edellyttämällä tavalla sekä yhteen kietoutuneiden
ongelmien aiheuttama toivottomuuden tunne. Hankkeen suunnittelussa hyödynnettiin Kalliolan setlementin kehittämisyksikössä vuosina 2005 - 2009 toteutetun Aktivoiva talousohjausprojektin havaintoja ja kokemuksia.
Laki talous- ja velkaneuvonnasta (4.8.2000/713) velvoittaa kunnat tarjoamaan maksutonta neuvontaa talouden ja velkojen hoitoon liittyen sekä avustamaan talouteen liittyvien ongelmien
ratkaisumahdollisuuksien selvittämisessä ja velkajärjestelyihin liittyvien hakemusten laatimisessa. Kaikki kuntalaiset eivät kuitenkaan osaa tai jaksa etsiytyä palvelun piiriin. Hankkeessa
on pyritty tavoittamaan erityisesti heikossa asemassa olevia kuntalaisia, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota kokonaan palveluiden ja osallisuuden piiristä. Hanketyöntekijät ovat
avustaneet palvelujen piiriin pääsemisessä ja siellä pysymisessä sekä toimineet väliportaana
arjen tuntemuksen ja viranomaispalvelujen välillä. Hankkeessa on kehitetty espoolaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa toimintamallia, joka täydentää, mutta ei korvaa muita käytössä
olevia toimintatapoja ja julkisia palveluja.
Hankkeen työntekijät ovat tarjonneet apua ja tukea taloudellisista vaikeuksista kärsiville espoolaisille yksityishenkilöille ja perheille. Yksilöasiakkaita on tavattu sekä hanketta hallinnoivan yhdistyksen toimistolla että kohtaamispaikoissa ja kotikäynneillä. Lisäksi työntekijät ovat
järjestäneet infotilaisuuksia ja ryhmämuotoista toimintaa sekä kouluttaneet kaupungin ja
kolmannen sektorin järjestöjen työntekijöitä. Hankkeessa on tehty tiivistä verkostoyhteistyötä
kaupungin palvelujen sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa, ja työntekijät ovat toimineet
kanssakulkijan roolissa asiakkaan mukana palvelujärjestelmässä asioidessa. Yksilöasiakkaille
on laadittu asiakastyön suunnitelma, jossa tavoitteiden asettamista ovat ohjanneet taloudellisen tilanteen lisäksi muun muassa asiakkaan terveydentila, työllisyysstatus, voimavarat ja
läheissuhteet. Suunnitelman sisältö on vaihdellut taloustilanteen selvittämisestä aina velkajärjestelyprosessin läpiviennin tukemiseen. Asiakastapaamisista on pidetty asiakastyön päiväkirjaa, jonka avulla on seurattu työskentelyn etenemistä.
Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet verkostotapaamisiin ja avustaneet muun muassa sosiaalitoimessa, talous- ja velkaneuvonnassa, pankissa, TE-toimistossa ja Kelassa asioinnissa ja
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tilanteen sanoittamisessa viranomaistilanteissa. Viranomaisia kohtaan koettu ennakkoluulo,
aiemmat huonot kokemukset tai yksinkertaisesti voimavarojen vähyys ovat hankaloittaneet
asioiden hoitamista.
Asiakastyön ohessa on kerätty monipuolista tietoa ylivelkaantumisen ja talousvaikeuksien
syistä, määritelty ratkaisumalleja erilaisiin talousongelmiin sekä kehitetty työvälineitä, joiden
avulla velallinen voi itse tai avustettuna tulla tietoiseksi tilanteestaan ja mahdollisuuksistaan.
Toiminnan toteutuksesta ovat vastanneet hankkeen työntekijät. Hankekumppanit ovat tarjonneet tiloja asiakastapaamisiin ja valmiit ryhmät infotilaisuuksille sekä ohjanneet asiakkaita
hankkeen tuen piiriin. Hanketyöntekijät ovat yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa käyneet läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä ja pyrkineet luomaan uudenlaista toimintamallia
julkista palveluntuotantoa täydentämään. Yhteistyökumppaneiden edustajista koostunut ohjausryhmä on seurannut hankkeen toimintaa ja osallistunut toiminnan kehittämiseen.
Hankkeen toteutus on edennyt karkeasti jakaen seuraavan laisesti:

2014 KÄYNNISTYSVAIHE

•

Neuvontatyön sisältöjen omaksuminen, asiakastyön käynnistäminen sekä työvälineiden ideointi ja laatiminen kaupungin talous- ja velkaneuvonnan avulla

•

Yhteistyön käynnistäminen kumppaneiden kanssa, eri toimijoiden roolien ja tehtävien jako jota on tarkennettu hankkeen aikana

•

Ryhmämuotoisen talousohjauksen ideointi, suunnittelu ja kokeileminen

•

Toimintaa ohjaavien arvojen sanoittaminen; ketään ei käännytetä, ei tulkita tai sanoiteta ongelmaa toisen puolesta, ratkaisuja lähdetään hakemaan kokonaisvaltaisesti ja ihmisen tarpeesta käsin

2015 JALOSTUSVAIHE

•

Osallistavampaan ohjaustyöhön suuntaaminen, muiden ammattilaisten mukaan
ottaminen; muut työntekijät ovat päässeet seuraamaan hanketyöntekijöiden työskentelyä mikä on mahdollistanut tietotaidon leviämistä verkostoon

•

Asiakasohjauksien määrän kiihtyvä kasvu, päivystystoiminnan ja ryhmätoimintojen
vakiintuminen
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•

Asiakastapauksia lajittelemalla ratkaisuvaihtoehtoja määrittävien reunaehtojen ja
niihin vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden tunnistaminen

•

Seurannan mittareiden kehittäminen ja vaikuttavuuden osoittamisen pohtiminen

2016 JUURRUTUSVAIHE

•

Työvälineiden levittäminen ja niiden käyttöön liittyvän opastuksen tarjoaminen,
asiakasnarratiivien koostaminen ja ryhmätoimintojen ohjaajien opastaminen talousohjauksen tarjoamiseen jatkossa

•

”Velkapuheen” ylläpitämisen ja vertaisesimerkkien avulla talousasioiden puheeksi
ottoon ja käsittelyyn rohkaiseminen kohtaamispaikoissa myös kävijöiden taholta

•

Asiakastyön alas ajaminen, kokemusten jakaminen ja peilaaminen muiden toimijoiden kanssa sekä palautteen kerääminen; mahdollisen jatkotoiminnan ideoiminen
kartoittamalla toimintaan osallistuneiden kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden
toiveita

•

Puuttuvien palvelupolkujen tunnistaminen kartoittamalla talousohjausta tarjoavia
tahoja sekä analysoimalla kohderyhmän kohtaamia haasteita ja ylivelkatilanteeseen johtaneita taustatekijöitä

HANKKEESSA OVAT TYÖSKENNELLEET:

•

Hanna Päiviö

•

Ari Muukkonen

•

Jussi Sorsimo

•

Aura Pylkkänen

•

Päivi Hagner (työkokeilu)

•

Pihla Soini (opintoihin liittyvä työharjoittelu), kirjoittanut kappaleet 6.3 ja 7.1

8

Jalkautuva Talousohjaus

3. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Espoon alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat useat eri toimijat. Kaupungin tarjoaman
lakisääteisen talous- ja velkaneuvonnan lisäksi neuvontaa tarjoavat muun muassa seurakunnan diakoniatyöntekijät, paikalliset ja kansalliset järjestöt (esim. Takuu-Säätiö ja Kuluttajaliitto) sekä aikuissosiaalityöntekijät. Hankekumppaneiden lisäksi eritasoista yhteistyötä on tehty
laajasti sekä paikallisten että kansallisten toimijoiden kanssa. Hankekumppaneiden edustajista
koostunut ohjausryhmä on seurannut hankkeen etenemistä alusta lähtien.

HANKEKUMPPANIT:

•

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry

•

Kalliolan Setlementti

•

Espoon aikuissosiaalityö

•

Espoon talous- ja velkaneuvonta

•

Espoon seurakuntayhtymä

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENET:

•

Espoon kaupunki: Pasi Sipola, Tapio Nieminen, Aulikki Pentikäinen

•

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry: Kaj Järvisalo, Virpi Uusitalo

•

Kalliolan kannatusyhdistys: Tuula Immonen, Matti Rajamäki

•

Espoon järjestöjen yhteisö EJY ry: Mika Luukkainen, Marja Manninen

•

Espoon järjestöjen yhteisö EJY ry / Sektori-hanke: Juha Humalajoki, Tuula Rannema-Yorke

•

Espoon seurakuntayhtymä: Anne Maria Maunuksela, Helena Rakemaa
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MUUT
YHTEISTYÖKUMPPANIT:

•

A-klinikkasäätiö

•

HYKSin psykiatrian mielialahäiriölinja

•

Amiedu (kuntakokeilu Työtä
päin!)

•

Hyvä Arki ry

•

Laurea AMK

•

Länsi-Helsingin seurakunnat

•

Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto

•

EJY ry:n Voimanpesä- ja Sektori- hankkeet

•

Espoon Asunnot Oy

•

Espoon Kipinä

•

Espoon lastensuojelu

•

Manna-avun ruokajakelu

•

Espoon mielenterveys- ja
päihdepalvelut / palvelukeskus Emppu

•

Nuorisoasuntoliitto

•

Ohjaamo Espoo

Espoon seudun kuntakoulutusyhtymä Omnian etsivä
nuorisotyö

•

Sininauhasäätiö

•

Takuusäätiö

•

Espoon työvoiman palvelukeskus

•

Tuetun asumisen yksiköt
Väinölä, Sepänkylä ja Neppers

•

Helsingin diakonissalaitos
•

Vamos Espoo

•

•

Helsingin ensikoti ry

Hankkeen aikana on tarjottu koulutusta eri alojen ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille,
sekä käyty kertomassa hankkeesta eri tahoille. Malli on herättänyt runsaasti kiinnostusta, ja
hankkeen työntekijät ovatkin käyneet esittelemässä toimintaa muun muassa nuorten talouden hallinnan parissa työskentelevien tahojen Oma talous- verkoston tapaamisissa ja tapahtumissa, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen ylivelkaantumisen ehkäisyä ja hoitoa
koskevan tutkimuksen loppuseminaarissa sekä Takuusäätiön talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivässä.
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4. TYÖVÄLINEET JA MUUT
TUOTOKSET
Jalkautuva työote on edellyttänyt liikuteltavien työvälineiden kehittämistä. Kaikkialla ei ole
ollut mahdollisuutta sähköisten välineiden käyttöön, ja osalle asiakkaista nämä ovat myös
vieraannuttavia. Työvälineiden ideoinnin lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että niiden avulla
täytyy voida selvittää toiselle mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti mistä on kyse, mitä
seuraavaksi tapahtuu ja miten asioiden kanssa edetään. Lisäksi välineiden on oltava riippumattomia kohtaamispaikkojen työntekijöiden paikallaolosta ja resursseista, eli niin helppokäyttöisiä, että kohtaamispaikan kävijät voivat käyttää niitä myös itsenäisesti tai vertaisen tuella.
Hankkeen aikaan kehitettyjä työvälineitä on jaettu eri yhteistyötahoille hankkeen aikana. Liitepaketti ohjeineen löytyy jatkossa myös EJY ry:n kotisivuilta. Yhteistyötahot ovatkin toivoneet
nimenomaan helppokäyttöistä pakettia, joka olisi helposti löydettävissä sähköisessä muodossa. Velkojen selvittely on jouhevaa toimivien työvälineiden avulla, ja työntekijänä oikeiden lomakkeiden tarjoaminen edesauttaa asiakkaan tilannetta konkreettisesti. Kaikkien kohdalla ei
ole tarkoituskaan hakeutua pitkiin ja työläisiin prosesseihin; velkatilanteen selvittäminen voi
jo itsessään lisätä voimavaroja ja kontrollin tunnetta esimerkiksi mielenterveysongelmista kuntoutuessa. Samoin yksinkertainen toimenpide, kuten tulojen ja menojen listaaminen valmiiksi
ennen kaupungin talous- ja velkaneuvonnan neuvontapuhelimeen soittoa helpottaa puhelun
molempia osapuolia.
Talous- ja velkaongelmien käsittely koetaan usein vaikeaksi niiden sensitiivisyyden vuoksi. Puheeksi oton avuksi on tuotettu myös asiakaskertomuksia. Näissä hankkeen asiakkaat kertovat
omin sanoin talousvaikeuksista ja pyrkimyksistä niiden kuntoon saattamiseksi. Narratiivien
avulla työntekijä voi tarjota asiakkaalle mahdollisuuden reflektoida omaa tilannettaan ja kannustaa asioiden selvittelyyn valistavan puhetavan sijaan. Velkojen järjestely edellyttää usein
oman käyttäytymisen muuttamista. Motivaation syntyminen edellyttää puolestaan rohkaisevaa esimerkkiä. Narratiivien avulla voidaan myös kumota yleisiä vääriä olettamuksia (esimerkiksi siitä, ettei maksuvaraton voi saada velkajärjestelyä). Tarinat on haluttu kerätä haastattelujen avulla, jotta niistä saataisiin mahdollisimman autenttisen oloisia ja asiakkaiden itse
sanoittamia. Osa asiakkaista voisi hyvin kirjoittaa tarinansa omin sanoin, mutta tällaiset tarinat
tuntuvat helposti liian viimeistellyiltä.
Lisäksi hankkeen loppuseminaaria varten laadittiin tiivis julkaisu keskeisistä havainnoista ja
työvälineiden kuvauksesta. Myös tämä tuotos löytyy EJY ry:n kotisivuilta.
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5. TALOUSOHJAUKSEEN
OSALLISTUNEET
Maksuhäiriömerkintöjen ja ulosottovelallisten määrän jatkuva kasvu kertoo talousvaikeuksien
yleistymisestä. Talousvaikeudet koetaan kuitenkin usein yksityisiksi ja häpeällisiksi, eikä apua
haeta ennen kuin tilanne on usein ehtinyt kärjistyä. Toisten osalla pitkäaikainen ylivelkatilanne
koetaan normaaliksi tilaksi, eikä asiaan uskota enää löytyvän ratkaisua. Asiakkuuksia ei ole haluttu rajata liiaksi, sillä monimuotoisen asiakaskunnan kanssa työskenneltäessä on saatu tietoa
eri ryhmien tarpeista ja osaltaan kumottu oletuksia tuen tarpeessa olevista ylivelkaantuneista
kuntalaisista marginalisoituneina ja passiivisina toimijoina. Kohderyhmän tarkka rajaaminen
myös sotii matalan kynnyksen toiminnan periaatetta vastaan, eivätkä hanketyöntekijät ole halunneet toimia portinvartijoina palvelun piiriin pääsyssä.

5.1 ASIAKASMÄÄRÄT JA ASIAKKAIDEN OHJAUTUMINEN
HANKK EESEEN

ASIAKKAITA				2014		2015		2016
yksilöasiakkaita				101 kpl		

127 kpl		

53 kpl

ryhmätilaisuuksiin osallistuneita		

111 kpl		

213 kpl		

21 kpl

asiakaskohtaamisia päivystyksissä		

137 kpl 		

99 kpl		

66 kpl

TOIMINTAA				2014		2015		2016

päivystyksiä 				37 kpl 		

40 kpl 		

15 kpl

ryhmätilaisuuksia 				21 kpl 		

26 kpl		

5 kpl

infoissa työntekijöitä				82 kpl 		

43 kpl		

10 kpl
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OHJAUTUNEET

5.2 KEITÄ TAVOITETTIIN?

Hankesuunnitelmassa erityistuen tarpeessa olevaksi kohderyhmäksi oli tunnistettu erityisesti
pitkäaikaistyöttömät, asunnottomuusuhanalaiset sekä yhteistyökumppaneiden ylläpitämien
kohtaamispaikkojen päihde - ja mielenterveyskuntoutujat. Asiakkuuksia ei kuitenkaan haluttu
liiaksi rajata, joten asiakkaita tavattiin hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, ja hankkeeseen myös
ohjattiin erilaisissa tilanteissa olevia kuntalaisia. Kaikista asiakkaista (noin 30 kappaletta) ei ole
saatavilla taustatietoja puutteellisten merkintöjen vuoksi.
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ASIAKKAISTA:

52 % miehiä
48 % naisia
11 % nuoria (alle 29 v)
77 % työikäisiä (30-62 vuotiaita)
12 % eläkeikäisiä (yli 63-vuotiaita)
60 % yhden hengen taloudessa
22 % alaikäisiä lapsia taloudessa

16 % ulkomaalaistaustaisia

30 % työttömänä
3 % yrittäjänä
16 % eläkkeellä
17 % työssä (joista joka neljäs palkkatuella tuetussa
työsuhteessa)
8 % opiskelemassa
8 % sairaslomalla
2 % perhevapaalla
1 % työvoiman ulkopuolella (epävirallinen omaishoitajuus
tai kotiäitiys)
1 % asunnottomana
9,5 % asunnottomuuden uhassa häätöhaasteen vuoksi

Huomionarvoista on se, että moni työttömän työnhakijan statuksella oleva asiakas oli käytännössä työkyvytön. Asiakkaat eivät kokeneet saavansa riittävää ohjausta työvoimapalveluista
ja moni oli toistuvasti saanut kielteisen eläkepäätöksen. Ulkomaalaistaustaisista asiakkaista
suurimmalla osalla oli erittäin hyvä kielitaito ja monilla yrittäjätausta. Tilanne oli vakiintunut
erityisesti eläkeläisten parissa, joista suuri osa oli myönnetty työkyvyttömyyden perusteella.
Työssäkäyvistä asiakkaista osa työskenteli palkkatuella, jolloin määräaikaisen työsuhteen jälkeen asiakkaan työttömyys usein jatkui. Työttömien asiakkaiden kohdalla onnistuttiin tavoittamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömiä.
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5.3 TALOUSONGELMIEN TAUSTATEKIJÖITÄ

Hankkeen asiakkaiden velkamäärät ovat vaihdelleet muutamista sadoista euroista satoihin
tuhansiin euroihin. Niin sanottu kevytmielinen velkaantuminen ei käytännössä näkynyt asiakkaiden parissa. Usein kierre lähti yllättävistä laskuista tai talouden romahtamisesta tilanteessa,
jossa asiakkaalla ei ollut taloudellista joustovaraa. Osa asiakkaista oli ottanut kulutusluottoja
tai pikavippejä saadakseen perheelle ruokaa tai maksaakseen sairaalalaskun, joka johti velkakierteeseen kun vanhoja laskuja varten otettiin uutta velkaa. Luottotietojen varjelu nopeutti
monien osalla tätä kierrettä, sillä lainanlyhennysten muodostuessa suuriksi piti luottojen määrääkin vastaavasti korottaa. Muutaman nuoren kohdalla vipeillä oli rahoitettu ostoksilla käymistä tai ulkona syömistä, mutta valtaosan kohdalla luotoilla katettiin välttämättömiä menoja.
Ylivelkaantumisen taustalla on asiakkaiden kertoman mukaan ollut osaamattomuutta, avioeroja, työttömyyttä, päihteiden käyttöä, sairastumisia ja muita yllättäviä elämänkäänteitä.
Monesti nämä tapahtumat ovat seuranneet toisiaan, jolloin taloudenhallinta on romahtanut
voimavarojen käydessä yhä vähäisemmiksi. 26 asiakkaan kohdalla suurin yksittäinen tekijä oli
aikaisempi yritystoiminta, 41 asiakkaan kohdalla sairastuminen, 43 asiakkaan kohdalla hallitsematon päihteiden käyttö ja 8 asiakkaan kohdalla rahapelaaminen. Eron velkaantumiseen
johtaneena syynä mainitsi 14 asiakasta ja luottotietojen varjelun 23 asiakasta. 7 asiakasta oli
aikanaan toiminut muiden henkilöiden velkojen takaajana, mutta velat kaatuivatkin asiakkaan
maksettavaksi. 23 asiakasta kertoi syyksi oman osaamattomuutensa, joka johti taloudenhallinnan vaikeuksiin.
Asiakkaiden kanssa on pyritty purkamaan ylivelkatilanteita asiakirjojen ja dokumenttien kautta. Asiakkaan oma käsitys veloista on monesti osoittautunut hyvin erilaiseksi kuin todellisuus,
jolloin on päästy kiinni myös mahdollisiin väärinkäsityksiin tai virheellisiin olettamuksiin esimerkiksi velkojen vanhentumista koskien. Papereiden kanssa työskentely on myös toiminut
eräänlaisena etäännyttävänä tekijänä, jolloin veloista on voitu keskustella neutraalisti tekemällä huomioita tai kysymyksiä asiakirjoihin liittyen.
Hankkeen asiakaskunnasta on erotettavissa ryhmiä, joissa talousvaikeudet kumpuavat toimeentuloon liittyvästä epävarmuudesta tai sen niukkuudesta, sekä ryhmiä, joissa vaikeuksia
aiheuttavat toimintakykyä rajoittavat tekijät. Edelliseen kuuluvat muun muassa pienyrittäjät,
provisiopalkalla työskentelevät, pienituloiset eläkeläiset sekä sairaslomalla olevat asiakkaat.
Jälkimmäiseen ryhmään puolestaan huonokuntoiset vanhukset, runsaasti päihteitä käyttävät
sekä monisairaat tai psyykkisesti sairaat asiakkaat. Erityisesti mielenterveysongelmat näyttäytyvät usein yksinäisyytenä ja sosiaalisten verkostojen puutteena. Työskentelyssä on edetty
hitaasti asiakkaan ehdoilla, mutta tämä on edellyttänyt mahdollisuutta useisiin tapaamisiin,
joiden aikana käydään läpi käytännössä samoja asioita. Usein nämä tekijät ovat läsnä saman
henkilön arjessa, jolloin ohjaus on koostunut pitkälti samojen vaiheiden toistosta tai toimen-
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piteiden limittäisestä suorittamisesta. Rutiininomainenkin tehtävä, kuten toimeentulotukihakemuksen täyttäminen säännöllisesti, voi tuntua asiakkaasta ylivoimaiselta, jolloin työskentelyssä on täytynyt edetä asiakkaan ehdoilla.
Yksi tekijä on kuitenkin yhdistänyt lähes kaikkia asiakkaita, nimittäin julkisoikeudellisista maksuista ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kertynyt velka. Euroopan
köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen Suomen verkosto (EAPN-Fin) toteutti syksyllä 2015 verkkokyselyn, jossa selvitettiin asiakasmaksulain 11 § tunnettavuutta ja soveltamista.3 Pykälässä
säädetään kuntien velvollisuudesta kohtuullistaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, mikäli
ne vaarantavat henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Kyselyn perusteella vain 14
% kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöistä ilmoitti saaneensa työnantajalta riittävän ohjeistuksen lainkohdan osalta (vastaajia 250 kpl). Samoin tuloksissa ilmeni, ettei olla tietoisia
kenen vastuulla asia on, jolloin asiakkaita ei osata ohjeistaa oikeaan paikkaan. Vapautuksen
tai kohtuullistamisen hakemista myös pidetään monimutkaisena.
Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella tämä on selkeä ongelma myös Espoossa. Vaikka
maksuihin olisi ollut mahdollisuus saada toimeentulotukea, on laskut jätetty viemättä sosiaalitoimeen tai ne on toimitettu myöhässä, jolloin perintäkulut ovat jääneet asiakkaan vastuulle.
Kun luottotiedot on menetetty vuosia sitten, ei mahdollisuuksia vapautuksiin ole jaksettu edes
selvittää. ”Samaan konkurssiin”- sanonta kuvaa hyvin tilannetta, missä uutta velkaa syntyy
jatkuvasti lisää sillä ulosottoon kertyvät velat eivät kuitenkaan asiakkaiden mielikuvissa tule
koskaan maksetuiksi. Jatkuva lisävelkaantuminen olisi monesti ollut estettävissä, mikäli laskua
ei olisi alun perinkään kirjoitettu vapautukseen oikeuttavan statuksen, kuten takuueläkkeen
tai työmarkkinatuen, perusteella.
Muutenkin vaikeudet asioiden hoitamisessa ovat näyttäytyneet hanketyöntekijälle asiakkaan
asemasta käsin, sillä asioita on tehty asiakkaan kanssa, ei asiakkaan puolesta. Henkilökohtainen asiointi ei ole aina mahdollista, jolloin oikean henkilön kiinni saaminen sähköisen asioinnin
yleistyessä on entistä hankalampaa. Lisäksi aiemmat kokemukset palveluista ovat saattaneet
jättää asiakkaan epätietoiseksi ja toivottomaksi. Parikymmentä hankkeen asiakkaista kertonut
ottaneensa joskus yhteyttä kaupungin talous-ja velkaneuvontaan, mutta tuolloin on kehotettu
odottamaan esimerkiksi työllistymistä. Kun tilanne on pysynyt muuttumattomana, ei uutta
yhteydenottoa ole tehty, vaan on jääty sellaiseen käsitykseen, ettei ratkaisumahdollisuuksia
ylivelkatilanteeseen yksinkertaisesti löydy. Työskentely on myös saattanut keskeytyä, kun asiakas ei ole jaksanut huolehtia häneltä edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta. Vaikka
talous- ja velkaneuvoja olisi kehottanut palaamaan asiaan myöhemmin, on käännytyksen kokemus johtanut toivottomuuteen ja luovuttamiseen.

3

http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2017/01/asiakasmaksulain-raportti_final.pdf
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Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan Suomessa
on järjestelmä, joka perustuu kiinnittymiseen. Hyvinvointiyhteiskunta toimii, kun ihmisellä on
vakituinen työsuhde, asuntosuhde, pankkisuhde ja parisuhde. Mikäli yksi tai useampi näistä
puuttuu, alkavat verkot haurastua.4 Kuvaus kertoo hyvin, mistä talousvaikeuksiin johtaneiden
elämäntilanteen muutosten vaikutuksissa ja jatkuvassa niukkuudessa elämisessä on todella
kyse: ulkopuolelle jäämisestä ja osattomuudesta. Asiakkaita yhdistäneet vaikeudet asioiden
hoitamisessa ovat pahimmillaan näyttäytyneet jatkuvana lisävelkaantumisena. Joidenkin kohdalla kokemukset ulossulkevista tai välinpitämättömistä instituutioista ovat aiheuttaneet myös
tahallista lisävelkaantumista reaktiona koettuun epäoikeudenmukaisuuteen. Asiakkaat ovat
kertoneet kohtaamistaan asiointivaikeuksista ja jatkuvasta seuraavalle taholle ohjauksesta,
jolloin mikään toimija ei lopulta ole ottanut asiakseen talousasioissa tukemista.

4	Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti Aikalainen 7.10.2016
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6 . T A L O U S VA I K E U K S I E N P U H E E K S I
OTTAMINEN
Hanketyöntekijät ovat pyrkineet arkeistamaan ja normalisoimaan talousvaikeuksia ottamalla
ne puheeksi niin yksilö- kuin ryhmätilanteissa. Asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta luottamukselliseen keskusteluun, mutta asiakkaiden ohjautuminen työskentelyyn on edellyttänyt
hanketyöntekijöiden näkymistä ja tutuksi tulemista erityisesti kohtaamispaikoissa. Talousasioita on käsitelty paitsi epävirallisesti jutustellen, myös ryhmämuotoisesti, mutta kahdenkeskinen
yksilötyö on muodostanut ohjauksen ytimen.

6.1 KOKEMUKSIA KOHTAAMISPAIKOISTA

Hanketyöntekijät aloittivat jalkautumalla paikkoihin, missä erityisesti kohderyhmään määriteltyjen kuntalaisten tiedettiin viettävän muutenkin luontaisesti aikaansa, kuten kohtaamispaikkoihin ja päivätoimintakeskuksiin. Yhteistyökumppaneiden kohtaamispaikat muodostivat
luontevan aloituspisteen ohjaustoiminnalle. Hankesuunnitelmassa asiakkaiden kohtaamista
varten valittiin toimipisteiksi Kalliolan ylläpitämät kohtaamispaikka Askel ja asukastalo Kylämaja, Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n kohtaamispaikat Lilla Karyll ja Meriemy sekä Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n Yhteisötupa (nyk. Unelma Tapiola). Kohtaamispaikoissa on
järjestetty päivystysluontoista toimintaa ja infotilaisuuksia sekä sovittuja asiakastapaamisia.
Päivystystoiminta juurtui erityisesti kohtaamispaikka Askeleeseen, jossa järjestettiin viikko-ohjelmaan kirjattuja säännöllisiä päivystyksiä koko hankkeen toiminta-ajan. Alussa kokeiltiin
myös velkainfoja, mutta ne eivät houkutelleet Askeleen kävijöitä paikalle. Sen sijaan vapaamuotoinen läsnäolo, kahvittelu ja kuulumisten vaihtaminen sekä kohtaamispaikan muuhun
ohjelmaan (kuten opiskelijoiden järjestämiin tempauksiin) osallistuminen on madaltanut
kynnystä veloista puhumiseen tai sellaisten henkilökohtaisten kysymysten esiin tuontiin, joihin voi liittyä rikollista toimintaa, epäselvyyksiä tai väärinkäsityksiä. Monesti kysymykset on
uskallettu esittää yhteisessä oleskelutilassa, jolloin asiasta on saatu heräteltyä yleisempää keskustelua. Talous- ja velka-asioista puhumiseen on olennaisesti liittynyt paitsi musta huumori,
myös eräänlainen yhteisesti jaettu käsitys ”velkavankeuden” kohtuuttomuudesta. Toiminnan
avulla on saatu järjesteltyä useamman aktiivikävijän velat, jolloin apua saaneet henkilöt ovat
rohkaisseet myös kaveria tulemaan hanketyöntekijöiden juttusille. Puhetta epäonnistumisista
ja vaikeuksista on onnistuttu kääntämään onnistumistarinoiksi.
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Päivystyksiä järjestettiin aluksi myös Kylämajassa. Päivystyksiin tuli kuitenkin huomattavasti
vähemmän kävijöitä kuin muihin kohtaamispaikkoihin eikä kävijöiden joukossa ollut juurikaan Kylämajassa aikaansa muutenkin viettäviä kuntalaisia. Päivystyksessä vierailevat olivat
erikseen tulleet Kylämajaan nimenomaan velka-asioiden käsittelyä varten, eivätkä yleensä
tunteneet paikkaa ennalta. Päivystyksistä tiedotettiin pääasiassa Kylämajan toimesta. Koska
hankkeen lähtökohtana oli viedä velkaneuvontaa sinne, missä asiakaskunta muutenkin liikkuu, ei asiakkaita siinä vaiheessa haluttu erikseen houkutella Kylämajaan vain velkaongelmien
käsittelyn takia. Pian tultiin siihen tulokseen, etteivät hankkeen kohderyhmäläiset ehkä liiku
Kylämajassa tai Kylämaja itsessään on toimintaympäristö, jossa velkaongelmien käsittelylle
ei siinä vaiheessa ollut luontevasti tilaa. Kylämajan ryhmille tarjottiin myös mahdollisuutta
velkainfoihin, mutta näitä ei koettu tarpeellisiksi.
Lilla Karyllissä järjestettiin hankkeen alkupuolella pari velkainfoa ja myöhemmin päivystyksiä
sekä sovittuja asiakastapaamisia. Päivystyksiin hakeutui etupäässä yhdistyksessä työkokeilussa tai palkkatuella työskenteleviä kuntoutujia, joiden velat olivat osittain vanhoja, mutta
joilla velkaantuminen saattoi jatkua muuttuvien tulotilanteiden, siirtymävaiheiden tai välinpitämättömyyden takia. Kävijöiden kanssa selvitettiin, aiheuttiko ulosmittaus toimeentulotukioikeuden ja avustettiin kokonaisvelkatilanteen ja maksuvaran selvittämisessä. Parin henkilön
kohdalla päästiin hakemaan velkajärjestelyä ja muutaman kanssa tehtiin suunnitelmaa järjestelyn hakemiselle tulevaisuudessa. Joukossa oli myös heitä, jotka olivat jo saaneet järjestelyn ja
kaipasivat tukea siitä selviämiseen. Lilla Karyllissä talousasioista keskusteltiin kahden kesken,
toisin kuin Askeleessa.
Meriemyssä järjestettiin muutama velkainfo halukkaille kuuntelijoille. Keskustelua heräsi tilanteista, joissa asiakas koki että häntä on laskutettu virheellisesti esimerkiksi peruutetusta
lääkäriajasta. Samoin keskustelua herätti perintätoimistojen ylivalta. Osa kyseli vinkkejä, miten
pieni ihminen voisi lähteä puolustamaan oikeuksiaan tällaisissa yksittäistapauksissa. Yksilöasiakkaita Meriemystä tuli vain muutama, ja he ovat kaivanneet tukea etuuksien hakemisessa ja
oman tilanteensa selvittelyssä. Heidän tilanteensa ovat monesti olleet monimutkaisia tai terveydentilan selvittely on ollut kesken. Vaikkei ratkaisuja välttämättä ole löytynyt, huomattiin
että oman kokemuksen jakaminen on itsessään tärkeää ja toisen kuunnellessa syntyy kokemus
kuulluksi tulemisesta ja yhteishengestä.
Unelma Tapiolassa (ent. Yhteisötupa) ovat sijainneet hankkeen työntekijöiden työtilat sekä
asiakastyön arkistot. Asiakkaat ovat monesti halunneet jättää asiakirjansa hanketyöntekijöiden haltuun, ja näitä on säilytetty lukituissa tiloissa. Asiakkaiden tapaaminen Unelma Tapiolassa on ollut vaivatonta siitä syystä, että käytössä on ollut kunnon työvälineet printtereistä
skannereihin. Unelma Tapiolassa kohdattiin erityisesti EJY ry:n Sektori- hankkeen asiakkaita
eli palkkatukityöllistettyjä kuntalaisia.
Kohtaamispaikkojen kävijäkunta on vaikuttanut toiminnan sisältöön, ja tulee hankkeessa
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saatujen kokemusten perusteella ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Monissa kohtaamispaikoissa huomattiin, että kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun osallistuvat
tai palkkatuella työskentelevät kävijät muodostivat suuren osan asiakaskunnasta. Tämä vaihe
osoittautui myös hyväksi vaiheeksi velkojen järjestelyedellytysten selvittämiseen. Toisaalta
näissä tilanteissa konkretisoitui kohtaamispaikkojen työntekijöiden kaksoisrooli ohjaajina ja
työnantajina, jolloin talousohjaus haluttiin erityisesti nähdä erillisenä toimintona. Yksilöllisen
ohjauksen lisäksi yleisluontoisemman velkapuheen ylläpitäminen osoittautui kävijöitä yhdistäväksi ja voimaannuttavaksi tekijäksi.

6.2 RYHMÄMUOTOINEN VAI KAHDENKESKINEN
TALOUSOHJAUS?

Hankkeen aikana on testattu aktiivisesti myös ryhmämuotoista velkaneuvontaa. Menetelmän
etuna on useamman asiakkaan auttaminen samalla kertaa sekä ryhmässä syntyneen vertaistuen kytkeminen talousasioiden käsittelyyn. Hanke ei ole lähtenyt muodostamaan ryhmiä itse,
vaan on jalkautunut erilaisiin valmiisiin ryhmiin (kuntoutusryhmät, työllisyysryhmät jne.) asiakkaiden ja ohjaajien toivomuksesta.
Keskustelua herätettiin piirtämällä aluksi perinnän etenemistä havainnollistava kuva fläppitaululle.
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Havainnollistus tavallisen yksityisoikeudellisen velan, kuten maksamatta jääneen puhelinlaskun, perinnän etenemisestä eri tasoilla. Kuvaan on infoissa lisätty myös laissa säädetyt perintäkulut, jotka osoittavat miten lasku myös kasvaa eteenpäin siirtyessään.

Kuvan avulla havainnollistettiin, miksi maksuvaikeudet johtavat helposti voimattomuuden ja
hallitsemattomuuden tunteeseen velkojen lähtiessä etenemään perintäprosessissa. Kuvan
avulla pystyttiin kertomaan vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän välisestä suhteesta selkokielellä. Muita yleisiä teemoja ryhmäinfoissa olivat julkisoikeudellisten velkojen perinnän
eteneminen ja niitä koskevat käytännölliset neuvot, kuten lakisääteiset maksuvapautukset ja
–huojennukset.
Ryhmätilaisuuksia on järjestetty Espoon Diakoniasäätiöllä, Espoon kaupungin sosiaalisen kuntoutuksen tiimin koordinoimissa ryhmissä, Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen alaisessa palvelukeskus Empussa sekä useissa tuetun asumisen yksiköissä. Tilaisuuksissa on käsitelty
velkaantumista ja velkojen järjestelykeinoja, ja tilaisuuden jälkeen halukkaille on tarjottu mahdollisuus selvittää oma kokonaisvelkatilanne. Selvittely on edennyt vaiheittain koko ryhmän
läsnä ollessa. Lähtökohtana on ollut luoda toivoa korostamalla mahdollisuuksia selviytyä esimerkiksi päihteiden ongelmakäytön lisäksi myös velkaantumisesta. Mahdollisuuksien mukaan
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tilaisuuksiin on kutsuttu mukaan kokemusasiantuntija, joka toimi kannustavana tosielämän
esimerkkinä jakaessaan tarinansa ja kokemuksiaan palveluissa asioinnista.
Tilaisuuksissa nousi esiin kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet sekä asiakkaita että työntekijöitä, jolloin työntekijät ovat saaneet lisää välineitä talousasioiden käsittelyyn ja omien asiakkaidensa opastamiseen jatkossa.
Ryhmämuotoinen toiminta on osoittautunut sopivaksi keinoksi käsitellä talousasioita yleisellä tasolla sekä herättää keskustelua, mutta myöhemmin ryhmäohjaus on osoittautunut
haasteelliseksi yksilöllisten tilanteiden kartoittamisessa. Taloudesta ja veloista julkisesti puhumisen kynnys voi monelle nousta niin korkeaksi, että ryhmämuotoinen ohjaus saattaa syrjäyttää mahdollisia asiakkaita. Toisaalta monet valmiit ryhmät olivat kokoontuneet aiemmin
ja ehtineet saavuttaa luottamuksellisen ilmapiirin, joten riski halukkaiden sivuun jäämiseen
on luultavasti ollut huomattavasti vähäisempi kuin itse kootun ryhmän kohdalla. Näin ollen
talousasiat on voitu tuoda paikkoihin, jotka keskittyvät sisällöllisesti muihin teemoihin ja on
tavoitettu kohderyhmää laajasti. Ryhmämuotoisen toiminnan avulla voidaankin käynnistää
talousohjausprosessi, mutta yksilöllisen tilanteen kartoittaminen ja ohjauksen mahdollistava
tukityö edellyttävät kahdenkeskistä työskentelyä prosessin jatkuessa.

6.3 ASIAKASTAPAAMINEN KOHTAAMISPAIKASSA: TILANTEEN
KUVAUS JA REFLEKTOINT I

”Päädyin tarkkailemaan uutta asiakasta, jonka ensimmäisessä tapaamisessa olin jo mukana.
Kysyin asiakkaalta itseltään saisinko kirjoittaa tapaamisestamme työharjoitteluraporttiini, koska koin kirjoittamisen jollain tavalla selän takana toimimisena. Painotin asiakkaalle, että pidän
hänet täysin anonyyminä kirjoituksessani ja ilokseni hän antoi ilomielin luvan tähän. Kyseinen
asiakas tuli ensimmäisen kerran vastaan yhteistyötoimijan toimitiloissa, jossa hän oli itse työharjoittelussa. Olimme tällöin tapaamassa toista asiakasta. Kyseisessä toimipaikassa ihmiset
keskustelivat hyvin avoimesti asioistaan ja tiesivät keitä ohjaajani olivat. Tuolloin asiakas tuli ohjaajani luokse ja kysyi olisiko mahdollista varata tapaaminen. Varasimme tapaamisen kyseiseen
toimipaikkaan sellaiselle päivälle, jolloin tapaisimme siellä muitakin asiakkaita.
Istuimme yhdessä ison pöydän ääreen asiakkaan ja toisen ohjaajani kanssa. Asiakas oli päivän
viimeinen, joten aikaa oli riittävästi. Yleensä aikaa varataan asiakasta kohden noin tunti, mutta
toisinaan saattaa mennä enemmänkin. Ohjaajani esitteli itsensä ja kysyi saisinko minä olla tapaamisessa paikalla. Esittelyiden jälkeen ohjaajani kysyi arkisesti asiakkaan kuulumiset.
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Asiakas oli noin 50-vuotias lähihoitajaksi opiskeleva nainen. Hänen oli määrä valmistua kuluvan
vuoden toukokuussa. Hän kertoi olevansa viiden lapsen yksinhuoltaja. Kolme lapsista asui vielä
kotona ja kaksi oli muuttanut jo pois. Yksi kotona asuvista lapsista oli alaikäinen, toinen oli armeijassa ja kolmas asui kotona kehitysvammaisuutensa takia. Asiakas kertoi työharjoittelunsa ja
opintojensa ohessa tekevänsä vapaaehtoistyötä veteraanien parissa. Velkaantumisen hän kertoi
alkaneen jo 1980-luvulla, kun hän takasi ystävänsä suuremman lainan. Hän kertoi haaveilevansa
sosionomin opinnoista, mutta epäili olevansa liian vanha. Kerroin hänelle omista opinnoistani ja
rohkaisin hakemaan opintoihin, mikäli kiinnostusta löytyisi.
Asiakas kertoi elämästään avoimesti samalla, kun täytti ensimmäisen vaiheen papereita. Hän
nauroi paljon ja oli kaikin puolin helposti lähestyttävä. Ohjaajani kertoi hänelle jokaisen täytetyn paperin merkityksen, avasi erilaisia mahdollisuuksia järjestelyjen suhteen ja laski asiakkaan
kanssa maksuvaralaskelmia, joilla hän avasi toimeentulotuen määrän muutoksia, kun velat eivät
ole ulosotossa ja, kun ne ovat jo ulosotossa. Tapaamisen päätteeksi sovittiin uusi aika, jolloin
asiakas olisi jo saanut tilatut paperit. Seuraavalla kerralla päästäisiin tilaamaan velkojilta asiakkaan saldotietoja.
Kun kohtasin asiakkaan, olin ensimmäistä viikkoa työharjoittelussa. Lähtökohtaisesti arkailin
asiakastilanteissa, enkä ottanut minkäänlaista kontaktia heihin. Olin ottanut roolin sivustaseuraajana ja yritin imeä tietoa itseeni minkä ehdin. Kuitenkin tämä tapaaminen teki poikkeuksen.
Asiakas oli helposti lähestyttävä ja avoin, mutta tilanne poikkesi aiemmista myös siinä, että tämä
oli hänellekin ensimmäinen tapaaminen. Olimme siis molemmat yhtä tietämättömiä asioista,
joten ehkä kontaktin luominen oli senkin takia helpompaa.
Ohjaajani painotti keskustelujen luottamuksellisuutta ja meidän molempien vaitiolovelvollisuutta heti tapaamisen alussa. Asiakkaan luottamus meihin ilmeni arkojenkin asioiden kertomisena,
mutta ennen kaikkea siinä, että hänen tunteensa purkautuivat lopulta itkuna. Itku on voimakkaana reaktiona osoitus monista tuntemuksista, mutta harva itkee sellaisen ihmisen tai ihmisten
läsnä ollessa, joihin ei luota. Hän toi esille häpeän tunteen, jota yritimme molemmat lievittää. Taloudellisten ongelmien edessä suomalaisessa yhteiskunnassa häpeän tunne on selkeästi yleinen.
Apua haetaan turhan usein vasta äärimmäisessä kriisitilanteessa.
Asiakas oli selvästi väsynyt ja turhautunut taloudelliseen tilanteeseensa. Hänellä oli paljon huolehdittavaa perheessään ja opinnoissaan. Näiden lisäksi hän yritti löytää aikaa vapaaehtoistoiminnalle, josta nautti suuresti. Hän ilmaisi kokevansa häpeän tunnetta ja aistin myös jonkinlaista
riittämättömyyden tunnetta. Kerroin suoraan ihailevani hänen jaksamistaan arjessa. Hän sai aikansa riittämään jos jonkinlaiseen paljon voimia vaativaan asiaan ja siitä huolimatta oli täynnä
elämäniloa.
´Dialoginen keskustelu rakentaa keskusteluun osallistujien yhteistä, jaettua todellisuutta. Tavoitteena on ymmärtää lisää toisen sanomasta, joka taas auttaa puhujaa itseään ymmärtämään
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enemmän omasta näkökulmastaan.´ (Arnkil & Seikkula, 93.) Keskustelua asiakkaan kanssa kuvastaa edellinen lainaus Arnkilin ja Seikkulan teoksesta Dialoginen verkostotyö (Helsinki, 2009).
Asiakas kaipasi rohkaisua, sillä hän tuntui mielessään vähättelevän itseään. Rohkaisevat sanat
saivat aikaan jonkinlaisen onnellisen palon asiakkaan silmissä. Toisaalta lainaus sopii tilanteeseen myös siten, että asiakas oli hukassa taloudellisten asioiden kanssa. Hän yritti parhaansa mukaan toimia niiden selvittämiseksi ja arjessa selviytymiseksi. Hän selitti miten asiat tällä hetkellä
olivat ja yhdessä ohjaajani kanssa he tarkastelivat mitä tapahtuisi, jos asiakas toimisi toisella
tavalla. Selviä ratkaisuja tilanteeseen ei saatu, sillä asiakkaan tilanne kotona asuvien lasten ja
saatujen tukien suhteen oli todella hankala. Sen sijaan saatiin vaihtoehtoja, joita voisi lähteä kokeilemaan, jotta asiakkaan taloudellinen tilanne kohenisi. Tämä toimii selvästi jonkinlaisena motivointina, kun asiakkaat ovat olleet siinä uskossa, ettei heidän veloilleen ole mitään tehtävissä.
Ohjaajani tapa käydä keskustelua asiakkaiden kanssa herättää selvästi luottamusta asiakkaissa.
Tavassa on jotain lämmintä ja läheistä. Hän kuuntelee tarkasti, nyökkäilee ja nojaa usein hivenen
asiakasta kohti. Tällä tapaamiskerralla he istuivat pöydän samalla puolella, mikä saattoi luoda
asiakkaalle avoimempaa tunnelmaa. Toisaalta olimme myös asiakkaalle tutussa ympäristössä,
jonka vaikutusta ei voi vähätellä.
Kun mietin tapaamista jälkeenpäin, mietin kuinka tehokkaasti kaavamaiset tehtävät saadaan
ujutettua dialogisen keskustelun lomaan. Papereiden täyttäminen on ensimmäisen asiakastapaamisen tehtävä, mutta siinä lomassa ollaan syvässä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.
Olisin itse voinut osallistua keskusteluun enemmän, mutta välitin empatiani muilla keinoin. Katsoin asiakasta silmiin ja kuuntelin. Yritin parhaani mukaan olla tilanteessa läsnä. Toisaalta annan
sen itselleni anteeksi, koska kyseessä oli ensimmäinen viikkoni ja vuorovaikutuksen sijasta yritin
ennemmin selvittää missä ylipäätään olin harjoittelussa, miten asiakkuus etenee ja miten tilannetta lähdetään kartoittamaan. ”
Teksti: Pihla Soini, sosionomiopiskelija (Laurea AMK), harjoittelijana hankkeessa keväällä 2016
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7. OHJAUSPROSESSI
Hankkeen työntekijät ovat kehittäneet käytännön työn kautta talousohjausmallin, jossa yhdistyvät intensiivinen tuki, moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen sekä matala osallistumiskynnys. Intensiivisellä tuella viitataan tässä yhteydessä sekä tapaamisvälien tiheyteen
että työntekijöiden tarjoamaan tukeen ja kannatteluun ohjauksen aikana. Kokonaisvaltaisessa
työskentelyssä asiakas on nähty ja kohdattu yksilönä, jolla on paitsi ainutlaatuinen elämäntarina, myös voimavaroja ja kiinnostuksen kohteita, ja talousohjauksella on pyritty korjaavaan
muutostyöhön asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Dialogisuuden avulla on pyritty
tuottamaan asiakkaalle kokemus kuulluksi tulemisesta sekä tasavertaisuudesta työntekijän
kanssa. Ohjauksen aikana asioita on selvitetty yhdessä ja asiakkaan asemasta käsin, mikä on
rakentanut työntekijöiden ammatillista tietotaitoa sekä auttanut havainnoimaan asiakkaiden
kokemia epäkohtia palveluissa. Asiakkailta on pyydetty kirjallinen suostumus tietojen vaihtamiseen eri tahojen välillä, mutta selvittelyt on pyritty tekemään kasvokkain tai puhelimitse
asiakkaan läsnä ollessa asiakkaan osallisuuden vahvistamiseksi. Asiakkaan läsnäolo on myös
monesti osoittautunut välttämättömäksi tietojen saamiseksi, sillä hankkeen työntekijät eivät
edusta mitään viranomaistahoa.

7.1 YKSILÖTYÖSKENTELYÄ OHJAAVAT PERIAATTEET

”Toiminta on selvästi asiakaslähtöistä. Asiakkailla on erilaiset elämäntilanteet ja voimavarat,
joten heidän jaksamisensa mukaan asioiden kanssa edetään. Koska osallistuminen on vapaaehtoista, voi asiakas jättäytyä pois koska tahansa. Kuitenkin kokonaisvaltainen osallistuminen
on edellytys prosessin etenemiselle, joten asiakas ei voi myöskään jättää kaikkea työntekijöiden
tehtäväksi. Työskentelyssä tulee voimakkaasti esille itsemääräämisoikeus juuri asiakkaan päätäntävallan kautta. Häntä ei voida määrätä osallistumaan mihinkään ja toimintaa suunnitellaan
hänen jaksamisensa kautta. Jos voimavarat ovat jollakin hetkellä vähissä, siirretään esimerkiksi
tapaamista myöhemmäksi. Asiakas kohdataan siis kokonaisvaltaisesti kaikki elämän osa-alueet
huomioiden.
Hankkeen toiminnassa näkyvät siis selkeästi ne eettiset periaatteet, jotka koskevat asiakkaan
yksityisyyttä ja omaa päätäntävaltaa. Asiakkaan puolesta ei päätetä mitään, vaan asiakkaalle
kerrotaan selkeästi erilaisista vaihtoehdoista ja selvitetään prosessin kulku. Asiakasta tavataan
silloin, kun asiakas sitä itse toivoo ja toiminta päätetään, jos asiakas niin haluaa.
Asiakkaille ainoa yhteinen asia on talous- ja velkaongelmat. Muuten asiakkaiden taustat sekä
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elämäntilanteet, velkaantumisen syyt mukaan lukien, ovat täysin erilaisia. Prosessi täytyykin
rakentaa jokaiselle aivan eri tavalla. Toisinaan elämäntilanne voi olla jopa sellainen, että järjestelyjä veloille ei kannata edes aloittaa ennen kuin muiden elämän osa-alueiden asiat ovat kunnossa. Talousongelmien kanssa käsi kädessä kulkee monenlaisia muita ongelmia. Tämän saman
havainnon tuovat esille Kati Rantala ja Heta Tarkkala raportissaan Kotitalouksien velkaongelmien nykytila ja kehitys (Helsinki, 2009). He tuovat esille, että raporttinsa haastatteluissa ilmeni,
että velkaongelmiinsa apua hakevien joukossa on yhä enemmän masentuneita ja ahdistuneita
henkilöitä. Myös vakavampia mielenterveysongelmia, kuten skitsofreniaa, sanotaan esiintyvän
useammin. Toisaalta diagnoosien antaminen on nykyään hyvinkin erilaista verrattuna aiempiin
vuosikymmeniin. Myös akuutit päihde- ja peliriippuvuudet ovat niitä elämäntilanteita, joiden aikana ei talousasioihin kannata lähteä puuttumaan. Tämä on tullut harjoittelussa vastaan useaan
otteeseen. Asiakkaiden henkiset voimavarat eivät todennäköisesti riitä moniin suuriin elämänmuutoksiin yhtä aikaa, joten talousasioiden hoitaminen jää usein muiden elämänalueiden asioiden kuntoon saamisen jälkeiseen elämään.
Asiakkaat voidaan mielestäni jakaa myös kahtia siinä, mihin he tarvitsevat apua. Toiset tarvitsevat yksinkertaisesti apua taloudenhallintaan, budjetointiin, toimeentulotuen hakemiseen ja rahojen riittämiseen. Toisin sanoen kyky hallita omaa talouttaan on puutteellinen. Toiset puolestaan
ovat velkaantuneet niin pahasti, etteivät enää tiedä mitä maksaa ja missä järjestyksessä. Heillä
saattaa olla häätöuhka asunnosta ja eräs asiakas oli ollut kaksi vuotta ilman sähköä.
Lähes poikkeuksetta ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustellaan ensimmäisenä asiakkaan
senhetkisestä elämäntilanteesta. Kaikessa yksinkertaisuudessaan siis kysytään kuulumiset ja
lähdetään sitä kautta kartoittamaan asiakkaan taustaa sekä mahdollisesti jo siinä vaiheessa
velkaantumishistoriaa. Keskustelua voisi pitää rentona jutteluna ja asiakas saa kertoa juuri ne
asiat, jotka haluaa kertoa. Asiakkaan kertoman perusteella voidaan sitten kartoittaa, minkälaisia
palveluntarpeita asiakkaalla on tai olisiko hänellä olemassa jokin sosiaalinen etuus, jota hän ei
ole saanut tai edes osannut hakea. Ammattina sosionomi–teoksessa (Helsinki, 2009) painotetaan
sitä, että työntekijän on tunnettava etuus- ja palvelujärjestelmä juuri tällaisten tilanteiden takia.
Sama pätee myös tähän hankkeeseen ja siinä työskentelyyn.
Kun saldotiedot on saatu velkojilta, saadaan selville myös velan todellinen määrä ja voidaan lähteä miettimään erilaisia vaihtoehtoja niiden järjestelylle. Usein varataan aika talous- ja velkaneuvontaan, jonne asiakas menee yhdessä työntekijän kanssa. Mahdollisia tapaamispaikkoja ovat
myös verkostotapaaminen aikuissosiaalityön toimistossa ja asiakkaan kotona sekä yhteistyötoimijoiden toimipaikoissa EJY:n toimiston ja talous- ja velkaneuvonnan lisäksi. Kotikäynneissä
hanke eroaa myös valtiollisista toimijoista. Harva viranomainen tekee kotikäyntejä, mutta hankkeen työntekijät tekevät. Tämä mahdollistaa tutussa ympäristössä toimimisen, mikä varmasti
edesauttaa asiakkaan turvallisuuden tunnetta.
Ennen kaikkea pyritään turvaamaan asiakkaan taloudellinen pärjääminen prosessin aikana.
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Usein asiakkaan kanssa yhdessä mietitään kuinka paljon rahaa laitetaan mihinkin, lasketaan
kuinka paljon rahaa jää konkreettisesti käteen ja katsotaan mitä velkoja olisi järkevää lähteä
lyhentämään tai onko se ylipäätään järkevää, jos maksuilla lyhentää ainoastaan koko ajan kertyviä korkoja. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on kaiken kaikkiaan lämmintä ja ymmärtävää.
Kaikesta otetaan yhdessä selvää ja asiat selitetään mahdollisimman selkeästi. Prosessia käydään
läpi koko ajan ja vierellä kuljetaan.”
Teksti: Pihla Soini, sosionomiopiskelija (Laurea AMK), harjoittelijana hankkeessa keväällä 2016

7.2 TALOUSOHJAUKSEN SISÄLTÖ JA ETENEMINEN

Vaikka talous heijastuu kokonaisvaltaisesti elämäntilanteeseen ja työskentely edellyttää usein
moniammatillista verkostoa, voidaan talouden ja velkojen hoitoa kuvata lineaarisesti etenevänä aikajanana. Siirtymät palvelusta toiseen helpottuvat, kun vaaditut edellytykset on hoidettu
etukäteen ja ohjaus palvelee yksilöä oikea-aikaisesti. Talous- ja velkavaikeudet ovat monesti
vuosia kestäneen tilanteen tulosta, jolloin asioiden kuntoon saattaminenkaan ei hoidu hetkessä. Erilaiset välitavoitteet kuitenkin rytmittävät polkua ja tuottavat onnistumisen kokemuksia.
On tunnistettu nämä askeleet:
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Alla on kuvattu ohjausprosessin eteneminen. Asiakas voi päättää ohjauksen halutessaan missä
vaiheessa prosessia tahansa, tai työntekijä voi päättää ohjauksen asiakkaan riittämättömän sitoutumisen vuoksi. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet tarkoittavat erilaisia tavoitteita talousasioiden käsittelylle: kaikkien osalla ei ole tarkoituskaan hakeutua pitkiin ja työläisiin prosesseihin.
Osan kohdalla ohjausprosessi voi päättyä hallitusti kohdissa 1 tai 3, jolloin siihenastinen ohjaus on ollut asiakkaan tilanne huomioiden riittävää. Muutokset asiakkaan elämäntilanteessa
voivat myös aiheuttaa siirtymiä eri vaiheiden välillä, jolloin tilanne tulee uudelleen arvioida.

1. PUHEEKSI OTTO JA TALOUDELLISEN TILANNEKARTOITUKSEN
TEKO

Kohtaaminen käynnistää ohjausprosessin. Asiakas kohdataan kiireettömästi ja arvostavasti.
Hankkeen työntekijät ovat tavanneet asiakkaita heille luontevassa ympäristössä sekä tarjonneet kotikäyntien avulla mahdollisuuden talousohjaukseen myös silloin, kun esimerkiksi terveydentila, lastenhoito tai bussilipun puute on vaikeuttanut liikkumista.
Taloudelliseen kriisitilanteeseen reagointi tarkoittaa tarvittaessa nopeaa reagointia akuuttiin tilanteeseen. Kriisi voi johtua esimerkiksi muuntokelpoisesta sakosta, häätöuhasta tai tilanteesta, jossa ei ole rahaa ruokaan ja muihin perustarpeisiin. Asiakasta saattaa kohdata myös
muuhun elämänalueeseen liittyvä kriisi. Kriisitilanteessa kootaan asiakkaan ympärille verkosto
tarvittavista toimijoista tilanteen ratkaisemiseksi.
Taloudellisen kokonaistilanteen kartoitus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Kartoitus tehdään yleisimmin tilaamalla asiakirjoja, joiden avulla päästään kiinni taloustilanteeseen. Lisäksi
asiakkaan tulot ja menot kirjataan ylös. Papereilla on etäännyttävä vaikutus, joka auttaa asiakasta hahmottamaan tilannettaan neutraalisti ja mahdollistaa työntekijöille faktapohjaisen
lähestymistavan. Samalla päästään kiinni myös velkaantumisen ajalliseen tapahtumahistoriaan. Toiminnallisessa kartoitusvaiheessa erotetaan maksuvaikeudet ylivelkaantumisesta ja
selvitetään mahdollinen varallisuus. Samalla tarkistetaan asiakkaalle mahdollisesti kuuluvat
etuudet ja arvioidaan niiden ajantasaisuus tai huolehditaan niiden hakemisesta tarvittaessa.
Palvelutarpeen arviointi edellyttää työntekijältä ammattitaitoa tunnistaa asiakkaan yksilölliset ohjaustarpeet sekä talousvaikeuksiin johtaneet tekijät tilannekartoituksen perusteella.
Talousasioiden käsittely yksistään ei johda tuloksiin, mikäli asiakkaalla on akuutti päihde- tai
rahapeliongelma. Työntekijä kokoaa tarvittaessa moniammatillisen toimijaverkoston asiakkaan ympärille ja tekee arvion asiakkaan toimintakyvystä.
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Ensimmäisen vaiheen kesto on tilanteesta riippuen noin 6-8 viikkoa. Osan kohdalla tilanteen
selvittäminen riittää tai asiakkaan toimintakyky ei salli pitkäjänteisempää työskentelyä. Velkatilanteen selvittäminen voi kuitenkin lisätä voimavaroja ja kontrollin tunnetta esimerkiksi
mielenterveysongelmista kuntoutuessa.

2. YKSILÖLLISEN SUUNNITELMAN TEKO JA MOTIVOINTI

Ongelman yhteinen sanoittaminen tapahtuu dialogista työotetta hyödyntämällä. Asiakkaan
kanssa rakennetaan luottamuksellista suhdetta aktiivisen kuuntelun ja tarkentavien kysymysten avulla. Asiakkaan huolia ja toiveita kartoittamalla rakennetaan yhteistä ymmärrystä talousongelmien syistä ja seurauksista.
Valmentava oivalluttaminen ja toivotyö edesauttavat asiakkaan ymmärrystä talousvaikeuksien monimutkaisesta luonteesta ja auttavat kumoamaan vääriä oletuksia. Ohjauksen aikana
rakennetaan positiivista toimijuutta ja minäkuvaa kannustamalla asioiden selvittämiseen ja
käsittelemällä talousvaikeuksia seurauksena syyn sijasta. Valmentavan työotteen avulla pyritään motivoimaan toiminnan muutokseen esittelemällä velkojen järjestelyjä mahdollistavat
edellytykset sekä tunnistamalla ja tunnustamalla asiakkaan toiminnan positiivisia vaikutuksia.
Pitkittyneet talousvaikeudet johtuvat usein toivottomuuden tai välinpitämättömyyden tunteista, jotka kumpuavat vaikutusmahdollisuuksien puuttumisen oletuksesta.
Ratkaisukeinojen hahmottaminen ja ohjaussuunnitelman laatiminen tarkoittaa konkreettisten toimenpiteiden listaamista ja ajallisen aikajanan luomista. Asiakkaan kanssa erotellaan
mahdolliset velat arkitaloudesta ja määritellään realistiset tavoitteet työskentelylle. Suunnitelman laadinta edellyttää oikea-aikaisuuden määrittelyä ja asiakkaan sitouttamista yhteisiin
tavoitteisiin. Asiakkaan kannalta tilanne on hankalin silloin, kun velkaantuminen on tuoretta
tai elämäntilanne on maksuvaran näkökulmasta vakiintumaton. Tällöin velkoja ei ole mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista järjestellä, mutta hallitsemattomalta tuntuvassa tilanteessa
kaivataan silti neuvoja ja tukea. Esimerkiksi velkojen päästäminen ulosottoon ei ole helppo
tehtävä, vaan monimutkainen prosessi, jossa viranomaiskielellä lähetettävät kirjeet voivat korostaa voimattomuuden tunnetta.
Toisen vaiheen kesto vaihtelee muutamista viikoista muutamaan kuukauteen selvitettävien
asioiden määrästä ja asiakkaan toimintakyvystä riippuen.
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3. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Taloudenhallinnan vahvistaminen tarkoittaa käytännön taloudenpidon tehtävissä opastamista tai niiden hallinnan vahvistamista. Tehtäviin kuuluvat muun muassa laskujen maksu,
budjetin laadinta ja siinä pysyminen sekä välttämättömistä kuluista huolehtiminen. Samalla
varmistetaan kyky tai riittävä tuki etuushakemusten laatimiseen jatkossa, mikäli niiden tekemisessä on avustettu. Työvaiheen onnistuminen on kriittinen edellytys velkojen järjestelylle,
sillä järjestelyistä selviytyminen edellyttää kykyä huolehtia välttämättömistä menoista, kuten
asumiskustannuksista. Asiakkaan näkökulmasta on luonnollista ja ymmärrettävää toivoa nopeaa ratkaisua, erityisesti tilanteissa, joissa velkoja on hoidettu lisävelkaa ottamalla. Tällöin
taloudenhallinta on kuitenkin kestämättömällä pohjalla, eikä takaa asiakkaan kykyä hoitaa
taloutta tasapainoon ilman uudenlaisen käytösmallin opettelua. Vaikeuksia tuottavat myös
erilaiset nivelvaiheet, kuten siirtyminen etuudelta toiselle tai työllistyminen pitkän työttömyysjakson jälkeen.
Lisävelkaantumisen pysäyttäminen on toinen edellytys velkojen järjestelylle ja tilanteen
tasapainottamiselle. Myös niissä tilanteissa, joissa velkojen järjestelyä ei tavoitella, pyritään
varmistamaan jatkuvan lisävelkaantumisen pysähtyminen.
Kolmannen vaiheen kesto on vaikeimmin määriteltävissä. Tasapainoinen talous on tavoite,
joka edellyttää tasapainottelua pienten tai epäsäännöllisten tulojen kanssa. Joidenkin kohdalla tähän tavoitteeseen ei päästä lainkaan tai tavoite edellyttää esimerkiksi edunvalvontaa
asiakkaan toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.
Kolmas vaihe on myös monelle prosessin päätöspiste, mikäli velkaa ei ole tai sen määrä on
vähäinen, velka saadaan katettua avustuksella tai neuvottelulla, velka on vanhentumassa tai
tulee maksetuksi maksusopimusten tai ulosmittauksen avulla. Lisäksi tietyissä tilanteissa velkojen järjestely voi koitua jopa asiakkaalle haitalliseksi (esimerkiksi ulosmittauksen poistuessa
oikeus toimeentulotukeen päättyy ja asiakkaalla on suuret terveydenhoitomenot), jolloin ohjauksessa keskitytään tuloilla pärjäämiseen.

4. EDELLYTYSTEN KUNTOON SAATTAMINEN

Teknisten toimenpiteiden suorittaminen on usein edellytys velkojen järjestelylle. Esimerkiksi jatkuva lisävelkaantuminen elatusvelvollisuuden tai ajoneuvorekisteristä poistamattoman
ajoneuvon aiheuttamien verojen vuoksi edellyttää toimenpiteitä. Osa esteistä voidaan ratkaista hyvin teknisesti laatimalla selvityksiä tai sopimalla maksuvapautuksista pienituloisuuden
perusteella, mutta osa tilanteista vaatii myös juridista apua. Asiakkaan motivaation ylläpito
pitkäkestoistenkin selvitysten ja toimenpiteiden aikana on haasteellista, ja edellyttää työntekijältä hyviä vuorovaikutustaitoja.
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Saattelu ja asiointiapu toimenpiteiden suorittamiseksi erilaisissa virastoissa tai muissa organisaatioissa tarkoittaa työntekijän jalkautumista asiakkaan mukana. Tuen tarve korostuu
erityisesti silloin, kun asioidaan yhdessä viranomaistahojen luona, sillä monet palvelut edellyttävät asiakkaalta omatoimisuutta ja kykyä ilmaista itseään, ja pelissä ovat muun muassa
talouteen vaikuttavat etuuspäätökset.
Neljännen vaiheen kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta vuoteen.

5. VELKOJEN JÄRJESTELYHAKEMUSTEN LAADINTA

Avustaminen asiakirjojen hankinnassa ja selvitysten laatimisessa helpottaa asiakkaan
etenemistä talous- ja velkaneuvonnassa. Oikeiden asiakirjojen hankkiminen on työläs prosessi, ja vaikeutuu entisestään tilanteissa, joissa asiakas ei voi käyttää sähköisiä asiointipalveluja.
Työntekijät myös avustavat esimerkiksi velkaantumisselvityksen laatimisessa, johon monet
asiakkaat tarvitsevat tukea ja konkreettista kirjoittamisapua.
Neuvottelutuki on tarpeen erityisesti yksityisten rahoituslaitosten tai ulosottoviraston kanssa,
jotta löydetään asiakkaalle sopiva ja kestävä ratkaisu velkojen hoitamiseksi. Samoin asiakkaan
tilanteen sanoiksi pukeminen talous- ja velkaneuvonnassa tai diakonin vastaanotolla tehdään
yhdessä, jolloin varsinkin erityistilanteiden perustelut selkiytyvät myös muille toimijoille.
Viidennen vaiheen kesto on haetusta järjestelystä ja vaadittavista dokumenteista riippuen noin
3 kuukautta tai 6-12 kuukautta. Hakemusten jättämisen jälkeen päätöstä voidaan odottaa toiset 3-6 kuukautta, ja asiakkaalta voidaan edellyttää lisäselvityksiä hakuprosessin aikana. Mikäli
päätös on kielteinen, asiakkaan tilanne edellyttää kohtien 3 ja 4 ylläpitämistä, jotta hakeminen
uudestaan voi mahdollistua tulevaisuudessa asiakkaan kerrytettyä painavia syitä järjestelyn
myöntämiselle.

6. JÄRJESTELYPROSESSIN LÄPIVIENTI JA ITSENÄINEN
TALOUDENHALLINTA

Maksuohjelman tai –suunnitelman noudattamisessa tukeminen on tapa varmistaa järjestelystä selviytyminen. Tässä vaiheessa järjestelyn saamisessa avustaneet tai niistä vastanneet
tahot (talous- ja velkaneuvonta, Takuu-Säätiö, seurakunta, perintätoimistot, ulosotto) hoitavat
mahdolliset muutokset tai neuvottelut ohjelman aikana. Tässä vaiheessa tulee varmistaa, että
asiakas ymmärtää velvollisuutensa ja on tietoinen, mihin ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.
Selviytymisen varmistaminen jatkossa ja asiakkuuden päättely tehdään siinä vaiheessa,
kun asiakas tuntee selviytyvänsä itsenäisesti tai hänelle on järjestetty riittävä tuki jatkoa aja-
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tellen esimerkiksi asumisneuvojan taholta. Ihannetapauksessa asiakkaan taloudenhallinta on
niin vahvalla pohjalla, että järjestelyjen aikana tai niiden jälkeen ei esiinny ongelmia, eikä asiakas ajaudu uudelleenvelkaantumisen polulle.
Kuudes vaihe voi kestää useita vuosia, ja riskinä on uudelleenvelkaantuminen ja sitä kautta
maksuohjelman tai –suunnitelman vaarantuminen tai kaatuminen. Parivuotisen hankkeen
keston aikana ei valitettavasti pystytä tarkastelemaan järjestelyistä selviytyneiden määrää tai
arvioimaan riskiä uudelleenvelkaantumiselle.

7.3 OHJAUKSEN SIJOITTUMINEN PALVELUKENTÄLLE

Talousohjaus sijoittuu vahvasti nimenomaan aikuissosiaalityön rajapintaan. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) säätelee kunnallisia sosiaalipalveluja ja niihin liittyviä tukipalveluja sekä muita
toimia, joilla ”sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja
yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta”. Kokonaisvastuu
vaikeimmassa asemassa olevan asiakkaan tilanteesta on sosiaalitoimella, mutta arkipäivän
asioiden selvittäminen ja hoitaminen voi edellyttää tukea ja rinnalla kulkijaa, jollaista sosiaalitoimen resursseilla ei ole mahdollista tarjota, jolloin hanketyöntekijät ovat muodostaneet
tällaisen tukimuodon.
Vaikka hanketta suunnitellessa tiedostettiin tarve matalan kynnyksen talousohjaukselle, on
hankkeen aikana huomattu kuinka talousvaikeuksissa painivien ihmisten elämäntilanteet ovat
usein niin solmussa, ettei kevyellä ohjauksella päästä vielä eteenpäin. Talousohjausprosessin
pilkkominen osiin tekee näkyväksi myös toimijoiden roolit ja merkityksen eri vaiheissa. Talouden tarkastelu avaa monesti ongelmia ja palvelutarpeita useilla elämän alueilla, mutta työntekijöiden riittämätön osaaminen talous- ja velka-asioissa opastamisessa, puutteellinen tiedon
kulku eri toimijoiden välillä sekä epäselvä vastuunjako vaikeuttavat asiakkaan etenemistä eri
palveluissa. Jalkautuva talousohjaus- hankkeessa on pyritty selkiyttämään ja tiivistämään
talousohjausta antavien toimijoiden verkostoa, jotta työntekijät osaisivat puuttua ja ohjata
talousongelmaisia oikeiden palveluiden piiriin. Hankkeen aikana on kuitenkin huomattu, ettei
olemassa olevasta palvelujärjestelmästä löydy asiakkaiden tarpeeseen vastaavaa palvelua,
vaan hankkeesta itsestään muodostui tällainen. Kyseessä ei ole ainoastaan palveluaukko, vaan
palveluaukkojen jatkumo erilaisissa nivelvaiheissa, jotka edustavat yksilön muuttuvia tarpeita. Myös työntekijöiden näkökulmasta talousvaikeuksien puheeksi ottaminen on haastavaa,
sillä ihmiset suhtautuvat omaan rahankäyttöönsä hyvinkin suojelevaisesti ja usein pyrkivät
rationalisoimaan omaa käytöstään. Aiheen sensitiivisyyden vuoksi työntekijältä edellytetään
herkkyyttä tunnistaa asiakkaan valmius ja avoimuus tiedon vastaanottamiselle.
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Tarkasteltaessa talousohjauksen eri vaiheita, on mahdollista hahmottaa miten harva toimija
tarjoaa tukea koko ohjauskaaren ajan. Esimerkiksi talousaiheista neuvontaa tarjoavat muun
muassa seurakunnat, järjestöt, asumis- ja kuntoutuspalvelut, muut sosiaali- ja terveystoimen
alaiset toimijat sekä perintätoimistot. Kaupungin talous- ja velkaneuvonta on käytännössä ainoa toimijataho, jonka voi nähdä toimivan jokaisella tasolla, mutta hankkeen kohderyhmän
kaipaama intensiivisempi tuki voi jäädä puuttumaan. Erityisen haasteellinen on ensivaiheen
neuvonnan jälkeinen toiminta; miten varmistetaan että ylivelkaantunut henkilö ymmärtää
omat vaihtoehtonsa, että kokonaisvaltainen elämäntilanne tulee huomioiduksi ja että taloudenhallinnan vahvistaminen ja velkaantumisen hallintaan saaminen muuttuu osaksi henkilön
omia tavoitteita?
Palvelujärjestelmässä ei ole tällä hetkellä tahoa, joka vastaisi velkojen järjestelyjen esteiden
poistamisessa avustamisesta. Velkaantumisen ajallinen tapahtuminen on tärkeässä roolissa
vaihtoehtoja selvitettäessä. Tuoreita velkoja ei välttämättä järjestellä, vanhojen tapauksessa
velkaantumisen tulee olla päättynyt. Useassa tapauksessa velkaantuminen on jatkuvaa, jolloin
erilaiset järjestelyt joutuvat odottamaan ja ensisijaiseksi tavoitteeksi tulee tilanteen rauhoittaminen ja velkaantumisen pysäyttäminen. Yksityishenkilön velkajärjestely sekä järjestelylainat
ovat monille asiakkaille mahdollisia tulevaisuudessa tiettyjen edellytysten täyttyessä, mutta
tällöin tavoitteelle asetettu ajankohta siirtyy parhaimmillaan vuosia eteenpäin, mikä edellyttää
asiakkaalta kykyä työskennellä pitkäjänteisesti tavoitetta kohti. Jatkoa ajatellen on olennaista
pohtia, miten tämä kysymys ratkaistaan palvelujen osalta. Mitkä tahot hoitavat jatkossa, että
prosessi pääsee käynnistymään, kun aika on siihen sopiva? Mikäli tarjolla ei ole saatteluapua
tai riittävää apua erilaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, voi realistinen mahdollisuus asioiden kuntoon saattamiseksi valua hukkaan ja johtaa pahimmillaan ylivelkatilanteen pahenemiseen ja pitkittymiseen, terveydentilan romahtamiseen tai syrjäytymiseen.
Informaation vastaanottaminen edellyttää kokemusta kuulluksi tulemisesta, mutta usein asiakkaan ”ongelma” on tullut määritellyksi viranomaisten taholta asiakkaalle vieraalla tavalla.
Kolmannen sektorin toimijoina hanketyöntekijät ovat voineet liikkua joustavasti palvelujärjestelmässä sektorijaotteluista välittämättä. Hanketyöntekijät ovat tarttuneet haastaviinkin
tilanteisiin, tarjonneet konkreettista apua, pilkkoneet pitkän tähtäimen suunnitelmia helpommin käsitettäviksi osatavoitteiksi ja huolehtineet tarvittavien palvelujen piiriin pääsystä, opastaneet niissä asioimisessa jalkautumalla niihin asiakkaan mukana ja varmistamalla asiakkaan
kiinnittymistä niihin osallistumalla tilannekartoituksen ja toimintasuunnitelman tekemiseen.
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8 . V E R K O S T O T Y Ö : Y H D E S S Ä VA I
ERILLÄÄN?
Yhteistyö erityisesti viranomaistahojen kanssa on välttämätöntä asiakkaan asioiden hoitamiseksi ja tarvittavien palvelujen piiriin pääsyn varmistamiseksi. Taloudenhallinnan vaikeuksia
aiheuttavat tekijät, kuten työttömyys, yrittäjän konkurssi, sairastuminen tai päihteet, ovat
kuormittavia ja edellyttävät eri alojen ammattilaisten tarjoamaa apua ja tukea. Hanketyöntekijät ovat tarjonneet asiakkaille asiointiapua, toimineet neuvottelijoina eri tahojen välillä ja
avustaneet asiakasta oman tilanteen ja tarpeiden sanoittamisessa. Hanketyöntekijöiden rooli kolmannen sektorin toimijoina ja asiakkaan avustajina on hankkeen aikana osoittautunut
luontevaksi. Viranomaistahot ovat suhtautuneet työntekijöihin arvostavasti ja tasavertaisesti,
ja yhteistyö erityisesti aikuissosiaalityön alueella on toiminut hyvin. Yhteistyötä on myös tehty
runsaasti myös seurakuntien diakoniatyöntekijöiden, asumispalvelujen sekä muiden kansalaisjärjestöjä edustavien toimijoiden kanssa. Tarvittaessa verkostoon on kutsuttu viranomaistahojen edustajien lisäksi myös muita ammattilaisia tai asiakkaan läheisiä.

8.1 VERKOSTOTYÖ OHJAUSPROSESSIN ONNISTUMISEN
EDELLYTYKSENÄ

Verkostotyön tavoitteena on ollut laatia yhteisymmärryksessä toimintasuunnitelma, jonka
jälkeen eri toimijat ovat tietoisia rooleistaan ja tehtävistään. Tällöin asiakasta voidaan tukea
usealla eri elämänalueella tapahtuvien asioiden selvittelyssä ja mahdollistaa asioiden eteneminen asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa on myös ajallinen ulottuvuus: asioiden hoitaminen oikea-aikaisesti edellyttää näkemystä toisiinsa vaikuttavista tekijöistä. Verkoston laatimaa toimintasuunnitelmaa voidaan kuvata eräänlaisina junaratoina.
Eri radat kuvaavat eri elämänalueita, ja asemien sijoittelu reittikartassa kuvaa sitä, miten eri
tehtävien suorittaminen mahdollistaa toisilla radoilla etenemisen. Tavoiteltua tilannetta kuvaavia päätepysäkkejä voi olla yhdellä tai useammalla elämänalueella.
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VERKOSTOTYÖN ESIMERKKI 1

Esimerkkitapauksen henkilölle haettiin yksityishenkilön velkajärjestelyä, jonka käräjäoikeus
myönsi. Ennen ajan varaamista talous- ja velkaneuvontaan asiakkaan kanssa saatettiin laskut
ajan tasalle laatimalla budjettia muutaman kuukauden ajan sekä haettiin Kelasta ns. elatusavun nollasopimusta. Tämä tarkoittaa, ettei elatusvelvolliselle asiakkaalle kerry enää elatusapuvelkaa, joka aiemmin siirtyi aina ulosottoon Kelan takaisinperittäväksi. Jatkuvan lisävelkaantumisen pysäyttäminen mahdollisti velkajärjestelyyn hakeutumisen, jonka onnistuminen
kuitenkin edellyttää myös päihteettömyyden ylläpitämistä, mielekästä toimintaa arjessa sekä
tulevaisuuden haaveita, joiden turvin maksuohjelmasta selviytyminen onnistuu.
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VERKOSTOTYÖN ESIMERKKI 2

Monimutkaisemmissa tapauksissa verkostossa on useita eri toimijoita. Sairaan asiakkaan luona järjestettyihin verkostotapaamiin osallistui edustajia aikuissosiaalityöstä, diakoniatyöstä,
kotihoidosta, vammaispalveluista sekä talousohjauksesta. Asiakkaalle haettiin ja myönnettiin
velkajärjestely työskentelyn aikana. Huomiota kiinnitettiin asiakkaan terveyden ja talouden
lisäksi sosiaalisiin suhteisiin ja yksinäisyyden tunteen vähentämiseen.
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Verkostotyön avulla on voitu hyödyntää eri alojen asiantuntijoiden osaamista ja tehostaa siten
tukityön vaikuttavuutta. Hankkeen aloittaessa EJY ry:n Voimanpesä-hankkeen tiloissa käynnistettiin yhteistyö, joka on jatkunut koko hankkeen ajan. Voimanpesä-hankkeessa on keskitytty
lapsiperheiden asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja asumisen turvaamiseen. Tätä asiantuntemusta on voitu hyödyntää niiden perheellisten asiakkaiden kohdalla, joilla on ollut asumisen
ongelmia. Vastavuoroisesti Jalkautuva talousohjaus- hankkeen työntekijät ovat konsultoineet
voimanpesäläisiä talouteen liittyvissä kysymyksissä. Työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä on
puolestaan hyödynnetty EJY ry:n Sektori-hanketta, josta on myös tullut asiakasohjauksia asiakkaan kaivatessa apua talousasioihin työllisyystilanteen muuttuessa.
Yhteistyö espoolaisten diakoniatyöntekijöiden kanssa on osoittautunut päällekkäistä työtä karsivaksi ja asiantuntemuksen vaihdon mahdollistavaksi. Seurakunnat järjestävät monipuolista
toimintaa sekä tarjoavat muun muassa edullisia ruokailumahdollisuuksia, mutta asiakkaat
eivät välttämättä ole olleet näistä tietoisia. Myös taloudellinen avustaminen on mahdollista
joissakin tilanteissa. Seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön etuna on ollut mahdollisuus
saatella asiakas keskusteluavun, hengellisen tuen ja sosiaalisen toiminnan piiriin. Diakoniatyöntekijät ovat voineet pyytää hanketyöntekijää avustamaan asiakkaan velkatilanteen selvittämisessä ja vastaavasti hanketyöntekijät ovat avustaneet asiakkaita harkinnanvaraisten
avustusten tai arkea helpottavien toimintojen pariin.
Yhteistyö sosiaalipalvelujen toimintojen kanssa on hakenut muotoaan hankkeen aikana. Hanketyöntekijöille on annettu käyttöön sosiaalityöntekijöiden suorat yhteystiedot, joita asiakkaille ei luovuteta. Tämä on nopeuttanut erityisesti kriisitilanteissa reagointia sekä helpottanut
yhteydenpitoa yhteisten tapaamisten välillä. Yhteistyö kaupungin talous- ja velkaneuvonnan
kanssa on osoittautunut kaikkia osapuolia hyödyntäväksi. Hanketyöntekijöiden tarjoama
asiointiapu sekä avustaminen tulo- ja menotositteiden sekä mahdollisten järjestelyhakemusten liitteiden keräämisessä ovat osaltaan tehostaneet kaupungin talous- ja velkaneuvonnan
palvelua ja ehkäisseet hukkakäyntejä. Hanketyöntekijät ovat puolestaan hyödyntäneet talousja velkaneuvonnan asiantuntemusta sekä päässeet syventämään omaa osaamistaan yhteisillä
asiakastapaamisilla. Asiakkaat ovat puolestaan saaneet asiointiin avukseen luotettavan tukihenkilön, joka on varmistanut yhdessä asiakkaan kanssa että tarvittavat asiakirjat on hankittu
tai vaihtoehtoisesti huolehtii että ne tulevat hankituiksi.
Viranomaisten toimintakäytäntöjä kyseenalaistamalla on päästy ajoittain erityisiin ja poikkeaviin ratkaisuihin. Peräänkuuluttamalla perusteluja lain tulkintojen ja harkinnan väliseen maastoon sijoittuville päätöksille tai perustelemalla poikkeavaa tulkintaa kokonaisuuden kannalta
osoittamalla miten yksittäinen päätös tai toimenpide edesauttaa kokonaisvaltaisen ratkaisun
löytymistä, on päädytty välillä yllättäviinkin tuloksiin. Näyttävin esimerkki tästä on käräjäoikeuden myöntämä velkajärjestely henkilölle, jonka maksuvaralaskelmassa esitetyt
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tavanomaisesta poikkeavat menot hyväksyttiin psykiatrin, lääkärin ja sosiaalityöntekijän laatimien puoltavien lausuntojen jälkeen. Pienemmässä mittakaavassa harkinta on näyttäytynyt
harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisessä.

8.2 HAASTEET JA KEHITTÄMISTARPEET

Verkostotyö on osoittautunut välttämättömäksi, mutta toiminnassa on ollut myös haasteensa.
Apua talousvaikeuksiin haetaan usein vasta myöhäisessä vaiheessa, jolloin asiakkaan tilanne
on kaoottinen ja näyttäytyy pahimmillaan muovikassillisina täynnä avaamattomia kirjeitä.
Tällöin tilanteen perkaaminen vie ajallisesti runsaasti resursseja, ja tilanne on saattanut kriisiytyä pahasti esimerkiksi maksamattomien vuokrien vuoksi. Yhteinen tekijä kriisitilanteissa
on useimmiten vuokra- tai terveydenhoitokulut, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet hoitamatta. Vuokravelkatilanteessa pyritään neuvottelemaan vuokranantajan kanssa ja tarvittaessa
hakemaan sosiaalitoimesta harkinnanvaraista toimeentulotukea. Lasketaan millaisesta maksusopimuksesta vuokravelasta asiakas oikeasti selviytyisi ja neuvotellaan muiden velkojien ja
ulosoton kanssa muiden velkojen lyhennyksien keskeyttämisestä, jotta vuokravelka saadaan
kuitattua. Kun akuutti kriisi on purettu, päästään selvittelemään talous- ja velkatilannetta sekä
etsimään kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä työstämään mahdollisten velkojen järjestelykeinojen edellytyksiä.
Kohderyhmien tarpeet keskittyvät juuri tälle harmaalle alueelle sosiaalitoimen sekä talous- ja
velkaneuvonnan välimaastoon. Edellinen avustaa kuntalaista kriisitilanteessa harkinnanvaraisen taloudellisen tuen avulla ja jälkimmäinen avustaa järjestelyjen hakemisessa silloin kun
näihin on realistinen mahdollisuus. Näiden kahden palvelun välissä on tarve kokonaistilanteen
selvittämiselle, sosiaaliselle kannattelulle sekä tilannetta eteenpäin vievän pitkän tähtäimen
suunnitelmalle. Enemmistöllä hankkeen asiakkaista on yhteys peruspalveluihin, mutta näiden
väliltä puuttuu usein yhdistävä linkki.
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VERKOSTOTYÖN OSALTA HANKETYÖNTEKIJÄT OVAT POHTINEET
ERITYISESTI SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ:

•

ovatko asiakkaan, ammattilaisen ja hanketyöntekijän tavoitteet yhteneväisiä? kuka
määrittelee tavoitteet ja syntyykö konflikteja? ymmärtääkö asiakas mitä häneltä
odotetaan?

•

jos asiakas ohjataan hankkeen piiriin kriisitilanteessa, kenen tehtävä on avustaa
kriisin hoitamisessa?

•

kuka kutsuu verkoston koolle ja huolehtii työskentelyn edistymisestä?

•

kuka pilkkoo roolit ja toimenpiteet ja huolehtii vastuiden jakamisesta?

•

miten taataan riittävä tiedonkulku asiakkaan ja verkoston muiden jäsenten välillä?

Hankkeen aikana verkostotyön haasteeksi on koettu erityisesti työnjako, eli toimijoiden roolien ja vastuiden jakautuminen. Verkoston ohjaamisvastuun jakamista on hankaloittanut myös
toimijoiden välinen heikko tiedonkulku. Verkoston ajan tasalla pitäminen ja toiminnan koordinointi on usein jäänyt hanketyöntekijöiden vastuulle. Tässä on toisaalta koettu vaikeuksia sekä
ajallisten resurssien että helppokäyttöisten yhteydenpitovälineiden puutteen vuoksi.
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9. TOIMINNAN ARVIOINTI
Hankkeen seurantaa ja arviointia ovat toteuttaneet hankkeen työntekijät, toimintaan osallistuneet yhteistyökumppanit sekä hankkeen ohjausryhmän jäsenet. Alkuperäisen hankehakemuksen mukaisesti hankkeen toteutumista ja arviointia on seurattu keräämällä asiakasmääriä ja
tapauksia koskevia suoritetietoja. Työntekijät ovat pitäneet kirjaa info - ja koulutustilaisuuksiin
sekä asiakaspäivystyksiin osallistuneista asiakkaista ja työntekijöistä. Yksilöasiakkaiden osalta
on kerätty asiakkaita koskevia perustietoja sekä kirjattu päiväkirjamaisesti asiakastyön etenemistä. Asiakastyön tietoja oli tarkoitus kerätä Louhin-nimiseen sähköiseen asiakastietojärjestelmään, mutta tästä luovuttiin ja kirjaukset tehtiin sen sijaan suljetulle verkkolevylle, johon on
ollut pääsy vain hankkeen työntekijöillä. Asiakastyön materiaalit ja asiakkaiden dokumentit on
säilytetty lukituissa arkistokaapeissa asiakaskohtaisissa kansioissa.
Määrällisten mittarien lisäksi toimintaa on arvioitu hankesuunnitelmassa oletettujen tulosten
osalta, joita ovat verkostotyön syveneminen sekä verkostotoimijoiden osaamispääoman kasvattaminen, jotta kohtaamispaikoissa osattaisiin kohdata ylivelkaantuneita, ottaa puheeksi
talousvaikeudet ja ratkaista ohjauksen syvyyden tarve yksittäisen kuntalaisen kohdalla.

9.1 ASIAKASTYÖ

Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin neljän vuoden toiminta-aikana ensi vaiheen talousohjauksen
tarjoaminen 400 – 500 yksilöasiakkaalle. Arviolta neljännes asiakkaista saisi tällä menettelyllä
taloutensa osalta kokonaiskuvan ja mahdollisuuden laittaa asiansa kuntoon. Määrällisesti tavoitteet on saavutettu, kolmen vuoden aikana yksilöasiakkaita on ollut yhteensä 281 kappaletta, ja erilaisten infotilaisuuksien ja päivystysten avulla on tavoitettu useampi sata espoolaista.
Taloustilanne on myös selvitetty useamman kuin joka neljännen asiakkaan kohdalla.
Ohjauksen syvyyttä tai tapaamismääriä ei määritelty tarkkaan alussa, vaan toimintaa lähdettiin
kehittämään kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Hanketyöntekijät pitivät päiväkirjamaista dokumenttia jokaisen asiakkaan kohdalla, missä kuvattiin perustietoja ja työskentelyn tavoitteita
ja etenemistä.

9.1.1 Asiakastyön vaikuttavuuden arvioinnin haasteet
Asiakastyön vaikuttavuuden arviointia lähdettiin kehittämään keväällä 2015. Asiakastyön päiväkirjoja analysoimalla pyrittiin selvittämään työskentelylle asetettujen tavoitteiden toteu-
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tumista ja niiden yhteneväisyyttä eri asiakkaiden kohdalla. Ensimmäisten asiakastapaamisten aikana tehdyn tilannekartoituksen perusteella asetettiin tavoite tai tavoitteet, joita kohti
lähdettiin työskentelemään asiakkaan kanssa. Kun asiakastapauksia oli kertynyt lähes toista
sataa, alkoi hanketyöntekijöillä olla näkemystä asiakkaalle realistisista vaihtoehdoista ja toimenpiteistä, joiden avulla asiakkaan talouden hallintaa voitaisiin tukea.
Työskentelyssä on otettu huomioon eri ratkaisujen vaikutus asiakkaan arkeen ja itsenäiseen
pärjäämiseen. Järjestelyjä ei ole haettu itseisarvoisesti, vaan työskentelyn tavoitteena on ollut
asiakkaan terveyden sekä voimavarojen säilymisen kannalta järkevin vaihtoehto.

RATKAISUVAIHTOEHTOJEN MÄÄRITTELYSSÄ ON KÄYTETTY MUUN
MUASSA SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ:

•

onko kyse maksuvaikeuksista vai ylivelkatilanteesta?

•

onko asiakkaalla akuuttia talouteen liittyvää kriisiä?

•

mikä on kokonaisvelkatilanne?

•

onko velkaantuminen jatkuvaa?

•

onko tilanne vakiintunut menojen ja tulojen näkökulmasta?

•

onko asiakkaan toimintakyky riittävä?

•

mitä muita palveluja asiakas kaipaa tuekseen?

Realististen ratkaisuvaihtoehtojen perusteella määriteltiin tulostavoitteet, joiden mukaisesti
asiakkaat jaoteltiin seuraaviin tulosryhmiin:

TULOSRYHMÄ 1: AKUUTTI KRIISI ON PURETTU

Työskentelyn esimerkkitavoite: häädön estäminen
Kun asiakkaalla on akuutti kriisitilanne, työskentely edellyttää nopeaa reagointia ja usein verkostotoimijoiden koolle kutsumista. Tyypillisiä kriisissä avustamisen toimenpiteitä ovat muun
muassa vuokravelasta neuvottelu, ruokasetelin pyytäminen diakoniatyöntekijältä tai toimeentulotuen hakemisessa avustaminen.
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TULOSRYHMÄ 2: MAK SUVARA JA VELKATILANNE ON SELVITETTY

Työskentelyn esimerkkitavoite: velkatilanteen kartoitus
Taloudellisen tilannekartoituksen teossa hyödynnetään hankkeessa kehitettyjä työvälineitä.
Selvitystyö on hyvinkin teknistä ja edellyttää erilaisten asiakirjojen keräämistä. Toimenpiteiden
toteutumista on helppo seurata, ja tämä ryhmä onkin kaikista selkein työohjeiden näkökulmasta. Taloudellisen tilannekartoituksen tekeminen on tavoitteena erityisesti niillä asiakkailla, joilla on riittämättömät voimavarat asioiden eteenpäin viemiseksi tai väliaikaisesti matalat
tulot esimerkiksi opiskelun vuoksi. Tällöin pelkkä tilanteen selvittäminen riittää selkeyttämään
tilannetta ja laatimaan hahmotelman tulevaisuutta varten.

TULOSRYHMÄ 3: ARJE N TALOUS ON TURVATTU JA TILANTEEN
KRIISIYTYMINEN EHKÄISTY

Työskentelyn esimerkkitavoite: talouden sopeuttaminen työttömyyden, opintojen tai sairastumisen aikana sekä pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen velkojen hoitamiseksi jatkossa
Joissain tilanteissa velkojen käsittelyä ei voida edes aloittaa, ennen kuin asiakkaan arki saadaan turvattua. Talousvaikeudet voivat johtua etuudelta toiselle siirtymisen aiheuttamasta
notkahduksesta tai asiakkaan kyvyttömyydestä huolehtia välttämättömistä laskuista. Vuokran maksu laahaa jäljessä, rahaa lainataan kavereilta ja tili tyhjennetään heti, kun sinne tulee
tuloa. Rahankäyttöä ei osata mitoittaa, jolloin sitä ei jää ruokaan tai muuhun välttämättömiin
menoihin.

TULOSRYHMÄ 4: VELKOJEN HOIDON EDELLYTYKSET ON SAATU
KUNTOON

Työskentelyn esimerkkitavoite: lisävelkaantumisen pysäyttäminen järjestelyn mahdollistamiseksi
Mikäli velkaantuminen jatkuu tai asiakkaalle mahdollisen velkojen järjestelytavan esteenä on
jokin hoidettavissa oleva asia, liikutaan edellytysten kuntoon saattamisen alueella. Toimenpiteet vaihtelevat elatussopimuksen päivittämisestä asiakkaan tukemiseen keskeneräisen oikeusprosessin päättymistä odotettaessa. Toimenpidelista on pitkä, ja monesti edellyttää asioiden
hoitamista useilla eri elämänalueilla, kuten työllisyys- tai kuntoutuspalveluissa. Kriisitilanteiden lisäksi verkostotyön tärkeys korostuu tässä tulosryhmässä.
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TULOSRYHMÄ 5: VELKOJEN HOITAMISEKSI ON LÖYDETTY
KOKONAISVALTAINEN RATKAISU

Työskentelyn esimerkkitavoite: ratkaisun löytäminen ylivelkatilanteesta selviytymiseksi, tarvittaessa järjestelyn hakeminen talous- ja velkaneuvonnan avulla
Mikäli asiakas on velkaantunut, selvitetään mahdollisuudet velkojen järjestelyyn. Tilanne
voi ratketa sosiaalitoimen tai seurakunnan avustuksella, maksusopimuksen tai pankkilainan
avulla, ulosmittauksen kautta tai hakemalla talous- ja velkaneuvonnan avustuksella yhdistelylainaa tai yksityishenkilön velkajärjestelyä. Velkamäärät vaihtelevat muutamista satasista
satoihin tuhansiin, jolloin vaihtoehdotkin ovat hyvin erilaiset. Monesti mukana on epävirallisia kaverivelkoja, jotka täytyy huomioida kokonaisuudessa. Velkojen järjestelyt voivat kestää
vuosia, jolloin hankkeen toiminta-aikana ei pystytä seuraamaan järjestelyistä selviytymistä tai
ehditä saada tietoon käräjäoikeuden päätöstä. Mikäli asiakas määritellään velat hoidettu- tulosryhmään, on ylivelkatilanteen kuntoon saattaminen kuitenkin realistinen tavoite, jota kohti
työskentely on ehditty aloittaa.

Tulosryhmälle yhteisten tulostavoitteiden saavuttamiseksi tehdyt tyypilliset toimenpiteet mallinnettiin, jotta voitaisiin arvioida onko tarvittavia toimenpiteitä tehty ja tavoitteet asiakkaan
kohdalla saavutettu. Tulosryhmät ovat osittain päällekkäisiä, sillä esimerkiksi velkatilanne täytyy aina selvittää tarkasti järjestelyä haettaessa.
Vaikka ohjauksen seurantaa yritettiin jäsentää tällä tavoin, herätti kysymyksiä muun muassa
tavoitteen asettaminen asiakkaan puolesta, jolloin asiakkaan kokemus omista ongelmistaan
typistetään talouteen liittyvien toimenpidekuvausten alle. Talousvaikeudet jäsentyvät harvoin
selkeiksi ja ratkaistavissa oleviksi ongelmiksi, vaan ne elävät prosessinomaisesti ja muuttavat
muotoaan viranomaispäätösten, terveydentilan, voimavarojen, onnettomuuksien ja elämänmuutosten mukana. Kun tulosryhmiä vertailtiin samojen asiakkaiden osalta vuosina 2015
ja 2016 huomattiin, että lähes joka kolmannen asiakkaan kohdalla tavoitteet olivat ehtineet
muuttua. Osasyynä tähän on myös alkuvaiheessa tehdyn tilannekartoituksen suhde todellisuuteen; luottamuksen syventyessä vyyhdit ovat alkaneet purkautua ja asiakkaat ovat kertoneet avoimemmin tilanteeseensa vaikuttavista tekijöistä. Näin ollen asiakkaan tilannetta ei
tulisikaan pyrkiä määrittelemään liian varhaisessa vaiheessa tai tehdä olettamuksia aiempien
asiakastapausten kohdalla huomattujen samankaltaisuuksien perusteella.
Vaikutusten arviointia vaikeuttaa myös talousohjausprosessien pitkä kesto. Usein työskentelyn etenemisen esteenä on myös ollut jokin ulkoinen tekijä, johon hanketyöntekijät eivät ole
voineet vaikuttaa. Esimerkkinä toimivat esimerkiksi liian kalliit asumiskulut; asiakasta voidaan
avustaa asuntohakemusten tekemisessä, mutta erityisesti halpojen vuokrayksiöiden tarjonta

43

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ

Espoossa on vähäistä ja asunnon saantia vaikeuttavat maksuhäiriömerkinnät. Halvempi asunto voisi ratkaista asiakkaan toimeentulo-ongelmat, mutta on vain osa kokonaisratkaisua ja
edellyttää esimerkiksi vuokravakuuteen tai muuttoon liittyvistä kuluista huolehtimista.
Asiakastyön etenemisen seurantaa ovat hankaloittaneet myös työntekijöiden vaihtuvuus hankkeessa sekä yksilöasiakkaiden suuri määrä. Eri työntekijöiden kirjauskäytäntöjen yhtenäistäminen on tapahtunut vasta hankkeen loppupuolella, ja etenkin hankkeen alkuvaiheen aikana
kerätyt tiedot ovat monesti puutteellisia tai hajanaisia. Lisäksi hankkeen suuret asiakasmäärät
ovat toistuvasti aiheuttaneet tilanteita, jossa työntekijöillä ei ole ollut mahdollisuutta soitella
ajanvaraukselle saapumattomien perään tai tiedustella kuulumisia hiljaiselon jälkeen. Hanketyöntekijät ovat kamppailleet asiakkaalta vaadittavan toimintakyvyn ja motivaation asteen
sekä kannattelevan, työskentelylle ehtoja asettamattoman työotteen välillä. Asiakkuudet ovat
kuitenkin saattaneet vireytyä uudestaan asiakkaan otettua yhteyttä tauon jälkeen ja pyytäessä
uutta ajanvarausta.
Tulosryhmä-ajattelu auttoi jäsentämään asiakastyön sisältöjä, mutta osoittautui liian jäykäksi
tavaksi mitata työn vaikutuksia. Asiakastyön päiväkirjojen avulla on kuitenkin voitu seurata,
millaisia konkreettisia tuloksia hankkeen aikana on saatu aikaiseksi ja näitä listataan seuraavassa luvussa.

9.1.2 Asiakastyön suoritteet ja aikaan saadut tulokset
Asiakastyön tavoitteiden sijaan toiminnan avulla syntyneitä vaikutuksia voidaan kuvata lopputulosten avulla sekä asiakkaiden kokemien muutosten kautta. Asiakastapausten pelkistäminen
numeroiksi on rajallinen tapa toteuttaa seurantaa, mutta kertoo omalta osaltaan talousasioita
koskevan tietotaidon määrästä, valmentavan työotteen onnistumisesta sekä asiakkaan ympärille kootun verkoston yhteistyön sujuvuudesta.
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Hankkeen aikana on saatu muun muassa seuraavia tuloksia (tulos ja asiakkaiden määrä):

			ASIAKKUUS ALKANUT

2014

2015

2016

YHT.

Taloustilanne, velat ja maksuvara selvitetty 		

37

79

40

156

Asiakkuus alkanut talous- ja velkaneuvonnassa		

31

24

10

65

Haettuja (ja myönnettyjä) järjestelyjä
- yksityishenkilön velkajärjestely 			
13 (5)
- kaupungin myöntämä sosiaalinen luotto		
3 (3)
-	Takuusäätiön takaama yhdistelylaina 			
- pankkilaina 					2 (2)

18 (11)
2 (-)
1 (1)
3 (3)

7 (3)
1 (-)
1 (-)
2 (1)

25 (19)
6 (3)
2 (1)
7 (6)

Ratkaistu velkatilanne muuten
(esim. ulosoton kautta lyhentäminen)			

3

13

-

16

Tuet saatu ajan tasalle
osaamattomuuden tai alikäytön vuoksi		

13

18

14

45

Jatkuva lisävelkaantuminen on saatu hallintaan

-

16

6

22

Arkitalous ja asuminen on turvattu
(esim. luopumalla maksusopimuksista)		

11

28

7

46

Haettu ja saatu asiakkaalle kuuluvat
maksuvapautukset/huojennukset			

-

3

5

8

Saatu häätöuhka purettua				

3

8

7

18

Laadittu suunnitelma järjestelyn
hakemiseksi seuraavien 2 v aikana			

9

31

14

54

Myönnettyjen järjestelyjen osalta luvut voivat olla hieman harhaanjohtavia. Hankkeen alussa
asiakkaat ohjattiin talous- ja velkaneuvontaan, mutta seuranta on jäänyt tietoon siitä, että järjestelyä lähdetään hakemaan. Toisaalta järjestelyn saaminen ei ole kiinni hanketyöntekijöistä,
vaan käräjäoikeuden päätöksestä, mutta talous- ja velkaneuvojan päätös avustaa järjestelyn
hakemisessa kertoo osittain siitä, että järjestelylle on nähty riittävät edellytykset. Muutama
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asiakas on myös vaihtanut asuinkuntaa työskentelyn aikana, jolloin yhteydenpito on voinut
jäädä talous- ja velkaneuvontaan saattelun jälkeen. Osan kanssa odotetaan päätöstä edelleen
tai hakuprosessi on kesken.
Luvut kertovat mielenkiintoisesti asiakkaiden elämäntilanteista ja valmiuksista velkojen järjestelyihin. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkuus on alkanut 65 asiakkaan kohdalla, ja 54 kohdalla tarkoitus on hakeutua sinne jatkossa kun asiakkuuden edellytykset (arkitalous kestävällä
pohjalla, lisävelkaantuminen saatu hallintaan, väliaikainen este kuten opiskelu poistunut jne)
täyttyvät.
Talousohjauksen avulla on onnistuttu erityisesti asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Häätöuhka on saatu torjuttua 18 asiakkaan kohdalla ja 46 asiakkaan kohdalla on pystytty turvaamaan asumista tilanteessa, missä asumiseen ja muihin välttämättömiin kustannuksiin tarkoitetulla rahalla on katettu muita menoja, jolloin häätöuhka on ollut vaarassa realisoitua mikäli
asiakkaan toiminta jatkuu entisellään.
Lisäksi asiakastyön päiväkirjoissa on nähtävissä asiakkaan mainitsemia asioita, mikäli työntekijä on ne kirjannut. 25 tapauksessa asiakas on itse ilmaissut, että talousohjaus on auttanut
häntä pysymään työelämässä ja ehkäissyt talousasioihin liittyvän kuormituksen aiheuttamaa
sairastelua, väsymystä ja stressiä. Luku vastaa puolta hankkeen työssäkäyvistä asiakkaista.
Ohjauksen avulla on myös saatu kuntalaisia heille kuuluvien etuuksien piiriin ja onnistuttu
päivittämään etuuspäätökset ajan tasalle mahdollisten takaisinperintöjen välttämiseksi. Erityisesti toimeentulotuen osalla on havaittu alikäyttöä, sillä asiakkaat eivät ole osanneet tai
halunneet hakea tukea, johon he ovat oikeutettuja.
Asiakastyössä huomattiin myös, että tuen tarve vaikuttaa suoraan asiakastyön tuloksellisuuteen. Intensiivisen tuen tarpeessa olevan kuntalaisen kanssa edetään verkkaisemmin ja
asiat ovat monesti ehtineet mennä niin solmuun, että parinkymmenen tunnin työskentelyllä ei vielä tunnuta pääsevän eteenpäin tai kiinni asiakkaan taloudelliseen tilaan. Tuen tarve
on ollut odotettua suurempi. Tulosryhmiä hahmotellessa jaettiin samaan ryhmään kuuluvat
asiakkaat edelleen ns. valmennusryhmiin asiakkaan tuen tarpeen mukaisesti asteikolla kevyt
tuki – tehostettu tuki – intensiivinen tuki. Kevyellä tuella viitataan asiakkaan omatoimisuuteen
tai tilanteen väliaikaisuuteen, jolloin asiakkaan tilanteessa on tiedossa tulojen nousu tai muu
helpottava tekijä. Tehostettu tuki viittaa esimerkiksi tilanteeseen, missä asiakas on kokenut
aiemmin terveydentilaan tai läheissuhteisiin liittyvän kriisin, josta on pääsemässä yli, mutta
kaipaa kannattelua ja tukea, sillä talousvaikeudet tekevät tilanteesta entistä kuormittavamman. Intensiivisen tuen kategoriassa asiakkaan toimintakyky on niin heikko, että talouden
turvaamiseksi on haettava edunvalvontaa, asiakas kärsii akuutista mielenterveyden romahtamisesta tai asiakkaan tilanteessa ei yksinkertaisesti löydy toista palvelua, jossa monimutkaisia tilanteita voitaisiin selvitellä (esimerkkinä erityisesti yksityisyrittäjät). Syksyllä 2016 tehdyn
arvion mukaan käynnissä olleista asiakkuuksista (noin 60 kpl) vain joka neljäs sijoittui kevyen
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tuen tarvitsijoihin. Tehostettua tukea kaipasi puolet asiakkaista ja loppuneljännes intensiivistä
tukea. Asiakastyön kuormittavuus on suoraan verrannollinen intensiivisen tuen tarvitsijoihin,
sillä matalan toimintakyvyn ja kannattelun tarpeen yhtälö on työntekijälle raskas. Toisaalta
tulokset kertovat hanketyöntekijöiden työotteen onnistumisesta, sillä onnistumiset eivät ole
rajoittuneet vain ”kevyisiin” asiakastapauksiin.

9.1.3 Talousohjaus voimaannuttavana toivotyönä
Suoritekeskeinen seuranta ei vielä tee näkyväksi talousvaikeuksien kohdalla tavoiteltua laajempaa vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Hanketyöntekijät ovat pyrkineet edistämään asiakkaiden uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa lisäämällä tietoisuutta talous- ja velkavaikeuksiin
liittyvistä tekijöistä, luomalla toivoa ja purkamalla velkaantumiseen liittyviä ennakkoluuloja
sekä velkojen hoitoon liittyviä vääriä olettamuksia. Talousohjaus on monesti osoittautunut
korjaavaksi työksi, jossa on tavoiteltu asiakkaiden osallisuuden vahvistamista tukemalla heitä
ratkaisemaan erilaisten elämäntilanteiden haasteita omista lähtökohdistaan käsin ja vahvistamalla kokemusta omiin asioihin vaikuttamisesta.
Asiakkaiden subjektiivisesti kokeman muutoksen mittaamiseksi laadittiin vuonna 2016 asiakkaille suunnattu palautekysely. Kyselystä tehtiin mahdollisimman helppolukuinen ja kevyt
täyttää. Kyselyjä postitettiin palautuskuorineen kaikille tuohon mennessä aloittaneille asiakkaille. Vastauksia saatiin 41 kappaletta. Joka neljäs vastaaja oli aloittanut ohjauksessa vuonna
2014 ja hieman yli puolet vuonna 2015.

VASTAAJISTA:

•

90 % koki talousvaikeudet jaksamista kuormittavana

•

81 % halusi selvittää velkatilanteensa

•

60 % ilmoitti hakeutuneensa asiakkaaksi koska ei saanut tarpeeksi apua sosiaalitoimesta

•

56 % ilmoitti tarvitsevansa apua asiointiin tai etuuksien selvittämiseen

•

22 % ilmoitti hakeutuneensa asiakkaaksi koska ei saanut tarpeeksi apua talous- ja
velkaneuvonnasta
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OHJAUKSEN OSA-ALUEISTA KYSYTTÄESSÄ:

•

83 % piti erittäin tärkeänä keskusteluapua

•

82 % piti erittäin tärkeänä asiointiapua talous- ja velkaneuvonnassa

•

79 % piti erittäin tärkeänä tukea asioihin tarttumisessa

•

69 % piti erittäin tärkeänä tietoa siitä, miten velat etenevät perinnässä ja ulosotossa

TALOUSOHJAUSTA SAATUAAN VASTAAJISTA:

•

87 % ilmoitti arjen voimavarojen lisääntyneen

•

87 % kertoi tietävänsä velkojensa määrän ja mitä niille voi tehdä

•

87 % koki työskentelyn tavoitteen selkeäksi

•

75 % ilmoitti lisävelkaantumisen pysähtyneen

•

72 % mukaan tavoite saavutettiin tai sitä kohti työskennellään

•

67 % ilmoitti tarvitsevansa tukea velkajärjestelyn aikana

•

65 % ilmoitti ettei heille enää kerry turhia ajoneuvo-, elatusapu-, verovelkoja tai tarkastusmaksuja

•

60 % ilmoitti suhtautuvansa myönteisemmin työllistymiseen ja kouluttautumiseen

•

55 % ilmoitti ettei tiedä mistä voisi saada jatkossa apua talousasioihinsa mikäli hanke päättyy

•

40 % ilmoitti ettei selviydy talousasioiden hoitamisesta jatkossa mikäli hanke päättyy

•

30 % kertoi syystä tai toisesta kesken jääneen asiakkuuden jatkuneen talous- ja velkaneuvonnassa
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Lisäksi asiakkaissa tapahtuvia muutoksia on saatu seurata lähietäisyydeltä talousohjauksen
aikana. Asiakkaat ovat jatkuvasti antaneet suullista palautetta ja kiitosta toiminnalle, lisäksi
työntekijät ovat havainnoineet asiakkaissa tapahtunutta muutosta tapaamisten yhteydessä.
Asiakkaan hyvinvoinnissa tapahtunut positiivinen muutos on voinut näyttäytyä jaksamisena
tarttua asioiden hoitamiseen, kykynä huolehtia toimeentulotukihakemuksen palauttamisesta
ajoissa tai työntekijälle ensimmäistä kertaa osoitettuna hymynä raskaassa elämäntilanteessa.
Asiakkailta saadun vapaamuotoisen palautteen perusteella lisävelkaantumisen pysäyttäminen
ja arkitalouden saattaminen kestävälle pohjalle ohjauksen avulla on vähentänyt taloushuolten
aiheuttamaa stressiä ja ahdistusta. Konkreettisten toimenpiteiden kautta on syntynyt kokemus
asioiden edistämisestä sekä oman osallistumisen ja toiminnan merkityksestä. Asiakkaat ovat
erityisesti arvostaneet työntekijöiden empaattista suhtautumista ja ”kaverillista” työotetta.
Tavoitteiden saavuttaminen on tuottanut asiakkaiden mukaan onnistumisen kokemuksia ja
työskentelyn aikana kynnys hakeutua kaupungin talous- ja velkaneuvontaan on madaltunut.
Asiakkaiden kasvanut itseluottamus on tukenut jaksamista ja elämänkokemus onkin joidenkin
kohdalla muuttunut voimavaraksi; omaa palvelujen käyttöön, tukiin tai muihin arkea helpottaviin ratkaisuihin liittyvää kokemustietoa on alettu arvostaa uudella tavalla. Osa asiakkaista
on jopa pohtinut mahdollisuutta ryhtyä auttamaan muita talousvaikeuksissa olevia, mikä osaltaan kertoo toiveikkuuden ja merkityksellisyyden lisääntymisestä.
Asiakkaiden voimaantumista ja asioihin tarttumista on edistänyt erityisesti työntekijöiden
esillä pitämä perinnän kohtuuttomuus. Vaikka laki saatavien perinnästä (22.4.1999/513) toteaa, että ”perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka
tarpeetonta haittaa”, ovat sallitut kulut ja korot kohtuuttomia erityisesti pitkittyneissä ylivelkatilanteissa ja aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta sekä toivottomuuden tunnetta. Hanketyöntekijöiden avustuksella käräjäoikeudesta saatujen myönteisten velkajärjestelypäätösten avulla
on levinnyt tieto mahdollisuudesta eräänlaiseen vastaiskuun perintätoimistojen ja velkojien
ylivaltaa kohtaan. Samoin asiakkaiden velkojen lopullista vanhenemista on juhlistettu kohtaamispaikoissa kahvien merkeissä. Muutama hankkeen asiakkaista on kertonut kohderyhmän
parissa kokemuksistaan kokemusasiantuntijan roolissa, jolloin ylivelkatilanteesta selviytyminen on auttanut kääntämään omat vastoinkäymiset voimavaroiksi. Rohkaisevien esimerkkien avulla leviää toivottomuutta ja ahdistusta lievittävä sanoma siitä, että mitä sotkuisinkin
tilanne voi vielä muuttua. Vanhat käsitykset ikuisesta velkavankeudesta tulevat oikaistuiksi ja
parhaimmillaan esimerkki kannustaa ottamaan asioista selvää mahdollisesti vuosia kestäneen
välinpitämättömyyden jälkeen. Kun kipinä asioiden hoitamiselle on syttynyt, tulisi apua olla
saatavilla nopeasti.
Toisinaan asiakkaan tilanteen edistäminen on saattanut edellyttää tehtäviä, jotka eivät lähtökohtaisesti kuuluisi hanketyöntekijöille. Työn rajaaminen on ollut haastavaa, ja hanketyöntekijät ovat usein joustaneet asiakkaan eduksi. Aikaa vievät tehtävät eivät välttämättä ole
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tulleet dokumentoiduiksi, eikä yksittäisten asiakkaiden kohdalla ole pidetty kirjaa asiakkaan
asioiden hoitamiseen käytetystä työajasta. Tätä seuraamalla olisi saatu arvokasta tietoa siitä, miten työlästä asioiden edistäminen voi olla ja suhteuttaa muilta toimijoilta, verkostolta,
yhteistyökumppaneilta tai potentiaalisilta vapaaehtoisilta avustajilta vaadittavaa työpanosta.
Mikäli näitä toimenpiteitä ei toteuteta, ei asiakkaan tilanteessa päästä eteenpäin. Ajankäytön
kannalta on myös haastavaa kuvata eteenpäin vievää muutosta, joka saattaa tosiasiassa edellyttää asiakkaan tilanteen väliaikaista huonontumista. Takapakin avulla vyyhti alkaa kuitenkin
avautua, ja työskentelyssä päästään korjaavan työn kautta tilannetta edistäviin toimenpiteisiin.
Seuranta on jäänyt vaillinaiseksi myös kesken jääneiden asiakkuuksien osalta. Valtaosa näistä
asiakkaista on ollut tilanteessa, jossa voimavarat eivät ole riittäneet syvälliseen työskentelyyn
tai velkojen järjestely ei ole ollut ajankohtainen syystä tai toisesta. Voidaan kuitenkin olettaa,
että tarjoamalla tietoa on voitu saada aikaan muutoksia kuntalaisten asennoitumisessa tulevaisuuteen luomalla toivoa talousvaikeuksista selviytymiseen. Parhaimmillaan toiveikkuudetta herättämällä on voitu tukea keskeneräisiä kuntoutusprosesseja sekä ehkäistä tilanteen
kriisiytymistä tai ylivelkatilanteen pahentumista. Näiden vaikutusten pysyvyyttä ei kuitenkaan
pystytä seuraamaan määräaikaisen kehittämishankkeen puitteissa. Myöskään uudelleen velkaantumista tai velkajärjestelyjen kaatumista ei pystytä seuraamaan niiden asiakkaiden osalta,
joiden kanssa on päästy tavoitteeseen työskentelyn aikana.

9.2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin verkostotyön syventyminen ja tiivistyminen sektoroituneen
palvelujärjestelmän toimijoiden välillä. Asiakastapausten ympärillä tapahtuvan verkostotyön
avulla talousohjausta koskeva osaaminen siirtyisi verkoston toimijoille, jotta yhä useampi toimija osaisi kohdata talousongelmaisia kuntalaisia, ottaa talousvaikeudet puheeksi sekä avustaa asioiden selvittelyssä hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut
talousohjauksen juurruttaminen osaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaa.

9.2.1 Osaamispääoman levittäminen
Hanketyöntekijöiden talousasioita koskeva osaaminen syventyi hankkeen aikana yksittäisten
asiakastapausten ympärillä tapahtuvan selvitystyön myötä. Samanaikaisesti tavoiteltiin tämän
osaamisen siirtymistä peruspalveluihin ja muille toimijoille verkostotyön ja koulutusten avulla.
Hanketta suunniteltaessa ajateltiin, että työntekijöiden saama tieto ylivelkaantuneiden asiakkaiden mahdollisuuksista, olemassa olevista palveluista ja ratkaisuista käytännön ongelmiin
edesauttaisi talous- ja velka-asioiden puheeksi ottoa sekä osaltaan ennalta ehkäisisi tilanteiden
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kärjistymistä. Verkoston työntekijöiden talousasioita koskeva osaaminen on osaltaan kasvanut
yhteisten asiakkuuksien myötä, mutta käytännössä talousohjausta on toteutettu kahdenkeskisesti ilman muiden työntekijöiden läsnäoloa. Siten osaaminen ei ole välittynyt toivotulla tavalla, kun ohjaus on jäänyt erilliseksi toiminnoksi. Monet tahot ovat ohjanneet asiakkaitaan
hankkeeseen, mutta todenneet heti alussa, etteivät itse pysty osallistumaan työskentelyyn.
Talousasioiden käsittely on nähty omaan työhön kuulumattomana osana tai liian työläänä
sisältönä opetella.
Toinen osaamisen levittämisen tapa on ollut talousaiheisen koulutuksen järjestäminen. Koulutusta on tarjottu muun muassa asumis- ja mielenterveyspalvelujen työntekijöille, ja niihin on
osallistunut hankkeen aikana noin 40 työntekijää. Koulutuksissa on käsitelty ratkaisukeinoja
talousvaikeuksiin sekä opastettu hankkeessa kehitettyjen työvälineiden käyttöönotossa. Toimivammaksi tiedon levittämisen tavaksi osoittautuivat kuitenkin asiakkaille suunnatut infotilaisuudet, joihin työntekijät osallistuivat, sillä näissä tilaisuuksissa nousivat esiin nimenomaan
heidän omien asiakkaidensa pulmatilanteet ja kysymykset. Infotilaisuuksissa huomattiin, miten yleisluontoinen talousasioiden käsittely saattoi aiheuttaa kuulijoissa kärsimättömyyttä,
sillä he toivoivat vastauksia omiin ongelmiinsa eivätkä jaksaneet välttämättä keskittyä niihin
ratkaisukeinoihin, jotka eivät olleet heidän ulottuvillaan. Osallistujien toiveiden mukaan räätälöidyissä infotilaisuuksissa tilaisuuksissa työntekijät pääsivät kuitenkin kiinni omien asiakkaidensa ongelmatilanteisiin, joista ei välttämättä oltu tietoisia tai joille ei ollut osattu hahmottaa
ratkaisuvaihtoehtoja. Konkreettisiin case-tapauksiin keskittyminen myös keventää työntekijöille tarjotun informaation määrää.
Vuonna 2016 laadittiin yhteistyökumppaneille suunnattu sähköinen kysely, jonka avulla
kartoitettiin muun muassa muiden asiakastyötä tekevien ammattilaisten näkemyksiä talousohjauksen vaikutuksista heidän asiakkaisiinsa sekä hanketyöntekijöiden järjestämien
koulutustilaisuuksien kautta saadun tiedon merkitystä heidän työlleen. Kyselyyn vastasi 30
yhteistyökumppaneiden edustajaa. Palautekyselyn vastaajista 85 % kertoi kertoi hankkeen järjestämästä info- tai koulutustilaisuuden sisällöstä olleen hyötyä omaan työhön ja 56 % kertoi
hyödyntäneensä työssään hankkeessa kehitettyjä työvälineitä asiakkaan velkatilanteen selvittämiseen. Työntekijöiltä saadun palautteen perusteella tietoa on kuitenkin saatavilla liikaakin,
ja sen soveltaminen yksittäistapauksiin edellyttäisi kallisarvoisia resursseja vievää paneutumista. Näin ollen työntekijöille tarjottu tieto ei ole riittänyt varmistamaan että ongelmatilanteita
alettaisiin ratkaista paikallisesti. Yhteistyökumppaneita edustavat työntekijät ovat kuitenkin
kertoneet tunnistavansa ylivelkatilanteita paremmin ja havainneensa talousasioiden käsittelyn
merkityksen asiakkaan tilanteen edistämiseksi.
Kohtaamispaikkojen osalta tavoiteltiin alkuvaiheen talousohjauksen jatkumista osallistamalla
kolmannella sektorilla työskenteleviä espoolaisia työntekijöitä asiakkaidensa tilanteen selvittämiseen. Pian kävi kuitenkin ilmi, että erityiskysymysten ratkaisemisen edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen puute, työntekijöiden rooli ohjaajina ja kohtaamispaikoissa työs-
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kentelevien henkilöiden työnantajina sekä yleisemmin aikaresurssien puute estivät ohjauksen
käyttöön ottamista. Kohtaamispaikkojen työntekijät ovat kuitenkin arvostaneet hanketyöntekijöiden asiakkaille ja kävijöille tarjoamaa apua sekä tukea.
Saadun palautteen perusteella yhteistyökumppanit toivovatkin nimenomaan olemassa olevia
palveluja täydentävää toimintoa, joka mahdollistaisi keskittymisen muiden asioiden työstämiseen. Hankeen aikana onkin kyetty tukemaan muiden työntekijöiden työtä antamalla käyttöön ulkopuolista talousasioita koskevaa asiantuntijuutta. Erillisenä toimintona on onnistuttu
siten, että asiakasohjaus hankkeeseen on koettu vaivattomaksi ja yhteistyökumppanit ovat
kokeneet, että hanketyöntekijät ovat olleet helposti tavoitettavissa. Palautteen perusteella
hankkeen toimintaan on oltu pääosin tyytyväisiä, ja palvelu on osin ylittänyt vastaajien odotukset nimenomaan joustavuutensa ansiosta. Lisäksi 88 % palautekyselyn vastaajista koki, että
talousohjauksen myötä heidän asiakkaidensa tilanteessa on tapahtunut positiivista muutosta.
Toisaalta haasteita toiminnassa ovat olleet työntekijöiden vaihtuvuus kesken hankkeen, kesken
jääneet asiakasprosessit sekä osin riittämätön tiedottaminen hankkeesta ja sen etenemisestä.
Erityisesti sähköisesti tapahtuvaa tiedottamista joko sähköpostilistan tai verkkosivujen kautta
olisi kaivattu enemmän. Yhteistyökumppanit ovat välillä olleet epävarmoja hankkeen kestosta
ja asiakasohjauksen käytännöistä, sillä uusien asiakkaiden ottamista on jouduttu muutamaan
otteeseen rajoittamaan.

9.2.2 Toiminnan juurruttaminen
Hankkeessa kertyneen osaamisen levittämisessä kohdatut vaikeudet ovat heijastuneet myös
haasteisiin toiminnan juurruttamisessa. Toiminnan alkuvaiheessa hanketyöntekijät keskittyivät alkuvaiheen selvittelyyn ja asiakkaan taloudellisen tilanteen kartoittamiseen talous- ja
velkaneuvonnan asiakkuuden alkamisen mahdollistamiseksi. Asiakkaiden kanssa kerättiin
tarvittavat asiakirjat ja heidät opastettiin eteenpäin. Toiminta muotoutui kuitenkin nopeasti alkuvaiheen neuvontaan keskittymisestä kokonaisvaltaisempaan työskentelyyn. Osaltaan
asiakkaiden tarve intensiiviselle tuelle ja aikaa vievälle selvittelylle osoitti, että alkuvaiheen
neuvonta ei vielä riitä ratkaisemaan monitahoisia ongelmia, sillä talousvaikeudet kietoutuvat
vaikeuksiin muilla elämänalueilla ja ratkaisumahdollisuuksien löytäminen edellyttää sekä
asioiden työstämistä, uudenlaisen vastuunkannon ja toimintamallien omaksumisessa tukemista että käytännön asioiden hoitamisessa avustamista.
Alkuvaiheen selvittelyn tueksi kehitetyt työvälineet on otettu käyttöön muutamassa paikassa, mutta edes alkuvaiheen selvittelyä ei pystytä toteuttamaan mikäli siihen ei koeta olevan
ajallisesti mahdollisuuksia tai sen ei välttämättä koeta kuuluvan omiin työtehtäviin. Kohtaamispaikoissa on kuitenkin onnistuttu luomaan omaehtoista toimintaa, kun on havaittu kävijöiden ryhtyneen ratkomaan ongelmatilanteita yhdessä ja avustamaan toisiaan esimerkiksi
velkatilanteen selvittämisessä. Velkoja ja taloutta koskevan puheen ylläpitäminen kohtaamispaikoissa on johtanut myös siihen, että kävijät ovat alkaneet aktiivisesti levittää tietoa paitsi
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keskenään, myös omissa sosiaalisissa verkostoissaan. Tieto talousvaikeuksissa helpottavista
ratkaisuista leviää nyt kohderyhmän parissa muun muassa ruokajonoissa ja kohtaamispaikkojen arjessa. Esimerkiksi tieto tilanteista, jolloin on oikeutettu vapautukseen terveyskeskusmaksuista, ehkäisee suoraan lisävelkaantumista. Laskua ei alun perinkään kirjoiteta, mikäli asiakas
osaa kertoa tilanteestaan asioinnin yhteydessä. Näin ollen toiminnalla on positiivisia vaikutuksia yhä useamman kuntalaisen elämään. Palveluja ja tukien hakemista helpottavia ratkaisuja
koskevan kokemustiedon leviäminen lisää kuntalaisten valmiuksia ja taitoja toimia erilaisissa
talousvaikeuksiin liittyvissä tilanteissa sekä tukee omaehtoista selviytymistä. Heikommassa
asemassa olevien ihmisten asemaa on siten onnistuttu parantamaan hankkeen avulla niin,
että he kykenevät tarttumaan itse ongelmiinsa ja ryhtyvät ratkomaan niitä keskinäisen huolenpidon avulla. Tältä osin toiminta on alkanut juurtua omaehtoisesti - hanketyöntekijät eivät
ole järjestäneet ohjattua vertaistukitoimintaa hankkeen aikana. Hankkeen asiakkaista 16 kappaletta on ilmoittanut halukkuutensa toimia vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä jatkossa.
Tämä osoittaa, miten hanketyöntekijät ovat onnistuneet saavuttamaan luotettavan aseman ja
tarjoamaan todellisia ulospääsyreittejä usein toivottomilta tuntuvissa tilanteissa.
Kaupungin palvelujen näkökulmasta on kyetty tarjoamaan sellaista intensiivistä ja asiakkaan
tilanteeseen paneutuvaa palvelua, mihin kaupungin työntekijöillä ei ole mahdollisuutta. Aikuissosiaalityöntekijät ovat saaneet apua asiakkaansa kokonaistilanteen hahmottamiseen ja
pitkän tähtäimen suunnitelman tekemiseen asiakkaan tilanteen kohentamiseksi. Hankkeen
aikana ei kuitenkaan ole onnistuttu vakiinnuttamaan sellaista työskentelytapaa, että alkuselvittely olisi toteutettu lähettävän tahon toimesta ennen asiakkaiden ohjaamista hankkeeseen
niiden asiakkaiden kohdalla, jotka on ohjattu hankkeeseen muista palveluista. Poikkeuksellinen onnistuminen on koettu kaupungin Kipinä-ryhmien kanssa. Hanketyöntekijät ovat vierailleet talousaiheita koskevilla tapaamiskerroilla ja tarjonneet halukkaille mahdollisuuden
ohjaukseen. Vuonna 2016 ryhmien vetäjiä alettiin osallistaa talousasioiden selvittämiseen, ja
ohjaajat osallistuivat asiakkaiden talousongelmien ratkaisutyöhön velkatilanteiden selvittämisestä talous- ja velkaneuvonnassa mukana asioimiseen asti. Osallistuminen asiakastyön eri
vaiheisiin on auttanut tiedon omaksumisessa ja tehnyt muun muassa talous- ja velkaneuvonnan käytäntöjä tutuiksi. Näin vetäjät osaavat jatkossa avustaa ryhmäläisiään myös itse.
Kaupungin talous- ja velkaneuvonnan kanssa tehty yhteistyö on hakenut muotoaan hankkeen
aikana. Tietotaidon kasvaessa hanketyöntekijät ovat osanneet avustaa asiakasta tarvittavien asiakirjojen hankinnassa ja laatimisessa jouhevoittaen näin talous- ja velkaneuvonnassa
asiointia. Talous-ja velkaneuvojilla on ollut mahdollisuus pyytää hanketyöntekijöitä tukemaan
niitä asiakkaita, joiden kohdalla he ovat havainneet vaikeuksia pitää kiinni sovituista aikatauluista tai toimittaa pyydettyjä asiakirjoja, jolloin asiakasprosessit ovat edenneet nopeammin
ja välttyneet katkeamisilta.
Lisäksi hankkeessa on tuotettu tietoa kuntalaisten tarpeista ruohonjuuritasolta käsin. Kohderyhmän kokemustietoa ja mielipiteitä sekä hanketyöntekijöiden havaintoja on välitetty eteen-
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päin hankkeen ohjausryhmän säännöllisissä kokoontumisissa sekä muissa yhteisissä tapaamisissa palvelujen kehittämisen tueksi. Aikuissosiaalityön alueella on tapahtumassa lähivuosien
aikana muutoksia erityisesti toimeentulotuen perusosan käsittelyn siirryttyä Kelalle vuoden
2017 alussa. Samanaikaisesti Espoossa on yhdistetty aikuissosiaalityön toimistot. Hankkeessa
tehdyn käytännön työn kautta on syntynyt puheyhteys, jonka avulla voidaan rajata toimijoiden rooleja sekä toimintojen sisältöjä päällekkäisyyttä välttäen. Jatkohankkeessa on tarkoitus
jatkaa tätä dialogia ja tiivistää yhteistyötä entisestään työkäytäntöjen ollessa uudelleentarkastelussa, jotta kuntalaisten saatavilla olisi oikea-aikaista apua erilaisissa talousvaikeuksissa.

9.3 MIT Ä HANKKEESSA OPITTIIN?

Hankkeen aikana on havaittu, että asiakkaiden tavoittaminen on edellyttänyt kiireetöntä kohtaamista ja asioiden selvittämistä rauhallisesti asiakkaan rytmissä. Hankkeen aikana on onnistuttu tarjoamaan intensiivisempää ja syvällisempää ohjausta kuin vain taloudellisen tilannekartoituksen tekeminen, ja samalla on huomattu miten tilannekartoitus itsessään riittää vain
murto-osalle asiakkaista. Hankkeessa onkin tehty paljon pitkäjänteisempää ja suunnitelmallista ohjausta, kuin pelkän tilannearvion tekeminen vaatisi, mutta tämä on osaltaan johtunut
hankkeeseen muualta ohjattujen asiakkaiden suuresta määrästä.

9.3.1 Jalkautumalla tavoittaminen
Jalkautumista on toteutettu hankkeen aikana sekä kokeiluluontoisesti että säännöllisesti.
Vuonna 2015 jalkauduttiin aikuissosiaalityön toimistojen auloihin, mutta pian huomattiin että
tulijoita oli enemmän kuin työntekijöillä oli mahdollisuutta ottaa vastaan muutaman tunnin
aikana. Tulijoita on ollut runsaasti myös ruokajonon yhteyteen sijoitetussa palvelukahvilassa.
Toisaalta näissä paikoissa asioivat kuntalaiset ovat valmiiksi toimeentuloon ja raha-asioihin
liittyvien kysymysten alueella, joten kynnys tulla keskustelemaan hanketyöntekijöiden kanssa on voinut olla luonnostaan matala. Kuntalaisten tavoittaminen näissä paikoissa onnistuu
hankkeessa saatujen kokemusten perusteella hyvin, mutta kahden työntekijän resursseilla
säännöllistä jalkautumista ei ole voitu toteuttaa.
Asiakkaita on tavoitettu myös yksittäisten jalkautumisten kautta erityisesti ryhmätoimintojen
yhteydessä. Kun ryhmässä on vallinnut osallistujien keskinäinen luottamus ja etukäteen on
ollut tiedossa ja toiveissa, että tapaaminen keskittyy raha-asioihin, on ryhmissä virinnyt vilkas
keskustelu ja jokaisesta ryhmästä on yksi tai useampi innostunut selvittämään omaa tilannettaan. Kyse ei välttämättä ole ollut ylivelkatilanteista, vaan muista talouden hallintaan liittyvistä
kysymyksistä, mutta tuomalla apu lähelle on saatu ratkaistu pienempiäkin pulmia tai varmis-
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tettu että arkitalouden hallintaan liittyvät kysymykset tulevat vastatuiksi. Yksittäisiä ryhmiä,
joihin on jalkauduttu, ovat aikuissosiaalityön rahapeliryhmä Game Over, Ohjaamon nuorten
ryhmä sekä Empun kuntoutuskurssit. Säännöllisempää ryhmätoimintoihin osallistumista on
tehty erityisesti pitkäaikaistyöttömien Kipinä-ryhmissä, ja ryhmien asiakkaiden kanssa on saatu hyviä tuloksia, kun suhtautuminen työllistymiseen ja eteenpäin pyrkimiseen on muuttunut
velkojen käsittelyn myötä.
Jalkautuminen ilman järjestettyä ohjelmarunkoa on ollut luonteeltaan erilaista. Erityisesti
kohtaamispaikkojen osalta on huomattu, että luottamuksen syntyminen edellyttää kiireetöntä paikalla oloa ja näkymistä. Samoin infotilaisuuksien järjestäminen esimerkiksi asumisyksiköissä on johtanut asiakkuuksien syntymiseen, vaikka kertaluontoinen jalkautuminen ei ole
riittänyt herättämään kiinnostusta kaikissa avun tarvitsijoissa. Kun paikan päälle on saavuttu
myöhemmin ja kohderyhmä on voinut rauhassa havainnoida työntekijöiden työskentelyä, on
mielenkiinto ja uskallus herännyt. Erityisesti silloin, kun muut ovat voineet seurata asiakastyön
toimenpiteiden toteuttamista ja huomanneet toisen kuntalaisen saaneen apua, on asiakkaita
saattanut muodostua jonoksi asti hanketyöntekijöiden vapauduttua edellisestä tapaamisesta. Vertainen on toiminut mallina, jonka esimerkkiä on lähdetty seuraamaan. Kohderyhmän
omaehtoisuuden tunnistaminen ja pakottomuuden kunnioittaminen edellyttää aikaa ja mahdollisuutta tutustua myös ilman talouteen liittyviä sisältöjä – yhteinen kahvihetki voi riittää
murtamaan mahdollisia työntekijöihin kohdistettuja ennakkoluuloja.
Kaiken kaikkiaan jalkautuminen on osoittautunut toimivaksi keinoksi tavoittaa niitä henkilöitä,
jotka eivät itse hakeudu avun piiriin tai jotka eivät ole olleet tietoisia palveluista. Hankkeessa on onnistuttu tavoittamaan erityisesti niitä henkilöitä, joiden asiakkuus talous- ja velkaneuvonnassa on keskeytynyt tai jotka ovat jättäneet varatun ajan käyttämättä, eli juuri sitä
kohderyhmää jota alussa tavoiteltiin. Jalkautumisen yhteydessä tavatut asiakkaat ovat myös
osoittaneet kiinnostusta ja motivaatiota talousasioiden käsittelyyn. Kun tilanne on ollut kypsä
ja asiakas on kokenut että hänen jaksamisensa on riittävä, ohjauksessa on voitu edetä. Muualta
ohjattujen asiakkaiden kohdalla on täytynyt monesti lähteä selvittämään paljon kaoottisempaa tilannetta.

9.3.2 Häilyvät vastuut
Mahdollisuus kutsua hanketyöntekijä asiakkaan tueksi on eronnut suuresti kaupungin talousja velkaneuvonnan käytännöistä. Asiakkaan oletetaan lähtökohtaisesti ottavan itse yhteyttä talous-ja velkaneuvontaan sekä suoriutuvan pyydettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta. Yhteistyötahot ovat kertoneet, etteivät kehotukset talous- ja velkaneuvontaan hakeutumisesta johda
asiakkaan yhteydenottoon, vaan tarjolla tulisi olla apua asiakkaan ehdoilla. Hanketyöntekijän
on voinut pyytää mukaan kotikäynnille tai asumisyksikköön asiakasta tapaamaan. Hanke on
siten muotoutunut täydentäväksi palveluksi, joka on suunnattu erityisesti intensiivisemmän
tuen tarpeessa oleville kuntalaisille. Esimerkiksi mielenterveyspalveluissa toimivien sosiaali-
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työntekijöiden parissa on tunnistettu, että asiakkaiden kuntoutus ei etene toivotulla tavalla,
mikäli talousasioita ei oteta käsittelyyn. Monet potilaista ovat kuitenkin niin huonossa kunnossa, ettei talous- ja velkaneuvonnan palvelu vastaa heidän tarpeisiinsa. Ongelma syntyykin siitä,
etteivät työntekijät tiedä, mikä taho voisi avustaa talousasioiden kanssa jotta asiakkaan kanssa
työskentely etenisi toivotusti. Hankkeen tarjoama talousohjaus on vastannut juuri tällaiseen
tarpeeseen, mitä ei osattu hanketta suunniteltaessa vielä tunnistaa. Koska asiakkuuksia on
rajattu mahdollisimman vähän, on hankkeen asiakkaiksi ohjautunut välillä todella haasteellisia
tapauksia.
Hanketyöntekijöiden erityisosaaminen on kasvanut nimenomaan näiden haastavien asiakastapausten myötä. Osaaminen on syntynyt selvittämällä ja tiedustelemalla asioita asiakkaan
kanssa. Itse tekeminen on osoittautunut välttämättömäksi osaamisen kerryttämisen tavaksi,
ja tästäkin syystä kouluttaminen on koettu riittämättömäksi tavaksi osaamisen välittämiseksi.
Tekeminen, toisto ja tiedon etsiminen vievät aikaa, jota muilla toimijoilla ei ole ollut. Hanketoiminnan vakiinnuttaessa paikkaansa räätälöitävissä olevana ja joustavana palveluna on myös
syntynyt jatkuva asiakastulva. Asiakkaalla on voinut olla tukenaan useampaa eri organisaatiota
tai hallinnollista sektoria edustavia työntekijöitä, mutta vastuu kokonaisuudesta ei ole tuntunut kuuluvan kenellekään. Asiakkaan tilanne on pirstaloitunut juridis-hallinnollisten käytäntöjen mukaisesti eri elämänalueisiin, jolloin talousvaikeudet läpileikkaavat kaikkea, mutta niihin
saadaan vähiten apua. Asiakkaiden runsas ohjautuminen yhteistyökumppaneiden taholta kertoo talousasioihin erikoistuneen osaamisen tarpeesta. Muut ammattilaiset havaitsevat, ettei
asiakkaan tilanteessa päästä eteenpäin ilman talousasioiden käsittelyä, mutta asiaan tarttumiseen ei riitä osaamista tai resursseja. Monesti lähettävä taho onkin todennut, että asiakkaan
talousasioihin kaivataan apua, mutta ei ole kyennyt erittelemään avun tarvetta tarkemmin.
Mielenkiintoisesti kaikkein hankalimmat tapaukset ovat siis olleet asiakasohjauksia muiden
tahojen osalta. Asiakkailla on yhteys peruspalveluihin, mutta niissä ei osata ratkoa monitahoisia ongelmia. Talouden kautta avautuvat työstämistä vaativat alueet, jolloin talousohjaus
onkin linkittynyt sosiaalityön sisältöihin. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella etenkin aikuissosiaalityössä tulisi olla riittävää talousasioiden osaamista tai mahdollisuus saada asiantuntemusta käyttöön hankalammissa tapauksissa, sillä talousasiat eivät näyttäydy
muusta elämästä erillisenä kokonaisuutena, vaan koko elämää läpileikkaavana ja erityisesti
voimavaroja kuormittavana tekijänä. Hanketyöntekijät ovat toteuttaneet palveluohjausta, etsineet tarvittavia palveluita ja henkilöjä asiakkaan ympärille sekä avustaneet palveluissa asioimisessa. Eräänlainen tukihenkilön rooli on syntynyt luontevasti, mutta toisaalta laajentanut
työskentelyn sisältöjä tavoilla, joita ei osattu hahmottaa toimintaa käynnistettäessä. Samoin
osa yhteistyökumppaneista on edellyttänyt talousohjaukseen osallistumista asiakkailtaan esimerkiksi kriisitilanteen purkavan harkinnanvaraisen avustuksen saamiseksi, mutta työntekijät
eivät itse ole osallistuneet jatkotyöskentelyyn. Näin ollen vastuu talousasioiden työstämisestä
on langennut hanketyöntekijöille, vaikka työskentelyn rajaaminen ainoastaan talousasioita
koskevaksi on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi. Verkostotyötä kehittämällä voisi
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löytyä osaratkaisu työnjaollisiin kysymyksiin ja osaamisen jalkauttamiseen laajemmalle joukolle, mutta tunnistettu voimakas tarve talousasioiden käsittelemiselle, käytännön asioiden selvittelylle ja talousongelmista kärsivien kuntalaisten tukemiselle edellyttää tämän osaamisalueen
sisältöjen vahvempaa painottamista ja omaksumista erityisesti sosiaalitoimen alaisissa palveluissa. Vaihtoehtoisesti palveluja täydentämään tarvitaan hanketyöntekijöiden muodostaman
erillisen ongelmanratkaisuyksikön kaltainen toiminto, joka on joustavasti muiden asiakastyötä
tekevien ammattilaisten käytettävissä.

9.3.3 Motivaation ylläpito
Talouden tasapainottaminen, kulutustottumusten muuttaminen tai erilaisista velkojen järjestelyistä selviytyminen ovat pitkiä prosesseja, ja edellyttävät suunnitelmallista työskentelyä. Uuden elämäntavan omaksuminen tarkoittaa uusia arjen automatisoituneiden rutiinien
muuttamista ja uudenlaisten päätösten tekemistä, mikä edellyttää tukea ja kannustusta muutosvaiheessa. Yksilöiden elämäntilanteissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat ajallisesti realistisiin vaihtoehtoihin muodostumalla esimerkiksi velkojen järjestelyjen väliaikaisiksi esteiksi.
Toisaalta mikäli omien tekojen vaikutusta velkojen hoitoon nyt tai tulevaisuudessa ei käsitellä
lainkaan, on vaarana ylivelkaantumisen jatkuminen ja kärjistyminen edelleen. Tutkimukset
ovat myös osoittaneet, ettei pelkkä saatavilla oleva tieto välttämättä riitä muuttamaan vähävaraisen kuluttajan toimia itselle edullisiksi, vaan tarjolla tulisi olla myös velkaneuvonnan tuki.
Käyttäytymismallit ovat usein syvään pinttyneitä tapoja toimia, jolloin muutoksen mahdollistaminen edellyttää erilaisia motivoinnin tapoja. Työskentely lähtee motivoinnin edellytyksen
eli toimintakyvyn varmistamisella ratkaisemalla mahdollinen kriisitilanne tai poistamalla muut
selkeät, hoidettavissa olevat esteet. Työntekijältä edellytetäänkin taitoa havaita palvelutarvetta arvioidessa ne elämän alueet, joilla muutosprosesseja pitää saada käynnistettyä, ja tunnistaa sellaiset etenemistä hidastavat haitalliset tekijät, kuten esimerkiksi päihteiden käyttö tai
rikollisuuteen kannustava sosiaalinen seura. Asiakkaan asenteet ja kokemukset vaikuttavat
vahvasti siihen, otetaanko apu ylipäätään vastaan ja suostutaanko toimimaan tavoitteiden
saavuttamisen edellyttämällä tavalla.
Työskentelyyn sitoutuminen ja prosessin eteneminen edellyttää asiakkaalta uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja kykyä sietää epävarmuutta prosessin aikana. Vastoinkäymiset vaikeuttavat uuden toimintamallin hyväksymistä, ja esimerkiksi velkojen järjestelyjen edellyttämä
tiukka taloudenpito aiheuttaa vastustusta, jos on totuttu lainaamaan rahaa tai jättämään matkaliput maksamatta ja päästämään tarkastusmaksut suoraan ulosottoon. Oma-aloitteisesti
talousohjauksen piiriin hakeutuneiden asiakkaiden voidaan nähdä olevan pitemmällä muutosprosessissa, sillä muutos koetaan jo mahdollisena ja informaatio otetaan myönteisemmin
vastaan. Sitä vastoin tilanteissa, joissa hanketyöntekijä on kutsuttu yhteistyökumppanin taholta mukaan selvittelemään tilannetta, voi asiakas kokea tilanteen loukkaavana puuttumisena
ja suhtautua torjuvasti tarjottuun informaatioon. Haitallisista tavoista poisoppiminen voi olla
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työläs ja hidas prosessi, kun taas uuden opettelu tilanteessa, jossa asiakas on avoin uudelle tiedolle, voidaan tavoitteisiin päästä nopeastikin. Työskentelyä hankaloittaa myös se, että mahdolliset muita elämänalueita koskevat muutosprosessit ovat riippuvaisia toisistaan, ja äkillinen
muutos voi viedä pohjan jo saavutetulta työltä. Asiakkaan tukeminen muutoksessa ja erehdysten sietäminen ja salliminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä muutos on elävä prosessi.
Hankkeen ohjausryhmässä virisi ajatus kuvata käyttäytymisen muutosprosesseja erityisesti
päihdetyössä hyödynnetyn Prochaskan ja DiClementen vaihe- ja prosessimallin mukaisesti.
Talousvaikeudet eivät luonnollisestikaan ole suoraan verrattavissa päihderiippuvuudesta irtautumiseen, mutta vaihemalli kuvaa hyvin tapojen muuttamisen vaikeutta ja auttamistyön
tekijän kohtaamia haasteita ohjausprosessin aikana. Työskentelyn tavoitteiden arvioinnissa
huomioidaan asiakkaan valmius ja halukkuus muutoksen tekemiseen; asioista sopiminen ei
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vielä johda toimintaan eikä toiminta automaattisesti johda muutokseen. Talousohjausprosessin aikana tapahtuvaa muutosta ja työntekijöiden yritystä tukea asiakasta muutosten eri vaiheissa kuvataan seuraavassa erään asiakastapauksen avulla. Malli on mukailtu Päihdelinkin
Alkoholineuvonnan oppaasta, joka on tehty helpottamaan alkoholin käytön puheeksi ottoa
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. 5

1 – ESIPOHDINTA

Ensimmäisessä vaiheessa toimintatapojen muuttamiseen suhtaudutaan kielteisesti, syyt ongelmiin nähdään helposti toisissa eikä itsessä ja apua haetaan lähinnä toisten painostuksesta.
Informaatiota vältellään ja ympäristön puuttuminen tilanteeseen voi aiheuttaa ristiriitoja.
Kulutusluottokierteeseen joutunut asiakas hakee sosiaalitoimesta apua, sillä raha ei riitä ruokaan vaikka tulot ovat riittävät. Sosiaalitoimi edellyttää velkojen vapaaehtoisen lyhentämisen
lopettamista ja velkojen päästämistä ulosottoon. Asiakas haluaa kuitenkin varjella luottotietojaan viimeiseen asti eikä ymmärrä miksei sosiaalitoimi tue häntä tässä tilanteessa. Asiakas itse
kokee, että hoitaa velkojaan tunnollisesti kuten pitääkin, ja toivoo itse toisenlaista ratkaisua
ongelmaan. Sosiaalityöntekijä kutsuu Jalkautuva talousohjaus-hankkeen työntekijän mukaan
verkostotapaamiseen. Tämän kaltaisessa tilanteessa asiakas tulee saada itse tunnistamaan
tilanteen kestämättömyys ja luoda uskoa tilanteesta selviytymiseen.

2 – POHDINTA

Toisessa vaiheessa asiakas tunnistaa muutoksen tarpeen ja suhtautuminen informaatioon on
myönteisempää. Epätietoisuus aiheuttaa kuitenkin jatkuvia mielenmuutoksia. Asiakas kamppailee, sillä toisaalta tunnistaa tilanteensa ongelmallisuuden, toisaalta välttelee asian käsittelemistä. Lyhyen aikavälin hyödyt painavat usein enemmän kuin mahdollisuus saattaa asiat
kuntoon pysyvästi.
Ulosottoon liittyy usein virheellisiä mielikuvia – ei ole tavatonta, että ulosottoon päästämistä
vältellään, sillä kuvitellaan maksuhäiriömerkinnän johtavan esimerkiksi puhelinliittymän irtisanomiseen teleoperaattorin taholta, vaikka laskut maksettaisiin ajallaan. Asiakkaan huolia ja
pelkoja käsittelemällä voidaan päästä kiinni negatiivisen suhtautumisen aiheuttajaan, ja purkaa tilanne hallitusti ja tuetusti realistisen toimintasuunnitelman avulla.

5

http://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tyon-tueksi/alkoholineuvonnan-opas
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3 – VALMISTAUTUMINEN

Valmistautumisvaiheessa tulee laatia muutossuunnitelma, joka auttaa asioiden priorisoinnissa. Suunnitelmaa laatiessa voidaan kannustaa asiakasta rohkaisevien esimerkkien avulla. Talousvaikeuksista selviäminen on usein pitkä ja monimutkainen prosessi, joten toimenpiteiden
pilkkominen ja ajallisen horisontin avulla luodaan toivoa erilaisen tulevaisuuden mahdollisuudesta. Samalla vahvistetaan asiakkaan luottamusta omiin kykyihinsä.
Asiakkaan kanssa käydään läpi mitä perintään ja ulosottoon päästäminen tarkoittaa konkreettisesti ja miten erilaiset velkojen järjestelykeinot voivat mahdollistua kun tilanne ensin rauhoitetaan ja talous tasapainotetaan. Tärkeintä on lisätä asiakkaan tietoisuutta tilanteesta ja saada
tämä ymmärtämään omien tekojen seuraukset.

4 – TOIMINTA

Toimintavaiheessa asiakas sitoutuu uusiin toimintatapoihin ja hakee tukea muutoksen toteuttamiseksi. Asiakasta autetaan etsimällä ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä. Konkreettisia toimenpiteitä suorittamalla edetään asiakastyön suunnitelmassa, ja asiakkaalle syntyy onnistumisen kokemuksia. Eräänlaisen selviytymissuunnitelman avulla valmistaudutaan mahdollisiin
takaiskuihin.
Asiakkaan kanssa toteutetaan yhdessä erilaisia tehtäviä. Kokonaisvelkatilannetta aletaan
selvittää listaamalla velkojia ja tiedustelemalla ajantasaisia velkamääriä. Asiakkaan kanssa
tehdään yhdessä kuukausibudjettia, mihin merkitään välttämättömät menot ja pohditaan
yhdessä mahdollisuutta karsia tarpeettomia kuluja. Toiminnallisuus ja asiakkaan osallistaminen, esimerkiksi kehottamalla ottamaan saapuvat kirjeet talteen, vievät asioita konkreettisesti
eteenpäin.

5 – YLLÄPITO

Ylläpitovaiheessa asiakas totuttautuu uusiin tapoihin ja uskomuksiin ja kokee uuden toimintatavan positiivisena. Silti on olemassa riski retkahduksiin eli vanhoihin tapoihin palaamiseen.
Asiakas yrittää vakiinnuttaa uutta toimintatapaa.
Jatkuva stressi lainojen lyhentämisestä on poistunut kun velat on päästetty ulosottoon, ja asiakkaalle jää itse asiassa enemmän käyttövaraa kun tulot kohdistetaan vain välttämättömiin
menoihin. Asiakas kokee helpotusta, mutta samalla tarvitsee tukea uudenlaisessa tilanteessa,
kun perintäkirjeet vaihtuvat haastekirjeiksi ja ulosoton maksuvaatimuksiksi. Sähkölaskut ovat
pitkästä aikaa ajan tasalla, ja asiakasta kehutaan tästä. Tuetaan asiakasta myönteisten ajatus-
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ten kanssa ja pyritään ehkäisemään vanhaan toimintamalliin palaaminen ja lisävelkaantuminen, erityisesti yllättävissä vaikeissa tilanteissa.

6 – VAKIINTUMINEN

Vakiintumisvaiheessa käyttäytymisen muutos on muuttunut pysyväksi ja suhtaudutaan luottavaisesti omiin kykyihin ja osaamiseen. Tämän vaiheen saavuttaminen edellyttää, että asiakas
on oppinut elämään kulutusvaransa mukaisesti ja hallitsee taloudenhallinnan perusasiat.
Asiakkaan uskomukset velkojen hoitomahdollisuuksia koskien muuttuvat. Asiakas kertoo saaneensa uutta luottamusta ja uskoa elämään ja itseensä. Työssä käynti on motivoivaa ulosmittauksesta huolimatta. Asiakas ymmärtää ylivelkaantumiseen johtaneita mekanismeja ja on
sitoutunut välttämään uudelleen velkaantumisen.

7 – RETKAHTAMINEN

Retkahtamisella viitataan tässä yhteydessä uudelleenvelkaantumiseen esimerkiksi tarkastusmaksujen, pikavipin tai uusiutuneen vuokravelan muodossa. Erityisesti pettymykset ja vastoinkäymiset voivat laukaista tilanteen, mutta tätä tulisi kohdella oppimiskokemuksena ja
asiakasta tulisi tukea kontrollin uudelleen saavuttamisessa.
Hankkeen aikana on usein käynyt niin, että asiakkuus aktivoituu uudelleen tauon jälkeen. Esimerkiksi kulutusluottokierteessä oleva asiakas, jonka kanssa on aloitettu työskentely selvittämällä kokonaisvelkatilannetta, kuolettamalla luottokortteja ja laatimalla budjettia, ”häviää”
puoleksi vuodeksi ja ottaa uudelleen yhteyttä. Velkatilanne on aiempaa pahempi. Asiakas toteaa, ettei ole ollut aiemmin valmis sitoutumaan työskentelyyn, mutta ymmärtävänsä nyt että
tilanteen on pakko muuttua. Asiakkuus jatkuu ja asiakasta kannustetaan uusien tavoitteiden
luomisessa ja kehutaan yhteydenotosta – vielä ei ole myöhäistä muuttaa suuntaa. Lisävelkaantumista saattaa syntyä myös maksamattomien laskujen muodossa, mikäli asiakas ei ole osannut sopeuttaa talouttaan käytössä olevien tulojen mukaiseksi.
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Vaihemalli auttaa osaltaan hahmottamaan, miksi puhelimitse tai sähköisesti tarjottava neuvonta ei usein ole riittävää. Ajatusmallien muuttaminen voi edellyttää asioiden toistoa ja läpikäyntiä useaan otteeseen. Lisäksi luottamus kasvaa yhdessä työskentelyn aikana, jolloin
työntekijöiden ammattimaisuuteen aletaan luottaa vahvemmin ja neuvoja aletaan noudattaa
vapaaehtoisesti. Kun talousohjausta tarkastellaan vaihemallin näkökulmasta, avautuu se miten tuloksia alkaa syntyä, kun asiakas itse löytää syyn asioiden hoitamiselle. Moni hankkeen
asiakkaista on kuvannut esimerkiksi velkajärjestelyn avulla saatavien puhtaiden luottotietojen
merkitystä eräänlaisena paluuna täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Käytössä olevien tulojen määrä ei välttämättä kasva järjestelyn aikana tai sen jälkeen, mutta motivaatio järjestelystä selviytymiseksi syntyy uudenlaisesta minä-kuvasta.
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9.4 ASIAKKAIDEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN PALAUTTEITA

”Sain talousasiani hallintaan, jonka seurauksena olen pystynyt työskentelemään masentumatta. Koen, että elämäni on kokonaisuutena
paremmin hallinnassa.”

”Sain selvitettyä kaikki velat, ja asiat eteenpäin, vaikutus on ollut valtavan suuri. Nyt helpompi elää ja olla, kun asiat selvitetty.”

”Molemmat avustajat toimineet asialleen omistautuneena. Eivät
saaneet minua tuntemaan syyllisyyttä huonosta tilanteestani. Tapaamiset konttorilla, kotonani ja sos.tstoissa erittäin rohkaisevia. Olen
päässyt uuteen alkuun.”

”Kyllä yhdessä olemme keskustelleet ja lähettäneet saldopyyntöjä.
Parasta on kun tulee soitto + kirje ”teillä ei ole mitään velkaa tänne”
tai viesti sähköpostiin ”velkanne on kokonaan hoidettu”. Henkinen
tuki on parasta.”

”Sain teiltä tosiaan ison kimmokkeen auttaa muitakin selvittelemään
velkojaan. Alkupapereiden tilailu ei tunnu vaikealta ollenkaan, ja on
kivaa tehdä sitä hommaa ystävien kanssa, kun näkee miten he alkavat
uskoa että velat joskus vielä tästä kenties selätetään. Tekisin tätä mielelläni jatkossakin vaikka laajemminkin (vaikka asukastalossa jonain
kiinteänä päivänä tms).”
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”Velkaneuvonnan infot Kipinä-ryhmissä ovat ryhmäläisille todella
tärkeitä, velkaantuminen on yksi suurimmista elämänlaatua huonontavista ja passivoivista tekijöistä. Jo pelkästään velkaantumisen
stigman poistaminen auttaa ihmistä tuntemaan itsensä vähemmän
onnettomaksi. Velkaneuvonnan info antaa uskoa ja toivoa siihen, että
velkaantumisen ei tarvitse lamaannuttaa koko elämää. Vaikka aihe ei
osuisi juuri itseen, on ainakin lähes jokaisella ryhmäläisellä varmasti
joku velkaantunut läheinen tai ystävä, jolle tieto lähtee eteenpäin
ryhmäläisen kautta.”

”Toimeen oli vaikea tarttua itse monen vuoden kieltämisen jälkeen.
Jalkautuva talous hanke auttoi minua yksinkertaisesti selvittämään
velan määrän, minne olin velkaa ja miten maksujen kanssa kannattaa menetellä. Heillä oli paljon hyödyllistä tietoa. Ennenkaikkea sain
korvaamattoman henkisen tuen. Työntekijät olivat ammattimaisia,
ymmärtäväisiä ja kannustavia. Pöytälaatikkoon kerääntyneet kirjeet
eivät ole enää se ahdistava asia joka kolkuttelee omatuntoa, vaan nyt
asia tuntuu mahdolliselta ratkaista ja tulevaisuus näyttää valoisammalta.”

”Miten mä voin kiittää sua kaikesta? Tää on ollu niin upee juttu.”

”Usein taloudellinen ahdinko ajaa ihmisen umpikujaan, josta yksin ei
näe ulospääsyä. Sen takia jalkautuva talousohjaus on todella tärkeä
ja merkittävä apu, jossa apua ja ohjausta saa nopeasti, joustavasti ja
yksilöllisen tarpeen mukaan. Myöskin se, että sosiaalityöntekijämme
saavat konsultaatioapua asiakkaiden vaikeiden talousasioiden ratkaisemiseksi on ensi arvoisen tärkeää. Jalkautuvasta talousohjauksesta
on lyhyessä ajassa tullut erittäin merkittävä palvelumuoto. Tämä
palvelu tarvitaan ehdottomasti jatkossakin.”
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”Jalkautuvan talousohjauksen avulla asiakkaat saivat lähes välitöntä
ohjausta velkojensa kanssa toimimiseen. Usein yhteyttä sosiaalitoimeen otetaan tilanteessa, jossa omat voimavarat ovat jo loppu ja
tilanne on umpikujassa. Tällöin asiakas hyötyisi usein intensiivisestä
työskentelystä, jossa häntä kannustetaan eteenpäin ja etsitään aktiivisesti yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja.”

”Jalkautuvan talousohjauksen kautta on minulle tullut asiakkuuksia
talous- ja velkaneuvontaan, ja yhteistyö on toiminut hyvin. Yleensä
jalkautuva talousohjaus on auttanut asiakkaita kartoittamaan velkatilanteensa jo ennen TaVeen tuloa. Tehdyt velkakartoitukset ovat
kokemukseni mukaan olleet erittäin huolellisia ja kattavia. Asiakkaan
tilanne on näin jo selvillä, ja mahdollisen velkajärjestelyn hakeminen
nopeutuu.”

”Jalkautuva talousohjaus on toiminut yli odotusten ja helpottanut
todella paljon omaa työtä. Jalkautuva talousohjaus on tehnyt paljon
aikaa vievää pohjatyötä velkojen selvittämiseksi, niin että olen itse
voinut viedä asioita eteenpäin selkein suunnitelmin.”

”Oli jopa parempaa toimintaa kuin osasin odottaa. Jalkautuvan talousneuvonnan työntekijät selvittivät ihmisen tilanteen kärsivällisesti,
perinpohjaisesti ja pitkäjänteisesti. Siinä samalla kuuntelivat ihmistä
ja tämän elämänkipuja.”

”Jalkautuva talousohjaus on toiminut yli odotusten ja helpottanut
todella paljon omaa työtä. Jalkautuva talousohjaus on tehnyt paljon
aikaa vievää pohjatyötä velkojen selvittämiseksi, niin että olen itse
voinut viedä asioita eteenpäin selkein suunnitelmin.”
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”Mielestäni Jalkautuva talousohjaus on yksi parhaita ja konkreettisempia hankkeita viime vuosilta. Siinä on keskitytty asiakkaan
elämän ja elämänhallinnan/syrjäytymiskierteen kannalta aivan oleelliseen asiaan eli velkoihin. Jalkautuva talousohjaus on tuonut puuttuvan palveluohjauksellisen työmuodon kunnallisen työn ja järjestöjen
kautta tavoitettavien asiakkaiden avuksi. Erityisesti aikuissosaalityön
ja talous- ja velkaneuvonnan asiakkaille jalkautuva talousohjaus on
oleellisen tärkeä palvelu. Siinä yhdistyy asiantuntijatyö palveluohjaukseen ja rinnallakulkevaan työotteeseen uudella tavalla.”

”Ratkaisuja on löytynyt. Myös vastaus, että mitään ei taloudelliselle
tilanteelle ole tällä hetkellä ole tehtävissä on hyvä ollut kuulla.”

”Minulle on jäänyt aikaa hoitaa omaa työtäni ja hoitaa asiakkaan
muita käytännön asioita. Ilman jalkautuvaa talousneuvontaa asiakas
olisi luultavasti jäänyt kokonaan ilman apua näissä velka-asioissaan,
koska en osaa itse niitä asioita. Ja vaikka osaisinkin, niin emme olisi
pystyneet niitä selvittämään, koska asiakas ei olisi itse päässyt virastoihin sairautensa vuoksi.”

”Antanut tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja haastavilta tuntuviin tilanteisiin. Velkojen selvittelyä, kokoamista. Monesti olette myös järkeistäneet asiakkaita (ettei yksittäisiä perinnän laskuja kannata maksaa,
jos kokonaisvelkapotti on suuri) toimimaan oikealla tavalla velkojen
suhteen.”

”Jalkautuva talousneuvonta on brändiltään huomattavasti matalamman kynnyksen taho. Työntekijät on TODELLA HELPPO saada kiinni.
Ajanvaraus ei ole sidottu soittoaikoihin.”
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”Kaikkein hankalimmassa tilanteessa olevien ihmisten ohjaukseen
on ihan liian vähän palveluja. Jalkautuva talousohjaus tekee juuri sitä
kaikkein uuvuttavinta ja ”likaisinta” työtä, velkojen ja talouskaaoksen
selvittämistä, joka ajaa monen ihmisen umpikujaan. Pitkästä aikaa
tänä syksynä on myös ollut tilanne että velkaneuvontaan ei ole joutunut jonottamaan aikoja kuukausia. Uskon että jalkautuvalla talousohjauksella on siinä merkittävä rooli. Jalkautuva talousohjaus pitäisi
ehdottomasti kuulua joka kunnan palvelukokonaisuuteen. Pitkällä
tähtäimellä se varmasti maksaa itsensä moneen kertaan takaisin kun
ihmiset saavat elämänsyrjästä taas kiinni.”
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10. LOPUKSI: ”SOITATKO KUN EHDIT?”
Hankkeen aikana on onnistuttu siirtämään ja vakiinnuttamaan talousasioiden käsittelyä
osaksi erilaisten espoolaisten paikkojen ja toimintojen arkea. Toisaalta yleisluontoisen tiedon
tarjoaminen on osoittautunut riittämättömäksi asiakkaan motivoimisessa talousasioiden käsittelyyn; kohdatut kuntalaiset ovat kaivanneet vastauksia omaan tilanteeseensa tai muuten
kokeneet, ettei talousasioita kannata edes pohtia, sillä asian ei koeta koskevan itseään. Tapauskohtaisten ongelmien ratkominen on edellyttänyt riittävää talous- ja velka-asioita koskevaa tietotaitoa sekä ymmärrystä asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen hahmottamiseen. Hankkeen
aikana on havaittu, miten espoolaisten parissa leviää huolestuttavan paljon erilaisia sitkeässä
istuvia olettamuksia, väärinkäsityksiä tai tuttavien kokemuksista tehtyjä yleistyksiä. Näiden
kumoaminen edellyttää talousasioiden käsittelyn vahvempaa integrointia eri palveluihin sekä
erikoistuneen osaamisen saatavuutta erilaisissa ongelmatilanteissa.
”Talous- ja velkaneuvonnan havaittiin palvelevan hyvin henkilöitä, jotka itse hakeutuvat palvelun piiriin ja pystyvät toimimaan sen edellyttämällä tavalla. Samanaikaisesti ilmeni, että
monet syrjäytyvät neuvontapalveluista, koska palvelujen saatavuudelle asetetut edellytykset
eivät täyty, hakijan voimavarat ovat vähäiset tai hänellä ei ole kykyä tai osaamista toimia vaaditulla tavalla. Lisäksi syrjäytyvät eivät aina luota viranomaisiin ja palvelujärjestelmissä toimivilla
työntekijöillä on tiedon puutteita tarjolla olevista palveluista.” (Ovaskainen ym. 2009) Kalliolan
setlementin Aktivoiva talousohjaus-hankkeen (2005-2009) loppuraportin6 havainnot vastaavat Jalkautuva talousohjaus-hankkeessa saatuja kokemuksia. Vaikeudet talous- ja velkaneuvonnan piiriin pääsyssä linkittyvät toimintakäytäntöihin, jotka edellyttävät omatoimisuutta ja
riittävää osaamista.
Vaikka tarve matalan kynnyksen neuvontapalvelulle oli tiedossa jo hanketta suunniteltaessa,
on hankkeen aikana havaittu että pelkkä alkuvaiheen neuvonta ei vielä riitä varmistamaan
palveluihin pääsyä tai kiinnittymistä. Aktivoiva talousohjaus- hankkeessa ohjaus rajattiin muutamaan tapaamiskertaan, minkä jälkeen asiakas siirtyi omatoimisesti esimerkiksi talous- ja
velkaneuvontaan tai muihin palveluihin. Jalkautuva talousohjaus- hankkeen asiakkaat ovat
kaivanneet tukea erityisesti kriisitilanteissa sekä talouden tasapainottamisessa jotta velkojen
järjestelyt tulisivat jatkossa mahdollisiksi. Tällöin kulutustottumusten muutoksessa tukeminen
edellyttää valmennuksellista otetta, läsnäoloa ja rinnalla kulkemista, ja asiakkuudet ovat monesti olleet monivuotisia. Tapaamiskertoja ei ole rajoitettu, vaan asiakkaan rinnalla on kuljettu
niin pitkään kuin on tarvetta, mikä on toisaalta aiheuttanut myös stressiä hankkeen määräaikaisuuden vuoksi. Tukisuhteesta on saattanut muodostua myös asiakkaan yksinäisyyttä lievittävä tekijä, jolloin talousongelmien selvittyä on ollut vaikea löytää se taho, joka jatkossa toimisi

6

http://www.kalliola.fi/wp-content/uploads/2014/03/Aktivoiva_talousohjaus_loppuraportti021209.pdf
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asiakkaan tukena kun luottamuksellinen suhde on täytynyt purkaa.
Hankkeen aikana havaittu suuri ristiriita liittyy toiminnan juurruttamisen mahdollisuuksiin;
alun perin ajatuksena oli siirtää osaamista myös muille toimijoille, mutta tämä ei ole realistinen tavoite mikäli vastaanottajalla ei ole riittäviä resursseja osaamisen käyttöönottamiseksi tai
talousasioiden käsittelyn ei nähdä kuuluvan omalle vastuulle. Eräänlaisen varhaisen tuen palvelurakenteen luominen kohtaamispaikkoihin ei hankkeen kokemusten avulla onnistu ilman
ulkopuolista lisäresurssia. Keskeinen ongelma onkin juuri palvelupolkujen puute: hankkeesta
on muodostunut eräänlainen välipalvelu, jossa on työstetty tavoitteita ja suunnitelmia sekä
luotu edellytyksiä talous- ja velkaneuvontaan siirtymiselle.
Tuoreen selvityksen7 toimenpidesuositusten mukaan ylivelkaantuneiden tukemiseksi tulisi kehittää toimintakäytäntöjä ja tiivistää yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä sekä lisätä matalan
kynnyksen talousneuvontapalvelua. Lisäksi viranomaisten tulisi hyödyntää enemmän kolmannen sektorin monialaista asiantuntemusta velkaantuneiden auttamisessa ja tukemisessa ja
panostaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jotta voidaan selvittää missä
muissa ongelmissa asiakas tarvitsee apua. Velkaantuneiden motivoinnissa voitaisiin hyödyntää
nykyistä enemmän kolmannen sektorin vapaaehtoisverkostoa.
Hankkeessa tehtyjen havaintojen perusteella on helppo kannattaa selvityksessä esitettyjä suosituksia. Talouden tarkastelu avaa ongelmia ja palvelutarpeita useilla elämän alueilla, mutta
työntekijöiden riittämätön osaaminen talous- ja velka-asioissa opastamisessa, puutteellinen
tiedon kulku eri toimijoiden välillä sekä epäselvä vastuunjako vaikeuttavat asiakkaan etenemistä eri palveluissa. Hankkeen muodostama väliporras voisi parhaimmillaan toimia koordinoivana tahona tarjoten linkin asiantuntijatiedon ja vertaiskokemuksen rajapintaan. Paikalliseen
kohtaamiseen perustuvaa talousohjauspalvelua ei ole muutoin saatavilla. Toisaalta ohjauksessa tulisi nimenomaan huomioida asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne; talousasiat eivät ole
irrotettavissa muista elämänalueista ja kokemuksista, mikä edellyttää tiivistä verkostotyötä
asiakkaan tilanteen parantamisessa onnistumiseksi. Toiminta edellyttää myös vahvaa kumppanuutta kaupungin toimijoiden sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella kuntalaisten saatavilla tulisi olla matalan kynnyksen periaatteella tarjottua kokonaisvaltaista palvelua, mihin sisältyy talousongelmissa
avustamisen lisäksi saattelu muiden tarvittavien palvelujen piiriin ja asiointiapu niihin kiinnittymiseksi. Matalan kynnyksen tulisi koskea myös työntekijöiden tavoitettavuutta, sillä yksi
ainoa saapunut kirje voi aiheuttaa kuormitusta mikäli asiakas ei ymmärrä sen sisältöä tai kirje
edellyttää nopeaa reagointia viranomaisen edellyttämän tehtävän suorittamiseksi. Hankkeen

7	Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 26/2016: Ylivelkaantumisen ehkäisyn ja hoidon tehostaminen. http://vnk.fi/julkaisu?pubid=12001
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aikana on huomattu asiakkaiden ottavan yhteyttä myös talouteen liittymättömissä asioissa
kertoakseen iloistaan ja suruistaan. Tämä on tulkittu osoitukseksi hanketyöntekijöitä kohtaan
osoitetusta luottamuksesta ja siten toiminnan onnistumisesta.
Jalkautuva talousohjaus- hankkeessa ei ole tarjottu ainoastaan ratkaisuja maksuvaikeuksiin,
vaan myös hallinnan tunnetta kaoottisessa tilanteessa sekä turvallista areenaa kipeiden ja häpeällisiksi koettujen asioiden käsittelyyn ja tätä kautta ahdistuksen ja stressin vähentämiseen.
Ennen kaikkea talousvaikeudet muodostavatkin merkittävän hyvinvointikysymyksen, jonka
ratkaiseminen edellyttää uudenlaisten lähestymistapojen kokeilemista ja totuttujen toimintamallien ennakkoluulotonta kyseenalaistamista. Tätä työtä tullaan jatkamaan Jalkautuva
talousohjaus II –hankkeessa vuosina 2017-2018. Yhteistyökumppanin sanoin: ”Asiakkaat on
saatu liikkeelle.”
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ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ EJY RY ON SOSIAALI-, TERVEYS- JA
HYVINVOINTIALAN JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖELIN, JOKA EDISTÄÄ
KUNTALAISTEN HYVINVOINTIA. TUNNISTAMME YHTEISKUNNAN
PUUTTEET JA TOIMIMME NIIDEN KORJAAMISEKSI. YHDISTÄMME
KANSALAISET JA YHTEISÖT TOIMIMAAN PAREMMAN ARJEN
PUOLESTA – TEKEMÄÄN ROHKEITA TEKOJA, JOTKA MUUTTAVAT
IHMISTE N ELÄMÄÄ PYSYVÄSTI.

OLETKO SINÄ KIINNOSTUNUT VAPAAEHTOISTOIMINNASTA JA
IHMISTEN HYVINVOINNIN PARANTAMISESTA? TULE ROHKEASTI
MUKAAN! KERRO MEILLE, MITÄ SINUN MIELESTÄSI KANNATTAISI
TEHDÄ SEURAAVAKSI YHTEISEN HYVINVOINTIMME ETEEN.

ILMAN TUOREITA IDEOITA JA ARJEN ROHKEUTTA EI SYNNY
MUUTOSTA.
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