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AIKUISOSISAALITYÖN ASIAKASRAATI  

 

Aika  11.4.2019 klo 10-12  

Paikka  Asemaravintolan kokoustila 

 

Läsnä   puheenjohtaja Sami Markuksela sihteeri Johanna Masalin 

 6 raatilaista (nimiä ei julkaista) vierailija Satu Toikkanen 

 

Kokouksen avaaminen 

Kokous avattu klo 10.02. Paikalla 6 raatilaista, puheenjohtaja sekä sihteeri. Vierailijana Jyväskylän 

kaupungin sosiaalisen luoton Satu Toikkanen. 
 

Yhteinen keskustelu velkaantumisen teemasta 
 

Raatilaiset tuovat yhteisessä keskustelussa esille sitä, että pienituloisten velat ”lojuvat” pitkiä aikoja,  

kun ei ole varallisuutta omin keinoin korjata velkaantumisen kierrettä. Raatilaisilla on  

kokemuksia esimerkiksi siitä, ettei toimeentulotuen saaja ei voi tehdä osamaksusuunnitelmaa Kelan  

etuuksista tilanteessa, jossa henkilö on saanut Kelasta liikaa maksettuja etuuksia. Etuuden perintä  

etenee näissä tilanteissa suoraan ulosmittaukseen. Laskelmien ja päätösten ymmärtäminen voi olla  

haasteellista ja koettiin, että neuvontakin voi olla osin puutteellista.  

 

Velkaantuminen ja pienituloisuus aiheuttavat monenlaisia pulmia arkeen, stressiä ja paineita. Velkojen 

vanheneminen 15 vuodessa koettiin kohtuuttoman pitkäksi ajaksi ja paine voi johtaa myös  

syöksykierteeseen, jossa osana voi olla velkaantuneen sairastuminen, kodittomuutta jne… 

 

Keskustelussa tuli esille opiskelijoiden kohdalta opintoetuuksien perintä, josta oli käsitys, ettei 

etuuden perinnästä tulisi maksuhäiriömerkintää. Tarkistetaan Kelan perintäkeskukselta tiedon  

oikeellisuus sekä se, että tuleeko muiden etuuksien perinnästä ulosottomerkintä.  
 

Sosiaalisen luotto esittely, vierailijana Satu Toikkanen 

Sosiaalisessa luotossa Jyväskylän kaupungilla toimii yksi työntekijä Satu Toikkanen. Toimipiste sijait-

see samoissa tiloissa Hannikaisenkadun sosiaaliaseman kanssa. Kunta päättää sosiaalisen luoton 

myöntämisestä, palvelu on kunnan itsensä järjestettävissä, eivätkä kaikki kunnat palvelua tarjoa. Sosi-

aalista luottoa ohjaa laki. Sosiaalinen luotto on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät vähävaraisuuden 

tai pienituloisuuden vuoksi voi saada kohtuuhintaista luottoa selviytyäkseen velkojen maksusta. Mak-

suvaraa tulee kuitenkin olla, joten esim. perustoimeentulotuen säännöllinen asiakkuus on este luoton 

myöntämiselle.  

 

Sosiaalisen luotto on vastuullista luoton myöntämistä, jolloin asiakas saa henkilökohtaista talousneu-

vontaa ja suunnitelmaa tehdään yhdessä Toikkasen kanssa. Sosiaalisessa luotossa autetaan velkojen 

sovittelussa esim. maksusuunnitelmien tekemisessä tai ollaan muutoin asiakkaan tukena neuvotte-

luissa velkojien kanssa. etsitään verkostoa velkaantuneen tueksi ja voidaan tehdä yhteistyötä esimer-

kiksi aikuissosiaalityön kanssa. 

 

Toikkanen kertoo, että talousneuvontaa tarvitaan kaikissa tuloluokissa ja eri ikäryhmissä. Sosiaalisen 

luoton palvelulla pyritään sekä velkaantumiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisemiseen että teh-

dään korjaavia toimia.  
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Valtion palveluna järjestettävässä Talous- ja velkaneuvonnassa annettaan myös neuvontaa talous- ja 

velka- asioissa, mutta velkaneuvonnan työkalupakki on laajempi ja tarjolla on mm. velkajärjestely 

isompiin velkoihin. Sosiaalinen luotto keskittyy pienempiin velkasummiin. Kaupungin myöntämä sosi-

aalinen luotto voidaan myöntää esimerkiksi velkakierteen katkaisemiseksi, kodin hankintoihin, asumi-

sen turvaamiseksi, työllisyyden edistämiseksi jne. Jyväskylässä myönnettävän luoton määrä on 500-

10 000 euroa.  

 

Lisätietoja sosiaalisen luoton myöntämisperusteista ja hakemisesta löytyy Jyväskylän kaupungin In-

ternet-sivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/aikuisten-sosiaalipalvelut/talous-ja-

toimeentulo/sosiaalinen-luotto 

 

Muut asiat 

 

Tietoa sosiaaliaseman palveluista kesäaikana. Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla päivystysaika aj. 

24.6. – 4.8.19, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että oman työntekijän sijasta asiakkaan kanssa  

asioita hoitaa joku muu työntekijä. Sosiaaliasema on päivystysaikanakin auki ja asiointi onnistuu  

puhelimitse sekä paikan päällä. Virallinen tiedote kesäajasta yksityiskohtineen ja mahdollisine poik 

keuksineen tulee myöhemmin tiedottajan kautta. 

 

Meteli-verkosto (mielenterveys- ja päihdetyön verkosto) järjestää syksyllä 10.10.19 tapahtuman Jy- 

väskylässä. Ehdotetaan, että asiakasraati voisi osallistua tapahtumaan jollain tavalla yhdessä  

aikuissosiaalityön kanssa. Osallistuminen tukisi asiakasraadin tavoitetta olla osa yhteiskunnallisesta 

vaikuttamisesta. 

 

Raatilaiset esittivät toiveen tutustua Uusi sairaala –hankkeeseen ja ylipäätään uuteen rakenteilla ole 

vaan sairaalaan. Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa toive. 
 

Kokouksen päättäminen 

Virallinen kokouksen päättäminen klo 11.34. Asiakasraati jatkaa toimintaansa kesäkuussa. 
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