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ABSTRACT 

 

Tynkkynen, Jasmin and Rokosa, Roope. Helsinki city’s social and health de-

partment’s Housing support offices small apartment workgroups. Small apart-

ment workgroups take action to clarify disturbed situations. 63 p., 3 appendices. 

Language: Finnish. Helsinki, Spring 2016. Diaconia University of Applied Sci-

ences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Ser-

vices 

 

The aim of this thesis was to develop a work process diagram for small apart-

ment workgroup’s in disturbed situations. Another aim of the thesis was to im-

prove the small apartment workgroup's work process. 

 

The Thesis was a qualitative study. Data of this thesis was collected by inter-

viewing eight workers from Housing support. Some of the interviews were indi-

vidual and some were group interviews. The method used was theme interview. 

The interviews were analyzed by thematic analysis. 

 

According to the results of the interviews, work processes were divided into 

three different sections. The First section is when the leading social director of 

the small apartment workgroup receives a disturbance notification. During the 

second section the small apartment’s social director visit the client's home and 

try to solve whether there is a real reason for the disturbance notification. In the 

third section, their work process is the follow up after the disturbance notice. 

The Client might get an official notice or if there is no reason for notice, then 

clients residency continues normal. Some clients might need more support after 

an official notice and then they are guided to home rehabilitation. If it is not pos-

sible to continue residency, then there are two possible options: apartment’s 

voluntary denouncement or an eviction. Improvement suggestions that came up 

from the interviews were registration and regular staff meetings among the 

small apartment work group. 

 



 

The results of this thesis can be utilized both in the Housing support office and 

in different national networks. 

 

Keywords: Support for housing, homelessness, work process 
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1 JOHDANTO 

 

 

Teoreettisena lähtökohtana opinnäytetyössämme käsittelemme asunnottomuut-

ta. Asunnottomuuden teoriassa on tarkoitus selvittää, mitä on yleisesti asunnot-

tomuus, mitä tarkoittaa asunnottomuuspolku sekä keskittyä Helsingin asunnot-

tomuuteen ja Helsingissä toimineisiin PAAVO -hankkeisiin. Asunnottomuutta 

määritellessämme ja pohtiessamme olemme käyttäneet eurooppalaisen järjes-

tön FEANTSA (European Federation of National Associations Working with the 

Homeless) määritelmää. FEANTSA on luonut yleiseurooppalaisen asunnotto-

muuden muodot eli ETHNOS-luokittelun(Busch-Geertsema, Edgar,  O'sullivan 

& Pleace 2010, 20–21; Ara 2013), jota selvitämme työssämme.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ja kehittää Helsingin kaupungin 

Asumisen tuen pienasuntotyöryhmän toimintaa häiriötilanteissa. Lisäksi opin-

näytetyössä tutkitaan, millaisia häiriöitä asiakkaat aiheuttavat ja miten työpro-

sessi etenee. Asumisen tuki toivoi työprosessista kuvausta, koska sellaista ei 

ole aikaisemmin tehty. Kuvausta voitaisiin käyttää toimintaa esiteltäessä, mai-

nostaessa sekä uusien työntekijöiden kouluttamisessa. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on siis kuvata ja kehittää asumisen tuen pien-

asuntotyöryhmän työprosessia erilaisissa häiriö- ja häätötilanteissa. Olemme 

molemmat suuntautuneet työskentelemään asunnottomuuden parissa, joten 

opinnäytetyö täydentää osaamistamme ja tietotaitoamme suhteessa asunnot-

tomuuteen. Haluamme kuvata työprosessia ja saada esille niin sanottua hiljaista 

tietoa, jota työyhteisöissä usein on.
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2  ASUNNOTTOMUUS 

 

 

2.1 Asunnottomuuden moniulotteisuus 

 

Asunnottomuuteen voidaan yhdistää vahvasti syrjäytyminen, huono-osaisuus ja 

köyhyys. Huono-osaisuutta mitattaessa käytettävissä olevat tulot ovat yksi ta-

vanomainen mittari. Erilaiset viimesijaiset etuudet kuten asumis-, toimeentulo- 

ja työmarkkinatuki kertovat huono-osaisuudesta. Palveluissa huono-osaisuus 

liitetään voimakkaasti päihde-, mielenterveys- sekä erilaisiin asunnottomuuden 

palveluihin ja näiden käyttöön. Pitkäaikaisasunnottomuutta ylläpitää siis yksilö-

kohtaiset ja rakenteelliset tekijät. Tällaisia tekijöitä voi näin ollen olla ylempänä 

mainittu köyhyydestä johtuva huono-osaisuus, psykologiset ongelmat, hallitse-

maton päihteidenkäyttö sekä pysyvästi alentunut toimintakyky. (Kainulainen & 

Saari 2013, 22–29; Tainio 2009, 145.) 

 

2010-luvun hyvinvointipolitiikan tavoitteista ja linjauksista heijastuu myönteinen 

toimija- käsitys. Ihanneyksilö huolehtii itsestään ja läheisistään, toimii aktiivisesti 

työ- ja kuluttajamarkkinoilla sekä osallistuu yhteiskunnan uudistamiseen ja ke-

hittämiseen. Tällainen ihminen on aktiivinen, luova, oppivainen, vastuullinen, 

työ- ja toimintakykyinen sekä yhteisöllinen. Työnteko on kaiken lähtökohta ja luo 

pohjaa hyvinvointipolitiikalle. Kysymys kuuluukin, onko toimijoiden eli ihmisten 

aktiivisuus välttämätöntä yhteiskuntamme murroksessa tai ihmisyydelle omi-

naista? Tuleeko yksilön olla vain taloudellisesti hyödyllinen ja tuottava vai onko 

tärkeämpää ihmisen hyvinvointi ja esimerkiksi asunnottomuuden väheneminen? 

(Björklund & Sarlio-Siintola 2010, 47–49.) 

 

Eurooppalainen järjestö FEANTSA (European Federation of National Associati-

ons Working with the Homeless) on luonut yleiseurooppalaisen ETHNOS luokit-

telun. Luokittelun tarkoituksena on vastata asunnottomuuden määrittelyn haas-

teeseen ja korostaa sen moninaisuutta. Luokittelussa määritellään koti kolmella 

erilaisella tavalla. Ensiksikin kodin tulee olla kansainvälisten laatusuositusten 

mukainen asunto, johon omistajalla on yksinoikeus (tilallinen osa-alue). Toiseksi 
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koti mahdollistaa yksityisyyden ja erilaisten sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen 

(sosiaalinen osa-alue). Kolmantena kodin hallintaan on lailliset perusteet (lailli-

nen peruste). Näiden määritelmien tai niiden puuttumisen kautta voidaan siis 

FEANTSAn mukaan luonnehtia asunnottomuutta. Tämän avulla on voitu kehit-

tää myös neljä asunnottomuuden perusmuotoa, joita ovat kadulla asuvat, vailla 

vakinaista asuntoa olevat, asunnottomuusuhan alla asuvat ja puutteellisissa 

asumisolosuhteissa asuvat. (Busch-Geertsema ym. 2010, 19, 25–26, 28.)  

 

Asunnottomuutta voidaan myös määritellä sosiaalihuollon asumisjärjestelmän 

auttamismallin perusteella. Tavoitteena on, että asunnoton asiakas siirtyy tue-

tummasta asumisesta itsenäiseen asumiseen. Tällainen porrasajatteluksi kut-

suttu toimintamalli pohjautuu sosiaalihuoltoasetuksen lainsäädäntöön. Portaik-

komallin takana on ajatus asiakkaasta, jonka oikeudet ja velvollisuudet kasvavat 

portailla etenemisen myötä. Asiakkaan tarvitsema tuki vähenee prosessin ede-

tessä. Keskeistä on asiakkaan oma motivaatio kuntoutumiseen. Tämän kaltai-

sessa ajattelussa lopputuloksena tulisi olla oma pysyvä asunto. (Sosiaalihuolto-

asetus 1983; Tainio 2009, 22; Haatela 2013,186–187.) 

 

Keskitymme työssämme Helsingin asunnottomuuteen ja siihen liittyviin haastei-

siin erilaisista näkökulmista käsin. Asunnottomuus keskittyykin tällä hetkellä 

pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulle. Asunnottomuus ymmärretään Suomessa 

moniulotteiseksi yhteiskunnalliseksi ja sosiaaliseksi ongelmaksi (Kainulainen & 

Hyväri 2013,4). Asunnottomuutta voidaan määritellä kapealla tavalla, jolloin se 

tarkoittaa ainoastaan yömajoissa ja ulkona asuvia. Toisaalta asunnottomuus 

voidaan ymmärtää myös laajemmin, jolloin se tarkoittaa puutteellisesti asuvia ja 

asunnottomuuden uhan alla olevia ihmisiä. Asunnottomuudesta puhuttaessa on 

hyvä muistaa, että kyse on ihmisistä vailla asuntoa. (Kostiainen & Laakso 2013, 

25–26.) 

 

 

 

2.2 Polku asunnottomuuteen 
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Asunnottomuus voidaan nähdä vahvana suhteena yksilön ominaisuuksien ja 

rakenteellisten tekijöiden välillä. Olosuhteet luovat rakenteelliset tekijät, joiden 

puitteissa asunnottomuus esiintyy. Yksilöt, joilla on henkilökohtaisia ongelmia, 

ovat haavoittuvaisempia yhteiskunnan asettamalle kehityskululle. Tästä viiteke-

hyksestä on lähdetty tutkimaan asunnottomuuden polkua ja siitä pois pääsyä. 

Asunnottomuuden polulla pyritään kuvaamaan henkilön reittiä asunnottomaksi, 

asunnottomana vietettyä ajanjaksoa sekä reittiä pois asunnottomuudesta pysy-

vään asumiseen. (Kostiainen & Laakso 2015, 12.) 

 

Asunnottomuuden polussa on löydetty neljä laajaa riskitekijää, jotka voivat joh-

taa asunnottomuuteen. Ensimmäinen näistä neljästä riskitekijästä on rakenteel-

liset ongelmat. Rakenteellisilla riskitekijöillä tarkoitetaan asunnottomuuden viite-

kehyksessä vähävaraisuutta, työttömyyttä sekä alhaista koulutustasoa. Nämä 

riskitekijät ovat myötävaikuttaneet lähes aina asunnottomuuteen. Asunnotto-

muuden voi useimmissa tapauksissa välttää pääomalla. Toisena riskitekijänä 

ovat institutionaaliset ongelmat eli riittämätön palvelutarjonta ja palvelujen puut-

teellinen koordinoiminen palveluja käyttäville henkilöille. Kolmantena riskitekijä-

nä ovat eskaloituneet ihmissuhteet. Ihmissuhteille tyypillisiä ongelmia ovat 

muun muassa perheiden erot, väkivaltainen parisuhde tai vanhempi, kuolema 

sekä aikaisin kotoa muuttaminen. Neljäntenä ja viimeisenä asunnottomuuteen 

johtavana tekijänä on havaittu yksilöön vaikuttavat tekijät. Mielenterveysongel-

mat sekä riippuvuudet (peli-, päihde- ja alkoholiriippuvuus) ovat suurin syy 

asunnottomuuteen johtaneista yksilöongelmista. Pitkäaikaissairaudet, vammai-

suus sekä alhainen koulutustaso voivat myötävaikuttaa asunnottomuuskiertee-

seen. (Busch-Geertsema ym. 2010, 49–51; Kostiainen & Laakso 2015, 12.) 
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3 ASUMISEN TUKIMUOTOJA 

 

 

3.1 Asumispalvelujärjestelmä 

 

Tällä hetkellä asumispalvelujärjestelmä jakaantuu kahteen eri ryhmään: tila-

päismajoitukseen sekä erilaisiin asumispalveluihin, joita kumpaakin säätelevät 

eri lait. Tilapäismajoitusta säätelee laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta 

(308/2006) ja työmme kannalta oleellisempia asumispalveluita säätelee uudis-

tunut sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Näiden lakien tarkoituksena on turvata 

asumispalveluita henkilölle, jotka tarvitsevat tukea asumisessa tai asumisen 

järjestämisessä. (Sosiaalihuoltolaki 2014; Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnas-

ta 2006.) 

 

Koska erilaisia asumispalveluita on paljon, ei näille kaikille löydy yhteistä määri-

telmää. Tästä johtuen tuettu asuminen on kokonaisuudessaan sekavaa ja eri-

laisia asumisen muotoja on paljon. Palveluasumisen muotoja ovat vastaanotto-

yksiköt, asuntolat, tuettu asuminen, itsenäinen asuminen, palveluasuminen, 

kuntouttavat asumispalvelut, päihdehuollon asumispalvelut sekä huolto- ja hoi-

tokodit. (Tainio 2009, 22–26.) 

 

Helsingin kaupungin Asumisen tuki tarjoaa tuettua asumista tai itsenäistä asu-

mista. Tuetulla asumisella tarkoitetaan omatoimista suoriutumista tukevaa ja 

kuntoutumista edistävää asumista, jossa henkilöllä on mahdollisuus asua 

omassa vuokra-asunnossa, omistusasunnossa tai tukiasunnossa. Tuetun asu-

misen asiakasta autetaan erilaisissa arjen haasteissa ja elämänhallinnallisissa 

asioissa kotikäynneillä. Itsenäisesti asuva asiakas asuu omassa asunnossa, 

vuokra-asunnossa tai sosiaaliviraston välivuokraamassa pienasunnossa. (Tai-

nio 2009, 24; Helsingin kaupunki 2015, a.)  
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3.2 Asunto ensin -periaate Suomessa 

 

Asunto ensin -periaate on saanut alkunsa Yhdysvalloissa. Perustajana pidetään 

Sam Tsemberistä, joka perusti Pathways to Housing -järjestön vuonna 1992. 

Asunto ensin -mallissa periaate on, että jokaisella asunnottomalla on oikeus 

omaan asuntoon sekä oikeus yksilöllisesti suunniteltuun tukeen. Asuntoa pide-

tään vahvasti edellytyksenä toipumiselle. Asunto ensin -mallin keskeisiä pää-

määriä on auttaa henkilöitä, joiden asuminen on hyvin haasteellista. Asunto en-

sin -periaatetta noudatetaan asumisyksiköissä, joissa on vaikeasti autettavia, 

sekä haja-asuttamisen mallissa, jossa autetaan kevyemmän tuen tarpeessa 

olevia asunnottomia. Kuitenkin ensisijaisena asumisvaihtoehtona pidetään haja-

asuttamisen mallia, koska asunnottomat voidaan näin integroida helpommin 

asuinympäristöön. Haja-asuttamisella pyritään myös välttämään asukkaiden 

leimaantumista. (Asunto ensin i.a.a.) 

 

Asunto ensin -mallissa pyritään siis kuluttajaystävälliseen lähestymistapaan, 

jossa uskotaan asunnon olevan yksi jokaisen ihmisen perusoikeuksista. Tavoit-

teena on arvostaa asiakasta, hänen päätöksiään ja valintojaan. Työntekijöiden 

on työskenneltävä asiakkaan valintoja kunnioittaen ja asiakkaalla on oikeus 

määritellä tuen tarve. Toimintamallin tarkoituksena ei ole ainoastaan vähentää 

asunnottomuutta, vaan vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia yhteiskunnassa 

(Asunto ensin i.a.a.) 

 

 

3.3 Asunnottomat Helsingissä ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisoh-

jelma 

 

Helsingin asunnottomuuden taustalla on halpojen vuokra-asuntojen puute, no-

peasta väestön kasvusta johtuva asuntopula sekä avun piiriin pääsemisen vai-

keus raskasrakenteisten organisaatioiden takia. Pääkaupunkiseudulla asunnot-

tomista suurin osa sijoittuu Helsinkiin.  Vuonna 1987 Suomessa oli kokonaisuu-

dessaan noin 20 000 asunnotonta. Hallitusohjelmassa oli jo tällöin tavoitteena 

poistaa asunnottomuus Suomesta. Vuonna 2014 asunnottomien määrä oli enää 
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7107 asunnotonta. Helsingissä oli vuonna 1985 6800 asunnotonta ja vuonna 

2014 enää 3500. (Korhonen 2002, 27; Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

2014, 3–4; Pleace, Culhane, Granfelt & Knutagård 2015, 44.) 

 

Yksinä asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävinä hankkeina toimivat vuonna 

2015 päättyneet pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat PAAVO 1&2. 

Hankkeet haluttiin rakentaa vastaamaan kunkin kunnan paikallisia tarpeita. 

Hankkeiden keskeisenä tekijänä toimi asunto ensin -periaate, jolloin asunto 

nähtiin inhimillisenä perusoikeutena. Oman asunnon tuli tarjota riittävät yksityi-

set mahdollisuudet. Ohjelmissa haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että ratkaisut 

ovat pitkäaikaisia ja pysyviä. Hankkeiden aikana haluttiin vähentää ja karsia 

väliaikaisen asumisen mahdollisuuksia. Näin ollen asumisen tuli olla jatkuvaa tai 

toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaista asumista. Asunnon 

saamisen kriteereihin ei saanut liittyä ihmisen omat valinnat, kuten päihteiden-

käytöstä luopuminen tai runsas alkoholin käyttö. (Kaakinen 2012, 23–24.)     

 

PAAVO-hanke perustui valtioneuvoston periaatepäätökseen vähentää asunnot-

tomuutta ja pitkäaikaisasunnottomuutta. Ympäristöministeriö vastasi ja koordi-

noi kokonaisuutta. Hankkeessa oli mukana myös sosiaali- ja terveysministeriö, 

Rikosseuraamuslaitos, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Ra-

ha-automaattiyhdistys. Hankkeeseen osallistui 10 suurinta asunnottomuuskun-

taa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Joensuu, Kuo-

pio ja Oulu. Toteutuksessa oli mukana valtakunnallisia ja paikallisia järjestöjä 

sekä organisaatioita. PAAVO-hankkeen toiminta-ajatuksessa pitkäaikaisasun-

nottomalla tarkoitettiin henkilöä, jolla on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana 

toistuvia asunnottomuusjaksoja. Hanke aloitettiin PAAVO ensimmäisestä vuon-

na 2008–2011. Ensimmäisen hankkeen tavoitteena oli puolittaa pitkäaikais-

asunnottomuus. (Kaakinen 2012, 3.) 

 

Ensimmäisen PAAVO-hankkeen tulokset olivat positiivisia. Pitkäaikaisasunnot-

tomien määrä lähti selvästi vähenemään hankkeiden alettua. Keskeisiä koko-

naisvaltaisia tuloksia hankkeen kannalta ovat asuntojen määrän lisääntyminen, 

tukihenkilöstön lisääntyminen sekä ohjelmapaikkakunnilla syntyneiden raken-
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teellisten muutosten aikaansaaminen. Määrälliset tavoitteet ylittyivät selvästi. 

Kun vuonna 2008 hankkeen ensimmäinen vaihe aloitettiin, oli Helsingissä 1591 

pitkäaikaisasunnotonta. Kun hanke päättyi vuonna 2011, oli Helsingissä vain 

1240 pitkäaikaisasunnotonta. Tarkoituksena oli lisätä vuokra-asuntoja pitkäai-

kaisasunnottomille ja tässä Helsinki ylitti tavoitteet. Asuntoja saatiin yhteensä 

832, mikä on 82 asuntoa enemmän kuin tavoitteeseen oli kirjattu. (Kaakinen 

2012, 14–15.)  

 

Hanke sai jatkoa PAAVO -toinen ohjelmalla, joka toteutettiin vuosina 2012–

2015. Koska hankkeen ensimmäisen ajanjakson aikana oli tarkoitus puolittaa 

asunnottomuus, oli oletettavaa, että toisen hankkeen tavoite oli poistaa koko-

naan pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. Toisen ohjelman ai-

kana pitkäaikaisasunnottomille hankittiin 2500 uutta asuntoa ja asunnottomuus-

työhön palkattiin 350 uutta sosiaalityön ammattilaista, muun muassa asumis-

neuvojia. Asunnottomien asumisen laatu ja turvallisuus ovat parantuneet ja 

asumiseen liittyvät sosiaalisen kuntoutuksen edellytykset ovat kohentuneet. Eri-

laisia asuntoloita on korvattu vuokrasopimusperusteisilla asumisyksiköillä. Ta-

voitteena oli vähentää pitkäaikaisasunnottomuuden riskiä tehostamalla sosiaali-

sen vuokra-asuntokannan käyttöä sekä ennaltaehkäistä asunnottomuutta. 

(Kaakinen 2013, 15–16; Pleace ym. 2015, 3). 

 

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tarkoitettu PAAVO-kokonaisuus 

päättyi vuoden 2015 lopussa. Tulokset olivat hyviä, minkä seurauksena kehitet-

tiin uusi AUNE-hanke asunnottomuuden ennaltaehkäisyksi, asunto ensin näkö-

kulmasta. Hanke alkoi vuonna 2016 ja päättyy 2019. Hankkeen tarkoituksena 

on liittää asumissosiaalinen työ tiiviimmäksi osaksi syrjäytymisen torjuntaa ja 

sosiaalisen vahvistamisen politiikkaa. Käytännössä tavoitteena on siis panostaa 

asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, asumisedellytysten vahvistamiseen ja 

asunnottomuuden uusiutumisen torjumiseen. AUNE-hankkeen lähtökohtana on 

jälleen asunto ensin -periaate. Hankkeen keskeisiä arvoja ovat ennaltaehkäisy, 

osallisuus, integraatio, innovatiivisuus, vaikuttavuus, kansainvälisyys ja alueelli-

suus. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä on tärkeää minimoida asunnotto-

muuteen johtavia riskitekijöitä. Ennaltaehkäisyssä pitäisikin panostaa asunnot-
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tomuudelta suojaaviin tekijöihin. Tämän lisäksi on erittäin tarpeellista tarjota 

kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.  Asunnottomuuden uusiutumista halutaan eh-

käistä katkaisemalla pitkäaikaisasunnottomien asunnottomuuskierre sekä saa-

da aikaan pysyviä asumisen tuloksia heille. Liittämällä asumissosiaalinen työ ja 

asunto ensin – lähestymistapa tiiviiksi osaksi kokonaisvaltaista syrjäytymisen 

torjuntaa ja unohtamatta sosiaalisen vahvistamisen politiikkaa luodaan hyvät 

edellytykset asunnottomuuden poistamiselle. (Karppinen & Fredriksson 2014, 

6.) 

 

3.4 Asumisen tukipalvelut 

 

Suomessa asumisen tukipalveluita velvoittaa lainsäädäntö. Perustuslain mu-

kaan julkisen vallan on edistettävä jokaisen kansalaisen oikeutta asuntoon ja 

tukea asumisen omatoimista järjestämistä (1999/731). Kunnan velvollisuutena 

on luoda alueelliset yleiset edellytykset asunto-olojen kehittämiselle. Asunnon 

järjestäminen kunnan asukkaalle on kunnan asuntoviranomaisen tehtävä.  

Asumista vuokra-asunnossa säätelee huoneenvuokralaki (481/1995.) Huone-

vuokralaki koskee vuokraamista suoraan vuokranantajalta ja välivuokrausme-

nettelyä. Asumista tukevien palveluiden järjestäminen on kunnan sosiaaliviran-

omaisten vastuulla. Sosiaalihuoltolain perusteella julkisen sektorin on järjestet-

tävä sosiaalipalveluita asumiseen liittyvän tuen tarpeen tyydyttämiseksi. 

(1301/2014.) Asumispalveluita tulee järjestää henkilölle, joka jostain erityisistä 

syistä tarvitsee apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Laki 

edellyttää, että asumispalveluiden asiakas saa omien tarpeidensa mukaisia 

kuntoutus- ja terveydenhuoltopalveluita. (Pitkänen & Törmä & Huotari & Puuma-

lainen 2015, 8.) 

 

Hajautetulla asumisella tarkoitetaan mallia, joka yhdistää asumisen normaalissa 

asuntokannassa sekä tuottaa riittävät palvelut asumisessa tukea tarvitseville 

ihmisille. Mallin keskiössä on asumispalveluryhmä. Eritysryhmiltä kysyttäessä 

suurin osa haluaa asua kuten muutkin. Oman asunnon ja itsenäisen elämän 

saaminen on monen erityisryhmään kuuluvan henkilön toive. Erityisryhmien it-

senäistä asumista voidaankin toteuttaa hajautetun asumisen menetelmällä. 
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Toimiviin hajautetun asumisen malleihin kuuluvat lähistöllä sijaitsevat yhteystilat 

sekä matalan kynnyksen toimipisteet. Hajautetussa asumisessa voidaan hyö-

dyntää myös verkostoasumisen mallia. Verkostoasuminen on kehittämisproses-

si, jossa asukas on mukana yhtenä keskeisenä toimijana asumisratkaisujen 

suunnittelussa. Kehittämisprosessi perustuu asuinalueen resurssien hyödyntä-

miseen. (Pitkänen ym. 2015,9.) 

 

Helsingin kaupunki on järjestänyt hajautettua asumista asunnottomille vuodesta 

1980 lähtien. Helsingin kaupungin asunnottomien asunnoista ja niihin tuotavista 

asumispalveluista vastaa Asumisen tuki–jaos (ASTU). ASTU:n asukkaat ovat 

yksinäisiä asunnottomia, lapsettomia pariskuntia ja mielenterveysasiakkaita. 

Esittelemme myöhemmin työssämme enemmän ASTUN:n toimintaa. Asiakkaat 

ovat pääosin yksinäisiä miehiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Asi-

akkuuden perustana on tuen tarve. ASTUN:n toiminnan nähdään vaikuttavan 

asumisen jatkumiseen. Asunto-osakeyhtiöt saavat asukkaan tilanteeseen no-

peasti reagoivan verkoston tuen ja seurannan. Asukkailla säilyvä tuen mahdolli-

suus on auttanut päihde- ja mielenterveysongelmaisia, maahanmuuttajia sekä 

jälkihuollon nuoria, joilla tuentarve voi yhtäkkiä lisääntyä. Myös niiden asiakkai-

den vuokranmaksuongelmiin, jotka eivät ole lähityönpiirissä, puututaan nopeas-

ti. (Pitkänen ym. 2015, 24–25.) 

 

Hajautetun asumisen onnistumiseen vaikuttaa se, pystytäänkö tukea tarjoa-

maan joustavasti. Haasteena on myös asumisen tuen tarpeen määrittäminen 

alku- ja loppuvaiheessa, koska asiakkaalla tuen tarve voi vaihdella. Tästä johtu-

en tukipalveluissa tarvitaan liikkumavaraa. Asumisen ehtona alkuvaiheessa on 

hyvän kontaktin luominen. Tällä voidaan estää häätöön johtavien ilmiöiden syn-

tymistä. Nopeasti asiakkaan tilanteeseen puuttuvat moniammatilliset tiimit ja 

häiriöihin erikoistuneet tiimit ovat erittäin tärkeitä joustavan tuen ja asumisen 

pysyvyyden kannalta. (Pitkänen ym. 2015, 56.) 
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4 ASUMISEN TUKIPALVELUT HELSINGISSÄ 

 

 

4.1 Asunnottomien palvelut Helsingissä 

 

Helsingissä asunnottomille on tarjolla erilaisia palveluita. Ensimmäiseksi asun-

nottomaksi jääneet hakevat toimeentulotukea oman alueensa sosiaalityön- ja 

sosiaaliohjauksen palvelupisteestä. Kaikille asunnottomille kuuluvat yhtäläiset 

sosiaali- ja terveyspalvelut kuin muillekin. (Helsingin kaupunki 2015 a.) 

 

Helsingissä hätämajoituksesta vastaa Hietaniemen palvelukeskus. Tällä hetkel-

lä hätämajoitukseen mahtuu öisin 43 miestä ja 9 naista. Palvelu on maksuton. 

Hietaniemessä on myös mahdollisuus tilapäiseen asumiseen. Yhden hengen 

soluhuoneita on saman verran kuin hätämajoituksessa. Tilapäinen majoittumi-

nen on tarkoitettu kadulla asuville tai asumispäivystyksessä yöpyville. Palveluun 

hakeudutaan palvelukeskuksen sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kautta. 

Asumisesta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan määrittämä vuorokausi-

maksu. (Helsingin kaupunki 2016 d.) 

 

Tukiasuminen on tarkoitettu yli 18- vuotiaille yksinäisille naisille ja miehille sekä 

pariskunnille, jotka ovat asunnottomuusuhan alla olevia tai asunnottomia. Tuki-

asunnoissa asuvilla on tarve tukeen elämänhallinnassa tai asumisessa. Tuki-

asuntoon haetaan Asumisen tuen SAS -toiminnan kautta. Asuminen on vuokra-

sopimuspohjaista. Helsingin kaupungilla on myös muutama asumisyksikkö, 

joissa on mahdollisuus tuettuun päihteettömään asumiseen. Helsingistä löytyy 

myös yksityisten palveluntarjoajien tarjoamia asumisyksiköitä, esimerkiksi Pe-

lastusarmeijan, Helsingin vieraskodin, Sininauhasäätiön sekä Helsingin diako-

nissalaitoksen toimesta.  (Helsingin kaupunki 2015 b; Pelastusarmeija 2015: 

Helsingin vieraskoti i.a; Sininauha i.a; Helsingin diakonissalaitos i.a.) 

 

Tämän lisäksi ympäri Helsinkiä on myös 9 tukikotia. Tukikodit on tarkoitettu asi-

akkaille, jotka eivät selviydy arkipäivän asioista päihdeongelman tai jonkin muun 

syyn takia. Tukikotien tarkoitus on tarjota jokapäiväistä apua arjen hallinnassa. 



18 

 

Kuitenkin vain Kulosaaren nuorten tukikodissa on ympärivuorokautista tukea 

tarjolla. (Helsingin kaupunki 2015 c.) 

 

4.2 Asumisen tuki 

 

Asumisen tuki toimii Helsingin Sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa. Asumi-

sen tuen tuottamat palvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluita. 

Tämän lain mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen jär-

jestelmää, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat erityisistä syistä tukea 

ja apua asunnon tai asumisensa järjestämisessä. (Sosiaalihuoltolaki 2014.) 

 

Helsingin kaupungin Asumisen tuki vastaa täysi-ikäisten asunnottomien lapset-

tomien pariskuntien, mielenterveysasiakkaiden sekä yksinäisten asiakkaiden 

asumispalveluiden järjestämisestä. Asumisen tuen palveluita ovat arviointi- ja 

sijoitustyö, tuetun asumisen sosiaalipalvelut sekä Hietaniemenkadun palvelu-

keskus. (Helsingin kaupunki 2015 a.)  

 

Asumisen tuella on yhteensä 2406 pienasuntoa ympäri Helsinkiä. Tämän lisäksi 

Asumisen tuella on solutukiasuntoja ja tukikotien paikkoja yhteensä 377, yh-

teensä siis 2783 asuntoa. Pieni osa näistä asunnoista on Helsingin kaupungin 

asuntokannassa, suurin osa asunnoista on normaaleissa osakeyhtiöissä. Asu-

misen tuki on saanut PAAVO-ohjelmien kautta joka vuosi 30 uutta jälleenvuok-

rausasuntoa. Asumisen tuen palveluita voidaan nimittää asunto ensin -

periaatteen mukaisiksi. Asiakkaalle osoitetaan ensin asunto. Tuen muodot ja 

asiakkaan tavoitteet määritellään yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa, kun asumi-

nen on alkanut. Asumisen tuen sosiaaliohjaajat tekevät työtä tukea tarvitsevien 

ihmisten kanssa ja työn tavoitteena on tukea asiakkaita itsenäiseen elämiseen. 

(Asumisentuki, i.a; Welin 2015, 14.)  

 

Asumisen tuessa on yhteensä 144 työntekijää. Asumisen tuella on hajautettuja 

pienasuntoja, solutukiasuntoja ja tukikoteja. Näiden palveluiden ohjaavaa työtä 

tekee 17 sosiaaliohjaajaa, johtava sosiaaliohjaaja, vastaava ohjaaja, kaksi oh-
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jaajaa, asukashuoltaja, sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa. Näistä työntekijöistä 

osa kuuluu pienasuntotyöryhmään. (Asumisentuki, i.a; Welin 2015, 13.) 

 

Kotikuntoutustiimi on saanut alkunsa Nimi ovessa - hankkeesta osahankkeena. 

Hanke oli pilottihanke sosiaali- ja terveystoimen välillä. Hankkeen tarkoituksena 

oli kerätä kokemuksia siitä, millaisella ja miten intensiivisellä tuella pitkäaikais-

asunnoton voi asua pienasunnossa. Kotikuntoutustiimissä on neljän hengen 

työryhmä; sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja sekä kaksi lähihoitajaa. Kotikuntoutus-

tiimin työprosessi alkaa Hietaniemenkadun palvelukeskuksesta. Hietaniemen-

kadun sosiaalityöntekijä tekee listan sellaisista ihmisistä, joilla näkee mahdolli-

suuden itsenäiseen asumiseen. Kotikuntoutustiimi tutustuu näihin ihmisiin ja 

tämän jälkeen heille tarjotaan Asumisen tuen pienasuntoa. Aluksi vuokrasopi-

mus tehdään kuuden kuukauden määräajaksi. Asiakas muuttaa pienasuntoon 

ja siirtyy kotikuntoutustiimin alaisuuteen. Kotikuntoutustiimi tekee yhteistyötä 

myös pienasuntotyöryhmän sekä lähityön kanssa. (Asunto ensin i,a.b.) 

 

Lähityö on yksi Asumisen tuen työmuodoista. Lähityössä asiakkaan tuen tarve 

lähtee asiakkaasta itsestään. Sosiaaliohjaajat tekevät kontrollikäyntejä asiak-

kaiden koteihin sekä soluasuntoihin. Lähityön haasteena ovat asiakkaiden puut-

teelliset asumistaidot sekä toimintakyvyn vaihtelu. Työn tavoitteena on antaa 

asiakkaalle välineet itsenäiseen asumiseen. Lähityössä painopiste pyritään siir-

tämään ongelmasta mahdollisuuksiin asiakkaiden omia voimavaroja hyödyntä-

en. Häiriötiimi sekä kotikuntoutustiimi tekevät lähityön kanssa tiivistä yhteistyö-

tä. (Asunto ensin i.a.c.)  

 

4.3 Asiakkuuden kulku 

 

Asumisen tuen prosessi lähtee liikkeelle sijoitus- ja arviointityötä tekevistä sosi-

aalityöntekijöistä. Sosiaalityöntekijät saavat hakemuksen tai kutsuvat asiakkaan 

haastatteluun. Hakemuksen on voinut lähettää alueen sosiaalityöntekijä tai so-

siaaliohjaaja, Asumisen tuen asumispalveluohjaaja, sairaalan sosiaalityöntekijä 

tai jokin muu vastaava taho. Asiakkaalla itsellään on myös mahdollisuus varata 
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aika sosiaalityöntekijälle. Yleensä asiakkaat ovat jo olleet asunnottomia tai 

asuminen ei ole onnistunut ilman tukea. (Asumisentuki, i.a; Welin 2015, 13.) 

 

Haastattelun jälkeen sosiaalityöntekijä tekee asiakkaasta arvion ja vie hake-

muksen SAS -ryhmään (selvitä-arvioi-sijoita). SAS -ryhmään kuuluvat sosiaali-

työntekijät, johtava sosiaalityöntekijä, SAS-sijoittaja, tukiasumisen päällikkö, 

arviointipäällikkö, asukashuoltaja, johtava sosiaaliohjaaja sekä lähityötä teke-

vien sosiaaliohjaajien vastaava ohjaaja. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. En-

simmäisellä kokouskerralla keskitytään asiakastapauksiin, joiden on arvioitu 

pärjäävän tukiasumisessa eli omassa pienasunnossa, solutukiasunnossa tai 

tukikodissa. Toisella kokouskerralla käsitellään tuetumman asumispalvelun tar-

peessa olevia asiakkaita. Kokouksessa käydään jokaisen asiakkaan kohdalla 

päätöstaso ja asiakkaalle ilmoitetaan päätöksestä virallisella sosiaalihuoltolain 

mukaisella valituskelpoisella päätöksellä. Kun asiakas saa päätöksen tukiasu-

misen pienasunnosta, päätetään samalla onko asiakkaalla tarvetta Asumisen 

tuen lähityölle. Kaikilla asukkailla ei ole tarvetta lähityölle. Lähityötä tarvitseville 

nimetään oma sosiaaliohjaaja ennen asunnon luovutusta. (Asumisentuki, i.a; 

Welin 2015, 13.) 

 

Tämän jälkeen asiakas saa kodin pienasunnosta, solutukiasunnosta tai tukiko-

dista. Toisinaan asuntoa ei saa heti, vaan asiakas siirtyy jonottomaan seuraa-

vaa vapaata asuntoa.  

 

4.4 Omistajatahot 

 

Asumisen tuen asunnot omistaa Helsingin asuntohankinta sekä Y-säätiö. Hel-

singin asuntohankinta on Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Yhtiön tarkoituk-

sena on tarjota asuntopalveluita helsinkiläisille. Helsingin asuntohankinta omis-

taa vapaarahoitteisia sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 

rahoitettuja vuokra-asuntoja. Asunnot vuokrataan Helsingin kaupungin Stadin 

asunnot -palvelun kautta. Yhtiö on perustettu 1983 ja tällä hetkellä yhtiö omistaa 

noin 3500 pääosin pientä asuntoa. (Asuntohankinta, i.a.) 
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Helsingin asuntohankinta vuokraa asuntoja Helsingin kaupungin vuokra-

asunnoiksi tai suoraan vapaille asuntomarkkinoille. Tämän lisäksi asuntoja väli-

vuokrataan kaupungin virastoille työsuhdeasunnoiksi sekä erityisryhmien asun-

noiksi. (Asuntohankinta, i.a.) 

 

Y-säätiö on sitoutumaton ja neutraali toimija, joka on perustettu vuonna 1985. 

Y-säätiön tavoitteena on vaikuttaa siihen, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä ilman 

asuntoa. Asunnot on tarkoitettu ihmisille, joiden on vaikea saada asuntoa. Y- 

säätiöllä on tällä hetkellä asuntoja ympäri Suomea n. 16 300, mutta niitä hanki-

taan lisää ostamalla yksittäisiä huoneistoja ja rakentamalla. Y-säätiö tarjoaa 

vuokra-asuntoja 53 kaupungissa ja kunnassa ympäri Suomea. Säätiö tekee 

yhteistyötä kaupunkien, seurakuntien sekä seurojen ja järjestöjen kanssa. Ta-

voitteena on, että jokaiselle olisi koti ja mahdollisuus yksityisyyteen. Y-säätiö 

toimii Suomessa vahvasti asunto ensin -periaatteen kehittäjänä sekä koordinoi 

suomalaisjärjestöjen toimintaa FEANTSA -kattojärjestössä. (Y-säätiö 2016.) 

 

Y-säätiön omistamien asuntojen jakaminen toteutuu useimmiten yhteistyötahon 

jälleenvuokrauksen kautta. Asuntoja on jälleenvuokrattu kunnille, seurakunnille, 

yhteistyökumppaneille sekä yhdistyksille ja järjestöille. Pääkaupunkiseudulla 

säätiöllä on myös asuntoja, joiden vuokrauksesta se itse vastaa. Tämän lisäksi 

Y-säätiö on rakennuttanut vuokrataloja.  (Y-säätiö 2016.) 
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5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

Asunnottomuutta Helsingissä on tutkittu paljon. Asunnottomuuden vähentä-

miseksi on kehitetty erilaisia hankkeita asunnottomuudesta kuten aiemmin esi-

telty PAAVO -hanke. Asunnottomuuden poistaminen on niin valtion kuin kun-

nankin prioriteettilistalla korkealla. Tästä huolimatta aikaisempia tutkimuksia 

Asumisen tuesta ei juurikaan ole.  

 

Muutama ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus on tehty yhteistyössä Asu-

misen tuen kanssa. Aiheet ovat liittyneet asiakkaiden kokemuksiin sekä sosiaa-

liohjauksen menetelmiin. Inna Tomson (2015) on keskittynyt työssään asiakas-

lähtöisen lähityön arviointiin ja asiakkaiden äänen kuulumiseen. Hänen työnsä 

tarkoituksena oli saada asiakkaiden kokemukset ja mielipiteet työn vaikuttavuu-

desta ja laadusta esille. Keskeisenä tuloksena tutkimuksessa oli asiakkaiden 

kokema positiivinen ja negatiivinen riippuvuus lähityöntekijästä. Lähityöntekijä 

tuki asiakkaita byrokratian hoidossa. (Tomson 2015, 6–7.) 

 

Laura Welinin (2015) opinnäytetyön tarkoituksena oli saada Asumisen tuen so-

siaaliohjaajien työ näkyväksi sekä esitellä työssä käytettäviä työmuotoja. Käy-

tettyjä työmuotoja Asumisen tuen lähityössä ovat muun muassa suunnitelmalli-

suus ja arviointi, vuorovaikutukseen perustuva tuki, jalkautuva työ sekä verkos-

totyö. Kehittämiskohteita olivat tiedon jakaminen työntekijöiden kesken, työn 

tuloksellisuuden osoittaminen sekä työskentely tukeen sitoutumattomien kans-

sa. (Welin 2015, 6–7.) 

 

Opinnäytetyössämme ja tuloksia esiteltäessä sivuamme kumpiakin aihealueita, 

mutta työmme tavoitteet ja lähtökohdat ovat erilaiset. Aikaisemmat ylemmän 

ammattikorkeakoulun tutkimukset voivat tukea tutkimuksemme tuloksia.  

 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA on julkaissut vuonna 

2010 asumisturvakeskuksen selvitystyöaineiston häätöjen ja asunnottomuuden 

ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista, menetelmistä ja haasteista Helsingissä. 
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Selvitys on tehty pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja työn 

on rahoittanut valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Selvitystyö on 

saanut lähtökohtansa PAAVO -hankkeesta. Selvityksessä on annettu kaksi pe-

rustehtävää valtion asumisturvakeskukselle ja Helsingin kaupungille: häätöjen 

vähentäminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen. Vaikka raportissa ei 

ole huomioitu suoraan Asumisen tukea, on siinä tuotu selkeästi esille häätöihin 

liittyviä asioita Helsingissä. Selvityksestä kävi ilmi, että asumisohjaajalle ja 

asunnottomuutta ennaltaehkäisevälle työlle on tarvetta. Lisäksi enemmistö 

haastateltavista ei uskonut asunnottomuuden loppuvan PAAVO- hankkeen jäl-

keen. (Kettunen 2010, 4.)  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa työntekijöitä haastattelemalla mahdol-

lisimman selkeä ja helposti omaksuttava prosessikaavio tehdystä työstä. Kaavi-

on tarkoituksena oli saada esille, minkälaisia erilaisia välineitä, menetelmiä ja 

toimintamalleja työryhmä hyödyntää häiriötilanteissa. Kaaviota on mahdollista 

hyödyntää uusien työntekijöiden koulutuksessa sekä toimintaa esiteltäessä.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 

 

1. Millainen on häiriötiimin työprosessi häiriötilanteessa? 

2. Miten työryhmän toimintaa voitaisiin kehittää? 

 

 

 6.2 Menetelmät ja aineisto 

 

Asumisen tuen pienasuntotyöryhmän työprosessin kuvaamiseksi valitsimme 

kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena 

on ilmiöiden ymmärtäminen, tulkinnan antaminen sekä kuvaaminen. Laadulli-

sessa tutkimuksessa ei ole samanlaista tiukkaa viitekehystä, kuin kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pääosin prosesse-

ja. Laadullinen tutkimus siis käyttää sanoja ja lauseita eikä niinkään lukuja. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ei myöskään pyritä määrällisen tutkimuksen 

mukaisiin yleistyksiin. Laadullisen aineiston analysointivaihe on prosessi, joka 

etenee sykleissä. (Kananen 2008, 24–25; Kananen 2014 18.) 

 

Olemme keränneet aineistomme asumisen tuen työntekijöiltä haastattelemalla. 

Haastattelurungon teimme yhdessä pienasuntotyöryhmän esimiesten kanssa. 

Saimme tietoa ryhmän toiminnasta ja asioiden kulusta häiriötilanteissa. Tieto oli 

tärkeää, jotta osasimme kysyä työmme kannalta tarkoituksenmukaisia ja oleelli-
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sia kysymyksiä. Olemme luoneet puolistrukturoidun haastattelurunkomme työ-

yhteisötahon kanssa. Haastattelurunko on liitteenä 2. Lisäksi meillä oli käytettä-

vissä tilastollista tietoa. Tilastotiedot saimme Asumisen tuesta johtavalta sosiaa-

liohjaajalta, joka oli kerännyt aineistoa viiden kuukauden ajan. 

 

Haastattelimme kahdeksaa työntekijää Asumisen tuesta yksilö- ja ryhmähaas-

tatteluilla. Haastateltaviin kuului häiriötiimin neljä sosiaaliohjaajaa, kaksi työnte-

kijää kotikuntoutustiimistä sekä vastaava sosiaaliohjaaja ja tukiasumisen pääl-

likkö. Haastateltaviin ei kuulunut yhtään lähityöntekijää. Haastateltavat on valittu 

johtavan sosiaaliohjaajan ja tukiasumisen päällikön ehdotusten pohjalta. Haas-

tatteluiden kesto oli tunnista kahteen. Haastatteluiden aikana kävimme läpi puo-

listrukturoidun teemahaastattelurungon kysymyksiä ja annoimme myös haasta-

teltaville mahdollisuuden lisätä omia kokemuksiaan. Haastatteluiden yhtenä 

päämääränä oli saada vastaukset tutkimuskysymyksiin. Jokainen haastattelu 

äänitettiin ja äänitykset litteroitiin sana sanalta. Litteroituja sivuja tuli yhteensä 

72.  

 

 

6.3 Haastattelu aineistonhankintamenetelmä 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valitsimme työntekijöiden haastattelemisen. Haas-

tattelun etuna on sen joustavuus. 

 

Haastattelija voi tarkentaa kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä sekä keskustel-

la haastateltavan kanssa. Haastattelun onnistumisen kannalta oli hyvä antaa 

haastateltavien tutustua kysymyksiin etukäteen. Eettisesti tarkasteltuna oli hyvä 

tiedottaa haastateltaville, mitä aihetta haastattelu koskee. Haastattelun etuna oli 

myös mahdollisuus valita haastateltaviksi henkilöitä, joilla mahdollisesti on tie-

toa tutkittavasta aiheesta.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72–74.) 

 

Haastattelumenetelmänä käytimme teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Teemahaastattelussa edettiin etukäteen valittujen teemojen mu-

kaisesti. Metodologisesti teemahaastattelussa tulee korostaa ihmisten erilaisia 
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tulkintoja eri asioista, asioille antamia merkityksiä sekä miten näistä asioista 

syntyy merkityksiä vuorovaikutuksessa. Haastattelun aikana voi kysyä tarkenta-

via kysymyksiä sekä tarvittavia lisäkysymyksiä. Teemahaastattelun tarkoitukse-

na on kuitenkin löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 74–75.)  

 

Teimme yhden haastattelun myös ryhmähaastatteluna, johon osallistui kolme 

haastateltavaa. Ryhmähaastattelu on joustava, nopea ja yleensä paljon infor-

maatiota kerralla antava tiedonkeruumenetelmä, joka ei vaadi suuria resursseja 

(Pötsönen & Pennanen 1998, 3). Ryhmähaastattelussa vuorovaikutus tapahtuu 

vetäjän ja kunkin osallistujan välillä. Ryhmän vetäjä tekee käytännössä yksilö-

haastattelua ryhmätilanteessa esittäen tietyn kysymyksen vuorotellen kaikille 

osallistujille. Tavoitteena on pitää ryhmäkeskustelun kontrolli itsellä, eikä antaa 

osallistujien keskustella aiheesta keskenään. Ryhmähaastattelun etuna on sen 

runsas tiedonsaanti. Ryhmähaastattelussa voi nousta joitain sellaisia asioita 

esille, joita ei olisi itse muistanut tai osannut pukea sanoiksi yksilöhaastattelus-

sa. Ryhmähaastattelun haasteina on yksilöllisyyden katoaminen ja omien 

eriävien mielipiteiden kertominen. (Valtonen 2005, 223–224; Pötsönen & Pen-

nanen 1998, 4). 

 

Haastateltavien pieni määrä ei ole haitallista. Tärkeämpää laadullisessa tutki-

muksessa on se, että haastateltavat tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisim-

man paljon. Tutkimuksessa pitää tulla ilmi, miten haastateltavien valinta on teh-

ty ja täyttävätkö he sopivuuskriteerit. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.) Aineis-

ton keräämiseen saimme tutkimusluvan Helsingin kaupungilta. 

 

 

6.4 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analysointimme on teorialähtöinen. Se on perinteinen analyysimalli ja 

nojaa johonkin tietyn mallin, teorian tai auktoriteetin ajatteluun. Analyysia ohjaa 

valmis, aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. Tämänlaisen analyysin 

taustalla on usein aikaisemman tiedon testaaminen uudessa asiayhteydessä. 
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Tutkimuksen teoreettisessa osassa on jo valmiiksi hahmotellut kategoriat. Näi-

hin kategorioihin tutkija suhteuttaa aineistonsa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 97–

98.)  

 

Ensimmäinen aineiston analysointivaihe on usein litterointi. Äänitetyt haastatte-

lut muutetaan sanamuotoon. Litteroinnin tarkkuus määräytyy metodistisen lä-

hestymistavan ja tutkimusongelman perusteella (Ruusuvuori 2010, 424). Litte-

roinnin eri tasoja ovat sanatarkka litterointi, yleiskielinen litterointi sekä proposi-

tiotason litterointi (Kananen 2008, 80). Päädyimme omassa työssämme sana-

tarkkaan litterointiin. 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnissa on tärkeää tarkastella tekstiä 

tutkimuskysymysten näkökulmasta. Kerätylle aineistolle on tarkoituksenmukais-

ta esittää tutkimuskysymykset ja niiden pohjalta etsitään vastukset. Kun tutki-

muskysymyksiin on löytynyt vastaukset, aineisto jaetaan samoihin sisältöihin. 

Perehtymällä aineistoon huolellisesti pyritään löytämään aineistoon kätketyt 

vastaukset, jonka seurauksena tutkimusongelman tulisi ratketa. (Kananen 2014, 

100–101.)  

 

Kun aineisto oli analysoitu, jaoimme sisällöt teemahaastattelurungon mukaisiin 

asiakokonaisuuksiin. Luokittelimme haastattelusta nousseita vastauksia teema-

haastattelurungon mukaisesti samankaltaisiin vastuksiin. Teemat olivat työnku-

va, häiriöön puuttuminen, kotikäynnit, häiriön kirjaaminen sekä häiriön jälkeen 

tapahtuvat asiat. Pyrimme analysoinnissa kiinnittämään huomiota kokonaisuu-

teen ja löytämään haastatteluista tutkimuskysymyksiin vastaukset. Aineistoa 

analysoidessa pyrimme jäsentelemään ja pohtimaan, mitä aineisto sisältää, 

mistä aineistossa on kysymys, millä tavoin vastauksia on ilmaistu sekä missä 

määrin vastauksia on annettu. Kyse on siis aineiston tarkastelemisesta huolelli-

sesti ja sen koettelemisesta vertaillen sen sisältöä.  

 

Laadullisen analyysin muodot jaetaan usein deduktiiviseen (yleisestä yksittäi-

seen) sekä induktiiviseen (yksittäisestä yleiseen) analyysiin. Jako muodostuu 

usein tutkimuksen tulkintaan käytetystä päättelyn logiikasta. Silti usein jätetään 



28 

 

huomioimatta kolmas päättelyn logiikka eli abduktiivinen päättely. Tämän mu-

kaan teorianmuodostus on mahdollista vain, jos havaintoihin liittyy jonkinlainen 

johtoajatus tai johtolanka (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95.) 

 
Olemme pyrkineet käyttämään etsimäämme teoriaa apuna aineiston analyysin 

etenemisessä. Laadullisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys voikin olla väl-

jempi kuin määrällisessä tutkimuksessa. Asunnottomuus on tutkimuksemme 

keskeinen käsite. Tutkimuksemme teoreettisessa osassa oli valmiiksi hahmotel-

tu kategoriat, joihin suhteutimme aineistomme. Pyrimme luomaan tutkimusky-

symykset ja teoriaosuuden Diakin ohjeiden mukaisesti. Toisaalta halusimme 

myös huomioida ja kunnioittaa työyhteisötahon esittämiä toiveita. Tutkimustu-

loksemme pitäisi siis jollain tavalla vahvistaa teoriaamme asunnottomuudesta ja 

asumisen tukipalveluista. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 150.) 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohteesta nousevia 

ilmiöitä tutkittavien näkökulmasta. Laadullinen tutkimus kohdistuukin laatuun 

eikä määrään. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on myös tutkimustehtävän 

muotoutuminen tutkimuksen edetessä. Aineistoa analysoidessa pyrimme löy-

tämään tutkimuskysymyksiin vastaukset hyödyntäen jo olemassa olevaa teori-

aa. Tiivistimme aineistoa, tulkitsimme sitä sekä kävimme vuoropuhelua teorian, 

empirian ja oman ajattelumme kanssa. Käyttämämme tilasto on tukemassa ai-

neiston analyysiä, tuoden lukijalle esille konkreettisesti häiriöiden määriä ja ai-

heita. Pyrimme kirjaamaan ja tuomaan esille selvinnyttä tulosta autenttisin ai-

neistositaatein. Halusimme aineiston analyysissä tuoda lukijalle mahdollisim-

man paljon autenttisia vastauksia haastatteluista. Näin ollen lukijan on helpompi 

yhdistää suoria sitaatteja saatuihin tuloksiin. Suorat sitaatit luovat lukijalle myös 

luotettavuutta tutkimuksessa saaduista tuloksista. Aineiston analyysissa pyrim-

me pitämään jatkuvasti mielessä tutkimuskysymykset sekä jo valmiiksi olevan 

teorian. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 97, 150.)  
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7 TULOKSET 

 

 

7.1 Häiriöilmoitukset 

 

Häiriöstä tai häiriötilanteesta puhuessamme tarkoitamme tilannetta, jossa tue-

tun asumisen asiakkaan asumisesta on tehty häiriöilmoitus. Ilmoituksen syynä 

voi olla esimerkiksi liian äänekäs käyttäytyminen asunnossa. Ilmoituksen vas-

taanottaa johtava sosiaaliohjaaja. Kaavion tarkoituksena on tuoda lukijalle ilmi, 

kuinka paljon ja millaisia häiriöilmoituksia häiriötiimi vastaanottaa. 

 

Opinnäytetyötämme varten saimme häiriötiimin johtavalta sosiaaliohjaajalta vii-

den kuukauden otannan ilmoitetuista häiriöistä. Jaoimme saapuneet häiriöilmoi-

tukset neljään eri kategoriaan: metelöinti ja häiritsevä käytös, asunnon siivotto-

muus, rakenteelliset vahingot sekä muut häiriöt. Metelöinti ja häiritsevä käytös -

ilmoituksissa kyse on usein metelöinnistä tai tupakoinnista huoneistossa. Asun-

non siivottomuus -ilmoituksissa kyseessä on yleisesti asunnon epäsiisti kunto 

tai epäily asunnossa olevista luteista tai muista tuholaisista. Rakenteelliset va-

hingot -ilmoitukset koostuvat vesivahingoista, rikkoontuneista ovista ja ikkunois-

ta sekä tulipaloista. Muut häiriöt sisältävät häiriöilmoitusten syitä, joita oli vaikea 

kategorisoida. Häiriöilmoituksia tuli muun muassa parvekkeen kautta kulkemi-

sesta, pienkiväärillä ampumisesta, lintujen ruokinnasta, rasismista, asunnon 

jälleenvuokrauksesta, prostituutioepäilystä, sähkönotosta rapusta, huumekau-

pasta, ikkunan auki pitämisestä sekä asukkaan kuolemisesta.  
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Taulukko 1. Vastaanotetut häiriöilmoitukset 

 

 elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Yhteensä 

Metelöinti/ 

Häiritsevä 

käytös 

9 13 10 8 10 50 

Asunnon sii-

vottomuus 

6 1 5 4 3 19 

Rakenteelliset 

vahingot 

2 4 4 5 3 18 

Muut häiriöt 6 3 6 8 5 28 

Yhteensä 23 21 25 25 21 115 

 

 

Viidessä kuukaudessa häiriötiimi vastaanotti yhteensä 115 ilmoitusta häiriöistä. 

Eniten häiriöitä tuli loka- ja marraskuussa. Vähiten häiriöilmoituksia saapui syys- 

ja joulukuussa.  Keskimäärin kuukaudessa tuli 23 häiriöilmoitusta. Yleisin ilmoi-

tuksen syy oli metelöinti tai häiritsevä käyttäytyminen, joita oli yli puolet ilmoi-

tuksista. Niistä ilmoitettiin 50 kertaa viiden kuukauden aikana. Häiriöilmoitusten 

suuri määrä näyttäytyi myös haastatteluissa. Yli puolet haastateltavista kertoi 

metelöinnin tai muun häiritsevän käytöksen olevan syynä ilmoituksille. Haasta-

teltavat kokivat, että asukkaat olivat harvemmin yksin aiheuttaneet metelöintiä. 

Useimmiten asunnossa on ollut asukkaan ystäviä, kun ilmoitus on tehty. 

 

Nii se metelöinti on ihan sellainen yleisin. Tuntuma on myös se, et-
tä se on yhdessä ystäväpiirin kanssa aiheutettua. (H8) 

 

Metelöinti on suurin. (H6) 
 

Seuraavaksi eniten ilmoituksia oli muut häiriöt  -kategoriassa, yhteensä 28 il-

moitusta.  Siivottomuudesta ilmoitettiin 19 kertaa ja rakenteellisista vahingoista 

18 kertaa viiden kuukauden aikana. (Taulukko 1.)  
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7.2 Pienasuntotyöryhmän työnkuva 

 

Haastatellut työntekijät ovat olleet Asumisen tuessa töissä puolestatoista vuo-

desta kymmeneen vuoteen. Työntekijöillä on siis paljon kokemusta tutkittavasta 

aiheesta. Yli puolet haastatelluista henkilöistä on sosiaaliohjaajia. 

 

Pienasuntotyöryhmä kutsuu tiimiään häiriötiimiksi, mitä käytämme myös tulos-

ten tarkastelussa. Kotikuntoutustiimi on työssä omalla nimellään. Pienasunto-

työryhmä, kotikuntoutustiimi sekä Asumisen tuen lähityö kuuluvat käytännössä 

kaikki tukiasumisen työryhmään mutta muodostavat omat tiiminsä. 

 
Nää kolme häiriötiimin sosiaaliohjaajaa, jotka niiku vastaa pääsään-
töisesti näistä häiriötapauksista.  (H8) 
 
Minä olen sosiaaliohjaaja tossa niin sanotussa häiriötiimissä. (H3) 

 

Asumisen tuen työntekijät kertoivat päivittäisen työnsä olevan vaihtelevaa ja 

päivien olevan hyvin erilaisia. Työntekijöiden haastatteluissa näkyi selvästi kiin-

nostus työtään kohtaan ja arvostus asiakkaitaan kohtaan. Haastatteluissa työn-

tekijät kertoivat olevansa asiakkaiden puolestapuhujia häiriötilanteessa. Heidän 

yhtenä tehtävänään on auttaa asiakasta selviytymään arjen haasteissa sekä 

asumisen jatkumisessa. Lisäksi esille nousi, että yhtenä työn tarkoituksena on 

löytää asiakkaille tarvittavat tukimuodot asiakkaiden asuinalueilta.  

     

Me ollaan tavallaan se asukkaan puolestapuhuja sinne taloyhtiön 
suuntaan. (H6) 
 
Autetaan asiakasta arjessa selviytymisessä ja asumisessa, jotta 
asunto pysyis. (H1) 

     

Häiriö- ja kotikuntoutustiimin päivittäiseen työnkuvaan kuuluu paljon yhteistyö-

tahojen kanssa tehtävää tiimityöskentelyä. Haastatteluissa ilmeni, että ensisijai-

sesti suurin yhteistyötaho on omistajat eli Y-säätiö ja Helsingin asuntohankinta. 

   

Varmaan taloyhtiöt on pääasiallinen yhteistyötaho ja siihen liittyvät 
isännöitsijä ja ehkä välillä hallituksen puheenjohtajat. Isännöitsijöi-
den kanssa tehää varmaa eniten yhteistyötä. Sitte viellä Y-säätiön 
ja Helsingin asuntohankinnan kanssa, jotka omistaa nää meidän 
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asunnot. Ne on tietenkin siellä toisella puolella ne isoimmat yhteis-
työtahot. (H6) 
 
 

Muita haastatteluissa esiin tulleita yhteistyötahoja olivat muun muassa alueen 

sosiaaliasemat ja työntekijät, työvoimapalvelut, terveyspalvelut, katkaisuhoi-

toasemat, asiakkaiden omaiset, huoltoyhtiöt sekä poliisit. Työtä pyritään teke-

mään asunto ensin -periaatteella.  

 

 

7.3 Häiriöön puuttuminen 

 

Ensimmäisenä työryhmälle tulee virallinen ilmoitus tapahtuneesta häiriöstä. En-

sisijaisesti häiriöilmoitus saapuu asunnon omistajan taholta eli Y-säätiöltä tai 

Helsingin asuntohankinnalta. 

 
No ensisijaisesti vois sanoo et ilmotukset tulee omistajatahoilta, eli 
Y-säätiöltä ja Helsingin asuntohankkinalta. Sit taloyhtiö, jos proses-
si menee oikein ni taloyhtiön hallitus jos haluaa antaa varoituksen 
niin se osoittaa sen omistajalle eli jommalle kummalle näistä ja he 
lähettävät sen meille selvitettäväksi. (H8) 
 
 

Virallisia ilmoituksia tulee siis myös isännöitsijöiltä ja taloyhtiön hallitukselta. 

Haastatteluissa tuli esille, että ilmoituksia voi tulla myös alueen sosiaalityönteki-

jöiltä, naapureilta sekä muilta viranomaisilta. Kävi ilmi, että toisinaan on nope-

ampaa, jos työryhmälle tulee niin sanottu epävirallinen ilmoitus tapahtuneesta 

häiriöstä. Tällainen epävirallinen ilmoitus on esimerkiksi naapurin yhteydenotto 

suoraan häiriötiimiin tai asunnon omistajaan. Mitä nopeammin häiriötiimi saa 

ilmoituksen tapahtuneesta häiriöstä, sitä nopeammin asia voidaan selvittää. 

 

Paljon on sellaisia tuttuja naapureita, jotka jostain löytää meidän 
numeron ja saattaa soittaa suoraan meille tai laittaa s.postia. Tai ne 
soittaa asuntohankintaan tai Y-säätiöön ja ne antaa sieltä meidän 
numeroita suoraan. Ne tekee sillon sellasen niin sanotun epäviralli-
sen ilmoituksen. Nämä on toimivia ratkaisuja. Suorilla ilmoituksilla 
me voidaan puuttua niihin paljon nopeammin ku, että odotetaan 
hallituksen kokoontumista tai et ne voi lähettää sen virallisen ilmoi-
tuksen. Mitä nopeammin me puututaan niin sitä nopeammin me 
saadaan asiakkaalle tieto ongelmasta. (H6) 
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Häiriöilmoitus saapuu ensimmäiseksi pienasuntotyöryhmän johtavalle sosiaa-

liohjaajalle, jonka jälkeen hän jakaa sen työryhmälle hoidettavaksi. Toisinaan 

työryhmän työntekijä voi myös itse ottaa saapuneen häiriöilmoituksen hoidetta-

vakseen, varsinkin, jos kyse on jostain pienemmästä häiriöstä.  

 
Virallisia häiriöilmoituksia saapuu hyvinkin erilaisista syistä. Haastateltavat ker-

toivat, että selkeästi eniten ilmoituksia tulee metelöinnistä. Muita syitä vastaan-

otetuille häiriöilmoituksille voivat olla hajuhaitat, häiritsevä käyttäytyminen, tuho-

laisongelmat, rappukäytävien tuhoaminen, epäilyt verkkokomeroihin murtautu-

misesta, siivottomuus, hoitamattomat eläimet sekä tupakointi.  

 

Häiriöilmoituksen vastaanottamisen jälkeen seuraava vaihe on ilmoituksen pur-

kaminen. Ensimmäisenä työryhmä sopii, kuka ilmoituksen hoitaa. Tämän jäl-

keen tarkistetaan ensin sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmästä asukkaan 

tiedot ja onko kyseessä tuttu asiakas tai jo mahdollisesti tukiasumisen lähityös-

sä tai kotikuntoutuksessa oleva asiakas. Mikäli asukas on jo lähityön tai kotikun-

toutuksen asiakas, lähtee häiriötiimistä työntekijä mukaan kotikäynnille. 

 

Myös sillain tehdään et sovitaan kuka työpari sinne lähtee. Et jos se on jol-
lekkin tuttu ni sitte se tuttu tyyppi lähtee sinne mukaan. Sit sovitaan et 
meist joku lähtee pariksi. Minä tai joku vaa lähtee kattoo. Se tuttuus kan-
nattaa tässä niiku hyödyntää. (H8) 

 

Kun häiriöilmoitus saapuu, kiinnittävät häiriötiimin työntekijät huomiota ensisijai-

sesti siihen, ketä asiakasta ilmoitus koskee eikä niinkään ilmoituksen ongel-

maan. Kun ilmoituksen asiakas on löydetty, ruvetaan tämän jälkeen pohtimaan 

erilaisia ratkaisumalleja häiriöilmoituksen ratkaisemiseksi. Poikkeuksetta aina 

suoritetaan kotikäynti. Jos asiakasta ei tavoiteta kotikäynnillä, hänelle jätetään 

kutsu saapua toimistolle keskustelemaan tai saamaan virallinen varoitus tapah-

tuneesta häiriöstä. 

 

Pyritään aina tavottelemaan asukasta yleensä niin et jos ei samana 
päivänä ehditä niin seuraavana päivänä viimeistään käydään. Me 
ollaan ajateltu et tää ois hyvä osoitus naapureille, taloyhtiöille ja 
niinku edustajille, et me reagoidaan oikeesti nopeesti. (H8) 
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Toisinaan kiireessä ja vähäisemmässä vahingossa työryhmä joutuu priorisoi-

maan saapuvia ilmoituksia ja näissä tilanteissa asiakkaalle saatetaan soittaa 

kotikäynnin sijaan.  

 

Työntekijät kokivat, että työmenetelmistä dialogisuus toimii konkreettisesti asia-

kastyössä. Dialogisuus on tärkeä työmenetelmä ja se osoittaa myös asiakkaalle 

kunnioitusta ja välittämistä. Haastateltavat kertoivat, että heidän asiakkaitaan 

kohdellaan usein epäoikeudenmukaisesti ja heidän on oltava asiakkaidensa 

puolestapuhujia. 

 
Dialogisuus on varmaan sellainen konkreettinen työmenetelmä. 
Dialogisuus on kyl tosi tärkeää sen asiakkaan kanssa. (H6) 
 
Ei sitä voi muuta kun puhua asiakkaan kanssa. (H1) 

 
 
7.4 Kotikäynnit 

 

Työntekijät kokivat kotikäynnit erittäin tärkeäksi osaksi työprosessia. Kotikäynnit 

myös täyttävät heidän työpäiväänsä, koska niitä tehdään paljon.  

 

Kotikäynnit on ehdottoman tärkeitä, ihan yks tärkeimmistä asioista. 
(H8) 
 
 

Haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että koti on kaikille asukkaille tilanteesta 

huolimatta tärkeä. Työntekijöiden tulee kunnioittaa asiakkaiden kotia sinne men-

täessä esimerkiksi ottamalla kengät pois sisällä ja kysymällä kohteliaasti saako 

sisälle tulla. Kotikäynneillä työmenetelmänä toimii usein kannustava työote. On 

tärkeää, että annetaan myös kiitosta asiakkaille. Koti koetaan luontevaksi pai-

kaksi kertoa asiakkaan tilanteesta ja esille tulleesta häiriöilmoituksesta.  

 

Jos esimerkiksi nähdään ku mennään sisälle, että siellä on siistiä 
niin otetaan kengät pois. Kysytään saako tulla sisälle eikä vaan 
lampsita sisään. Välttämättä asiakas ei halua, että tullaan sisälle. 
(H3) 
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Kotikäyntien yksi merkittävä tekijä on myös todellisen tilanteen näkeminen. Asi-

akkaiden puhelimessa kertomat asiat ja todellisuus ovat välillä ristiriidassa. To-

dellisen tilanteen näkeminen on myös tärkeää ilmoituksen kannalta. Haastatel-

tavat kertoivat, että he ovat usein siinä asemassa, että ilmoituksesta on tullut 

erilainen tieto kuin mitä asiakas sanoo. Näissä tilanteissa on tärkeää itse nähdä 

oikea tilanne. Todellinen tilanne paljastuukin usein käymällä asiakkaan kotona. 

Näistä syistä johtuen kotikäynnit koettiin tärkeäksi työmenetelmäksi häiriöilmoi-

tuksen selvittämisessä. 

  

Asunnon näkemisellä ja nimenomaan yllätettynä saa aika paljon in-
formaatiota. (H6) 
 
Se on aika paljon sitä, että näkee omilla silmillään, mikä se ympä-
ristö ja tilanne on. Se pitää omilla silmillään nähdä kun työskentelee 
asiakkaiden kanssa. Ollaan asiakkaan ehdoilla. (H4) 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat valmistautuvansa kotikäynneille lukemalla ensin 

asiakkaan tiedot sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmästä. Katsomalla asiak-

kaan tiedot saatiin selville, onko asiakkaalla ollut mahdollisesti aikaisemmin häi-

riöilmoituksia. Lisäksi saatiin selville, ovatko esimerkiksi alueen sosiaalityönteki-

jät kirjoittaneet asiakkaasta muistiinpanoja. 

 

Sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmästä katsotaan informaatiota 
ja historiaa. Sieltä katotaan, et löydetäänkö me sieltä vanhoja häi-
riöilmoituksia. Sinne kirjottaa myös sosiaaliohjaajat ja duurin henki-
lökunta. Sieltä saattaa sit saada sellasta informaatiota mitä me ei 
tiedetä ainoastaan häiriöilmoituksen perusteella. (H6) 
 
 

Kotikäyntiin voidaan valmistautua tarkistamalla tarvitaanko mukaan terveyden-

huollon ihminen vai ei. Muutamat haastateltavat toivat ilmi tarkistavansa ennen 

kotikäyntiä, onko asiakkaalla mahdollisesti vuokravelkaa. Kotikäynneille men-

nessä yli puolet haastateltavista ilmoitti turvallisuuden tärkeäksi huomioitavaksi 

osa-alueeksi. 

 

Sit toki pitää aina pitää mielessä et miten siel sijoitutaan siel asun-
nossa ja et on aina vapaa kulku ovelle. (H7) 
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Siel voi yllättäen olla jotain porukkaa ja jos ne on päihtyneitä nii se 
ei oo välttämättä turvallinen juttu. (H8)  
 
 

Parityöskentelyn suurimpana hyötynä haastateltavat kokivat työturvallisuuden ja 

oikeusturvan. Asiakkaan reagoiminen tilanteeseen saattaa olla aggressiivinen, 

jonka vuoksi koettiin, että työskentely pareittain on hyvä asia.  

 

Turvallisuus on tärkeää parityöskentelyssä. Sitä ei voi ikinä tietää 
miten se reagoi siihen ku me mennään kertomaan, että susta on 
tullut tällainen ilmoitus. (H6) 
 
 

Kuusi haastateltavaa toi ilmi myös ammatillisen tuen hyötynä parityöskentelys-

sä. Työtehtävien jakamista sekä mahdollisuutta käydä tapahtuneita tilanteita 

yhdessä läpi työkaverin kanssa heti asiakaskäynnin jälkeen pidettiin tärkeänä. 

Kaksi haastateltavaa kertoi myös mahdollisista haasteista liittyen parityöskente-

lyyn kotikäynneillä.  

 

Onks sulla jotain muuta mieleen parityöskentelystä? saathan mä 
tukea parilta tietysti siihen työhön. Ja sit et muistettiiks me toi juttu? 
Et ku välillä tuntuu et niitä asioita tulee ihan hirvittävästi. ni sit se 
pari muistuttaa. (H1) 

 
Välillä voi sit tuntua et se voi ehkä vähän hajottaa asiakasta et ku 
se joutuu niiku kattomaan molempia vuorotellen. (H2) 
 
 

7.5 Häiriön kirjaaminen 

 

Kaikki asiakastapaamiset kirjataan aina Sosiaali- ja terveysviraston asiakastie-

tojärjestelmään. Muita käytettyjä kirjaamisohjelmia ovat Aswa-web sekä Pe-

gasos. Kaikki haastateltavat käyttivät työssään sosiaaliviraston asiakastietojär-

jestelmää eli ATJ:tä.  

 

Meillä on atj sekä aswa netti. Aswa nettiin laitetaan asumiseen liit-
tyviä asioita ja atj:lle asiakkaaseen liittyviä asioita. (H3) 
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Haastatteluiden perusteella asiakastapahtumia ei aina kirjattu samana päivänä, 

vaikka yli puolet siihen pyrkikin. Asiakastapaamisia on paljon, minkä vuoksi kir-

jaamiset hoidetaan aikaisintaan seuraavana päivänä.  

 

Pyritään kirjoittaa heti, mutta kun käyntejä on ni ei ehdi aina kirjaa-
maan. (H4) 
 

Yksi haastateltavista korosti kirjaamisten ajan tasalla pitämisen tärkeyttä, koska 

asiakkaan mahdollisia kirjauksia lukevat muutkin työntekijät. Näitä muita työnte-

kijöitä voivat olla muun muassa omat kollegat sekä alueen sosiaalityöntekijät. 

 
Sit on tärkeetä saada ne tiedot sinne suhteellisen ajoissa, ku alue-
työntekijät näkee ne kirjaukset ku on sama järjestelmä. Niitten pitää 
nähä et mitä siel on ollut. (H1)  

 

 

7.6 Häiriön jälkeen 

 

Häiriötiimin sosiaaliohjaajien työskentelyvaiheen jälkeen on erilaisia vaihtoehto-

ja, miten tilanne päättyy. Sosiaaliohjaajat voivat havaita, että ilmoitus on aihee-

ton, jolloin asuminen jatkuu normaalisti. Asiakas voi saada häiriöilmoituksesta 

kirjallisen varoituksen ja asiakkaalle ehdotetaan kotikuntoutusta tai lähityötä. 

Asiakas voi saada myös häädön. Ennen häädön saamista tulee asiakkaalla ai-

na olla vähintään yksi kirjallinen varoitus. Häiriöiden ollessa toistuvia voidaan 

asiakkaan vuokrasopimusta harkita purettavaksi tai irtisanottavaksi. Mikäli asia-

kas saa häädön, ehdotetaan hänelle myös mahdollisuutta luopua asunnosta. 

 

7.6.1 Aiheeton ilmoitus 

 

Häiriöilmoitus voi olla myös aiheeton. Sosiaaliohjaajat voivat kotikäynneillä ha-

vaita, ettei asiakas voi olla syyllinen häiriöilmoitukseen. Asunto, jossa asiakas 

asuu, saattaa olla leimattu ongelma-asunnoksi. Naapurit saattavat syyttää 

Asumisen tuen asiakasta kaikista talon ongelmista. Häiriötiimi myös puolustaa 

asiakkaitaan, mikäli ilmoitus on aiheeton. 
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Meillä on velvollisuus myös puolustaa asiakasta jos ilmoitus on ai-
heeton. (H4) 
 

Asunto voi olla sellainen missä aikaisemmat asukkaat on leimannu 
sen sellaseks, että naapurit luulee et kaikki talon ongelmat johtuu 
siitä yhdestä asunnosta.( H3) 
 
Mut sit tietty joillakin on tietty halu tarkkailla näitä meidän asukkaita 
jos ne tietää et ne on meidän asunnos.( H8) 

 

7.6.2 Varoitus 

 

Häiriöilmoitus saattaa olla aiheellinen, mutta taloyhtiö ei ole päättänyt antaa ai-

heesta kirjallista varoitusta, eikä pienasuntotyöryhmäkään koe tarpeelliseksi 

antaa tilanteesta kirjallista varoitusta. Lopputuloksena on asiakkaan nuhtelu ja 

ohjaaminen, jottei häiriöilmoituksia tulisi lisää. 

 

Ilmoituksesta voi pahimmassa tapauksessa tulla häätö, varoitus tai 
nuhtelu eli huomautus. Voidaan puhuttaa tai ohjata joidenkin palve-
luiden piiriin. (H5) 

 

Asiakas voi saada häiriöilmoituksen takia kirjallisen varoituksen taloyhtiön halli-

tukselta tai isännöitsijältä. Jos häiriöilmoituksen saapumisprosessi menee oi-

kein, osoittavat taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä kirjallisen varoituksen omistaja-

taholle eli Y-säätiölle tai Helsingin asuntohankinnalle. Omistajataho lähettää 

kirjallisen varoituksen tukiasumisen pienasuntotyöryhmän johtavalle sosiaalioh-

jaajalle. Kirjallinen varoitus annetaan poikkeuksetta aina Asumisen tuen toimis-

tolla. Syynä on työturvallisuus, koska asiakkaan reagointia varoitukseen ei voi-

da ennakoida. Jos asiakas ei saavu toimistolle vastaanottamaan kirjallista varoi-

tusta, eikä häneen saada muuten yhteyttä, lähetetään kirjallinen varoitus haas-

temiehen välityksellä. Haastemies on tuomioistuimen palveluksessa oleva vir-

kamies, jonka tehtävänä on toimittaa viranomaisten tai yksityisen pyynnöstä 

viranomaisen tai tuomioistuimen kutsuja, haasteita, päätöksiä, ilmoituksia tai 

muita asiakirjoja (Haastemieslaki 1986/505).  

 

Sit mä lähetän haastemiehen välityksellä sen kirjeen. Sen meidän 
varoituksen.Jos sitä varotusta ei oo niiku annettu mitään kautta 
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pystytty antaa nii silloin ei oo sit oikeuspalveluilla mitää tehtävis. 
(H8) 
 
  
Se nyrkkisääntö on, et niitä varotuksia ei anneta siel kotona. (H7) 
Onks se turvallisuussyistä ettei niitä varotuksia anneta siel kotona? 
Kyllä. Se on jotenkin aina sellanen ku ollaan toisen ihmisen reviirillä 
ni se on asiakkaalle et se ehkä lähtee herkemmin puolustautu-
maan. (H7)  

 

Kirjallisen varoituksen saatuaan, asiakkaan luona käydään kotikäynnillä ja kut-

sutaan Asumisen tuen toimistolle. Asiakkaan kuulemisen jälkeen päätetään jat-

kotoimenpiteistä. Asiakasta neuvotaan ja ohjataan, jotta uutta häiriöilmoitusta ei 

tulisi ja asuminen jatkuisi. 

 

Pahin mahdollinen on se asunnon menetys ja se on se isoin juttu 
minkä eteen me työskennellään. (H6) 
 
Sitten siinä kerrotaan miten jatkossa tulisi toimia asioiden kanssa, 
ettei tulisi sitä et taloyhtiö haluu et ne häiriöt loppuu ja ne ottaa huo-
neiston haltuun jos häiriöt ei lopu. (H3) 
 

Haastateltavamme kertoivat, että usein asiakkaalla on olettamus kolmen kirjalli-

sen varoituksen säännöstä. Asia ei kuitenkaan ole näin. Kirjallisiin varoituksiin 

suhtaudutaan niin, että koti on tärkeä paikka eikä kotia haluta menettää.  

 

Usein pitää kertoa, että ei ole olemassa mitään kolmen varoituksen 
sääntöä, vaan yksikin riittää. (H5) 

 

SOCCA:n työpaperissa on esitelty häädöistä syntyviä tilastoja PAAVO-

hankkeiden myötä. Tutkimusta on tehty vuosina 1980–2008, joten uusinta tietoa 

ei vielä ole. Tämän hetkisen tiedon mukaan häätöjen ja asunnottomuuden väli-

nen yhteys on heikko, eikä asunnottomuuden ja häätöhakemusten välillä ole 

tilastollisesti tarkasteltuna havaittavissa suoraa yhteyttä. Pääosa näistä häätö-

hakemuksista perutaan ja aina häädöstä ei ajauduta asunnottomuuteen. (Ket-

tunen 2010, 10.) 

 

Kun asiakas on saanut kirjallisen varoituksen, ei asiakkaan kanssa useimmiten 

tehdä jatkosuunnitelmaa. Toisinaan asiakas voidaan ohjata kotikuntoutuksen tai 
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lähityön piiriin. Työntekijät toivovat, etteivät he enää näissä merkeissä tapaisi 

asiakkaitaan. Häiriötiimillä on 2406 pienasuntoa hoidettavanaan, minkä takia ei 

ole mitenkään mahdollista, että häiriötiimin työntekijät alkaisivat seuraamaan ja 

tapaamaan asiakkaita säännöllisesti. Resurssit eivät riitä siihen. 

 

Toivotaan, että ihmisestä ei enää näissä merkeissä kuulu. Meillä ei 
oo resursseja jäädä seuraamaan niitä ihmisiä. (H6) 

 

Ei mun mielestä ainakaan olisi tarkotuksen mukasta et meille tulisi 
pitkäaikaisempia asiakassuhteita, vaan ne pyritään pitämään niin et 
se on ensivaiheen yhteydenotto ja kartoitus ja sitte ne siirtyy eteen-
päin. (H5) 

 

Välillä työntekijät saattavat soitella jonkin ajan kuluttua ja kysellä asiakkaalta 

kuulumisia. Kaikki ilmoitukset arkistoidaan ja isännöitsijälle pyritään ilmoitta-

maan, että asiakasta on tavattu. Isännöitsijälle asioista ilmoitettaessa tulee olla 

korrekti, koska työntekijät ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia. Isännöitsijälle voi 

kertoa hoitaneensa asian, mutta asiakkaan henkilökohtaisista asioista ei voi 

puhua.   

Vuosien varrella on tullu tuttuja asukkaita, jotka soittelee meillekin 
ja käydään välillä moikkaamassa niitä jos ehitään. (H8) 

 

7.6.3 Kotikuntoutus 

 

Kotikuntoutus ja lähityö tulevat prosessiin mukaan, jos häiriötiimi arvioi asiak-

kaan asiakkaan hyötyvän kotikuntoutuksesta tai lähityöstä. 

Jos me selkeesti löydetään sellainen ihminen joka kaipaa seuran-
taa ni sitte me pyydetään niitä meijän lähityön työntekijöitä hoita-
maan se asia. Sellaisia tulee jonkin verran ja me annetaan se sitten 
eteenpäin. (H6) 

 

Kotikuntoutuksen asiakas tarvitsee tukea päivittäisten asioiden hoitamiseen. 

Häiriötiimillä on lyhytkestoista sosiaaliohjausta asiakkaiden kanssa, mutta koti-

kuntoutus on intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa.  Kotikuntoutuksessa työ 

on intensiivisempää ja asiakasmäärät ovat pienempiä. Työ kotikuntoutuksessa 

on painottunut mielenterveysasiakkaisiin.  
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Ku tää sosiaalityö on vähä semmosta et ei se niiku tapahdu viikos-
sa vaan se kestää pitkään et tuottaa sitä hedelmää. (H2) 

 

Ne niiku sammuttaa sen roihun ja me sit katotaan ettei se lähde 
uudelleen kytemään. Tavallaan. (H2) 

 

7.6.4 Asunnosta luopuminen 

 

Jos asiakkaan asuminen joudutaan päättämään, pyritään asiakkaalle tarjoa-

maan asunnosta luopumista. Tällöin asiakas irtisanoo itse oman vuokrasopi-

muksen, eikä tilanteesta synny kustannuksia asiakkaalle tai Helsingin kaupun-

gille. Vuokrasopimuksen irtisanomisissa sovelletaan lakia asuinhuoneiston 

vuokrauksesta (1995/481). Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, kun vuok-

ralainen irtisanoo vuokrasopimuksen (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 

1995/481). Suurin osa asiakkaista suostuu luopumiseen, koska siitä ei tule kus-

tannuksia asiakkaalle. 

 

No jos siis asiakkaan asuminen joudutaan päättämään nii ekaks 
tarjotaan sitä luopumista et asiakas luopuu vapaaehtoisesti asumi-
sestaan. Siitä ei sit tuu kustannuksia kummallekkaan. (H7) 
 

Mikäli asiakkaan häädön perusteena on vuokravelka, voi asiakas hakea häädön 

perumista suoraan ulosotosta. Samalla häiriötiimin sosiaaliohjaajat tarkistavat, 

onko asumisen päättymiselle mitään muita syitä. Jos asuminen sujuu muuten, 

ohjataan asiakas olemaan yhteydessä ulosottoon. Häiriötiimin sosiaaliohjaajat 

myös neuvottelevat asiakkaan puolesta, jottei häätöä tarvitsisi viedä käräjäoi-

keuteen. 

 
Soitti mulle, joka on meidän häätövihossa jo, että hänellä on ehkä 
mahdollisuus saada rahat kasaan itellä. Annoin ulosoton puhelin-
numeron ja sanoin voit soittaa sinne et jos saat sen maksetuksi nii 
ei siin mitään. (H8) 
 

Seuraava vaihtoehto on se et me yritetään neuvotella yhteistyöta-
hojen kanssa, et me ei jouduttais käräjille näiden asioiden kanssa. 
(H6) 
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7.6.5 Häätö 

 

Mikäli asiakas ei suostu asunnosta luopumiseen tai asunnon omistaja haluaa 

panna häädön vireille, sovelletaan häädöissä lakia ulosottokaaresta (2007/705). 

Vuokranantajan tulee hakea häätöä käräjäoikeudesta. Hakemukseen tulee kir-

jata, millä perusteella häätöä haetaan ja toimittaa todistukset häätöperusteista. 

Ulosottomiehen saatua hakemuksen on vuokralaiselle toimitettava viipymättä 

vireilletuloilmoitus. Vireilletuloilmoituksessa ilmoitetaan muuttokehotus sekä ku-

vaus, miten asuntoon jääneen irtaimiston kanssa toimitaan. Muuttokehotukses-

sa olevaa muuttopäivää ei saa määrätä aikaisemmaksi kuin viikkoa tai kahta 

viikkoa myöhemmäksi tiedoksisaantipäivästä. Määrättyä muuttopäivää voidaan 

lykätä maksimissaan kuusi kuukautta. Lykkäystä koskevaan muuttopäivään ei 

voi hakea muutosta. (Ulosottokaari 2007/705.) 

 

Mikäli asiakas ei ole muuttanut asunnosta annettuun muuttopäivään mennessä, 

toimitetaan häätö viipymättä seuraavana päivänä vuokralaisen kustannuksella. 

Häädettävän läsnäolo ei ole pakollista, vaan häätö voidaan toimittaa ilman hää-

dettävän läsnäoloa. Arvoton omaisuus hävitetään asunnosta. Omaisuus, jolla 

on ulosottoarvoa, otetaan talteen ja ulosmitataan. Vuokralaisen muusta erotet-

tavat omaisuudet kuten valokuvat sekä asiakirjat otetaan talteen. Häätötoimi-

tuksesta laaditaan pöytäkirja, johon on kirjattu toimituksen kulku. Lisäksi pöytä-

kirjassa mainitaan, miten talteen otetun omaisuuden suhteen menetellään ja 

miten pitkään sitä säilytetään. (Ulosotto 2015.) 

 

Myös häiriötiimi tulee asiakkaan asunnolle paikalle asetettuna muuttopäivänä. 

Mikäli asiakas on lähtenyt, asunnon avaimet on palautettu eikä omaisuutta ole 

jäänyt asuntoon, voidaan häätö perua. Mikäli asunnossa on vielä tavaraa, vas-

taa ulosotto tavaroiden keräämisestä. Tällaisessa tilanteessa häiriötiimi tilaa 

uuden sarjoituksen oveen ja ulosotto tulee valvomaan vuokralaisen pääsyn 

asuntoon, mikäli asiakas tulee hakemaan tavaroitaan. 

 

Siel käydään tsekkaamassa sitten ku muuttopäivän jälkeisenä et 
onks se lähtenyt ja jos asunto on tyhjä ja siel ei oo mitää ja avaimet 
on palautettu sii sit voidaan peruu. Mut jos siel on vähääkää tava-
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raa nii ulosotto haluaa yleensä ne kuvata ja sit me ollaan tilattu sar-
jatus ja ulosotto tulee valvomaan et vuokralaisen pääsy on estetty. 
(H8) 

 

Häädön jälkeen häiriötiimin sosiaaliohjaajat tiedustelevat vielä, olisiko asiak-

kaalla mahdollisuutta päästä kaverin luo asumaan tai johonkin muuhun paik-

kaan. Häädetyt asiakkaat pyritään arvioimaan SAS-kokouksissa uudelleen tue-

tumman asumisratkaisun löytymiseksi. Asumispalveluyksiköihin on jonoa, min-

kä takia asunnon tarve ja vapaiden asuntojen tarjonta eivät aina kohtaa. Jos 

kaupungilla ei ole osoittaa mitään asuntoa tai asuntolapaikkaa häädetylle asiak-

kaalle, on ainoa paikka Hietaniemenkadun palvelukeskus. 

 

 Ku kaupungilla ei ole osoittaa sit jos häädetään nii mitää asuntola 
paikkaa, sillai sit joutuu Hietaniemenkadun palvelukeskukseen. Mi-
tään muuta ei oo tost noin vaan järkkää. Et ohjataan sit sinne tai 
kysytään et pääseeks kaverille tai minnekään muualle. (8) 

 
7.7 Kehittämisehdotukset 

 

Pääsääntöisesti työntekijät olivat erittäin tyytyväisiä omaa työhönsä ja kehittä-

misehdotuksia ei juurikaan tullut. Työntekijöiden haastatteluista nousi selkeästi 

esille tyytyväisyys työtään kohtaan. Pyrimme tarkastelemaan kaikkia haastatte-

luita kriittisesti ja löytämään asioita, joita voisi kehittää. Haastateltavilta itseltään 

löytyi muutama kehittämisehdotus, joita ehdotimme pienasuntotyöryhmän vas-

taavalle ohjaajalle ja tukiasumisen päällikölle.   

 

Yksi haastatteluista esille noussut kehittämisehdotus oli kirjaaminen. Haastatte-

luita tehdessä kävi ilmi, että kirjaamisesta puuttui selkeä struktuuri. 

 

Mun mielestä ois hyvä, että kirjaamiseen löydettäis yhdessä struk-
tuuri. (H6) 

 

Kirjaamiselle ei löydetty aikaa. Kirjaaminen jäi myös usein seuraavan päivän 

hoidettaviin asioihin. Haastateltavat kertoivat, että kaikilla on omanlaisensa tyyli 

kirjata ja kirjaustyylistä puuttui selkeät toimintatavat. Kirjaamisen tulisikin nou-

dattaa suunnitelmallisuutta. Lisäksi kirjauksien tulisi olla selkeitä, ymmärrettäviä 

sekä ajan tasalla. (Laaksonen & Kääriäinen & Penttilä & Tapola-Haapala & Sa-
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hala & Kärki & Jäppinen 2011, 51.) Yksi haastateltavista nosti esille, että kir-

jaaminen on todella tärkeää, koska muutkin toimijat lukevat kirjauksia. Kirjaa-

mista ei siksi voi jättää tekemättä. Jollekin toiselle taholle voi olla hyvin tärkeää 

saada informaatio asiakkaan luokse tehdystä käynnistä nopeasti. Kirjaaminen 

koettiin myös vaikeaksi työn liikkuvuuden takia. Usein saattaa käydä niin, että 

omalla työpisteellä ollaan vasta seuraavana aamuna.  Haastateltavat mainitsi-

vat, että heillä on aina kynä ja paperia mukana, mikä helpottaa asioiden muistiin 

laittamista. Tässäkin kohtaa työparityöskentely koettiin hyödylliseksi työparin 

muistaessa tarvittaessa itseltä unohtuneita asioita. 

 

Koska sit on tärkeetä saada ne tiedot sinne koneelle suhteellisen 
ajoissa, ku ihminen vaikka niiku aluentyöntekijöiden kanssa. Et he 
näkee ne kirjaukset ku on sama järjestelmä et mistä siellä on ollu ja 
niin poispäin. (H1) 

 

Pohdimme haastateltavien kanssa, toisivatko kannettavat tietokoneet tai tabletit 

avun kirjaamisongelmiin. Osa haastateltavista kokisi ne hyödyllisiksi. Kaksi 

haastateltavista koki kannettavien tietokoneiden käytön rajoittavaksi tekijäksi 

kotikäynneillä. Kannettaviin tietokoneisiin pitäisi aina saada internet yhteys, jotta 

tiedot voitaisiin kirjata Sosiaali- ja terveysviraston asiakastietojärjestelmään. 

Etätyöskentelyssä tulee huomioida huolellisesti myös tietoturva-asiat. (Laakso-

nen ym. 2011, 37.)  

 

Toinen haastatteluissa esille noussut kehittämisehdotus koski palavereita. Häi-

riötiimi koki, että olisi hyvä, jos heillä olisi yhteinen viikoittainen palaveri. Palave-

rissa käytäisiin läpi työasioita ja asiakastilanteita refleksiivisesti keskustellen.   

 

Toivoisin, että otettaisiin joka aamuiseksi tavaksi käydä tilanteita 
läpi. Niin että, läpi tulleita häiriöitä ja, että se on reflektoiva tilanne. 
(H6) 
 
Viikottain käytäis niiku läpi asiakastilanteita tiettynä päivämääränä. 
vielä sillee et tää neljän sakki kokoontuu. (H8) 

 
 
Kolmas esille noussut kehittämisehdotus oli työnohjauksen tarve. Työntekijät 

kokivat keskusteluyhteyden esimiehen tai kollegoiden välillä toimivaksi. Joissain 
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tilanteissa olisi kuitenkin toivottavaa, että työhön löytyisi uusia näkökulmia. Näi-

tä uusia näkökulmia toivottiin saatavan työnohjauksesta. Työnohjaaja voisi 

opastaa kokeilemaan uudenlaisia työmenetelmiä. Työnohjaus olisi turvallinen 

tapa saada erilaisia toimintamalleja.  

 
Työnohjaus olisi ihan paikallaan. Ei aina mut kuitenkin. Me pääs-
tään puhumaan asiat yhdessä, mut olisi se kiva aina välillä vähä 
niiku muuta näkökulmaa saada. (H1) 
 

Lisäksi haastatteluissa nousi esiin isännöitsijöiden aktiivisuuden puute, johon 

toivottiin parannusta. Myös lääkäripalveluiden helpompaa saatavuutta toivottiin. 

 

Me törmätään usein isännöitsijöiden aktiivisuuden puutteeseen. 
(H6) 
 
Se mitä tarvittais useimmin ja helpommin olis lääkäripalveluita. (H8) 
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8 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten asumisen tuen pienasuntotyö-

ryhmä edesauttaa asumisen jatkumista ja millä tavalla työtä voisi kehittää. Yh-

tenä tavoitteena oli selvittää, mitä työntekijät tekevät häiriötilanteessa ja tästä oli 

tarkoitus luoda työprosessikaavio. Saimme paljon hyvää tietoa haastatteluista. 

Näiden kaikkien pohjalta jaoimme työprosessin kolmeen vaiheeseen. Ensim-

mäisessä vaiheessa ilmoitus saapuu häiriötiimin vastaavalle ohjaajalle. Toises-

sa vaiheessa häiriötiimin sosiaaliohjaajat tapaavat asiakasta ja selvittävät tilan-

netta. Viimeisessä vaiheessa toteutetaan tarvittavat toimenpiteet selvityksen ja 

asiakkaan kuulemisen perusteella. 

 

KUVIO 1. Työprosessi 

 

I. vaihe   II. vaihe         III. vaihe 
 häiriöilmoituksen vastaanotto Häiriötiimin työskentely        Jatko 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunnottomuuteen on paljon erilaisia syitä. Asunnottomuuden vähentämiseksi 

on kuitenkin viime aikoina tehty paljon töitä erilaisten hankkeiden, kuten PAA-

VON ja AUNEN, kautta. Näiden hankkeiden tarkoituksena oli poistaa asunnot-

tomuus kokonaan ja lisätä asumissosiaalista työtä tiiviimmäksi osaksi syrjäyty-

misen ehkäisyä ja sosiaalisen vahvistamisen politiikkaa. Asumisen tuki on ollut 

Asunnon omista-
jan yhteydenotto 
(Y-Säätiö / Hel-
singin asunto-
hankinta) 
Isännöitsijä, talo 
yhtiön hallitus., 
muu 
 

 

Ilmoitus vastaa-
valle ohjaajalle 
häiriöstä 
 

Sosiaaliohjaajat 
selvittää tilan-
teen 
 

Varoitus 
 

Kotikun-
toutus 
 
Asunnos-
ta luo-
puminen 
 
Häätö 
 

Aiheeton 

ilmoitus 



47 

 

mukana näissä hankkeissa ja saanut sitä kautta muun muassa uusia asuntoja. 

(Kaakinen, 2013. 15–16; Karppinen & Fredriksson 2014, 2, 6.) Asumisen tuella 

on tärkeä osa asunnottomuuden vähentämisessä.  

 

Haastatteluita tehdessä selvitimme häiriötiimin työn ennaltaehkäisevyyttä. 

Haastateltavat nostivat esille, ettei heillä ole resursseja ennaltaehkäistä häiriö-

ilmoitusten saapumista. Toisaalta häiriöilmoitusta selvitettäessä työntekijät koki-

vat työskentelevänsä ennaltaehkäisevästi. Kun asiakasta tavataan, pyritään 

häntä auttamaan ja ohjaamaan häiriöiden kitkemiseksi. Asiakkaan kanssa kar-

toitetaan eri palveluita, joista voisi olla hyötyä asiakkaan asumisen jatkumisen 

kannalta. Häiriötiimin sosiaaliohjaajat ohjaavat asiakkaita tukiasumisen kotikun-

toutukseen tai lähityöhön, mikäli kokevat sen edistävän asiakkaan asumisen 

jatkumista. Häiriötiimin sosiaaliohjaajien työskentely on lyhytkestoista asiakkai-

den kanssa. Kotikuntoutus tarjoaa asiakkaille intensiivisempää tukea asumises-

sa. Intensiivisellä tuella voidaan ennaltaehkäistä uusien häiriöilmoitusten saa-

pumista. Sosiaaliohjaajat pyrkivät ennaltaehkäisemään tilanteiden etenemisen 

häätöön. Suoranaista ennaltaehkäisevää työtä häiriötiimin sosiaaliohjaajat eivät 

voi tehdä pienasuntojen runsaan määrän takia, eikä neljän hengen häiriötiimillä 

ole resursseja olla yhteydessä kaikkiin niissä asuviin asiakkaisiin. Mikäli häiriö-

tiimi tekisi varsinaista ennaltaehkäisevää työtä, heidän pitäisi palkata enemmän 

työntekijöitä resurssien lisäämiseksi. SOCCA:n työpaperissa puhutaan verkos-

totyöstä ja sen tärkeydestä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Juuri tätä 

työtä häiriötiimi tekee asiakkaidensa kanssa. (Kettunen 2010, 7.)  

 

Pohtiessamme häiriötiimin työskentelyn ennaltaehkäisevyyttä ja korjaavia vaiku-

tuksia päädyimme työn sisältävän molempia. Johtopäätöksenä voisi todeta, ett-

ei työlle ole ehkä yhtä oikeaa nimitystä tai termiä. Työ on tärkeää ja moniulot-

teista, mikä tekee sen hahmottamisesta hankalaa. Jos häiriötiimiä ei olisi, syn-

tyisi enemmän häätöjä, jotka lisäisivät asunnottomuutta. Häiriötiimi, kotikuntou-

tus sekä Asumisen tuen lähityö kaikki yhdessä edesauttavat asunnottomuuden 

vähentämisessä. Haastatteluissa tuli selvästi esille, että työryhmän tavoitteena 

on aina asumisen jatkuminen ja häädön välttäminen. Työntekijöillä on selkeä 

tahto ja tavoite auttaa asiakkaitaan. He näkevät jokapäiväisessä arjessaan pal-
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jon syrjintää asiakkaitaan kohtaan ja haluavat olla tukemassa ja kannustamassa 

asiakkaita asumisasioissa parempaan suuntaan. Kuten haastatteluista nousi 

esille, ei ole tarkoituksenmukaista lisätä asunnottomuutta vaan poistaa sitä. Yk-

si tutkimuskysymyksistämme koski juuri tätä aihetta. Miten asumisen tuen pien-

asuntotyöryhmän toiminta on edesauttanut asumisen jatkumisessa? Kaikki 

pienasuntotyöryhmän toiminta on asiakaslähtöistä ja tähtää asumisen jatkumi-

seen.  

 

Opinnäytetyömme perusteella voisimme sanoa että, pienasuntotyöryhmän toi-

minta häiriötilanteissa edistää asiakkaiden asumisen jatkoa. Häiriöilmoitusten 

saapumiseen työryhmä eli häiriötiimi ei voi vaikuttaa. Häiriötiimi ei voi vaikuttaa 

myöskään asiakkaan rikkeen ollessa vakava, koska useimmiten häätöön on jo 

päädytty ja taloyhtiö on aloittanut toimenpiteen asunnon haltuun ottamisesta. 

Tällöin häiriötiimi voi avustaa asiakasta esimerkiksi asunnon tyhjentämisessä. 

Häiriötiimin työskentelyn tavoitteena on häädön estäminen ja uusien ilmoitusten 

syntyminen. Asumisen tuen asiakkailla on tuen tarve useimmiten mielenterveys- 

tai päihdeongelmien takia ja kyvykkyys omien asioiden hoitamiseen ja oikeuk-

sien puolustamiseen on puutteellista. Häiriötiimi toimiikin asiakkaan ja omistaja-

tahon välisenä neuvottelijana, joka tuo asiakkaan vastineen tapahtumiin ja puo-

lustaa asiakkaitansa. Häiriötiimin työntekijät voivat kotikäynneillään myös tode-

ta, onko häiriöilmoitus aiheellinen vai ei. Osa haastateltavista kertoi huoman-

neensa, että heidän asiakkaitaan kohtaan on ennakkoluuloja ja heitä saatetaan 

syyttää aiheettomasti. Ilman häiriötiimin työskentelyä osa aiheettomista häiriöil-

moituksista voisi päätyä asiakkaan asunnottomuuteen.  
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettiset ratkaisut nivoutuvat yhteen. Tieteel-

linen uskottavuus perustuu siihen, että tutkijat noudattavat hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tieteellisiä käytäntöjä ovat muun muassa tutkimuksen suunnittelun 

toteuttaminen tieteellisen tiedon asettamilla vaatimuksilla, muiden tutkijoiden 

tuloksien huomioon ottaminen asianmukaisella tavalla, saavutusten arvostami-

nen, eettisesti kestävän tiedonhankinnan toteuttaminen ja avoimuuden edistä-

minen. Eettisesti huonoa käytöstä olisi lähdeviittausten laiminlyönti, tulosten 

harhaanjohtava raportointi tai tulosten puutteellinen kirjaaminen. Vastuu hyvän 

tieteellisen käytännön seuraamisesta kuuluu tutkijalle. Vastuu rehellisestä ja 

vilpittömästä tutkimuksesta on tutkijalla, mutta myös opettajilla, jotka ohjaavat 

oppilaittensa tekemiä ratkaisuja opinnäytetöissä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132–

133.)  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankintakeinot ovat vapaamuotoisempia, kuin 

kvantatiivisen tutkimuksen. Vapaamuotoisempien tiedonhankintamenetelmien 

johdosta on vaikeampaa eritellä tutkimusasetelman mahdollisia eettisiä ongel-

mia. Haastatteluissa haastattelijan institutionaalinen asetelma saattaa heikentää 

haastattelun tulosten eettisyyttä, sillä haastateltava voi kokea joutuvansa vas-

taamaan odotusten mukaisesti. Tutkimusaiheen valinnan tuoma eettinen vastuu 

on tutkijalla. Tutkijan asettama tutkimusasetelma saattaa myös olla puolueelli-

nen ja täten sitä ei voida hyväksyä eettisesti. Tutkijan tulee pohtia, kuka määrää 

tutkimuksen aiheen ja miten tutkimusta lähdetään toteuttamaan. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 125–129.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa esille nousee kysymys objektiivisesta totuudesta. 

Tietoteoreettisessa eli epistemologisessa keskustelussa voidaan erottaa neljä 

erilaista totuusteoriaa: konsensukseen perustuva totuusteoria, pragmaattinen 

totuusteoria, totuuden koherenssiteoria sekä totuuden korrespondenssiteoria. 

Korrespondenssiteorian mukaan väite on totta, jos se vastaa todellisuutta. Ko-

herenssiteorian mukaan väite on totta ja johdonmukainen jo todeksi todettujen 
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väitteiden kanssa. Pragmaattisessa ajattelussa käytännöllinen tieto on tosi ja 

konsensukseen perustuvassa totuusteoriassa ihmiset voivat yhdessä luoda to-

tuuden. Laadullinen tutkimus nojaa konseksukseen ja pragmaattiseen tietoteo-

riaan, eikä se tule toimeen ilman totuuden koherenssiteoriaa. (Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 134–135.) 

 

Opinnäytetyössämme olemme huomioineet eettisyyden ja luotettavuuden muun 

muassa ilmoittamalla haastateltaville mahdollisuudesta kieltäytyä haastatteluis-

ta. Lisäksi haastateltaville lähetettiin informaatiokirje ja he saivat etukäteen tu-

tustua haastattelurunkoon. Haastattelut tehtiin nimettöminä. Haastattelut nau-

hoitettiin haastateltavien luvalla ja litteroitiin sanasta sanaan, mistä työntekijöitä 

informoitiin jo etukäteen. Nauhoitukset ja litteroinnit hävitettiin opinnäytetyön 

valmistuttua. Haastatteluiden materiaalit olivat vain opinnäytetyöntekijöiden käy-

tössä. Olemme tuoneet tuloksissa esille haastatteluiden autenttisia vastauksia 

lisäämään tulosten luotettavuutta ja eettisyyttä.  
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LIITE 1 Kirje haastateltaville 

 
Hei! 

 

Asumisen tuki on toivonut tietoa kehittämistyönsä tueksi. Opinnäytetyön tavoit-

teena on kuvata asumisen tuen pienasuntotyöryhmän toimintaa häiriötilanteis-

sa. Tarkoituksena on saada tietoa työntekijöiden työtavoista, käytännöistä, me-

netelmistä ja mahdollisesta lopputuloksesta. Tulosten perusteella työstetään 

työprosessin kuvaus. 

 

Teemme asiantuntijahaastatteluita asumisen tuen pienasuntotyöryhmän erilai-

sista häiriötilanteista. Haastattelukysymykset on teemoittain lajiteltu haastattelu-

runkoon ja ne koskevat työntekijöiden työprosessin kuvausta. Haastattelut teh-

dään nimettöminä. Haastattelumateriaali on vain opinnäytetyöntekijöiden käy-

tössä, eikä niitä pääse muut katsomaan. Materiaalit hävitetään opinnäytetyön 

valmistuttua. 

 

Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta haastatteluun. Haastatteluiden 

tulokset näkyvät opinnäytetyössä, jonka voimme lähettää sinulle sen valmistut-

tua.  

 

Haastattelu kestää noin 60-120 minuuttia ja olisimme todella kiitollisia, jos sai-

simme aikaasi haastattelua varten. Haastattelut on myös mahdollista tehdä pa-

reittain tai ryhmissä, mikäli se sopii sinulle paremmin. Haastattelu voidaan to-

teuttaa sinulle sopivana ajankohtana. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä haastatte 

luun liittyen, vastaamme mielellämme alla olevien yhteystietojen kautta. 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Sosionomiopiskelija 

Jasmin Tynkkynen 

jasmin.tynkkynen@student.diak.fi 

 

Sosionomiopiskelija   

Roope Rokosa 

roope.rokosa@student.diak.fi 
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LIITE 2. Puolistrukturoitu teemahaastattelurunko  

 

 

Työnkuva 

- Kauanko olet ollut töissä asumisen tuessa? 

- Mikä on työnkuvasi asumisen tuessa? 

- Minkälaisia yhteistyötahoja käytätte? 

- Minkälaisia tukimuotoja asumisen tuessa on? 

 

Häiriö 

- Mistä eri tahoilta häiriöilmoituksia voi saapua? 

- Millaisia ja minkälaisia erilaisia häiriöitä tiedät? 

 

Häiriöön puuttuminen 

- Miten lähdet purkamaan häiriöilmoitusta? 

- Mitä asioita otat huomioon häiriöilmoituksesta? 

- Mitä eri keinoja sinulla on puuttua häiriöilmoitukseen? 

- Pyritkö työssäsi ennaltaehkäisemään erilaisten häiriöiden syntymistä? 

- Minkälaisia työmenetelmiä käytät konkreettisesti häiriötilanteissa? 

- Parannusehdotuksia? 

 

Kotikäynnit 

- Miten merkittäväksi koet kotikäynnit työssäsi? 

- Miten valmistaudut kotikäynneille? 

- Mitä pitää ottaa huomioon kotikäynneillä? 

- Millä tavalla suhtaudut asiakkaisiin kotikäynneillä? 

- Mitä hyötyä parityöskentelystä on kotikäynneillä? 

 

Häiriöilmoituksen purku 

- Mitä seuraamuksia häiriötilanteesta on asiakkaalle? 

- Käyttekö häiriötilanteita yhdessä läpi työkavereiden kanssa? 

- Millä tavalla, kenen kanssa ja millaisella aikataululla häiriöilmoituksia pure-

taan? 
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- Parannusehdotuksia? 

 

Kirjaaminen 

- Mitä ja miten kirjaat asiakastapaamisen? 

- Kirjaatko samana päivänä, kun tilanne on tapahtunut? 

 

Jatko häiriötilanteesta 

- Millä tavalla häiriötilanteista edetään? 

- Tehdäänkö asiakkaan kanssa jatkosuunnitelmaa? 

- Jos tehdään niin miten aktiivisesti asiakasta seurataan? 

- Vaikuttaako tapahtunut häiriötilanne asiakkaan seuraavan  tapaamiseen ajan-

kohtaan?  

 

Muuta?  
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LIITE 3 Kirjallinen suostumus 

 

Tietoisena Jasmin Tynkkysen ja Roope Rokosan opinnäytetyöstä koskien asu-

misen tuen pienasuntotyöryhmän työprosessin mallintamista ja kehittämistä 

häiriötilanteissa suostun vapaaehtoisesti aineiston keruu haastatteluun. 

 

Minulle on selvitetty, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin 

halutessani vetäytyä tutkimuksesta. Mikäli vetäydyn tutkimuksesta, minua kos-

kevat aineistot hävitetään. Tiedän, että opinnäytetyössä saattaa olla lainauksia 

minun haastattelustani. Tiedän myös, että haastattelut tehdään nimettöminä 

eikä minua voida siksi tunnistaa tekstistä. Minulle on myös selvitetty, että haas-

tatteluaineisto ei joudu tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille ja tutkimuksen val-

mistuttua aineistot hävitetään. Halutessani voin olla yhteydessä opinnäytetyön 

tekijöihin Jasmin Tynkkyseen tai Roope Rokosaan, mikäli minulle tulee jotain 

kysyttävää. 

 

Tätä suostumuslomaketta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen 

jää minulle ja toinen opinnäytetyön tekijöille. 

 

 ___________________________________    _____/____2015 

Aika ja paikka 

 

_______________________________________________ 

Tutkimukseen osallistujan allekirjoitus 

 

_______________________________________________ 

Nimen selvennys 

 

 _______________________________________________ 

Opinnäytetyön tekijöiden allekirjoitukset 

 

Jasmin Tynkkynen   Roope Rokosa 

jasmin.tynkkynen@student.diak.fi  roope.rokosa@student.diak.fi 


