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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaisena yhteisöllisyys näyttäytyy Helsingin 
Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden kokemana. Kansalaistoi-
minta-areena on kaikille kansalaisille suunnattu matalan kynnyksen paikka. Useilla 
Kansalaistoiminta-areenalla kävijöillä on kokemusta asunnottomuudesta ja muista syr-
jäytetyksi joutumisen muodoista.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kävijänäkökulman selvittäminen. Tutkimuskysymyksinä 
olivat yhteisöllisyyden määritelmät ja yhteisöllisyyden merkitys Kansalaistoimin-
ta-areenalla kävijöille, kanssakävijöiden ja työntekijöiden merkitys Kansalaistoimin-
ta-areenan yhteisöllisyyteen sekä minkä syiden takia Kansalaistoiminta-areenalla käytiin. 
Tutkimus on kvalitatiivinen. Aineisto saatiin haastattelemalla 14 Kansalaistoimin-
ta-areenalla kävijää kesällä 2009. Aineisto kerättiin teemahaastatteluna. Haastattelut 
nauhoitettiin ja aineiston analyysin menetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä.  
 
Tutkimustuloksissa selvisi Kansalaistoiminta-areenan ilmapiirin olevan yhteisöllinen. 
Yhteisöllisyyden määritteleminen koettiin hankalaksi. Vapaaehtoisuuden, toiminnan 
väljyyden ja vapaamuotoisuuden, osallisuuden, laadukkaiden ihmissuhteiden ja kävijä-
palautteen kysymisen nähtiin olevan merkittävimpiä yhteisöllisyyttä kuvaavia tekijöitä. 
Työntekijöiden vaikutus yhteisöllisyyteen nähtiin vahvana ja työntekijöitä arvostettiin. 
Toisilta kävijöiltä saatiin vertaistukea ja käytännön neuvoja. Syyt Kansalaistoimin-
ta-areenalla käymiselle vaihtelivat kävijäkohtaisesti. Yleisimpiä olivat mielekäs toiminta, 
Kansalaistoiminta-areenan toimiminen turvapaikkana ja henkireikänä, ilmainen ruoka-
tarjoilu sekä yleisesti Kansalaistoiminta-areenan soveltuminen kävijän elämäntilantee-
seen. 
 
Opinnäytetyö linkittyy Helsingin Diakonissalaitoksella käynnissä olevaan yhteisöllisiä 
metodeja kehittävään hankkeeseen, johon kuuluvaan koulutukseen Kansalaistoimin-
ta-areenankin työntekijät osallistuivat vuoden 2009 aikana. Opinnäytetyö toteutettiin 
koulutuksen ollessa puolivälissä. Jatkotutkimuksen aiheena voisivat olla Kansalaistoi-
minta-areenalla kävijöiden kokemukset yhteisöllisyydestä koulutuksen päätyttyä. Sillä 
mitattaisiin Kansalaistoiminta-areenan kävijöiden kokemassa yhteisöllisyydessä mah-
dollisesti tapahtuneita muutoksia ja yhteisömetodien kehittämishankkeen vaikutusta.   
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ABSTRACT 
 
 
Auvinen, Reetta 
Community Spirit in Kansalaistoiminta-areena: Clients’ Experiences 
94 p., 5 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
 
The aim of this study was to find out how the clients of Kansalaistoiminta-areena 
experienced community spirit in Kansalaistoiminta-areena. In addition, from this study 
transpired what kind of effects emloyees and other clients had on sense of community and 
which other factors had effect on the community spirit. Kansalaistoiminta-areena is a 
low-threshold service free for all citizens. Many clients of Kansalaistoiminta-areena have 
experience of homelessness and other forms of social exclusion. 
 
The material of this study consisted of 14 interviews that were made in summer 2009. 
Interviews were recorded and transcribed. Interview-questions were open and therefore 
content analysis methods were qualitative.  
 
The clients of Kansalaistoiminta-areena founded it complicated to define community 
spirit. Factors that had effect on sense of community were quality relationships, feedback 
and involvement. Visiting in Kansalaistoiminta-areena based on voluntary and relaxed. 
Employees had a strong impact on communality and the employees were respected. Other 
clients gave peer support and practical advises. Reasons for visiting 
Kansalaistoiminta-areena were individual. The most common reasons were reasonable 
activity, Kansalaistoiminta-areena functioning as a shelter, free food-serving and 
generally Kansalaistoiminta-areena being suitable for clients’ life situation. 
 
This study was related to project that started in Kansalaistoiminta-areena in 2009. The 
goal of the project was to develop employees’ ability to community work. Through this 
study workers received significant knowledge of clients’ experiences of community spirit 
before the project. A possible topic for a follow-up study might be to find out how 
communality appears at Kansalaistoiminta-areena after the communality-methods 
improvement-project expires.  
 
 
 
Key words: community spirit, homelessness, social exclusion 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, kuinka Kansalaistoiminta-areenalla kävijät 

kokevat Kansalaistoiminta-areenan yhteisöllisyyden, mitkä tekijät yhteisöllisyyteen 

vaikuttavat ja millainen merkitys työntekijöillä ja kanssakävijöillä on yhteisöllisyyteen. 

Kansalaistoiminta-areena kuuluu Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluiden yk-

siköihin. Helsingin Diakonissalaitoksella oli vuonna 2009 yhteisöllisyysmetodien ke-

hittämishanke, jonka yhtenä osana oli työntekijöiden yhteisöllisiä taitoja kehittävä Cab-

le-koulutus. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia, millaiseksi Kansalaistoimin-

ta-areenalla kävijät kokevat Kansalaistoiminta-areenan yhteisöllisyyden ennen koulu-

tusta sekä mitkä seikat yhteisöllisyyden kokemiseen vaikuttavat.   

 

Koulutukseen osallistui sekä Kansalaistoiminta-areenan että asunnottomien naisten tu-

kipiste Sallin työntekijöitä. Yhteistyö Kansalaistoiminta-areenan ja Sallin välillä on tii-

vistä. Tilat ovat osin yhdistetyt ja useat Kansalaistoiminta-areenalla kävijät käyvät myös 

Sallissa. Opinnäytetyöni tarjoaakin Kansalaistoiminta-areenan ohella myös Sallin työn-

tekijöille näkemyksen kävijöidensä kokemuksista yhteisöllisyydestä ja sen eri ulottu-

vuuksista. Kävijöiden yhteisöllisyyden kokemisen tutkiminen antaa työntekijöille arvo-

kasta tietoa toiminnan kehittämiseen entisestään. Näkökulmana kaikelle Kansalaistoi-

minta-areenan toiminnalle ja sen kehittämiselle on kävijälähtöisyys. Myös opinnäyte-

työni tarkoituksena on kävijänäkökulman selvittäminen. Keräsin opinnäytetyöni aineis-

ton teemahaastatteluilla ja käytetyt tutkimusmenetelmät olivat laadullisia. 

 

Opinnäyteyöni avainkäsitteitä ovat yhteisöllisyys, syrjäytyminen ja asunnottomuus. 

Kiinnostuin yhteisöllisyyden teemasta syksyn 2008 opintokokonaisuuden harjoittelussa, 

jonka suoritin hiv-positiivisille ja heidän läheisilleen tarkoitetussa Positiiviset ry 

-vertaistukijärjestössä. Harjoitteluni aikana eräs yhdistyksen jäsen nimettiin yhdistyksen 

luottamustehtävään. Muutos jonka tämä aikaansai hänessä oli nopea ja silminnähtävä. 

Hän sai omakohtaisen kokemuksen merkittävyydestä ja alkoi nopeasti toimia vastuunsa 

mukaisesti yhteisten asioiden hyväksi. Samaan aikaan kysymys opinnäytetyöni aiheesta 

tuli ajankohtaiseksi ja Helsingin Diakonissalaitoksen tarjoama aihe Kansalaistoimin-

ta-areenan yhteisöllisyyden tutkimisesta vastasi kiinnostustani.  



 

 

Yhteisöllisyys soveltuu toiminnan lähtökohdaksi hyvin monenlaisissa työympäristöissä, 

esimerkiksi syrjäytettyyn asemaan joutuneiden kansalaisten parissa työskennellessä. 

Opintojen aikana on syrjäytymisen taustalla olevia yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita 

käsitelty vähemmän, ja opinnäytetyössäni halusinkin keskittyä niiden tutkimiseen eten-

kin asunnottomuuden teemaa käsitellessäni. Asunnottomuus on ollut jo vuosikymmeniä 

ajankohtainen aihe ja valitettavan poistumaton yhteiskunnallinen ongelma. Vuonna 2007 

alkaneen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman myötä asunnottomuus on 

viime vuosina ollut aiempaa enemmän esillä eri medioissa. (Asumisen rahoitus- ja ke-

hittämiskeskus 2009.)  
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2 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN KANSALAISTOIMINTA-AREENA 

 

 

Tutkimusympäristönäni on Helsingin Diakonissalaitoksen Kansalaistoiminta-areena. 

Helsingin Diakonissalaitos on 140-vuotias yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminta kä-

sittää diakoniapalvelut, diakoniaopiston, kehittämispalvelut sekä sisäiset palvelut.  Se 

pitää sisällään myös sekä sosiaali- että terveysalan koulutusohjelmat. Palvelujen tuotta-

misessa ja koulutuksen järjestämisessä huomioidaan erityisryhmien tarpeisiin vastaa-

minen. Esimerkiksi asumispalveluissa, huumehoidossa, lastensuojelussa ja vanhustyössä 

on runsaasti erityisosaamista. Uusien toimintamallien ja työmuotojen kehittäminen ja 

kokeilu tapahtuvat diakoniprojekteissa, joiksi valikoituvat sellaiset hankkeet, joissa 

edellytykset ihmisarvoiseen elämään tarvitsevat erityistä puolustamista. ”Kaikkein her-

kimmin reagoidaan niiden ihmisten hätään, jotka syyllistämisen ja häpeän vuoksi ovat 

joutuneet marginaaliseen asemaan yhteiskunnassa.” Projektien toteutus tapahtuu yh-

teistyössä valtion, kuntien, kirkkojen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Työvoima- ja 

elinkeinokeskuksen kanssa. (Helsingin Diakonissalaitos 2009.)  

 

Varhaisimman tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksenani oli toteuttaa haastattelut 

erikseen Kansalaistoiminta-areenan ja asunnottomien naisten tukipiste Sallin kävijöille ja 

analyysivaiheessa esittää tutkimustulokset erikseen. Tällöin sekä Sallin että Kansalais-

toiminta-areenan työntekijät olisivat saaneet tarkemman kuvan kävijöidensä näkemyk-

sistä yhteisöllisyyden toteutumisesta. Opinnäytetyön edetessä päädyin kuitenkin ana-

lysoimaan haastattelut yhteisesti, Sallia ja Kansalaistoiminta-areenaa erottamatta. Sa-

malla tutkimusympäristöksi rajautui pelkästään Kansalaistoiminta-areena. Tätä puoltavat 

toisaalta kävijöiden samankaltaiset kokemukset, toisaalta useimpien haastateltavieni 

henkilökohtaiset kokemukset molemmista paikoista. Lisäksi opinnäytetyön rajallisen 

luonteen huomioiden koin aineiston supistamisen välttämättömäksi − jos olisin analy-

soinut Sallin kävijöiden kokemukset erikseen, olisi avainkäsitteisiin tullut lisätä ainakin 

naistyö, mahdollisesti myös naisten asunnottomuus. Nyt opinnäytetyöni avainkäsitteinä 

ovat yhteisöllisyyden ohella syrjäytyminen ja asunnottomuus. Suurella osalla Kansa-

laistoiminta-areenan kävijöistä on omakohtaista kokemusta syrjäytymisen eri muodoista, 

asunnottomuus mukaan lukien.  
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Kansalaistoiminta-areena on Raha-automaatti yhdistys RAY:n rahoittama vuonna 2006 

alkanut projekti, joka syksyllä 2009 vakiintui osaksi Helsingin Diakonissalaitoksen 

palvelutarjontaa. Kansalaistoiminta-areenan toiminnan yhtenä tarkoituksena on se, että 

siellä kävijöistä tulisi toimijoita. Tätä tukee Kansalaistoiminta-areenan toimiminen ma-

talan kynnyksen paikkana. Pääsyvaatimuksia ei ole edes päihtyneisyyden suhteen ja 

kaikki Kansalaistoiminta-areenan järjestämät tilaisuudet ovat maksuttomia. Kansalais-

toiminta-areenan kolmen toimivuoden aikana on kävijöissä tapahtunut selkeä muutos 

siinä, että yhä useammat ihmiset ovat tulleet niin tapahtumiin kuin muuhunkin toimintaan 

selvin päin. Myös häiriökäyttäytyminen on hyvin vähäistä. Kävijät ovat taustaltaan ja 

elämäntilanteiltaan erilaisia, mutta yhteistyö on alusta asti sujunut eri ihmisten välillä 

hyvin. (Helsingin Diakonissalaitos 2009; Hampunen 2009.) 

 

Kansalaistoiminta-areenalla järjestettävät tilaisuudet toteutetaan kävijöiltä kerätyn pa-

lautteen perusteella. Toiminnan painopisteenä ovat taide ja kulttuuri. Yhteisöllisyys on 

mukana kaikessa toiminnassa ollen myös lähtökohtana työntekijöiden toiminnalle. 

Työntekijän rooli on laaja ja osin vaikeasti määriteltävä. Tärkeä osa työntekijöiden toi-

menkuvaa on keskustella, kuunnella ja ylipäänsä olla läsnä. Kansalaistoiminta-areenalla 

kävijöistä noin puolet on naisia, useat heistä asunnottomien naisten tukipiste Sallissa 

kävijöitä. (Helsingin Diakonissalaitos 2009; Hampunen 2009.)   
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3 AVAINKÄSITTEET JA AIEMPIA TUTKIMUKSIA 

 

 

Yhteisöllisyys on yksi opinnäytetyöni avainsanoista sekä pääteemana Kansalaistoimin-

ta-areenalla toteuttamissani haastatteluissa. Lähestyn yhteisöllisyyden käsitettä kahdesta 

eri näkökannasta, määrittelemällä yhteisöllisyyden käsitteen ja kuvaamalla yhteisötyötä 

ja tarkemmin yhteisötyöntekijän roolia. Koen yhteisötyöntekijän roolin oleellisena 

opinnäytetyöni aiheen kannalta tutkimuksen kytkeytyessä Kansalaistoiminta-areenan 

työntekijöiden yhteisöllisyyttä vahvistavaan ja uusia menetelmiä tarjoavaan koulutuk-

seen. Asunnottomuutta lähestyn sekä yleisemmin syrjäytymisen ja syrjäyttämisen 

käsitteiden kautta että kuvaamalla tarkemmin asunnottomuutta tämän päivän Suomessa. 

Vaikka pääpaino sekä asunnottomuutta että yhteisöllisyyttä tutkiessani on siinä, miten ne 

tässä ajassa näyttäytyvät ja millainen merkitys niillä yksilötasolla on, katson tarpeelli-

seksi luoda pintapuolisen katsauksen myös menneiden vuosikymmenten yhteisötyöhön 

sekä asunnottomuus–tilanteeseen.  

 

Yhteisöllisyys on avainkäsitteenä lukuisissa aiheeltaan hyvin erityyppisissä opinnäyte-

töissä ja pro gradu -tutkielmissa. Yhteisöllisyyden käsitteen kautta tutkitaan ja kuvataan 

niin sukupolvien välistä yhteistyötä ja alakouluikäisten liikuntamotivaatiota kuin vam-

maisten ja pitkäaikaissairaiden lasten äitien kokemuksia vertaistukiryhmistä (Tampereen 

yliopiston tutkielmat, i.a.). Tästä voi päätellä yhteisöllisyyden ja yhteisöllisten metodien 

soveltuvan moninaisiin tutkimusympäristöihin. Sosiaalialalla kiinnostus yhteisöllisyy-

teen on melkein ammatillinen velvollisuus: esimerkiksi sosionomeilla on yhtenä amma-

tillisten perustaitojen kriteerinä osallisuuden lisääminen (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010). 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun aiemmissakin opinnäytetöissä on tutkittu yhteisölli-

syyttä, syrjäytymistä ja asunnottomuutta, mutta lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

eroavat omasta opinnäytetyöstäni. Nita Siikaojan opinnäytetyö (2005) käsittelee asun-

nottomuuden ohella naistyötä ja sosiaalista tukea. Opinnäytetyössään yhteisöllisyyttä 

tutkinut Katjamari Ruti (2000) käsittelee avainkäsitteinään yhteisöllisyyden ohella myös 

terapeuttista yhteisöä, professionalismia sekä yhteisöhoitoa. Soile Ataçocugun opinnäy-

tetyö (2003) tarkastelee yhteisöllisyyttä, yhdyskuntatyötä ja sosiaalikulttuurista innos-
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tamista. Tutkimusympäristönä ovat Helsingin Malmilla ja Viikissä sijaitsevien asuin-

alueiden pihapiirit, joiden asukkaiden aktivoimista ja tukemista Ataçocugu opinnäyte-

työssään tutkii. Ylipäänsä voidaan todeta, että yhteisöllisyyttä käsittelevissä tutkimuk-

sissa lähtökohtana on oman opinnäytetyöni lailla johonkin tiettyyn paikkaan, projektiin 

tai hankkeeseen kytkeytyvä tutkimus.  

 

Tampereen yliopiston pro gradu -tutkielmissa mm. Timo Rautavuori (2006), Seppo 

Niskanen (2004) ja Saara Larkio (2007) tutkivat asunnottomuutta ja syrjäytymistä ja 

niihin liittyviä teemoja. Rautavuoren tutkimuksessa teoreettisen viitekehyksen lähtö-

kohtana ovat yhteiskunnan asunnottomuutta ylläpitävät rakenteet, erityisesti pohjim-

maiset asuntomarkkinat, joita itsekin käsittelen opinnäytetyöni asunnottomuutta koske-

vassa teoriaosuudessa. Tutkimus on tyypiltään kriittinen tutkimus. Tarkastelun alla ovat 

rakenteellisen asunnottomuuden ohella asunnottomien henkilöiden muodostama ihmis-

käsitys, asunnottomien vaientaminen, erityisryhmäajattelu ja asunnottomaksi diagno-

sointi. Tutkimuksen analyysi koostuu seitsemän asunnottoman asumishistorian tarkas-

telusta. Koin tutkimuksen todella mielenkiintoiseksi. Muun muassa Rautavuoren huomio 

siitä, kuinka Suomessa on 90-luvulta alkaen voimistunut yksilönvastuuta korostava 

asenne yhteisöllisyyden sijaan, herätti paljon ajatuksia (Rautavuori 2006, 19).  

 

Niskasen tutkimuksessa (2004) avainkäsitteenä on asunnottomuuden ohella syrjäyty-

minen. Tutkimusympäristönä on erään Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan 

asunnottomat asiakkaat. Niskasen yhtenä kiinnostavana tutkimustuloksena ovat haasta-

teltujen omat kokemukset siitä, etteivät he ole syrjäytyneitä asunnon puutteesta huoli-

matta. Käsittelen tätä opinnäytetyössäni syrjäytymistä koskevan luvun yhteydessä: syr-

jäytymisestä muodostuu helposti ulkoapäin annettu leima, joka ei välttämättä vastaa 

syrjäytyneeksi leimatun omaa näkemystä itsestään. Larkion pro gradu −tutkimus (2007) 

on luonteeltaan poikkitieteellinen. Larkio tutkii, kuinka kodittomuutta ja asunnotto-

muutta kuvataan suomalaisissa nykytaidevalokuvissa, tarkemmin Ben Kailan vuonna 

2002 julkistetussa Koditon-valokuvakokoelmassa. Kuva-analyysin lähtökohtana ovat 

yhteiskunnalliset näkökulmat sekä toiseuden käsite. Analyysissä esiintyvät myös vasta-

puheen ja itsekunnioituksen teemat jotka, samoin kuin Niskasenkin tutkimuksen johto-

päätöksissä, osoittavat asunnottomien näkevän itsensä muuna kuin yksiselitteisesti syr-

jäytyneinä − naisina, miehinä, ihmisinä.  
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4 YHTEISÖLLISYYS 

 

 

4.1 Aito yhteisöllisyys 

 

Arkikielessä yhteisön käsitettä käytetään yleisnimityksenä ryhmämuodostelmille. Kaikki 

ihmisten muodostamat ryhmät ja yhteenliittymät eivät kuitenkaan ole aitoja yhteisöjä. 

Aidossa yhteisössä jokainen yksilö on subjektiivisella tasolla sitoutunut yhteisön toi-

mintaan ja sen arvoihin. Sitoutumisen ohella osallistuminen on yksi aidon yhteisölli-

syyden edellytyksistä. Tavoitteena on löytää sellaisia pysyviä toiminnan muotoja, jotka 

vahvistavat ja tukevat yksilön osallistumista yhteisön toimintaan ja yhteisistä asioista 

päättämiseen. Päämääränä on yksilön täysivaltaistaminen yhteisön jäsenenä, jolloin yk-

silölle on muodostunut subjektiivinen tunne yhteisöllisyyden toteutumisesta. (Hyyppä 

2002, 178.)  

 

Kaipion ja Murron (1980, 16) kehittämän jo klassikoksi muodostuneen yhteisön kehi-

tystasojen teorian mukaan yksilön vahva, omakohtainen kokemus yhteisöstä edustaa 

yhteisön neljättä ja viimeistä yhteisökasvatuksellista kehitysastetta. Kuvaus yhteisön 

kehitystasoista on enemmän sovellettavissa yhteisökasvatuksellisiin yhteisöihin kuin 

luonnollisesti syntyneisiin tai edes institutionaalisiin yhteisöihin, mutta löydettyäni lu-

kuisista yhteisöllisyyden teemaa käsittelevistä lähteistä viittauksia Kaipion ja Murron 

teoriaan koen hyödylliseksi kuvata sen lyhyesti.  

 

Yhteisön ensimmäisellä tasolla yhteisö on ”hajanainen joukko vailla yhtenäistä normis-

toa ja yhteisiä tavoitteita”. Yhteisön jäsenillä on runsaasti erimielisyyksiä ja ristiriitoja ja 

kommunikointi on usein epärehellistä ja vääristynyttä. Toisessa kehitysvaiheessa yhteisö 

on muodostunut ulkonaisesti yhtenäiseksi, mutta yhtenäisyys perustuu pitkälti valtaan ja 

määräyksiin, joita vastaan saatetaan kapinoida. Yksilön etu koetaan tärkeämmäksi kuin 

yhteisön. Kolmannella yhteisön tasolla yhteisö koetaan fyysisesti ja psyykkisesti turval-

liseksi ja yhteisö alkaa luoda säännöstöjään ja käytäntöjään itse, sen sijaan että olisi ul-

kopuolisten tahojen ohjailtava. Yhteisön ollessa neljännellä tasolla demokratia toimii 

sisäsyntyisesti ja yhteisön sisällä vallitsee vahva luottamus. (Kaipio & Murto 1980, 

15−16.)  
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Aidon yhteisöllisyyden kannalta on merkityksetöntä kehittää sellaisia osallistumismuo-

toja, jotka tuntuvat yksilötasolla merkityksettömiltä ja joihin osallistuminen on pinnal-

lista, vailla syvällistä sisäistämistä ja omaa halua ja innostumista (Matthies 2008, 78). 

Yhteisön kehitystahot huomioiden on ymmärrettävää, ettei ryhmä heti muodostuttuaan 

ala toimia täydellisen yhteisöllisessä hengessä. Eteneminen yhteisön kehitystasolta toi-

selle on vuosien prosessi (Kaipio & Murto 1980, 15) eikä aitoon yhteisöllisyyteen päästä 

ulkoisten käskyjen ja kehotusten avulla (Kurki 2000, 130). Päinvastoin, vallan jakautu-

minen hierarkkisesti vain pienen ydinporukan kesken saa yhteisölliset tavoitteet etään-

tymään käytännöstä ja tuntumaan yksilötasolla merkityksettömiltä (Lähteenoksa 2008, 

90). 

 

Vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys yhteisöllisyyden kokemisen ja yhteisön 

muodostumisen kannalta. Yhteisöissä vuorovaikutussuhteet ovat laadukkaita, Mi-

nä−Sinä-henkisiä (Kurki 2000, 129, 131). Tällöin toinen ihminen kohdataan koko omalla 

persoonalla − inhimillisesti, vertailematta, ihmisenä ihmiselle. Vastakohtana Mi-

nä−Sinä-suhteelle on Minä−Se-suhde, toisin sanoen subjekti−objekti-suhde. Toiseen 

ihmiseen ei saada eikä välitetä saada aitoa kontaktia vaan hänestä muodostetaan oma 

mielikuva. (Kurki 2000, 131.) Toisaalta esimerkiksi rikollisjärjestö tai muu jäsentensä 

epätoivottavaa käytöstä vahvistava tai jäsenilleen uhkaava ryhmä täyttää usein yhteisöl-

lisyyden piirteet, mikä monimutkaistaa yhteisöllisyyden käsitettä entisestään (Laitinen 

2008, 261; Hyyppä 2002, 50). 

 

Yksi ratkaisu yhteisöllisyyden ja yhteisöjen määrittämiseen on jakaa ne heikoiksi ja 

vahvoiksi. Heikot sosiaaliset siteet eivät edistä luottamusta ja johtavat helposti demo-

kratian epätasaiseen toteutumiseen, syrjintään ja tiukkoihin sääntöihin ja normeihin. 

Stalinin Neuvostoliitto on äärimmäinen esimerkki heikkojen verkostojen muodostamasta 

yhteisöstä, mutta myös erilaiset ammattiryhmät ja poliittiset puolueet kuuluvat tähän. 

Vahvat sosiaaliset siteet näkyvät hyvin vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassa. 

Sille on ominaista Sinä−Minä−henkinen vuorovaikutus, mikä edistää luottamusta ja 

osallistumista. (Hyyppä 2002, 50−51.) 
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4.2 Kansalaistoiminta institutionaalisissa yhteisöissä 

 

Luonnollisesti muodostuneilla yhteisöillä ei ole aina mahdollisuutta vastata jäsenistään, 

jolloin institutionaalisten yhteisöjen tehtävänä on paikata vahingollisten tai puuttuvien 

yhteisöjen aiheuttamia hyvinvoinnin vajeita. Käsitteenä institutionaalinen yhteisö on 

laaja pääkäsite, jonka piiriin kuuluvat erilaiset ja erityyppiset auttamis-, hoiva-, kuntou-

tus-, kasvatus- ja terapiainstituutiot. (Roivainen; Nylund; Korkiamäki & Raitakari 2008, 

233; Lund 2006, 79; Oikeusministeriö 2005, 35.) Samoin kuin luonnollisesti muodos-

tuneissa yhteisöissä myös institutionaalisissa yhteisöissä toiminnan ydinkäsitteitä ovat 

oma tahto, mielekkyys, motivaatio ja osallisuus (Oikeusministeriö 2005, 14, 34, 36).  

 

Kansalaistoiminta on merkitykseltään hyvin lähellä institutionaalisten yhteisöjen käsi-

tettä. Niissä molemmissa toiminta nojaa yhteisöllisiin metodeihin, mikä käytännössä voi 

näyttäytyä esimerkiksi yksilön mahdollisuutena osallistua yhteisön toimintaan eri toi-

mitehtävien kautta. Kokemus yhteisöllisyydestä ei perustu esimerkiksi kansalaisuuteen, 

sukuun tai emotionaaliseen läheisyyteen vaan yhteisö on muodostunut jäsentensä yhtei-

sen ongelman tai tarpeen ympärille. (Roivainen ym. 2008, 223; Oikeusministeriö 2005, 

14, 34.) Institutionaalisissa yhteisöissä tapahtuvan kansalaistoiminnan ytimenä voi-

daankin pitää ihmisten kohtaamista eri yhteiskuntaluokissa, ilman raja-aitoja ja pääsy-

vaatimuksia.  

 

On arvioitu, että suomalaisessa kansalaistoiminnassa tapahtuu vuosittain noin satamil-

joonaa kohtaamista. On selvää, että puhuttaessa miljoonista kohtaamisista eivät vaiku-

tukset esiinny enää vain yksilötasolla vaan myös yhteiskunnallinen hyvinvointi ja sosi-

aalinen pääoma lisääntyvät. (Oikeusministeriö 2005, 14, 36.) Kaikista suomalaisista 

peräti neljä viidestä on jäsenenä jossain yhdistyksessä. Vaikka luku vaikuttaa suurelta, 

ovat suomalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen kuitenkin kaikista pohjoismaista vä-

häisintä. Ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja -halukkuutta tulisikin edelleen lisätä ja 

parantaa valtiollisten päätösten kautta. (Oikeusministeriö 2005, 15, 34.) 

 

Institutionaaliset yhteisöt tarjoavat hienon mahdollisuuden kansalaisuuden vahvistami-

selle ja ylipäänsä voimaantumiselle myös marginalisoituneille kansalaisille sekä 

”ei-kansalaisille” kuten maahanmuuttajille (Matthies 2008, 74, 76). Helsingin Dia-
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konissalaitoksen Kansalaistoiminta-areena on kaikille avoimine ovineen hyvä esimerkki 

institutionaalisesta yhteisöstä. Varjopuolena institutionaalisissa yhteisöissä on luonnol-

lisia yhteisöjä helpommin tapahtuva osallistumisen näennäisyys. Tällaista on esimerkiksi 

yhteisön jäsenten osallistuminen työntekijän valmiiksi luomiin malleihin, jotka yksilö-

tasolla eivät tunnu luontevilta tai merkittäviltä. Palvelujärjestelmän tarpeiden ja ideaalien 

sijaan on yhteisöllisyyttä lähestyttävä yksilön omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. 

(Matthies 2008, 78.) Toinen kansalaistoiminnan vaikeus on pitkäjänteisen ja suunnitel-

mallisen toiminnan hankaluus. Toiminnan ollessa asiakas- ja jäsenlähtöistä toimijat, 

osallistumisen motiivit ja toimintaan käytettävissä oleva taloudellinen ja ajallinen pa-

nostus vaihtelevat. (Oikeusministeriö 2005, 35.) 

 

Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna institutionaaliset yhteisöt ja kansalaistoiminta vastaavat 

kansalaisten tarpeisiin paikallisella tasolla, paikallisista tarpeista käsin. Kansalaistoi-

minnan haasteena voi olla yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden ja yhteisen, 

yhteisöllisen päämäärän kaikkia hyödyttävä kohtaaminen. Toinen suuri haaste on ra-

hoitus, joka on useissa tapauksissa kertaluonteista (Oikeusministeriö 2005, 35). Erilaiset 

järjestöt ja yhdistykset ovat keskeisessä asemassa kansalaistoimintaa tuotettaessa ja yl-

läpidettäessä. Julkisen toiminnan yhteys kansalaistoimintaan näkyy luottamuksena sen 

omaehtoiselle ja itsenäiselle muodolle, mikä käytännössä näkyy rahoituksena. (Oikeus-

ministeriö 2005, 14.) Esimerkiksi erilaisilla projekteilla on yleisenä ongelmana se, että 

kun toiminta alkuvaikeuksien saadaan käyntiin onkin projektin määräaika jo umpeutunut 

eikä uutta rahoittajaa välttämättä enää löydetä. Moni käyttökelpoinen hanke on kaatunut 

tähän.  

 

Erilaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toimintaa raamittaa perustuslaissa turvatut lait ko-

koontumis- ja yhdistymisvapaudesta sekä yhdistyslaki (Oikeusministeriö 2005, 34.).  

Kokoontumislaki käsittelee monelta osin turvallisuusmääräyksiä. Kansalaistoimin-

ta-areenaa ja Sallia koskevat lähinnä pykälät 12 yleisötilaisuuden järjestämisestä sekä 

luku neljä järjestyksen ylläpidosta. Yleisötilaisuuden, jollaiseksi luetaan esimerkiksi 

Kansalaistoiminta-areenalla järjestettävät juhlat ja muut tilaisuudet, saa järjestää kuka 

tahansa ”täysivaltainen henkilö, yhteisö tai säätiö”. Turvallisuuden takaamiseksi etenkin 

isoissa tilaisuuksissa järjestyksenvalvojan varmistaminen paikalle on suotavaa. (Ko-

koontumislaki 1999/530, 12 §, 17 § & 18 §.) Yhdistyslaki takaa kaikille vapauden yh-
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distyksen tai yhteisön perustamiseen, kunhan se ei ole voittoa tai taloudellista hyötyä 

tavoitteleva tai Suomen lain tai hyvän maun vastainen (Yhdistyslaki 1989/503, 1 § & 2 

§).  

 

 

4.3 Yhteisötyön vaiheet 

 

Yhteisöjä on ollut kautta historian: esimerkiksi monet heimoyhteiskunnat ovat aina pe-

rustuneet yhteisön jäsenten vastavuoroiselle toiminnalle ja sosiaaliselle yhteenkuulu-

vuudelle. Myös nykyisten sosiaalitieteitä ja marginalisoitumista koskevien tutkimusten 

paljon käytössä oleva toiseuden käsite kuului vahvasti heimoyhteisöjen arkeen: esimer-

kiksi naiset, nuoret ja muukalaiset olivat ”toisia” verrattuna yhteisön päätäntävaltaisem-

piin miesjäseniin. (Roivainen 2002, 218.) Toiseus ja marginaalit ovat vahvasti kytkök-

sissä nykyaikaiseenkin yhteisötyöhön. Samalla yhteisötyö on vaarassa pelkistyä koko 

ajan enemmän sosiaalityön kohderyhmäajatteluun. Sen sijaan, että asiakas kokonaisuu-

tena, voimavaroja painottaen, olisi huomion keskiössä, perinteisestä sosiaalityöstä ote-

taan mallia asiakkaan riskien, tarpeiden ja muutospotentiaalien tavoittamiseksi. (Roi-

vainen 2008a, 37; Roivainen 2002, 226.) 

 

 

4.3.1 Yhteisötyön historiaa 

 

Esimodernissa suomalaisessa agraariyhteiskunnassa lähiyhteisöt olivat laajoja pitäen 

sisällään koko kylän. Sosiaalisesta turvasta eivät kuitenkaan vastanneet kylä tai edes suku 

tai perhe, vaan sosiaalisen turvan peruskäsitettä edusti talo. Isännällä oli talonsa itsehal-

linnon ohella myös vastuu talon piiriin kuuluvien, myös palkollisten ja heidän perheen-

jäsentensä, toimeentulosta ja vanhuuden turvaamisesta. Palkollisjärjestelmän ulkopuo-

lelle jääneiden osa koko kylän asukasmäärästä oli laaja ja koko kylä osallistui heidän 

elättämiseensä. Yhteisöllinen toiminta oli kokonaisvaltainen ja itsestään selvä elämiseen 

kuuluva asia ja se piti sisällään niin hoivan, huollon kuin kasvatuksenkin piirteitä. Tämä 

jatkui aina 1900-luvun alkuun saakka, ja vielä kauan naapuriapu, säästökassat ja osa 

ammattijärjestöistä edustivat hyvin yhteisöllistä ja epävirallista auttamisen muotoa. 

(Roivainen 2002, 218−219.) 
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Teollistumisen ja kaupungistumisen aikana keskinäisen avun ohelle muodostui ”meil-

tä−teille” −tyyppinen yksityinen hyväntekeväisyystyö. Hyväntekeväisyystyö oli käy-

tännönläheistä ja tapauskohtaista ja siihen liittyi olennaisena osana kristillinen kasva-

tustavoite. Yhdistysmuotoinen auttamistoiminta nousi huomattavaksi sosiaalisen turvan 

muodoksi autonomian ajan jälkipuoliskolla. Samalla se loi pohjan kansalaisyhteiskunnan 

ja vapaan kansalaisuuden synnylle. Auttajien ja autettavien roolit vaihtelivat ja yhteisöl-

listä toimintaa luonnehti pitkälti vertaisuus. Tämä jatkui pitkälle esimoderniin ja mo-

dernisoituvaan yhteiskuntaan ja käynnisti erilaisten oma-apuliikkeiden ja vertaistukeen 

perustuvien järjestöjen muodostumisen. (Roivainen 2002, 219−221.)  

 

Yhteisöllisen työn pitkästä historiasta huolimatta tietoinen strategia siitä muodostui vasta 

1960- ja 1970-luvuilla, hyvinvointivaltion kasvukaudella. Samoihin aikoihin sosiaalityön 

käsite vakiintui tarkoittamaan julkisen sektorin toteuttamaa huolto- ja sosiaalista työtä. 

Yhteisötyö oli viranomaislähtöistä ja kytkeytyi vahvasti perinteiseen sosiaalityöhön, 

vaikka Ruotsin yhdyskuntatyön varhaisvaiheiden radikaali ja poliittinen luonne osin 

välittyikin hetkellisesti Suomeenkin. Sen sijaan enemmän mallia otettiin ruotsalaisen 

yhteisötyön tavasta kehittää yhdyskuntatyötä selkeästi yhdeksi sosiaalityön ammatilli-

seksi menetelmäksi. (Roivainen 2002, 221.) 

 

Toinen modernille, pohjosmaiselle yhteisötyölle vahvasti ominainen piirre oli työn 

kiinnittyminen alueellisesti selkeärajaisiin paikallisyhteisöihin (Roivainen 2002, 221). 

Työtä toteutettiin uusissa, kerrostalopainotteisissa lähiöissä ja sen tavoitteena sosiaalisten 

ongelmien ennaltaehkäisyn lisäksi viedä ”normaalit” sosiaalipalvelut marginaaliryhmien 

lähelle ja sopeuttaa palvelut ryhmien tarpeisiin. Viranomaisten, päättäjien ja asukkaiden 

välille pyrittiin saamaan yhteistyötä. Tämä pyrkimys edustaa yhteisötyön rakenteellista ja 

yhteiskuntakriittistä ominaisluonnetta: sopeuttamisen sijaan tavoitteena oli muutos. 

(Roivainen 2002, 222.) Aktiivisimmin yhteisötyötä käytettiin yhtenä sosiaalityön am-

matillisena metodina 1970-luvun puolivälistä 1980-luvun puoliväliin (Roivainen 2002, 

223).  

 

1980-luvulla pohjoismaisten sosiaalityöntekijöiden keskuudesta nousi kiinnostus psy-

koterapiaan ja psykososiaaliseen työhön. Samalla mielenkiinto yhteisötyöhön väheni, 
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kunnes 1980-luvun lopussa yhteisötyön asema virallistui osaksi sosiaalityön menetelmiä. 

(Roivainen 2002, 224.) Käytännön työssä tämä näkyi sosiaalisten verkostojen, vapaa-

ehtoistyön ja oma-apuryhmien toiminnan kiinteänä paikkana osana kolmannen sektorin 

toimintaa. Yhteisöllinen työ erkaantui kauan jatkuneesta selkeärajaisesta kyläyhteisölli-

syydestä ja alkoi vastata yhä enemmän kaupungistuvan suomalaisen yhteiskunnan tar-

peisiin. (Roivainen 2002, 224–225.) 

 

 

4.3.2 Yhteisötyö tänään ja huomenna 

 

Yhteisötyön kenttätyöntekijöitä tarvitaan yhä muun muassa yhdistämässä perinteisempiä 

sosiaalityön organisaatioita ja kolmatta sektoria. Yhteisötyöhön vahvasti kuuluvat kan-

salaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja osallisuuden kokemusten mahdol-

listaminen vahvistavat tulevaisuudessakin täysivaltaisen kansalaisuuden tunnetta te-

hokkaammin kuin pelkkä perinteisen sosiaalityön tarjoama palvelutarjonta. (Roivainen 

2002, 226.) 1980-luvulta asti näkynyt kommunitarisuuden vaikutus korostaa yhteisöjen 

merkitystä sosiaalityön tarjoamien palvelujen kentässä. Kommunitarisuudessa painot-

tuvat toisaalta luonnollisten yhteisöjen yksilötason merkitykset, toisaalta yhteisöjen 

moraali ja vastuu yksilöitä kohtaan. (Juhila 2008a, 50−51.) 

 

Kommunitarismin lisäksi 2000-lukua leimaa voimakkaasti uusliberalistinen suuntaus. 

Uusliberalismiin kuuluu yksilön vastuun korostaminen. Omillaan pärjäämistä koroste-

taan ja riippuvuus hyvinvointivaltiosta nähdään vältettävänä, jopa häpeällisenä tilana. 

Uusliberalismiin kuuluu ekonomismi, talouden ensisijainen korostaminen, jonka vaiku-

tukset näkyvät sosiaali- ja terveyspalveluissakin. Sosiaalityön arvioinnin mittapuuna on 

yhä enenevissä määrin taloudellinen voitto tai hyöty. Etenkin toiminnasta, johon on 

sijoitettu yhteiskunnan varoja, tulisi saada taloudellisesti ajateltuna näkyviä tuloksia, 

joilla mitataan toiminnan kannattavuutta. Kommunitarismille ja uusliberalismille on 

yhteistä niiden molempien näkemys yhteiskunnan kansalaisia kohtaan tuntemasta vas-

tuusta pulmallisena. Uusliberalismin korostaessa taloudellista kannattavuutta painottuu 

kommunitarismissa erilaisten yhteisöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden merkitys 

yhteiskunnan ollessa kyvytön huolehtimaan kaikista kansalaisistaan. Molemmat suun-
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taukset raamittavat myös yhteisötyötä asettaen sille erilaisia odotuksia ja toisaalta rajoi-

tuksia resurssien puutteellisuuden vuoksi. (Juhila 2008a, 49−51.) 

 

4.4 Yhteisötyöntekijän rooli 

 

Yhteisöllisyys ja kansalaistoiminta lähtevät asiakkuuden käsitteen sijaan asiakaslähtöi-

syydestä. Käytettäessä termiä asiakas yhteisötyössä tarkoitetaan yhteisöllistä asiakkuutta, 

erotuksena esimerkiksi palveluohjauksessa olevasta yksilöasiakkaasta. Tämä vaikuttaa 

suuresti yhteisötyöntekijän rooliin. Vaikka yhteisötyöntekijällä olisikin samoja asiak-

kaita, eroavat lähestymistavat. Yhdyskuntatyöntekijöiden haastattelujen mukaan sosiaa-

lityöntekijöiden asennoituminen on ongelmalähtöistä ja asiakkaan lokeroimista, kun taas 

yhteisötyössä asiakas nähdään laajemmin kontekstistaan erottamatta. Työn painopiste on 

verkostoissa ja niiden tarjoamissa mahdollisuuksissa ja yksilön sijaan yhteisöissä. (Roi-

vainen 2008a, 30−31.) Vaikka sosiaalityössäkin päämääränä on hakea yhteyttä sosiaali-

työn ”kohteiden” ja muun yhteiskunnan välille, tehdään samalla tahattomastikin jako 

sosiaalityön asiakkaisiin ja muuhun väestöön (Helne, Hänninen & Karjalainen 2004, 16). 

Suvaitsevaisuuden ja yhtenäisyyden lisäämisen sijaan tämä voi päinvastoin kasvattaa 

eriarvoisuutta ja edesauttaa leimaamista.  

 

On kuitenkin huomioitava, että yhteisöllisten metodien ja toimintatapojen käyttökel-

poisuudesta huolimatta ei ole kannattavaa yrittää siirtää yhteisöllisiä metodeja ryhmään, 

joka ei vielä ole muodostunut aidoksi yhteisöksi. Ryhmän on ensin rakennettava ja löy-

dettävä yhteisöllisen olemisen muoto, joka sitten yksilötasollakin mahdollistaa subjek-

tiivisen yhteisöllisyyden kokemisen. ”Yhteisöllistyneen” ryhmän toiminnan pohjalta on 

sekä mahdollista muodostaa siitä erilaisia toiminnallisia tai sosiaalisia malleja että tarjota 

uusia yhteisöllisiä metodeja, jotka voivat johtaa pysyvään uudistumiseen ja yhteisön 

muodostumiseen institutionaaliseksi. (Kurki 2000, 130.) Tämä tapahtuu kuitenkin yh-

teisön ehdoilla, ei työntekijän tai edes jonkun yhteisöön kuuluvan kehotuksesta.  

 

Yhteisötyöntekijä pyrkii tavoittamaan asiakkaan tämän omassa ympäristössä, sillä ”so-

siaalivirastossa rooliasetelma estää sosiaalityöntekijää näkemästä tarpeeksi syvälle”. 

Yleistä on, että yhteisötyöntekijät joutuvat ”löysäämään” sosiaalityöntekijän rooliaan ja 

esimerkiksi opettelemaan asiakasyhteisönsä kanssa saman, uskottavan ”kenttäkielen”. 
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Yhteisötyöntekijöillä katsotaankin olevan kaksoisrooli, joka sijoittuu sekä viranomais- 

että kenttätyöhön. (Roivainen 2008a, 29, 32; Roivainen 2008b, 265.) Yhteisötyössä on 

olennaista työntekijän ja asiakkaan vastavuoroinen riippuvuus – toteuttaakseen yhteisöl-

lisiä metodeja työntekijät tarvitsevat asiakkaita, ja päästäkseen tavoitteisiinsa asiakkaat 

tarvitsevat työntekijää. Vastavuoroisuuden ja tasavertaisuuden tulisi näkyä toiminnan 

alusta loppuun. Työntekijän on osattava ja uskallettava jakaa vastuuta yhteisön jäsenille. 

(Matthies 2008, 78.) 
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5 SYRJÄYTYMINEN - SYRJÄYTTÄMINEN 

 

 

5.1 Syrjäytyminen ilmiönä 

 

Syrjäytyminen on ilmiönä laaja ja moniulotteinen. Suomessa syrjäytymiseen liittyy usein 

hallitsematon päihteiden, lähinnä alkoholin, käyttö. Syrjäytyminen on ilmiönä kuitenkin 

moniulotteisempi kuin päihde- tai muu riippuvuus. (Lund 2006, 9−10.) On mahdotonta, 

joskin epäolennaistakin, luoda täsmällinen määritelmä syrjäytymisestä niin, että se ky-

kenisi tavoittamaan ilmiön koko laajuudessaan. Tarkat määritelmät voivat olla jopa 

”vaarallisia”: ne leimaavat ja asettavat usein tarkasteluun syrjäytyneen − syrjäytetyn − 

henkilön itsensä, sen sijaan että painopiste olisi syrjäytymisilmiön prosessiluontoisuu-

dessa sekä yhteiskunnan syrjäyttävissä ja syrjäytymistä ylläpitävissä rakenteissa. Syr-

jäytymiseen voidaan kuitenkin katsoa kuuluvaksi epätasa-arvoisuuden uusiutuminen tai 

toistuminen, sosiaalisten suhteiden kapeneminen sekä rajoittuneisuus ihmisoikeuksien 

toteutumisessa. (Adler School of Psychology 2010; Ruotsalainen 2005, 35.) Syrjäyty-

miskysymystä käsiteltäessä huomio tulisi kiinnittää sekä syrjäytymisestä seuraaviin 

haittavaikutuksiin ja seuraamuksiin että syrjäytymisen vähentämiseen tähtääviin keinoi-

hin. Vähintään yhtä tärkeää on myös ratkaista, millä tavoin syrjäytymisilmiö seuraa-

muksineen ylipäänsä huomioidaan sosiaalipolitiikan tutkimuskohteena. (Ruotsalainen 

2005, 35.) 

 

Syrjäytyminen syntyy aina suhteessa muihin ihmisiin ja syrjäytyneillä ja syrjäytetyilläkin 

on aina jokin suhde yhteiskuntaan. Usein tämä suhde on poissulkeva, nöyryyttävä ja 

kärsimyksiä aiheuttava - Helnen (2002, 25–26)mukaan tämä itse asiassa kiteyttää sen, 

mistä syrjäytymisessä on kyse. Täydellinen eksluusio, kokonaan yhteiskunnan ulko-

puolella oleminen, ei nykyään kasti- ja orjayhteiskuntien purkauduttua ole mahdollista. 

Yksi tapa kuvata syrjäytymistä on puhua yksilön ja yhteiskunnan yhdistävien siteiden 

heikkoudesta (Raunio 2006, 9, 72). Syrjäytymisen ja ulossulkemisen rajat ovat yhteis-

kunta- ja yleensäkin kontekstisidonnaisuutensa ohella häilyviä, määrittelemättömiä − on 

mahdotonta antaa tarkkaa kuvausta siitä, missä positiivisen erilaisuuden ja negatiivisen 

poikkeavuuden raja kulkee (Ruotsalainen 2005, 31). 
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5.2 Syrjäytyminen, marginaalisuus ja kokemuksellinen ulkopuolisuus 

 

Syrjäytymiseen ilmiönä on mahdoton tarttua irrallisena, yleispätevänä ja sovellettavana 

ongelmana. Syrjäytyminen tulisi aina sitoa sen yhteiskunnan tarkasteluun, jossa syrjäy-

tymisilmiötä esiintyy. (Helne 2002, 10; Ruotsalainen 2005, 19.) Yksinkertaistaen, ei ole 

mahdollista syrjäytyä reunoille, marginaaliin, ellei ole jotain ”keskusta”, mistä syr-

jäytetyksi joutuu (Helne 2002, 25). Mielestäni on myös hyvä pohtia pidemmälle, mikä 

todella on tuo keskus – kuulunko minä siihen? Mitä olen tehnyt kuuluakseni siihen? 

Onko asunnottomana märissä vaatteissa viikon nälkä vatsassa veneen alla nukkuva 

”rantojen mies” itse syrjäyttänyt itsensä tuosta keskiöstä? Nykyään etenkin pohjoismai-

sessa sosiaalityössä syrjäytymiseen liitetäänkin aiemman, yksilön henkilökohtaisia 

ominaisuuksia painottavan, lähestymistavan lisäksi myös yhteiskunnan syrjäytymiseen 

vaikuttavien rakenteiden tarkastelu. Käytettävien termien tarkastaminen on tervetullut 

muutos ottaen huomioon yleisesti käytetyn kielteisen ja leimaavan käsitteistön, jossa 

syrjäytyminen on pitkälti selitetty yksilön henkilökohtaisella elämäntilanteella ja erilai-

silla ongelmilla. (Raunio 2006, 53.)  

 

Käsitteistön laajentuminen on tuonut marginalisaation, marginaalisuuden ja ulossulke-

misen termit täydentämään perinteisesti käytettyä syrjäytymisen käsitettä. Ulossulke-

misella tarkoitetaan sellaista syrjäytymisen tilaa, jossa syrjäytyminen nähdään täydelli-

senä osattomuutena yhteiskuntaan nähden. Marginalisaatio ja marginaalisuus ovat kä-

sitteinä syrjäytymistä lievempiä. Niihin sisältyy toisaalta ajatus yhteiskunnan reunalla 

olosta, toisaalta mahdollisuus yhteiskunnan normaaliuden keskukseen palaamisesta. 

Marginalisaatioon liittyy riski ajautua ulossuljettujen, syrjäytyneiden, joukkoon, mutta 

marginaalissa oleminen ei kosketa kaikkia keskeisiä elämänaloja yhtä laajasti kuin syr-

jäytyminen. Marginaalissa elämiseen kuuluu tilapäisyys ja etenkin koskiessaan vain yhtä 

tai muutamaa elämänalaa se voi olla myös tietoinen valinta. (Raunio 2006, 55−57.) 

 

Syrjäytymiseen ei liity marginaalisuuden kaltaisia positiivisia, valinnanvaraisia näkö-

kulmia. Syrjäytyminen nähdään kielteisenä tilana, joka koskee lähinnä yhteiskunnan 

alimpiin kerroksiin kuuluvia ihmisiä ja koskettaa yksilön kaikkia tai useita keskeisimpiä 

elämänaloja, kuten työ- ja perhe-elämää, terveyttä ja sosiaalisia suhteita. Marginalisaa-
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tioon kuuluva syrjäytymisriski liittyy etenkin marginaalissa elämisen kokemukselliseen 

ulkopuolisuuteen. Tällöin marginaalissa eläminen ei rikastuta elämää esimerkiksi tar-

joamalla uusia näköaloja tai toivottua erilaisuutta, vaan ulkopuolisuus näyttäytyy erilai-

suuden, sivullisuuden ja toiseuden kokemuksina. Syrjäytymisprosessin etenemisen nä-

kökulmasta tarkasteltuna juuri kokemuksellinen ulkopuolisuus on yksi syrjäytymistä 

edesauttava ja pahentava tekijä. Marginaalissa elävä henkilö voi itse määritellä itsensä 

syrjäytyneeksi negatiivisten ulkopuolisuuden kokemustensa perusteella ja tavallaan ir-

rottaa otteensa aiemmin elämässä olleista, normaaliuteen kiinnittävistä tekijöistä. Hen-

kilö voi myös hakeutua yhteiskunnan valtavirrasta poikkeavien alakulttuurien ja toi-

mintamuotojen pariin, esimerkiksi rikollisporukoihin tai päihteiden liikakäyttäjäksi. 

(Raunio 2006, 56−57.) 

 

 

5.3 Syrjäytymisdiskurssi 

 

Syrjäytymisen käsite on samanaikaisesti sekä poissulkeva että erotteleva: toisaalta teh-

dään ero meihin ja niihin, toisaalta ne suljetaan meidän ulkopuolelle (Helne 2002, 21). 

Syrjäytymistä, kuten muitakin sosiaalipolitiikan ilmiöitä, lähestytään usein diskursiivi-

sesti. Diskursiivinen lähestymistapa korostaa vuorovaikutuksen ja käsitteiden merkitystä 

(Ruotsalainen 2005, 21). Vaikka tämän tyyppisellä lähestymistavalla esimerkiksi juuri 

syrjäytymistä tutkittaessa on ehdottomat perusteensa (avoimuus, vuorovaikutus), tarjoaa 

diskurssi myös mahdollisuuden ilmaisujen vääristymiseen ja rajoittuneisuuteen. Seurat-

taessa eri maissa vallitsevia syrjäytymisdiskursseja saadaan samalla ”rivien välistä” 

merkittävää tietoa kyseisen maan asenteista syrjäytyneessä asemassa olevia kansalaisiaan 

kohtaan. Myöskään maan yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset piirteet eivät pysy 

diskurssin ulkopuolella. Diskurssin sisällön ohella merkittävä on myös se tapa, sävy, jolla 

keskusteluja käydään. (Ruotsalainen 2005, 23−24.) Kieli taipuu helposti syrjäyttämisen 

välineeksi hyvääkin tarkoittavissa yhteyksissä (Ruotsalainen 2005, 28), esimerkiksi so-

siaalivirastoissa määriteltäessä asiakkaan toimintakykyä tai muita ominaisuuksia (Helne 

2002, 20). Yhteisötyössä on perinteistä sosiaalityötä paremmat keinot leimaavien, jä-

mähtäneiden käsitteellistysten kiertämiseen. 
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Mielestäni jokaisen olisi hyvä tiedostaa, että vaikka kieli luokitteluineen ja määritelmi-

neen perustuukin rajojen vetämiseen, erilaiset määreet samalla kasvattavat yhteiskunnan 

sisäistä kuilua ”meihin” ja ”niihin”. Nykyään on osin vallitsevana ajattelutapana toisaalta 

yhteisöjen ja yhteisöllisyyden ihannointi, toisaalta yksilönvastuun korostaminen (Helne; 

Hänninen & Karjalainen 2004, 16−17; Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 150). 

Toisin sanoen ”yhteisössä”, käsitetään se sitten niinkin laajana kuin kokonainen yhteis-

kunta, syrjäytyneiden katsotaan jopa itse aiheuttaneen tilanteensa. Yksilönvastuun ase-

maa korostaa myös termin ”syrjäytynyt” käyttäminen ”syrjäytyminen” tai ”syrjäyttämi-

nen” sijaan, aivan kuin syrjäytyminen olisi syrjäytyneen henkilön oma henkilökohtainen 

päätös ja valinta. (Helne ym. 2004, 16–17.)  

 

Yhteiskunta olisi erilainen, jos syrjäytyneen määritelmien sijaan syrjäytyneet alettaisiin 

nähdä syrjäytettyinä, ulostyönnettyinä. Asunnottomuudesta ja asunnottomista keskus-

teltaessa sävy olisi yhteiskuntaa ja sen rakenteita paheksuva: ”hänetkin on yhteiskunta 

syrjäyttänyt”. Millä tuollainen joukkoaivopesu ja asennemuutos saataisiin aikaan? On-

nistuisiko julkinen paine ja yleinen paheksunta yhteiskunnan rakenteita kohtaan muut-

tamaan niitä, pakottamaan muutokseen? Olen varma, että niin kauan kun puhutaan syr-

jäytyneistä ja hyvääkin tarkoittavissa yhteyksissä syrjäytyminen nähdään yksilön omana 

päätöksenä tai ainakin omista valinnoista johtuvana, mitään muutosta ei tule. 

 

 

5.4 Taide ja syrjäytyminen 

 

Kansalaistoiminta-areena on alkamisestaan asti noudattanut ”Taide kuuluu kaikille” − 

toiminta-ajatusta. Helnen (2002, 34) mukaan huonoin mahdollinen lähestymistapa syr-

jäytymisilmiöön olisi tarkkojen määritelmien laatiminen - määritelmät jähmettävät sanat. 

Taiteen keinot mahdollistavat liikkuvuuden ja väljyyden ilmiöiden selittämisessä, mikä 

näkyy esimerkiksi useissa romaaneissa ja muissa kaunokirjallisissa teoksissa. Tieteen 

selittäessä yhteiskunnan sisäisiä lainalaisuuksia voi taide johdattaa kokemaan ilmiön ja 

asian syvällisemmin, henkilökohtaisemmalla ja koskettavammalla tavalla. (Toikko 2002, 

272−273.) Esimerkiksi Markku Nummi kuvaa syrjäytymisen teemaa romaanissaan Ka-

donnut Pariisi seuraavasti: 
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Minähän olen aina ollut valittujen joukossa katsomassa ketkä pääsevät si-
sään, ketkä eivät. Olen aina ollut tällä puolen pöytää, tällä laidalla kau-
punkia ja maata, tällä pallonpuoliskolla. Maailmaan on vedetty monta rajaa 
ja viivaa ja aina uuden viivan jälkeen olen huomannut, että olen yhä ku-
vassa mukana. Imperiumi saattaa olla uppoamassa, mutta minä olen ylä-
kannella. (Nummi 1994, 54.) 

 

 

Ruotsalainen (2005, 29) mainitsee teoksessaan Syrjäytyminen − syrjäyttäminen tieteen ja 

taiteen yhteistyön mahdollisesti tarjoavan uusia ratkaisuja syrjäytymisilmiöön. Sosiaali- 

ja kulttuurityön yhdistävä sosiokulttuurinen työ vastaa marginaalisina nähtyjen ihmis-

ryhmien ongelmiin ja tarpeisiin etenkin erilaisten taideprojektien kautta. Työtavat voivat 

olla moninaiset, vaikka yleisesti suositaankin ryhmämuotoista tekemistä. Tällöin toi-

minta voi vastata myös yhteisöllisyyden tunnusmerkkejä. Oleellista sosiokulttuurisessa 

tekemisessä eivät niinkään ole taiteen luominen tai valmiin teoksen ”hienous” tai muut 

ulkoiset piirteet, vaan osallistujien kulttuurisen identiteetin vahvistuminen – ymmärrys 

siitä, että taide kuuluu kaikille. (Toikko 2002, 272−273.) 
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6 ASUNNOTTOMUUS 

 

 

Asunnottomuus on yleiskäsite, jonka alle mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä toimintakyvyl-

tään ja taustaltaan. Ainoa kyseenalaistamaton asunnottomia henkilöitä yhdistävä tekijä on 

asunnon puuttuminen ja köyhyys. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) Asunnottomuus 

on rikkomus Suomen perustuslakia vastaan. 

 

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää 
turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon.--Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja 
tukea asumisen omatoimista järjestämistä. (Suomen perustuslaki 1999/731, 
19 §.) 

 

 

6.1 Mikro- vai makrotason lähestymistapa asunnottomuuteen? 

 

Asunnottomuuden käsitettä voidaan lähestyä mikro- tai makrotason tarkastelun kautta. 

Mikrotason tarkastelutapaa on kuvattu väestöryhmittymien perusteella tapahtuvaksi 

luokitteluksi. Väestöryhmillä tarkoitetaan tässä asunnottomuus -kysymyksen ”erityis-

ryhmiä”, esimerkiksi nuoria, vammaisia, etnisiä vähemmistöryhmiä, vapautuvia vankeja 

jne. Tällainen luokittelu siirtää osan asuttamisen järjestämisestä asuntoviranomaisilta 

sosiaaliviranomaisille. (Sunikka, Seppälä & Granfelt 2007, 10; Korhonen 2002, 12; 

Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 148.) 

 

Asunnottomuus on pitkään nähty ainoastaan asuntopoliittisena ongelmana, joka on rat-

kaistavissa yksinkertaisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakentamalla (Sunikka; 

Seppälä & Granfelt 2007, 10). Makrotason luokittelussa asunnottomuuden tarkastelun 

lähtökohtana ovat henkilön huonon taloudellisen aseman tai yhteiskunnan asuntopoliit-

tisen tilanteen sijasta lähinnä henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi päihdeongelma 

tai jonkun osa-alueen alhainen toimintakyky. (Paulus 1993, 19.) Osa asunnottomista 

tarvitsee asunnon lisäksi tukea arjessa pärjäämiseen. (Sunikka, Seppälä & Granfelt 2007, 

10; Korhonen 2002, 12; Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 148). Tämän tunnusta-

minen on mielestäni mikrotason luokittelun etu, vaikka vstöryhmittäinen lähestymistapa 

onkinhdannut kritiikkiä sen eri ihmisryhmiä leimaavan luonteensa vuoksi. Leimaamisen 
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uhkasta huolimatta mikrotason lähestymistapa asunnottomuusongelmaan on varsin 

käyttökelpoinen: ”erityisryhmien” erityistarpeet tuleekin tunnustaa. (Paulus 1993, 19.) 

 

Makrotason lähestymistavassa asunnottomuus nähdään ennen kaikkea asunnon puut-

teena. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdollisen erityistuen tarve sivuutetaan ja 

pääpaino on henkilön omissa taloudellisissa resursseissa sekä yleisessä asuntomarkkina-

tilanteessa. (Paulus 1993, 18.) Tähän rakenteellisten taustatekijöiden luokitukseen voi-

daan lukea kuuluvaksi myös sosiaalinen ja taloudellinen huono-osaisuus sekä mielen-

terveysongelmista ja muista sairauksista kärsivien henkilöiden tuki- ja hoitomuotojen 

puutteellisuus tai tavoittamattomuus. Myös joidenkin henkilöiden tai kokonaisten ryh-

mien, esimerkiksi maahanmuuttajien, kohtaama juridinen tai sosiaalinen syrjintä kuuluu 

makrotason syihin. (Korhonen 2002, 25−26.) Tällöin asunnottomuus nähdään yhteis-

kunnan rakenteista johtuvana syrjäyttämisenä (Helne ym. 2004, 16−17.) Asunnottomat 

alkoholistit voidaan nähdä olevan kaksinkertaisesti yhteisöstä syrjäytettyjä: toisaalta 

vakituisen asunnon puuttumisen, toisaalta hallitsemattoman alkoholinkäytön vuoksi 

(Karjalainen 2004, 190). He ovat uusia ”viallisia köyhiä”, joiksi halki historian on kut-

suttu marginaalin marginaalissa olevia ”kaksinkertaisesti köyhiä”, esimerkiksi sadan 

vuoden takaisessa yhteiskunnassa kiertolaisina olleita vammaisia (Roivainen 2002, 220). 

 

 

6.2 Potentiaaliset asunnottomat 

 

Asunnottomuuden mikrotason luokituksessa asunnottomuutta voidaan tarkastella eri-

laisten teemoittain luokiteltujen taustatekijöiden mukaan. Ensimmäiseen luokkaan kuu-

luvat rakenteelliset syyt, kuten juuri halpojen vuokra-asuntojen puute ja joidenkin ih-

misryhmien kohtaama juridinen ja sosiaalinen syrjintä. Toinen asunnottomuutta kuvaava 

luokitus sisältää asunnottomien henkilöiden sosiaalisiin taustoihin ja verkostoihin liit-

tyvät tekijät, esimerkiksi perhetaustan, ystäväpiirin, jengit ja alakulttuurit. Kolmannen 

ryhmän muodostavat henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämänhistoria. Esimerkiksi 

varttuminen erilaisissa heikkotasoisissa laitoksissa kuten orpokodeissa, vankilatausta, 

päihteiden väärinkäyttö ja mielenterveysongelmat tai persoonallisuushäiriöt voivat johtaa 

asunnottomuuteen. Yleensä asunnottomuuden taustalla on kaikkien näiden kolmen te-

kijän yhteisvaikutus: luokitukset eivät sulje toisiaan pois vaan ikävällä tavalla ruokkivat 
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toisiaan.  (Korhonen 2002, 11; Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 146; Stockholms 

Stadsmission 2009.) 

 

Erilaiset henkilökohtaiset kriisit voivat itsessään aiheuttaa joko tilapäistä tai pysyvämpää 

asunnottomuutta ja ne ovatkin ensisijaisesti yhteisenä nimittäjänä asunnottomuudelle, 

eivät niinkään pitkäaikainen marginalisoituminen tai päihteiden käyttö. Asunnon me-

nettämiseen johtavia kriisejä voi sattua varallisuudesta riippumatta. Esimerkiksi tällai-

sesta henkilökohtaisesta kriisistä on asunnon menettäminen parisuhteen tai avioliiton 

päättymisen myötä. Maksuhäiriöt luottotiedoissa ja siitä seuraava velkaantuminen han-

kaloittavat vuokra-asunnon saamista. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 146; Kor-

honen 2002, 11.) 

 

Potentiaalisiksi asunnottomiksi katsotaan kuuluvan sellaisissa elämäntilanteissa olevat 

henkilöt, joille asunnon menettäminen tai asunnottomaksi joutuminen on vain askeleen 

päässä. Erittäin niukoissa taloudellisissa oloissa olevat, itsenäistyvät nuoret sekä asun-

nostaan häädetyt tai irtisanotut pienituloiset ovat potentiaalisia asunnottomia. Asunnot-

tomaksi joutuminen saattaa olla laukaiseva tekijä laajemmalle syrjäytymisprosessille, 

joka ilman asunnon menettämistä ei välttämättä olisi käynnistynyt niin laajasti, monia 

elämän osa-alueita käsittävänä. (Paulus 1993, 135−136). Asunnottomuuden toimivalla 

ennaltaehkäisyllä moni inhimillinen tragedia ja sen seuraukset jäisivät toteutumatta. 

Kustannustehokkaasti ajatellen on arvioitu, että otettaessa huomioon asunnottomuuteen 

yhtenä osana liittyvät yleinen turvattomuus, sosiaalisen pääoman puuttuminen sekä 

menetetty työvoima, tulisivat asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet 

yhteiskunnalle edullisemmaksi. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 151.) 

 

 

6.3 Pohjimmaiset asuntomarkkinat 

 

Pohjimmaisten asuntomarkkinoiden käsite on luotu kuvaamaan asuntomarkkinoiden 

rakenteellista vinoutumista omistus- ja vuokra-asuntomarkkinoiden ulkopuolelle joutu-

neiden näkökulmasta (Paulus 1993, 22; Korhonen 2002, 25). Pohjimmaiset asunto-

markkinat muodostuvat kunnan heikkotasoisista vuokra-asunnoista, asunnottomille 

suunnatuista asumisyksiköistä, laitoksista niissä asuttaessa asunnon puutteen vuoksi, 
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tukiasunnoista sekä asunnon puutteesta johtuvasta kiertelemisestä ja ulkona ja tuttavien 

luona yöpymisestä. Pohjimmaisille asuntomarkkinoille joutuneiden valintamahdolli-

suudet ovat heikosta taloudellisesta tilanteesta ja muiden ongelmien kasaantumisesta 

johtuen lähes olemattomat. Yleisille asuntomarkkinoille nouseminen on lähes mahdo-

tonta − omistusasuntomarkkinoille mahdotonta. (Paulus 1993, 23.) 

 

Omistusasuminen on valtaistunut tavoitelluimmaksi asumismuodoksi vuokra-asumisen 

kustannuksella. Suomessa omistusasuntovaltaistuminen alkoi toteutua toisen maail-

mansodan jälkeen − ennen sotaa valtaosa kaupungeissa elävistä asui vuokralla. Vuok-

ra-asuntojen poistuminen alkoi 1970-luvulla, aluksi yksityisten tahojen hallinnassa ole-

vista vuokra-asunnoista mutta 1970-luvun lopussa myös työsuhdeasunnoista. Yksityisten 

vuokra-asuntojen määrän rajun laskun syynä on pääasiassa niistä saadun tuoton vähäi-

syys verrattuna muihin sijoitusvaihtoehtoihin. (Paulus 1993, 128−129.)  

 

Vaikka valtion lainoittamaa Arava−vuokra-asuntojen tuotantoa lisättiin hieman 

1980-luvulla, ei tämä kyennyt korvaamaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen poistu-

maa, jonka arvioidaan olleen vuosina 1970−1985 yli 240000 asuntoa (Paulus 1993, 

129−130). Muodostui krooninen vuokra-asuntopula, joka etenkin pääkaupunkiseudulla 

jatkuu yhä. Pulaa on erityisesti pienikokoisista vuokra-asunnoista: valtion lainoittama 

vuokra-asuntotuotanto koskee pääosin suurempikokoisten perheasuntojen rakentamista. 

Onkin perusteltua katsoa asuntopoliittisen systeemin itsessään tuottavan asumisongelmia 

yksinäisille ja vähävaraisille ihmisille. Tämän katsontamallin mukaan asunnottomuus 

muotoutuu ja sitä myös tuotetaan hyvin pitkälti yhteiskunnallisesti. (Paulus 1993, 21−22, 

138.) 

 

Asunto- ja sosiaaliviranomaisten kytkeytyminen ja suoranainen kontrolli asunnottomien 

asuttamisstrategioihin on tunnusomainen piirre pohjimmaisille asuntomarkkinoille. 

Asumiseen liittyvän valvonnan lisäksi pohjimmaisilla asuntomarkkinoilla olevat ovat 

yleensä myös sosiaalihuollon asiakkaita. Muodostuu ristiriita: samalla kun asunto- ja 

sosiaaliviranomaiset pyrkivät ratkaisemaan asunnottomana elävien ongelmia he myös 

toiminta- ja määrittelytavoillaan ylläpitävät pohjimmaisia asuntomarkkinoita. (Paulus 

1993 23−4; 137.) Epätasa-arvon samanaikaista ylläpitoa ja purkamisyrityksiä voi kär-

jistäen verrata sellaiseen sotilaspoliittiseen käytäntöön, jossa ensin myönnetään lupa 
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hyökätä johonkin maahan ja osallistutaan sittemmin tuon maan jälleenrakentamiseen 

(Ruotsalainen 2005, 53).  

 

Kaiken taustalla on asuntopoliittisista rakenteista johtuva puute vuokra-asunnoista, 

vaikka huomio keskitetäänkin usein asunnottoman asunnonhakijan henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin ja ”asumiskykyisyyden” puutteisiin (Paulus 1993 23-4; 137). Tätä miet-

tiessään ei voi olla ihmettelemättä, missä on johdonmukaisuus. Mistä kaikki näennäisyys 

ja turha työ? Miksei systemaattisemmin tarkastella asunnottomuusketjun alkupäätä, etsitä 

ratkaisua sieltä − sen sijaan että yritetään paikata seurauksia, vaikka vahinko on jo ta-

pahtunut. 

 

 

6.4 Asunnottomuus tilastoissa ja taulukoissa  

 

Valtion Asuntorahaston asuntomarkkinaselvityksen mukaan asunnottomaksi määritel-

lään Suomessa seuraavat kuusi ryhmää. Ulkona ja tilapäissuojissa elävät, yömajoissa tai 

vastaavissa asuvat, hoito- ja huoltokodeissa asunnon puutteen vuoksi asuvat, erilaisissa 

laitoksissa asunnon puutteen vuoksi olevat, vapautuvat vangit joilla ei ole tiedossa 

asuntoa sekä asunnon puutteen vuoksi tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona majai-

levat. (Korhonen 2002, 24.) Vuonna 2008 Suomessa oli noin 8300 asunnotonta. Heistä 

noin 8000 oli yksineläviä asunnottomia, joista yli 45 prosenttia, noin 3600 henkeä, pit-

käaikaisasunnottomia. Asunnottomia perheitä oli noin 300. Kaikista asunnottomista yli 

puolet olivat keskittyneet pääkaupunkiseudulle, mikä noudattaa kansainvälistä mallia 

asunnottomuuden keskittyessä suurempiin kasvukeskuksiin (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2007; Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2009). Peräti kolme neljästä kaikista 

asunnottomista elää 12 kunnassa (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2009).   

 

Asunnottomuus ongelman laajuutta mitataan julkisten palvelujen ja järjestöjen avulla. 

Esimerkiksi asunto- ja sosiaaliviranomaiset kykenevät yleensä arvioimaan asiakkainaan 

olevien asunnottomien määrää. Toinen malli asunnottomuuden mittaamiseen on tarkas-

tella, kuinka moni kaupungin vuokra-asuntoa hakeneiden joukosta merkitsee asunnot-

tomuuden haku-syyksi. Osa asunnottomista jää kuitenkin palvelujen ulkopuolelle − 
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täsmällistä tietoa asunnottomuudesta ja asunnottomien lukumäärästä on mahdoton ta-

voittaa. (Korhonen 2002, 24, 33; Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 146.) 

 

Täsmällisen asunnottomien lukumäärän tavoittamista vaikeuttaa se, että asunnottomien 

lukumäärätietojen luokittelussa on kuntakohtaisia eroja ja asunnottomuuden määrittely 

onkin aina jossain määrin tulkinnanvaraista Jopa saman kunnan eri vuosina esittämät 

tiedot voivat vaihdella täsmällisyydeltään (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

2009). Myöskään alle 25-vuotiaita asunnon puutteen luokse vanhempiensa luona asuvia 

nuoria ei lueta asunnottomiksi, vaikka moni nuori varmasti aloittaisi tuossa iässä mie-

lellään itsenäisemmän elämän ja elää lapsuudenkodissaan vain olosuhteiden pakosta. 

Myös vuonna 2001 asetettu uudistus asunnottomuuden määrittelystä vaikeuttaa tarkan 

lukumäärän esittämistä etenkin vapautuvien vankien kohdalla: vuoteen 2003 saakka 

ilman asuntoa olevien vapautuvien vankien määrä ilmoitettiin koko vuodelta, vaikka 

yleisenä käytäntönä on ilmoittaa vuoden asunnottomuustilanne marraskuun tilanteen 

mukaan. Jo yksin tämä asunnottomien laskemisen tarkennus vähensi yksinäisten asun-

nottomien määrää vuonna 2003 noin 300 henkilöllä. (Asumisen rahoitus- ja kehittämis-

keskus 2009.) 

 

 

6.5 Asuttamisyrityksiä 

 

Asunnottomuus kysymyksen ratkaiseminen edellyttää eri tahojen verkottumista ja mo-

niammatillista yhteistyötä (Sunikka 2007, 116). Tällainen tuki olisi sosiaali- ja terveys-

ministeriön nykyisten asumispalvelujen ohella hyvätasoisten asuntoloiden ja tukikotien 

lisääminen (Korhonen 2002, 12), johon valtio jossain määrin onkin tarttunut tukemalla 

”erityisryhmien” asuntojen ja asuntoloiden rakentamista korvaamalla 5−35 prosenttia 

rakennuskustannuksista. Tulevina vuosina valtiolla on päämääränä korottaa tätä pro-

senttiosuutta. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 143.) Vaikka asunnottomuuden 

ennaltaehkäiseminen onkin sekä kunta- että valtiotasolla kallista, tulisi ongelmiin kui-

tenkin puuttua jo varhaisessa vaiheessa − ongelmien korjaava hoito tulee aina kalliim-

maksi kuin ongelmien ennaltaehkäisy. Lisäksi on, tai olisi, otettava huomioon inhimil-

liset kärsimykset, joita asunnottomuudesta eri väestöryhmille aiheutuu. (Korhonen 2002, 

12.)  
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Jo vuosina 1987–1991 asunnottomien vuoden 1987 yhteydessä asunto-olojen kehittä-

misohjelma ASKE määritteli yhdeksi asunnottomuuden poistamisstrategiaksi asunnot-

tomien henkilöiden priorisoinnin vapautuvien valtion lainoittamien vuokra-asuntojen 

asukasvalinnoissa. Tämä strategia kohtasi heti kritiikkiä sekä sisäisesti asuntohallinnossa 

että laajemmin kansalaisten mielipiteissä. Toisaalta epäilystä herätti kuntien halukkuus 

tarjota runsaslukuista vuokra-asuntokantaa pelkästään asunnottomille, toisaalta pelättiin 

hankkeen mahdollisesta onnistumisesta seuraavan tiettyjen vuokra-asuntoalueiden 

slummiutuminen. (Paulus 1993, 145; Korhonen 2002, 66.)  

 

Kritiikkiä on herättänyt myös asunnottomien henkilöiden tukiasuntojen sijoittaminen 

kauas muusta asutuksesta − muusta yhteiskunnasta eristäminen tuskin edistää siihen 

integroitumista. Tukiasuntojen sijoittamista on perusteltu viranomaistahojen paremmilla 

valvontamahdollisuuksilla, mikä ei kaikissa tapauksissa ole tukiasunnossa asujan etu. On 

vaarana, että etenkin solumuotoisissa tukiasunnoissa päihde- tai rikoskierre alkaa uu-

destaan samanhenkisen seuran johdattaessa totuttuihin tapoihin, sen sijaan että tukiasu-

minen todella tukisi kuntoutumista ja ”vanhasta elämästä” irrottautumista. (Korhonen 

2002, 62.) 

 

Hallituksen vuonna 2007 asettamaan asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan kuuluu 

yhtenä osana pitkittäisasunnottomuuden vähentäminen (Asumisen rahoitus- ja kehittä-

miskeskus 2009). Ohjelman tavoite on aiheellinen, sillä ” on vaikeaa kuvitella syrjäy-

tyneempää ja enemmän yhteiskunnan marginaalissa elävää ihmisryhmää kuin pitkäai-

kaisasunnottomat” (Nousiainen; Hållman, Saurama & Seppälä 2007, 7). Pitkäaikai-

sasunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti 

asunnottomana tai kokenut viimeisen kolmen vuoden aikana useita asunnottomuusjak-

soja. Ohjelmassa ovat mukana ne kaksitoista kuntaa, joihin kolme neljäsosaa Suomen 

kaikesta asunnottomuudesta on keskittynyt: Helsinki, Tampere, Espoo, Vantaa, Turku, 

Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Kotka, Pori ja Oulu. Toukokuussa 2007 asetettiin 

Neljän Viisaan ryhmä ratkaisemaan asunnottomuusongelmaa. Syntyi ”Nimi Ovessa” − 

raportti, jossa todetaan oikeuden asuntoon ja asumiseen tarvittavaan tukeen kuuluvan 

ihmisarvoiseen elämään ja olevan jokaisen kansalaisen perusoikeus. (Asumisen rahoitus- 

ja kehittämiskeskus 2009.) 
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Ohjelman tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä ja 

poistaa kokonaan vuoteen 2015 mennessä. Määrällisesti tämä tarkoittaa 1250 pitkäai-

kaisasunnottomille suunnatun asunnon rakentamista. Asumisen rahoitus- ja kehittämis-

keskuksen investointivaltuusavustus koko ohjelmakaudelle on 80 miljoonaa euroa, josta 

enintään 50 prosenttia suunnataan pitkäaikaisasunnottomien kohteille. (Asumisen ra-

hoitus- ja kehittämiskeskus 2009; Ympäristöministeriö 2007, 149.) 

 

Pääkaupunkiseudun kuntien edustajien keskuudessa tehtiin vuonna 2007 linjaus, jonka 

mukaisesti hallinnollista yhteistyötä asunnottomuuden vähentämiseksi pyritään kehit-

tämään luomalla yhteinen asunnottomuus- ja palvelustrategia. Seudullisen yhteistyön 

konkretisoinnin lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä asunnottomuuteen liit-

tyvät kysymykset ovat sellaisia, jotka kuntien tulisi selvittää yhdessä. Myös informaation 

välittymiseen ja yhteisten toimenpidesuositusten laatimiseen on kiinnitetty huomioita. 

(Sunikka 2007, 114.) Tällaiselle sopimukselle yhteistyöstä onkin ollut ”tilaus” asunnot-

tomien ollessa ryhmä, joille tarjotaan palveluja useilta eri tahoilta. Eri palveluntuottajien 

hajaantuminen ja kunnan toimialojen ulkoistaminen on aiheuttanut sen, että asunnotto-

muusongelma on, muutamista yrityksistä huolimatta, jäänyt kokonaan ratkaisematta. 

(Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 150.) Vaikka hallinto tunnistaakin asunnotto-

muusongelman moninaisuuden ja asunnottomuutta on yritetty (ja yritetään parhaillaan) 

poistaa, puuttuu asunnottomuuden poistamisyrityksistä se päävastuullinen toimija, joka 

vastaisi hankkeiden ja pyrkimysten konkreettisesta toteutumisesta. Usein eri hankkeissa 

unohtuu se tärkein: asiakkaiden ääni. Sen tulisi päästä kuuluviin jo suunnitteluvaiheessa. 

Muutoin käy helposti niin, että palvelut ohjautuvat ulkoapäin, jolloin myös niiden mer-

kitys voi asiakkaan näkökulmasta tuntua vieraalta. Tärkeää olisi myös saada työryhmiin 

hallinnollisen puolen päättäjien lisäksi asunnottomuuden arjen tuntevia kenttätyönteki-

jöitä. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 149, 150.) 
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7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

 

Helsingin Diakonissalaitoksen kaikkien yksiköiden toiminta perustuu yhteisöllisyyteen 

ja sitä pyritään entisestään kehittämään käynnissä olevan yhteisömetodien kehittämis-

hankkeen kautta. Yksi osa tätä kehittämishanketta on Diakonia-ammattikorkeakoulun 

Järvenpään yksikön vuonna 2009 järjestämä yhteisöllisiä metodeja vahvistava Cab-

le-koulutus. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia, millaiseksi Kansalaistoimin-

ta-areenalla kävijät kokevat Kansalaistoiminta-areenan yhteisöllisyyden ennen koulu-

tusta sekä mitkä seikat yhteisöllisyyden kokemiseen vaikuttavat. Helsingin Diakonissa-

laitoksella on toiveena saada koulutuksen loputtua toinen Kansalaistoiminta Areenan 

kävijöiden yhteisöllisyyskokemuksia tutkiva opinnäytetyö. On mielenkiintoista nähdä, 

ovatko kävijöiden näkemykset yhteisöllisyydestä muuttuneet alkukartoituksen jälkeen. 

(Rinta-Panttila 2009.)  

 

Cable-koulutus toteutetaan exposure- eli valottumismenetelmää käyttäen. Menetelmän 

ydinkäsitteitä ovat kokemus, havainnointi ja analyysi. Tehty työ ja käytetyt menetelmät 

tuodaan tietoisesti esiin työskentelyn jatkuvalla arvioimisella, jolloin oppiminen tapahtuu 

oman kokemuksen kautta. Tavoitteena on löytää uusia työvälineitä sekä arvioida ja päi-

vittää vanhoja. Osa tehdystä työstä voi muodostua rutinoituneeksi, jolloin sen arvioimi-

nen ilman tietoista päätöstä on hankalaa. Tällöin myös työn kehittäminen ja tiedon siir-

täminen eteenpäin on vaikeaa. (Valve, 2005, 104−105, 106, 107.) Koulutus koostuu 

kahdesta kokonaisuudesta, jonka ensimmäinen osio käydään keväällä ja toinen syksyllä 

2009. Koulutukseen osallistuu sekä asunnottomien naisten tukipiste Sallin että Kansa-

laistoiminta Areenan työntekijöitä ja sen ydin on identiteettityöskentelyssä. (Rin-

ta-Panttila 2009.)  Toteutin opinnäytetyöni haastattelut Kansalaistoiminta-areenalla ke-

sällä 2009 koulutuksen puolivälissä. 

 

Tutkin Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden näkemyksiä paikan yhteisöllisyydestä 

opinnäytetyöni päätutkimuskysymyksellä: Millaisena yhteisöllisyys esiintyy Kansalais-

toiminta-areenalla kävijöiden näkökulmasta? Tutkimukseni alakysymyksinä ovat: Mil-

lainen merkitys Kansalaistoiminta Areenan työntekijöillä on yhteisöllisyydelle?, Kuinka 

kanssakävijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen? ja Minkä syiden takia Kansalaistoimin-
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ta-areenalla käydään? Tutkimuskysymysten lähtökohtana oli kävijänäkökulman selvit-

täminen. Vaikka tutkimusympäristöksi rajautuikin Kansalaistoiminta-areena aiemmin 

suunnitellun Kansalaistoiminta-areenan ja Sallin sijaan, näen myös Sallin työntekijöiden 

saavan hyödyllistä tietoa opinnäytetyöni kautta. Osalla haastateltavistani oli näkemys 

sekä Sallin että Kansalaistoiminta-areenan toiminnasta. Aineistoa analysoidessani kävi 

ilmi, etteivät nämä näkemykset eronneet merkittävästi toisistaan. Tämä havainto osaltaan 

puoltaa tutkimuksen tavoitteiden kohdistumista Kansalaistoiminta-areenaan ja siellä 

toteutuvaan yhteisöllisyyteen.  
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8 AINEISTON KERUU JA -ANALYYSIMENETELMÄT 

 

 

8.1 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullisen tutkimuksen määritelmää lähestytään usein määrällisen tutkimuksen kautta 

ja nämä kaksi tutkimustyyppiä nähdään toistensa vastakohtina (Eskola & Suoranta 1998, 

13).  Jako on pelkistävä ja yksinkertaistava, mutta antaa käsityksen laadullisen tutki-

muksen olemuksesta. Laadullista tutkimusta on määritelty esimerkiksi pyrkimyksenä 

kontekstuaalisuuden ja toimijoiden näkökulmien ymmärrykseen. Tutkimuksen luonne on 

tulkitseva ja painopiste ilmiöiden välisten merkitysten tutkimisessa. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 22.) Tutkimusote on subjektiivinen ja moninainen (Hirsjärvi & Hurme 2001, 22; 

Eskola & Suoranta 1998, 14).  

 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista tutkimuksen prosessimaisuus. Tutkimussuun-

nitelma on avoin ja saavuttaa usein lopullisen muotonsa vasta tutkimuksen loppuvai-

heessa. (Eskola & Suoranta 1998, 16−17.) Tämä ei tarkoita sitä, ettei tutkimussuunni-

telman tulisi olla huolella mietitty ja perusteltu jo etukäteen: esimerkiksi aineiston ana-

lyysin metodeja on myöhäistä alkaa pohtia, kun haastattelut ovat jo valmiina (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 69−70). 1980-luvulta nykypäivään laadullisen tutkimuksen sisällössä on 

tapahtunut muutos painopisteen siirrettyä teoreettisen viitekehyksen painotuksesta ai-

neiston analyysin kysymysten ja ongelmien painottamiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

68). Painotuksista ja kiinnostuksista huolimatta teoreettinen pohja on kuitenkin edelleen 

lähtökohtana laadulliselle tutkimukselle. Vankka teoreettinen tieto muodostaa laadulli-

sesti kerätylle aineistolle viitekehyksen, joka sitoo tutkimustulokset tiiviisti tutkimuksen 

kokonaisuuteen ilman että ne jäisivät irrallisiksi ja perusteettomiksi. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 20.) 

 

 

8.1.1 Menetelmänä teemahaastattelu 

 

Kvalitatiiviset menetelmät ovat kvantitatiivia käyttökelpoisempia oltaessa tekemisissä 

yksilöllisyyden ja vuorovaikutuksen kanssa sekä tilanteissa, joissa haastateltavien ko-
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kemukset ovat mahdollisesti hyvinkin erilaisia (Hirsjärvi & Hurme 2006, 27). Koin 

kvalitatiivisten menetelmien soveltuvan parhaiten opinnäytetyöhöni haastateltavien mo-

ninaisuuden vuoksi. Haastattelin yhteensä 14 Kansalaistoiminta-areenalla kävijää, joista 

suurin osa oli naisia. Haastateltavien ikäjakauma oli melko suuri, arvioilta 30−60 vuo-

teen. Elämäntilanteet ja taustat erosivat toisistaan suuresti − ainoa haastateltavia varmasti 

yhdistävä tekijä oli Kansalaistoiminta-areena. Osa haastateltavista kävi säännöllisesti 

Kansalaistoiminta-areenan lisäksi myös asunnottomien naisten tukipiste Sallissa.  

 

Hypoteesien ja ehdottomien totuuksien sijaan teemahaastattelun tarkoituksena on tuoda 

haastateltavan oma ääni kuuluviin (Raassina 2005). Koin haastatteluja tehdessäni ja 

myöhemmin analysoidessani tämän toteutuvan melko hyvin − aineistoa kertyi runsaasti 

ja siitä on selkeästi ”kuultavissa” haastateltavien oma ääni ja omakohtaiset kokemukset. 

Teemahaastattelussa haastattelija pyrkii löytämään haastateltavan vastauksista tutki-

muskysymyksen vaatimia asioita ja tähdentämään kysymyksiään niihin edeten niin 

kutsutun suppilotekniikan avulla, jossa kullakin teema-alueella kysymykset tarkentuvat 

laajemmista täsmällisempiin ja rajatumpiin. Kysymysten esittämisjärjestykseen kuuluu 

joustavuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Hirsjärvi & Hurme 2006, 104, 109.) 

 

Teemahaastattelu on muodoltaan puolistrukturoitu, mikä tarkoittaa haastattelun etenevän 

tiettyjen teemojen mukaan. Jokainen teema sisältää alakysymyksiä, joita on mahdollista 

muokata haastattelun edetessä. Kysymyksen ydinosan tulisi kuitenkin säilyä, sillä se 

kohdentaa kysymyksen oikeaan suuntaan ja asiayhteyteen ja sisältää kysymyksen mer-

kityksen. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 47.) Teemahaastattelun etuna verrattuna muihin 

haastattelutyyppeihin, kuten avoimeen tai strukturoituun, on sillä saatavan aineiston 

runsaus. Teemat varmistavat haastateltavien vastausten pysyvän ainakin pääosin halu-

tussa aiheessa, mikä helpottaa aineiston analyysivaihetta. (Eskola & Suoranta 1998, 88.) 

 

 

8.1.2 Hyvän haastattelijan ominaisuuksia 

 

Haastattelijan hyvä kontakti haastateltavaan on edellytys onnistuneelle haastattelulle. 

Rauhallinen haastatteluympäristö edesauttaa tätä. On suositeltavaa, että haastateltava 

saisi itse valita paikan haastattelujen toteutumiselle, mikäli se vain on mahdollista. 
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(Hirsjärvi & Hurme 2006, 74; Eskola & Suoranta 1998, 92.) Omat haastatteluni toteutin 

Kansalaistoiminta-areenan työntekijöiden ehdotuksesta Kansalaistoiminta-areenan ti-

loissa tyhjillään olevassa huoneessa. Koin haastattelupaikan melko onnistuneeksi. Oven 

sai kiinni ja tilan pienuuden vuoksi istuimme haastateltavan kanssa melko lähekkäin, 

mikä vahvisti äänen tallentumista puhtaasti. Oven sulkemisesta huolimatta taustamelua 

kuului ajoittain muista Kansalaistoiminta-areenan ja Sallin tiloista, mutta en kokenut sen 

häirinneen haastattelujen onnistumista. Haastattelupaikkaa puoltaa sen tuttuus haasta-

teltavilleni. Saapuessani tekemään haastatteluja tapasin samalla luontevasti muita Kan-

salaistoiminta-areenalla kävijöitä. Työntekijät esittelivät meidät ja sain yleensä jokaisen 

haastattelun jälkeen sovittua seuraavan. 

 

Haastattelu on vuorovaikutustilanne, johon pätevät samat säännöt kuin jokapäiväisessä 

vuorovaikutuksessa yleensäkin: kohteliaisuus, toisen osapuolen kunnioittaminen, hyvät 

käytöstavat. Normaalista vuorovaikutustilanteesta haastattelu eroaa muun muassa haas-

tattelijan aktiivisen, keskustelua ylläpitävän ja johdattelevan roolin vuoksi. (Eskola & 

Suoranta 1998, 86.) Luottamuksella on keskeinen merkitys haastattelun onnistumiselle. 

Hyvä haastattelija on sosiaalisesti lahjakas ja saa haastateltavan vakuuttuneeksi luotet-

tavuudestaan riippumatta haastateltavan iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, koulu-

tuksesta tai muista vastaavista tekijöistä. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 68−69; Eskola & 

Suoranta 1998, 94.)  

 

Hyvin suunnitellulla haastattelurungolla on merkitystä valmiin tutkimuksen laadukkuu-

den kannalta (Hirsjärvi & Hurme 2006, 184). Haastatteluihin on valmistauduttava huo-

lellisesti perehtymällä aihepiiriin ja opettelemalla haastattelurunko ulkoa, jolloin haas-

tattelijan on helpompi ohjata keskustelua oikeisiin suuntiin ja esittää selkeitä, yksinker-

taisia kysymyksiä (Hirsjärvi & Hurme 2006, 68−69, 72). En ole aiemmin tehnyt haas-

tatteluja ja ensimmäisten ja viimeisten haastattelujen välillä on nähtävissä selvä kehitys. 

Alkupään haastatteluni mukailivat pitkälti haastattelurunkoa (liite 5) ja sen järjestystä, 

kun haastattelujen edetessä osasin rohkeammin tarttua haastateltavan sanoihin ja poiketa 

haastattelurungon järjestyksestä. Haastattelurungon opettelin ulkoa jo ensimmäiseen 

haastatteluun, mutta luontevuus sen käyttämiseen syntyi kokemuksen myötä. 
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Haastattelijan on hyvä määritellä haastateltavalle haastattelussa käytettävät käsitteet 

etukäteen (Hirsjärvi & Hurme 2006, 108; Eskola & Suoranta 1998, 93−99). Itse olin 

haastatteluja tehdessäni hyvin varovainen yhteisöllisyys-käsitteen määrittelemisessä jopa 

haastateltavieni itse sitä pyytäessä. Koska tutkimukseni tavoitteena on nimenomaan 

selvittää, kuinka kävijät yhteisöllisyyden kokevat, en näe kuinka tutkimuksen luotetta-

vuuteen olisi voinut olla vaikuttamatta, jos olisin itse avannut yhteisöllisyyden käsitteen. 

Se olisi kuin kysyä, mitä jokin asia tarkoittaa ja kertoa sitten vastaus itse − haastateltavan 

rooliksi jäisi tuosta ”oikeasta vastauksesta” keskusteleminen.  

 

 

8.1.3 Nauhoittaminen ja litterointi 

 

Nauhoitin kesän 2009 aikana toteuttamani 14 haastattelua. Nauhoittamiseen on pyydet-

tävä lupa ennen jokaisen haastattelun alkua, mutta siitä ei kannata tehdä isompaa asiaa 

kuin se todellisuudessa onkaan. Paras ratkaisu on suhtautua nauhurin käyttöön itses-

täänselvyytenä, jolloin haastateltavakaan ei todennäköisesti ala jännittää puheensa nau-

hoittamista (Hirsjärvi & Hurme 2006, 93; Eskola & Suoranta 1998, 90). Opinnäyte-

työssäni huomasin tämän omakohtaisesti haastatteluja tehdessäni: 14 haastateltavastani 

vain yksi kyseenalaisti nauhurin käytön ja oli huolissaan nauhojen mahdollisesta ”vääriin 

käsiin” joutumisesta.  

 

Haastattelujen litterointi on hyvä tehdä heti haastattelun jälkeen, jolloin aineisto on vielä 

”tuore”. Tämä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 135.) 

Kvalitatiivisen haastatteluaineiston luonteeseen kuuluu materiaalin runsaus. Vain osa 

siitä, mikä poimitaan analyysivaiheessa, voidaan esittää lopullisessa tutkimuksessa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2006, 193.)  Litterointi voidaan myös tehdä valikoiden, esimerkiksi 

vain teema-alueista ja haastattelun aiheen kannalta olennaisista osista. Itse kokematto-

mana haastattelijana en kuitenkaan luottanut valikoivaan litterointiin. Vaikka tutkimuk-

sen tekijällä onkin aina jo etukäteen jokin näkökulma tutkittavaan asiaan, on haitallista 

tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden kannalta tarkastella tuloksia liian hätäisesti 

vain oman, etukäteen päätetyn näkökulman läpi (Hirsjärvi & Hurme 2006, 137-8). Lit-

teroin sanasta sanaan kaikki haastattelut. Yhteen liitettynä litteroitua aineistoa kertyi 84 

sivua. 
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8.2 Opinnäytetyöni aineiston analyysista 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan pelkistetysti jakaa neljään vaiheeseen. Ensin 

rajataan aineisto ratkaisemalla, mitkä aineiston osat ovat analyysin kannalta olennaisia ja 

mitkä rajataan ulkopuolelle. Tutkimustehtävä auttaa tämän jaon tekemisessä. Eroteltu 

aineisto ryhmitellään teemojen tai muiden luokitusten perusteella ja se kootaan yhteen 

analyysin viimeisessä vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91−93.) Yksinkertaisuudes-

saan tämä pelkistetty malli antaa kokonaiskatsauksen laadullisen tutkimuksen analyysin 

vaiheista. 

 

Lähestymistapa laadulliseen analyysiin voi olla induktiivinen, deduktiivinen tai abduk-

tiivinen. Induktiivisessa analyysissa päättely etenee yksittäisestä yleiseen, deduktiivi-

sessa yleisestä yksityiseen ja abduktiivisessa havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus, 

jonka perusteella teoria muodostetaan. Yhdysvaltalainen laadullisen tutkimuksen perinne 

edustaa aineiston analyysimallia, johon kuuluu aineiston pelkistäminen ja ryhmittely 

sekä ala- ja yläkategorioiden ja yhdistävien kategorioiden muodostaminen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 95.) Opinnäytetyöni analyysi noudattaa pääosin tätä mallia. 

 

Perehdyin litteroituun aineistoon huolellisesti, mikä helpotti tutkimuskysymyksen kan-

nalta merkittävien pelkistettyjen ilmausten etsimistä. Jaoin aineiston tutkimuskysymys-

ten mukaisesti neljään eri tiedostoon, jotka haastattelurungon osa-alueiden mukaisesti 

nimesin ”yhteisöllisyydeksi”, ”kanssakävijöiksi”, ”työntekijöiksi” ja ”käynnin syiksi”. 

Erottelin alkuperäisestä aineistosta pelkistettyjä ilmauksia, jotka järjestin tiedostoon 

yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien mukaan. Pelkistettyjen ilmausten eroavaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä yhdistämällä muodostin alakategorioita, joista edelleen yhdistämällä 

yläkategorioita (taulukko 1). Viimeisessä vaiheessa luokittelin yläkategoriat neljään 

pääkategoriaan (taulukko 2). Pääkategorioiksi muodostuivat seuraavat: Syitä Kansa-

laistoiminta-areenalla käymiselle. Yhteisöllisyys ja siihen vaikuttavat tekijät Kansalais-

toiminta-areenalla kävijöiden kokemana. Kanssakävijät ja heidän merkityksensä kävi-

jänäkökulmasta. Työntekijät ja heidän merkityksensä kävijänäkökulmasta. Taulukoissa 1 

ja 2 esitän esimerkinomaisesti osan yhteisöllisyys-teemaan kuuluvan aineiston analyysin 

vaiheista. 
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Aineisto kirjoitetaan tutkimustulokseksi ja johtopäätökseksi. Kaikissa analyysin vai-

heissa tutkijan tavoitteena on tutkittavien ja heidän näkökulmiensa ymmärtäminen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 107; 109−113.) Kirjoittaessani tutkimustuloksia puhtaaksi 

pyrin varmistamaan haastateltavien oman äänen kuulumisen lisäämällä tekstiin runsaasti 

suoria haastatteluotteita. Haastatteluotteet erottuvat muusta tekstistä sisennyksen ja kur-

sivoinnin avulla. Haastateltavien mainitessa jonkun työntekijän nimeltä muokkasin sen 

tutkimustuloksiin ”erääksi työtekijäksi” kunnioittaakseni eettisyyttä ja toivetta pysyä 

nimettömänä. 

 

Aineistoa analysoidessani koin vaikeana määrittää itselleni, minkä haastatteluotteen 

analysoin mihinkin kategoriaan kuuluvaksi. Yksi pitkää harkintaa tuottanut ratkaisu oli 

vuovaikutussuhteiden kuvaaminen yhteisöllisyys-kappaleeseen kuuluvana. Ratkaisua 

puoltaa valittujen haastatteluotteiden selkeä yhteys juuri yhteisöllisyyteen, vaikka niissä 

määritelläänkin toisia kävijöitä ja työntekijöitä. Näkökulmana on nimenomaan yhteisöl-

lisyyttä tukevien vuorovaikutussuhteiden yleistason kuvaaminen, kun työntekijöitä ja 

kanssakävijöitä kuvaavissa kappaleissa analyysi on erittelevämpää ja haastateltavien 

kokemukset henkilökohtaisempia. Käytin apunani haastattelurunkoa: haastateltavan 

vastatessa yhteisöllisyyttä koskevaan kysymykseen kuvauksella kanssakävijän tai työn-

tekijän merkityksestä tein analyysivaiheessa päätöksen haastatteluotteen kuulumisesta 

yhteisöllisyys-teeman alle.  

 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston luokittelusta ja analyysistä alkuperäisilmauksista 

alakategorioihin. 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria 

   

Täältä voi sitten ainakin 
hipsiä omaan rauhaan sitten 
jos huvittaa. 

omaan rauhaan halutessa Vapaus tulla ja lähteä. 

saa tulla ja mennä ja kukaan 
ei sillä tavalla puutu niihin, 
ja se on hyvä. -- tartte selit-
tää miksi mua ei nyt kiin-
nosta tää homma tai jotain. 
Jos ei kiinnosta niin ei sitten 

Ei ole selitysvelvollisuutta 
tulipa tai lähtipä milloin 
tahansa. 

Vapaus tulla ja lähteä 
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kiinnosta. 
Ei tarvitse tuntua siltä että 
jos ei kiinnosta niin pitää 
olla loppuun vaan voi lähteä 
aikasemmin pois jos huo-
maa että tää ei ollutkaan nyt 
mulle tarkotettu, että tää ei 
nyt mua kiinnosta tai sitten 
on muuten kiire niin voi 
lähteä ihan. Voi tulla ja 
mennä niin kun haluaa. -- 
Eikä kukaan pahastu var-
masti siitä että, että ei halua 
olla loppuun asti. 

Jos ei kiinnosta voi lähteä 
aikaisemmin pois; voi tulla 
ja mennä niin kun haluaa 
eikä kukaan pahastu 

Vapaus tulla ja lähteä 

Kyllä mun mielestä ihmiset 
alkaa ottaa ite sitä paikkaa ja 
osoittaa niitä omia ajatuksia 
ja sitä mitä itse osaa ja voi 
tuoda niin ku (epäselvä 
loppulause) -- Se on ajan 
myötä muodostunu. 

Ajan myötä ihmiset alkavat 
ottaa itse paikkaansa ja 
tuoda esiin osaamistaan. 

kävijästä osallistujaksi. 

Voisin ryhtyä jonkinlaiseks 
tällaseks avustajaks, niin 
kun vähän siirtymään tälle 
järjestäjäpuolelle. -- kyllä 
mä on ilman muuta sitten 
valmis osallistumaan niin 
kun jollain tavalla enemmän 
tähän.  

Toive järjestäjäpuolelle 
siirtymisestä, mikä saisi 
myös osallistumaan enem-
män. 

Kävijästä osallistujaksi. 

Et tavallaan niin kun pyytää 
että voisinko mä olla niin 
sanotusti järjestämässä, niin 
et vaikka enhän mä yksin 
pysty mut että tehdä alotteen 
jonkun asian suhteen. Se on 
ollu mulle yks hirveen iso 
juttu. 

Pyyntö järjestävälle puolelle 
siirtymisestä ollut tärkeä 
kokemus, vaikkei järjestä-
minen onnistu yksin. 

Kävijästä osallistujaksi. 

Voi vaikuttaa (asioihin 
Kansalaistoimin-
ta-areenalla). 

Kansalaistoiminta-areena 
tarjoaa kävijöille vaikutta-
mismahdollisuuksia. 

Kävijästä osallistujaksi. 

Mullaskin kun on aikaa niin 
mä voisin olla vaikka ihan 
vapaaehtoisena täällä – En 
tiedä sitten että tarvitaanks 
täällä. 

On aikaa, voisin olla va-
paaehtoisena. 

Kävijästä osallistujaksi. 
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TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston analyysin vaiheista alakategorioista yläkategorioi-

hin ja niistä yhdistävään pääluokkaan. 

 

Alakategoria Yläkategoria Pääkategoria 
   
Vapaus tulla ja lähteä. Vapaaehtoisuus yksi yhtei-

söllisyyden tekijä. 
Yhteisöllisyys ja siihen 
vaikuttavat tekijät Kansa-
laistoiminta-areenalla kävi-
jöiden kokemana 

Kävijästä osallistujaksi. Yhteisöllisyys mahdollistaa 
osallisuuden. 

Yhteisöllisyys ja siihen 
vaikuttavat tekijät Kansa-
laistoiminta-areenalla kävi-
jöiden kokemana 

Kävijästä osallistujaksi. Yhteisöllisyys mahdollistaa 
osallisuuden. 

Yhteisöllisyys ja siihen 
vaikuttavat tekijät Kansa-
laistoiminta-areenalla kävi-
jöiden kokemana 
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9 AINEISTON ANALYYSI 

 

 

9.1 Mitä yhteisöllisyys on? 

 

Kysyessäni ”Mitä yhteisöllisyys on?” sain vain muutamia vastauksia. Kysymys koettiin 

hankalana ja yhteisöllisyyden käsite nähtiin laajana ja vaikeasti määriteltävänä, mitä se 

oppikirjojenkin mukaan on. Yhteisöllisyyden todettiin näkyvän ”yksinä ihmisinä”, millä 

ilmeisesti tarkoitettiin yhteisön muodostuvan yksilöistä: ”Jokainen antaa jotakin siihen 

yhteishenkeen.”  Yhteisöllisyys koettiin myös yksinkertaisesti yhdessä tekemiseksi ja 

ryhmään kuulumiseksi. Ilmapiiriä kuvattiin kodinomaiseksi ja turvalliseksi. 

 

Se näkyy vaan yksinä ihmisinä niin kun tavallaa. 
 

Kodinomainen henki. 
 

Yhdessä tekemistä. 
 

Kuulua johonkin ryhmään. 
 

Yhteisöllisyyden määritteleminen kierrettiin haastatteluissa yhdistämällä yhteisöllisyy-

den käsitteeseen sellaisia määreitä kuin kävijöiden, työntekijöiden ja koko toimintakon-

septin tunteminen, toiminnan riittävä väljyys ja vapaaehtoisuus, riittävästi aikaa so-

peutua yksilötasolla sekä yhteiset pelisäännöt. Lisäksi hyvä vastaanotto ja tervetullut 

olo koettiin tärkeäksi. Nämä tekijät vahvistivat Kansalaistoiminta-areenan toimintaa 

matalan kynnyksen paikkana.  

 

 

9.1.2 Yhteisöllisyyden määreitä 

 

Kansalaistoiminta-areena on matalan kynnyksen paikka, jonne ei ole minkäänlaisia 

pääsyvaatimuksia. Useimmat haastateltavat vahvistivat tämän toteutumisen käytännössä. 

Tervetulleeseen oloon vaikutti se, ettei kukaan työntekijöistä tai toisista kävijöistä ky-

synyt syytä Kansalaistoiminta-areenalle tulolle tai kyseenalaistanut sitä. Vastaanotto ei 

kuitenkaan tuntunut välinpitämättömältä, vaan useat haastateltavat kuvasivat sitä päin-

vastoin lämpimäksi. 
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Tänne on helppo tulla, mukava tulla. 

 
Se että siihen saa kuka tahansa osallistua. -- On ihan helppo ollu tulla 
mukaan, koskaan ei oo kukaan tullu kysymään että mitäs sä täällä teet. -- Ei 
oo kysytty eikä kyseenalaistettu mitään ja aina on toivotettu tervetulleeks. 

 
Tässä paikassa -- Olemassa ihmisiä jotka on, entinen elämä, alkoholi, 
narkomaani, ja hänellä ei ole työtä tällä hetkellä ja se on hyvä (että kaikki 
ovat tervetulleita). 

 

Vaikka suuri osa haastateltavista koki Kansalaistoiminta-areenan tarjonnan olevan kai-

kille suunnattua ja vastaanoton olevan hyvä, mainitsivat jotkut haastateltavat toiminnalla 

luultavasti olevan jonkin tietyn kohderyhmän. Omat toiveet ja kehittämisehdotukset 

koettiin vähempiarvoisina kuvitellun kohderyhmän toiveiden rinnalla, mikä estää yh-

teisöllisyyden kokemusten muodostumista. Kohderyhmää ei haastatteluissa tarkemmin 

määritelty. 

 
Vaikka tässä nyt onkin paljon tällaista avointa, kaikille suunnattua, niin on 
tällä nyt joku muukin, joku varsinainen kohderyhmä varmasti. -- Loppujen 
lopuks kuitenkin mä luulen että se painopiste siitä kuka haluaa mitäkin niin 
se on jossain muualla, ei se minun toiveeni siinä hirveesti paina. 

 

Useat haastateltavat nimesivät yhteisöllisyyteen vaikuttavaksi tekijäksi tietynlaisen väl-

jyyden. Toiminta ja oleminen nähtiin Kansalaistoiminta-areenalla vapaamuotoisena ja 

kiireettömänä. Toiminnan ollessa aikuisille suunnattua voisivat tiukat säännöt ja mää-

räykset vaikuttaa osallistumisen mielekkyyteen, eikä yhteisöllisyydellä ole sellaisessa 

ilmapiirissä mahdollisuutta syntyä. Kiireettömyys ja vapaamuotoisuus antavat tilaa ih-

misen omille tunteille ja mahdollistavat omakohtaisen kokemuksen.  

 
Täällä on vaan sellasta lepposaa tekemistä ja siinä lomassa kahvitellaan 
tai tehdään jotain tällasta. -- Ei pidetä tiukkoihin kehyksiin mitään, ei niin 
kun anneta komentoja ja ohjauksia siitä että nyt tehdään tätä ja nyt tehdään 
tätä, vaan ihmisten annetaan ihan touhuta tässä vapaasti. 

 
Oon kyllä ollu ihan tyytyväinen että on joku tällanen projekti polkastu 
pystyyn joka antaa ihmisille mahdollisuuden osallistua tän tyyppiseen, hy-
vin vapaamuotoiseen, hyvin rauhalliseen toimintaan.  

 

Myös ne haastateltavat, jotka eivät omakohtaisesti kokeneet yhteisöllisyyttä, tunnistivat 

yhdessä olemisen vapaamuotoisuuden ja toiminnan väljyyden yhteisöllisyyden toteutu-
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misen edellytykseksi. Haastatteluista kävi ilmi, että erilaisissa tilaisuuksissa ja esityksissä 

yhteisöllisyydelle ei ole tilaa aikataulujen ahtauden vuoksi. Yhteisöllisiä kokemuksia 

tunnistettiinkin enemmän kursseilla ja ryhmissä, joissa kävijät olivat ehtineet tutustua 

toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. 

 
Silloin kun ihmiset syö ne syö, ne keskittyy siihen. Ja sitten kun alkaa se 
ohjelma ne keskittyy kuuntelemaan ja katsomaan sitä ohjelmaa. Ja sitten 
tavallaan tilaisuus on ohi. Se kestää maksimissaan ehkä puolitoista tuntia 
niin mä en oikein niin kun, mä en tunne oikein mitään erityistä yhteisölli-
syyttä. 

 

Vapaamuotoisuuden ja väljyyden ohella haastateltavat nostivat yhdeksi yhteisöllisyyden 

osatekijäksi vapaaehtoisuuden. Kansalaistoiminta-areenalla käyminen perustuu täysin 

vapaaehtoisuuteen. Haastateltavat arvostivat sitä, etteivät koe olevansa selitysvelvollisia 

työntekijöille tai toisille kävijöille siitä, mihin aikaan lähtivät Kansalaistoimin-

ta-areenalta ja minkä syiden vuoksi. Samoin kuin Kansalaistoiminta-areenalle tuloa ei 

kyseenalaistettu, on myös lähteminen ja sen ajankohta täysin itsestä kiinni. Tämänkal-

tainen vapaaehtoisuus vahvistaa Kansalaistoiminta-areenan roolia matalan kynnyksen 

paikkana. 

 
Täältä voi sitten ainakin hipsiä omaan rauhaan sitten jos huvittaa. 

 
Ei tarvitse tuntua siltä että jos ei kiinnosta niin pitää olla loppuun vaan voi 
lähteä aikasemmin pois jos huomaa että tää ei ollutkaan nyt mulle tarko-
tettu, että tää ei nyt mua kiinnosta tai sitten on muuten kiire niin voi lähteä 
ihan. Voi tulla ja mennä niin kun haluaa. -- Eikä kukaan pahastu varmasti 
siitä että, että ei halua olla loppuun asti. 

 
Haastateltavat kokivat tärkeäksi, ettei Kansalaistoiminta-areenalla tyrkytetä tietoa. Tämä 

on yhteisöllisyyden kannalta merkittävä tekijä, joka toteutuakseen edellyttää vapaaeh-

toisuutta ulkoisten käskyjen ja kehotusten sijaan.  Informaation nähtiin kulkevan suju-

vasti ja tiedon eri tapahtumista ja retkistä olevan kaikkien saatavilla, vaikka sitä ei ”tu-

putettukaan”. Tiedonkulku tapahtui kävijältä toiselle suusta suuhun −tyylisesti. Lisäksi 

työntekijät ilmoittivat kävijöille sähköpostitse kiinnostavista tapahtumista ja kursseista.  

 
Ja sitten ei oikeestaan liikaa tyrkytetä. --Et niin kun ei lähetä niin kun sillä 
lailla ottaan kädestä kiinni et nyt mennää -- Ei oo semmosta tuputtamista. -- 
Jokainen täällä kyllä aika hyvin tietää mitä on tarjolla -- paljon niin kun 
kerrotaan tuolla et hei, tämmöstä ois ja tämmöstä ois niin kun että infor-
maatio kulkee melko hyvin. 
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Vapaaehtoisuudesta ja väljyydestä huolimatta Kansalaistoiminta-areenalla nähtiin olevan 

tietyt yhteiset pelisäännöt, mikä nähtiin hyvänä asiana. Yhteisten sääntöjen uskottiin 

tuovan henkistä turvaa ja mahdollistavan yhdessäolon sujuvuus. Ne olivat pikemminkin 

sanattoman sopimuksen tyyppisiä kuin tarkasti määriteltyjä ja tiedostettuja ja siksi niiden 

kuvaaminenkin koettiin vaikeaksi. Useissa haastattelussa käytettiin yhteisistä pelisään-

nöistä puhuttaessa termiä ”toiminnan raamit”.  

 
Sitten tietysti siihen puututaan jos kysymyksessä on vaikka joku ohjelma-
suoritus meneillään niin ei saa häiritä sitä. -- Mutta se on tietysti selvää että 
sellasiin puututaan. 

 
Raameissa tottakai täytyy mennä mutta siellä pystyy kyllä henkilökunta ja 
asiakkaat luovimaan. 

 
Ilmeisesti täällä on tarkat rajat mutta sit täällä on kuitenkin niitten puit-
teissa kun toimii tuntee olonsa turvalliseksi. 

 
Yhteisöllisyys tarvitsee muodostuakseen aikaa. Kaipion ja Murron (1980) yhteisölli-

syyden tasoja kuvaavan teorian mukaan yhteisön neljännen ja viimeisen tason saavut-

taminen kestää kolmesta neljään vuotta. Tällöin yhteisöllisyyden kokemus on yksilöta-

solla vahva ja yhteisö koetaan turvalliseksi, tukea antavaksi, jossa jokainen kokee ole-

vansa hyväksytty omana itsenään. Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden haastattelut 

vahvistivat toiminnan jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden olevan yhteisöllisyyden edelly-

tys.  

 
Että se asiakaskäynti ei olis hirveen vaihtelevaa. Et se ois aika vakiintu-
nutta. Et täällähän käy aika paljon porukkaa mutta se on aika sitä vakiin-
tunutta. Se tekee, alkaa jo siitä niin kun että, että tuota noin se vaihtuvuus, 
porukkaa menee ja tulee, niin se hajottaa. 

 
Mä toivon että tää sais vakituisen paikan ja tää eikä niin kun mitään 
muuttoliikettä ois koko ajan, koska ei synny mitään yhteisöllisyyttä jos on 
liike koko ajan menossa. 

 
Vakiintunut kävijäkunta koettiin olennaisena tekijänä yhteisöllisyyden kannalta. Luot-

tamuksen rakentuminen uuteen ihmiseen vaatii aikaa ja tapaamisten säännöllisyyttä ja 

jatkuvuutta. Yhteisöllisyyden kokemukset tuntuivat merkittävämmiltä niiden haastatel-

tavien kohdalla, jotka olivat käyneet Kansalaistoiminta-areenalla jo vuosia.  

Kyl se (yhteisöllisyyden kokeminen) muuttuu koko ajan, et tuntuu jo et tuun 
ihan kun kotiini. 
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Siis ihan vieraat ihmiset voi kerääntyä ja pari kertaa luimuilla ja olla mutta 
se kehittyy -- Oma paikkansa ja se muotoutuu siinä ryhmän sisällä ja sen 
takia se jatkuvuus on tosi tärkeetä siinä asiassa. 

 
Toisten kävijöiden ja työntekijöiden tunteminen nousi haastatteluissa esiin yhtenä yh-

teisöllisyyteen vaikuttavana tekijänä. Tuttuuden tunne syntyy ajan kuluessa niiden kä-

vijöiden ja työntekijöiden kanssa, joita tapaa usein. Sillä on välitön vaikutus yhteisölli-

syyden kokemukseen − toiminta tuntuu monipuolisemmalta ja siitä saa enemmän irti kuin 

käyntien alussa. Puhuessaan kävijöiden ja työntekijöiden tuntemisesta haastateltavat 

määrittelivät yhteisöllisyyden me-hengeksi ja porukkahengeksi. Sanat kuvaavat yhtei-

söllisyyttä yhteenkuuluvuuden tunteen näkökulmasta. 

 
Mun mielestä niin ensinnäkin se että kyllähän tämmönen yhteisöllisyys ja 
yhteenkuuluvaisuus tämmönen porukkahenki ja muu niin kyllähän se syntyy 
sitten sitä mukaa kun opitaan tuntemaan toisia. -- Opitaan tuntemaan nämä 
järjestäjät ja sitten vielä jos osallistutaan tällaselle vähän niin kun inten-
siivisemmälle kurssille. 

 
Tää on niin kun kasvanu tää juttu, että tota monipuolistunu siis, ja kasvanu 
siinä mielessä että on ihmiset tullu tutuks. Ja kaikki tämmönen niin se on 
tässä niin kun vähän tapahtunu ittekseen. 

 
Myös ne haastateltavat, jotka eivät omakohtaisesti kokeneet yhteisöllisyyttä Kansalais-

toiminta-areenalla, olivat havainneet kanssakävijöiden ja työntekijöiden tuntemisen 

merkityksen yhteisöllisyyden kannalta. Yhteenkuuluvuuden tunteen vastakohdaksi ni-

mettiin ulkopuolisen rooli. Ulkopuolisuuden syynä nähtiin oma riippumattomuus ja 

välinpitämättömyys toisia kävijöitä kohtaan − toiminta muodostui pääsyyksi Kansalais-

toiminta-areenalla käynnille, eivät kanssakävijät tai halu kokea yhteisöllisyyttä. 

 
Mä en tuntenu sitä yhteisöllisyyttä enkä sellaista yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta jos sillä niin kun sitä haetaan. Minä en ainakaan niin kuin sellaista 
tuntenu että mä olin niin kun ulkopuolinen. Tulin ihan omia aikojani ja 
lähdin omia aikojani enkä ollu riippuvainen kenestäkään. 
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9.1.3 Kävijöistä osallistujiksi 

 

Yhtenä Kansalaistoiminta-areenan toiminnan tarkoituksena on, että kävijöistä tulisi 

osallistujia. Haastattelujen mukaan se onkin toteutunut. Yhteisöllisyys ja osallisuus nä-

kyivät tapahtumia suunnitellessa ja järjestettäessä, ”kun täällä on näitä tapahtumia ollu 

ja kun kaikki on siinä mukana järjestämässä”. Kävijöitä tuettiin siirtymisessä ”järjestä-

välle puolelle” ohjaamaan itse tapahtumia. Osa haastateltavista sanoi työntekijöiden 

pyytäneen heitä tähän, osalla aloite oman toiminnan järjestämisestä lähti itsestä. Näen 

että etenkin omasta itsestä lähteneen aloitteen taustalla on Kansalaistoiminta-areenan 

yleinen ilmapiiri, joka yksilötasolla tuntuu niin turvalliselta ja kannustavalta, että oman 

tilaisuuden pitämistä uskalletaan ehdottaa.  

 
Kyllä mun mielestä ihmiset alkaa ottaa ite sitä paikkaa ja osoittaa niitä 
omia ajatuksia ja sitä mitä itse osaa ja voi tuoda niin ku (epäselvä loppu-
lause) -- Se on ajan myötä muodostunu. 

 
Tässä on nyt vähän tällasta kaksoisroolia. 

 
Osallisuuden kokemukset olivat merkittäviä. Ne antoivat myönteisen tunteen uusista 

haasteista ja niiden voittamisesta sekä itsensä toteuttamisesta. 

 
Et tavallaan niin kun pyytää että voisinko mä olla niin sanotusti järjestä-
mässä, niin et vaikka enhän mä yksin pysty mut että tehdä alotteen jonkun 
asian suhteen. Se on ollu mulle yks hirveen iso juttu. 

 
Minä tavallaan niin kun ulkopuolisena oon ollu paljon juontajana siellä 
(eri tilaisuuksissa) -- Että mä oon saanu toteuttaa itseeni ja mua on pyy-
detty tosiaan ihan ohjaan niitä iltoja juontamaan. 

 
Haastateltavat jotka osoittivat kiinnostusta järjestävälle puolelle siirtymisestä, uskoivat 

sen lisäävän osallisuuden ja mukana olon tunteita. Kiinnostusta jarrutti ajatus siitä tar-

vitaanko apua. 

 
Mullakin kun on aikaa niin mä voisin olla vaikka ihan vapaaehtoisena 
täällä. En tiedä sitten että tarvitaanks täällä. 

 
Voisin ryhtyä jonkinlaiseks tällaseks avustajaks, niin kun vähän siirtymään 
tälle järjestäjäpuolelle. -- Kyllä mä on ilman muuta sitten valmis osallis-
tumaan niin kun jollain tavalla enemmän tähän. -- Katotaan nyt miten tää 
kehittyy. 
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Palautteen kerääminen on yksi keino kävijälähtöisyyden varmistamiseen. Haastateltavat 

kokivat palautteen kysymisen vähentyneen haastattelujen toteuttamisen aikoihin kesällä 

2009, mihin epäiltiin syyksi Kansalaistoiminta-areenan muuttoa pienempiin tiloihin. 

Kaiken toiminnan järjestämistä, esimerkiksi elokuvien tai urheilukisojen katsomista, ei 

enää nähty mahdollisena tilojen pienuuden vuoksi.  

 
Palautetta ei oo mun mielestä enää niin aktiivisesti tämän vuoden puolella 
kyselty. En tiedä onko se sitten yhtenä syynä että on muutettu näihin ah-
taampiin tiloihin ja muita, että ei enää uskalleta kysyä että mitä te haluatte 
jos ei ole niin kun mahdollisuuksia toteuttaa, en tiedä. 

 
Palautteen antamisessa nähtiin olevan samankaltainen sanaton sopimus kuin yhteisillä 

pelisäännöilläkin. Haastateltavat tiedostivat ne rajoitukset, joiden puitteissa toivomuksia 

ja palautetta pystyi esittämään. Tästä huolimatta haastatteluista välittyi kävijöiden usko 

siihen, että juuri kävijäpalaute ohjaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. 

 
Ei tätä nyt varmasti ole tehty sellaiseks suoranaiseks toivomuskaivoks että 
kuka vaan kadulta voi tulla että mä haluan sitä, mä haluan tätä, järjestä-
kää. -- Mulla nyt tietysti on ajatus siitä, että mikä on tavallaan se liikku-
maraja että missä, missä puitteissa voi toivoa jotakin. 

 
Ihmiset haluaa kuitenkin sen palautteen ja sen pohjalta niin varmastikin 
sitä tulevaisuutta pystytään suunnittelemaan. 
 

 

9.1.4 Yhteisöllisyyttä edistävät vuorovaikutussuhteet 

 

Yhteisölliset vuorovaikutussuhteet ovat laadukkaita, minä−sinä-henkisiä. Toiminnan 

väljyyteen ja vapaaehtoisuuteen kuuluu ilmapiirin sallivuus erilaisia persoonia kohtaan. 

Haastattelujen mukaan jokainen saa olla oma itsensä ja sitä kunnioitetaan, mikä näkyy 

käytännössä halukkuutena pyrkiä mukavaan yhdessäoloon ilman ”kiusaamista ja ärsyt-

tämistä”. Toisaalta omana itsenä olosta huolimatta toimiva vuovaikutus ja yhteisöllinen 

ilmapiiri edellyttävät yksilötason kompromisseja ja joustamista, ”porukan sulautumista”. 

 
Ne joilla ei pinna kestä ihan istua paikallaan niin, pitää liikkua koko ajan ja 
puhua koko ajan niin ne saa tehdä sitä. 

 
Täällä on niin kun helppo tulla koska täällä ei niin hirveesti tarvi selitellä 
itsestään. -- sut tunnetaan, tiedetään, et sun ei tarvi selitellä ja sä voit olla 
semmonen kun sä oot. 
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Kyl tällanen keskinäinen hyvä seura ja ei kiusata ja ärsytetä toisia. 
 
Kunnioitus, lähimmäisen rakkaus. -- Välitöntä on -- Mutkatonta vuoro-
vaikutusta. 

 
 Sen porukan pitäis niin kun jollain tavalla sulautua. 
 

Haastattelujen mukaan kävijät ovat keskenään samanarvoisia, samoin työntekijät näh-

dään samalla tasolla olevina. Hierarkisuus ja eriarvoisuus eivät kuulu yhteisöllisyyteen, 

vaan päinvastoin hajottavat sitä ja estävät sen toteutumisen. Osa haastateltavista reflektoi 

myös omaa rooliaan yhteisöllisenä toimijana. Omaan käytökseen kuuluvan kaikkien 

tasavertaisen kohtelun nähtiin edesauttavan yhteisöllistä ilmapiiriä.  

 
Mä oon niin kun saman arvonen kun nekin. -- Mulla on sellanen luontainen 
et niin kun, niin kun semmonen että mä en oo eritelly ihmisii koskaan niin et 
johtaja ja alainen. 

 
Täähän on vähän niin kun vitsi mut siinä on vinha perä toisaalta, että 
henkilökuntaa ja asiakkaita ei erota toisistaan. 

 
Toimiva yhteisö koetaan henkisesti turvalliseksi, jolloin myös omien heikkouksien ja 

pienuuden tunteiden näyttäminen onnistuu. Myös negatiivisten tunteiden näyttäminen 

koettiin sallituksi Kansalaistoiminta-areenalla. Ristiriitaisista tilanteista keskusteltiin 

aina jälkeenpäin. Tällä varmistettiin ilmapiirin pysyvän avoimena jatkossakin: asioista 

saa sanoa negatiiviseenkin sävyyn, mutta niistä puhuminen tilanteen rauhoituttua var-

mistaa, ettei kukaan pahoittanut mieltään tai jäänyt suremaan tilannetta. Henkisesti tur-

vallinen ilmapiiri aiheuttaa yksilötasolla kokemuksen omana itsenään hyväksytyksi tu-

lemisesta.  

 
Kyllä mä luulen että se on semmonen niin kun luottamuksen tunne ihmisillä 
ja semmonen turvallisuuden tunne et täällä niin kun on hyväksytty ja, ja voi 
niin kun puhua kukaan ei tuomitse tai arvostele tai uhaks vaikka saattaa 
niin kun puhua omista asioistaan. 

 
On toisaalta ihan hyvä että nää ihmiset jotka tulee, on kuulijakuntaa joil-
lekka ne saa huutaa ja parkua sen tunteensa. 

 
Kyllä täällä voi kiukkuillakin, hei täällä saa niin kun sanoa mitä haluaa. -- 
Et täällä käy tunteet välillä tosi kuumina  mut niistä puhutaan, sovitaan 
niistä sitten sillä tavalla. 
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Oon suostuu näkemään että mä oon monessa asiassa pieni, että en mä 
ymmärrä enkä mä tiedä enkä mä yksin pysty. -- Niin niin, niin täällä jus-
tiinsa on saanu sen kasvun mahdollisuuden siihen. 
 

 

9.2 Kanssakävijät 

 

Tutkimuskysymykseeni ”Millainen merkitys kanssakävijöillä on yhteisöllisyyden kan-

nalta?” ei kukaan haastateltavista osannut vastata suoraan. Kanssakävijöistä kerrottiin 

haastattelutilanteissa lähinnä subjektiiviselta kannalta. Yhteisöllisyyden kannalta kans-

sakävijöitä merkittävämmäksi koettiin ilmapiiri yleensä. Ilmapiiriä määriteltiin muun 

muassa sallivaksi, erilaisuutta kunnioittavaksi ja luottamukselliseksi. Haastateltavat 

myönsivät toisiin kävijöihin tutustumisen lisäävään yhteisöllisyyden tunnetta ja paran-

tavan ilmapiiriä. ”Kyl se (yhteishenki) varmaan on siinä niin kun lisääntyny niin kun sitä 

kautta että itekin on tullu tutummaks.” 

 

 

9.2.1 Miten kanssakävijät nähdään? 

 

Haastatteluiden mukaan kanssakävijät koetaan pikemminkin hyvän päivän tuttaviksi kuin 

läheisiksi ystäviksi.  Käytännössä hyvän päivän tuttavuus nähtiin esimerkiksi tupakka-

seurana: ”Tietää kenestä saa tupakkaseuraa ja tietää kenestä ei halua tupakkaseuraa.” 

 
Mulla on sitten niin kun tullu tänne hyvänpäiväntuttuja. 

 
Eroa hyvän päivän tuttavuuden ja syvällisemmän ystävyyden välillä kuvattiin useassa 

haastattelussa perustelemalla, että toisiin kävijöihin tutustuminen ei ole ollut niin syvää, 

että heitä pyytäisi kotiinsa tai ylipäänsä tapaisi vapaa-ajalla. Kansalaistoiminta-areena 

nähtiin kuitenkin hyvänä paikkana tavata ihmisiä ja syvällisempien ystävyyssuhteiden 

muodostumisen puuttumisesta huolimatta kanssakävijöistä pidettiin ja heidän seurassaan 

viihdyttiin.  

Se on semmosta en oo sillä tavalla niin hyvin tutustunu että oisin kotiin 
pyytäny. 
 
Kyl mä oon niin kun joitakin uusia ihmisiä oppinu tuntemaan mutta en mä 
sitten varsinaisesti ala kutsumaan heitä kotiini. 
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Tätä kautta tutustunu paljon naisiin ja tuota viihdyn ja tykkään hirveen 
monesta -- Ystäviä en oo vieläkään saanu. 

 
Osa haastateltavista mainitsi toisten kävijöiden olevan vähäinen syy Kansalaistoimin-

ta-areenalla käynnille ja siellä viihtymiselle. Toiminta eri muodoissaan nähtiin tärke-

ämpänä kuin ihmisiin tutustuminen. Osaltaan tämäkin tukee yhteisöllisyyteen kuuluvaa 

vapaaehtoisuuden teemaa: vaikka ihmisiin tutustuminen usein tuo jotain positiivista lisää 

toiminnalle, on toiminta itsessäänkin täysin riittävä syy käydä Kansalaistoimin-

ta-areenalla.  

 
Enhän mä tunne täällä kovin paljon ihmisiä. -- En mä niin kun hae täältä 
ystävää vaan jotain semmosta toimintaa. 
 
Riippumatta siitä ketä tulee niin mä voin tulla tai olla tulematta. Se ei oo 
niin kun kenestäkään kiinni. 

 
Osa haastateltavista korosti kävijöiden erilaisia persoonallisuuksia, jotka saattoivat häi-

ritä ja ärsyttää. Tämä todettiin pikemminkin yleisellä tasolla kun tarkasti kuvaillen ja 

eritellen. ”Tääl on sellasii persoonoita jotka niin kun ottaa niin sanotusti aivoon.” 

Haastateltaville oli selvää, että on täysin omasta osallistumisesta kiinni, kuinka paljon 

ärsyttäväksi kokemiaan kävijöitä ”joutuu” tapaamaan: 

 
Mua ei niin kun millekään kesäreissuille huvita lähtee että olkoon vaikka 
ois kuinka ilmanen niin vähän haluaa kuitenkin valikoida sitten että kenen 
kanssa viikkonsa viettää. 

 

 

9.2.2 Yhdessä olemisen edellytykset 

 

Yhteistoiminta toisten kävijöiden kanssa nähtiin vastavuoroisena. Haastatteluissa ko-

rostui ihmisen oma rooli vuorovaikutustilanteissa: kanssakävijöiltä ei odotettu enempää 

kuin itse pystyi antamaan. Myös samanarvoisuus nousi haastatteluissa esiin ja sitä ar-

vostettiin.  

 

Kyllähän ne on aika mukavia. Kun ite osaa olla ihmisiks niin ihan hyvin on 
menny. -- Jos on hankala niin saa samal mital takasin. (naurua) 
 
Mä oon niin kun saman arvonen kun nekin.  
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Vastavuoroisuuden lisäksi toimivan yhdessäolon edellytykseksi koettiin tilanteiden 

mukainen joustaminen ja kompromissit. Koska Kansalaistoiminta-areenalla kävijät ovat 

hyvin erilaisia ihmisiä niin persoonaltaan kuin fyysiseltä ja henkiseltä kunnoltaan, on 

haastattelujen mukaan ajoittainen itsensä ja omien toiveidensa sivuun laittaminen vält-

tämätöntä. ”Sanotaan niin kun terveys ja persoonallisuudet ja kaikki nää niin kun niitä on 

hirveesti laidasta laitaan.” ” Täällä kun on tavannu laidasta laitaan ihmisii.” Konkreet-

tisena esimerkkinä tästä mainittiin erilaiset kävelyretket, joilla kaikki osallistujat eivät 

jaksaneet edetä yhtä nopeasti kuin parempikuntoiset, jotka sitten hidastivat oman vauh-

tinsa porukan jaksamiseen sopivaksi. 

 
Mennään vähän niin kun sen heikoimman mukaan. -- Ei aina voida mennä 
välttämättä sen mukaan mitä minä niin kun toivoisin. 

 

Haastatteluissa todettiin Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden erilaisuuden edellyttä-

vän kunnioitusta ja hyväksyntää. Osaa kävijöistä kuvattiin jollain tapaa sairaiksi, jolloin 

myös heidän ”käsittelynsä” nähtiin erilaisena muihin kävijöihin verrattuna.  

 
Se on selvää että kun on tämmöisiä hoitosuhteisia ihmisiä niin, ne on, niitä 
täytyy käsitellä eri tavalla. 
 
Jotkut ihmiset on sellasia että varmasti on niin kun niin sairaita. -- Täytyy 
vaan sit olla niin rauhassa. -- Kunnioitetaan toisia ja hyväksytään erilai-
suutta. 

 

 

9.2.3 Ihmissuhteiden muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Samoin kuin yhteisöllisyyteen vaikuttavien laadukkaiden ihmissuhteidenkin yhteydessä 

kävi ilmi, myös haastateltavien kokemukset toisista kävijöistä olivat sitä merkitykselli-

sempiä mitä kauemmin he olivat toisensa tunteneet. Tuttujen ihmisten kanssa yhdessäolo 

koettiin luontevammaksi, oma rooli ryhmässä oli selkeä eikä vuorovaikutusta tarvinnut 

jännittää. Retket ja muu pidempikestoinen toiminta koettiin mieluisaksi, koska niissä on 

enemmän aikaa keskustella toisten kävijöiden kanssa. 

 
Se on kiva olla silleen pidempiaikasesti yhdessä, pääsee juttelemaan. 
 
Me ollaan jo yli vuos varmaan oltu samalla porukalla, niin tota se luoviutuu 
sit kyllä että missä mennään (naurua). 
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Nyt täällä mun aikana niin kehittyny sellanen tietty kööri -- Tunnen että mä 
meen kattoo omiani kun mä tuun tänne. 
 
Nyt on alkanu niin kun jo tuntee ihmisii niin ei niin kun, luovii siinä jo ihan 
niin kun kotonaan.  

 
Haastattelujen mukaan samojen kokemusten läpikäyminen yhdistää ja lähentää kävijöitä. 

Yhdistävänä tekijänä nähtiin esimerkiksi asunnottomuus, joka rankkuudestaan huoli-

matta toimi yhdistävänä tekijänä ja sai yhdessäolon tuntumaan mielekkäältä.  

 
Me olemme me, me asunnottomat -- Nää samat kokemukset yhdistää ja 
täällä on, täällä on tosi hauskaa. Vaikka täällä on ollu kovia juttuja. 
 
Samassa veneessä. 

 
Myös ne haastateltavat, jotka eivät olleet tutustuneet toisiin kävijöihin hyvän päivän 

tuttavuutta enemmän, kokivat että niin halutessa tutustuminen olisi ollut mahdollista. 

Tutustuminen tai vieraammaksi jääminen nähtiin siis vastavuoroisuuden ohella asiana, 

johon jokainen pystyi itse vaikuttamaan: ketään ei suljettu ulkopuolelle tai toisaalta 

vaadittu tutustumaan vaan tilanteissa edettiin jokaisen kävijän omilla ehdoilla. 

 

Jos mä olisin halunnut tutustua jollakin tavalla enemmän niin olisinhan mä 
voinut. 

 

 

9.2.4 Keskinäinen apu  

 

Haastatteluiden mukaan etenkin tutummaksi tulleiden kävijöiden mielipaha ja vaikeudet 

huomattiin herkästi ja kynnys tarjota apua oli matala. Keskinäisestä auttamisesta syntyi 

tunne välittämisestä. Kävijöiden väliseksi tueksi mainittiin keskusteleminen, kuuntele-

minen ja voinnin ja jaksamisen kysyminen. 

 
No siinä on kun ajattelevat että näitä muita ihmisiä niin menee vaikka tu-
tustumaan ja helpottamaan heidän vaikeata oloaan. 

 
Jos on niin kun, alkaa olee vähän liian sellanen flegmaattinen, masentunu, 
niin kyllä heti tullaan. -- Et kyl se vähän niin kun semmonen välittämisen 
tunne ainakin mulle. 

 
Joillekin ihmisille täällä pystyy olemaan varmaan niin kun tukena. 
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Vertaistuki sekä yhdistää samoja asioita kokeneita kävijöitä että nimensä mukaisesti 

tarjoaa tukea. Vertaistuki toteutui käytännön tilanteissa keskustelujen kautta. 

 

Siihenkin tavallaan sai henkistä sparrausta siihen niin kun, ja ja juteltiin 
naisten kanssa mitkä myöskin viettää joulun yksin. 

 
Yhessä purnataan asioita. (naurua) 

 
Haastateltavat kertoivat saaneensa toisilta kävijöiltä tuen lisäksi neuvoja ja positiivista 

palautetta esimerkiksi muuttuneesta olemuksestaan. Oman itsen reflektointi on välillä 

hankalaa, jolloin toiset ihmiset voivat kysymyksillään ja havainnoillaan auttaa havait-

semaan muutoksen. Toiset kävijät nähtiin myös peilinä omalle elämälle - erilaisten ih-

misten tapaaminen ja havainnointi sai näkemään oman elämän laajemmassa perspektii-

vissä. 

 
Monta kertaa saa hirveesti palautetta varsinkin niiltä ihmisiltä joita mä en 
oo nähny pidempään aikaan et vitsi sä oot muuttunu. 
 
Kun mä tuun tänne niin sitten mä totean että hemmetti, mulla on oikeestaan 
aika hyvin asiat. 

 
Osa haastateltavista kuvasi kanssakävijöiden merkitystä abstraktimmeilla määreillä. 

Kanssakävijät ”avasivat uusia ovia” sekä omalla esimerkillään että konkreettisilla neu-

voilla.  

 
Sanotaan nyt ihan yksinkertaisesti et yks merkitys heillä on avata mulle 
uusia ovia, mihin mä en yksin kykenis. 

 

 

9.3 Työntekijät Kansalaistoiminta-areenalla  

 

Haastateltavilla oli positiivinen käsitys Kansalaistoiminta-areenan työntekijöistä. Osa 

haastateltavista ei perustellut näkemystään työntekijöistä yksinkertaista ”mukava tai 

ihana henkilökunta” -toteamusta enemmän. Mielestäni tällaiset vastaukset paljastavat 

lyhyydessäänkin paljon: työntekijät koettiin kokonaisvaltaisesti hyviksi. 

 
 Mua on kohdeltu siis tosi hyvin täällä.  
 
 Henkilökunta täällä on kivaa. 
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Täällä on ihana henkilökunta. 

 
Työntekijöissä arvostettiin rauhallisuutta ja asiallisuutta. Useista vastauksista kävi ilmi, 

kuinka haastateltavat kokivat työntekijöiden olevan tarvittaessa läsnä kuuntelemassa ja 

keskustelemassa kuitenkaan tuppautumatta tai tyrkyttämättä seuraa tai apua. Työntekijät 

eivät laittaneet paperitöitään tai muita asioita kävijöiden edelle. Myös yleinen positiivi-

suus, hymyileväisyys, sai työntekijät tuntumaan mukavilta ja läsnäolevilta. 

 
 Aina hymyilevä, ei ole mitään valitettavasti minulla on työtä kesken. 
 
 Työntekijät kuuntelevat ja tukevat sillon kun tarvitaan. 
 

Ohjaajat on hyviä ja eräs työntekijä on hirveen rauhallinen ja asiallinen ja 
sen kanssa on niin kun silleen mukava seurustella. 

 
Haastateltavat kokivat, että työntekijöiden kanssa on helppo keskustella.  

 
Tää kommunikaatio ainakin toimii ihan hyvin. 

  
 Vetäjien kanssa voidaan aina keskustella siitä sun tästä. 
 

Osa haastateltavista korosti myös omaa rooliaan vuorovaikutuksessa − vuorovaikutuksen 

työntekijöiden kanssa nähtiin toimivan haastateltavien oman aktiivisuuden ansiosta. 

 
Mä oon itse ottanut sen aktiivisen kysyjän roolin. -- Sillä tavallahan tässä 
niin kun syntyy tää vuorovaikutuspuoli että mä niin kun toimin aktiivisesti. 

 
Työntekijöitä kuvattiin luoviksi. Tämä sisältyy hyvin yhteisöllisyyden ja yhteisötyönte-

kijän teemoihin, joissa ahtaiden sääntöjen ja järjestelmällisten rakenteiden sijaan olemi-

sen perustana on tilannekohtaisuus ja sääntöjen väljyys.  

 
Työntekijätkin on hirveen luovia mun mielestä täällä. 

 

 

9.3.1 Tutut työntekijät 

 

Haastateltavat korostivat työntekijöihin tutustumisen merkitystä. Tuttuuden myötä 

työntekijät koettiin luotettavaksi. Henkilökunnan tuntiessa Kansalaistoiminta-areenalla 
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kävijät heihin pystyttiin suhtautumaan yksilöllisesti tietäen kunkin kävijän tarpeet ja 

yksilölliset ominaisuudet. 

 
Kun täälläkin on kuitenkin tää vakioasiakaskunta niin toiset on vähän hi-
taampia asioissa, toiset on nopeempii, niin niin henkilökunta tuntee sitten 
ja niin kun näin. 

 
 Mulla on niin tosi läheiset ja kivat suhteet heihin. 
 

Sit kun tuntee jonkun tuosta henkilökunnasta niin sit on niin kun luotta-
muksellinen suhde. 

 
Tutustumisen myötä osa työntekijöistä nousi haastateltaville erityisen läheisiksi. Lähei-

syyteen vaikuttivat tuntemisen ohella työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, esi-

merkiksi työntekijöitä joiden kanssa on ”helppo asioida” arvostettiin haastatteluissa 

suuresti. Osa haastateltavista totesi haluavansa välillä tietoisesti jonkun tietyn työntekijän 

seuraa esimerkiksi keskustelukumppaniksi tai neuvonantajaksi. Tuttujen työntekijöiden 

kanssa uskallettiin olla oma itsensä, ei tarvinnut esittää älykkäämpää tai muuten erilaista 

kuin oikeasti on. Työntekijät edesauttoivat itsekin tuttuuden tunteen muodostumista 

osoittamalla aitoa kiinnostusta kävijöitä kohtaan. Osa haastateltavista kertoi työnteki-

jöiden ihmetelleen tai huolestuneen, jos he eivät olleet pitkään aikaan käyneet Kansa-

laistoiminta-areenalla. Tästä syntyi välittämisen tunne. 

 
Kyllä on tullu tutuksi ja siitä niin niin kun, tiettyjä ihmisiä niin kun kaipaan 
vieläkin niin et joiden kanssa on ollu niin kun sanotaan helppo asioida. 

 
Tuossa justiinsa eräs työntekijä sano kun mua ei ollu näkyny yli viikkoon, 
puoleentoista viikkoon, että mä jo meinasin soittaa sulle. 

 
Eräs työntekijä taas on tullu mulle hirveen läheiseks. Niin niin voin kysyy 
vaikka mitä tyhmää ja olla just sellanen kun, et hän tuntee mut. 

 
Joskus niin kun hakeudun silleen niin kun jonkun tietyn henkilön kanssa 
niin kun, työntekijöistä niin vähän jotain purkaa. 

 

9.3.2 Apua työntekijöiltä 

 

Haastateltavat ovat saaneet työntekijöiltä sekä henkistä että konkreettista apua ja tukea. 

Henkistä tukea ei määritelty tarkemmin, mutta tulkitsin sen aiempien vastausten perus-

teella keskusteluiksi, neuvoiksi ja kuunteluksi. 
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No mä oon ainakin sillä lailla henkistä tukee saanu. 
 

Oon saanu henkistä sekä ihan konkreettista apua. 
 
Työntekijöiden tarjoama konkreettinen apu oli muun muassa erään haastateltavan koh-

dalla juna-asemalle saattaminen hänen lähtiessään elämänsä ensimmäiselle omalle mat-

kalle. Työntekijöiden antamat neuvot koettiin konkreettisena apuna silloin kun omaa 

käytöstä pystyttiin niiden kautta tarkastelemaan ja luomaan uudelleen.  

 
Et et se et ne kannusti mut siihen ensimmäiseen reissuun niin. 

 
Henkilökunta on auttanu suuresti mua tässä asiassa. Että ei jumalauta sitä 
nyt tarvii mennä tukka suorana et miettii edes minne sitä menee ennen kun 
lähtee. 

 

 

9.3.3 Työntekijöiden vaikutus ilmapiiriin 

 

Haastateltavat totesivat lähes yksimielisesti työntekijöillä olevan todella suuri vaikutus 

ilmapiirin kannalta. Työntekijöiden nähtiin omilla asenteillaan ja persoonillaan jopa 

luoneen ilmapiiriä. Toisaalta haastatteluissa korostettiin työntekijöiden ammattitaitoa ja 

uskottiin heillä olevan jo koulutuksensakin puolesta hyvät valmiudet toimivaa ilmapiiriä 

vahvistavaan ja tukevaan toimintaan. 

 
Ne on niin kun varmaan luonu tän ilmapiirin että ilmeisesti valittu hyviä 
ihmisiä tähän vetämään näitä. 

 
Erittäin suuri (vaikutus ilmapiiriin). -- kauheen kiva asenne ja ote. 

 
Yksi merkittävä tekijä, joka Kansalaistoiminta-areenan työntekijöillä on ilmapiirin 

kannalta, on sopuisan yhdessäolon varmistaminen. Haastateltavat kuvasivat, kuinka 

laajaan kävijäkuntaan kuuluu hyvin erilaisia persoonia eikä konflikteilta aina voi välttyä. 

Työntekijät toimivat tarvittaessa sovittelijoina ja varmistivat, etteivät ristiriidat ja eri-

mielisyydet päässeet etenemään liian pitkälle.  

 
Säilyy sopu. -- No ne on ihan, jotkut ärsyyntyy tietysti toisistaan mutta. -- 
Ärsyttävistä tyypeistä. -- Niin aika pian se on ohi ihan (työntekijöiden an-
siosta). 

 
Välillä on semmosia vähän erikoisempia tyyppejä ja, ja tuota, mut siis 
joukkoon mahtuu. (naurua) Et mun mielestä niin kun kaikki kukat saa kuk-
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kia. Et sit kun työntekijät pitää kuitenkin huolen siitä että semmonen rauha 
säilyy et ei tota mikään mene överiks. 

 
Haastateltavat arvostivat työntekijöiden hienovaraista ja tilannetajuista tapaa puuttua 

riitatilanteisiin. Joissain tilanteissa työntekijät ovat joutuneet poistamaan häiritsevästi 

käyttäytyneen kävijän kursseilta tai juhlista. Haastateltavien mukaan näissä tilanteissa 

henkilön poistaminen on ollut aiheellista ja tapahtunut asiallisesti. 

 
On siinä saanu niin kun henkilökunta muutaman kerran poistaakin henki-
löitä pois kurssilta -- Joskus täytyy olla aika tiukka. 

 
Työntekijät vaikuttivat Kansalaistoiminta-areenan ilmapiiriin pelkällä olemuksellaan. 

Haastatteluissa kuvattiin, kuinka Kansalaistoiminta-areenalla kävijät ovat välillä ”hen-

kisesti lapsia”. Vaikka keskusteluja ja muuta työntekijöiltä saatua henkistä tukea arvos-

tettiinkin, oli myös pelkällä läsnäololla tärkeä merkitys. Ilmapiiri koettiin turvalliseksi ja 

rauhoittavaksi. 

 
Kyllähän ne on ne vanhemmat. -- Henkisellä tasolla me vaivutaan aika 
lapsen tasolle välillä. -- Tarvii sitä turvallisuuden tunnetta. Mun mielestä se 
on yks olennaisin tekijä mitä täällä niin kun henkilökunnalla on. -- Että 
tuota että jos mulla on semmonen päivä niin ei mun tarvii mennä juttele-
maan kenenkään kanssa. Riittää että mä ihan vaan oon tossa ja työntekijät 
on (puhe epäselvää) ja ja et et tulee se semmonen turvallisuudentunne et 
sitä kyllä kaipaa välillä. -- Useimmiten ihan vaan sellasta läsnäoloo et se 
auttaa pelkästään. 

 

Työntekijöiden suuri vaikutus ilmapiirin kannalta näkyi haastatteluissa myös työnteki-

jöille esitetyissä toiveissa. Työntekijöiltä toivottiin aiempaa enemmän puuttumista ti-

lanteisiin, joissa yksi henkilö käytöksellään häiritsee jotain yhteistä tilaisuutta. Asia on 

ristiriitainen, sillä toisaalta työntekijöissä ja laajemmin koko Kansalaistoiminta-areenassa 

arvostettiin juuri oman tilan antamista ja sallivuutta.  

 
Minä mietin näitä ohjaajia sitten, mutta pikkusen napakkuutta minä toi-
voisin näiltä --  Mä just sillon kun on näitä juttuja, niin mä olisin odottanut, 
se häirikkö mikä siellä oli, kun siellä ei voinu niin kun puhua, et sen an-
nettiin tarpeettoman monessa tilanteessa -- Sitten mulle sanottiin vaan että 
elä välitä.  

 
Ehkä noilta henkilökunnalta jotakin -- Ehkä jotain semmosta tosiaan sitä 
jämptiyttä. 
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Haastateltavat kokivat, että esimerkiksi kursseilla joku tietty henkilö saattoi useaan ker-

taan häiritä yhdessäoloa ilman että työntekijät puuttuivat siihen. Yhteisötyöntekijän roo-

liin ei kuulu tiukka hierarkisuus ja johtaja-asema; toisaalta työntekijät ovat viime kädessä 

vastuussa yhteistoiminnan sujumisesta niin, ettei ketään loukata eikä kellekään aiheudu 

mielipahaa. Häiritseväksi käyttäytymiseksi haastateltavat laskivat myös liiallisen poli-

tiikasta ja uskonnosta puhumisen – katsottiin, etteivät ne aiheet kuulu niin kutsuttuihin 

kahvipöytäkeskusteluihin. Ehdotukset siitä, kuinka työntekijät voisivat häiritseväksi 

koettuun käytökseen puuttua, vaihtelivat haastattelukohtaisesti porttikiellosta kurssilta 

poistamiseen ja lievemmin huomauttamiseen. 

 
On joitakin semmosia tilanteita missä siis ryhmissä, että, hmm, on joitakin 
ihmisiä jotka saattaa jotenkin dominoida -- musta ehkä työntekijät vois niin 
kun vähän huomauttaa että no niin, nyt, vaihdetaanpa puheenaihetta. 

 

 

9.4 Syitä Kansalaistoiminta-areenalla käymiselle 

 

 

9.4.1 Kansalaistoiminta-areena soveltuminen elämäntilanteeseen 

 

Harkitsin yläkategorian ”Kansalaistoiminta-areena sopii kävijän elämäntilanteeseen” 

otsikoimista ”Kansalaistoiminta-areena auttaa jaksamaan elämässä”. Useat haastateltavat 

nimesivät Kansalaistoiminta-areenan ”henkireiäksi” tai ”tyhjän tilan täyttäjäksi”. Vaikka 

mainittu tyhjä tila seurasi haastateltavilla usein jotain suurta elämänmuutosta, esimer-

kiksi eläkkeelle siirtymistä tai päihteiden käytön lopettamista, koin valitsemani otsi-

koinnin olevan neutraaliudessaan parempi, koska kuitenkaan kaikki haastateltavat eivät 

kokeneet Kansalaistoiminta-areenan ja siellä käynnin merkitystä suureen elämänmuu-

tokseen juontuvaksi. Näen haastatteluotteiden tuovan haastateltavien äänen kuuluviin ja 

paljastavan inhimilliset syyt Kansalaistoiminta-areenalla käynnille neutraalista katego-

rian nimeämisestä huolimatta: 

 
Tää on täyttäny sen aukon mikä sitten niin kun päihteiden käytön yleensä 
jälkeen jää. -- Mä en viitti kiertää muita tukipaikkoja, tällä on edelleenkin 
mulle hirveesti annettavaa. -- Tää on se ihana kompleksi mulle. -- Tää on 
sellanen henkireikä. 

 
Mä tulen sen takia tänne koska mulla ei oo perhettä. 
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Sillon kun jäin eläkkeelle niin siinä tuli semmonen tyhjä. 
 
Että päiviin jotain täydennystä. 

 
Osa haastateltavista käy Kansalaistoiminta-areenalla sen soveltuessa hyvin heidän omiin 

resursseihinsa, kuten taloudelliseen tilanteeseen. Pienituloisille on olemassa hyvin vähän 

mielekästä kodinulkopuolista toimintaa. Kansalaistoiminta-areena on osaltaan täyttä-

mässä tätä yhteiskunnallista vajetta ja mahdollistamassa kaikille kansalaisille taide- ja 

kulttuurikokemuksia sekä erilaista harrastustoimintaa. Osalle kävijöistä Kansalaistoi-

minta-areena on kuin olohuone, jonne voi tulla juomaan kahvia, lukemaan lehtiä ja 

seurustelemaan. Kansalaistoiminta-areenan keskeinen sijainti tukee käymistä ja tarjoaa 

hyvän syyn lähteä kotoa, ”vaihtaa maisemaa”.  

 
Tää on ainakin tässä helposti saatavilla (fyysiseltä sijainniltaan ja oman 
taloudellisen tilanteen kannalta). 

 
Siinä kun kotona mulla on kasoja kertyny. -- Kun siellä ei sit mieskään juuri 
mitään tee. (naurua) 
 
Lähtee sieltä kotoo pois, et kun mulla on vaikeeta päämäärättömästi liik-
kua. -- Mulla täytyy aina olla että lähden kohdasta a kohtaan b. 

 

 

9.4.2 Positiivisia kokemuksia  

 

Yksi keskeinen syy Kansalaistoiminta-areenalla käymiselle on sen tarjoamat positiiviset 

kokemukset. Haastateltavat kokivat Kansalaistoiminta-areenan tarjoamat harrastus-

mahdollisuudet sekä erilaiset retket ja tapahtumat mieluisiksi ja kurssi- ja harrastustar-

jonnan laajaksi ja monipuoliseksi. Toiminta olikin keskeisin käyntien syy osalle haasta-

teltavista. Positiiviset kokemukset ja mielekäs tekeminen tukivat henkistä jaksamista. 

 
Kun minä tykkään harrastaa ja sitä käsillä tekemistä kaikenlaista. 

 
Se on kuitenkin ajanvietettä ja ajankulua, se on niin kun oleellista tässä 
näin että jotain tapahtuu. 

 
Tää siis antaa jotain mun elämään ja sitten selkeesti siis jotain positiivista 
niin kun jos aattelee niin kun mielialaan ja sen aktiivisuuteen. -- Se on 
sellanen kiva asia mihin tulla, niin tota, ja semmonen mikä on niin kun koko 



64 

 

aika mukana elämässä et vaikka ei joka kerta käviskään niin kun se kui-
tenkin on. 

 
Kansalaistoiminta-areenalla järjestettyihin tilaisuuksiin liittyy usein ilmainen ruoka tai 

kahvittelu, minkä osa haastateltavista mainitsi käyntiensä osasyyksi. Ruoan määrä ja sen 

riittäminen mainittiin osassa haastatteluista tarjoilujen loputtua joissain tilaisuuksissa 

kesken. Pääosin haastateltavat pitivät ilmaista ruokailua hienona asiana.  

 
Enkä kiellä sitä omaltakaan osaltani, kivalta se tuntuu että saa niin kun 
vatsan täyteen ja ohjelmaa siinä samassa -- eikä lompakko laihdu yhtään. -- 
Siitä jo pitää antaa paljon pisteitä, että on tämmönen -- Sen muun aktivi-
teetin ohessa tosiaan on niin kun jotain tarjoilua niin kaikki tämmönen on 
tietysti sellasta lisäplussaa. 

 
Ensinnäkin tänne tulee sellasia miehiä jotka ei oo varmaan moneen herran 
päivään, mahdollisesti moneen herran viikkoon syöneet kunnolla, ja sitten 
osa porukasta jotka ottaa, aina ne samat ihmiset ottaa enemmän mitä ne 
syö. Ja sitten se, se loppuu kesken. 

 

 

9.4.3 Kansalaistoiminta-areenan edustamat arvot puhuttavat 

 

Kansalaistoiminta-areenan kuuluminen Helsingin Diakonissalaitokseen mainittiin use-

assa haastattelussa. Diakonissalaitokseen assosioitiin, varmasti jo diakonissa-nimen 

perusteella, uskoon ja uskontoon liittyviä asioita. Haastateltavat kuitenkin kokivat Kan-

salaistoiminta-areenan toimivan Diakonissalaitoksen aiheuttamasta, joko kuvitellusta tai 

todellisesta, uskonnollisesta kontekstistaan huolimatta riippumattomana järjestönä. 

Tiedon tai aatteen tyrkyttäminen kuvailtiin haastatteluissa vastenmieliseksi ja Kansa-

laistoiminta-areenassa arvostettiinkin sen neutraalia suhtautumista uskontoon ja poliitti-

siin suuntauksiin. Tämä tukee osaltaan yhteisöllisyyden toteutumista, joka perustuu aina 

vapaaehtoisuuteen ulkoapäin tulevien määräysten ja asetusten sijaan. 

 
Vaikka tää on niin kun diakonissalaitos niin ei oo niin kun sellasta tunnetta 
että mulle niin kun kaikkea jumalasta yritetään tyrkyttää. 

 

Uusien kävijöiden uskottiin kokevan Diakonissalaitoksen välittömän läheisyyden Kan-

salaistoiminta-areenalla käyntien kannalta haitallisena. On mielenkiintoista pohtia, mihin 

ajatukset Diakonissalaitoksen negatiivisen uskonnollisesta maineesta ylipäänsä perus-
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tuvat ja onko tällä imagolla todellista vahinkoa Diakonissalaitoksen toiminnalle ja kävi-

jälähtöisyyden toteutumiselle. 

 
Ihmiset ottaa sen sillä lailla niin että mä en voi tulla tänne näin koska tää 
on niin kun Diakonissalaitoksen niin että tää on niin kun pelkästään dia-
konissalaitoksen. -- Justiin tää leima ja varmaan tuli vielä enemmän kun 
tää siirty tähän sisäpihalle, että niin kun asiakasmäärä on varmaan aika 
paljon niin kun tippunu nytten suoraan sanoen. 

 
Haastateltavat kokivat yhteisöllisyyden ja sen tavoittelun tärkeänä arvona, jotka jo it-

sessään olivat hyvä syy käydä Kansalaistoiminta-areenalla. Yhteisöllisyyteen perustuvat 

työskentelymetodit nähtiin toimivina, ja haastateltavien mukaan niitä tulisikin ottaa ny-

kyistä laajemmin ja tietoisemmin käyttöön eri instituuteissa helpottamaan eri ihmisryh-

mien yhteistoimintaa.  

 

Mä koen tän yhteisöllisyyden tavoittelun, mä sanon tavoittelun tällä het-
kellä koska se on niin kadonnut hyve. Pidän, se on paha homma ja pidän 
sitä ehdottomasti tärkeenä. 

 
Sitä vois mun mielestä käyttää ihan metodina niin kun, joissakin että jos 
halutaan niin kun esimerkiks luoda sitä yhteisöllisyyttä, niin että ei vaan 
silleen että keksitäänpä joku puheenaihe, koska ihmiset, kuitenkin suoma-
laiset silleen arastelee ja vaikka on avoimempia ja vähemmän avoimia 
ihmisiä niin kuitenkin, niin tuota, ei se ehkä tule meiltä. 
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10 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

 

 

Kansalaistoiminta-areenalla toteuttamani haastattelut esittävät kävijänäkökulman Kan-

salaistoiminta-areenan toiminnalle, yhteisöllisyydelle, sen määritelmille ja esiintymiselle 

ja työntekijöiden ja kanssakävijöiden merkitykselle. Haastattelujen tarjoama aineisto 

vahvistaa monilta osin tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa kuvattua yhteisöllisyyttä ja 

sen eri puolia. 

 

 

10.1 Kävijäkohtaiset syyt tulla Kansalaistoiminta-areenalle 

 

Haastattelujen mukaan yksi yleisimmistä syistä Kansalaistoiminta-areenalla käymiselle 

oli Kansalaistoiminta-areenan soveltuminen kävijän elämäntilanteeseen. Osa haastatel-

tavista kuvasi Kansalaistoiminta-areenaa henkireiäksi ja turvapaikaksi. Erilainen toi-

minta ja tapahtumat olivat osalle kävijöistä tärkein syy Kansalaistoiminta-areenalle 

käynneille. Ohjelmatarjonta koettiin riittäväksi. 

 

Kansalaistoiminta-areena tarjoaa matalan kynnyksen paikan kaikille kansalaisille. 

Useilla kävijöistä on eriasteista kokemusta syrjäytymisestä ja syrjäyttämisestä, jolloin 

yhteiskunnan tarjoamat palvelut ovat harvemmassa kuin taloudellisesti vakaille, terveille 

kansalaisille. Tämä voi olla yksi syy sille, miksi osa haastateltavista kuvasi Kansalais-

toiminta-areenaa henkireiäksi ja turvapaikaksi – valinnan mahdollisuus ei ole vastaavien 

matalan kynnysten paikkojen kesken kovin laaja. Pohjoismaissa sosiaalitieteissä syr-

jäytymistä on tyypillisesti peilattu myös yhteiskunnalliseen taustaan ja syrjäyttämistä 

edesauttaviin ja mahdollistaviin hallinnollisiin rakenteisiin. Pääpaino tarkastelussa on 

kuitenkin yhä, ainakin julkisessa keskustelussa, syrjäytyneen henkilökohtaisilla omi-

naisuuksilla. Yksilönvastuuta korostavana aikana syrjäytyminen ja syrjäytetyksi joutu-

minen nähdään usein henkilön itse aiheuttamana tapahtumaketjuna, jopa omana valin-

tana. (Raunio 2006, 52−53.) 

 

On selvää, ettei syrjäytettyä asemaa kumota listaamalla syrjäytetyn henkilökohtaisia 

ominaisuuksia, ongelmia ja puutteita. Päinvastoin lähestymistavan tulisi olla voimava-
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ralähtöinen. Perinteisessä sosiaalityössä syrjäytymiseen puututaan tavallisesti vahvista-

malla ihmisen yhteyttä erilaisiin tukijärjestöihin ja verkostoihin. Tämänkaltaiset toimet 

eivät kuitenkaan itsessään riitä. Syrjäytymisessä on kyse myös henkilön omista selviy-

tymiskyvyistä. Niiden vahvistamiseen soveltuvat sosiaalitoimen tarjoaman turvaver-

koston luomisen ohella työntekijän tarjoama ymmärrys, tuki ja aito kuuntelu. Usein 

tällainen työntekijä löytyy todennäköisemmin vähemmän hallinnollisista instituuteista, 

esimerkiksi juuri Kansalaistoiminta-areenalta ja vastaavista matalan kynnyksen järjes-

töpaikoista. Tuen ja rohkaisun tarjoamisen ohella työntekijä voi auttaa ihmistä selvittä-

mään vaihtoehtoisia tapoja tilanteen ratkaisuun sekä antaa muutokseen motivoivaa 

hyödyllistä tietoa. (Raunio 2006, 52−53.) Haastattelujen mukaan Kansalaistoimin-

ta-areenan yhteisöllisyyttä tuki ihmissuhteiden laadukkuus – aito kuuntelu, tuttuus ja 

kunnioittava vuorovaikutus. Työntekijöiden ohella myös toiset kävijät voivat vahvistaa 

selviytymistaitoja ja voimavaroja.  

 

Kansalaistoiminta-areenan kuuluminen Helsingin Diakonissalaitoksen palveluihin mai-

nittiin osassa haastatteluja. Haastateltavilla oli yksimielinen näkemys siitä, että Kansa-

laistoiminta-areena on uskonnollisesti ja esimerkiksi poliittisesti riippumaton järjestö 

eikä uskontoa tai muita aatteita ”tyrkytetä”. Uusien kävijöiden uskottiin kuitenkin säi-

kähtävän Diakonissalaitoksen läheistä sijaintia ja olevan joillekin esteenä tulla Kansa-

laistoiminta-areenalle. Helsingin Diakonissalaitos kuvaa kotisivuillaan itseään yleis-

hyödylliseksi säätiöksi, joka tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen palveluja sekä näiden alo-

jen koulutusta. Erityisryhmien tarpeisiin vastaaminen näkyy moninaisesti sekä palve-

luntuotannossa että kurssitarjonnassa. Erityisosaamista on muun muassa asumispalve-

lujen, huumehoidon ja lastensuojelun parissa. Jatkuvasti myös kehitetään uusia työmal-

leja ja toimintamuotoja. Kehitystyö tapahtuu erityisesti diakoniaprojekteissa ja diakoni-

sesti suuntautuneessa koulutuksessa. (Helsingin Diakonissalaitos 2009.) Ainakaan ko-

tisivujensa perusteella Helsingin Diakonissalaitos ei anna itsestään kovin uskonnollisesti 

suuntautunutta vaikutelmaa. Luulen sanojen diakoni ja diakonissa assosioituvan helposti 

lähes synonyymiksi kristinuskolle, vaikka niiden todellinen merkitys onkin laajempi ja 

moninaisempi. 
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10.2 Yhteisöllisyys koostuu monista tekijöistä 

 

Jokainen neljästätoista haastateltavasta koki yhteisöllisyyden määrittelemisen vaikeaksi. 

Muutamissa haastatteluissa yhteisöllisyyttä kuvattiin yhdessä tekemiseksi ja ryhmään 

kuulumiseksi. Yhteisöllisyyden todettiin näkyvän yhteisön sijaan yksilöissä. Tämä vah-

vistaa yhteisöllisyyden teorioita yhteisöllisyydestä subjektiivisena kokemuksena. 

Useimmissa haastatteluissa suora yhteisöllisyyden määritteleminen kierrettiin kuvaa-

malla tekijöitä, joiden nähtiin kuuluvan yhteisöllisyyden käsitteeseen. Haastatteluissa 

esiintyi toiminnan väljyys ja vapaaehtoisuus, matala kynnys tulla Kansalaistoimin-

ta-areenalle, laadukkaat ihmissuhteet niin työntekijöiden kuin toisten kävijöidenkin 

kanssa, kävijäpalautteen kysyminen ja Kansalaistoiminta-areenan osallistava ilmapiiri. 

 

Yhdyskuntatyön, joksi Kansalaistoiminta-areenankin toiminnan miellän, eettisenä peri-

aatteena on toimiminen ”kansan palveluksessa”. Toimintaa suunnitellaan alhaalta ylös-

päin, toisin sanoen painopisteenä toiminnan järjestämisessä ovat yksilöiden ja yhteisöjen 

tarpeet, eivät sosiaalityön hallinnolliset ja rakenteelliset kiinnostukset (Roivainen 2008b, 

264). Kävijäpalautetta kerättiin haastattelujen mukaan aiempina vuosina useammin kuin 

haastattelujen toteuttamisen aikoihin keväällä ja kesällä 2009. Syyksi kävijäpalautteen 

vähenemiseen epäiltiin Kansalaistoiminta-areenan muuttoa aiempaa pienempiin tiloihin, 

jolloin kaikkien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä ei enää nähty mahdollisena. 

Joissain haastatteluissa nostettiin esiin muuton positiiviset puolet ja nähtiin Kansalais-

toiminta-areenan ja Sallin tilojen fyysinen yhtenäisyys mahdollisuutena aiempaa tii-

viimmälle yhteistyölle. Yleisesti todettiin, että vaikka palautteen kysyminen ei ollutkaan 

enää yhtä aktiivista kuin aiempina vuosina, ei se ollut kokonaan loppunut. Pääosin kurssit 

ja tilaisuudet koettiin mieluisaksi ja tapahtumatarjonta kokonaisuudessaan riittäväksi. 

 

Useissa haastatteluissa korostettiin Kansalaistoiminta-areenan osallistavaa ilmapiiriä. 

Osallisuutta koettiin muun muassa tapahtumissa, joiden järjestämiseen kaikki saivat 

osallistua. Osallisuutta tukevat vapaaehtoisuus ja kävijöiden omien voimavarojen nä-

keminen ja hyödyntäminen. Tällöin mukanaolosta tulee henkilökohtaisella tasolla mer-

kittävää. (Roivainen 2008b, 271.) Institutionaalisia yhteisöjä, joiksi Kansalaistoimin-

ta-areenakin lukeutuu, on kritisoitu niiden ulkoapäin ohjautuvasta toimintatavasta, jossa 

kävijöiden osallistuminen jää näennäiseksi ja ryhmä ei tavoita todellista yhteisöllisyyttä. 
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Yhdyskuntatyössä periaatteena on työntekijöiden ”soluttautuminen” ihmisten ja ihmis-

ryhmien pariin ja luonnollisten yhteisöjen ja luonnollisen verkostoitumisen edistämiseen 

pyrkiminen. (Roivainen 2008b, 275.)  

 

Kritiikki on mielestäni liian yksiulotteinen käsittääkseen Kansalaistoiminta-areenassa 

tapahtuvan toiminnan. Institutionaalisista puitteistaan huolimatta Kansalaistoimin-

ta-areena mahdollistaa yhteisöjen ja yhteisöllisyyden muodostumisen juuri pitämällä 

toiminnan vapaaehtoisuuteen perustuvana. Toiminnan väljyys ja vapaamuotoisuus tu-

kevat yhteisöllisyyden muodostumista. Lisäksi useista haastatteluista kävi ilmi yhteisöl-

listen kokemusten ja yhteisöön kuulumisen tunteiden vaativan muodostuakseen aikaa ja 

jatkuvuutta. Yhteisöllisyyttä tukevien laadukkaiden ihmissuhteiden syntyminen tapahtui 

pitkähköllä aikavälillä etenkin ryhmissä, joissa kävijäkunta pysyy melko vakiintuneena 

ja yhteisiä kokoontumisia on säännöllisesti. Ryhmien pienuus edesauttaa yhteisöllisyy-

den syntymistä ja vahvistumista. Pienessä, vakiintuneessa yhteisössä ollaan konkreetti-

sesti lähellä, mikä parantaa vuorovaikutusta ja mahdollistaa läsnäolon aitouden. (Lund 

2006, 79.) 

 

Mielestäni yhteisöllisyys ja yhteisölliset metodit tulisi ottaa laajemmin ja tietoisemmin 

käyttöön sosiaalisia palveluja tarjoavissa instituuteissa, esimerkiksi vanhainkodeissa ja 

vanhusten palvelutaloissa. Lähes jokaisesta haastattelusta kävi ilmi kävijöiden tyyty-

väisyys Kansalaistoiminta-areenan vapaaehtoiseen ja osallistavaan toimintaan. Kävijät 

saivat olla itse mukana toiminnan suunnittelussa, mikä lisää vaikuttamismahdollisuuksia 

ja saa toiminnan tuntumaan mielekkäältä. Sosionomi -opintojeni toinen eriytyvä suun-

tautumisvaihtoehto on vanhuus ja vanhusten parissa tehtävä työ. Kokemusteni mukaan 

vanhuksille suunnattu ”viriketoiminta” on usein työntekijöiden suunnittelemaa. Van-

husasiakkaan rooli on lähinnä saapua paikalle ja osallistua ulkoapäin määriteltyyn toi-

mintaan.  

 

Lähtökohtana toiminnalle tulisi mielestäni olla vanhusasiakkaiden omat kiinnostuksen 

kohteet. Aikuisuus ja siihen liitettävät itsemääräämissoikeus ja täysivaltainen kansalai-

suus eivät pääty vanhuuteen. Vanhusten masennus on yleinen ja monin paikoin tunnis-

tamaton ongelma, johon ei suhtauduta sillä vakavuudella kuin esimerkiksi työikäisten tai 

nuorten masennukseen. Nykyajan koviksi kuvattuja arvoja ja uusliberalistista yksilön ja 
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tuottavuuden korostamista kuvastaa hyvin yhteiskunnallinen suhtautuminen vanhuksiin 

toisarvoisina työkykyisiin ja täten tuottaviin kansalaisiin nähden. Palveluita supistetta-

essa vedotaan epämääräisesti resursseihin ja niiden puutteisiin. Taloudellisesti ajatellen 

se, että vanhainkodeissa ja muissa instituuteissa olevat vanhukset saisivat itse osallistua 

toiminnan suunnitteluun ja organisointiin, ei ainakaan lisäisi kustannuksia, mahdollisesti 

jopa leikkaisi. Yksilötasolla kokemukset mielekkäästä toiminnasta ja vaikuttamismah-

dollisuuksista tukisivat itsenäisyyttä ja luultavasti lisäisivät henkistä jaksamista. Käyt-

tökelpoinen opinnäytetyön tai muun tutkimuksen aihe olisi toteuttaa ja raportoida pro-

duktio, jossa tutkittaisiin vanhusten osallisuutta viriketoiminnan järjestämisessä ja sen 

vaikutusta mielialaan. 

 

 

10.3 Työntekijöiden merkitys Kansalaistoiminta-areenalla kävijöille 

 

Työntekijät saivat haastatteluissa pääosin erittäin positiivista palautetta ja heidän mer-

kityksensä koettiin sekä yksilönäkökulmasta että koko Kansalaistoiminta-areenan toi-

minnan kannalta tärkeäksi. Ainut työntekijöihin kohdistunut kritiikki koski työntekijöi-

den ajoittain vähäistä puuttumista häiriökäyttäytymiseen ja erilaisiin ristiriitatilanteisiin.  

 

Työntekijöiden tulisi löytää Kansalaistoiminta-areenan kävijöiden kanssa yhteinen tapa 

kommunikoida. Esiintyminen ei saa olla liian virallista, oma persoona saa ja pitää näkyä. 

Toisaalta monet haastateltavat totesivat arvostavansa työntekijöissä juuri turvallisuutta ja 

asiallisuutta. Tulkitsen tämän niin, että työntekijöiden liian rento ja epämuodollinen tyyli 

koettaisiin ilmapiirin kannalta huonona. Viime kädessä työntekijät varmistavat ilmapiirin 

säilymisen sopuisana ja rauhallisena (Roivainen 2008b, 265). Kansalaistoimin-

ta-areenalla kävijöillä voi olla huonoja kokemuksia toisista ihmisistä ja luottamus ihmi-

siin voi olla heikko. Henkisesti turvalliseksi koettu yhteisö auttaa rakentamaan luotta-

musta ihmisiin ja elämään (Lund 2009, 79). 

 

Eräässä haastattelussa työntekijöitä kuvattiin vanhemmiksi ja kävijöitä vertaiskuvallisesti 

lapsiksi, jotka aikuisesta esiintymisestään huolimatta tarvitsevat rajoja ja turvaa. Aikui-

suuden käsite on kulttuurinen itsestäänselvyys, johon kuuluu kyseenalaistamattomia ja 

itsestään selvinä pidettyjä normeja. Aikuisten parissa tapahtuva sosiaali- ja yhdyskunta-
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työ koskee yleensä ihmisiä, jotka ovat kronologisesti aikuisia mutta eivät täytä aikui-

suudelle asetettuja kulttuurisia kriteerejä. Näitä kulttuurisesti epä-aikuisia kuvataan ta-

vallisesti poikkeaviksi ja syrjäytyneiksi, mikä asettaa ihmisen iän perusteella tapahtuvaan 

syrjittyyn asemaan. (Juhila 2008b, 91−92.) 

 

Työntekijöiltä toivottiin useassa haastattelussa aiempaa aktiivisempaa puuttumista eri-

laisiin ristiriita- ja häiriötilanteisiin. Konfliktitilanteissa työntekijät ovat hankalassa 

asemassa kävijöiden ja yleisen ilmapiirin välissä. Kansalaistoiminta-areenan toiminnan 

perustuessa vapaaehtoisuuteen voivat työntekijät kokea hankalana järjestyksenpidon: 

missä määrin on suotavaa ilmapiirin rauhallisuuden nimissä puuttua kävijöiden käyt-

täytymiseen? Osassa haastatteluja kuvattiin tilanteita, joissa työntekijät olivat joutuneet 

poistamaan häiritsevästi käyttäytyvän osallistujan ryhmistä tai tilaisuuksista. Tällaisissa 

tilanteissa häiritsevän käytöksen kuvattiin jatkuneen pitkään kehotuksista huolimatta ja 

haastateltavat kokivat työntekijän tilanteeseen puuttumisen olleen asianmukaista. On-

gelmana nähtiinkin lähinnä tilanteet, joissa käyttäytyminen ei ollut siinä määrin häirit-

sevää, että työntekijät olisivat voineet kunnolla puuttua siihen, esimerkiksi kursseilla 

jonkun kävijän pitäessä pitkiä monologeja politiikasta tai uskonnosta, joiden ei nähty 

kuuluvan tavallisiin keskustelunaiheisiin.  

 

Työntekijän tulisi kyetä samanaikaisesti antamaan sekä tukea että kontrollia, mikä asettaa 

työntekijän ristiriitaiseen, kaksijakoiseen asemaan (Roivainen 2008b, 269). Osalla 

haastateltavista saattaa olla kokemuksia asiakkuudesta sosiaalivirastoista, joissa työnte-

kijän rooli on jäykempi ja tietyllä tapaa asiallisempi kuin Kansalaistoiminta-areenan 

kaltaisissa matalan kynnyksen paikoissa. Kävijöiden voi olla hankalaa sisäistää Kansa-

laistoiminta-areenan työntekijöiden roolia ja sen eroa virallisempien instituuttien työn-

tekijöiden rooliin nähden.  

 

Ristiriitaisuutta työntekijöihin kohdistuvissa odotuksissa kuvastaa se, kuinka työnteki-

jöissä toisaalta arvostettiin helposti lähestyttävyyttä ja sitä, että heidän kanssaan on 

helppo kommunikoida. Tiukka ”kurinpito” ja pienempiinkin järjestysrikkeisiin puuttu-

minen voisi luoda kuilua työntekijöiden ja kävijöiden välille ja vaikeuttaa työntekijöiden 

puoleen kääntymistä. Haastattelujen mukaan työntekijät koettiin symbolisesti samalla 

puolen pöytää istuviksi. Joistain haastatteluissa tuli ilmi, kuinka uudet kävijät eivät aina 
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tunnista kävijöitä työntekijöistä. Tämä kaikki kuvastaa työntekijän asemaa helposti lä-

hestyttävänä, turvallisena henkilönä. 

 

 

10.4 Kanssakävijöiden merkitys 

 

Suurin osa haastateltavista kuvasi toisia kävijöitä hyvän päivän tuttaviksi. Samassa 

haastattelussa saattoi esiintyä määritelmät kanssakävijöistä toisaalta hyvän päivän tutta-

vina, toisaalta tärkeinä vertaistuen antajina ja yhteisöllisyyden vahvistajina. Ehkä onkin 

niin, että vertaistuen toteutumisen kannalta tietynlainen etäisyys kävijöiden välillä hel-

pottaa kipeistäkin asioista puhumista? Vaikka työntekijän rooli kuuntelijana ja auttajana 

on korvaamattoman tärkeä, eivät aidon läsnäolon kannalta merkitykselliset myötäelä-

misen, jakamisen ja välittämisen tunteet ole sidoksissa ammattiin. Usein saman asian 

kokenut kykenee eläytymään luonnollisesti toisen henkilön tilanteeseen ja osoittamaan jo 

omalla esimerkillään, kuinka tilanteesta voi selvitä. (Lund 2006, 78.) 

 

Samoin kuin toivottomuus myös toivo voi tarttua. Kokemus toivosta edellyttää aitoa 

kohtaamista, jossa ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi. (Lund 2006, 75, 

77.) Haastattelujen mukaan Kansalaistoiminta-areenalla kävijät reagoivat herkästi eten-

kin tutumpien kävijöiden muuttuneeseen mielialaan ja tarjoavat apuaan. Kansalaistoi-

minnan rooli ja kansalaisvastuu ovat viime vuosina vahvistaneet asemaansa julkisen 

terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ollessa kyvyttömiä vastaamaan kaikkien kansa-

laisten tarpeisiin (Lund 2006, 11, 12, 14). Järjestöissä tapahtuva yhteisöllinen toiminta on 

yksi ratkaisu vastata kansalaisten tarpeisiin, mutta se ei kykene paikkaamaan kaikkia 

julkisen sektorin kyvyttömyydestä aiheutuvia puutteita. (Lund 2006, 17.) Yhteisöllisyys 

ja yhteisöissä tapahtuva välittäminen voivat tarjota yksilötasolla arvokkaita kokemuksia 

välittämisestä ja henkisen avun saannista, mutta yhteisöllisyyttä ei voida nähdä yksise-

litteisesti myönteisenä ja toimivana ”patenttiratkaisuna” yhteiskunnan puutteiden paik-

kaamiseen (Lund 2006, 80).  
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11 LOPUKSI 

 

 

11.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Yksi opinnäytetyöni luotettavuuteen ja samalla eettisyyteen eniten vaikuttaneista teki-

jöistä on mielestäni tutkimusympäristön osittainen vaihtuminen kesken tutkimusproses-

sia. Tehdessäni haastatteluja kesällä 2009 tutkimukseni oli tarkoitus kohdistua sekä 

Kansalaistoiminta-areenan että asunnottomien naisten tukipiste Sallin kävijöiden koke-

muksiin yhteisöllisyydestä. Jo aineistoa litteroidessani ja myöhemmin luokitellessani 

havaitsin, kuinka haastatteluista ei käynyt selkeästi ilmi, tarkoittivatko haastateltavat 

Sallia vai Kansalaistoiminta-areenaa vastauksissaan. Kysyin ennen haastatteluja jokai-

selta haastateltavalta, kävikö hän Sallissa vai Kansalaistoiminta-areenalla. Haastatelta-

vista noin puolet kertoi käyneensä molemmissa, puolet ainoastaan Kansalaistoimin-

ta-areenalla. Vastausten tarkkuuteen vaikutti luultavasti Kansalaistoiminta-areenan ke-

väällä 2009 tapahtunut muutto Sallin kanssa yhteisiin tiloihin. Haastateltavat käyttivät 

puheissaan termejä ”täällä” ja ”tämän paikan” Sallin tai Kansalaistoiminta-areenan si-

jaan.  

 

Aineistoon perehtyessäni huomasin, etteivät haastateltavien kokemukset eronneet mai-

nittavasti riippumatta siitä, kävivätkö he vain Kansalaistoiminta-areenalla vai Kansa-

laistoiminta-areenalla ja Sallissa. Tämä oli yksi syy siihen, että saatoin kesken tutki-

musprosessin kohdistaa tutkimukseni koskemaan vain Kansalaistoiminta-areenalla ta-

pahtuvaa yhteisöllisyyttä. Silti halki tutkimusprosessin koin pientä epätietoisuutta ja 

epätarkkuuden pelkoa. Pyrin vahvistamaan tutkimuksen luotettavuutta liittämällä ai-

neiston analyysin kuvailuun runsaasti suoria haastatteluotteita saadakseni haastateltavien 

oman äänen esiin.  

 

Toinen tutkimuksen objektiivisuuteen vaikuttava tekijä voi olla kiinnostukseni tutki-

muksessa käsittelemiini aiheisiin. Vaikka pyrinkin kokoamaan teorian puolueettomasti ja 

avoimesti eri lähteitä tarkastellen, huomasin usein kokevani inhimillisiä, subjektiivisia 

tunteita. Etenkin asunnottomuuden teema tuntui koskettavalta ja koin haasteena suhtau-

tua siihen pelkkänä faktatekstinä.  
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Yhteisöllisyys on käsitteenä hankala ja moniulotteinen ja tutkimusprosessin edetessä 

koin sen kuvaamisen haasteelliseksi. Haastatteluaineistossa suora yhteisöllisyyden mää-

ritteleminen oli kierretty kuvaamalla Kansalaistoiminta-areenan toimintaa muiden mu-

assa joustavuuden, vapaaehtoisuuden ja suvaitsevaisuuden käsitteillä. Yhteisöllisyyden 

ja yhteisöjen kuvausten havaitseminen runsaasta haastatteluaineistosta tuntui ajoittain 

vaikealta ja koin ajoittain epätietoisuutta analyysia kirjoittaessani. Uskon kuitenkin ta-

voittaneeni oleelliset tarkoitukset haastateltavien kuvauksista. Haastattelukokemuksen 

karttuessa osasin myös ensimmäisiä haastattelukertoja paremmin tarkentaa kysymyksiäni 

varmistuakseni ymmärtäneeni oikein. 

 

Lähes jokainen haastateltava suostui haastatteluun mielellään, mikä näkyi motivoitu-

neisuutena ja kiireettömyytenä haastattelutilanteessa. Muutama haastateltava myöntyi 

haastatteluun pienen suostuttelun jälkeen, mikä yhdessä haastattelussa näkyy lyhyinä 

vastauksina ja halukkuutena saada haastattelu nopeasti ohi. Painotin jokaisen haastattelun 

alussa haastateltavan oikeutta keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa. Kukaan 

haastateltava ei tahtonut keskeyttää haastattelua kesken kaiken. Pidän tätä aineiston 

luotettavuuden ja eettisyyden kannalta merkittävänä. Haastattelutilanteet olivat pientä 

taustahälyä lukuun ottamatta rauhallisia ja pääosin kaikki haastattelut tallentuivat nau-

huriin moitteettomasti. Koko haastatteluaineistosta vain muutamissa virkkeissä puhe oli 

niin epäselvää, etten kyennyt litteroimaan virkettä kokonaisuudessaan vaan korvasin sen 

merkinnällä ”puhe epäselvää”. Tutkimustuloksia kirjoittaessani pyrin välttämään haas-

tateltavien tunnistettavuutta. Osa haastateltavista käytti työntekijöistä nimiä, jolloin 

korvasin ne kirjoittamalla ”eräs työntekijä”. Rajasin kirjoitetusta raportista muutamat 

yhteisöllisyyteen liittyvät henkilökohtaiset kokemukset, joista henkilön tunnistettavuus 

olisi ollut ilmeistä.  

 

Osa haastateltavista kuvasi haastattelurungon ulkopuolisia asioita, jotka olivat paikoin 

hyvin henkilökohtaisia. Jos minulla olisi ollut enemmän aikaa, olisin laajentanut alku-

peräistä tutkimuskysymystä asunnottomuuden tai syrjäytymisen kysymyksellä. Nyt 

haastatteluaineistosta jäi paljon merkittävää tietoa ja kokemuksia kokonaan käyttämättä. 

Vuorovaikutus haastateltavien kanssa sujui pääsääntöisesti hyvin ja päätellen siitä, 

kuinka monet haastattelijat kertoivat laajemmin elämästään henkilökohtaisia asioita, 
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uskon myös tavoittaneeni haastateltavieni luottamuksen. Edesautoin luottamuksen ra-

kentumista painottamalla useaan kertaan vaitiolovelvollisuuttani. Kerroin myös hävit-

täväni haastattelunauhat asianmukaisesti heti litteroinnin jälkeen ja tuhoavani haastatte-

luaineiston heti tutkimuksen valmistuttua. Korostin että esiintyminen opinnäytetyössäni 

on nimetöntä enkä liitä sellaisia haastatteluotteita, joista haastateltava olisi suoraan tun-

nistettavissa. 

 

 Aineistoa analysoidessani pyrin olemaan kaikkia haastatteluja kohtaan tasapuolinen ja 

luokittelin analysoitavaksi vain teemahaastattelurunkoani vastaavat haastatteluotteet. 

Analyysistä olisi tullut syvempi, jos olisin pohjustanut haastatteluvastauksia haastatel-

tavan kertomilla elämänkokemuksilla ja tutkimuskysymykseen liittymättömillä kuvauk-

silla. Tämä olisi kuitenkin saattanut haastateltavien vastaukset eriarvoiseen asemaan 

toisiinsa nähden. 

 

 

11.2 Opinnäytetyöprosessini 

 

Opinnäytetyöprosessini alkoi syksyllä 2008 opinnäytetyöryhmän muodostumisen ja 

aiheen valinnan myötä. Kerroin ensimmäisessä tapaamisessa kiinnostuksestani yhteisöl-

lisyyteen ja siihen liittyviin teemoihin. Opinnäytetyöni ohjaava opettaja kertoi Helsingin 

Diakonissalaitoksen toivovan opinnäytetyötä, joka tutkii Kansalaistoiminta-areenalla 

toteutuvaa yhteisöllisyyttä kävijöiden näkökulmasta. Sovimme tapaamisen, johon osal-

listui sekä ohjaava opettajani että asunnottomien naisten tukipiste Sallin ja Kansalais-

toiminta-areenan työntekijöitä. Tapaaminen vahvisti kiinnostustani yhteisöllisyyden 

teemoja kohtaan. Teimme yhteistyösopimuksen ja keväällä 2009 aloin työstämään tut-

kimussuunnitelmaani ja tutkimusluvan anomista Helsingin Diakonissalaitoksen Eetti-

seltä toimikunnalta.  

 

Opinnäytetyöryhmämme kokoontui noin kerran kuukaudessa. Koin ryhmän tuen etenkin 

opinnäytetyö-prosessin alkuvaiheessa merkittäväksi. Aihe konkretisoitui ja opinnäyte-

työhön kuuluvat vaiheet selkeytyivät. Myös opettajilta saatu apu oli korvaamatonta. 

Sovin tapaamisia sekä Kansalaistoiminta-areenan että Sallin työntekijöiden kanssa ja sain 

heiltä runsaasti konkreettista tietoa Kansalaistoiminta-areenan toimintamalleista ja yh-
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teisöllisyysmetodeja kehittävästä Exposure-hankkeesta, johon opinnäytetyönikin ni-

voutuu.  

 

Tutkimussuunnitelman ollessa lähes valmis kävi ilmi Helsingin Diakonissalaitoksen 

toivomus siitä, että opinnäytetyössäni tutkisin Kansalaistoiminta-areenan ohella myös 

Sallissa kävijöiden kokemuksia yhteisöllisyydestä. Jostain oli muodostunut väärinkäsi-

tys, jonka mukaan Helsingin Diakonissalaitos odotti sekä Sallia että Kansalaistoimin-

ta-areenaa koskevaa yhteisöllisyys-kartoitusta ja itse olin suuntaamassa opinnäytetyöni 

Kansalaistoiminta-areenalle, vaikkakin haastattelisin myös niitä kävijöitä, jotka Kansa-

laistoiminta-areenan lisäksi käyvät myös Sallissa. Opiskelijan oman ammatillisen kasvun 

ohella opinnäytetyön tarkoituksena on palvella työelämäyhteistyötahoa ja sen tarpeita, 

joten laajensin tutkimussuunnitelmani koskemaan myös Sallia. 

 

Saatuani Helsingin Diakonissalaitoksen Eettisen toimikunnan suostumuksen opinnäyte-

työni haastatteluille keväällä 2009 sovin jälleen tapaamisen Kansalaistoiminta-areenan ja 

Sallin työntekijöiden kanssa. Keskustelimme opinnäytetyöstäni ja sen tarkoituksista ja 

sovimme yhteistyöstä haastateltavien saamiseksi. Jätin myös haastateltaville suunnatun 

opinnäytetyöni esittelyn työntekijöille edelleen jaettavaksi. Samalla aloin laajentaa tut-

kimussuunnitelmaan kokoamaani teoriaosuutta hankkimalla asunnottomuutta, syrjäy-

tymistä ja syrjäyttämistä sekä yhteisöllisyyttä käsitteleviä teoksia. Koin voimakkaita 

inhimillisiä tunteita etenkin asunnottomuuteen perehtyessäni, vaikka yritinkin suhtautua 

aiheeseen tutkijamaisella objektiivisuudella tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi. 

Tietämykseni kaikista opinnäytetyöni teemoista, yhteisöllisyydestä, syrjäytymisestä ja 

asunnottomuudesta on syventynyt opinnäytetyön myötä. Olen ennen sosionomin opin-

tojani pyrkinyt yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä, ja vaikka yliopiston ovet eivät 

auenneetkaan säilyi kiinnostus kieleen ja sen ilmiöihin. Uskoakseni tämä näkyy opin-

näytetyössäni etenkin syrjäytymistä käsittelevässä teoriaosuudessa, jossa mielenkiintoni 

kohdistui syrjäytymisen käsitteen merkityksiin ja semantiikkaan. 

 

Kesällä 2009 suoritin 14 haastattelua Kansalaistoiminta-areenan tiloissa. Yhdellä viikolla 

haastattelin peräti viittä eri henkilöä, kahta samana päivänä. Koin tämän liian tiiviiksi 

enkä ehtinyt suorittaa aineiston litterointia ennen seuraavaa haastattelua. Haastateltavien 

tavoittaminen ei olisi onnistunut ilman Kansalaistoiminta-areenan työntekijöitä, jotka 
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pääasiallisesti hoitivat haastateltavien saamisen. Haastattelijan rooli oli minulle uusi ja 

ensimmäisissä haastatteluissa tunsin oloni epävarmaksi. Varmuus kuitenkin kasvoi no-

peasti haastateltavien yhteistyöhalukkuuden myötä ja ensimmäisen ja viimeisen haas-

tattelun välillä on mielestäni nähtävissä selkeä ero taitojeni ja varmuuteni kehityttyä. 

Haastattelujen, litteroinnin ja työssäkäynnin ohella kirjoitin opinnäytetyöni teoriaosuutta 

ja kesän 2009 päättyessä kaikki haastattelut olivat litteroituna ja teoriaosuus pääosin 

kirjoitettu. 

 

Syksyn 2009 olin kolmen kuukauden mittaisessa Erasmus-vaihdossa enkä päässyt opin 

näytetyöryhmämme tapaamisiin. Huomasin taas ryhmän tarjoaman tuen merkityksen 

opinnäytetyöni pysyessä lähes koskemattomana koko syksyn ajan. Toinen syy oli, 

vaihdon tarjoamien uusien mielekkäiden kokemusten ohella, opinnäytetyöni aiheen 

epäselvyys. Koin jatkuvasti hankalaksi sovittaa Kansalaistoiminta-areena ja Salli ehyeksi 

kokonaisuudeksi etenkin tutkimuksen analyysin osalta. Tunnetta korosti se, että osa 

haastateltavista totesi käyvänsä sekä Sallissa että Kansalaistoiminta-areenalla enkä jäl-

keenpäin litterointia tehdessäni tiennyt, kummasta paikasta he puhuivat.  

 

Opinnäytetyöni teoriaosuudessa olin käsitellyt asunnottomuuden teemoja yleisesti, en 

erityisesti naisten asunnottomuuden erityisteemaa painottaen. Koin teoriaosuuden muu-

toinkin laajaksi, ja vaikka karsin siitä osia tuntui se silti paisuvan liiaksikin ilman naisten 

asunnottomuuden ja naistyön erityiskymyksiäkin. Aineiston analyysia aloittaessani koin 

Sallissa ja Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden tutkimustulosten erillään esittämisen 

lähes mahdottomaksi. Luokittelu olisi monien haastattelujen kohdalla ollut hankalaa ja 

keinotekoista haastateltavan käydessä sekä Sallissa että Kansalaistoiminta-areenalla. 

Tulokset eivät eronneet toisistaan eikä yksikään haastateltava erikseen maininnut juuri 

Salliin tai Kansalaistoiminta-areenaan kuuluvia seikkoja. Lisäksi 14 haastattelun muo-

dostanut aineisto ei mielestäni ole niin laaja, että sen jakaminen kahtia olisi mielekästä. 

Haastateltavien tahto pysyä anonyyminä olisi voinut kärsiä. Mielestäni alle 10 haastat-

telun muodostama aineisto ei myöskään kykene esittämään luotettavasti ja kattavasti 

kävijöiden näkemyksiä toiminnasta kokonaisuudessaan.  

 

Lähestyin opinnäytetyöni ohjaavia opettajia ja Sallin ja Kansalaistoiminta-areenan 

työntekijöitä sähköpostilla, jossa näihin perusteluihin vedoten tiedustelin heidän mieli-



78 

 

pidettään asiaan. Opettajien ja Kansalaistoiminta-areenan työntekijän myötävaikutuk-

sella päädyin kohdistamaan opinnäytetyöni yksinomaan Kansalaistoiminta-areenalle. 

Päätöksen myötä opinnäytetyö konkretisoitui mielessäni. Toisaalta jouduin ratkaisemaan 

uusia ongelmia muun muassa opinnäytetyöni teoriaan liittyen.  

 

Sallin poistuttua tutkimusympäristöstä asunnottomuuden osuus opinnäytetyön teo-

riapohjassa joutui korostettuun asemaan suhteessa yhteisöllisyyteen ja syrjäytymiseen. 

Vaikka Kansalaistoiminta-areenallakin kävijöillä on taustallaan tai nykytilanteessaan 

asunnottomuutta, ei asunnottomuus ole siellä yhtä painotetusti edustettuna kuin Sallissa 

kävijöiden keskuudessa. Karsin osan aiemmin asunnottomuudesta kirjoittamaani teoriaa. 

Valmiissa teoriapohjassa asunnottomuus on silti yhä korostetussa asemassa syrjäytymi-

seen ja yhteisöllisyyteen nähden. Koen sen perustelluksi aiheen laajuuden ja toisaalta 

ajankohtaisuuden huomioiden pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman ollessa 

parhaillaan käynnissä. Syrjäytymisen ja yhteisöllisyyden teemojen esittäminen lähinnä 

laajennettuna käsitteiden määrittelynä on mielestäni opinnäytetyön luonteen huomioiden 

perusteltua. Asunnottomuuden kuvaamisen jäädessä pelkälle käsitteiden määrittelyn 

asteelle jäisi suuri osa asunnottomuuden teemaan olennaisesti liittyvistä seikoista huo-

mioimatta. Käsitteinä syrjäytyminen ja yhteisöllisyys ovat abstraktimpia kuin asunnot-

tomuus, johon vaikuttavat konkreettisesti asuntopoliittiset rakenteet, yhteiskunnallinen 

tilanne ja lainsäädäntö. 

 

Sekä ohjaavien opettajieni että Kansalaistoiminta-areenan työntekijöiden läsnäolo ja tuki 

on ollut merkittävää koko opinnäytetyöprosessini ajan. Suurimmat ja ainoat yhteistyön 

ongelmat koko prosessin aikana liittyivät epäselvyyteen tutkimusympäristöstäni. Vaikka 

tutkimusympäristöksi lopulta rajautuikin Kansalaistoiminta-areena, uskon opinnäyte-

työni palvelevan myös asunnottomien naisten tukipiste Sallin tarpeita. Jatkotutkimuksen 

aiheeksi ehdotan Kansalaistoiminta-areenalla kävijöiden yhteisöllisyyskokemuksissa 

mahdollisesti tapahtuneita muutoksia työntekijöiden yhteisöllisyyttä vahvistavan kou-

lutukseen jälkeen.  
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11.3 Oma ammatillinen kasvuni 

 

Opinnäytetyöprosessini kautta olen saanut runsaasti tietoa opinnäytetyöni avainkäsit-

teistä, yhteisöllisyydestä, syrjäytymisestä ja asunnottomuudesta. Yhteisöllisyyden teema 

tarjoaa moniulotteisuudessaan runsaasti mahdollisuuksia käytännön sovelluksiin eri-

tyyppisessä asiakastyössä. Yksilökeskeisten ja yksilön etua korostavien arvojen yhteis-

kunnassa yhteisöllisyyteen perehtyminen tuntuu turvalliselta, lohdulliselta. Yhteisöjen ja 

yhteisötyön voima ja mahdollisuuden on tunnustettu eivätkä yhteisölliset arvot ole ko-

konaan kadonnut individualismin tieltä. Tulen varmasti tulevassa sosionomin työssäni 

syventämään tietämystäni yhteisöllisistä metodeista ja niiden sovellusmahdollisuuksista 

käytännön työhön.  

 

Yhteisöllisyys soveltuu erinomaisesti toiminnan lähtökohdaksi syrjäytettyyn asemaan 

joutuneiden kansalaisten keskuudessa. Monilla syrjäytyneillä voi olla negatiivisia ko-

kemuksia yhteisöistä ja ryhmään kuulumisesta ja suhde muihin ihmisiin voi olla vääris-

tynyt. Yhteisöllisissä metodeissa ja aidon yhteisöllisyyden pyrkimyksessä on hienoa 

niiden perustuminen vapaaehtoisuuteen. Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan, mikä voi 

tarjota erilaisen kokemuksen kuin mihin syrjäytettyyn asemaan ajautuneet ihmiset 

yleensä ovat tottuneet asioidessaan virastoissa ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Myös 

yhteisötyöntekijän rooliin kuuluva väljyys ja muodollisuuksien vähyys tarjoavat hyvän 

lähtökohdan toimivalle yhteistyölle asiakkaan ja työntekijän välillä. Mietin yhteisötyö-

hön ja työntekijän rooliin perehtyessäni, että myös laitosmaisemmissa ja byrokraatti-

simmissakin toimissa olevat voivat kopioida työskentelyynsä yhteisötyöstä tuttuja toi-

mintatapoja. Asiakkaan aidon kohtaamisen tulisi kuulua jokaisen sosiaalialan ammatti-

laisen perusosaamiseen ja olla jokaisen asiakkaan perusoikeus.  

 

Tietoni asunnottomuudesta olivat ennen opinnäytetyöprosessin alkua jäykkiä ja yleistä-

viä. Omien ennakkokäsitysten purkaminen oli antoisaa ja aihe vei mennessään, vaikka 

yritinkin muistuttaa itselleni tutkijamaisesta otteesta. Asunnottomuus on ongelman laa-

juudesta huolimatta ollut todella vähän esillä eri medioissa ja olin yllättynyt asunnotto-

mien suuresta lukumäärästä. Ajattelin pitkään kapeakatseisesti asunnottomuuden ja 

muiden syrjäytymisen muotojen olevan ennen kaikkea henkilökohtaisista ominaisuuk-

sista riippuvaisia asioita − päihdeongelmasta, vaikeuksista arjen hallinnassa ja erilaisista 
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toimintakyvyn häiriöistä. Opinnäytetyön aiheisiin perehtyminen on osaltaan auttanut 

asenteideni ja ajatusteni muuttumisessa. Asenteeni ovat muuttuneet etenkin siinä, etten 

enää näe oleellisena selvittää ”syyllisiä” asunnottomuuteen tai muihin syrjäytymisen 

ongelmaan vaan näen asian laajemmin, monista asioista kutoutuvaksi ongelmien vyyh-

diksi. Asunnottomuuteen vaikuttaa osaltaan niin asuntopoliittinen tilanne, joka etenkin 

Helsingissä näkyy kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutteena, kuin henkilökohtai-

semmatkin ominaisuudet. Jos asunnottomuuteen halutaan kestävä ratkaisu, on nähdäk-

seni katsottava koko asunnottomuuteen vaikuttavien tapahtumien ketjun alkuun ja läh-

dettävä selvittämään ongelmaa sieltä käsin. Aiemmissa asunnottomuuden vähentämiseen 

ja poistamiseen tähtäävissä hankkeissa on selvästi ollut joku perustavanlaatuinen epä-

kohta, sillä asunnottomuus on pysynyt jo kauan lukumääräisesti melko samana. Vaikka 

vuosittain asutetaan satoja asunnottomia ”vuotaa” systeemi toisesta päästä ja uusia 

asunnottomia tulee jatkuvasti jo asutettujen tilalle. 

 

Eri käsitteisiin perehtyminen on ollut yksi antoisimmista asioista koko opinnäytetyö-

prosessissa. Ei ole merkityksetöntä, mitä nimitystä esimerkiksi syrjäytettyyn asemaan 

joutuneista kansalaisista käyttää, vaan päinvastoin käytetyt sanat voivat leimata ja luo-

kitella. On ollut mielenkiintoista tarkastella yhteiskuntaa uudesta näkökulmasta, pohtia 

olisiko vaikutusta jos kansankieliset nimitykset, ”juoppo”, ”syrjäytynyt”, ”köyhä”, kor-

vattaisiin yleisessä kielessä henkilöä kunnioittavammilla ja vähemmän leimaavilla ni-

mityksillä?  

 

Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut runsaasti eri tekijöiden yhdistämistä: aikataulujen 

tekemistä ja niissä pysymistä, työelämäyhteistyötahon Kansalaistoiminta-areenan työn-

tekijöiden tapaamista, vieraiden ihmisten haastattelemista ja lopulta kaiken yhdistämistä 

johdonmukaiseksi ja kiinnostavaksi opinnäytetyö-raportiksi. Tämä kaikki on vahvistanut 

ammatillisuuteni kehittymistä.  
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LIITTEET 

 

 

Liite 1 Lausuntopyyntö opinnäytetyöhön 

 

 

Reetta Auvinen  

 

LAUSUNTOPYYNTÖ OPINNÄYTETYÖHÖN 

”YHTEISÖLLISYYS KANSALAISTOIMINTA AREENASSA JA SALLISSA 

KÄVIJÖIDEN KOKEMANA” 

 

 

Olen Reetta Auvinen. Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa Helsingin yksikössä 

sosionomin (AMK) koulutusohjelmassa. Valmistun keväällä 2010. Haen lausuntopyyn-

töä opinnäytetyöhöni, jonka aiheena on yhteisöllisyyden toteutuminen Helsingin Dia-

konissalaitoksen kansalaistoiminta Areenalla sekä asunnottomien naisten tukipiste Sal-

lissa. Yhteisöllisyys on lähtökohtana kaikelle Diakonissalaitoksen toiminnalle ja pro-

jekteille. Uusien yhteisöllisten metodien kehittämiseksi Diakonissalaitoksella on me-

neillään yhteisömetodiikan kehittämishanke, johon opinnäytetyönikin osaltaan liittyy. 

Opinnäytetyöni on hyödyllinen kartoitus Kansalaitoiminta Areenan ja Sallin työnteki-

jöille siitä, millaisena yhteisöllisyys näyttäytyy kehittämishankkeen alkuvaiheilla ja 

millainen merkitys yhteisöllisyydellä ylipäänsä on kävijöiden näkökulmasta. Tämä auttaa 

kehittämään toimintaa entisestään. Yhteisömetodiikan kehittämishankkeen päätyttyä 

Helsingin Diakonissalaitoksen toiveena on saada uusi opinnäytetyö, joka kartoittaa Sallin 

ja Kansalaistoiminta Areenan yhteisöllisyyttä ja siinä mahdollisesti tapahtuneita muu-

toksia alkutilanteeseen nähden.  

 

Yhteisöllisyyden käsitteeseen liittyvät olennaisina sitoutuminen, osallistuminen sekä 

yksilön täysvaltaisuus yhteisön jäsenenä. Tämä edellyttää yhteisötyöntekijältä valmiuk-

sia edetä yhteisön ehdoilla sekä tunnustaa työntekijän ja asiakkaan välinen vastavuoroi-

nen riippuvuus, tasavertaisuus. Kansalaistoiminta Areenalla kävijöistä monet ovat, tai 

ovat olleet, asunnottomia sekä muuten marginalisoituneessa asemassa yhteiskunnassa. 
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Sallin koko toiminta kohdentuu asunnottomien naisten tukemiseen. Suomessa asunnot-

tomuus on keskittynyt etenkin pääkaupunkiseudulle. Yhtenä syynä tähän on se, että 

halpojen vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Kuitenkaan asunnon saami-

nen ei automaattisesti ratkaise asunnottomana olleen henkilön kaikkia ongelmia, vaan 

monet tarvitsevat tuetumpaa asumismuotoa arkensa hallintaan.  

 

Teoriataustan lisäksi haastattelisin tutkimustani varten  Kansalaistoiminta Areenalla ja 

Sallissa kävijöitä. Kansalaistoiminta Areenalla sekä Sallissa kävijöiden taustasta tai ny-

kyelämäntilanteesta johtuen yhteisöllisyyden ohella tutkimukseni avainkäsitteitä ovat 

asunnottomuus ja marginalisoituminen. Tutkimuskysymykseni rajautuvat kuitenkin 

Kansalaistoiminta Areenan sekä Sallin kävijöiden kokemaan yhteisöllisyyteen. Päätut-

kimuskysymyksenä on, millaisena yhteisöllisyys esiintyy Kansalaistoiminta Areenalla ja 

Sallissa kävijöiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimukseni alakysymyksinä ovat seuraavat: 

Millainen merkitys Kansalaistoiminta Areenan ja Sallin työntekijöillä on yhteisöllisyy-

delle? sekä Kuinka kanssakävijät vaikuttavat yhteisöllisyyteen? Kaikkien tutkimusky-

symysteni lähtökohtana on kävijänäkökulman selvittäminen. 

 

Olen ollut yhteistyössä Kansalaistoiminta Areenan ja Sallin työntekijöiden kanssa ja he 

ovat luvanneet auttaa haastateltavien rekrytoinnissa, jotta haastatteluaineistosta muo-

dostuisi kattava ja monipuolinen. Tutkimustani varten  yhteensä noin 15 Sallissa ja 

Kansalaistoiminta Areenalla kävijää. Haastateltavien motivoituneisuus haastattelua 

kohtaan edesauttaa tätä. Haastatteluihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja olen 

tietoinen salassapitovelvollisuudestani haastateltavieni henkilöllisyydestä. Tutkimusai-

neisto hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyöni valmistuttua eikä haastatteluissa esiin 

nousseita aiheita käytetä muuhun tarkoitukseen. Haastattelut toteutan puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna. Se antaa haastattelulle liikkumavaraa avoimempien alakysymysten 

vuoksi, mutta samalla tutkimusongelmiin kytkeytyvät teemat helpottavat haastattelun 

pysymistä aiheessa. Haastatteluaineiston analysoin keskittymällä erikseen Sallista ja 

Kansalaistoiminta Areenalta saamiini vastauksiin. 

 

Opinnäytetyöni julkaistaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötietokannassa. 

Lisäksi luovutan valmiin tutkimukseni Helsingin Diakonissalaitokselle Salliin ja Kan-

salaistoiminta Areenalle sekä Eettiselle toimikunnalle. Pyrin toteuttamaan haastattelut 
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kuluvan kevään 2009 aikana ja saamaan opinnäytetyöni valmiiksi syksyyn 2009 men-

nessä. 

 

Liitteenä tutkimussuunnitelma (liite 1), teemahaastattelurunko (liite 2), opinnäytetyöni 

esittely haastateltaville (liite 3) sekä heidän suostumuksensa haastatteluun osallistumi-

selle (liite 4), opettajan lupapuolto opinnäytetyölleni (liite 5) sekä työelämäyhteistyöso-

pimus (liite 6).  

 

 

 

Päiväys                                                                          Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_____________                                                          ____________________________ 

                      Reetta Auvinen 
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Liite 2 Opettajan lupapuolto opinnäytetyölleni 

 

 

LUPAPUOLTO OPINNÄYTETYÖLLE   

 

 

 

Olen opinnäytteestä vastaavana ohjaajana hyväksynyt _____________________ (opis-

kelijan nimi) tutkimussuunnitelman. Tutkimuksen nimenä on ____________________. 

 

Olen tutustunut eettisen toimikunnan ohjeeseen. 

 

Puollan tutkimuslupa-anomusta ja otan huomioon ohjaustyössäni eettisen toimikunnan 

lausunnon. 
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Liite 3 Esittely opinnäytetyöstäni haastateltaville 

 

 

ESITTELY OPINNÄYTETYÖSTÄNI HAASTATELTAVILLE                         

LIITE 3 

 

 

Hei! 

 

Olen Reetta Auvinen. Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa Helsingin yksikössä 

sosionomiksi. Opintoni ovat nyt siinä vaiheessa, että opinnäytetyö on ajankohtainen. 

Aiheeksi on muodostunut Kansalaistoiminta Areenalla ja Sallissa toteutuva yhteisölli-

syys kävijöiden näkökulmasta. Tarkoituksena on haastattelujen kautta selvittää, millai-

sena kävijät kokevat Kansalaistoiminta Areenan ja Sallin yhteisöllisyyden ja mitkä asiat 

siihen vaikuttavat. Tämä antaa arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi entisestään. 

 

Opinnäytetyötäni varten olisi tärkeää, että saisin haastatella yhteensä noin viittätoista 

Kansalaistoiminta Areenalla ja Sallissa kävijää. Kysymykset koskevat yhteisöllisyyttä, 

ryhmähenkeä sekä työntekijöiden ja kanssakävijöiden vaikutusta Kansalaistoiminta 

Areenan ja Sallin yhteisöllisyyteen. Toivon saavani tehtyä haastattelut touko-kesäkuussa 

2010.  

 

Haastattelut suoritetaan rauhallisessa ympäristössä ja haastateltavan henkilöllisyys jää 

vain omaan tietooni. Minua sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus ja kaikki haastattelu-

aineisto hävitetään opinnäytetyöni valmistuttua. Haastateltavalla on oikeus keskeyttää 

haastattelu milloin tahansa ilman velvollisuutta selvityksiin. Vastaukset eivät vaikuta 

millään tavalla hoitoon ja asiakassuhteeseen. 

 

 Valmistuneen opinnäytetyöni luovutan Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö-

tietokantaan, Helsingin Diakonissalaitoksen Eettiselle toimikunnalle sekä Kansalaistoi-

minta Areenalle ja Salliin, joissa mahdollisesti myös esittelen valmiin tutkimuksen.  

 

Toivottavasti tavataan haastattelun merkeissä! 
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Allekirjoitus ja nimenselvennys                                Päiväys 

___________________________                             ____________________ 
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Liite 4 Haastateltavan suostumus haastattelun suorittamiseksi 

 

 

SUOSTUMUS    LIITE 4 

 

 

Haastateltavan suostumus haastattelun suorittamiseksi. 

 

Opinnäytetyön aihe: Yhteisöllisyys Kansalaistoiminta Areenalla ja Sallissa kävijöiden 

näkökulmasta 

Tekijä:  Reetta Auvinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö 

Julkaisu: Opinnäytetyö julkaistaan syksyllä 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyötietokannassa sekä kirjallisena raporttina, joka luovutetaan Helsingin Dia-

konissalaitoksen Kansalaistoiminta Areenalle, Salliin sekä Eettiselle toimikunnalle. 

 

 

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus sekä tutkimuksessa käytettävät 

tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-

toista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle 

minkäänlaisia kustannuksia. Henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja minua koskeva 

aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

 

Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja tullaan käyttämään tutki-

muksen tarpeisiin. Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin 

tahansa ilman, että minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa hoitooni 

tai asiakassuhteeseeni.  

 

Päiväys 

____________________ 

 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

_______________________________________ 
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Liite 5 Teemahaastattelurunko 

 

 

TEEMAHAASTATTELURUNKO  

 

 

 

1 TAUSTATIETOJA 

 

- Milloin kävit ensimmäistä kertaa Kansalaistoiminta Areenalla? 

-     Kuinka usein käyt Kansalaistoiminta Areenalla? 

-     Miksi käyt Kansalaistoiminta Areenalla? 

-     Mistä kuulit Kansalaistoiminta Areenasta ja sen toiminnasta? 

 

 

2. YHTEISÖLLISYYS KANSALAISTOIMINTA AREENAN TOIMINNASSA 

 

- Mihin Kansalaistoiminta Areenan tapahtumiin osallistut tai olet osallistunut? 

- Minkä Kansalaistoiminta Areenan toiminnan tai tapahtuman olet kokenut mielui-

simmaksi? Miksi? 

- Millaisia toiveita ja odotuksia Sinulla on Kansalaistoiminta Areenan toiminnalle? 

- Yhteisöllisyys on perusajatuksena kaikelle Diakonissalaitoksen toiminnalle. Kuinka 

Sinä käsität yhteisöllisyyden? 

- Millaisissa asioissa yhteisöllisyys näkyy Kansalaistoiminta Areenalla? 

 

 

3. TYÖNTEKIJÄN ROOLI KANSALAISTOIMINTA AREENALLA 

 

- Mitä odotat Kansalaistoiminta Areenan työntekijöiltä? 

- Millaista tukea tai apua olet saanut Kansalaistoiminta Areenan työntekijöiltä? 

- Kuinka työntekijät vaikuttavat Kansalaistoiminta Areenan yhteisöllisyyteen, yhteis-

henkeen? Millaisissa asioissa se näkyy? 

- Onko jotain, mitä toivoisit työntekijöiltä, muttet ole saanut? 
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4. KANSSAKÄVIJÄT KANSALAISTOIMINTA AREENALLA 

 

- Millainen merkitys toisilla Kansalaistoiminta Areenalla kävijöillä on Sinulle? 

- Mitä odotuksia Sinulla on toisista kävijöistä? 

- Kuinka suhtaudut toisiin Kansalaistoiminta Areenalla kävijöihin? 

- Onko Kansalaistoiminta Areenalla kävijöiden keskuudessa ”ryhmähenkeä”? Mistä       

asioista se muodostuu?/ Miksi sitä ei ole? 

 


