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1 Johdanto 
 

 

Suomessa on yhä paljon asunnottomia lakisääteisistä määräyksistä ja hyvin-

vointivaltion vastuusta huolimatta. Asunnottomuus on ratkaisuja vaativa keskei-

nen epäkohta yhteiskunnassamme. Suomessa elää satoja ihmisiä vailla asun-

toa, mikä on eettisesti väärin. Erityisen väärin on niiden asunnottomien tilanne, 

jotka viettävät yönsä ulkona tai yömajoissa ja elävät pitkäaikaisesti kaduilla. On 

hämmästyttävää, miksi yhteiskunnassamme ei huolehdita tästä pienestä ryh-

mästä, vaan se jää yleensä päätöksiä tehtäessä viimeiseksi tai jopa kokonaan 

ulkopuolelle. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 141–142.) 

 

Asunnottomien määrä on edelleen hyvin suuri, vaikka sen vähentämiseksi on 

tehty erilaisia toimenpiteitä jo useamman vuoden ajan. Joensuu on mukana pit-

käaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa (PAAVO-hanke), jossa on 

lisäksi mukana yhdeksän muuta kuntaa. Hankkeen tavoitteena on poistaa 

asunnottomuus kokonaan vuoteen 2015 mennessä. Joensuu on tehnyt asumi-

sen strategisen suunnitelman yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena 

on ollut selvittää Joensuun asunnottomien päihdeongelmaisten kokemuksia. 

Aihepiiri on rajattu asumiseen ja tuen tarpeisiin. Tutkimusaineisto kerättiin haas-

tattelemalla Joensuun alueella alle 47-vuotiaita asunnottomia päihdeongelmai-

sia. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, joihin osallistui yhdeksän 

asunnotonta päihdeongelmaista. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä on 

käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Opinnäytetyön tutkimustulokset tu-

levat toimeksiantajan Sovatek-säätiön (Joensuun yksikkö) sekä sosiaalipalvelu-

jen käyttöön. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa erityisasu-

misen kehittämisessä, joka on osa asumisen strategista suunnitelmaa. 

 

Olen avannut opinnäytetyön alussa asunnottomuuden käsitettä, asumislainsää-

däntöä, asunnottomuuden syitä ja asunnottomuuden ilmenemistä Joensuun 

alueella. Tutkimuksessa on käyty teoreettisesti läpi myös asunnottomuutta 

päihdeongelmaisen näkökulmasta sekä millaista tukea päihdeongelmainen eri-
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tyisesti tarvitsee. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan perustuen 

olen käynyt tutkimuksessani läpi asunnottomien palveluiden kehittämistä, jossa 

on avattu muun muassa menneitä ja meneillään olevia hankkeita. Tutkimukses-

sa korostuvat erityisesti asunnottomien omat kokemukset asumisesta ja tuesta. 

 

Tutkimuksen tulokset esitellään kahdessa erillisessä luvussa (9–10), joissa tu-

loksia kuvataan analyysissä syntyneiden luokitusten kautta. Luvuissa 11–12 

löytyvät tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset sekä pohdintaosio. Pohdin-

nassa olen käynyt läpi opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä sekä jatkotut-

kimus- ja kehittämisideoita. Lisäksi pohdintaosion lopusta löytyy omia ajatuksia 

opinnäytetyön aikana tapahtuneesta oppimisprosessista. 
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2 Asunnottomuus 
 

 

Asunnottomuus liittyy usein tavalla tai toisella huono-osaisuuteen tai tämän ka-

sautumiseen. Suomalaisessa asiasanastossa (YSA) käsite ”asunnottomuus” 

liitetään kategoriaan ”sosiaaliset ongelmat” ja sen rinnakkaiskäsitteitä ovat 

muun muassa huono-osaisuus, kodittomat, kulkurit, kodittomat ja asuntopula. 

(Lehtonen & Salonen 2008, 14–15.) 

 

Asunto on rakennus, fyysinen paikka, jonka hallitsemiseen liittyy myös juridisia 

näkökohtia. Koti sisältää asumisen psykologiset ja eksistentiaaliset aspektit. 

Kodittomuus voi merkitä, että on vailla omaa paikkaa elämässä, ilman omaa 

reviiriä. Asunnottomuus taas liittyy materiaalisiin resursseihin ja niiden puuttee-

seen. Kodittomuus taas riippuu siitä, millaisia subjektiivisesti koettuja ominai-

suuksia tietynlaiseen tilaan liitetään. (Lehtonen & Salonen 2008, 20.) 

 

Asunnottomuuden määrittelyssä on aina jonkin verran tulkinnanvaraa. Esimer-

kiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) määrittelyissä nuoret 

(alle 25-vuotiaat), jotka asuvat kotona koska eivät saa asuntoa, eivät ole asun-

nottomia. Myös koevapaudessa olevia vankeja ei lasketa asunnottomiksi. Jos 

vangilla ei ole asuntoa, hän ei pääse koevapauteen, vaan joutuu jäämään van-

kilaan. Piiloasunnottomuutta esiintyy siis ainakin nuorien ja koevapausvankien 

keskuudessa. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 146.) 

 

Asunnottoman määrittelyyn liittyvät asunnottomuuden kesto ja asumistilanne tai 

asumisen laatu. Kodin merkitys muuttaa asunnottoman elämässä muotoaan, 

jossa koti voi määrittyä vapautena verrattuna esimerkiksi rajoituksiin asumisyh-

teisöissä. Asunnottomuus määritellään viiteen osa-alueeseen: ulkona ja en-

sisuojassa, asuntoloissa ja majoitusliikkeissä, laitoksissa sekä tilapäisesti tutta-

vien ja sukulaisten luona asuvat ja vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa. Ab-

soluuttisella asunnottomuudella tarkoitetaan niiden henkilöiden tilannetta, joilla 

ei ole minkäänlaista suojaa tai väliaikaista asuntoa. Tätä voidaan kuvata myös 

katuasunnottomuuden käsitteenä. (Kuikka & Suonio 2012, 225.) 
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Asunnottomuuden kova ydin muodostuu muun muassa roskalaatikoissa, por-

raskäytävissä, purkutaloissa tai kaduilla yönsä viettävistä henkilöistä. On myös 

henkilöitä, jotka viettävät yönsä poliisin suojissa. Asunnottomien katuelämästä 

puuttuu usein kokonaan itsestään selvät arjen osat, kuten ruoka, hygienia ja 

yöuni. Mielikuvat asunnottomasta ovat usein hyvin yleistäviä: keski-ikäinen tai 

vanhempi mies, työtön ja alkoholisti, ja näin useasti onkin. Nuorilla ongelmana 

ovat yleensä huumeet ja sekakäyttö, vanhemmilla alkoholi ja sen korvikkeet. 

Päihdeongelman lisänä voi olla myös psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Asunnot-

tomien kovan ytimen taloudellinen tilanne on erittäin heikko. Suurimmalla osalla 

toimeentulo koostuu työmarkkinatuesta, työkyvyttömyyseläkkeestä, toimeentu-

lotuesta tai sairauspäivärahasta, mutta joukossa on myös paljon täysin tulotto-

mia. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 146–148.) 

 

Asumisen ja rahoitus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2013 

yksinäisiä asunnottomia oli Joensuussa yhteensä 88 (taulukko 1). Näistä pitkä-

aikaisasunnottomia oli 21. Alle 25-vuotiaiden asunnottomien määrä oli 20. Tila-

päisesti tuttavien tai sukulaisten luona asui yksinäisiä asunnottomia 55 ja heistä 

oli pitkäaikaisasunnottomia 6. Asuntoloissa, majoitusliikkeissä ja erilaisissa lai-

toksissa asui vain pieni osa. Vuonna 2013 asunnottomia oli 13 henkilöä vä-

hemmän verrattuna vuoteen 2012. (ARA 2014a.) 

 

Tilastoa tarkasteltaessa voi todeta, että muutokset ovat hyvin pieniä ja asunnot-

tomuusluvut ovat edelleen liian suuria. Pitkäaikaisasunnottomien määrä ei ole 

laskenut juuri ollenkaan ja pitkäaikaisasunnottomia näyttää olevan edelleen 

huolestuttavan paljon. Vuodesta 2012 pitkäaikaisasunnottomien nuorten määrä 

väheni kuitenkin yhdeksällä (taulukko 1). Tilastosta voi myös nähdä, että suurin 

osa asunnottomista oleskelee tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona ja vain 

pieni osa ulkona tai porrashuoneissa. Vuoden 2014 asunnottomuuslukuja ei ole 

vielä saatavilla, mutta vaikuttaisi kuitenkin, että asunnottomuusluvut laskevat 

edelleen vuodesta 2013. Asunnottomuuden vähentämishankkeiden tulokset 

alkavat näkyä vasta pikku hiljaa, jolloin muutoksia on nähtävissä vain pidem-

mällä aikavälillä. 
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Taulukko 1. Asunnottomuus Joensuussa 2013. (ARA 2014a, 15.) 

 

 
Joensuu 

2013 Muutos vuodesta 2012 
(hlöä) 

Yksinäisiä 

asunnot-

tomia 

näistä pit-

käaikaisia 

asunnot-

tomia 

Yksinäisiä 

asunnot-

tomia 

näistä pit-

käaikaisia 

asunnot-

tomia 

Ulkona, porrashuoneissa, 

ensisuojissa yms. 

 

12 

 

8 

 

2 

 

2 

Asuntoloissa, majoitus-

liikkeissä 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

Erilaisissa laitoksissa 6 3 -4 -3 

Vapautuvat vangit (ei as.) 10 0 6 0 

Tilapäisesti tuttavien tai 

sukulaisten luona 

 

55 

 

6 

 

-22 

 

-4 

Joensuu yhteensä 88 21 -13 -1 

Asunnottomia naisia 

nuoria alle 25-v 

maahanmuuttajia 

12 

20 

1 

2 

3 

1 

-9 

-13 

-1 

-0 

-9 

-1 

Asunnottomat perheet 
perheissä lapsia 

maahanmuuttajaperheitä 

niissä lapsia 

2 

3 

1 

2 

 0 

2 

0 

1 

 

Kunnan asuttamat 
yksinäiset asunnottomat 

perheet 

perheissä lapsia 

 

112 

14 

21 

 

4 

 

9 

-2 

7 

 

-20 

 

  

Joensuussa asunnottomuuden tilastoinnissa on käytetty Pro Consona-

ohjelmaa, jolla asunnottomat luokitellaan vailla vakituista asuinpaikkaa oleviksi, 

laitoksessa oleviksi ja pysyvästi laitoksessa oleviksi. Tilastoissa ovat mukana 

vailla vakituista asumista olevat ja laitosasujat. Vakinaisesti laitoksissa asuvia ei 

ole otettu mukaan tilastointiin, sillä he ovat asuneet yksiköissä jo vuosia, eikä 
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näin ollen kuntoutumista ole tiedossa. Tilastoinnissa apuna on käytetty myös 

väestötietojärjestelmää. (Pitkänen 2010, 11.) 

 

 

2.1 Pitkäaikaisasunnottomuus 

 

Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut vailla asuntoa yli 

vuoden ajan, tai joka on ollut kolmen viimeisen vuoden ajan toistuvasti vailla 

asuntoa (Ympäristöministeriö 2013). Pitkäaikaisasunnottomilla psyykkinen ja 

sosiaalinen toimintakyky on alentunut, mikä näkyy vaikeutena selviytyä jokapäi-

väisestä elämästä, kuten taloudesta, hygieniasta, ruokailusta ja terveydenhoi-

dosta. Alentuneella toimintakyvyllä tarkoitetaan lähinnä sitä, että usealla asun-

nottomalla on vaikeuksia hoitaa asioitaan palvelujärjestelmän edellyttämällä 

tavalla. Vaikeuksia voi olla esimerkiksi kirjallisen toimeentulotukihakemuksen 

täyttämisessä. Yhtenä haasteena on asunnottomien toimintakykyä vastaavien 

palvelujen ja ohjauksen järjestäminen. (Erkkilä 2010, 274.) 

 

Osalla pitkäaikaisasunnottomista on hyvin suuria asumisvaikeuksia. Asuntoa on 

vaikea saada takaisin, jos asunnon on menettänyt kerran vuokrarästien tai mui-

den häiriöiden vuoksi. Asunnon voi kuitenkin saada, jos takana on ollut esimer-

kiksi vuoden verran häiriötöntä tuettua asumista. Tavallisessa vuokra-

asunnossa asuminen ei kuitenkaan välttämättä onnistu kaikilta tuenkaan avulla. 

(Kettunen 2014, 14.) 

 

Pitkäaikaisasunnottomuuden tilastollisessa määrittelyssä ovat asunnottomuu-

den keston lisäksi sosiaaliset ja terveydelliset tekijät. Tilastoinnissa käytetään 

erilaisia tietokantoja, tiedonkeräysmenetelmiä ja luokitusten tulkintoja, jotka 

eriävät toisistaan kunnittain. Tästä syystä tietojen yhdenmukainen arviointi on 

vaikeaa. Eurooppalaisessa FEANTSA asunnottomuuden luokittelussa on 13 eri 

asunnottomuustyyppiä, jotka perustuvat neljään pääkategoriaan: ulkona asumi-

nen (rooflessness), asunnottomuus (houselessness), turvaton asuminen (living 

in insecure housing) sekä heikkotasoinen ja epätarkoituksenmukainen asumi-

nen (living inadequate housing). Luokittelun yhtenä tavoitteena on, että sillä 

saataisiin yhdenmukaistettua asunnottomuuden määritelmiä Euroopan tasolla. 
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Yhdenmukaisen luokituksen haasteena on kuitenkin asunnottomuuden erilai-

suus maiden välillä. Tilastoinnilla pyritään tuomaan esille asunnottomuuden 

esiintyvyyttä ja muotoja, asunnottomuuden aikaisia asumisratkaisuja ja asun-

nottomuuden ongelman laajuutta. (Kuikka & Suonio 2012, 225.) 

 

 

2.2 Asunnoton päihdeongelmainen 
 

Päihdeongelmaiset kuuluvat asunnottomuuden riskiryhmään. Raskas päihtei-

den käyttö altistaa ihmisen jo muutoinkin hallitsemattomaan elämäntilanteeseen 

ja kyvyttömyyteen pitää huolta itsestään sekä asioistaan. Päihteiden käyttöön 

liittyy yleensä aina eritasoisia mielenterveysongelmia, itsetuhoista käytöstä, im-

pulsiivisuutta, henkilökohtaisia menetyksiä ja välinpitämättömyyttä itseä ja omia 

asioita kohtaan. Päihdeongelmainen ajautuu yhä supistuviin valintamahdolli-

suuksiin, jotka enimmäkseen ylläpitävät päihteiden ongelmakäyttöä. (Manninen 

& Tuori 2005, 10.) 

 

Päihderiippuvuuksista kärsivät vapautuvat vangit ovat vaikeasti asutettava ryh-

mä. Tämä koskee kaikkein eniten rikos- ja päihdekierteessä olevia rikoksenuu-

sijoita. Asunnottomuus on erityisesti huumeriippuvaisten vankien ongelma. 

Huumeriippuvaiset vangit on määritetty asunnottomien keskuudessa kaikkein 

syrjäytyneimmäksi ryhmäksi. He erottuvat tavallisista päihdeongelmaisista siten, 

että riippuvuus ja lojaliteetti rikollista alakulttuuria kohtaan ovat muiden ongel-

mien lisänä. Tuomion kärsineillä ei yleensä riitä motivaatio yhteisöllisen asumi-

sen tai kuntoutuksen vaatimiin sääntöihin, vaan vankien toiveissa on yleensä 

oma asunto, johon on mahdollisesti tarjolla tukipalveluja. Vaikeimmassa ase-

massa ovat runsaasti päihteitä käyttävät vapautuvat vangit, joille ei ole olemas-

sa mitään paikkaa. (Lehtonen & Salonen 2008, 33.) 

 

Päihdehuollon asunnottomat asiakkaat sijoittuvat usein väliaikaisiin asumisrat-

kaisuihin. He voivat asua maksusitoumuksilla matkustajakodeissa tai lyhyitä 

jaksoja asuntolassa tai vastaanottoyksikössä. Katkaisuhoitoon ja laitoskuntou-

tukseen hakeudutaan asunnottomuuden ollessa yhtenä taustatekijänä. Osalla 

asiakkaista väliaikaisuus voi kestää useita vuosia. Asunnottoman päihdehuollon 
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asiakkaan palaaminen asuntomarkkinoille ei ole helppoa. Päihdeongelmaiseksi 

leimautunut ja luottotietonsa menettänyt ei ole haluttu vuokralainen. Tyypillisesti 

myös vuosien takainen vuokrarästi voi estää sijoittumisen kunnan tai kaupungin 

vuokra-asuntoihin. Vaikeista lähtökohdista ponnistelu vaatii tavallista enemmän 

päättäväisyyttä ja yrittämistä. (Manninen & Tuori 2005, 10–11.) 

 

 

2.3 Asumista koskeva lainsäädäntö 
 

Asuminen ei nykyisinkään kuulu ihmisten subjektiivisiin oikeuksiin. Kuntien ei 

tarvitse antaa takuuta edes asunnottomien asioiden käsittelyajoissa. Suomen 

perustuslaki on kuitenkin säätänyt, että julkisen vallan on edistettävä asumisen 

järjestämistä. Sosiaalihuoltolaissa säädettiin vuonna 1984, että sosiaalitoimen 

tehtäviin kuuluu huolehtia ihmisistä, jotka eivät itsenäisesti kykene asumistaan 

järjestämään. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 141.) 

 

Perustuslain 2. luvun 19 pykälässä on kirjattu oikeudesta ihmisarvoiseen elä-

mään. Pykälässä mainitaan, että jokaisella on oikeus välttämättömään toimeen-

tuloon ja huolenpitoon. Jokaisella kansalaisella on siis oikeus sosiaaliturvaan ja 

julkisen vallan tulee edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen oma-

toimista järjestämistä. Lailla halutaan turvata jokaiselle oikeus perustoimeentu-

loon eri elämäntilanteissa, kuten sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden, 

vanhuuden aikana ja lapsen syntymän jälkeen. Julkisen vallan tulee turvata jo-

kaiselle myös riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. 

Perustuslain 22. pykälässä mainitaan, että julkisen vallan tulee turvata perusoi-

keuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. (Ihmisoikeudet.net 2013.) 

 

Asunto-olojen kehittämisen laissa mainitaan, että jokaiselle Suomessa vakinai-

sesti asuvalle on turvattava mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen. Lain 1. py-

kälässä on kirjattu, että jokaisella ruokakunnalla tulee olla käytettävissä asunto, 

jonka pinta-ala sekä huoneluku vastaavat ruokakunnan kokoa ja sen jäsenten 

tarpeita. Pykälässä mainitaan lisäksi, että on kiinnitettävä erityistä huomiota 

muun muassa puutteellisesti asuvan, pienituloisen sekä vähävaraisen väestön 

asunnon saantiin. Huomioitavia asioita ovat myös asumistason parantaminen ja 
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asumismenojen kohtuullisuuden turvaaminen ja väestöryhmien asumistasoero-

jen vähentäminen. Lain 5. pykälässä mainitaan, että kunnalla on velvollisuus 

huolehtia asunto-olojen kehittämisen toimenpiteiden suuntaukset asunnottomiin 

ja puutteellisesti asuviin. Kunnan on kehitettävä asumisoloja alueellaan siten, 

että asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenelle, joka ei omatoimisesti ilman 

suuria vaikeuksia kykene asuntoa hankkimaan, voidaan järjestää kohtuulliset 

asumisolot. (Finlex 2014.)  

 

 

2.4 Asunnottomuuden syitä 
 

Asunnottomuus ei johdu ainoastaan asuntojen puutteesta tai hintojen noususta, 

vaan asunnottomuuteen vaikuttavat muun muassa muuttoliike, työpolitiikka ja 

lopulta yksilön omat valinnat. Kuluneina vuosikymmeninä asunnottomuudesta 

on syytetty myös teollistumista, jonka aikana asuntoja ei riittänyt kaikille nopean 

kaupungistumisen myötä. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 143.) 

 

Asunnottomuuden taustalla on usein hyvin erilaisia syitä. Osalla asunnottomuus 

on aiheutunut halpojen vuokra-asuntojen puutteesta ja liian korkeista asumis-

kustannuksista. Asuntojen puutteesta ja korkeista asumiskustannuksista aiheu-

tuva asunnottomuus on useimmiten satunnaista ja lyhytaikaiseksi jäävää. Ly-

hytaikainen asunnottomuus ei välttämättä tule asunnottomien parissa työsken-

televien sosiaalityön ammattilaisten tietoisuuteen. Osalla asunnottomista on 

kuitenkin usein psykososiaalisia ongelmia, kuten mielenterveysongelmia ja/tai 

runsasta päihteiden käyttöä. (Erkkilä 2010, 273.)  

 

Ennen asunnottomaksi joutumista edeltää usein asunnosta irtisanominen tai 

häätö. Näiden taustalla voivat olla taloudelliset ongelmat, asumistaitojen tai 

asumiskyvyn puutteet. Usein parisuhteen päättyessä mies joutuu lähtemään 

talosta ja jää sen seurauksena asunnottomaksi. Nuorten asunnottomuuden 

edeltävään aikaan on kuulunut yleensä runsas päihteiden käyttö, jonka seura-

uksena vanhemmat eivät enää jaksa asuttaa täysi-ikäistä lastaan. Myös van-

hempien ongelmat voivat aiheuttaa nuoren lähtemisen vanhempiensa luota. Jos 
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nuorella on merkintä luottotiedoissa ja taustalla on asumishäiriöitä, on hänen 

hyvin vaikeaa saada omaa asuntoa. (Kuikka & Suonio 2012, 232.) 

 

Asunnottomuuteen kytkeytyviä syrjäyttäviä tekijöitä ovat köyhyys, päihteiden 

käyttö, rikollisuus, mielenterveysongelmat, pitkäaikaistyöttömyys tai heikko työ-

markkina-asema, sosiaalietuuksien käyttö sekä eriasteiset sosiaalisen toiminta-

kyvyn alenemat. Asunnottomuuden rakenteellisiksi tekijöiksi on kansainvälisesti 

havaittu muun muassa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähäisyys, sosiaali-

turvan riittämättömyys, mielenterveysongelmaisten ja persoonallisuuden häiri-

öistä kärsivien puutteelliset palvelut sekä yhteiskunnassa esiintyvä epätasa-

arvo. Nämä rakenteelliset tekijät ovat yhteydessä myös asunnottomien köyhyy-

teen. (Kuikka & Suonio 2012, 223.) Vuosien 2002–2004 aikana A-

klinikkasäätiön Tuetun asumisen -projektin asiakaskyselyssä asiakkaat mainit-

sivat usein asunnottomuuden taustatekijäksi päihteiden käytön, per-

heen/parisuhteen rikkoutumisen, taloudelliset vaikeudet, häädön, työttömyyden, 

levottoman asuinympäristön tai huonokuntoisen asunnon (Manninen & Tuori 

2005, 10). 

 

Oli asunnottomuuden syy mikä tahansa, kovan ytimen tilanne on niin monen-

keskinen, ettei asunnon saaminen riitä pelkäksi ratkaisuksi. On kai niin sanottu 

makuasia, puhutaanko asunnottomista, päihdeongelmaisista vai köyhistä, kun 

tarkoitetaan asunnottomuuden kovaa ydintä. Kyseessä on ryhmä, joka on hei-

koimmin toimeentuleva ja moniongelmainen. Asunnottomien asiat eivät tahdo 

kuulua oikein millekään julkisen sektorin taholle. (Juurinen & Virtanen-

Olejniczak 2008, 148.) 

 

 

3 Asunnottomien päihdeongelmaisten tarvitsemat palvelut 
 

 

Asunnottomien moniongelmaisuus on kasvanut vuosien saatossa ja usein pelk-

kä asunnon saaminen ei riitä, vaan asumisen rinnalle tarvitaan tukea ja tukipal-

veluja (Hynynen 2005, 7). Etenkin pitkäaikaisasunnottomuuden taustalla on 

yleensä vaikeita päihde- ja mielenterveysongelmia, jotka vaativat kokonaisval-
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taista hoitamista. Osalla vaikeudet elämänhallinnassa johtavat siihen, että 

asunnottomuus ja asunnottomuuden taustalla olevat yleisimmät tekijät, kuten 

vuokranmaksuvaikeudet ja naapurustoa häiritsevä asuminen toistuvat. (Erkkilä 

2010, 273–274.) 

 

 

3.1 Tuen tarpeet 
 

Pitkäaikaisasunnottomat tarvitsevat tulevaan asumiseen tukea ja erityisratkaisu-

ja, että asuminen voisi onnistua. Pitkäaikaisasunnottomuuden taustalla vaikut-

tavat tekijät ja tukien tarpeet kuitenkin vaihtelevat. Tämän vuoksi on tärkeää, 

että asunnottomat ja heidän kanssaan työskentelevät keskustelevat avoimesti 

asumiseen vaikuttavista tekijöistä, asumisen tuen tarpeista ja voimavaroista 

sekä sopivat yhdessä työskentelyn tavoitteista ja tavoitteisiin pääsemisen kei-

noista. (Erkkilä 2010, 273.) 

 

Taloudellisen ja sosiaalisen tuen turvaaminen on tärkeää muiden tukipalvelujen 

kartoittamisen yhteydessä. Toimeentulotuki vastaa kiireellisiin tarpeisiin, joita 

ovat esimerkiksi avustaminen ravinnon, majoituksen ja lääkinnällisen hoidon 

järjestymisessä. Näihin edellä mainittuihin perustarpeisiin vastaaminen ja päih-

dehoidon turvaaminen on akuuteissa tilanteissa olennainen osa asunnottomien 

kanssa tehtävää työtä. Viranomaiselta tämä kaikki edellyttää tavoitettavuutta, 

joustavuutta ja kyvykkyyttä sopeutua asiakkaiden nopeasti vaihtuviin kääntei-

siin. (Erkkilä 2010, 273.) 

 

Riittävä tuki asumiseen, palvelujen saatavuus sekä moniammatillinen yhteistyö 

ja tarkasti suunnitellun asumis- ja tukipalveluratkaisun löytyminen ovat ensisijai-

sen tärkeitä. Tämä pätee myös asunnottomuutta ennaltaehkäisevässä mieles-

sä. On myös tiedossa, että asunnottomuudesta aiheutuvat vauriot ovat sitä suu-

rempia, mitä kauemmin asunnottomuus jatkuu ja mitä enemmän asunnoton jou-

tuu kohtaamaan siihen liittyviä vaikeuksia. Tästä syystä on tärkeää puuttua laa-

jasti asunnottomien marginalisaatiokierteeseen mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa. (Erkkilä 2010, 274–175.) 
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3.2 Asumispalvelut 

 

Monet päihdeongelmaisista kokevat kuntoutusjakson jälkeen huomattavaa yk-

sinäisyyttä ja houkutus palata entiseen päihdekeskeiseen elämään voi olla suu-

ri. Tässä vaiheessa moni tarvitsee asumispalveluita pysyäkseen raittiina. (Ha-

vio, Inkinen & Partanen 2008, 101.) Asumispalvelut kuuluvat sosiaalihuoltolain 

mukaisiin sosiaalipalveluihin, joita järjestävät kunnat. Asumispalvelut ovat tar-

koitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja palveluita asumiseen ja sen järjes-

tämiseen. Tuki- ja palveluasuminen on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat tukea 

asumiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014b.) 

 

Päihdeongelmaisten tuettu asuminen näyttäisi hahmottuvan osana päihdekun-

toutuksen jatkumoa. Yleensä tuettu asuminen on yhteisöllistä, sisältö koostuu 

arjen hallinnan ja itsenäisen elämän opettelusta ja jossain vaiheessa voidaan 

siirtyä omaan asuntoon asumaan. On huomattu, että tuen tarve vähenee asu-

misjakson aikana, ja tuetun asumisen säännöt koetaan hyväksi keinoksi hallita 

päihdeongelmaa. Asuminen ja päihteettömyys mahdollistavat normaalin elämän 

ja arkeen liittyvät askareet eivät ole vain tulosta päihteettömyydestä, vaan ne 

myös ylläpitävät sitä. (Lehtonen & Salonen 2008, 31.) 

 

Tuetussa asumisessa järjestetään sosiaalisesti kuntouttavaa asumista niille 

päihdeongelmaisille, jotka eivät kykene asumaan itsenäisesti. Tuetun asumisen 

tavoitteena on arjen hallintaan liittyvien taitojen uudelleen opettelu ja sen kautta 

ylläpitää yhteiskunnallisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on myös, 

että päihdeongelmainen pystyisi asumaan itsenäisesti tuetun asumisen jälkeen. 

Tuetun asumisen kustannuksista huolehtii aina asukas itse ja vuokratasot ovat 

samaa luokkaa kuin muissakin vuokra-asunnoissa. Tuetussa asumisessa on 

tiukat säännöt, jotka koskevat päihteetöntä elämää. Yhdenkin samassa asu-

misyhteisössä olevan päihteiden käyttö pistää muiden asukkaiden raittiuden 

koetukselle. Tuetussa asumisessa tai asumisyhteisössä on tarkoituksena suo-

jella asukkaita retkahtamasta uudelleen päihteisiin ja tarjota hyvää tekemistä 

päihteiden käyttämisen sijaan. Tuetussa asumisessa on mahdollisuus saada 

myös vertaistukea toisista asukkaista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014c.) 

Tuettua asumista leimaa kuitenkin yleensä sen määräaikaisuus, jonka tarkoi-
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tuksena on muuttaa sopivassa vaiheessa tavalliseen asuntoon (Lehtonen & 

Salonen 2008, 51). 

 

Sosiaalipalvelujen alaisuuteen kuuluva palveluasuminen tarjoaa oman asunnon 

lisäksi arjesta selviytymiseen liittyviä sosiaalipalveluita. Palveluasuminen on 

kohdennettu päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat asumisen tueksi erilaisia ar-

jessa selviytymiseen liittyviä palveluja. Palvelut on mahdollista toteuttaa jokai-

sen päihdeongelmaisen tukien tarpeiden mukaan yksilöllisesti. Palveluita ovat 

esimerkiksi ateriapalvelu, kodinhoitoapu, turvapalvelut, hygieniaan liittyvät pal-

velut, terveydenhuollon palvelut ja muut tukipalvelut. Palveluasumista ylläpitävät 

kunnat, yritykset ja järjestöt. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014c.) 

 

 

3.3 Asunnottomien päihdeongelmaisten palvelut 
 

Päihdepalvelut on järjestetty kunnittain hyvin eri tavalla. Kunnilla on mahdolli-

suus tuottaa palvelut itse, yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai ostaa ostopal-

veluina säätiöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa kunnista tuottaa päihde-

palvelut kokonaan itse. Joillakin suurilla paikkakunnilla on laaja valikoima kun-

nallisia ja yksityisiä palveluntarjoajia. Päihdehuoltolaki edellyttää, että kunnan 

tulee järjestää päihdepalveluita kunnassa ilmenevien tarpeiden mukaisesti. 

Päihdepalveluita on tuotettava sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja 

päihdehuollon erityispalveluina. Peruspalveluihin kuuluvat päihdepalvelut liitty-

vät muun muassa päihteiden käytön tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen, 

päihdeongelman arviointiin ja jatkohoidon ohjaukseen. A-klinikat kuuluvat päih-

dehuollon erityispalveluihin. A-klinikoilta saa apua alkoholi-, huume- ja muihin 

päihdeongelmiin. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 99–100.) 

 

Joensuussa päihdepalvelut järjestää Sovatek-säätiö, joka on psykososiaalinen 

asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio. Sovatek-säätiön palveluihin kuuluvat 

laitoshoitopalvelut (vieroitusyksikkö ja päihdekuntoutusyhteisö), päihdepäivystys 

ja hoidontarpeen arviointi, korvaushoito ja avokuntoutus. (Sovatek-säätiö 2014.) 

Lisäksi Joensuun alueella on yksityisiä päihdekuntoutusta ja tuettua asumista 
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järjestäviä paikkoja, joihin on mahdollista päästä maksusitoumuksella tai itse 

maksavana. 

 

Asunnottomien viimesijaisena tukipaikkana on asumisen tukipiste, joka järjestää 

joensuulaisille täysi-ikäisille asunnottomille yöpymismahdollisuuden. Sen yhtey-

dessä on mahdollisuus ilta- ja aamupalaan, peseytymiseen sekä käyttövaattei-

den vaatehuoltoon. Arkipäivisin on myös mahdollisuus saada apua asumisrat-

kaisujen löytymiseen. (Joensuu 2013a.) Tämän lisäksi Siniristi ry:llä on kaikille 

avoin päihteetön päiväkeskus. Päiväkeskuksessa on maksuton pyykinpesu-, 

peseytymis- ja saunomismahdollisuus, pieni kuntosali ja nettipiste. Keskukses-

sa on myös ohjattua pienryhmätoimintaa, johon asiakkaat voivat vapaasti osal-

listua. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013b.) 

 

Joensuussa on päihdeongelmiin saatavilla monipuolisesti tukea laitos- ja avo-

hoitopalveluina. Kaupungin tukiasuntojen hakemuksia on mahdollisuus hakea 

Sovatek-säätiöltä, tukiasuntotoimistolta ja sosiaalitoimistosta. Hakemuksessa 

tulee olla liitteinä muun muassa ohjaavan tahon lausunto sen hetkisestä elä-

mäntilanteesta sekä selvitys sähkö- ja vuokrarästeistä. Hakemus on voimassa 

ainoastaan kolme kuukautta, jonka jälkeen se on uusittava. Tukiasuntojen asu-

kasvalinnat tehdään haastattelujen perusteella. (Joensuu 2014b.) Vaikka tu-

kiasuntojen määrä on kaupungissa lisääntynyt, vaikuttaa tukiasuntoon pääse-

minen olevan haasteellisempaa. Tukiasuntoa haluavalla on oltava riittävästi mo-

tivaatiota ja tahtoa päästäkseen tuettuun asumiseen, sillä pelkkä hakemus ei 

riitä. Vaikuttaisi siltä, että asuntoa haluavan on tehtävä jokseenkin tarkka selvi-

tys elämästään ja myös osittain menneisyydestä. Tukiasuntoon pääsemisen 

kriteerit voivat viedä pienenkin mahdollisuuden saada asuntoa. 

 

 

3.4 Päihdehuollon asumispalvelujen epäkohdat 
 

Päihdehuollon asumispalveluissa tulee esille päihderiippuvaisille asetettu kor-

kea vaatimustaso. Vaikka asumisyksikkö olisi tarkoitettu päihderiippuvaisille, 

jotka eivät ole pystyneet irtautumaan päihteistä, voidaan siellä kuitenkin vaatia 

päihteettömyyttä. Huumeseulojen ottaminen ja erilaisten vaihtelevien säännös-
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ten asettaminen, jotka eivät perustu kirjattuihin ja virallisiin sääntöihin, kuuluvat 

arkeen. Säännöt ovat myös usein epäjohdonmukaisia, epätarkkoja tai muutoin 

niin tiukkoja, ettei niistä monikaan ihminen kykenisi selviämään. Yleistä on, että 

epäviralliset säännöt ja vaatimukset esitetään suullisesti. Päihteiden käyttöön 

retkahtaminen ja kyvyttömyys toimia asetettujen kriteerien mukaisesti merkitse-

vät välitöntä uloskirjoittamista asumisyksiköstä. Hoitotakuu koskee myös päih-

deongelmaisia, mutta käytännön tasolla se on toteutunut hyvin heikosti. (Toivi-

ainen 2008, 164–165.) 

 

Merkittävä joukko päihdeongelmaisista jää kokonaan palveluiden ulkopuolelle. 

Moni heistä väsyy epätietoisuuteen ja usko palvelujärjestelmään sekä yhteis-

kunnan auttamishaluun ovat kadonneet. Niinpä päihdeongelmaiset turvautuvat 

muihin keinoihin avun saamiseksi, kuten kadulta tai ulkomailta hankittuihin lääk-

keisiin. Järjestelmän ulkoistamat, huonoimmin voivat päihdeongelmaiset ovat 

muuttuneet näkymättömiksi. Ilman välttämätöntä tukea ja apua he ovat menet-

täneet lähes kaiken inhimilliseen elämään kuuluvan, kuten läheiset, kodin, ter-

veyden ja kyvyn huolehtia itsestään. Jäljelle jäävät vain henki, päihteet ja jatku-

va epävarmuuden tunne. (Toiviainen 2008, 165–166.) 

 

 

4 Asunnottomien palveluiden kehittäminen 
 

 

Asunnottomien palveluiden kehittämisessä tarvitaan monia toisiaan tukevia toi-

menpiteitä, joiden taustalla ovat yhteiset tavoitteet, suuntaviivat ja yhteistyö eri 

tahojen kanssa. Yhteistyön lisääminen asuntoviranomaisten, sosiaaliviran-

omaisten ja kolmannen sektorin kanssa on ehdottoman tärkeää. Resurssien 

lisääminen ja toisaalta ennaltaehkäisy ja asumisen tuki sekä etenkin asunnot-

tomien oman äänen kuuleminen ovat itsestään selviä ratkaisuehdotuksia. Työn-

tekijöitä tarvittaisiin lisää jalkautumaan asunnottomien pariin, tutustumaan hei-

hin ihmisinä ja auttamaan heitä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisäksi tulisi pa-

nostaa ennaltaehkäisevään työotteeseen ja yhä vahvempaan asumisen tukityö-

hön. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 152.) 
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Kaikkien asunnottomien tahto ja voimat eivät riitä päihteettömään elämään, jo-

ten tarvittaisiin paikkoja joissa voi asua päihtyneenäkin. Kaduilla eläville nuorille 

tulisi perustaa huumeidenkäyttäjien päiväkeskus, jossa olisi mahdollisuus ruo-

kailuun ja peseytymiseen. Uusia ja huokeampia vuokra-asuntoja tulisi rakentaa 

nykyistä enemmän ja olemassa olevaa kiinteistökantaa tulisi ohjata enemmän 

asunnottomille. Palveluiden kehittämiseen tarvitaan resursseja ja yleensä sitä ei 

saada tarvetta vastaavasti. Joka tapauksessa tarvitaan paljon tukitoimintaa, 

palveluohjausta, terveydenhoitoa ja auttavia käsiä. (Juurinen & Virtanen-

Olejniczak 2008, 153.) 

 

 

4.1 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen 
 

Asunnottomuutta on pyritty vähentämään jo vuosikymmenten ajan erilaisten 

hankkeiden ja vähentämisohjelmien avulla. Silti asunnottomuusluvut ovat olleet 

nousussa pitkään, mutta tosin aivan viime vuosina luvut ovat alkaneet laskea 

pikku hiljaa. Asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan kuitenkin huomattavia 

toimenpiteitä, jossa ovat mukana muun muassa kunnat ja sosiaali- ja terveys-

alan organisaatiot. 

 

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen tulisi lähteä ensisijaisesti absoluutti-

sen asunnottomuuden poistamisesta ja sen ennaltaehkäisystä. Asunnottomat, 

jotka ovat kadulta selvinneet, on pidettävä kadulta pois. Vastaavasti henkilöille, 

jotka ovat vaarassa menettää asuntonsa, on tarjottava riittäviä palveluita erityi-

sesti asumiseen liittyen, ettei asunnottomaksi joutumista tapahtuisi. Tässä koh-

taa Asunto Ensin -periaate ja siihen liitetty asumissosiaalityö on hyvin tarkoituk-

senmukaista. (Heinonen 2012, 241.) Asunto ensin -periaatteessa on kysymys 

vastakkainasettelusta, jossa asunto on ensimmäinen lähtökohta ja sen jälkeen 

vasta kuntoutuminen. Tarvittavat tukipalvelut ja kuntoutusprosessit käynniste-

tään vasta asunnon löydyttyä. (Asunto ensin 2014.) 

 

Suomen asuntopolitiikassa pyritään sovittamaan Asunto ensin -mallia, joka on 

tällä hetkellä eniten käytössä pääkaupunkiseudun alueella ja Tampereella. Hel-

singissä on remontoitu isoja asuntoloita asumisyksiköiksi, jossa asukas saa py-
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syvän vuokrasopimuksen, eikä hänen tarvitse lopettaa päihteidenkäyttöä. Asun-

toa tarvitsevat voivat olla myös vaikeasti mielenterveysongelmaisia ja heille on 

tarjolla ympärivuorokautista tukea. Asunnot ovat yleensä hajasijoitetusti yksittäi-

sissä kerrostaloasunnoissa, joihin asiakkailla on mahdollisuus saada intensiivis-

tä tukea. Asuntoja tarjoavat julkiset vuokra-asunnot ja kolmannen sektorin jär-

jestöt, jotka ovat vuokranneet tai ostaneet RAY:n tuella asuntoja. (Kettunen 

2014, 12.) 

 

Vuosina 2003–2005 laadittiin köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen kansallinen 

toimintasuunnitelma, jossa oli mukana Euroopan unionin jäsenvaltioita. Toimin-

tasuunnitelmat perustuivat jäsenvaltioiden yhdessä sopimiin köyhyyden ja syr-

jäytymisen vähentämisen tavoitteisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002a.) 

Hallituksen tavoitteena oli järjestää asunnottomille lisää pienasuntoja rakenta-

malla uusia ja hankkimalla niitä olemassa olevasta asuntokannasta. Lisäksi kat-

sottiin, että sosiaalisten vuokra-asuntojen osoittamista asunnottomille oli lisättä-

vä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 39.) Hallitus aloitti asunnottomuuden 

vähentämisohjelman vuonna 2001. Tällöin todettiin, että asunnottomuuteen liit-

tyy usein moniongelmaisuutta ja asuntojen hankinnan veroinen ongelma on riit-

tävän intensiivisen tuen puute. Toimeenpanosuunnitelmaan ehdotettiin matalan 

kynnyksen hoitopaikkojen kehittämistä osaksi päihdepalveluiden kehittämistoi-

mia. (Kärkkäinen 2005, 296.) 

 

 

4.2 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 
 

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2007 toimenpideohjelman pitkäaikai-

sasunnottomuuden vähentämiseksi vuosille 2008–2011 (PAAVO) (Kuikka & 

Suonio 2012, 226). Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla, eli 

PAAVO-hankkeella on ollut tavoitteena puolittaa asunnottomuus lisäämällä 

1250 asuntoa ja tukiasuntoa pitkäaikaisasunnottomille vuoteen 2011 mennessä. 

Määrällinen tavoite ylitettiin ja uuden ohjelmakauden (2012–2015) aikana on 

tavoitteena poistaa pitkäaikaisasunnottomuus kokonaan vuoteen 2015 men-

nessä. (ARA 2013b.) Hankkeessa ovat mukana muun muassa Asumisen rahoi-

tus- ja kehittämiskeskus (ARA), sosiaali- ja terveysministeriö, Raha-
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automaattiyhdistys (RAY), ympäristöministeriö, rikosseuraamusvirasto ja kym-

menen sopimuksen tehnyttä kuntaa. (ARA 2013c.) 

 

Asuntoministeri Krista Kiuru on kertonut ympäristöministeriön tiedotteessa, että 

asunnottomuuden vähentäminen tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä. Esimer-

kiksi ennaltaehkäisevällä asumisneuvonnalla vähennetään häädöistä ja vuokra-

veloista aiheutuvia kustannuksia. Kiuru kertoi myös, että asunnottomuuden lii-

tännäisongelmien, kuten päihdeongelmien, ratkaisemiseen tarvittavan laitos-

hoidon kuluja vähennetään, kun räätälöityjä ja kuntouttavia asumismuotoja tulee 

tilalle. Hän toteaa, että oman asunnon saaminen on asunnottomalle myös avain 

muidenkin ongelmien ratkaisemiseen. (Valtioneuvosto 2011.) 

 

Toisen ohjelmakauden (PAAVO II) aikana halutaan järjestää erityisesti pysyvää, 

pääosin vuokra-asumista, jossa asuntolat ja tilapäiset majoitusratkaisut pyritään 

korvaamaan tuki- ja palveluasunnoilla. Tällä parannetaan huomattavasti päih-

deongelmaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisoloja ja kuntoutumismah-

dollisuuksia. Edellisen ohjelmakauden menestyksen takana olivat tehdyt aieso-

pimukset valtion ja 10 kunnan kanssa. Toiselle ohjelmakaudelle sopimukset on 

uusittu samojen sopimuskumppanien kanssa, jossa Joensuu on yhtenä kuntana 

mukana. (ARA 2013b.) 

 

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen edellyttää eri tasojen yhtäaikaisia 

toimia, kuten asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, toimenpiteitä yleisessä asun-

topolitiikassa ja kohdennettuja toimenpiteitä pitkäaikaisasunnottomuuden pois-

tamiseksi. Vähentämisohjelman tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnotto-

muus vuoden 2015 loppuun mennessä, vähentää pitkäaikaisasunnottomuuden 

riskiä lisäämällä sosiaalisten vuokra-asuntojen käyttöä sekä toimenpiteiden te-

hostaminen asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Vuoteen 2015 mennes-

sä on tavoitteena osoittaa Joensuuhun vähintään 250 asuntoa, tukiasuntoa tai 

hoitopaikkaa. (ARA 2013b, 2.) Asumispalveluissa tullaan noudattamaan asunto 

ensin -periaatetta, jossa asunto on ensimmäinen edellytys sosiaalisen kuntou-

tumisen aloittamiselle ja onnistumiselle. Perinteisesti asumispalvelut ovat olleet 

niin sanotusti porrastettuja ja ihmiselle on voitu osoittaa asunto vain, jos hän on 

sitoutunut päihteettömyyteen tai kuntoutukseen. (Kettunen 2014, 12.) 
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Ohjelman toteuttamiseen osallistuvien kaupunkien kanssa on laadittu pitkäai-

kaisasunnottomuuden poistamisen toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpano-

suunnitelmat ovat kokonaissuunnitelma, johon on sisällytetty sosiaalisen vuok-

ra-asuntokannan käyttö asunnottomien asuttamisessa, pitkäaikaisasunnottomil-

le kohdennettujen asumisratkaisujen ja tuen tarve, ennaltaehkäisevät toimet 

sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittäminen ja 

niissä toteutettavat muutokset. Suunnitelmiin on sisällytetty yksilöity aikataulu 

käynnistettävistä hankkeista ja muista toimenpiteistä. (ARA 2013b, 2.) 

 

 

5 Aikaisemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt asunnottomuu-
desta 

 

 

Asunnottomuustutkimus on Suomessa perustunut lähinnä yksittäisten tutkijoi-

den tutkimusintresseihin. Tutkimukset ovat kuitenkin korkeatasoisia ja kansain-

välisellä tasolla vertailun kestävää. Tutkimukset asunnottomuudesta ovat kan-

taaottavia ja tutkiminen on jo tutkijalta eettinen valinta. Asunnottomuutta tutki-

taan siksi, että asunnottomuus on yhteiskunnallinen vääryys ja tämän poistami-

seksi halutaan myös tehdä työtä tutkimuksien avulla. (Kaakinen 2013, 22.) 

 

Aikaisempia tutkimuksia asunnottomiin liittyen löytyy pro gradu- tutkielmien ja 

opinnäytetöiden muodoissa. Asunnottomuudesta on tehty tutkimuksia jo varsin 

kattavasti, mutta päihdeongelmaisen näkökulmasta tutkimuksia löytyy hyvin 

vähän. Tutkimuksia on alettu tekemään etenkin 2000-luvulla ja ne ovat lisäänty-

neet vasta aivan viime vuosina. Asunnottomuutta on tutkittu muun muassa nais-

ten näkökulmasta sekä asumisen ja tuen tarpeiden näkökulmasta. Tutkittu on 

myös asunnottomuuden syitä ja asunnottomien identiteetin rakentumista sekä 

sen muutoksia. Joensuun alueella asunnottomuutta on tutkittu varsin vähän, 

enkä löytänyt aiheeseen liittyen kuin yhden opinnäytetyön. Opinnäytetyön aihe 

liittyy asunnottomien kokemuksiin asunnottomuudesta Joensuussa. Omaan 

opinnäytetyön aiheeseen liittyen löytyi hyvin vähän tehtyjä tutkimuksia sekä 

opinnäytetöitä. 
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5.1 Tehtyjä tutkimuksia 

 

Anne Kantaluoto (2011) on tehnyt pro gradu- tutkielman, joka käsittelee tuetun 

asumisen kuntouttavassa yksikössä asuvien kertomuksia asunnottomuudesta. 

Kantaluoto on tutkimuksessaan tarkastellut haastateltavien identiteettien raken-

tumista asunnottomaksi jäädessä ja niiden muuttumista kertomuksen kuluessa. 

Tutkielmassaan Kantaluoto on analysoinut haastateltavien tapaa puhua suh-

teessa muihin ihmisiin ja millaisia puhuja-asemia he ovat ottaneet suhteessa 

heihin. Tutkimuksessa selvisi, että asunnottomaksi jääminen liittyi usein päih-

teidenkäyttöön, mutta siihen liittyi myös monia muita kriisitilanteita, kuten työt-

tömyys ja avioero. Asunnottomaksi jäämisen vaiheessa haastateltaville muo-

dostui syöksykierteeseen joutuneen identiteetti. Asunnottomuuden jälkeen iden-

titeetti alkoi eheytyä, kun päihdeongelmasta oli toivuttu tai haastateltavan elä-

mäntilanne oli muutoin parantunut. (Kantaluoto 2011, 1.) 

 

Marjo Niittynen (2012) on tehnyt pro gradu – tutkielman tamperelaisesta pitkä-

aikaisasunnottomuudesta. Aihepiiri on rajattu pitkäaikaisasunnottomuuden syi-

hin ja palveluntarpeiden kartoittamiseen. Tutkimus on yhteydessä Nimi ovessa 

– hankkeeseen, joka on ollut osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis-

ohjelmassa. Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena ja siinä on tuotu asunnotto-

mien omat kokemukset esille. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla 

kahdeksan pitkäaikaisasunnottomana ollutta henkilöä. Tutkimuksesta on tehty 

narratiivinen näkökulma, jossa tulokset ovat rakentuneet yhdeksi kertomukseksi 

asunnottomuudesta. Tulosten mukaan asunnottomuuden ratkaisemiseen tarvi-

taan innovatiivisia toimia. Toimenpiteet ovat asunnottomuuden kokeneiden mu-

kaan asumisneuvonnan, sosiaalisen isännöinnin ja asunto ensin – periaatteiden 

mukaisten palvelujen kehittäminen. (Niittynen 2012, 2.) 

 

Hannele Tainio (2009) on tutkinut pääkaupunkiseudun pitkäaikaisasunnotto-

muutta, joka liittyy vuosina 2005–2007 tehtyyn ”Asunnottomien palvelujen kehit-

tämisyksikkö”-hankkeeseen. Tutkimuksessa on tarkasteltu pitkäaikaisasunnot-

tomuutta asunnottomien itsensä, työntekijöiden ja asumispalvelujärjestelmän 

kautta. Tutkimustulosten mukaan asunnottomuutta ylläpitävät yksilökohtaiset ja 

rakenteelliset tekijät. Köyhyys, psykososiaaliset ongelmat, hallitsematon päih-
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teiden käyttö ja nykyisen asumisjärjestelmän puutteet ylläpitävät asunnotto-

muutta. Tutkimus vahvistaa aiemmin tehtyjä sosiaalialan asunnottomuustutki-

muksia, joissa asunnottoman väkivaltaisuus, päihde- ja mielenterveysongelmat, 

häädöt ja vuokravelat ylläpitävät asunnottomuuskierrettä. (Tainio 2009, 4–5.)     

 

 

5.2 Aiemmat opinnäytetyöt 
 

Noora Lahti ja Titta Sallinen (2005) ovat tutkineet opinnäytetyössään asunnot-

tomien kokemuksia Joensuussa. Heidän tarkoituksenaan oli saada uutta näke-

mystä asunnottomuudesta asunnottomien kertomana. Tutkimuksen pääkysy-

myksenä on, miten asunnottomat kokevat asunnottomuuden Joensuussa. Ala-

kysymyksiksi he asettivat, minkälaisia merkityksiä asunnottomat antavat kodille 

ja kodittomuudelle sekä millaisia ratkaisuehdotuksia on asunnottomuuteen Jo-

ensuussa asunnottomien kokemana. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastat-

teluin, joka kohdennettiin neljälle majatalossa oleskelleelle asunnottomalle. Tut-

kimuksessa nousivat keskeisimmäksi asunnottomien kokemukset. Tutkimustu-

loksissa ilmeni sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia asunnottomuudesta. 

Kielteisiin kokemuksiin liittyi vahvasti kokemukset syrjäytymisestä ja leimaantu-

misesta. (Lahti & Sallinen 2005. 6–7.)  

 

Tuloksissa käy ilmi, että yksinäisen ihmisen on vaikeaa saada asuntoa Joen-

suussa. Yksiön merkitys on yksinäiselle ihmiselle merkittävä. Lisäksi pelkkä 

asunnon saaminen ei riitä, sillä toisinaan voidaan tarvita myös jonkinlaista tu-

kea. Tuloksien mukaan myös tuettuun asumiseen kaivattiin lisää uusia vaihto-

ehtoja. (Lahti & Sallinen 2005. 59.) Koti koettiin myös perusedellytyksenä elä-

mälle. Lisäksi kotiin sisältyy oma rauha, jossa korostuu erityisesti tila (Lahti & 

Sallinen 2005. 51). 

 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön asumisesta on tehnyt Kaisa Nisula (2013). 

Opinnäytetyön pääpainopisteinä ovat Kiinteistöosakeyhtiö Y-Asuntojen toimin-

tamalli sekä erityiskriteerein valittujen asukkaiden kokemukset asumisesta, ko-

dista ja yhteisöllisyydestä. Asukkaiden joukossa on ihmisiä, joilla on ollut vaike-

uksia saada asuntoa muualta pitkäaikaisasunnottomuuden tai vähävaraisuuden 
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vuoksi. Tutkimustuloksissa korostui kodin tärkeys. Asumiseen toivottuja asioita 

olivat pienimuotoinen yhteinen toiminta, oman asunnon varustustason paranta-

minen ja asukastilojen laajempi hyödyntäminen. (Nisula 2013, 3.) 

 

Asunnottomuutta naisten näkökulmasta ovat tutkineet Essi Posti ja Ira Päivinen 

(2000). Opinnäytetyössä on keskitytty erityisesti asunnottoman naisen elämän-

kulkuun, jonka pääpaino on asunnottomuuden ajassa. Aineiston saamiseksi on 

haastateltu yhtä asunnotonta naista ja haastattelumenetelmänä he käyttivät 

elämänkulkuhaastattelua. Tutkimuksessa on keskitytty hyvin kokonaisvaltaisesti 

asunnottoman naisen elämään, lapsuudesta sen hetkiseen elämään saakka. 

Tuloksissa nousi esille elämänhallintaan liittyvät asiat, huono-osaisuus ja elä-

mänhallinnan heikentyminen. (Posti & Päivinen 2000, 2.) 

 

Minna Huovinen ja Sanni Komulainen (2012) ovat selvittäneet opinnäytetyös-

sään asunnottomien päihdekuntoutujien kokemuksia asumispalveluista, tuesta 

ja avusta kuntoutuskeskus Tervalammen kartanossa. Työtään he ovat erityises-

ti halunneet selvittää tuen, avun ja palveluiden vastaamista asunnottomien 

päihdekuntoutujien tarpeeseen sekä selvittää heidän mielipiteitään siitä, miten 

palveluja olisi järjestettävä. Tutkimusaineiston saamiseksi he ovat tehneet 

kymmenen teemahaastattelua. Tutkimustuloksissa nousee esille, että haastatel-

tavat ovat asunnottomuutensa aikana käyttäneet hyvin vähän palveluja ennen 

kuntoutuskeskukseen tuloa. Lisäksi tietämys eri palveluista on ollut vähäistä. 

Suurin osa haastateltavista olivat kertoneet tarvitsevansa tuettua asumista, ver-

taistukea ja avohoitoa pysyäkseen raittiina. Lisäksi palvelujen laaduntuojina oli 

mainittu oma huone, riittävä vapaus ja vastuu, työntekijän läsnäolo, tuki ja kont-

rolli, vertaistuki ja mielekäs tekeminen. (Huovinen & Komulainen 2012, 3.) 

 

 

6 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 

 

Asunnottomuus on hyvin vaikeasti tutkittava ilmiö. Tutkimuksen keskeisin on-

gelma on palvelujenkäyttäjäparadoksi: käytettävissä olevat tilastot koskevat 

vain palvelujen käyttäjiä. Tilastot voivat perustua vain yhden päivän poikkileik-
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kaustilanteeseen, joka kertoo kuinka monta on mittaustilanteessa ilman asun-

toa. Tilastot eivät kuitenkaan kerro esimerkiksi sitä, kuinka monta on ilman 

asuntoa vuoden aikana. Toinen ongelma liittyy asunnottomuustutkimuksen me-

todeihin. Esimerkiksi yleisimmin käytetyt menetelmät, kuten postitetut kyselyt 

eivät tule kyseeseen. Haastattelututkimuksissa haastateltavia on yleensä mah-

dollista tavoittaa vain niissä palveluissa, joissa he asioivat. Kun asunnottomuus 

voidaan käsittää kriisitilanteena ihmisen elämässä, on ongelmana myös esi-

merkiksi se, että haastateltavan on jokseenkin vaikeaa analysoida tilanteensa 

syitä ja seurauksia. (Lehtonen & Salonen 2008, 18.) 

 

Tietynlaisilla tutkimusmetodeilla on tarkoitus tuottaa yksilöllisiä selityksiä tutkit-

tavasta kohteesta. Tutkimuksessa yhdistävien tekijöiden etsiminen on helpompi 

löytää pitkään asunnottomina olleiden joukosta. Tutkimuksissa havaitaan myös 

usein, että tutkittavien keskuudessa on runsaasti päihde- ja mielenterveyson-

gelmista kärsiviä ihmisiä. Tämä seikka voi johtua perspektiivin valinnasta tai 

metodisista valinnoista, mutta yhtä kaikki seurauksena on tulkinnallisia ongel-

mia. Tavallista on, että tietynlaisen ryhmän ominaisuudet ja ongelmien syyt se-

koittuvat ja esimerkiksi päihdeongelman esiintymistä pidetään asunnottomuu-

den syynä. Tästä ei ole kuitenkaan tutkimuksellista näyttöä, vaan kyse on mo-

nimutkaisista syy- ja seuraussuhteista. (Lehtonen & Salonen 2008, 19.) 

 

Tutkittavan aiheen tulisi olla kiinnostava, muttei liian läheinen, jotta siitä saisi 

riittävästi etäisyyttä ja monipuolisen tarkastelukulman. Tarvittava etäisyys – ja 

objektiivisuus tutkimukseen syntyy muun muassa omasta teoreettisesta poh-

dinnasta ja lukeneisuudesta. (Eskola & Suoranta 2000, 35.) Oma tutkimusideani 

tuli suoraan toimeksiantajalta, eli Sovatek-säätiön yhteyshenkilöltä. Minulla ei 

ollut juuri aiempaa kontaktipintaa asunnottomiin, mutta aihe kiinnosti suuresti. 

Kiinnostusta herätti uteliaisuus itselle tuntematonta asiaa kohtaan ja päihdeon-

gelmaiset ovat asiakasryhmänä kiinnostaneet aina. Kiinnostusta lisäsi myös se, 

että selvitystyölle oli selkeä tarve. Taustatietoa asumiseen ja tukiin liittyvistä 

tarpeista tarvitaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa varten, 

jossa Joensuu on mukana. Toimeksiantajalla oli alusta asti selkeä ajatus siitä, 

mitä tietoa halutaan saada asunnottomilta. Tutkimusidea painottui siis suoraan 

asumiseen ja tukipalveluihin. 
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Tutkimuksella on aina tarkoitus ja tehtävä. Tutkimuksen tarkoitusta määritellään 

neljän piirteen mukaan, jotka ovat: kartoittava, selittävä, kuvaileva ja ennustava. 

(Hirsijärvi 2009, 137–138.)  Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asunnotto-

mien päihdeongelmaisten asumisen ja tuen tarpeita. Tavoitteena oli, että tutki-

mukseen osallistuvat kertovat omien kokemusten mukaan toiveita asumisesta 

ja tarvittavista tuista. Lisäksi tarkoituksena oli, että asunnottomilla on mahdolli-

suus päästä kertomaan omia näkemyksiään heille kohdennettujen palvelujen 

kehittämisestä. 

 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat kolme kysymystä: 

 

1. Mitkä ovat asunnottoman päihdeongelmaisen asumisen toiveet? 

2. Millaista tukea asunnottomat päihdeongelmaiset tarvitsevat? 

3. Miten asunnottomien päihdeongelmaisten palveluja tulisi kehittää? 

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alle 45-vuotiaat asunnottomat päihdeongel-

maiset naiset sekä miehet, joiden kotikunta on Joensuu. Toimeksiantaja halusi, 

että kohderyhmä on alle keski-iän. Keski-iän ylittäneillä asunnottomuus voi olla 

jo niin pitkäaikaista, etteivät he enää samalla tavalla halua, tai eivät osaa haluta 

muutosta elämäänsä, eli he voivat olla jo ns. kroonistuneita asunnottomuudes-

sa. Lisäksi iän rajaamisen alle 45 ikävuoteen katsottiin olevan sopiva tutkimuk-

sen tarkoituksen ja tutkimusaineiston saamisen kannalta. 

 

 

7 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 

 

Opinnäytetyön menetelmäosiossa olen tuonut esille menetelmällisiä valintoja, 

joita olen tehnyt. Päätin tehdä opinnäytetyöni laadullisena tutkimuksena, eli kva-

litatiivisena, sillä tarkoituksena on ollut selvittä asunnottomien omia kokemuksia 

ja tuoda erityisesti heidän mielipiteitään esille. Aineistonkeruumenetelmäksi va-

likoitui puolistrukturoitu haastattelu, jota olen avannut luvussa 7.2. Tuon esille 

myös haastattelujen toteutusprosessin sekä käyttämäni analyysimenetelmän. 
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7.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

 

Vilkan (2005, 97) mukaan ”laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutki-

muksessa tarkastellaan merkitysten maailmaa, joka on ihmisten välinen ja sosi-

aalinen. Merkitykset ilmenevät suhteina ja niiden muodostamina merkityskoko-

naisuuksina”. Merkityskokonaisuudet ilmenevät ihmisistä lähtöisin olevina ja 

päättyvinä tapahtumina, kuten toimintana, ajatuksina ja päämäärien asettamisi-

na. Tavoitteena ovat ihmisen omat kertomukset koetusta todellisuudesta. Niiden 

kuvausten oletetaan sisältävän sellaisia asioita, joita ihminen pitää itselle merki-

tyksellisinä ja tärkeinä. Laadullisella tutkimuksella on myös mahdollista tavoittaa 

ihmisen merkityksellisiksi koettuja tapahtumaketjuja. (Vilkka 2005, 97.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena ei ole totuuden löytäminen tutkittavasta 

asiasta. Tavoitteena on tutkimuksen aikana tulleiden tulkintojen avulla näyttää 

esimerkiksi ihmisen toiminnasta jotain, joka on välittömän havainnon tavoitta-

mattomissa. Tavoittamattomissa olevat asiat ovat ikään kuin arvoituksia ja tut-

kimuksen tavoite on arvoitusten ratkaiseminen tutkimuksessa. (Vilkka 2005, 

98.) 

 

Yksinkertaisimmillaan laadullinen tutkimus on aineiston ja analyysin muodon 

kuvausta. Aineistoon voi soveltaa eri lukutapoja, kuten esimerkiksi kvantitatiivi-

sia. Laadulliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä ovat muun muassa: aineiston-

keruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, tulosten esitystapa, tutkijan asema ja 

aineiston laadullis-induktiivinen analyysi. (Eskola & Suoranta 2000, 13–15.) 

 

 

7.2 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 

Oli alusta asti selvää, että haastattelu on sopivin aineistonkeruumenetelmä, kun 

tietoa kerätään suoraan asunnottomilta. Kohderyhmää on vaikeaa tavoittaa 

esimerkiksi puhelimitse tai postitse, kun vakituinen osoite puuttuu. Lisäksi haas-

tattelu mahdollistaa itse tilanteessa motivoimaan haastateltavaa vastaamaan ja 

jättää myös varaa tarkentavien kysymysten esittämiseen sekä perustelujen pyy-

tämiselle. Yksilöhaastattelu toteutusmuotona soveltui parhaiten, sillä kysymyk-
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set perustuivat haastateltavien omakohtaisiin kokemuksiin ja asunnottomuus on 

aiheena hyvin arkaluontoinen. Lisäksi haastateltavalla on mahdollisuus tuoda 

esille omakohtaisia kokemuksia mahdollisimman vapaasti. Haastattelumene-

telmän etuina koin myös haastattelutilanteen mahdollisuudet, eli mahdollisuus 

esimerkiksi nähdä vastaaja sekä hänen eleensä ja ilmeensä.  

 

Teemahaastattelut ovat menetelminä kai yleisimmin käytettyjä, sillä se antaa 

haastateltavalle tilaa kertoa omin sanoin asioista, eikä rajaa liikaa vastaamis-

mahdollisuutta. Mielestäni puolistrukturoitu haastattelumuoto soveltui kuitenkin 

parhaiten, sillä haastateltavien määrä oli suhteellisen suuri. Teemahaastattelu-

menetelmällä aineistosta olisi tullut liian suuri. Puolistrukturoidulla haastattelu-

rungolla oli mahdollista rajata haastattelua asumiseen ja tukiin liittyviin asioihin 

sekä pitää haastattelu tiiviinä kokonaisuutena. 

 

Haastattelu sopii moniin erilaisiin tutkimuksiin, sillä se on hyvin joustava mene-

telmä. Haastattelussa ollaan välittömässä kielellisessä vuorovaikutuksessa 

haastateltavan kanssa, mikä luo mahdollisuuden tiedonhankintaan itse tilan-

teessa. Haastattelun aikana on mahdollisuus saada lisätietoa vastausten motii-

veista sekä motivoida haastateltavaa vastaamaan haastattelun kysymyksiin. 

(Hirsijärvi & Hurme 2010, 34–36.) 

 

Puolistrukturoidulle haastattelumuodolle ei ole yhtä määritelmää. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastattelija voi 

vaihdella kysymysten järjestystä. Lisäksi vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haas-

tateltavat voivat omin sanoin vastata haastattelun kysymyksiin. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa olennaisinta on, että jokin haastattelun näkökulma on 

päätetty etukäteen, mutta kaikkea ei ole kuitenkaan päätetty. (Hirsijärvi & Hur-

me 2010, 47.) 

 

 

7.3 Haastattelujen toteutus 
 

Aloitin haastattelurungon (liite 4) työstämisen palaverilla toimeksiantajan kans-

sa. Kävimme yhdessä läpi haastatteluihin liittyviä asioita ja sitä millaisia kysy-
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myksiä voisi mahdollisesti sisällyttää haastattelurunkoon. Totesimme, etteivät 

haastattelut voi tulla kestämään ajallisesti kovin kauaa ja kysymysten tulisi olla 

mahdollisimman selkeitä, sillä haastateltavilla voi olla vaikeuksia keskittymisky-

vyn kanssa. Toisaalta tarkoituksena ei ollut muutoinkaan lähteä tekemään syvä-

luotaavia haastatteluja, kun tutkimuksen pääpainopiste on asumiseen ja tukiin 

liittyvissä asioissa. 

 

Haastateltavien etsiminen vei aikaa, eikä heitä tavoittanut yhdestä paikasta. 

Olin yhteydessä useaan päihdepalvelupaikkaan, sosiaalitoimistoon ja asumisen 

tukipisteeseen. Toimeksiantaja auttoi myös haastateltavien etsimisessä ja oli 

yhteydessä eri päihdepalvelupaikkoihin. Mikäli haastateltavia ei löytynyt sillä 

hetkellä, kun soitin, jätin yhteystietoni työntekijöille ja pyysin ottamaan yhteyttä 

minuun, jos haastateltavia ilmaantuu. Olin myös sosiaalitoimistossa paikalla 

kahtena aamupäivänä, sillä työntekijöiden kertoman mukaan asunnottomat asi-

oivat siellä siihen aikaan. Tarkoituksena oli, että voisin haastatella asunnottomia 

sen jälkeen, kun he ovat asioineet ja antaneet suostumuksensa haastattelua 

varten. Sosiaalitoimiston kautta sain haastateltua yhden asunnottoman ja muita 

asunnottomia en siellä tavannut. 

 

Lähdin tekemään haastatteluja hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, sillä asunnotto-

mat ovat liikkuvaisia ja vain hetken ajan tavoitettavissa. Haastateltavia ei ollut 

mahdollisuutta valikoida muuten kuin iän perusteella, sillä alle 45-vuotiaita 

asunnottomia päihdeongelmaisia ei löytynyt helposti. Haastateltavien joukossa 

oli yksi 47-vuotias, mutta hänen ikänsä en katsonut haittaavaan tutkimusta, 

koska ikä ylittyi vain kahdella vuodella.  Alun perin tarkoituksena oli siis haasta-

tella alle 45-vuotiaita asunnottomia päihdeongelmaisia. Keski-iän ylittäneitä 

asunnottomia olisi ollut tavoitettavissa huomattavasti enemmän, joiden joukossa 

myös naisia olisi voinut olla enemmän. En siis tavoittanut kuin yhden naisen 

asunnottomien joukosta. 

 

Haastattelujen toteutus kesti kuukauden verran, toukokuun lopusta kesäkuun 

loppuun. Jälkeenpäin ajateltuna sopivin ajankohta haastattelujen toteuttamiselle 

olisi voinut olla talvella, jolloin haastateltavia olisi voinut paremmin tavoittaa. 

Haastattelujen toteutus vaati jonkin verran liikkumista, sillä muutamat haastatel-
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tavat olivat lähes 50 kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Pidemmillä mat-

koilla sain kyydin toimeksiantajalta. Loppujen lopuksi tavoitin haastateltavia 

useasta päihdepalvelupaikasta, asumisen tukipisteestä ja sosiaalitoimistosta. 

Tavoitteena oli, että olisin haastatellut kymmenen asunnotonta, mutta yhdek-

sännen haastattelun kohdalla totesin, että aineistoa on jo riittävästi, eikä mitään 

uutta tietoa enää tullut. 

 

Haastattelutilanteista pyrin luomaan mahdollisimman rauhalliset niin, että häiriö-

tekijöitä olisi mahdollisimman vähän. Samassa tilassa ei ollut muita henkilöitä ja 

olin aina haastateltavan kanssa kahden. Rauhallisella tilalla sain aikaan luotta-

muksellisen ja kiireettömän ilmapiirin, mikä varmasti omalta osaltaan auttoi 

haastateltavia vastaamaan kysymyksiin. Haastattelut kestivät ajallisesti noin 

15–20 minuuttia. Ajan voisi sanoa olleen maksimi, sillä haastateltavat eivät olisi 

jaksaneet keskittyä pidempään. Haastattelurunko oli toimiva ja helposti ymmär-

rettävä. Kahden viimeisen kysymyksen kohdalla muutamat haastateltavat kai-

pasivat tarkennusta, mutta pääosin he kokivat kysymykset helposti vastattavik-

si.  

 

 

7.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
 

Laadullisessa tutkimuksessa on hankalaa tietää tarkalleen, mitä on etsimässä, 

joten työtä lähdetään tekemään avoimin mielin. Tutkimuksessa on tehtävä jokin 

järjestelmällinen analyysi aineistolle, että työtä voi sanoa aineistoksi. Laadulli-

sessa tutkimuksessa on kyse jonkun ilmiön laadusta, koska tutkimuksen kohde 

on yksittäinen, siitä etsitään laatua. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyy-

sissä on kyse merkityksistä, merkityksen käsitteestä ja merkityksellisen toimin-

nan tutkimuksesta. (Pitkäranta 2010, 118.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineiston analyysimenetelmänä aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia. Aineistolähtöisessä analyysissa on tarkoituksena luoda tutki-

musaineistosta teoreettinen kokonaisuus, jossa analyysiyksiköt valitaan kerä-

tystä aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten mukaisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 97.) Sisällön analyysi pohjautuu tulkintaan ja päätte-
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lyyn, jossa mennään eteenpäin empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002,115). Analyysiin ja 

lopputulokseen eivät vaikuta aikaisemmat havainnot, teoriat tai tiedot. Teoria 

koskee siis analyysin tekoa, eli miten se tehdään (Tuomi 2007, 130). 

 

Tutkimusaineiston saamiseksi litteroin kaikki haastattelut sanatarkasti tietoko-

neelle. Litteroitua tekstiä tuli kaiken kaikkiaan 73 sivua. Litterointien jälkeen luin 

aineiston muutamaan kertaan läpi, että sain tekemistäni haastatteluista muo-

dostettua kokonaiskuvan. Koska tutkimusaineiston tekstimassasta tuli niin suuri, 

oli tutkimuksen kannalta tarpeettomat asiat karsittava aineistosta pois. Pohdin 

pitkään eri analysointitapoja ja tutustuin moniin eri analysointimenetelmiin, ku-

ten tyypittelyyn. Monen pohdinnan jälkeen päädyin aineiston luokitteluun, koska 

se vaikutti helpoimmalta tavalta lähteä tekemään analyysia. 

 

Aineiston luokittelu on oleellinen osa analyysia. Luokittelu luo pohjan, jonka mu-

kaan haastatteluaineistoa voidaan tulkita ja yksinkertaistaa sekä tiivistää. Luoki-

tuksessa jäsennetään tutkittavaa asiaa vertailemalla aineiston osia toisiinsa. 

Luokat voidaan nähdä käsitteellisinä työkaluina, joiden mukaan voi kehitellä 

muun muassa teoriaa tai nostaa esille suuresta aineistomassasta tärkeitä ja 

keskeisiä piirteitä. Luokittelussa on ennen kaikkea kyse päättelystä. Luokkien 

muodostumiset ovat liitoksissa tutkimustehtäviin, aineiston laatuun ja tutkijan 

omaan teoreettiseen tietopohjaan ja kykyyn käyttää tietoa. Aineiston luokittelus-

sa voidaan käyttää apuna muun muassa tutkimusongelmaa, tutkimusmenetel-

mää, käsitteitä, teoriaa ja itse aineistoa. Näitä seikkoja on mahdollista käyttää 

myös eri tavoin yhdistämällä. (Hirsijärvi & Hurme2010,147–148.) 

 

Alleviivasin aineistosta merkittäviä ilmauksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyk-

siä. Sijoitin suorat ilmaukset lopulta taulukkoon, jossa ilmaukset tulivat helposti 

nähtäväksi (liite 6). Taulukoinnin jälkeen oli helppoa yhdistellä samankaltaisia 

ilmauksia samoihin ryhmiin. Suorat ilmaukset vaativat muokkausta ja pilkkomis-

ta pelkistetympään muotoon, jotta alaluokkien muodostaminen onnistuisi. 

 

Aineiston luokittelun jälkeen seuraavana vaiheena on aineiston uudelleenjärjes-

tely tehdyn luokittelun mukaisesti. Luokkia on sekä pilkottava että yhdisteltävä 
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uusiksi luokiksi. (Hirsijärvi & Hurme2010,149.) Merkittävien ilmausten pelkistä-

misen jälkeen muotoutuivat alaluokat, jotka ovat: itsenäinen asuminen, oma 

asunto, tuen tarve asumiseen, tukiasuminen, kuntouttava työ, opiskelu, keskus-

teluapu, vertaistuki, toivottomuuden ja epätietoisuuden tunteet, henkisen ja so-

siaalisen tuen lisääminen, tukiasuntojen tarve ja porrastettu kuntoutus (liite 6). 

Alaluokkia yhdistelemällä sain muodostettua yläluokat. Alaluokista muodostui 

seitsemän yläluokkaa, jotka ovat: tuen lisääminen, päihdekuntoutuksen kehit-

täminen, epätietoisuus tulevaisuudesta, sosiaalisen ja henkisen tuen tarve, kun-

touttava toiminta, tuettu asuminen ja toiveena oma asunto. Analysointiprosessia 

kuvaa hyvin Sirkka Hirsijärven malli analyysin etenemisestä (kuvio 1).  

 

 

 Kuvaaminen Yhdistäminen 

  Aineisto Selitys 

  Luokitteleminen 

 

Kuvio 1. Analyysin eteneminen (Hirsijärvi 2009, 223). 

 

 

8 Tulokset 
 

 

Haastattelujen tulokset on avattu kahdessa erillisessä luvussa (9–10). Tulososi-

on alussa olen tuonut esille haastateltavien taustatietoja ja lähtökohtia asunnot-

tomuudesta. Tulokset on jaoteltu analyysissä syntyneiden luokitusten pohjalta ja 

otsikot ovat nimetty yläluokkien mukaan. Tulosten esittelyssä on käytetty suoria 

lainauksia haastatteluista, sillä tarkoituksena on tuoda haastateltavien koke-

muksia mahdollisimman selkeästi esille. 

 

 

8.1 Haastateltavien taustatietoja 
 

Haastattelin tutkimusaineistoa varten yhteensä yhdeksän joensuulaista asunno-

tonta päihdeongelmaista. Heistä kahdeksan oli miehiä ja yksi nainen. Haastatel-
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tavien ikäjakauma oli 23–47 vuotta. Heistä kaksi oli parisuhteessa ja heidän 

seurustelukumppaneillaan oli molemmilla omat asunnot. Seurustelukumppa-

neista molemmat olivat myös päihteettömiä. Haastateltavilla oli ollut asunnotto-

muutta takana neljästä kuukaudesta kahdeksaantoista vuoteen. Suurimmalla 

osalla asunnottomuutta oli ollut keskimäärin noin kaksi vuotta. Asunnottomuu-

den aikana muutamalla haastateltavalla oli ollut lyhyitä jaksoja tukiasumista, 

mutta asuminen loppui kesken päihteisiin retkahtamisen tai muun sääntörikko-

muksen vuoksi. 

 

Haastateltavat kertoivat päihdeongelman olleen suurin tekijä asunnon menet-

tämisessä. Päihteiden käyttö aiheutti usealla vaikeuksia huolehtia laskuista se-

kä vuokra-asuntoon liittyvien yleisten sääntöjen noudattamisesta. Päihtyneenä 

eläminen aiheuttaa usein meteliä, joka häiritsee naapureita. Useimmat haasta-

teltavista kertoivat asunnon menettämisen johtuneen joko häiriökäyttäytymises-

tä tai vuokranmaksun laiminlyönnistä. 

 

”Käyttäytymishäiriöitä ja melua ja tämmöstä oli niin ku aikasemmissa, ja 
viimesimmässä asunnossa se oli sitte vuokran maksun kanssa ongelmia, 
niin ne johti häätöön sitten”. 

 

”Niin välinpitämättömäks tuli silleen, että ei välittäny säännöistä eikä mis-
tään tämmösistä. Sitten kaikki rahat tietenki meni päihteissiin”. 

 

Asunnottomista seitsemän oli kokonaan vailla asuntoa ja kaksi asui tukiasun-

nossa. Asunnottomat kertoivat viettävänsä päivät pääosin kaduilla tai Siniristillä, 

yöt he kertoivat viettävänsä kavereiden luona tai yömajassa. Eräs haastatelta-

vista mainitsi myös putkan ajoittaiseksi yösijaksi. Asunnottomista kaksi kertoi 

joutuneensa viettämään ajoittain öitä myös kadulla tai kerrostalojen porraskäy-

tävissä. 
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9 Asunnottomien kokemuksia ja toiveita 
 

 

Tässä luvussa olen tuonut esille haastateltavien toiveita ja kokemuksia asumi-

sesta, tuen tarpeista ja kokemuksia elämän epävarmuudesta. Otsikointi on tehty 

analyysissa syntyneiden yläluokkien mukaisesti. 

 

 

9.1 Toiveena oma asunto 
 

Oman kodin saaminen nousi haastatteluissa keskeisimmäksi toiveeksi. Useim-

milla toiveet asunnosta eivät olleet suuria, vaan jo pelkästään katon saaminen 

pään päälle oli tärkeintä. Moni haastateltavista oli joutunut kokemaan kadulla 

elämisen ja näkemään katuelämään liittyvän kovuuden. Kattoa pään päälle ei 

ole löytynyt joka yöksi, jolloin yösija on voinut olla taivasalla. Asumisen vaati-

mustaso laskee, kun kaduilta halutaan pois ja ainoana toiveena on saada paik-

ka, jossa saa olla ja elää rauhassa. 

 

”Ei mulla oikeestaan vaatimuksia oo… Kuha se on niin ku oma kämppä, 
josta sie maksat siitä vuokraa”.  
 
”No oma vuokra-asunto”. 
 
”Yksin, oman kämpän niin ku halluun”. 

 

Erityisesti oman asunnon merkitys korostui haastatteluissa. Yksityisyys ja oma 

rauha puuttuvat kokonaan, kun oleskelupaikat sijoittuvat ystävien luo tai kaduil-

le. Lisäksi asioiden hoitaminen ja töiden hakeminen on vaikeaa, kun vakituinen 

osoite puuttuu. Haastatteluissa tuli esille, että monet heistä kaipasivat normaalia 

elämää, johon kuuluu muun muassa oma asunto. Asunnosta käsin tulisi voida 

hoitaa arkeen liittyviä asioita ja käydä töissä tai koulussa. 

 

”Et siitä pystyy käymään töissä ja hoitamaan asioita, niin ku normaaliutta”. 

 

Haastateltavista yli puolet kertoi haluavansa oman asunnon olevan tavallinen 

vuokra-asunto. Vuokra-asunnon ei heidän mukaan tarvitsisi olla suuri, vaan sel-
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lainen, johon yksi ihminen mahtuu asumaan. Suurimmalla osalla toiveena oli, 

että asunnon saisi Joensuun keskustan läheisyydestä, sillä kulkeminen olisi 

helpompaa ja palvelut löytyisivät läheltä. 

 

”Ihan kerrostaloasunto. Yksiön kaksion väliltä jotakin”. 
 
”Joku kolkyt neliöö riittää ihan hyvi”. 

 

Muutama haastateltava oli sitä mieltä, ettei asunnon sijainnilla ole mitään merki-

tystä. Yksi haastateltava kertoi: ”Mulla sillä paikalla ei oo esimerkiks mitään vä-

liä, eikä sillä, että minkälainen asunto se on”. Eräs haastateltava oli ehdotto-

masti sitä mieltä, ettei halua kaupungista asuntoa. Perustelua tähän mielipitee-

seen ei häneltä tullut. 

 

Kahdella haastateltavalla toiveet asunnosta olivat muita suuremmat. Kerrosta-

lon sijaan rivitaloasunto omalla pihalla olisi heidän mielestään unelmavaihtoehto 

asumiselle. ”Rivitalo ois ihan, joku kaksio semmonen. Ois ihan unelma”. Haas-

tatteluissa painotin kuitenkin asumisen vähimmäisvaatimusta. 

 

 

9.2 Tuettu asuminen 
 

Noin puolet haastateltavista koki tuetun asumisen ja siihen liittyvät tukipalvelut 

tarpeellisiksi. Vaikka kaikilla on toiveena itsenäinen asuminen, voi täysin yksin 

asuminen tuottaa pelkoa esimerkiksi siitä, ettei arjesta selviäkään yksin. Pelkoa 

aiheuttaa lähinnä päihteiden käytön hallitsemattomuus. Tämä tarkoittaa pelkoa, 

että retkahtaa raittiina olon jälkeen uudestaan ja sen seurauksena menettää 

myös asunnon. Useimmilla haastateltavista oli aiempaa kokemusta tuetusta 

asumisesta ja tämä koettiin hyväksi keinoksi pysyä päihteettömänä, kun saata-

villa on työntekijöiden tuki ja tuetun asumisen säännöt omalta osaltaan asetta-

vat rajat asumiseen. Lisäksi tuetusta asumisesta löytyy muita samassa tilan-

teessa olevia asukkaita, joilta saa vertaistukea.  

 

”Paremmin pysys se asuminen hallinnassa, jos ois jossain niin ku tu-
kiasunnossa, missä käypi niin ku joku työntekijä aina silleen kylässä vah-
timassa vähän tavallaan”. 
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Muutamat haastateltavista kokivat tukiasumisen ainoaksi vaihtoehdoksi muun 

asumisen sijaan. Oma asunnon menettäminen useampaan kertaan vie uskoa 

itsenäisestä selviytymisestä.  

 

”No et saisin sen tukiasunnon ja Joensuun alueelta, et ainut mitä mulle on 
joskus tarjottu tai yksityisiä, niin ne on sitte niin ku syrjäkyliltä, et ne ei pal-
vele niin ku taas minua”. 

 

”No ei varmaan oo, kun tuo tukiasuminen”. 

 

Muutamalla haastateltavalla oli negatiivisia kokemuksia tukiasumisesta. Nega-

tiiviset kokemukset olivat pääosin tulleet tiukoista tukiasumiseen kuuluvista 

säännöistä sekä ohjaajien liiallisesta läsnäolosta. Ohjaajien läsnäolo koettiin 

kyttäämiseksi ja vahtimiseksi, jolloin asumisen oma rauha ja yksityisyys kärsivät 

liikaa. Tukiasunnossa asuminen ei tuntunut enää omillaan asumiselta, vaan 

useimmat kokivat sen hoidossa tai vankilassa olemiseksi. Saatu tuki koettiin siis 

liialliseksi ja se oli vääränlaista.  Aiemmat tukiasumiset olivat epäonnistuneet 

päihteiden käytön tai muun sääntörikkomuksen vuoksi.  

 

”Just semmosta, että niin kun vähän, ei ommaa rauhaa saanu olla, että ne 
koko ajan olivat kyttäämässä mitä sie teet. Oisivat saanu vähän rajottaa si-
tä touhuu”. 

 
”Se oli vaan semmosta, että se ei oikkeesti ollu mittään semmosta, niin 
kun omillaan asumista. Tuntu vaan, että mie oon hoidossa siellä”. 

 

Haastateltavat toivoivat tukiasumisesta hieman vapaampaa, unohtamatta kui-

tenkaan sääntöjä, kuten päihteettömyyttä. Erityisesti oman rauhan saaminen ja 

omillaan asuminen oli useammalla haastateltavalla toiveena.  

 

”Vähän silleen sopia, että miten ja vähän semmosta omaa rauhaa. Omaa 
rauhaa, että ei nyt kellon kanssa kuleta”. 

  
”Jollain tavalla mie miellän sen tukiasumisen, että siinä niin kun, se on 
omillaan asumista, mutta sitä vaan tuetaan”. 

 

Tukiasumiseen toivottiin myös omaa työntekijää, joka kävisi säännöllisesti tar-

kistamassa asunnon ja onko kaikki kunnossa. Työntekijä voisi auttaa myös eri-
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laisten asioiden hoitamisessa.”OIis oma työntekijä vaikka, joka kävis ja auttais 

niin ku asioita hoitamaan”. 

 

Lisäksi muutamat haastateltavat kertoivat tarvitsevansa tukea arkeen liittyvissä 

asioissa, kuten raha-asioiden hoitamisessa. Eräs haastateltava kertoi, ettei 

osaa käyttää rahaa ollenkaan ja tarvitsisi elämäänsä lähes kaiken avun: ”Raha-

asioissa, se on aika iso ongelma, en ossaa rahhaa käyttää, ihan virastoasiat ja 

ihan niin ku arki, niin ku arkipäivän toiminnat. Tämmönen säännöllissyys”. 

 

 

9.3 Kuntouttava toiminta 
 

Useimmat haastateltavista toivoivat jotain konkreettista tekemistä arkeen. Haas-

tatteluissa tuli ilmi, että useimmat kokivat asunnottomana elämisen olevan lä-

hinnä ajankuluttamista päivästä toiseen. Eräs haastateltava kertoi, että tekemät-

tömyys kyllästyttää: ”Vähän tympäsöö tämä oleminen vaan”. Lisäksi tekemisen 

puute ajaa helposti päihteiden käyttöön. Kuten haastateltava kertoi: ”Ne ryyp-

pevvää. Ei oo mittään muuta tehtävvää”.  

 

Haastateltavista kokivat, että arkipäivään kuuluvat erilaiset työtehtävät voisivat 

helpottaa elämänhallintaa ja arjessa selviytymistä.  

 

”Jos sais jotain semmosta tekemistä”. Että on tekemistä ja sitte pysyy raittiina”. 

 

”Niin ku jottain opiskelluu tai työtä, tai tämmöstä, niin kun niin kyllä ne pi-
täis sitten sen arjen kasassa varmasti paremmin”. 

 

Haastateltavista kaikki halusivat elämäänsä jonkinlaista tekemistä. Osa ei 

osannut kertoa, mitä tekeminen voisi olla, mutta jonkinlaisia virikkeitä he kertoi-

vat kaipaavan. Noin puolet kertoi haluavansa töitä ja opiskelupaikan. Joillain 

haastateltavilla oli aiempaa kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta ja he ker-

toivat voivansa mennä toimintaan uudestaan. Arkeen kuuluva työ tai opiskelu 

toisi elämään säännöllisyyttä, joka voisi auttaa myös raittiina pysymisessä 
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9.4 Henkisen tuen tarve 

 

Henkisen tuen tarve koetaan usein välttämättömänä osana päihdekuntoutumis-

ta. Päihdekuntoutuminen on pitkä prosessi, eikä siitä ole mahdollista selvitä il-

man ulkopuolista tukea. Useimmat haastateltavista mainitsivat tarvitsevansa 

henkistä tukea, jotta päihteistä erossa pysyminen voisi onnistua. 

 

”Kyllä sitä henkistä tukkee varmaan, tai niin ku tarvviinki, ku päihdekuntou-
tuminen on niin pitkä prosessi kuitenki”. 
 

Keskusteleminen ammattihenkilön kanssa auttaa usein jaksamaan raittiina py-

symisessä. Muutamat haastateltavista kertoivat puhumisen helpottavan omaa 

oloa, kun saa purkaa mielessä olevia asioita ja mahdollista ahdistuneisuutta. 

Keskusteluissa käyminen omien tarpeiden mukaan olisi heidän mielestä hyvä 

asia. Erään haastateltavan mukaan säännöllinen keskusteluissa käyminen toisi 

myös näyttöä raittiina pysymisestä. 

 

”Kyllä se aina helpottaa jonku verran se puhuminen”. 
 
”Käydä juttelemassa, miten menee. Kahen kolmen viikon välein”. 

 

Yli puolet haastateltavista kertoi erilaisten tukiryhmien tarpeellisuudesta. Tuki-

ryhminä mainittiin useamman kerran AA- ja NA-ryhmät, joissa monet olivat jo 

käyneet vuosien kuluessa. Ryhmistä saatava vertaistuki antaa myös sosiaalista 

tukea päihdekuntoutumiseen. Muutamat haastateltavat kokivat tukiryhmissä 

käymisen pakolliseksi, jos haluaa elää ilman päihteitä. Kuten yksi haastateltava 

kertoi: ”Ryhmät on tärkeitä, jos haluaa olla selvin päin”. Samassa tilanteessa 

olevan ihmisen kanssa on helppo jakaa kokemuksia ja ammentaa siitä itselleen 

lisää voimaa. ”Sulla on se keino, että siun pittää käyvvä ryhmissä ja sieltä sie 

saat tukee”. 

 

 

9.5 Epätietoisuus tulevaisuudesta 

 

Luottotietojen menettäminen, asunnottomaksi ja päihdeongelmaiseksi leimaan-

tuminen vie mahdollisuuksia saada asuntoa. Suurin osa asunnottomista ovat 
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menettäneet luottotietonsa ja vuokrarästejä voi löytyä useamman vuoden takaa. 

Normaaliin elämään takaisin pääseminen on vaikeaa ja aikaa vievää. Kun ihmi-

nen kokee elämässään, että ovet ovat kiinni joka suuntaan, eikä tietä parem-

paan ole näkyvissä, ovat epätoivon tunteet ja epätietoisuus tulevasta väistämät-

tä edessä. Jokainen haastateltavista koki jonkin asteista epätietoisuutta ja epä-

toivon tunteita tulevaisuudestaan. Muutamat haastateltavat eivät kokeneet itsel-

lään olevan minkäänlaisia vaihtoehtoja, vaan kokivat olevansa todellisessa um-

pikujassa ja ahdingossa. He eivät kokeneet löytävänsä itselleen sijaa mistään. 

Suurimmalla osalla eivät olleet luottotiedot kunnossa ja he kertoivat asunnon 

hankkimisen tyrehtyneen aina tähän kohtaan. Lisäksi maksamattomat vuokrat 

vaikuttivat heidän mukaan asunnon saamiseen. Näiden asioiden tiedostaminen 

vie uskoa, että oman asunnon voisi joskus saada. 

 

”Tällä hetkellä aika epätoivoselta tuntuu”. 

 

Asunnottomana päihdeongelmaisena lähtökohdat löytää esimerkiksi asuntoa tai 

työtä, ovat hyvin heikot. Useimmilla haastateltavista ei ollut minkäänlaista tietoa 

siitä, milloin heillä olisi mahdollisuus saada asunto. Heillä ei ollut myöskään 

minkäänlaista käsitystä siitä, tulisiko asunto olemaan tavallinen vuokra-asunto 

vai kenties tukiasunto. Noin puolet haastateltavista yritti etsiä asuntoa itsenäi-

sesti, kun sosiaalitoimistosta ei kuulunut mitään. Yhdellä asunnottomalla oli ollut 

asuntohakemus vetämässä kaupungin vuokra-asuntoihin jo useamman vuoden 

ajan, mutta mitään ei ollut kuulunut. Hän kertoi kokevansa tulleensa jo heitteille 

jätetyksi. Lähes ainoaksi mahdollisuudeksi tukiasunnon lisäksi jäävät yksityiset 

vuokra-asunnot, jossa ei luottotietoja selvitetä. 

 

”Nimet ei oo kunnossa ja, en tiiä miten se tukiasunto nytte. Vaikee tilanne”. 

 

”Ainut mahollisuus on niin ku yksityiseltä saaha sitten vuokrakämppä… Ei 
oo niin hyvät mahollisuuet mitä normaaleilla ihmisillä on, mut kuitenki ma-
hollisuuet saaha”. 

 

Haastateltavat kertoivat, että elämässä ovat kaikki asiat auki ja juuri mistään ei 

tiedä mitään. Muutamalla haastateltavalla ei ollut tietoa eri mahdollisuuksista, 
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joita heillä voisi olla. Esimerkiksi tietoa eri tukipalvelujen mahdollisuuksista ei 

ollut laisinkaan. 

 

 

10 Miten asunnottomien palveluja voisi kehittää? 
 

 

Haastatteluissa tuli esille monia epäkohtia, joita on asunnottomien tarvitsemissa 

palveluissa. Päihdekuntoutuksen kehittäminen ja henkisen tuen lisääminen 

nousivat keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy 

koettiin tarpeelliseksi asiaksi. Kuntoutuminen päihdeongelmasta on pitkäaikai-

nen prosessi ja saatavilla oleva kuntoutus koetaan liian lyhyeksi. Haastatteluis-

sa ilmeni, että lyhyen kuntoutusjakson jälkeen tukipalvelut vähenevät usein mi-

nimiin ja asumisen tulisi onnistua itsenäisesti, ellei tukiasuntoa ole saatavilla. 

Omaa asuntoa ei välttämättä löydy kuntoutusjakson aikana, jolloin kuntoutuk-

sen päätyttyä joutuu jälleen kadulle tai kavereiden nurkkiin. 

 

”Senhän tietää, jos reppuselkää lähtee tonne, ni sen tietää mihin se joh-
taa. Se on ihan, se on vaa ajankysymys”. 

 

Useimmat haastateltavista kertoivat, että kadulla eläminen on lähes mahdotonta 

raittiina. Kaduilla on suuri riski törmätä päihteitä käyttäviin kavereihin, jolloin ti-

lanne on nopeasti sama kuin ennen päihdekuntoutuksen alkua. Mahdollisesta 

katkaisuhoidosta ja kuntoutusjaksosta ei ole siinä vaiheessa enää hyötyä, kun 

asunnoton palaa takaisin lähtöruutuun. 

 

Muutama haastateltava toivoi jonkinlaista päivätoimintaa tai viriketoimintaa arki-

päiviin. Yksi haastateltava kertoi pitävänsä Siniristin toiminnasta: ”Se on hyvä 

se Siniristi, siellä saapi sinne kahtteen asti ja siellä on ihan hyvä, niin ku saapi 

käyttää tietokonneita ja se on tosi mahtava. Mutta ni, viikonloppusi ei oo mit-

tään. Ihan oot tyhjän piällä”. Siniristi on ainoa paikka, joka on kaikille avoin, mut-

ta paikka on auki vain arkipäivisin. Viikonloppuna asunnottomilla ei ole juuri 

paikkaa, jossa aikaansa viettää. Haastateltava oli sitä mieltä, että järjestettyä 

toimintaa tulisi olla enemmän ja Siniristin kaltaisia päiväpaikkoja olisi hyvä olla 

lisää. 
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10.1 Päihdekuntoutuksen kehittäminen 

 

Päihdekuntoutuksen kehittäminen nousi haastatteluissa keskeiseksi kehittämis-

tarpeeksi. Erityisesti päihdekuntoutuksen jälkeisen tuen lisääminen koettiin tar-

peelliseksi, sillä kuntoutuminen alkaa varsinaisesti vasta kuntoutusjakson jäl-

keen. Riittävillä ja yksilöllisesti räätälöidyillä tukimuodoilla raittiina pysyminen on 

mahdollista.  

 

Haastatteluissa tuli esille tukiasuntojen tarve ja niiden riittämättömyys. Kuntou-

tuksen jälkeen itsenäiseen asumiseen siirtyminen koetaan haastavana ja jopa 

pelottavana asiana. Tukiasunto koetaan turvallisena vaihtoehtona täysin itse-

näisen asumisen sijaan. Tukiasuntoja on kuitenkin saatavilla aivan liian vähän, 

jolloin vain pieni määrä päihdekuntoutujia pääsee tarvitsemaansa tuettuun 

asumiseen. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että tukiasuntoja tulisi olla 

enemmän.  

 

”No kyllä tukiasuntoja sais olla enemmän”. 

 

Haastateltavista kaksi mainitsivat ”porrastetun kuntoutuksen”, jossa kuntoutus-

jaksolta siirryttäisi ensin tukiasuntoon ja sen jälkeen vasta omaan asuntoon. 

Tukiasumisen aikana olisi mahdollisuus opetella arjessa tarvittavia taitoja ja tar-

vittava tuki olisi vielä helposti saatavilla, kun sitä tarvitsee. Asteittain siirtyminen 

itsenäiseen asumiseen antaa aikaa sopeutua uuteen elämään ja arjen rutiinei-

hin. 

 

”Esimerkiks tukiasunto ja sitte asunto”. 
 

”Hoitolaitoksissa vois olla niin ku semmonen, että siitä hoidosta sitte voi 
siirtyy vaikka semmosseen asumisyksikköön ekana ja sitte siitä asuntoon”. 

 

Lisäksi haastatteluissa tuli esille, että päihdekuntoutuksen yhteydessä tulisi olla 

enemmän tukiasuntoja. Yhden haastateltavan mukaan päihdekuntoutuksen yh-

teydessä olevat tukiasunnot tulisi olla tarkemman valvonnan alaisuudessa kuin 

normaalit tukiasunnot ovat. Asumista olisi mahdollisuus päästä kokeilemaan 

valvotuissa olosuhteissa. 
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”No varmaan se, niitä tukiasuntoja silleen niin ku päihdekunttoutuksen yh-
teytteen silleen, et just mikä on niin ku valvottu… Mut niitä ku ois enem-
män, ni pääsis niin ku kokkeilemmaan sitä asumista silleen, et se on niin 
ku tarkemman valvonnan alla”. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että tukiasuntoihin pääsemisen kriteerejä tulisi alen-

taa. Erään haastateltavan mielestä kriteerit ovat liian tiukat ja kynnystä olisi hä-

nen mukaansa pudotettava. Lisäksi hän mainitsi, että päihdeongelmaisten jou-

kosta olisi hyvä erottaa sellaiset, joilla olisi edes pienikin mahdollisuus toipua ja 

antaa heille tukiasuntoon tilaisuus. Kuten hän haastatteluissa kertoi: ”Ehkä 

puottaa sitä kynnystä, kun ne on aika, tai Joensuun koditki aika tiukka niissä 

tukiasunnoissa. Kattoo vähän toivottomat ja jotka vois ehkä toipuukki”. 

 

 

10.2 Tuen lisääminen 
 

Erilaiset tuen tarpeet ovat haastattelujen mukaan asunnottomilla päihdeongel-

maisilla ilmeisiä. Erilaisia tukimuotoja tarvittaisiin lisää, jotta asuminen ja raittiina 

pysyminen voisi onnistua. Haastatteluissa tuli esille muun muassa henkisen 

tuen tarve. Useimpien mielestä tukea tulisi olla enemmän saatavilla eri muo-

doissa. Esimerkiksi tukiasumisessa tulisi yhden haastateltavan mielestä olla 

enemmän ohjaajien tukea. Useimpien mielestä tuen määrä tulisi olla kuitenkin 

sovittavissa ohjaajien kanssa etukäteen. 

 

”Esimerkiks ohjaajien tukkee enemmän”. 

 

Useimmat haastateltavista kokivat, että keskusteluapu ja keskusteluissa käymi-

sen mahdollisuuksien lisääminen olisi tärkeää. Haastateltavat kertoivat omakoh-

taisesta kokemuksestaan keskusteluissa käymisen helpottavan omaa oloa, kun 

mieltä painavat asiat saa purkaa puhumalla. Keskusteluissa käymisen tiheys 

tulisi heidän mukaan olla tarpeen mukaan. 

 

”Keskusteluapu ja sitte, et löytäs semmosta mielekästä tekemistä”. 

”Käydä jonkin näkösissä keskusteluissa”. 
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Lähes kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että erilaisia tukiryhmiä ja ryhmä-

toimintaa tulisi olla enemmän. Haastateltavat toivat esille, että AA- ja NA – tyyli-

set ryhmät tukevat päihteetöntä elämää. Lisäksi tukihenkilöiden merkitystä tuo-

tiin esille ja useimpien haastateltavien mielestä tukihenkilöitä tulisi olla tarpeen 

mukaan saatavilla. Myös jonkinlaisen tukiverkoston löytyminen oli yhden haas-

tateltavan mielestä tärkeää. Tukiverkosto voi koostua vertaistukihenkilöistä, ai-

kuissosiaalityön työntekijöistä ja päihdehuollon työntekijöistä.  

 

”Ryhmät ja sitte semmonen yhteys johonki henkilöön, joka on myös niin ku 
päihteetön henkilö, käy ryhmissä, että semmonen niin ku toveriseura, 
semmonen tukihenkilö ja vertaistukihenkilö”. 
 
”Joku semmonen tukiverkosto sen henkilön puolesta”. 

 

Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että asuntoja tulisi tuottaa enemmän, 

joko tukiasuntojen tai tavallisten vuokra-asuntojen muodossa. Mahdollisuus 

vuokra-asumiseen edellyttää kuitenkin vuokrahintojen alentamista tai rahallisen 

tuen korottamista. Lisäksi tukiasuntojen tiukat säännöt vaikeuttavat asunnon 

saamista monella. Haastateltavien mielestä siitä syystä tukiasuntoon pääsemi-

sen kriteerejä tulisi alentaa. Kriteerien alentamisella tarkoitettiin muun muassa 

päihdeongelman kartoittamista, jossa mahdollisuuden saisivat päihdeongelmai-

set, joilla olisi pienikin mahdollisuus toipumiseen. 

 

 

11 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää asunnottomien päihdeongelmaisten 

toiveita asumiseen ja tuen tarpeisiin liittyen. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää 

asunnottomien näkemyksiä heille kohdennettujen palvelujen kehittämisestä. 

Tulososiossa toin haastattelujen tulokset esille tutkimuskysymykset huomioon 

ottaen. Tutkimustuloksissa on nähtävissä hyvin paljon yhteneväisyyksiä teoria-

tiedon ja myös joidenkin tutkimusten välillä. Aikaisempia tutkimuksia omaan 

aiheeseeni liittyen ei kuitenkaan suoranaisesti paljoa löytynyt, vaan pieniä osia 

sieltä täältä.  

 



47 
 

Asunnottomuus ja päihdeongelmat näyttäisi kulkevan hyvin ”käsi kädessä”. 

Asunnottomuus vaikuttaa päihdeongelmaan ja vastaavasti päihdeongelma vai-

kuttaa asunnottomuuteen. Asuntoa on haastavaa saada päihdeongelman vuok-

si ja päihteettömänä on vaikeaa elää, kun asunto puuttuu. Tutkimustulokset, 

teoria ja aikaisemmat tutkimukset huomioon ottaen voidaan todeta, että asun-

nottomuuden poistamiseksi olisi tehtävä vielä paljon mittavia toimenpiteitä. 

Pelkkä asunnottomuuden poistaminen ei riitä, vaan asunnottomuuden liitän-

näisongelmat olisi myös huomioitava. Asunnottomuuden taustalla on kuitenkin 

hyvin paljon erilaisia syitä. Tainiokin (2009) on tutkimuksessaan todennut, että 

asunnottomuutta ylläpitävät yksilökohtaiset ja rakenteelliset tekijät. Köyhyys, 

psykososiaaliset ongelmat, hallitsematon päihteiden käyttö ja nykyisen asumis-

järjestelmän puutteet ylläpitävät asunnottomuutta. 

 

Olen tehnyt tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenvedon hieman tarkemmin. 

Tuon esille tutkimuksen keskeisimmät asiat ja johtopäätökset esittelen kolmea 

tutkimuskysymystä mukaillen. Olen tarkastellut tuloksia suhteessa teoriaan ja 

joihinkin aiempiin tutkimuksiin. 

 

 

11.1 Asuminen 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski asunnottomien päihdeongelmaisten toi-

veita asumisesta ja sitä, miten he haluaisivat asua. Tuloksista voidaan nähdä, 

että toiveet asumisesta jakautuivat aikalailla kahtia. Tutkimustulosten mukaan 

voidaan todeta, että asunnottomat haluavat pääosin oman asunnon, mutta jou-

kossa oli myös heitä, jotka toivoivat itselleen tukiasuntoa. Tulosten mukaan 

asunnottomat toivovat oman asunnon olevan tavallinen vuokra-asunto, josta he 

maksaisivat normaalisti vuokraa. Toiveet asunnosta eivät ole suuria, vaan pieni 

kerrostaloasunto koetaan riittävänä. Useammissa haastatteluissa kävi ilmi, että 

asunto halutaan pääosin keskustan läheisyydestä tai taajamasta, josta on hyvät 

kulkuyhteydet. Maakunnassa asuminen hankaloittaa liikkumista ja se koetaan 

myös osittain syrjäyttävänä tekijänä. 
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Tutkimustulosten mukaan tuettu asuminen on useamman mielestä hyvä vaihto-

ehto täysin itsenäisen asumisen sijasta. Huovisen ja Komulaisen opinnäytetyön 

tuloksissa näkyi myös, että haastateltavat olivat kertoneet tarvitsevansa tuettua 

asumista (Huovinen & Komulainen 2012, 3). Monet päihdeongelmaisista koke-

vat kuntoutusjakson jälkeen huomattavaa yksinäisyyttä ja houkutus palata enti-

seen päihdekeskeiseen elämään voi olla suuri. Tässä vaiheessa moni tarvitsee 

asumispalveluita pysyäkseen raittiina. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 101.) 

 

Tuettu asuminen koetaan turvallisena osana päihdekuntoutuksen jatkumoa. 

Monella asunnottomalla oli takana useita epäonnistuneita asumiskokeiluja, jon-

ka seurauksena luottamus itsenäisestä selviytymisestä oli kadonnut. Ajatus it-

senäisestä asumisesta aiheuttaa pelkoa, ettei raittiina pysyminen onnistu. Li-

säksi houkutukset palata päihdekeskeiseen elämään voi nousta liian suuriksi. 

Tukiasumisen säännöt ja saatava tuki auttavat raittiuden tiellä. Lisäksi tuloksis-

sa ilmeni, että muutamilla puuttuivat arjenhallinnan taidot kokonaan, eikä esi-

merkiksi rahaa osata käyttää. Tuetussa asumisessa on mahdollisuus opetella 

uutta elämää raittiina ja omaksua arkeen liittyvät rutiinit. Yleensä tuettu asumi-

nen on yhteisöllistä, sisältö koostuu arjen hallinnan ja itsenäisen elämän opette-

lusta ja jossain vaiheessa voidaan siirtyä omaan asuntoon asumaan (Lehtonen 

& Salonen 2008, 31). 

 

Tutkimustuloksissa tulee myös esille asunnottomien negatiiviset kokemukset 

tukiasumisesta. Negatiiviset kokemukset pohjautuvat liian tiukkoihin sääntöihin 

sekä ohjaajien liialliseen läsnäoloon. Tuetussa asumisessa on tiukat säännöt, 

jotka koskevat muun muassa päihteetöntä elämää (Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos 2014c). Useammat tukiasunnossa kokevat olevansa liian tiukan valvon-

nan alla ja oma rauha jää puuttumaan. Tukiasunnossa olemista verrattiin jopa 

vankilassa elämiseen. Ohjaajien liiallinen läsnäolo koetaan kyttäämiseksi ja 

holhoamiseksi, joka osaltaan aiheuttaa esimerkiksi ahdistumisen tunteita. Tu-

losten mukaan asunnottomat toivoivat tukiasumisen olevan enemmän yksilölli-

set tarpeet huomioivaa. Päihdehuoltolaki edellyttää, että kunnan tulee järjestää 

päihdepalveluita kunnassa ilmenevien tarpeiden mukaisesti (Havio, Inkinen & 

Partanen 2008, 99). 
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11.2 Tarvittava tuki 

 

Opinnäytetyöni toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää tuen tar-

peita, eli millaista tukea asunnottomat päihdeongelmaiset tarvitsevat. Tulosten 

perusteella asunnottomat päihdeongelmaiset tarvitsevat hyvin paljon henkistä 

tukea eri muodoissa. Asunnottomuuden taustalla voi olla päihdeongelmien li-

säksi myös muita liitännäisongelmia, kuten mielenterveysongelmia, joihin tarvi-

taan tukea. Asunnottomien moniongelmaisuus on kasvanut vuosien saatossa ja 

usein pelkkä asunnon saaminen ei riitä, vaan asumisen rinnalle tarvitaan tukea 

ja tukipalveluja (Hynynen 2005, 7). 

 

Raskas päihteiden käyttö altistaa ihmisen hallitsemattomaan elämäntilantee-

seen ja kyvyttömyyteen pitää huolta itsestään sekä asioistaan (Manninen & 

Tuori 2005, 10). Tutkimustulosten mukaan asunnottomat tarvitsevat myös tukea 

ja ohjausta käytännön asioiden hoitamisessa. Usealla asunnottomalla on vaike-

uksia hoitaa asioitaan palvelujärjestelmän edellyttämällä tavalla. Vaikeuksia voi 

olla esimerkiksi kirjallisen toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä. (Erkkilä 

2010, 274.) Tuloksissa kävi myös ilmi, että kaikilla ei ole riittävää tietoa saatavil-

la olevista palveluista ja asumisen eri mahdollisuuksista. 

 

Pitkäaikaisasunnottomuuden taustalla vaikuttavat tekijät ja tukien tarpeet vaihte-

levat. Tämän vuoksi on tärkeää, että asunnottomat ja heidän kanssaan työsken-

televät keskustelevat avoimesti asumiseen vaikuttavista tekijöistä, asumisen 

tuen tarpeista ja voimavaroista sekä sopivat yhdessä työskentelyn tavoitteista ja 

tavoitteisiin pääsemisen keinoista. (Erkkilä 2010, 273.) Tulosten mukaan asun-

nottomat tarvitsevat myös enemmän ohjaajien tukea. Ohjaajien tukea tarvitaan 

esimerkiksi jokapäiväisten asioiden hoitamisessa sekä arjen rutiineissa. Tulok-

sissa ilmeni, että asunnottomilla voi olla eriasteisia vaikeuksia selviytyä arjen 

vaatimista toiminnoista, kuten virastoissa asioimisessa tai kaupassa käymises-

sä. 

 

Tutkimustuloksissa hyvin keskeiseksi tarpeeksi nousi henkinen tuki. Asunnot-

tomat tarvitsevat henkistä tukea eri muodoissa pystyäkseen päihteettömään 

elämään. Asunnottomat kokevat keskusteluissa käymisen helpottavan omaa 
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oloa, kun saa puhumalla purkaa mielessä olevia asioita. Lisäksi tuloksissa ko-

rostuu myös vertaisryhmien merkitys. Erilaisissa vertaisryhmissä käyminen 

mahdollistaa samassa tilanteessa olevien kanssa keskustelemisen. Tutkimustu-

losten mukaan asunnottomat haluavat keskusteluapua ja ryhmissä käymisen 

mahdollisuutta omien tarpeidensa mukaisesti. 

 

Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että asunnottoman päihdeongelmaisen 

elämässä ei ole usein juurikaan sisältöä. Elämä voi olla ajankuluttamista päiväs-

tä toiseen ilman minkäänlaista tehtävää. Ilman jokapäiväisiä askareita ja virik-

keitä ihminen turhautuu ja purkaa turhautumisensa johonkin. Yleensä päihde-

ongelmista kärsivä purkaa turhautumisensa päihteisiin. Tuloksissa tulikin ilmi, 

että asunnottomat päihdeongelmaiset toivovat jonkinlaista tekemistä päiviinsä. 

Haastatteluun osallistuneilla oli positiivisia kokemuksia kuntouttavasta työtoi-

minnasta ja moni haluaisi päästä sellaiseen takaisin. Myös erilaiset päivätoi-

minnat olivat joidenkin kohdalla toiveina. Lisäksi yksi asunnoton halusi päästä 

vielä opiskelemaan. Asunnottomat tarvitsevat asumiseen liittyvän tuen ja henki-

sen tuen lisäksi myös ohjausta ja kannustamista eri toimintoihin. Erilaiset työt ja 

opiskelut kuuluvat ihmisten normaaliin elämään ja myös asunnottomat haluavat 

päiviinsä jonkinlaista sisältöä. 

 

 

11.3 Palvelujen kehittäminen 
 

Kolmas tutkimuskysymys liittyi asunnottomien päihdeongelmaisten palvelujen 

kehittämiseen, eli miten asunnottomien päihdeongelmaisten palveluja tulisi ke-

hittää. Tulosten mukaan asunnottomat kokivat asunnottomuuden ennaltaeh-

käisyn ja asuntojen lisäämisen, päihdekuntoutuksen kehittämisen sekä tuen 

lisäämisen tärkeimpinä asioina. 

 

Tulosten mukaan asunnottomat näkevät palvelujen kehittämisessä asunnotto-

muuden ennaltaehkäisyn tärkeänä asiana. Resurssien lisääminen ja toisaalta 

ennaltaehkäisy ja asumisen tuki sekä etenkin asunnottomien oman äänen kuu-

leminen ovat itsestään selviä ratkaisuehdotuksia. Lisäksi tulisi panostaa ennal-
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taehkäisevään työotteeseen ja yhä vahvempaan asumisen tukityöhön. (Juuri-

nen & Virtanen-Olejniczak 2008, 152.) 

 

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen edellyttää eri tasojen yhtäaikaisia 

toimia, kuten asunnottomuuden ennaltaehkäisyä, toimenpiteitä yleisessä asun-

topolitiikassa ja kohdennettuja toimenpiteitä pitkäaikaisasunnottomuuden pois-

tamiseksi (ARA 2013b, 2). Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä tarpeellisina 

toimenpiteinä nähdään tavallisten vuokra-asuntojen ja tukiasuntojen lisääminen 

sekä tukiasuntoihin ja tavallisiin vuokra-asuntoihin pääsyn kriteerien alentami-

nen. Päihdeongelmaiseksi leimautunut ja luottotietonsa menettänyt ei ole halut-

tu vuokralainen. (Manninen & Tuori 2005, 10–11.) 

 

Tuloksissa käy ilmi, että tukiasuntojen tiukat kriteerit vievät mahdollisuudet hy-

vin monelta. Kaikkien asunnottomien tahto ja voimat eivät riitä päihteettömään 

elämään, joten tarvittaisiin paikkoja joissa voi asua päihtyneenäkin (Juurinen & 

Virtanen-Olejniczak 2008, 153). Tulosten mukaan olisi tarpeellista asukkaita 

valittaessa antaa sellaisille ihmisille mahdollisuus, joilla olisi edes pienikin mah-

dollisuus päihteistä toipumiseen. Asunnottomuudesta aiheutuvat vauriot ovat 

sitä suurempia, mitä kauemmin asunnottomuus jatkuu ja mitä enemmän asun-

noton joutuu kohtaamaan siihen liittyviä vaikeuksia (Erkkilä 2010,175). Voidaan 

siis todeta, että mitä kauemmin asunnottomuus jatkuu, sitä suuremmat tulevat 

ongelmat olemaan. 

 

Asuntokannan lisääminen on selkeä ratkaisuehdotus asunnottomuuden poista-

misessa ja ennaltaehkäisyssä. Asuntojen lisäämisen ohella vuokrakustannuksia 

tulisi kuitenkin alentaa, sillä nykyiset vuokrahinnat ovat liian korkeat vähätuloisil-

le. Uusia ja huokeampia vuokra-asuntoja tulisi rakentaa nykyistä enemmän ja 

olemassa olevaa kiinteistökantaa tulisi ohjata enemmän asunnottomille (Juuri-

nen & Virtanen-Olejniczak 2008, 153). Tuloksissa ilmeni myös, että asunnon 

saantia vaikeuttavat aiemmat vuokrarästit ja luottokelvottomuus. Asunnottomat 

näkivät, ettei luottotiedoilla tulisi olla merkitystä asunnon saamisessa, jos vuok-

rat on hoidettu aiemmin ajallaan. Lahti ja Sallinen (2005) ovat myös opinnäyte-

työnsä tutkimustuloksissa tuoneet esille, että Joensuussa on vaikeaa saada 

asuntoa. Asunnon merkitys on kuitenkin ihmiselle tärkeä.  
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Tutkimustuloksissa tuli esille päihdekuntoutuksen kehittäminen, joka tarkoittaa 

lähinnä päihdekuntoutuksen jälkeisen tuenmäärän lisäämistä. Tällä tarkoitettiin 

sitä, ettei päihdekuntoutus loppuisi kuntoutusjakson jälkeen, vaan mahdollisuu-

tena olisi esimerkiksitukiasuntoon siirtyminen. Tuloksissa on tuotu esille porras-

tettu kuntoutus, jossa päihdekuntoutuja siirtyy vaiheittain itsenäiseen asumi-

seen. Asunnottomien mielestä kuntoutusjakson jälkeen siirryttäisiin suoraan 

tukiasuntoon opettelemaan uudenlaista arkea ilman päihteitä. Tukiasunnot kuu-

luisivat siis päihdekuntoutuksen yhteyteen, eivätkä olisi erillisenä tukiasuntona. 

Päihdekuntoutuminen on pitkä prosessi ja kuntoutusjakso usein liian lyhyt, joten 

suoraan omaan asuntoon siirtyminen kuntoutusjakson jälkeen on liian riskialtis-

ta. Varhainen itsenäiseen asumiseen siirtyminen laittaa raittiina pysymisen koe-

tukselle. Tulosten mukaan tukiasuntoja on kuitenkin liian vähän, eivätkä ne vas-

taa tarpeiden määrää.  

 

Tutkimustulosten mukaan asunnottomat kokevat myös keskusteluavun ja tuki-

ryhmien lisäämisen tärkeänä osana päihdekuntoutumisessa. Tuloksista käy 

ilmi, että AA- ja NA- tyylisiä ryhmiä tulisi olla enemmän. Niiden kaltaiset ryhmät 

koetaan hyvänä osana päihdekuntoutumista.  

 

 

12 Pohdinta 
 

 

12.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Vilkan (2005, 23) mukaan ”tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä, 

jotka tutkijan on otettava huomioon. Tiedon hankintaan ja julkistamiseen liittyvät 

tutkimuseettiset periaatteet ovat yleisesti hyväksyttyjä”. Periaatteiden tiedosta-

minen ja toiminta niiden mukaisesti, on jokaisen tutkijan vastuulla. Lisäksi Vilkka 

kertoo, että eettisesti hyvän tutkimuksen edellytyksenä on, että tutkimuksen te-

kemisessä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. (Vilkka 2005, 23.) 

 

Laadullisen tutkimuksen voidaan sanoa olevan luotettava, kun tutkimuksen 

kohde ja tulkittu materiaali sopivat yhteen, eikä teorian muodostamisessa ole 
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vaikuttanut epäoleelliset tai satunnaiset tekijät. Loppujen lopuksi tutkija itse ja 

hänen rehellisyytensä ovat luotettavuuden kriteeri, sillä arvioinnin kohteena on 

tutkimuksessa tehdyt teot, valinnat ja ratkaisut. Tutkijan on siitä syystä arvioita-

va luotettavuutta jokaisen tehdyn valinnan kohdalla. (Vilkka 2005, 158.) Vilkka 

(2005, 159) toteaa, että ”luotettavuuden arviointia tehdään koko ajan suhteessa 

teoriaan, analyysitapaan, tutkimusaineiston ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimi-

seen, tulkintaan ja johtopäätöksiin”. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa arviointi muodostuu kysymykseksi tutkimuspro-

sessin luotettavuudesta. Tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektivi-

teetti ja sen myöntäminen, että tutkija on keskeisessä asemassa tutkimukses-

saan. Laadullisen tutkimuksen arvioitavuudesta on käyty keskusteluja, joiden 

mukaan validiteetti ja reliabiliteetti eivät yksistään sovellu luotettavuuden perus-

teiksi. (Eskola & Suoranta 2000, 210–211.) 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. Ennen 

opinnäytetyön aloittamista hankin tutkimusluvat toimeksiantajaltani Sovatek-

säätiöltä sekä Joensuun kaupungilta. Lähetin heille opinnäytetyön suunnitelman 

yhdessä tutkimuslupahakemuksen kanssa, joka mahdollisti perehtymisen työn 

tarkoitukseen. Lähdin suorittamaan aineiston keruuta vasta tutkimusluvan saa-

tuani. 

 

Opinnäytetyön aihe on arkaluontoinen ja haastateltavilla oli jokaisella omat ras-

kaat kokemukset asunnottomuudesta. Jo haastattelurunkoa tehdessä oli tarkoin 

mietittävä mikä on relevanttia tietoa tutkimuksen kannalta ja mitä tutkimuskysy-

mysten kautta on oleellista saada selville. Tein haastattelurungosta mahdolli-

simman asiallisen ja vastaajia kunnioittavan. Pyrkimyksenä oli, ettei haastattelu 

tule järkyttämään tai vahingoittamaan haastateltavia millään tavoin. 

 

Ennen haastattelun alkua toin haastateltavien tietoon tutkimuksen tarkoituksen 

ja kerroin haastattelun vaiheista sekä siitä, että haastattelut tullaan äänittä-

mään. Kysyin jokaiselta haastateltavalta tähän suullisen luvan, jonka yhteydes-

sä lupasin, että materiaali tulee ainoastaan minun käyttööni. Sitouduin hävittä-

mään äänitetyn materiaalin, kun aineisto on litteroitu. Lisäksi lupasin haastatel-
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taville, että heidän henkilöllisyytensä ei tule paljastumaan missään vaiheessa. 

Annoin haastateltaville myös mahdollisuuden kysymysten esittämiseen ennen 

haastattelun aloittamista, joka mahdollisti riittävän informaation saamisen tutki-

muksesta sekä haastatteluun liittyvistä asioista. Olen huolehtinut koko opinnäy-

tetyön prosessin ajan siitä, että kaikkien haastatteluun osallistuneiden anonymi-

teetti on säilynyt.  

 

Tutkijana eettisten periaatteiden noudattaminen vaatii herkkyyttä ja jatkuvaa 

pohdintaa koko tutkimuksen prosessin ajan. Tulosten esille tuominen vaatii eet-

tistä harkintaa, sillä kaikkea haastatteluissa ilmenneitä asioita ei voinut tuoda 

julki. Kaikki tieto ei ollut oleellista, kun otti opinnäytetyön tutkimuskysymykset 

huomioon. Mietin myös tarkoin tulosten raportointia ja sitä, millä tavoin asiat 

tuoda esille. Tarkoituksenani oli tehdä raportoinnista mahdollisimman asiallinen 

ja haastatteluun osallistuneita kunnioittava. Suorat lainaukset haastatteluista 

ovat keskeinen osa raporttia, jotka selventävät tutkimuksen tuloksia. Suorien 

lainauksien tarkoituksena on selventää lukijalle, vastaavatko tulkinnat haastatel-

tavien kertomia käsityksiä. Olen tuonut opinnäytetyössä esille koko työskentely-

prosessin eri vaiheet ja käytetyt menetelmät. Tietolähteitä käytettäessä olen 

tehnyt asialliset lähdemerkinnät ja tuonut lähteiden alkuperän julki. Kaiken kaik-

kiaan raportointi on toteutettu Karelia-ammattikorkeakoulun raportointiohjeiden 

sekä tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. 

 

 

12.2 Hyödynnettävyys ja jatkokäyttö 
 

Asunnottomuuden erityiskysymysten selvittämisessä vaikuttaisi olevan vielä 

hyvin paljon tilaa. Asunnottomuutta on tutkittu jo suhteellisen paljon eri näkö-

kulmista, mutta useita tutkimuksia voisi vielä jatkaa. Mielestäni asunnottomuutta 

voisi tarkastella lisää erityisesti kaupunkikohtaisesti. Joensuussa asunnotto-

muudesta tehtyjä opinnäytetöitä, sosiaalialan näkökulmasta löytyi vasta yksi ja 

sekin on tehty 2000-luvun alkupuolella. Tarpeen olisi siis saada tuoretta tietoa ja 

erityisesti siitä, mitä asunnottomat todella tarvitsevat. Asunnottomuuden tutkimi-

sessa on mielestäni huomioitava myös liitännäisongelmat, joita asunnottomuu-
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dessa usein on. Miten liitännäisongelmat vaikuttavat asunnottomuuteen ja kuin-

ka niitä voisi ennaltaehkäistä. 

 

Luulen, että tekemääni opinnäytetyötä voi hyödyntää monellakin tavalla. Toivon, 

että tutkimustuloksista on hyötyä erityisasumisen kehittämisratkaisujen löytämi-

sessä. Lisäksi opinnäytetyötä voi hyödyntää esimerkiksi päihdetyössä sekä so-

siaalipalvelujen työntekijät saavat konkreettista tietoa asunnottomien toiveista ja 

todellisista tarpeista. Opinnäytetyöstä saa kehiteltyä lukuisia jatkotutkimuksia, 

sillä tarpeet eivät lopu. 

 

Asunnottomuutta voisi tutkia loputtomiin, mutta mielestäni asunnottomuuden 

poistamiseksi tarvitaan kuitenkin tekoja. Jatkotutkimukset tuovat asunnotto-

muutta esille, jotka voisivat antaa lisää työkaluja toimenpiteiden toteuttamiselle. 

Jatkotutkimusaiheita on noussut mieleeni hyvinkin paljon. Jatkotutkimusideana 

tuli mieleeni asunnottomien kokemusten selvittäminen heille kohdennetuista 

palveluista. Selvitin opinnäytetyössäni muun muassa asioita, miten palveluja 

voisi asunnottomien mielestä kehittää, mutta varsinaiset kokemukset palveluista 

jäivät puuttumaan. Lisäksi voisi tutkia pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis-

ohjelman konkreettisia tuloksia. Eli onko vähentämisohjelmilla saavutettu asete-

tut tavoitteet ja mitä niillä on todellisuudessa saavutettu. Mielestäni kaikkein tär-

keintä tutkimuksissa on kuitenkin tuoda asunnottomien oma ääni kuuluville, sillä 

asunnottomat itse ovat parhaimpia kokemusasiantuntijoita asunnottomuudessa. 

 

 

12.3 Oppimisprosessi 
 

Oppimisprosessina opinnäytetyön tekeminen on ollut hyvin merkittävä. Koke-

muksena tämä oli ensimmäinen, eikä aiempaa kokemusta ole ollut isosta rapor-

toinnista. Tutkimuksellisen opinnäytetyön myötä olen omaksunut tutkivan työot-

teen ja tutkimukseen liittyvät periaatteet ovat tulleet tutuiksi. Opinnäytetyön te-

keminen vaati paljon aikaa ja tahdonvoimaa, kun työparin työpanos ja tuki puut-

tuivat. Siitä syystä erityisen tärkeänä osana pidin koko prosessissa muilta hen-

kilöiltä saatua palautetta työn eri vaiheissa.  
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Haastattelurungon suunnittelu oli mietittävä tarkoin ja käytin siihen aikaa paljon. 

Kohderyhmä oli suhteellisen vieras minulle ja aihe hyvin arkaluontoinen. Tämä 

vaati siis alkuun tiedonkeruuta yleisesti asunnottomista päihdeongelmaisista, 

sekä tutustumista aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Toimeksiantajalta saadut 

toiveet auttoivat myös kysymysten asettelussa. Haasteellisempana haastattelu-

rungon teossa koin sisällön pituuden ja syvyyden määrittelyn, eli kuinka pitkä 

haastattelu voi olla ja kuinka syvälle asunnottomuuden ytimeen voi mennä. 

Haastattelurungon luomisessa auttoi hyvin paljon toimeksiantajan kanssa pide-

tyt suunnittelupalaverit. 

 

Haastattelujen toteuttaminen vaati omien tunteiden läpikäymistä, sillä haastatte-

lujen aikana tuli esille arkoja ja koskettaviakin asioita. Kohderyhmän vieraus 

vaikutti myös erilaisten tunteiden esille nousemiseen. Omien tunteiden erotta-

minen piti tehdä heti ensimmäisten haastattelujen jälkeen, sillä työskentely olisi 

ollut hyvin raskasta. Lisäksi haastattelujen kulkua olisivat voineet ohjata omat 

tunteeni, jotka olisivat osaltaan voineet vaikuttaa haastateltavien vastauksiin. 

 

Tutkimusaineistosta tuli odotettua isompi ja aineiston käsittely oli haastavaa, 

kun aiempi kokemus puuttui. Alkuun tuntui vaikealta tarttua aineistoon ja alkaa 

analyysin tekoon, kun aineistoa oli niin laajassa mittakaavassa. Analysointivai-

heessa tulin oppimaan kantapään kautta, että aineiston ”pilkkomisella” ja taulu-

koinnilla on iso merkitys aineiston käsiteltävyydessä. Koin analysoinnin suhteel-

lisen haastavana, sillä aineistoa oli niin paljon käsiteltävänä. Analysointivaihe 

vaati oman aikansa koko prosessissa ja analysointi jatkui oikeastaan aivan 

työskentelyprosessin loppuun asti. Aineiston käsittely vaati luokitusten uudel-

leen järjestelyä, tiivistämistä ja muokkausta useampaan kertaan.  

 

Tutkimustulosten raportoinnissa olivat myös omat haasteensa. Anonymiteetin 

säilyttämistä oli pohdittava hyvin tarkoin, ettei haastateltavien henkilöllisyys olisi 

mitenkään tunnistettavissa. Tulosten auki kirjoittaminen vei aikaa, sillä tulosten 

johdonmukaisuutta ja selkeyttä oli pohdittava useaan otteeseen. Raportointi 

eteni hitaasti, sillä yksin työskennellessä oli ajatusten kanssa helposti solmussa.  
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Kokonaisuutena opinnäytetyön työskentelyprosessi antoi hyvin paljon. Olen 

saanut syvennettyä tietoperustaa asunnottomuudesta ja sen erityiskysymyksis-

tä. Opinnäytetyön valmistuttua hahmottaa sen merkityksen ja oppimiskokemuk-

sen. Tutkimuksen kaikki vaiheet, myös epävarmuuden ja epätoivon tunteet ovat 

olleet tärkeitä. Tämän oppimiskokemuksen myötä voin varmasti hyödyntää op-

pimaani tulevaisuuden työssäni. 
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Liite 4 
 

Haastattelurunko 
 
 

1. Mikä on tämän hetkinen asumistilanteesi?  
 Kuinka kauan olet ollut asunnoton? 

 
2. Mitkä asiat ovat johtaneet mielestäsi asunnottomuuteen? 

 Koetko päihteiden käytöllä olevan vaikutusta asunnottomuu-
teen? 
 

3. Miten olet asunut aiemmin? 
 Millaista asumista sinulle on tarjottu? 

 
4. Oletko saanut tukea asumiseen? 

 Millaista tukea sait? (Esim. asunnon järjestämisessä, raha-
asioissa, henkinen tuki)  
 

5. Millaista tukea koet tarvitsevasi, että asuminen onnistuisi? (Esim. neuvoa 
asunnon ja etuuksien hankintaan, apua toimeentulon selvittämisessä, tu-
ettu asumismuoto, päivätoiminta, henkinen tuki) 

 
6. Mitä vaihtoehtoja koet itselläsi olevan asumisen suhteen tällä hetkellä? 

 
7. Mitä toivot tulevaisuudelta asumisen suhteen? 

 Miten haluaisit asua? 
 Mikä olisi asumisen vähimmäisvaatimus? 

 
8. Mikä olisi asunnottomien palveluiden kehittämisessä mielestäsi tärkein-

tä? 
 Millaisia palveluiden tulisi mielestäsi olla, että ne tukisivat 

myös päihteettömyyttä? 
 

9. Haluaisitko sanoa vielä jotain lopuksi? 
 

10. Sukupuoli 
 

11. Ikä 
 

12. Siviilisääty 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 5 
 

Analyysipolku 
 

 
 

•Haastattelujen kuunteleminen ja purkaminen 
tekstiksi sanatarkkaanHaastatteluaineiston litterointi

•Litteroituun aineistoon perehtyminenAineiston läpikäyminen

•Aineistoon kuulumattomien asioiden pois 
rajaaminenAineiston rajaaminen

•Alaluokat muotoutuivat tutkimusaineistosta esille 
nousseiden merkittävien ilmausten pohjalta: 
Itsenäinen asuminen, oma asunto, tukiasuminen, 
tuen tarve asumiseen,kuntouttava työ,opiskelu, 
keskusteluapu, vertaistuki, toivottomuuden ja 
epätietoisuuden tunteet, porrastettu kuntoutus, 
tukiasuntojen tarve, henkisen ja sosiaalisen tuen 
lisääminen

Aineiston luokittelu, alaluokat

•Toiveena oma asunto, tuettu asuminen, 
kuntouttava toiminta, henkisen tuen tarve, 
epätietoisuus tulevaisuudesta, 
päihdekuntoutuksen kehittäminen, tuen 
lisääminen.

Aineiston luokittelu, yläluokat

•Jokaisella toive itsenäisestä elämästä
•Oman asunnon haluaminen
•Henkisen tuen tarve suuri
•"Normaalin" elämän kaipaaminen

Keskeiset huomiot luokista

•”Kyllä sitä henkistä tukkee varmaan, tai niin ku 
tarvviinki, ku päihdekuntoutuminen on niin pitkä 
prosessi kuitenki”.

•"Paremmin pysys se juominen hallinnassa, jos 
ois jossain niin ku tukiasunnossa".

•”Yksin, oman kämpän niin ku halluun".

Merkittävien vastausten esille 
nostaminen

•Tulosten kirjoittaminen luokitusten mukaisesti
•Otsikointi pääluokkien mukaanTulosten kirjoittaminen

•Tulosten tarkastelu
•Tulosten vertaaminen teoriatietoon ja aiempiin 
tutkimuksiin

Johtopäätökset ja yhteenveto
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Esimerkki luokittelusta 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilma-

us 

Alaluokka Yläluokka 

”No oma vuokra-asunto”. 

”Yksin, oman kämpän 

niin kuhalluun”. 

”Kyllä mulla on nyt niin 

kutarkotuskuitenki, että 

pystys ihan omillaan 

asummaan”. 

”Kyllä mie pystyn ole-

maan, pitämään sen 

asunnon ja säilyttämään 

asunnot ja muut”. 

 

 

Oman asunnon 

haluaminen 

Omillaan asuminen 

 

 

Oma asunto 

Itsenäinen asumi-

nen 

 

 

 

Toiveena oma asunto 

”No etsaisinsen tu-

kiasunnon”. 

”Paremmin pysys se 

asuminen hallinnassa, 

jos ois jossain niin ku 

tukiasunnossa”. 

 

 

 

Tukiasunnon saa-

minen 

Asumisen hallinnas-

sa pysyminen 

 

 

Tukiasuminen 

Tuen tarve asumi-

seen 

 

 

 

Tuettu asuminen 

 

 

 

”Miehalluun töihin”. 

”Niin kujottainopiskelluu tai 

työtä”. 

”Jos sais jotain semmosta 

tekemistä. Että on tekemis-

tä ja sitte pysyy raittiina”. 

 

 

 

 

 

Halu saada töitä ja 

opiskella 

Olisi tekemistä 

 

 

 

 

 

 

Kuntouttava työ 

Opiskelu 

 

 

 

 

 

 

Kuntouttava toiminta 

”Kyllä sitä henkistä tuk-

kee varmaan”. 

”Vähä semmostavertais-

tukkee”. 

 

 

 

Asioista puhuminen 

 

 

 

Keskusteluapu 

 

 

 

Henkisen tuen tarve 
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”Kyllä ne ryhmät on tär-

keitä, jos haluaa olla 

selvin päin”. 

”Kyllä se aina helpottaa 

jonku verran se puhumi-

nen”. 

 

Ryhmissä käyminen 

Vertaistuen saami-

nen 

Vertaistuki 

”Nimet ei oo kunnossa 

ja, en tiiä miten se tu-

kiasunto nytte. Vaikee 

tilanne”. 

”Tällä hetkellä aika epä-

toivoselta tuntuu”. 

 

Ei tietoa asunnon 

saamisen tilanteesta 

 

Epätoivon tunteet 

 

 

Toivottomuuden ja 

epätietoisuuden 

tunteet 

 

 

Epätietoisuus tulevai-

suudesta 

”Esimerkiks tukiasunto ja 

sitte asunto”. 

”Hoitolaitoksissa vois 

olla niin kusemmonen, 

että siitä hoidosta sitte 

voi siirtyy vaikka sem-

mosseen asumisyksik-

köön ekana ja sitte siitä 

asuntoon”. 

”Tukiasumista silleen 

laajemmin”. 

”Tukiasuntoja sais olla 

enemmän”. 

 

 

Hoidosta siirtyminen 

tukiasuntoon 

 

Laajempi tukiasumi-

nen 

Lisää tukiasuntoja 

 

 

 

 

 

Porrastettu kuntou-

tus 

 

Tukiasuntojen tarve 

 

 

 

 

 

Päihdekuntoutuksen 

kehittäminen 

”Keskusteluapu  jasitte, 

et löytässemmosta mie-

lekästä tekemistä”. 

”Käydä jonkin näkösissä 

keskusteluissa”. 

”Ryhmät ja sittesemmo-

nen yhteys johonki hen-

kilöön, joka on myös niin 

ku päihteetön henkilö”. 

 

 

 

 

Keskusteluavun 

saaminen 

 

 

Tukiverkoston saa-

minen 

 

 

 

 

 

 

Henkisen ja sosiaa-

lisen tuen lisäämi-

nen 

 

 

 

 

 

Tuen lisääminen 
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