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ABSTRACT 
 
 
Sarivaara, Sofia  
The Architecture of Homelessness. A Description of the Factors Exposing to 
Homelessness, Life in a Shelter and Routes to a New Life. 
87 p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
Statistics show that there are more homeless people in Riihimäki than in the other 
municipalities of the same size or in the municipalities near Riihimäki. The study was a 
part of a plan the city of Riihimäki has to improve and renew the housing services for 
the homeless. The aim of the study was to examine factors that expose to homelessness, 
to find possible shortages the professional network working with the homeless has and 
to develop means to improve the services directed to the homeless. The subject was also 
studied from the point of view of diaconal social work. 
 
The research was qualitative and the data collection method was half-structured 
thematic interview. Ten people living in a shelter were interviewed for the study during 
spring 2009. The interviews were recorded and transcribed. The transcribed data was 
then analyzed by content methods and by categorizing the data into types. The themes 
describing the data were factors exposing an individual to homelessness and living in a 
shelter. The themes were studied from the perspectives of work and income, social 
relationships and being disadvantaged. 
 
As for results, the main factors exposing to homelessness are insufficient income based 
on last-resort social allowances, close relationships breaking the boundaries of 
normality and weak social networks. Mental health problems, problematic use of 
substances and criminality when accumulating make an individual vulnerable to 
homelessness. The results show that a shelter does not offer proper frames for privacy, 
meaningful everyday life and rehabilitation. Clients with a substance addiction have to 
develop a strategy to cope in the service demanding sobriety. In social relationships a 
person living in a shelter has to deal with stigmatisation and shame. On the other hand a 
shelter offers an opportunity to strengthen social relationships. In taking care of daily 
matters the main obstacles are bureaucracy, discontinuity and stigmatisation. 
 
Based on the results, alternative routes to take when working with the homeless are 
working against the bureaucracy, questioning the misinterpretations done of the 
homeless and focusing on strengthening the protecting social networks the client has. In 
supporting the wellbeing and rehabilitation of the client important tools are giving up 
the demand of sobriety, committing the client to the rehabilitation plan and favouring 
individual, client-based forms of support in independent living. The basic principles of 
fighting the homelessness are guaranteeing sufficient income, emphasising preventive 
work methods and offering housing first as a precondition for the following actions. 
  
 
Keywords: homelessness, housing services, diaconal social work, qualitative research 
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1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyöni aihe on asunnottomuus Riihimäellä. Riihimäen kaupungissa on pitkään 

ollut enemmän asunnottomia kuin keskimäärin vastaavankokoisissa kaupungeissa tai 

Riihimäen naapurikaupungeissa. Riihimäellä tärkein asunnottomille asumispalveluja 

tuottava taho on Riihimäen Seudun Koivukoti Yhdistys, jolta kaupunki ostaa palveluja. 

Tulevina vuosina kaupungin Koivukodille vuokraamat huonokuntoiset kuntoutumisyk-

sikön toimitilat tullaan purkamaan. Uusien tilojen rakentamisen myötä asunnottomille 

tarjottavia palveluja tullaan kehittämään uudistamalla kuntoutumisyksikön toimintakon-

septia. Tutkimus toimii kehittämissuunnitelmassa näkökulmia avaavana kartoituksena. 

 

Asunnottomuus on paitsi Riihimäellä myös valtakunnallisesti ajankohtainen ilmiö. 

Asunnottomuus on ollut vuonna 1987 vietetyn YK:n kansainvälisen asunnottomien 

teemavuoden jälkeen ajankohtainen aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa. Poliittisessa 

päätöksenteossa asunnottomuus on noussut esiin etenkin hallitusohjelmissa. (Lehtonen 

& Salonen 2008, 19.) Osana nykyisen hallituksen asuntopoliittista toimenpideohjelmaa 

on laadittu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma. Ohjelman tavoitteiksi on 

asetettu pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2011 mennessä ja poista-

minen vuoteen 2015 mennessä. Asuntoloiden käytöstä on tarkoitus siirtyä asteittain it-

senäisen, tuetun ja valvotun asumisen mahdollistaviin asumisyksiköihin. (Ympäristömi-

nisteriö 2008, 18–19.) 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on seurannut ja tilastoinut asunnotto-

muutta Suomessa vuodesta 1987. 1980-luvun loppupuolelta asunnottomuus on vähenty-

nyt yli 10 000 henkilöllä. Kuitenkin viime vuosina asunnottomuuden vähentyminen on 

ollut hidasta ja vuonna 2008 asunnottomien määrä kääntyi kasvuun. Vuoden 2008 mar-

raskuussa asunnottomia yhden hengen talouksia oli noin 8000, mikä oli yli 400 edellis-

vuotta enemmän. Asunnottomien perheiden lukumäärä oli noin 300 pysyen usean edel-

lisvuoden tavoin vakiona. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2009, 2.) Vuonna 

2008 Riihimäellä asunnottomien määrä väheni edellisvuodesta kahdella henkilöllä ja 

kaupunki sijoittui asunnottomuustilastoissa neljänneksitoista. Kunnassa oli tällöin 82 

yksinäistä asunnotonta ja yksi asunnoton perhe. (Emt. 15.) 
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Opinnäytetyöni tavoitteena on ensinnäkin selvittää asunnottomuudelle altistavia tekijöi-

tä, toiseksi paikantaa puutteita asunnottomien auttamisjärjestelmässä ja kolmanneksi 

esittää parannusehdotuksia asunnottomille tarjottavien palvelujen kehittämiseksi Riihi-

mäellä. Kokemusperäisellä tietämisellä ja asunnottomien omien kokemusten, näkemys-

ten ja toiveiden esiintuomisella on tutkimuksessa keskeinen merkitys. Tutkimuksen em-

piirisessä osiossa keräsin tutkimusaineiston teemahaastatteluin Koivukodin asuntolan 

asiakkailta selvittäen asuntola-asukkaiden kokemuksia asunnottomuudesta ja asumis-

palveluista sekä heidän toiveitaan asumisen suhteen.  

 

Opinnäytetyössä aihetta tarkastellaan myös diakonian ja kristilliseen etiikkaan pohjaa-

van auttamistyön näkökulmasta. Diakoniaa voidaan määritellä kirkollisten tekstien, lu-

terilaisen teologian, kirkon tradition ja kirkkolainsäädännön pohjalta. Diakoniatyön ide-

aalin rinnalla diakonisen työn sisältö ja painotukset määrittyvät toimintaympäristöstä ja 

kulloinkin vallitsevista yhteiskunnallisista olosuhteista käsin. Diakonia elää ja liikkuu 

ideaalin ja arkisen, hengellisen ja aineellisen, ajallisen ja ajattoman välimaastossa. Ajas-

ta ja paikasta riippumatta yhdeksi diakonian keskeiseksi tavoitteeksi määrittyy kuitenkin 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttaminen. Asunnottomat ovat 2000-luvun 

yhteiskunnassamme yksi erityisen heikossa asemassa oleva ihmisryhmä. 

 

Aloitan raportin esittelemällä asunnottomuuden tutkimustraditioita ja asemoimalla omaa 

tutkimustani asunnottomuustutkimusten jatkumoon, minkä jälkeen hahmottelen tutki-

muksen teoreettista viitekehystä. Esittelen erilaisia lähestymistapoja tutkimuksen kes-

keisiin käsitteisiin ja määrittelen, missä merkityksessä käsitteitä käytetään tutkimukses-

sa. Tutkimuksen toteutus -luvussa tarkennan tutkimuksen tavoitteita, pohdin työn meto-

dologisia kysymyksiä ja kuvaan tutkimusprosessin käytäntöä. 

 

Tutkimustulosten tarkastelu ja tulkinta käynnistyy luvussa viisi asunnottomuudelle altis-

tavien tekijöiden käsittelyllä ja etenee lukuun kuusi asuntola-asumiseen liittyvien kes-

keisten kysymysten erittelyyn. Luvussa seitsemän tarkastelen asunnottomien parissa 

tehtävää työtä diakonian teologian viitekehyksessä. Viimeisessä luvussa teen tulosten 

pohjalta johtopäätöksiä etsien toisin toimimisen vaihtoehtoja. Lopuksi pohdin tutkimus-

prosessin aikana tekemiäni tutkimuksen etiikkaan kytkeytyviä, tutkimuksen luotetta-

vuutta perustelevia ratkaisuja ja tutkimuksen antia omaan ammatillisuuteeni. 
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2 ASUNNOTTOMUUDEN TUTKIMUSTRADITIOT 

 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa asunnottomuuden ilmiökenttää on tarkasteltu hyvin mo-

nenlaisista näkökulmista. Tulkinnat asunnottomuuden syistä ja tarjotut asunnottomuu-

den ongelman ratkaisukeinot ovat kiinteässä yhteydessä ilmiön tarkastelunäkökulmaan. 

Esittelen seuraavassa asunnottomuuden eri tutkimustraditioita. Etenen asunnottomuuden 

rakenteellisesta ja konstruktionistisesta tulkintaperinteestä kokemuksellisuutta painotta-

vaan tutkimustraditioon. Kokemuksen tutkimisen problematisoiva postmodernin aallon 

uusi tutkimus saattaa tutkimusten jatkumon 2000-luvulle. Luvun päättää 2000-luvulla 

yleistynyt asumisen palvelukokonaisuuksien arviointiin keskittyvä tutkimusperinne. 

 

 

2.1 Asunnottomuus rakenteellisena, yhteiskuntapoliittisena ongelmana 

 

Yhteiskuntatieteilijä ja asuntopoliitikko Anneli Junton (1990) väitöskirjatutkimuksessa 

asunnottomuus näyttäytyi rakenteellisena ja yhteiskuntapoliittisena ongelmana. Juntto 

tutki väitöskirjatutkimuksessaan asumisen, asunnonhankinnan ja asuntopolitiikan muu-

tosta Suomessa vuosina 1858–1988. Juntto selvitti historiallisen aineiston analysoinnin 

avulla prosessia, jonka kautta Suomessa päädyttiin vallitsevaan asuntohuoltojärjestel-

mään ja asuntopoliittiseen malliin. Tutkimuksessa kuvattiin asuntohuollon rakennetta, 

asuntopoliittisia innovaatioita, modernisaation vaikutusta asumiseen, asumisen normeja 

sekä kotia ja mikrovaltaa eri ajanjaksoina. 

 

Juntto (1990) osoitti asuntopoliittisten uudistusten rantautuneen Suomeen usein tuonti-

tavarana ja ideologisen asuntopolitiikan olleen hallitsevassa asemassa asuntopoliittisten 

innovaatioiden toteutuessa hitaasti. Yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon asuntotuo-

tantotoiminta on ollut kautta linjan Suomessa vähäistä ja painopiste omistusasumisessa. 

Kuluttajan asema asuntomarkkinoilla on ollut heikko ja asumisstandardit pysyneet eu-

rooppalaisittain alhaisina aina 1900-luvun loppupuolelle.  

 

Johtopäätöksissään Juntto (1990) toteaa Suomesta puuttuneen poliittisen tahdon pitkä-

jänteiselle asuntopoliittiselle suunnittelulle. Asuntopolitiikassa on aktivoiduttu vain krii-
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sitilanteissa, päätöksenteko on ollut tehotonta ja päätösten vaikutukset lyhytaikaisia. 

Asumismarkkinajärjestelmästä on muodostunut epävakaa ja kysynnän kasvuun yli-

reagoiva. Minimitason ja tasa-arvon toteutumisen tavoittelun sijaan asuntopolitiikassa 

on keskitytty turvaamaan yhteiskunnallinen taloudellinen kasvu ja yksilöllinen sosiaali-

nen nousu. Tämäntyyppisessä asuntopoliittisessa mallissa asuntokysyntä jää väistämättä 

tyydyttämättömäksi. Opinnäytetyössäni asunnottomuutta ei lähestytä Junton tavoin puh-

taasti asuntopoliittisena, rakenteellisena ongelmana. Tehtyjen asuntopoliittisten ratkai-

sujen ja asuntopoliittisen järjestelmän nähdään kuitenkin olevan osaltaan rakentamassa 

puitteita asunnottomuuden ilmiölle. 

 

 

2.2 Konstruktionismin kriittinen ääni 

 

Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan (1991) diskurssianalyyttinen tutkimus asunnottomuudesta 

ja puutteellisesta asumisesta viranomaiskäytännöissä oli konstruktionistisen asunnotto-

muustutkimuksen edelläkävijä. Jokinen ja Juhila tarkastelivat puutteellista asumista 

sosiaalisesti määrittyneenä konstruktiona. Asunnottomuuden tutkimuksessa on perintei-

sesti kohdistettu mielenkiinto joko yhteiskunnallisiin rakenteisiin tai yksilötason prob-

lematiikkaan. Jokisen ja Juhilan tutkimuksen lähtökohdissa painottuivat jossain määrin 

rakenteelliset näkökulmat, mutta tutkijat pyrkivät ylittämään tiukan kahtiajaon ja koh-

distamaan katseensa yksilön ja rakenteiden kohtaamispaikkaan. Opinnäytetyössäni ku-

vaa yksilön ja rakenteiden välisestä kohtaamispaikasta piirretään asuntola-asukkaiden 

kokemusperäisen tiedon kautta. 

 

Jokisen ja Juhilan (1991) tutkimuksessa selvitettiin, miten puutteellista asumista määri-

tellään, käsitellään ja hoidetaan viranomaiskäytännöissä vakiintuneissa puhe- ja toimin-

tatavoissa, diskursseissa. Tutkimuksen lähtökohtana oli etäisyyden ottaminen puutteelli-

sen asumisen hallinnollisiin määrittelyihin ja ilmiön uudelleen käsitteellistäminen. Poh-

jimmaisten asuntomarkkinoiden käsite syntyi kuvaamaan yleisten omistus- ja vuokra-

asuntomarkkinoiden ulkopuolista tilaa, jossa asumismuotoja yhdistävät leimaavuus, 

viranomaiskontrolli, kehämäisyys ja pysyvyys. Tutkimuksen tavoite oli selvittää, ovatko 

viranomaiskäytännöt ylläpitämässä ja millä tavoin ne ylläpitävät pohjimmaisten asun-

tomarkkinoiden pysyvyyttä ja kehämäisyyttä.  
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Jokinen ja Juhila (1991) esittelivät viranomaiskäytäntöjen tulkitsevan analyysin pohjalta 

kaksi laajaa, pohjimmaisten asuntomarkkinoiden pysyvyyden ja kehämäisyyden kannal-

ta olennaista, tutkimuskentän käytännöissä vakiintunutta diskurssia. Tutkimuksessa so-

siaalityön ja maallikkotyön diskursseiksi nimetyissä käytännöissä pohjimmaisten asun-

tomarkkinoiden olemassaolon perusteeksi määrittyi markkinoiden asukkaiden puutteel-

linen asumiskyky, joka artikuloitiin ennen kaikkea avuttomuudeksi, vastuuttomuudeksi 

ja tahdottomuudeksi. 

 

Sekä sosiaalityön että maallikkotyön ylläpitämässä diskurssissa pohjimmaiset asunto-

markkinat ja asumiskyvyttömyys määrittyivät staattisiksi ilmiöiksi. Sosiaalityön tuotta-

massa ja ylläpitämässä muutosorientoituneessa asumiskyvyttömyysdiskurssissa asumis-

kyvyttömyyteen nähtiin voitavan vaikuttaa kuntouttavilla toimenpiteillä. Molemmat 

diskurssit osallistuivat pohjimmaisten asuntomarkkinoiden legitimointiin. Pula hyvä-

tasoisista vuokra-asunnoista ja pohjimmaisten asuntomarkkinoiden asumismuotojen 

olemassaolo mahdollistivat asukkaiden erottelun asumiskyvyn perusteella, vaikka asu-

miskyvyttömyyden ja asumisen onnistumisen arvioinnille ei löytynyt objektiivisia kri-

teereitä. Normaalisuuden ja normaalistamisen merkityksen korostus asumisessa ja vä-

häinen usko ihmisen kykyyn muuttua tekivät asumisen markkinoista kahtiajakautuneet. 

(Jokinen & Juhila 1991.) 

 

 

2.3 Asunnottomuuden koettu ja eletty todellisuus 

 

1980-luvulla suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa nousivat kiinnostuksen kohteek-

si ihmisten henkilökohtaiset kokemukset. Subjektiivinen tietäminen ja omakohtaisuus 

haastoivat professionaalisen tietämisen. (Forsberg 2002, 107–108.) Riitta Granfeltin 

tutkimukset raivasivat tilaa rakenteellisen ja konstruktionistisen tulkinnan välimaastoon 

etsimällä asunnottomuuden kokemuksellista näkökulmaa. Granfeltin (1992) lisensiaatti-

työssä pääosassa olivat asuntolan asunnottomat naiset, joita Granfelt haastatteli teema- 

ja elämäkertahaastatteluin tavoitteenaan tutkia asuntola-asumisen ja psyykkisen sairau-

den leimaavuutta ja analysoida vetäytymistä reaktiona sosiaalisten ongelmien kasautu-

miseen. Tarvitsevuuden käsitteen avulla Granfelt hahmotteli asuntola-asukkaan moni-

tasoisen riippuvuuden ja autonomiapyrkimysten välillä vallitsevaa ristiriitaa.  
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Asuntolan naisten keskuudessa leimaantuminen osoittautui eriasteiseksi ja eri syistä 

johtuvaksi. Vetäytyminen näyttäytyi reaktiona tilanteeseen, jossa vaikea sosiaalinen 

tilanne yhdistyi mielenterveydellisiin ongelmiin. Tarvitsevuuden analysointi naisten 

sosiaalisissa suhteissa osoitti heidän säilyttäneen tahtonsa autonomiaan ja löytäneen 

elämässään toteutumiskanavia autonomialle. (Granfelt 1992.) 

 

Väitöskirjatutkimuksessaan Riitta Granfelt (1998) palasi jälleen asunnottomien naisten 

pariin. Tutkimuksessa asunnottomuuden korvasi kodittomuuden käsite. Tutkimuksen 

tavoitteena oli kodittomien naisten elämän psykososiaalisten kysymysten tutkiminen ja 

kodittomuuden kuvan rakentaminen. Kodittomuuden lisäksi tutkimusta jäsensivät mar-

ginalisaation ja kiinnipitävän ympäristön käsitteet. Empiirisen, psykososiaalisesti pai-

nottuneen kuvauksen kautta kodittomuus näyttäytyi tutkimuksessa asunnottomuutta 

laajempana, teoreettisempana ja voimakkaammin henkilökohtaisiin kokemuksiin liitty-

vänä käsitteenä. Marginalisaatio sai muotonsa särkyneessä äitiydessä sekä juovassa ja 

väkivaltaisessa elämässä.  

 

Granfelt (1998) analysoi väitöskirjatutkimuksessaan myös asiakassuhteen mahdollisuut-

ta toimia eheytymisen mahdollistavana kiinnipitävänä ympäristönä. Tutkimuksen kes-

keisin sisältö liittyi särkymiseen ja paikattomuuteen. Granfelt kysyi, onko ihmisellä oi-

keutta elää erilaisen, särkyneen ihmisen elämää ja saada tukea omanlaisen elämäntyylin 

löytämiseen silloinkin, kun elämässä on tapahtunut merkittäviä menetyksiä. Tutkimuk-

sessa ihmisen oikeus yksityisyyteen asettui kyseenalaistamaan ja haastamaan paikatto-

muuden kokemuksen. 

 

 

2.4 Postmodernin aallon uusi tutkimus 

 

1990-luvun jälkeen postmodernin aalto problematisoi kokemuksen tutkimisen. Henki-

lökohtaisen kokemuksen sijaan puhuttiin kokemuksen tilannesidonnaisuudesta ja sosi-

aalisesta välittyneisyydestä. Henkilökohtaisen minän korvasi sosiaalinen minä ja margi-

naaliin sovitettavien henkilökohtaisista kokemuksista puhumista alettiin välttää. Tutki-

muksessa etualaa valtasivat identiteetin ja subjektiaseman kaltaiset käsitteet. (Forsberg 

2002, 108.) Opinnäytetyössäni suhtaudutaan kokemuksen tutkimiseen kriittisesti. Kiin-
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nostuksen kohteena ei ole kokemus tai kokemuksellisuus sinänsä, mutta tutkittavaa il-

miötä lähestytään kokemusperäisen tiedon kautta. Kokemusperäinen tieto ja tietäminen 

nähdään arvokkaina – joskin problemaattisina – tiedon ja tietämisen muotoina. 

 

Anni Vanhalan (2005) ja Anna Kulmalan (2006) väitöskirjatutkimukset paikantuivat 

molemmat asunnottomien asuntolaan. Vanhala perehtyi väitöskirjatutkimuksessaan 

asuntolassa tehtävään asiakastyöhön tavoitteenaan kuvata asuntolaa auttamistyön käy-

täntönä. Tutkimus oli etnografinen keskittyen arjessa selviytymisen ja toimimisen mah-

dollistavien rutiininomaisten tapojen näkyväksi tekemiseen. Tutkimuksessaan Vanhala 

kysyi, millainen asiakkuus auttamistyössä on tietyssä paikassa työskentelyn ja toimin-

nan kohteena.  

 

Asuntolassa käytyjen keskustelujen, toteutettujen haastattelujen ja asuntolan asiakirjo-

jen analysointi osoitti viimesijaisuuden kategorian kuvaavan niin asuntolan paikkaa 

auttamistyön verkostossa, auttamistyön toimintatapoja asuntolassa kuin asuntola-

asukkaan paikkaa asiakaskategorioissakin. Asuntolan asiakkuutta määriteltiin lähes 

poikkeuksetta asukkaaksi hakeutuviin liitettävistä ominaisuuksista käsin, jolloin laa-

jempi yhteiskunnallinen konteksti jäi näkymättömäksi. Asuntolan työntekijöiden käyt-

tämät merkityksenannot ja jäsennykset myös siirtyivät asuntolan asukkaiden omaan 

puheeseen. (Vanhala 2005.) 

 

Kulmala (2006) puolestaan tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan asuntolan ihmisten 

kertomusten avulla identiteetin rakentumista. Kulmalan tutkimuksessa lähtökohtana oli 

todellisuuden tarkastelu sosiaalisena konstruktiona ja kielen näkeminen keskeisenä kon-

struktion välineenä. Omakohtaisia kertomuksia elämästä ja sen kulusta analysoimalla 

Kulmala jäsensi leimatun identiteetin identiteetiksi, jossa henkilökohtaiseen identiteet-

tiin kietoutuu sosiaalinen, tiettyyn ryhmään liitettävä identiteetti. Toiseus kuvasi koke-

muksellista suhdetta toisiin. Leimattu identiteetti oli auttamistyössä usein yhteydessä 

kielteisiin sosiaalisiin identiteetteihin ja kategorioihin, mikä teki luokittelun ja katego-

risoinnin tunnistamisesta auttamistyön ammatissa erityisen merkityksellistä. 

 

 



13 

 

2.5 2000-luvun arviointitutkimukset 

 

2000-luvulla asunnottomuuden ja asumispalvelujen tutkimuksessa ovat paikkansa va-

kiinnuttaneet myös erilaiset arviointitutkimukset (esim. Hynynen 2005; Partanen 2006; 

Ahonen 2007; Lehtonen & Salonen 2008). Arviointitutkimuksissa keskeistä on asumi-

seen liittyvien palvelukokonaisuuksien arviointi. Arviointitutkimuksia on toteutettu 

myös erilaisten palvelukokonaisuuksien kehittämistarpeita ajatellen. Opinnäytetyöni 

voisi sanoa asettuvan asunnottomuuden tutkimustraditiossa palvelujen kehittämiseen 

liittyvän tavoitteensa vuoksi lähelle arviointitutkimuksia.  

 

Leena Lehtosen ja Jari Salosen (2008) arviointitutkimus toimi osana Espoon Diakonis-

sasäätiön Asumisen taidot -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen 

asumisen palvelumalli. Lähtökohdaksi otettiin asunnottomuuden tarkastelu asumisen 

taitojen puutteisiin nivoutuvana ongelmana. Hankkeen tutkimusosiossa asunnottomuu-

den ilmiötä kuvattiin kattavasti asunnottomuutta koskevista tilastotiedoista, asiakkaiden 

taustatiedoista sekä työntekijöiden ja asiakkaiden haastatteluista koostuvan empiirisen 

aineiston pohjalta.  

 

Tutkimuksessa arvioitiin tuettua asumista ja tuetun asumisen tarvetta Espoossa sekä 

hyvää asumista, hankkeessa kehitettyä palvelumallia ja hankkeen kokonaisuutta. Kehi-

tetyn asumisen tukipalvelun, TUPA-mallin, vahvuudeksi havaittiin ennalta ehkäisyn ja 

varhaisen puuttumisen painottuminen sekä tarjotun tuen intensiivisyys ja joustavuus. 

Mallilla ei kuitenkaan onnistuttu tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevia asunnon 

tarvitsijoita, ja mallin heikkoudeksi nimettiinkin sen voimattomuus eniten apua tarvitse-

vien asiakkaiden motivoinnissa tuen piiriin. (Lehtonen & Salonen 2008) 

 

Vallitsevan asunnottomien palvelujärjestelmän arviointi on osa tutkimustani. Lähtökoh-

daksi ei kuitenkaan oteta useiden ilmestyneiden arviointitutkimusten tavoin tulkintaa 

asunnottomuudesta yksilön asumiskyvyn tai asumisen taitojen puutteesta johtuvaksi 

ilmiöksi. Asunnottomuuden katsotaan syntyvän suhteessa yhteiskuntaan ihmisineen, 

rakenteineen ja käytäntöineen. Yhteiskunnalliset olosuhteet, tehdyt asuntopoliittiset 

ratkaisut ja sosiaalipoliittiset linjaukset sekä auttamisjärjestelmän käytännöt rakentavat 

puitteita asunnottomuudelle piirtäen sen arkkitehtuuria.  



14 

 

3 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET  

 

 

Käsitteelliset valinnat rajaavat tutkimusta ja auttavat jäsentämään tutkimusaineistoa. 

Toisaalta liian varhain tehdyt käsitteelliset valinnat saattavat kaventaa tutkijan näkö-

kenttää. Tutkimuksen alkuvaiheessa en halunnut rajata tutkimuksen tarkastelunäkökul-

maa tiukoin käsitteellisin kehyksin. Pyrin olemaan tietoinen asunnottomuuden tutkimus-

traditiossa esiintyvistä käsitteistä säilyttäen samalla avoimuuden uudenlaisille käsitteel-

listämisen tavoille, sillä asunnon ja kodin puute on paitsi poliittista ja yhteiskunnallista 

myös henkilökohtaista ja paikallista. Halusin antaa aineistolle mahdollisuuden kertoa 

omaa tarinaansa tutkitusta ilmiöstä. Pyrin hahmottamaan ilmiötä sellaisena kuin se tut-

kimuskentällä paikallisella tasolla ilmeni.  

 

Tutkimusprosessin aikana tutkittavaa ilmiötä oli mahdollista alkaa ymmärtää uudella, 

tutkimuskontekstia ajatellen erityisellä tavalla, jolloin myös käsitteelliset valinnat alkoi-

vat selkiytyä. Aloitan tutkimusten keskeisten käsitteiden määrittelyn asunnottomuuden 

erilaisten määritelmien ja dikotomioiden esittelyllä. Asunnottomuudesta siirryn asumis-

palvelujen tarkasteluun. Kuvaan asumispalvelujen lainsäädännöllistä perustaa ja vaihto-

ehtoisia lähtökohtia asumispalvelujen järjestämiselle.  Luon myös katsauksen köyhyy-

den, huono-osaisuuden, syrjäytymisen ja marginalisaation toisiinsa kietoutuviin käsittei-

siin. Samalla erittelen, miten ja missä merkityksessä käytän käsitteitä opinnäytetyössäni. 

Lopuksi taustoitan diakonista lähimmäisen auttamista myöhempää auttamistyötä autta-

misen teologian näkökulmasta tarkastelevaa tekstiosuutta varten. 

 

 

3.1 Asunnottomuuden määritelmät ja dikotomiat 

 

Asunnottomuus ilmiönä ja kuva asunnottomuudesta ovat muuttuneet ja monimuotoistu-

neet ajan kuluessa. Kuva asunnottomasta yksinäisenä, keski-iän ylittäneenä ja alkoholi-

soituneena miehenä elää silti sitkeässä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 

(2008, 2) vuosittain julkaisemassa asunnottomuusselvityksessä asunnottomuuden määri-

telmä on melko perinteinen. Asunnottomiksi luokitellaan ulkona, tilapäissuojissa ja 

asuntoloissa majoittuvat sekä asunnon puutteen vuoksi tilapäisesti tuttavien ja sukulais-
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ten luona tai laitoksissa asuvat. Selvitykseen kerätään tietoja myös vailla asuntoa olevis-

ta vapautuvista vangeista ja asunnottomista perheistä. 

 

European Federation of National Organisations working with the Homeless (2007), eu-

rooppalaisten asunnottomuuden parissa työskentelevien järjestöjen katto-organisaatio, 

on luonut yhteiseurooppalaisen määritelmän asunnottomuudesta, ETHOS-typologian. 

ETHOS-typologian kautta asunnottomuus on ymmärrettävissä Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen määritelmää laajempana ja monimutkaisempana ilmiönä. Lehtosen 

ja Salosen (2008, 22) suomennoksessa typologiasta sen pääluokat muodostuvat ulkona 

asuvista, asunnottomista, turvattomasti asuvista ja epätarkoituksenmukaisesti asuvista. 

Määritelmässä asunnottomuus kattaa siten perinteisen asunnottomuuden lisäksi myös 

häätöuhan, asunnon haltuunoton uhan tai väkivallan uhan alla elämisen sekä epätyydyt-

tävän ja erittäin ahtaan asumisen.  

 

Suomessa puhutaan konkreettisen absoluuttisen asunnottomuuden ohella suhteellisesta 

asunnottomuudesta, joka lähenee ETHOS:n asunnottomien ja turvattomasti asuvien 

kategorioita. Suhteellinen asunnottomuus ei ole yhtä silmin havaittavaa ja konkreettista, 

mutta siihen liittyy aina turvattomuuden ja tilapäisyyden tuntua (Granfelt 1998, 55). 

Suomessa puhutaan myös uudesta asunnottomuudesta, jolla viitataan etenkin nuorten, 

naisten, psyykenhäiriöisten, huumeongelmaisten ja perheiden asunnottomuuteen. Nä-

kymättömällä asunnottomuudella puolestaan tarkoitetaan vaikeasti havaittavaa, tilastoja 

pakenevaa asunnottomuutta, mitä on esimerkiksi nuorten asustelu tuttavien ja sukulais-

ten luona oman asunnon puutteen vuoksi (Granfelt 1998, 48–49). 

 

Sirkka-Liisa Kärkkäinen (2005, 313–314) pitää asunnottomuuden käsitettä liian sup-

peana kuvaamaan asunnottomuuden ilmiökenttää. Kärkkäinen toteaa asunnottomuutta 

pidettävän Suomessa ennen kaikkea asunnon järjestämiseen liittyvänä ongelmana, jol-

loin etenkin asunnottomilla mielenterveys- ja päihdeongelmaisilla on vaarana jäädä 

vaille hoitoa, huolenpitoa ja asumispalveluja. Hän ehdottaa yhdeksi vaihtoehtoiseksi 

käsitteeksi kodittomuuden (Kärkkäinen 2005, 315). Muissa Pohjoismaissa kodittomuu-

desta puhutaankin yleisesti asunnottomuuden rinnalla tai sijasta. Myös Suomessa kodit-

tomuuden käsite nousee aika ajoin pinnalle asunnottomuuskeskustelussa.  
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Granfelt (1998, 47) on käyttänyt kodittomuuden käsitettä tarkoituksena kuvata koke-

mukseen ja subjektiivisen hyvinvointiin kiinteästi liittyvää tilaa. Kodittomuuden voi 

katsoa tunnelatautuneena käsitteenä soveltuvan erityisesti laadulliseen, ihmisten koke-

muksia ja annettuja merkityksiä painottavaan tutkimukseen (Granfelt 1998, 47). Kodit-

tomuus luo tilaa inhimillisemmälle, monimerkitykselliselle kokemukselle oman paikan, 

niin fyysisen kuin henkisenkin, puutteesta. Tutkimuksen konstruktionismista vaikutteita 

saaneen lähestymistavan vuoksi pidättäydyn tutkimuksessa käyttämään asunnottomuu-

den käsitettä. Vaikka tutkimuksesta on kuultavissa haastateltujen asunnottomuudelle 

antama ääni, suunnataan tutkimuksessa katse myös yhteiskuntaan, jossa asunnottomuu-

den kaltaisen ilmiön olemassaolo on mahdollista. Lisäksi haastatellut käsitteellistivät 

oman paikan puutteensa asunnottomuudeksi, ja koen mielekkääksi työssäni kunnioittaa 

asunnottomuuden arjen asiantuntijoiden omaa käsitteellistämisen tapaa. 

 

 

3.2 Asumispalvelujen lähtökohdat ja sisällöt 

 

Asumispalvelut eli palvelu- ja tukiasumisen järjestäminen on kuntien lakiin perustuva 

velvollisuus. Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan sosiaalihuoltoa on toteutettava ensi-

sijaisesti itsenäisen asumisen mahdollistavin tukitoimin. Erityisestä syystä apua tai tu-

kea asunnon tai asumisen järjestämisessä tarvitsevalle on kuitenkin annettava asumis-

palveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 

(733/1992) mahdollistaa kunnille vaihtoehtoisia tapoja järjestää sosiaalihuollon palve-

lut. Kunnat voivat tuottaa palveluja itse, yhteissopimuksin toisten kuntien kanssa, kun-

tayhtymän kautta, palvelusetelein tai ostamalla palveluja ulkopuoliselta taholta, kuten 

Riihimäellä on asumispalvelujen suhteen tehty.  

 

Kuntien järjestämillä asumispalveluilla on erilaisia lähtökohtia, sisältöjä ja painotuksia. 

Perinteisesti asumisen tukea on tarjottu tukiasunnoissa, asumisyhteistöissä tai erityisissä 

taloyhtiöissä. Integroiduissa palvelumalleissa, kuten TUPA-mallissa, tukea on mahdol-

lista viedä tavallisen asuntokannan asuntoihin. Asumispalvelun sisällä voi korostua pal-

veluohjauksen merkitys. Asumisohjauksen tai sosiaalisen isännöinnin lisäksi tuki voi 

muodostua vertaistuesta. (Lehtonen & Salonen 2008, 40–43.) Suomalaisen palvelujär-

jestelmän logiikka pohjautuu kuitenkin kautta linjan reaktiiviseen toimintamalliin. Esi-
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merkiksi Iso-Britanniassa asuntopalvelujärjestelmään sisältyy kolme ennaltaehkäise-

vään toimintaa painottuvaa interventiotasoa: varhainen puuttuminen, ennen kriisiä ta-

pahtuva puuttuminen ja uusiutuvan asunnottomuuden ehkäiseminen. (Emt. 38.)  

 

Vaihtoehtoja asumispalvelujen ja asumispalvelujärjestelmien rakentamiseen on monia. 

Mats Bild (2006, 295) on luokitellut asumispalvelukokonaisuuksia niiden sisältämän 

tuen ja asumisen painotuserojen suhteen. Asumisen porrasmallissa asumisen merkitys 

korostuu hoivaan ja huolenpitoon nähden. Asunnottomilla nähdään olevan puutteita 

asumiskyvyssään, joskin näitä taitoja ajatellaan Jokisen ja Juhilan (1991, 47–48) ku-

vaaman muutosorientoituneen asunnottomuusdiskurssin tavoin voitavan opetella. Taito-

jen karttuessa siirrytään hierarkian alimmalta tasolta kohti omaa asuntoa. Yleensä reitti 

kulkee asuntolamaisista olosuhteista tuettuun asumiseen ja itsenäiseen asumismuotoon.  

 

 

3.3 Köyhyydestä huono-osaisuuteen, syrjäytymisestä marginaalisuuteen 

 

Köyhyyden, huono-osaisuuden ja syrjäytymisen käsitteet esiintyvät tiuhaan asunnotto-

muuden tutkimustraditiossa. Aiempien tutkimusten kautta ne ovat kulkeneet mukanani 

tutkimuksen alusta asti. Kokemuksellisen tiedon merkitystä painottavassa tutkimuksessa 

voi olla haitallista sijoittaa tarkasteltavan ilmiön kokemusasiantuntijat edustamaan val-

miiksi määriteltyjä marginalisoivia kategorioita. Tämän vuoksi etsin hahmoa käsitteille 

ennen kaikkea tutkimusaineiston kautta. Pyrin seuraavassa lyhyesti määrittelemään 

köyhyyden, huono-osaisuuden, syrjäytymisen ja marginalisaation toisilleen läheisiä 

käsitteitä. Käsitteiden määrittelyn yhteydessä kuvaan, missä merkityksessä ja miten 

käsitteet ovat mukana jäsentämässä tutkimuksen aineistoa.  

 

Useissa tutkimuksissa asunnottomia yhdistäväksi tekijöiksi on nimetty köyhyys ja heik-

ko taloudellinen asema (esim. Jokinen & Juhila 1991, 7; Granfelt 1998, 79). Kapeim-

millaan köyhyys voidaan määritellä välittömäksi uhaksi terveydelle ja fysiologiselle 

toimintakyvylle. Tällöin puhutaan absoluuttisesta köyhyydestä. Köyhyys voidaan ym-

märtää myös poliittisten osallistumismahdollisuuksien, palvelujen ja perusrakenteiden 

sekä tiedonsaannin puutteiksi yksilön elämässä. Suhteellisen köyhyyden yhteydessä 

puhutaan usein pienituloisista ja vähävaraisista, ja sitä mitataan suhteessa kunkin maan 
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yleiseen tulotasoon. (Näkki 2007.) Tutkimuksessani absoluuttisella ja suhteellisella 

köyhyyden tulkinnalla on molemmilla oma merkityksensä, ja köyhyyttä tarkastellaan 

ennen kaikkea suhteessa työhön ja toimeentuloon. 

 

Syrjäytymistutkimuksen juuret juontavat köyhyystutkimukseen. Köyhyyttä voidaan 

tarkastella yhtenä syrjäytymisen ulottuvuutena ja laajassa merkityksessään köyhyys 

lähestyy syrjäytymistä. Köyhyys kuitenkin kattaa yleensä vain yhden hyvinvoinnin ulot-

tuvuuden, aineellisen hyvinvoinnin. Syrjäytyminen taas on moniulotteista. Köyhyys on 

käsitteenä staattinen, kun syrjäytyminen on prosessiluonteensa vuoksi dynaamista. 

(Heikkilä 2000, 170–171.) Syrjäytymisestä voidaan puhua viitaten syrjäytyneisiin ihmi-

siin, ihmisryhmiin ja alueisiin, sosiaalisten ongelmien kasautuvuuteen ja yksilölliseen 

moniongelmaisuuteen, syrjäytymiseen yhteiskunnallisena prosessina tai marginaalisiin 

ongelmiin sosiaalipoliittisessa toimintajärjestelmässä (Näkki 2007). Vuonna 2010 köy-

hyys ja syrjäytyminen ovat Euroopassa erityisen ajankohtaisia ilmiöitä. Euroopan unio-

ni on asettanut vuoden 2010 teemaksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyn. 

 

Opinnäytetyössäni huono-osaisuutena ymmärretään syrjäyttävät psykososiaaliset tekijät. 

Huono-osaisuuden ulottuvuuksista tarkastellaan erityisesti mielenterveyteen, päih-

teidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvää problematiikkaa. Tarkastelussa korostuu huo-

no-osaisuuden kontekstuaalinen luonne. Kokemus ei synny tyhjiössä, vaan suhteessa 

ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen. Kuten henkilökohtainen on poliittista, on sitä 

myös huono-osaisuus. Huono-osaisuuden kasautumisen myötä tapahtuva liike keskus-

tasta kohti reuna-alueita kuvaa syrjäytymisen dynaamista prosessiluonnetta. Syrjäyty-

mistä tarkastellaan monitasoisena syrjäyttämisenä yhteiskunnallisesti hyvästä ja nor-

maalina pidetystä. 

 

Moniulotteisuudestaan huolimatta syrjäytymisen ja huono-osaisuuden käsitteillä on ne-

gatiivinen kaiku ja ne liittyvät useimmissa merkityksissään negatiivisiin muutoksiin. 

Syrjäytymisen käsitettä on kritisoitu voimakkaasti viime vuosikymmeneltä lähtien ja 

sen rinnalla on alettu kuljettaa osattomuuden, sosiaalisen deprivaation ja marginalisaa-

tion kaltaisia käsitteitä. Riitta Granfelt (1998, 80–82) on kuvannut marginalisaation kä-

sittävän luontevasti sosiaalista syrjäytymistä laajemman tematiikan. Marginalisaatio 

sisältää sivullisuuden, erilaisuuden ja toiseuden teemat kadottamatta sosiaalis-
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taloudellisen huono-osaisuuden perspektiiviä. Marginaalisuus ei kuitenkaan itsestään 

selvästi edellytä sosiaalis-taloudellista huono-osaisuutta, vaikka se sisältää köyhyyden, 

huono-osaisuuden ja syrjäytymisen mahdollisuuden. 

 

Marginaali määrittyy suhteessa keskukseen edustaen keskukseen nähden syrjätilaa ja 

toiseutta. Kahtiajakoa tuotetaan ja uusinnetaan arkipäiväisissä ja institutionaalisissa käy-

tännöissä. Kulttuuriset käsitykset marginaalista muotoutuvat pitkälti keskuksesta ja val-

taväestöä edustavista käsin. (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 10–12.) Tutkimukses-

sa teen näkyväksi marginaaliin sijoittamisen mekanismeja. Valta-asetelma mahdollistaa 

myös vakiintuneet käsitykset ja toimintatavat kyseenalaistavan vastapuheen. Raja-aidat 

keskustan ja marginaalin välillä voidaan nähdä liikkuvina ja neuvoteltavina. (Jokinen, 

Huttunen & Kulmala 2004, 11, 15.) Marginalisaatioon sisältyy vapauttava, valtasuhteita 

horjuttava ja vakiintuneita käsitteellisiä raja-aitoja uudelleen neuvotteleva ulottuvuus.  

 

Lähtökohtaisen neutraaliutensa ja eri tulkintoja mahdollistavan luonteensa vuoksi mar-

ginalisaatio sopii köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden käsitteiden rinnalle 

myös omaan tutkimukseeni. Etenkin johtopäätöksissä käsittelen marginaalista murtau-

tumisen keinoja ja keinoja rakentaa uudenlaista tilaa marginaaliin. Tutkimuksessa ky-

syn, onko marginaalissa mahdollista rakentaa toisenlaista tilaa, asemaa ja identiteettiä, 

minkälaisena keskusta näyttäytyy marginaalista käsin sekä millaisia vallan ja toiminnan 

mahdollisuuksia tai mahdottomuuksia marginaalista käsin avautuu. 

 

 

3.4 Diakoninen lähimmäisen auttaminen 

 

Tutkimuksessa aihetta tarkastellaan myös suhteessa diakoniseen lähimmäisen auttami-

seen. Kirkon diakonian juuret juontavat Uuteen testamenttiin ja varhaiskirkkoon. Eten-

kin rakkauden kaksoiskäsky (Matt. 22:37–40), Uuden testamentin vertauskuvalliset ta-

rinat, Jeesuksen elämä ja opetukset sekä alkuseurakunnan elämäntapa huolenpidon yh-

teisönä ovat suuntaviivojen määrittäjiä diakonialle. (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko 2009.) Laajimmillaan kaikki auttamistyö tai kristillinen lähimmäisen auttaminen 

voidaan mieltää diakoniaksi. Tutkimuksessa viittaan diakoniatyöllä ensisijaisesti Suo-
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men evankelisluterilaisen kirkon toteuttamaan diakoniseen auttamistyöhön. Lähimmäi-

sen auttamiseksi ymmärrän kaiken lähimmäisen hyvään suuntautuvan toiminnan. 

 

Hyvinvointivaltion kukoistuskaudella 1970–80-luvuilla diakoniatyö painottui virkistys- 

ja leiritoimintaan sekä hengelliseen työhön. 1990-luvun taloudellisen laman myötä dia-

konian tarve sosiaalipoliittisella kentällä kasvoi. Yhteiskunnan tarpeet muuttuivat, dia-

koniatyön piiriin hakeutui uudenlaisia asiakasryhmiä ja diakoniatyössä kohdatut ongel-

mat yllättivät laajuudellaan ja haastavuudellaan. (Yeung 2007, 5–6.) Seurakunnan työ 

suuntautui paikkaamaan hyvinvointivaltion palvelujärjestelmän aukkoja. Kehitetyt uu-

det työmuodot, etenkin taloudellisen ja sosiaalisen huolenpidon muodot, jäivät laman 

jälkeen pysyviksi käytännöiksi diakoniatyössä. (Grönlund & Juntunen 2006, 179.)  

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon (1993) kirkkolainsäädäntöön kuuluvan kirkkojär-

jestyksen (4. luku, 3 §) mukaan seurakunnan diakoniatyön tarkoituksena on kristilliseen 

rakkauteen pohjaavan hengellisen, aineellisen ja ruumiillisen avun antaminen hä-

dänalaisille. Avun tulee kohdistua erityisesti niihin, joiden hätä on suurin ja joita ei 

muulla tavoin auteta. Kirkko määritteli 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle 

laatimassaan diakonia- ja yhteiskuntatyön linjauksessa diakonian ja yhteiskuntatyön 

visioksi vastuun ja osallisuuden yhteisönä toimimisen ja kasvamisen. Vision pohjalta 

diakonian tulee hakeutua ihmisten pariin, etsiä heikkoja ja syrjäytyneitä ja taistella hei-

dän puolestaan. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2007, 26–27.) Asuntolan asiak-

kaiden, yhteisössämme marginaaliin sijoitettujen, kertomukset tarjoavat yhdenlaisen 

näkymän kirkon diakoniatyöhön syrjäytyneiden keskuudessa. 

 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon (2003, 35–36) strategiassa vuoteen 2015 nostetaan 

kirkon ylimmiksi arvoiksi Pyhän kunnioituksen lisäksi vastuullisuus, oikeudenmukai-

suus ja totuudellisuus. Arvot paitsi viestivät yhteisön identiteetistä myös ohjaavat yhtei-

sön ja sen jäsenten toimintaa.  Arvot suuntaavat yhteisöä huolehtimaan lähimmäisistään 

ja taistelemaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Opinnäytetyössä auttamisen teologiasta, 

lähimmäisen auttamisen etiikasta ja kristillisestä ihmiskäsityksestä rakentuu erityinen 

diakoninen viitekehys asunnottomuuden ilmiön ja asunnottomien parissa tehdyn amma-

tillisen työn tarkastelulle.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Laadullinen tutkimus soveltuu tutkimuskohteena olevien toimijoiden omien tulkintojen 

esille nostamiseen ja antaa perinteisesti vaiennetuille toimijaryhmille mahdollisuuden 

saada äänensä kuuluviin (Hakala 2007, 19). Siten tutkittavan ilmiön, asunnottomuuden, 

laadullinen tarkastelu oli opinnäytetyössäni perusteltua. Kuvaan luvussa tutkimuspro-

sessia avaten samalla tutkimuksen eri vaiheissa tekemiäni metodologisia ratkaisuja. Ra-

jaan metodologian koskemaan tutkimuksen metodiikkaa ja metodien käyttöä.  

 

Tutkimuksen metodologisten valintojen taustalla voidaan ajatella vaikuttavan tutkijan 

käsityksen ihmisestä, todellisuudesta ja tietämisestä. Tutkijana en miellä todellisuutta 

annettuna tai suhtaudu tietämiseen selviönä. Tutkimuksen metodologisen ratkaisut on 

tehty tästä peruslähtökohdasta käsin. Pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkittavaa 

ilmiötä, en esittämään tosiväittämiä sen luonteesta. Luku etenee tutkimuksen tavoitteista 

aineistonkeruumenetelmän ja tutkimusympäristöstä tutkimusaineiston esittelyyn. Lo-

puksi kuvaan käyttämiäni aineiston analyysin menetelmiä.  

 

 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Asunnottomille suunnattuja palveluja kehitettäessä on merkityksellistä tuoda esiin pal-

velujen kohderyhmän edustajien ja palvelujen käyttäjien, asunnottomien, oma näkö-

kulma. Asunnottomat voivat kertoa paitsi omasta asunnottomuudestaan ja asunnotto-

muudesta koettuna, elettynä todellisuutena myös viranomaiskäytäntöjen ja asumispalve-

lujen merkityksestä asunnottoman elämässä. Opinnäytetyön tavoite on kolmiosainen. 

Ensinnäkin tavoitteena on selvittää asunnottomuudelle altistavia tekijöitä. Toisena ta-

voitteena on paikantaa asunnottomien auttamisjärjestelmän mahdollisia puutteita. 

Kolmantena tavoitteena on luoda parannusehdotuksia asunnottomien auttamisjärjes-

telmään. Työssä aihetta tarkastellaan myös diakonian ja kristillisen lähimmäisen autta-

misen etiikan näkökulmasta.  
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Tutkimukseni tarkoitus ei ole toimia kaikkien Riihimäen asunnottomien kollektiivisena 

puheenvuorona. Parhaimmillaan tutkimus kuitenkin onnistuu tavoittamaan jotain olen-

naista ja yleistettävissä olevaa niin asunnottomuudesta kuin asumispalveluistakin. Rii-

himäelle rakennettavan uuden asuntolan palvelutarjontaa kehitetään nykyisestä. Palve-

lukonseptin uudistus tullaan toteuttamaan uuden asuntolarakennuksen käyttöönoton 

yhteydessä. (Ravantti 2009a.) Tutkimus antaa työvälineitä pohtia uudenlaisia tapoja 

vastata asunnottomien tarpeisiin ja kehittää asumispalveluja asiakaslähtöisesti. 

 

 

 4.2 Aineistonkeruun metodi 

 

Tutkimusmetodin koostuu käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa 

havainnot. Tutkimusmetodi sisältää myös säännöt, joiden mukaan tuotettuja havaintoja 

muokataan ja tulkitaan. Muokkaamalla ja tulkitsemalla havaintoja tutkija mahdollistaa 

havaintojen merkityksen arvioinnin. (Alasuutari 1999, 82.) Tutkimustehtävästäni ei ol-

lut olemassa valmista laadulliseen tarkasteluun soveltuvaa aineistoa, minkä vuoksi oli 

välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista kerätä uusi aineisto. Tutkimuksen tavoite ja teo-

reettinen viitekehys määrittää, millaista aineistoa on järkevää kerätä. Tutkimuksessa 

ilmiötä lähestyttiin kokemusperäisen tiedon kautta, minkä vuoksi aineisto kerättiin asi-

anomaisilta, asunnottomilta asuntopalvelujen käyttäjiltä, itseltään. 

 

Aineistonkeruumetodina toimi haastatteleminen. Haastattelutilanteessa ihminen tulee 

nähdyksi subjektina samalla, kun arkojen aiheiden esiin nostaminen mahdollistuu. Li-

säksi haastatteleminen tarjoaa mahdollisuuden selventää ja syventää saatuja tietoja heti 

haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35.) Tutkimuksessa liikuttiin henkilö-

kohtaisilla elämänalueilla ja tarkasteltiin tutkittaville merkityksellisiä ja tunnepitoisia 

asioita. Henkilökohtainen, välittömässä vuorovaikutuksessa tapahtuva kohtaaminen oli 

siksi inhimillisin ja eettisesti kestävin tapa etsiä aiheesta kokemusperäistä tietoa. 

 

Toteutin aineistonkeruun puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Kun tulkitaan merki-

tysrakenteita, ihmisten tapaa hahmottaa ja jäsentää asioita, aineistona tulee olla tekstiä, 

jossa ihmiset puhuvat asioista omin sanoin (Alasuutari 1999, 83). Puolistrukturoitu 

haastattelun muoto mahdollisti haastattelun etenemisen ja syvyyden säätelemisen itse 
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haastattelutilanteessa. Puolistrukturoiduissa haastattelumenetelmissä jokin haastattelun 

näkökohta on lyöty lukkoon (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Haastatteluissani käsitellyt 

teemat olivat valmiiksi asetettuja varsinaisten haastattelukysymysten jäädessä avoimik-

si, haastattelutilanteessa muotoutuviksi. Haastatteluista oli myös tarvittaessa mahdollista 

tehdä ”kevyempiä” käsitellen teema-alueita vain pintapuolisesti. 

 

Haastattelun teemat on usein johdettu tutkimuksen teoreettisista peruskäsitteistä (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 66). Tutkimushaastatteluiden rungon muodostavat neljä teemaa 

rakentuivat sekä tutkimuksen tavoitteiden että tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta (LIITE 1). Tutkimuksen teoreettisten käsitteiden, haastattelun teemojen ja ai-

neistoa jäsentävän analyysikehikon välillä onkin yhtymäkohtia, joskaan ne eivät ole 

täysin yhteneväisiä. Tutkimushaastattelun teemat ovat elämä ilman asuntoa, asumispal-

velut, tulevaisuus ja hyvä asuminen sekä diakoniatyö. 

 

Ensimmäisen haastatteluteeman kohdalla tavoitteena oli paikantaa haastateltavien elä-

mästä muutos- ja murtumakohtia, jotka mahdollistaisivat asunnottomuudelle altistavien 

tekijöiden kartoittamisen. Asumispalvelujen teema oli tarpeellinen kokemustiedon ta-

voittamiseksi auttamisjärjestelmästä, erityisesti asuntola-asumisesta ja muista asumisen 

kannalta olennaisista palveluista. Kokemustieto auttamisjärjestelmästä mahdollisti pal-

velujen kehittämispisteiden paikantamisen. Tulevaisuuden ja hyvän asumisen valikoi-

tuminen haastatteluteemaksi perustui tutkimuksen tavoitteeseen kartoittaa polkuja pois 

asunnottomuudesta. Haastatteluissa käsittelimme myös diakoniatyön teemaa kartoittaen 

haastateltujen kokemuksia kirkon diakoniatyöstä ja keskustellen laajemminkin hengelli-

syyden kysymyksistä haastateltujen elämässä. 

 

 

4.3 Aineistonkeruu 

 

Riihimäellä toteutetaan porrasmallin kaltaista kolmiaskelmaista asumispalvelumallia. 

Riihimäen asumispalvelumallissa asunnottoman on tarkoitus siirtyä asumiskykyisyyten-

sä osoitettuaan asuntolasta tuettuun asumiseen. Tukiasunnossa asujan tulee suoriutua 

vuokranmaksusta ja muista sovituista velvoitteistaan sekä olla päihteettä. Riihimäen 27 

Y-säätiön tukiasunnon ja noin 15 tukiasuntosopimuksella olevan Nuorisoasuntoliiton 
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asunnon tukiasumista seuraa asumisohjaaja. Nuorisoasuntoliiton omistamat tukiasunnot 

on varattu alle 25-vuotiaille, Y-säätiön asunnot lähinnä yli 25-vuotiaille. Jos tukiasumi-

sessa ei ilmene häiriöitä, matka jatkuu kohti itsenäistä asumista. Kaupungin asuntokan-

nassa asumisen sujumista seuraa asukasisännöitsijä. (Ravantti 2009b.) 

 

Keräsin tutkimusaineiston Riihimäen Seudun Koivukoti Yhdistyksen ylläpitämän asun-

tolan asiakkailta. Koivukoti on asuntopalveluja tuottava päihde- ja moniongelmaisten 

kuntouttava yhdistys, jonka palvelutarjonta koostuu selviämishuone-, asunto- ja tu-

kiasumispalveluista sekä kuntoutusyksikön, jatkokuntoutusyksikön ja turvakodin palve-

luista. Haastattelin tutkimukseen asuntolan asiakkaita kahdesta syystä. Ensinnäkin halu-

sin haastateltavien jo olevan asumispalvelujen piirissä, jotta heiltä löytyisi kokemuspe-

räistä tietoa asumispalveluista. Toiseksi toivoin heillä olevan lähellä kokemus asunnot-

tomaksi joutumisesta tai elämästä asunnottomana vailla asumispalveluja. 

 

Tavoitteenani oli saada 27-paikkaisesta asuntolasta haastateltavakseni 8–10 asukasta. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, joten tiedonantajien mää-

rää tärkeämpää on heidän tietämyksensä tai kokeneisuutensa tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Asuntolan asiakkaat elävät absoluuttisen ja suhteellisen, 

näkyvän ja näkymättömän asunnottomuuden rajalla. He ovat asumispalvelujen alimmil-

la askelmilla, joilta on yhtä lailla mahdollisuus lähteä kulkemaan ”ylöspäin” asumisen 

hierarkiassa kuin mahdollisuus pudota pois palvelujen piiristä. Asuntolan asiakkaiden 

haastatteleminen tarjosi laajan kosketuspinnan asunnottomuuteen.  

 

Keväällä 2009 tein kirjallisen yhteistyösopimuksen opinnäytetyöni toimeksiantajan, 

Riihimäen kaupungin teknisen viraston asumispalvelujen, kanssa ja sain Koivukodin 

toiminnanjohtajalta suullisen luvan aineiston keräämiseen ja haastatteluiden toteuttami-

seen Koivukodissa. Haastattelut toteutettiin huhti-toukokuussa 2009. Haastateltavat 

valikoituivat tutkimukseeni sen mukaan, ketkä Koivukodin työntekijöille alustavan 

osallistumiskiinnostuksensa ilmaisseista asukkaista olivat haastatteluhetkellä paikalla ja 

halusivat edelleen haastattelupyynnön esittäessäni osallistua tutkimukseen.  

 

Ennen haastattelua pyysin haastatelluilta kirjallisen luvan haastatteluun, haastattelun 

nauhoittamiseen ja haastattelumateriaalin käyttöön (LIITE 2). Haastateltavat tekivät 
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päätöksen haastatteluun suostumisesta antamieni tutkimuksen tarkoitusta ja luottamuk-

sellisuutta koskevien tietojen pohjalta. Kahta haastattelua lukuun ottamatta haastattelut 

toteutuivat haastateltavan asuntolahuoneessa. Poikkeuksen muodostavissa tapauksissa 

haastattelut toteutettiin haastateltavien toiveesta Koivukodin yhteistiloissa. Haastatelta-

vien joukossa oli kaksi pariskuntaa, joista toista haastattelin yksilöhaastatteluin ja toista 

parin omasta pyynnöstä pariskuntana.  

 

Haastattelin tutkimukseen seitsemää miestä ja kolmea naista. Haastateltavat olivat iäl-

tään 30–65-vuotiaita. Haastateltavista neljä oli syntyperäisiä Riihimäkeläisiä. Loput 

kuusi olivat syntyneet toisaalla Etelä-Suomessa. Kymmenestä haastatellusta kahdeksan 

oli viettänyt varsin liikkuvaa elämää. Muutot tapahtuivat pääosin Etelä-Suomessa kau-

pungista toiseen, mutta myös läänien ja maiden rajat ylittyivät. Tutkimusraportin haas-

tatteluotteissa viittaan haastateltaviin kirjaimen H ja numeron yhdistelmällä. Numero 

kertoo haastateltavan ”järjestysnumeron” haastateltujen joukossa. Haastateltavien 

anonymiteetin suojaamiseksi raportissa ei anneta haastatelluista riittämättömään toi-

meentuloon liittyvää tyyppikuvausta lukuun ottamatta yksilöitävissä olevia taustatietoja.  

 

Riihimäki myy naapurikunnille ostopalvelusopimuksella asuntolapaikkoja, joten asunto-

lassa on asiakkaina myös sopimuskunnissa kirjoilla olevia. Tein tutkimuksessa tietoisen 

päätöksen olla asettamatta Riihimäellä kirjoilla olemista kriteeriksi haastateltaville. Osa 

toisaalla kirjoilla olevista asuntola-asukkaista saattoi olla entisiä riihimäkeläisiä ja osa 

senhetkisistä kuntalaisista olla muuttanut kaupunkiin toisaalta. Vielä vähemmän kertoi 

asuntola-asukkaiden senhetkinen kunta heidän tulevaisuuden asumisestaan. Haastatelta-

vista kahdeksan oli haastatteluhetkellä kirjoilla Riihimäellä ja loput kaksi Järvenpäässä. 

 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistolähtöinen analyysi mahdollistaa teorian raken-

tamisen empiirisestä aineistosta käsin, alhaalta ylös (Eskola & Suoranta 2000, 19). Jotta 

en olisi tutkimuksessa sortunut vain todentamaan ja testaamaan omia lähtöoletuksiani, 

aloin hahmotella aineistoon parhaiten soveltuvaa analyysimenetelmää vasta tutkimuk-

sen edetessä empiiriseen vaiheeseen. Tarkoituksenmukaisin ja toimivin tapa jäsentää 
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aineistoa sekä rakentaa sille teoreettista, kontekstualisoivaa tulkintaa oli mahdollista 

ymmärtää vasta tutkimusaineiston luonteen ja laadun hahmottuessa. Aineistosta muo-

dostui laadultaan narratiivista koostuen haastateltavien elämäkerrallisista tarinoista. 

Analysoin aineiston sisällönanalyysin ja tyypittelyn keinoin. Laajimmin ymmärrettynä 

sisällönanalyysiksi voidaan nimittää kaikkea aineiston tiivistämistä ja luokkiin tai kate-

gorioihin jäsentämistä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 6). Sisällönanalyysi lähestyy myös 

sisällön erittelyä, joka tarkoittaa erilaisia tapoja luokitella ja järjestää aineistoa. Tyypit-

tely puolestaan on aineiston ryhmittelyä tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia. (Eskola 

& Suoranta 2000, 181, 187). Analyysimetodin kirjavien ja usein hyvin yleisluonteisten 

määrittelyiden vuoksi esittelen hieman tarkemmin oman tutkimukseni metodiikkaa. 

 

Haastatteluaineiston analyysi käynnistyy yleensä tallennetun aineiston puhtaaksikirjoi-

tuksella eli litteroinnilla (Hirsjärvi & Hurme 2000, 138).  Litteroin ensin nauhoitetut 

haastatteludialogit ja syvennyin sen jälkeen aineistoon sekä käymällä nauhoja ja tekstiä 

erikseen läpi että kuljettamalla nauhoitettua ja litteroitua aineistoa rinnakkain. Pelkistä-

misen vaiheessa informaatiota tiivistetään tai pilkotaan osiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

109). Pelkistin aineistoa koodaamalla litteroituun tekstiin kaikki tutkimustehtävän kan-

nalta olennaiset kohdat. Keräsin merkityt kohdat erilleen. Tarvittaessa pelkistin alkupe-

räisilmauksia tehdäkseni ilmauksista informaatioltaan mahdollisimman tiiviitä. 

 

Aineiston ryhmittelyssä analyysiyksiköitä ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 110). Tutkimuksessa analyysiyksikkönä toimi lause tai useita lauseita 

sisältävä ajatuskokonaisuus. Perustin aineiston ryhmittelyn analyysiyksiköiden välillä 

ilmeneviin samankaltaisuuksiin. Ryhmittelin samankaltaisuuksia sisältävät raakaha-

vainnot yhteen muodostaen alaluokkia, jotka nimesin niiden sisältöä kuvaavasti. Ala-

luokkien muodostumisen jälkeen aineistolähtöisyyden tueksi tulivat analyysiprosessissa 

teoreettiset käsitteet ja mallit. Aineistolähtöisyyden haastoi teoriasidonnainen ajattelu. 

Teoriasidonnaiselle analyysille onkin tyypillistä, että aineistolähtöisen alkuvaiheen jäl-

keen analyysiä ohjaaviksi ajatuksiksi tuodaan käsitteitä teoriasta (Eskola & Suoranta 

2000, 97). Jatkoin ylempien luokkien muodostamista ilmiön saman ulottuvuuden eri 

puolia käsitteleviä alaluokkia yhdistämällä. Luokkien yhdistymistä ja aineiston jäsen-

tymistä tukivat teoreettiset käsitteet. (Taulukko 1.) 
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TAULUKKO 1: Esimerkki aineiston sisällönanalyysistä. 

 

ALKUPERÄIS- 
ILMAUS 

PELKISTETTY 
ILMAUS 

ALA-LUOKKA 
YLÄ-
LUOKKA 

PÄÄ-
LUOKKA 

YHDISTÄVÄ 
LUOKKA 

”Ei, täällä oma 
rauha on hyvin 
vähästä. Ei sitä 
oo.” (H10) 

Esimerkki yksi-
tyisyyden puut-
tumisen koke-
muksesta 

Heikkona kohta-
na yhteisömuo-
toinen asuminen  

Yksityisyys, 
yhteisöllisyys 
ja arki asun-
tolassa 

Kuntouttaako 
asuntola-
asuminen? 

Asuntola-
asuminen 

 

Tiettyjen käsitteiden alla raakahavainnot jäsentyivät uudelleen typologioiksi. Sopivalla 

yleisyystasolla kaikille tapauksille löytyy typologiassa oma lokeronsa (Alasuutari 1999, 

94). Tyyppien lukumäärää säätelemällä muodostin typologioita, joissa kokonaisuus ra-

kentui keskenään selkeärajaisista ja sisällöllisesti eheistä tyypeistä. (Taulukko 2.) 

 

TAULUKKO 2: Esimerkki aineiston tyypittelystä. 

 

TYPOLOGIAN 
NIMI 

TYYPIT ESIMERKKI RAAKAHAVAINNOSTA 

Ihmissuhteet 

Katkenneet / rikkonaiset 
”– – mä niinku katkasin välit oikeestaan kaik-
kiin – –.” (H2) 

Vähäiset / olemattomat ”– – mul ei ollu ystäviä – –.” (H9) 

Etääntyneet 
”– – elin yksin, niinku semmoses ihan omas 
kupolis tieksä niinku monta vuotta – –.” (H7) 

 

Aineiston abstrahointia eli käsitteellistämistä luokkia yhdistelemällä on mahdollista 

jatkaa niin kauan kuin se aineiston sisällön kannalta on mahdollista (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 111). Abstrahoimalla tutkimusaineisto jäsentyi käsitteellisemmäksi, teoreetti-

semmaksi kokonaisuudeksi. Aineistoa rakentui jäsentämään teoreettisista käsitteistä 

johdettu kehikko. Empirian ja teorian, tutkimusaineiston ja teoreettisten käsitteiden vuo-

rovaikutuksessa syntynyt analyysikehikko muodostui yhtäältä aineiston tarkastelun ta-

soista, toisaalta aineistoa jäsentävistä teemoista. Tarkastelun tasoiksi hahmottuivat 

asunnottomuudelle altistavat tekijät ja asuntola-asuminen. Tarkastelutasolla aineistoa 

jäsensivät työn ja toimeentulon, sosiaalisten suhteiden sekä huono-osaisuuden teemat. 
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5 ASUNNOTTOMUUDELLE ALTISTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Avramov (1997, 18) jäsentää asunnottomuuden riskitekijät rakenteellisiin taustatekijöi-

hin, välitason sosiaalisiin tekijöihin ja välittömiin mikrotason henkilökohtaisiin tekijöi-

hin. Tutkimus lähti liikkeelle asunnottomuuden ruohonjuuritasolta tarkastellen ilmiötä 

yksilön kokemusmaailmasta käsin. Siten asunnottomuudelle altistavina tekijöinä nousi-

vat selkeimmin esille välitason sosiaaliset ja mikrotason henkilökohtaiset tekijät. Poliit-

tisen vaikutus konkretisoitui, kun koettua tarkasteltiin suhteessa laajempaan yhteiskun-

nalliseen kontekstiin. Etenkin sosiaalipoliittisilla linjauksilla oli ollut vaikutusta asunto-

lan asukkaiden elämänkulkuun, mikä tuli selkeimmin esille aineistoa jäsentävän en-

simmäisen teeman, työn ja toimeentulon, kohdalla. Asuntomarkkinoihin kytkeytyvät, 

asuntomarkkinoilta syrjäyttävät rakenteelliset tekijät vaikuttavat asunnottomuuden taus-

talla, mutta jäivät tarkastelussa vähemmälle huomiolle. 

 

Avramov (1997, 20) on todennut tutkimusten kertovan vähän välitason tekijöiden mer-

kityksestä ja roolista asunnottomuudessa. Aineistoa jäsentävän toisen teeman, sosiaalis-

ten suhteiden, kohdalla pyrin tuomaan esiin asunnottomuuden kannalta merkityksellisiä 

seikkoja asuntola-asukkaiden lähisuhteista ja sosiaalisista verkostoista. Lehtosen ja Sa-

losen (2008, 29–31) nimeämiä asunnottomuudelle altistavia henkilökohtaisia riskiteki-

jöitä ovat instituutioissa eläminen, ongelmat perheessä, koulun keskeyttäminen, päihde-

ongelmat, psyykkiset sairaudet ja persoonallisuuden häiriöt. Riskeiksi luokitellut ilmiöt 

olivat läsnä myös haastateltavien kertomuksissa. Pyrin kuitenkin tarkastelemaan aineis-

toani jäsentävää kolmatta teemaa, huono-osaisuutta, laajemmassa yhteiskunnallisessa 

kontekstissa laajentaen näkökulmaa yksittäisistä ongelmista huono-osaisuuden kasautu-

vuuteen ja kehämäisyyteen. 

 

 

5.1 Työ ja toimeentulo  

 

Tarkoitukseni ei alun perin ollut muodostaa aineistosta tyyppikuvauksia. Etsiessäni syi-

tä haastateltavia silmiinpistävän selkeästi yhdistävälle toimeentulon riittämättömyydelle 

alkoi aineisto kuitenkin jäsentyä osiin. Kirjallisuudessa sukupolvi on tyypillinen typolo-
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gioiden muodostuksen lähtökohta. Sukupolvi liittyy kiinteästi elämänvaiheeseen ja ra-

kentuu elämänvaiheisiin liittyvien jaettujen kokemusten pohjalta. (Roos 1987, 51–52.) 

Tyyppikuvausten muodostumisessa ensimmäisenä erottavana tekijänä toimi haastatelta-

van iän ja elämänvaiheen mukaan määrittämäni sukupolvi. Kahdesta muodostuneesta 

sukupolvesta nuorempi jakautui vielä elämän keskeisen sisällön mukaan kahteen ryh-

mään. Sukupuoli ei toiminut ryhmien muodostamisen perusteena, mutta osoittautui mo-

lemmissa nuoremman sukupolven ryhmissä jäseniään yhdistäväksi piirteeksi. Nimesin 

typologian eri tyypit vanhan ajan sekatyöläisiksi, vankilakierteessä vaeltaviksi ja kodin 

hengettäriksi. Taulukosta 3 löytyvät haastateltavat tyyppeineen.  

 

TAULUKKO 3: Haastateltujen tyypittely. 

 

HAASTATELTAVA TYYPPI 

H1 Vanhan ajan sekatyöläiset 

H2 Kodin hengettäret 

H3 Vankilakierteessä vaeltavat 

H4 Vanhan ajan sekatyöläiset 

H5 Vankilakierteessä vaeltavat 

H6 Vanhan ajan sekatyöläiset 

H7 Kodin hengettäret 

H8 Vankilakierteessä vaeltavat 

H9 Kodin hengettäret 

H10 Vankilakierteessä vaeltavat 

 

Typologian tarkoitus on syventää ymmärrystä heikkoon toimeentuloon johtaneista elä-

mänhistoriallisista seikoista asuntolan asukkaiden elämässä. Riittämättömän toimeentu-

lon lisäksi haastateltavia yhdisti kokemus vähimmäistuen varassa elämisestä. 1990-

luvulta Suomessa siirryttiin kohti aktiivista työvoimapolitiikkaa (Karjalainen 2008, 

111). Sosiaaliturvan kasvanut tarveharkintaisuus, aktivointipolitiikkaan liittyvät sanktiot 

ja minimiturvapaketin vakiintuminen toimeentulon muodoksi ovat kaikki arkipäivää 

asuntolan asukkaiden elämässä. Viimesijaisuus kuvaa paitsi asuntola-asukkaiden toi-

meentulon muotoa myös heidän asemaansa työmarkkinoilla. Tyyppikuvausten esittelyn 

jälkeen kuvaan haastateltavien kokemuksia sosiaaliturvasta toisella puolen perusturvaa. 
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5.1.1 Riittämätön toimeentulo 

 

Vanhan ajan sekatyöläiset ovat pitkän työuran tehneitä kuusissakymmenissä olevia nai-

sia ja miehiä. Vanhan ajan sekatyöläiset joko odottavat eläkkeelle pääsyä tai jo ovat 

eläkkeellä. Heidän työhistoriassaan ovat nähtävillä 1900-luvulla tapahtuneet elinkeino-

rakenteen muutokset hitaasti teollistuvasta maatalousmaasta kohti teollistumista ja pal-

velualojen kasvua (esim. Haapola, Karisto & Takala 1998, 63). Maatalousyhteiskunnal-

le leimalliset tilanhoidolliset tehtävät ovat voineet vielä elämän alkutaipaleella värittää 

arkea, mutta pääosin ura on tehty teollisuudessa. Palvelualojen kasvu näkyy lähinnä 

työurien sivujuonteissa. Työsuhteet ovat olleet pisimmillään vuosikymmenten mittaisia.  

 

Yhteiskunnan rakenteellisten murrosten myötä alkanut kaupungistuminen ja nopea elin-

tason nousu jatkuivat Suomessa 1980-luvun lopulle (Haapola, Karisto & Takala 1998, 

91). Useilla vanhan ajan sekatyöläisillä työura alkoi rakoilla jo 80-luvun alkupuolella. 

Heidän työmarkkina-asemansa muuttui epävakaaksi työttömyysjaksojen ja pätkätyösuh-

teiden myötä. Arjen jatkuvuus ja varmuus tulevasta katosivat vakituisten työsuhteiden 

mukana. Työttömyyden painotetaan kuitenkin johtuneen työn puutteesta. Työnteko on 

ollut itsestään selvä, kyseenalaistamaton osa elämää. Vanhan ajan sekatyöläisille työ on 

ollut kunnioituksen ja sitä kautta myös itsekunnioituksen lähde, sekä keskeinen osa 

elämää että merkityksellinen identiteetin rakennusaines. ”Perheen pitäny kasassa, töistä 

huolehtinu – –”, kuvastaa erään haastateltavan (H4) lausahduksena hyvin vanhan ajan 

sekatyöläisen arvomaailmaa. 

 

Sekatyöläisen eläke perustuu eläkeiän saavuttamiseen tai työkyvyn menetykseen. Eläk-

keellä oleva saattaa kuitenkin parantaa toimeentuloaan osa-aikaisella työllä ja työtön 

eläkkeelle siirtyjä olla lyhyissä työsuhteissa. Eläkkeellä olevien tulonmuodostus on ver-

rattain vakaata joskin vaatimatonta. Eläkkeelle pääsyä odottavan työmarkkina-asema ja 

taloudellinen tilanne sen sijaan ovat heikkoja. Sekatyöläiset kuitenkin kompensoivat 

heikkoa tulotasoaan taloudellisuudella ja vaatimattomuudella, kuten eräs vanhan ajan 

sekatyöläinen (H4) tarpeitaan kuvatessaan paljastaa: ”– – sen verran vaan, et mä saan 

tota sätkätupakkaa. Minä kyllä voin senkin lopettaa.” 
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Vankilakierteessä vaeltavat ovat 30–50-vuotiaita miehiä. Vankilakierteessä vaeltavilla 

kouluttautuminen on päättynyt vanhan ajan sekatyöläisten tavoin peruskoulun jälkeen 

tai sitä on jatkettu ammatillisella, tyypillisesti rakennusalalle suuntaavalla koulutuksella. 

Elämänkulkua ovat rytmittäneet työnteon sijasta vankeustuomiot. Tuomioiden koko-

naispituus on parhaimmillaan lähemmäs kaksikymmentä vuotta. Granfelt (2006, 145) 

on kuvannut moninkertaisista vangeista valtaosan olevan vähän työkokemusta kartutta-

neita pitkäaikaistyöttömiä. Vankilakierteessä vaeltavilla ei ole juuri työkokemusta ja 

viimeisestä työsuhteesta on pisimmillään aikaa lähes 30 vuotta. Työsuhteet ovat olleet 

lyhyitä, eikä lukuisissa työsuhteissakaan olleella ole työssä karttuneesta monipuolisesta 

ammattitaidosta huolimatta ehtinyt rakentua selkeää ammatti-identiteettiä.  

 

Työttömillä vankilakierteessä vaeltavilla ansiot muodostuvat tyypillisesti työmarkkina-

tuesta tai toimeentulotuesta. Suomessa väestön ikääntyminen siirtää painopistettä sosi-

aalipolitiikassa periaatteellisesti ja taloudellisesti vanhusten hoivan ja eläkkeiden hoita-

miseen. Nuorempien sukupolvien tarpeet jäävät vähemmälle. (Stakes 2006, 14.) Vanki-

lassa vaeltavilla miehillä köyhyys on paitsi konkreettista nälän kokemista myös koko-

naisvaltaisempaa puutetta. Köyhyyden laaja-alaisuus kuvastuu takaisinperintöjen jäl-

keen alle kymmenen euroa kuussa saavan miehen (H8) toteamuksessa: ”Sais nyt ees 

rahaa, ni sais ostettuu kesävaatteit, et pystyis liikkumaan. Kehtais liikkuu.” Kun vanhan 

ajan sekatyöläisillä työkyvyttömyyden syynä on fyysinen sairastavuus, vankilakiertees-

sä vaeltavilla työkyvyttömyyden perusta on psyykkisessä sairastavuudessa.  

 

Kodin hengettäret ovat nelikymppisiä naisia, joilla aikuiselämä on ollut pitkälti arjessa 

selviytymistä. Tyypillisesti kodin hengettärillä ei ole ammatillista koulutusta ja heidän 

työkokemuksensa on vähäistä. Heidän elämänsä ytimessä on ollut koti ja perhe. Kodin 

hengettärillä työkykyä on heikentänyt psyykkinen sairastavuus. Myös työkokemusta ja 

ammatin omaavilla kodin hengettärillä psyykkinen sairastavuus on vähitellen vienyt 

työkyvyn. Suomalaisessa työmarkkinajärjestelmässä naiset maksavat hintaa sukupuoles-

taan, ja yksinhuoltajuudesta on muodostunut erityinen työmarkkina- ja köyhyysriski 

(Stakes 2006, 15). Kodin hengettäristä kaikki ovat jossain vaiheessa vastanneet yksin 

perheen lapsista. Toimeentulotuella olevilla kodin hengettärillä toimeentulo on erittäin 

tiukkaa. Työkyvyttömyyseläkettä saavien talous puolestaan on vankemmalla perustalla. 
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5.1.2 Elämä toisella puolen perusturvaa 

 

Suomen perustuslaissa (731/1999) säädetään taloudellisista, sosiaalisista ja sivistykselli-

sistä perusoikeuksista, jotka julkisen vallan on turvattava ihmisoikeuksien ja oikeuden-

mukaisuuden perusperiaatteiden toteutumisen varmistamiseksi. Perustuslaillinen yh-

denmukaisuuden periaate on näkynyt suomalaisessa hyvinvointimallissa sosiaalipolitii-

kan universaalisuutena. Universaalius tarkoittaa kaikkien yhtäläistä pääsyä sosiaalipo-

liittisen järjestelmän käyttäjiksi ja lain kaikille takaamaa oikeutta etuuksiin ja palvelui-

hin sekä tasavertaisuutta etuuksien ja palvelujen suhteen (Anttonen & Sipilä 2000, 162). 

Perinteisesti universaalit etuus- ja palvelujärjestelmät ovat toimineet köyhyyden ja syr-

jäytymisen estämisen lähtökohtana. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 1). 

 

Kansalaisuuteen nojaavat sosiaaliset oikeudet ovat kuitenkin alkaneet vähitellen mar-

ginalisoitua perusturvan vähimmäisetuuksiksi, vähimmäisturvaksi (Julkunen 2006, 49). 

Ensisijaisesta syyperusteisesta ansioturvasta yhä kauemmas ajautunut viimesijainen 

vähimmäisturvapaketti muodostuu nykyisellään työmarkkinatuesta, toimeentulotuesta ja 

asumistuesta. Kansalaisuuteen perustuva universaali toimeentuloturva on hävinnyt työ-

universalismille. Työn ideologiaan nojaavan aktiivisen sosiaalipolitiikan seurauksena 

vähimmäisetuuksien saaminen kertoo heikosta työmarkkina-asemasta, pitkäaikaisesta 

työttömyydestä tai työkyvyn puutteesta. (Emt. 49, 51). Vähimmäisetuuksia kuvaavat 

viimesijaisuus, tarveharkintaisuus ja vastikkeellisuus. 

 

Enää vähemmistö työttömistä nauttii ansiosidonnaista turvaa. Reilut puolet perusturval-

la elävistä on ansioturvalta pudonneita pitkäaikaistyöttömiä ja vajaa puolet työttömyys-

päivärahan työssäoloehtoa täyttämättömiä. (Stakes 2006, 33.) Haastatelluista ansiosi-

donnaista työttömyysetuutta tai työttömän peruspäivärahaa ei nauttinut yksikään.  Haas-

tatellusta yhden toimeentulo muodostui työttömyysturvalaissa (1290/2002) määritellys-

tä työmarkkinatuesta. Viisi haastateltua eli Suomen perustuslailla (731/1999) turvatun ja 

laissa toimeentulosta (1412/1997) määritellyn viimesijaisen taloudellisen tukimuodon, 

toimeentulotuen, varassa. Reitti toimeentulotuelle oli kulkenut järjestään sosiaalipoliit-

tisten aktivointitoimenpiteiden kautta. 
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2000-luvulla systemaattisen aktivoivan työotteen kuntien sosiaali- ja työvoimaviran-

omaisten työn käytäntöihin rantautti laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001). 

Lain mukaiset aktivointisuunnitelmat ja kuntouttava työtoiminta tähtäävät aktivointi-

toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden elämänhallinnan vahvistamiseen ja työllis-

tymisen edellytysten luomiseen. Työmarkkinatuen vastikkeellisuutta, velvoittavuutta ja 

sanktioita vahvistanut työttömyysturvalain uudistus astui voimaan vuoden 2006 alussa 

(Juhila 2008a, 54). Tavoitteena oli aktiivitoimia lisäämällä parantaa pitkäaikaistyöttö-

mien työmarkkina-asemaa ja toimeentuloa. Työttömälle työnhakijalle laaditun aktivoin-

tisuunnitelman tai työnhakusuunnitelman toimenpiteistä ilman pätevää syytä kieltäyty-

vältä, eroavalta tai erotettavalta voidaan evätä tuen saanti. (Varma 2007, 152, 163.)  

 

Haastatteluissa työvoimapoliittisista toimenpiteistä ei paljastunut ensisijaisesti akti-

voiva, työhön kannustava puoli, vaan velvoittava, sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen 

nivoutuva puoli. Haastateltavat eivät olleet osoittaneet aktiivisuuttaan odotetulla tavalla, 

vaan olivat jättäneet hakematta heille osoitetulle kurssille tai osallistumatta heille osoi-

tettuun koulutukseen. He olivat ”epäonnistuneet” työvoimapoliittisissa aktivointitoi-

menpiteissä. Epäonnistuminen ei kuitenkaan vaadi aktiivista tekemistä, vaan myös te-

kemättä jättäminen tulkitaan aktivointivelvoitteesta kieltäytymiseksi ja on sinällään riit-

tävä peruste sanktion asettamiselle. Seurauksena haastateltujen työttömyysturvaetuus oli 

katkaistu ja tuen saannin ehdoksi asetettu kahden tai viiden kuukauden työssäoloehto.  

 

Omaa tarinaansa universaaliuden periaatteesta luopumisesta ja hyvinvointivaltion toi-

mimattomuudesta kertovat julkisten peruspalvelujen puutteita paikkaamaan ryhtyneet 

järjestöt (Juhila 2008b, 46). Viimeisellä luukulla -tutkimuksessa viimesijaiseen sosiaali-

turvaan liittyvät ongelmakohdat havaittiin diakoniatyössä merkittäviksi taloudellisen 

avun asiakkuutta aiheuttaviksi tekijöiksi. Tutkimus osoitti seurakunnissa panostettavan 

diakoniatyöhön enemmän varoja kunnissa, joissa on paljon taloudellista huono-

osaisuutta. (Grönlund & Juntunen 2006, 179–180.) Sosiaalisten ongelmien ja diakonia-

työn resursoinnin välillä ei kuitenkaan havaittu vastaavaa yhteyttä. Tutkijat esittivät, 

etteivät asunnottomuuden ja päihderiippuvuuden kaltaisista vaikeimmista sosiaalisista 

ongelmista kärsivät hakeudu diakonian piiriin. (Grönlund & Hiilamo 2006, 27.)  
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Aineistoni puhuu samaa kieltä viimeisellä luukulla -tutkimuksen tulosten kanssa. Haas-

tatelluista vain yksi oli löytänyt tiensä kirkon diakoniatyön ”viimeiselle luukulle”, vaik-

ka jo vuosituhannen vaihteessa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asunnottomien 

tavoittaminen nähtiin diakoniatyön erityiseksi haasteeksi (ks. Niemelä 2002, 224).  

Haastatelluista kaksi oli kuitenkin asioinut Helluntaiseurakunnan nykyään jo lakkaute-

tussa ruokajakelussa. Usein ruokaa oli haettu ruokajakelusta myös vähävaraisille lähei-

sille. Hyväntekeväisyyteen pohjautuvan ruokapankkitoiminnan juuret juontavat köyhyy-

teen, epätasa-arvoon ja yleiseen elintarviketurvan puutteeseen (Riches 2008, 32). Suo-

messa leipäjonoiksi nimitetyt ruoanjakelupaikat samoin kuin erilaista aineellista apua ja 

sosiaalista tukea tarjoavat ruokapankit ovat vakiinnuttaneet asemansa 1990-luvun laman 

jälkeen (Hänninen, Karjalainen, Lehtelä & Silvasti 2008, 7).  

 

Vuonna 2009 evankelis-luterilaisessa kirkossa joka toinen seurakunta jakoi ruoka-apua. 

Diakoniatyön ovelle kolkutettiin 175 000 kertaa ruoka-avun toivossa, ja jaettava elintar-

vikkeiden määrä oli kokonaisuudessaan lähes 40 prosenttia suurempi kuin vuonna 2008. 

(Kirkkopalvelut 2010.) Universaalin sosiaaliturvajärjestelmänsä maineella ratsastavassa 

valtiossa viimesijaisen taloudellisen tuen riittämättömyys ja toimeentuloturvajärjestel-

män aukkoisuus ovat synnyttäneet pysyväisluonteisen ihmisten perustarpeita tyydyttä-

vän epävirallisen auttamisverkoston. Diakoniatyössä asioineelle haastatellulle diakonin 

vastaanotto tarjosi paikan hengelliselle pohdinnalle ja ruokamenoihin suunnattua talou-

dellista tukea. Viikoittainen diakoniatyön järjestämä aamukahvi tarjosi paitsi tärkeän 

paikan kohtaamisille myös tilaisuuden perustarpeiden tyydyttämiselle: 

 

– – siellähän on sitten kahvia ja voileipiä tyrkyllä niin paljon kun kahteen 
tuntiin kehtaat ja jaksat syörä. (H4) 

 

 

5.2 Sosiaaliset suhteet 

 

Sosiologiassa normilla tarkoitetaan käyttäytymissääntöä. Normi viittaa myös normaa-

liin. Arkikielessä normaali kuvaa sekä tyypillistä ja tavallista että oikeaa ja tavoitelta-

vaa. (Yesilova 2009, 32.) Normaalilla voidaan tarkoittaa myös patologisen ja poikkea-

van vastakohtaa (Helne 2002, 94). Normaali sisältää siten kaksinkertaisen velvoitteen. 

Sosiaalisissa suhteissa ja yhteiskunnallisissa käytännöissä normaalius on suotavaa. 
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Normaalisuuteen liittyvä velvoittavuus ja pakko näkyvät normaalistamisen pyrkimyksi-

nä ja norminmukaisuudesta palkitsemisena.  

 

Haastateltujen lähisuhteet kyseenalaistivat perheelle, parisuhteelle ja vanhemmuudelle 

asetettuja normaalisuuden vaatimuksia. Yhteisesti jaettujen normaaliuden ja tavallisuu-

den käsityksiä vastaan erilaisuus korostuu ja marginalisoituu (Kulmala 2006, 69). Nor-

maalin toisella puolen suhteet määrittyvät poikkeavuudessaan helposti ongelmaisiksi, 

jopa moniongelmaisiksi. Haastateltavat määrittyivät lähisuhteissaan marginaaliin. Haas-

tateltujen sosiaalinen verkosto oli heikko tai rikkonainen. Sosiaalisten suhteiden mark-

kinoilla haastateltavien vois kuvata olleen häviäjien asemassa.  

 

 

5.2.1 Normeja murtavat lähisuhteet 

 

Historiallisesti perheitä on rakennettu luomalla perheyksiköitä rajaavia normeja (Yesi-

lova 2009, 34). Perheen ja käsityksemme normaalista perheestä, ydinperheestä, voidaan 

sanoa olevan historiallisesti, sopimuksenvaraisesti ja osin sattumanvaraisestikin raken-

tunut. Sukupolvisuhteita järjestävän perusyksikön, kahden sukupolven ja sukupuolen 

muodostaman ydinperheen, tehtävänä on ollut toimia kansalaiset sivilisoivana yhteis-

kunnan perussoluna (Satka & Moilanen 2004, 129). Ydinperhe on elimellisessä yhtey-

dessä yhteiskuntaan. Se syntyi yhteiskunnan ydinsoluksi ja on keskinäisessä riippuvuus- 

ja vuorovaikutussuhteessa yhteiskuntaan. (Emt. 202.) Perheen hyvinvoinnista ja nor-

maaliudesta huolehtiminen nähdään siten yhteiskunnan oikeutena ja velvollisuutena.  

 

Jaana Vuori (1989, 29) on todennut perheen olevan arkikäsitteenä tarpeellinen, mutta 

yhteiskuntatieteellisenä, tutkimuksellisena käsitteenä toimimaton. Vastaavuus löytyy 

käsitteen ja perheihanteen, ei käsitteen ja todellisuuden väliltä (Yesilova 2009, 17). Tut-

kimusaineistossani on paljon puhetta perheestä. Silti yksikään perhe ei mahdu normaa-

liperheelle piirrettyjen rajojen, ydinperhekuvauksen, sisälle. Käytänkin aineistoa kuva-

tessani perheen rinnalla käsitettä lähisuhde, jolla viittaan perhettä rakentaviin suhteisiin: 

vanhempien keskinäiseen suhteeseen sekä vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. 
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Haastatteluille laatimassani rungossa perhesuhteet mainittiin vain taustatietojen keruun 

yhteydessä. Siinä mielessä lähisuhteista kertyneen aineiston määrä oli yllätys. Suhteisiin 

liittyi voimallisia tunteita ja vielä käsittelemättömältä vaikuttavia traumakokemuksia. 

Lähisuhteita koskevissa keskustelun kohdissa perinteinen haastattelun kysymys–

vastaus-asetelma osoittautui toimimattomaksi. Mitä intiimimpiä ja tunnepitoisempia 

aihealueita haastattelussa lähestyttiin, sitä selkeämmin muodollinen, haastattelijan neut-

raaliuteen nojaava haastatteluasetelma alkoi purkautua. Paikoin etäisyys itseni ja haasta-

teltavan välillä muuttui hyvin ohueksi. Haastattelun alulle tyypillinen tunnusteleva, 

asiakeskeinen keskustelutyyli korvautui tunnepitoisella ja fyysisellä eläytymisellä pu-

huttuun. Koin rooleista vapautumisen mahdollistavan jaetun ihmisyyden kokemisen. 

 

Keskustelut liikkuivat haastateltavien kasvun, vanhemmuuden ja parisuhteen alueilla. 

Asuntolan asukkaiden kasvukertomuksissa perheen kova ydin, biologiset suhteet, sai 

uuden muodon. Ydinperhettä rakentava biologisten vanhempien ja lasten välinen suhde 

oli haastatelluilla ohut tai olematon. Kertomuksissa kasvatusvastuu oli kuulunut osittain 

tai kokonaan jossain haastateltavan kasvun vaiheessa tai koko kasvun ajan muille kuin 

biologisille vanhemmille. Biologisten vanhempien rinnalla kasvattajana saattoi toimia 

mummo, joka oli haastateltavalle ”kuin äiti”, tai naapurin romaniperhe, joka tarjosi lap-

selle kotoa uupuvan lämmön, turvan ja huolenpidon.  

 

Osa perheistä istui hyvin Yesilovan (2009, 182) määritelmään ”moniongelmaperhees-

tä”. Moniongelmaperheeksi kutsutussa perheessä sen elimellinen suhde yhteiskuntaan 

on katkennut ja perhe on ajautunut yhteiskunnan laidalle. Koska perhe ei ole enää nor-

maali, eikä se siten myöskään voi toimia väylänä normaaliksi tulemiselle, yhteiskunta 

paitsi tukee perhettä myös ottaa viranomaisen tai auktoriteetin roolin. Asuntola-

asukkaiden kasvukertomuksissa viranomaisinterventiot tarkoittivat huostaanottoja, las-

tensuojelulaitoskokemuksia ja sijaisperheeseen sijoituksia. Osalla haastatelluista myös 

heidän vanhemmuuttaan olivat värittäneet kokemukset lastensuojeluviranomaisista.  

 

Lasten huostaanottojen läheisyyteen sijoittui haastatelluilla ajallisesti suuria vastoin-

käymisiä: läheisten kuolemia, asunnon menetyksiä ja taloudellisten tukien katkaisuja. 

Huostaanotot myös ajoittuivat elämänvaiheisiin, joissa perheen voisi luonnehtia olleen 

usealla elämänalueella normaalista poikkeava. Sekä haastateltavien kasvuperheet että 
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aikuisiällä muodostetut perheet kyseenalaistivat myös ydinperhettä rakentavan vanhem-

pien välisen aviosuhteen. Perheet olivat uusperheitä, sijaisperheitä ja yksinhuoltajaper-

heitä. Etenkin kodin hengettäriksi tyypittelemieni haastateltavien kohdalla myös päih-

teet ja väkivalta ajoivat suhteita yhä kauemmas ideaaliparisuhteesta.  

 

Ydinperhettä synnytettäessä aviosuhde, vanhemmuus ja kotitalous koottiin ydinperheen 

käsitteen alle ja sijoitettiin kotiin. Perheen ja kodin, mentaalisen ja fyysisen, tuli yhdis-

tyä. (Yesilova 2009, 35.) Asuntola-asukkaiden kertomuksissa ei-normatiivisen, norma-

lisoitavan perheen fyysisen tilan rajojen häilyvyys tuli näkyväksi. Kodin kynnyksen yli 

rakentui suhde viranomaisiin. Perheen oman, yksityisen alueen raja-aidat olivat ylitettä-

vissä. Viranomaiset olivat olleet enemmän tai vähemmän elämässä läsnä lapsuudesta 

asti. Toisaalta perhe ei myöskään tuntunut mahtuvan kodin seinien sisäpuolelle. Perheen 

rajoja piirtävät kodin seinät muuttuivat alati ja olivat uudelleen piirrettävissä. 

 

S: Miten sä oot asunu kaiken kaikkiaan sun elämän aikana tai ehkä viime 
vuosina? 
H: Siis vuokra-asunnoissa ja sit oli omakotitalo jossain vaiheessa. Sit se 
lähti pois. Vuosia sitte jo. Yksinään, erikseen ja lasten kanssa ja vähän 
kaikennäköstä. Rekan hytistä lähtien asuttu vähän joka paikassa. (H2) 

 

 

5.2.2 Sosiaalisten verkostojen heikkous  

 

Suomessa sosiaalipoliittisena kehityssuuntana on ollut sosiaalisten ongelmien ratkaisus-

sa painotuksen siirtäminen julkisesta vastuusta takaisin sosiaaliseen epäviralliseen 

apuun. Trendin heikko kohta selittyy hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisen ja laajen-

tumisen historian kautta. Hyvinvointivaltion rakennuskaudella luotiin laajoja kollektii-

visia turvamekanismeja, jotka edistivät voimallisesti yksilöllistymistä, vähensivät yksi-

lön tarvitsevuutta lähiyhteisöstä ja kasvattivat riippuvuutta julkisesta avusta. Mekanis-

meja nyt purettaessa yksittäisistä ihmisistä tulee haavoittuvia. (Castel 2007, 45–46.) Osa 

ihmisistä, ja suuri osa haastelluista asunnottomista, on valtion suojamekanismien hei-

kennyttyä vapautunut yksinäisyyteen.  

 

Syrjäytyminen on sateenvarjomainen kattokäsite, joka pyrkii kuvaamaan todellisuudes-

sa monella tasolla tapahtuvia syrjäytymisen prosesseja. Työttömyyden, köyhyyden, vai-
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kutusmahdollisuuksien puutteen ja yksinäisyyden takaa on löydettävissä samantapaisia 

syrjäyttämisen prosesseja. Niin taloudessa, työssä, politiikassa kuin arkielämässäkin 

kilpaillaan arvostuksesta ja pääomien omistuksesta. (Haapola, Karisto & Takala 1998, 

109.) Sosiaalisten suhteiden markkinoilla asuntolan asukkaat olivat häviäjien asemassa. 

Useimpien ihmissuhteet olivat rikkonaisia, vähäisiä tai etäisiä. Yksinäisyys oli käsin 

kosketeltavan todellista. 

 

Haastateltavien sosiaalisia verkostoja olivat kaventaneet ja haurastuttaneet merkittävät 

menetykset ja ihmissuhteiden rikkoutuminen. Huomionarvoista ihmissuhteissa tapahtu-

neissa muutoksissa oli niiden ajallinen läheisyys tai samanaikaisuus asunnon menetyk-

sen kanssa. Osalla muutos ihmissuhteessa ja asunnon menetys olivat suorassa syy-

seuraussuhteessa. Läheisen menetys tai ihmissuhteen katkeaminen johti tai myötävai-

kutti asunnon menetykseen. Asunnon menetys puolestaan johti tai myötävaikutti usein 

jo valmiiksi vähäisen läheisverkoston kaventumiseen entisestään. Vaikeissa elämänti-

lanteissa haastateltavilla ei ollut sosiaalista verkostoa, johon tukeutua, tai verkosto oli 

liian hauras kannatellakseen heitä. Verkostojen ollessa jo valmiiksi heikkoja saatavilla 

olevan sosiaalisen tuen vähäisyys myös realisoitui elämäntilanteen vaikeutuessa. 

 

– – kyllähän se oli tosi raskasta, ku olis kaivannu sellast aikuista seuraa, 
mut ku sitä ei ollu, ja sitte kun itellä rupes menee huonosti, ni sitte ihmiset, 
neki vähät mitä oli, ni ne jätti sitte siinä tilanteessa, ku ois oikeesti 
tarvinnu apua. (H9) 

 

Niinku mun kohal on aika hankala tilanne, et ei o niinku kavereita kenen 
luona majailla, että sukulaisetki on jo kyllästyny siihen, ku on jatkuvasti 
nurkissa. (H2) 

 

Rajoja normaalin ja poikkeavan, valtavirran ja syrjäytyneiden, tavoitellun ja ei-toivotun 

välillä piirretään sosiaalisissa käytännöissä jopa läheisissä ihmissuhteissa. Avramov 

(1997, 18) on kuvannut asunnottomaksi päätyvien usein jo valmiiksi pysyvän emotio-

naalisen deprivaation vain syvenevän varsinaisen asunnon menetyksen myötä asunnot-

tomien sosiaalisen ulossulkemisen seurauksena. Huomionarvoista on myös, että abso-

luuttisesti asunnottomat ovat kuvanneet kärsivänsä enemmän asunnottomuuteen liitty-

västä sosiaalisesta ulossulkemisesta ja emotionaalisesta vaille jäämisestä kuin katuelä-

män konkreettisesta likaisuudesta, kylmyydestä tai fyysisestä turvattomuudesta. 
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5.3 Huono-osaisuuden kehän rakentuminen 

 

Käänne tapahtu, tapahtu. Mä jouduin asunnottomaks – – yht´äkkii. Olihan 
mulla työpaikat ja kaikki vielä siinä vaiheessa. En mä siihen hätään sitten. 
Se kyllä nopeesti lähtee alaspäin menee, ku päässee tonne. Sittehän se 
meni katuelämäks ja tommoseks. Viinaa oli mukana rajusti. (H10) 

 

Tein tutkimuksessa tietoisen valinnan olla asettamatta asunnottomuudelle määriteltyjä 

keskeisiä riskitekijöitä tutkimushaastattelun teemoiksi. Haastateltavat saivat käsitellä 

riskitekijöitä siinä määrin ja siitä näkökulmasta kuin halusivat. Haastateltavien autta-

misjärjestelmää kartoittaessamme he kuitenkin määrittivät myös suhdettaan mielenter-

veys- ja päihdehuoltojärjestelmiin, jolloin keskustelu viimeistään sivusi tai siirtyi käsit-

telemään mielenterveyden ja päihteidenkäytön aihealueita. Kuvaan seuraavassa aineis-

tossa havaitsemiani psyykkisen terveyden, päihteidenkäytön hallinnan ja rikollisuuden 

välillä esiintyviä kytköksiä ja piirrän kuvaa huono-osaisuuden kehän rakentumisesta. 

 

 

5.3.1 Kun mieli ei kestä ja rajat katoavat 

 

Suvi Krok (2009, 192) on tutkinut lähiössä elävien, vähävaraisten ja yksin vastuun lap-

sistaan kantavien naisten arkea ja todennut naisten merkityksellistävän arkeaan toisin 

kuin palkkatyöläisyhteiskunnassa on tavanomaista. Taloudellis-rationaalisen ajattelun 

sijasta naisten toimintaa ohjaa pyrkimys hyveellisyyteen. Elämä palkkatyön ulkopuolel-

la ei määrity marginaalisuudeksi tai köyhyys kärsimykseksi, kun painoarvo annetaan 

työn sijasta hyvälle äitiydelle ja säästäväisyys saa merkityksen hyveellisenä köyhyyden 

ratkaisukeinona. Vaikeissakin olosuhteissa tavoitellaan ennen kaikkea hyveellisyyttä. 

 

Kodin hengettäriksi nimeämieni naisten kertomuksissa pyrkimys hyveellisyyteen näyt-

täytyi pyrkimyksenä järjestelmällisyyteen, tarkkuuteen, anteliaisuuteen ja avuliaisuu-

teen. Järjestelmällisyys ja tarkkuus arjessa ja taloudenhoidossa olivat paitsi selviytymis-

keinoja niukassa taloudellisessa tilanteessa myös keinoja rakentaa hallinnantunnetta 

muutoin kaoottiseen elämäntilanteeseen. Anteliaisuutena ja avuliaisuutena ilmenevä 

hyveellisyys tarkoitti surullisen usein itsen ja omien rajojen sivuuttamista.  
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No mä oon aina ollu semmonen ihminen, et mä tykkään auttaa hirveesti 
ihmisiä. Mä tykkään kuunnella niitten murheita ja sitte oon jääny just ite 
vähemmälle kaikesta, kun mä oon antanu sitte enemmän toisille. (H9) 
 
– – mä niinku raadoin sillee, et mä olin semmonen ylikiltti ja ylihyvä ja 
kaikkeen vaan ”joo joo” ja vaik itte kärsi ja vaik ei ollu ruokaa kaapis, ni 
viimesetki annettii, jos joku vaan pyys, et kyl se, kyl se oli semmosta, et 
jotenki, et ”hyväksy mut, ku mä nyt kaiken annan ja kaiken annan”. (H7) 

 

Omasta halusta palkkatyön ulkopuolelle jättäytymisessä ei Vuorelan (2008, 41–42) mu-

kaan useimmissa tapauksissa ole kyse syrjäyttämisestä. Hyvätuloisessa kahden van-

hemman perheessä lapsen vuoksi kotiin jäävälle vanhemmalle sosiaaliturvajärjestelmä 

tarjoaakin mahdollisuuden valita eri hoitomuotojen välillä. Vähävaraisten yksinhuolta-

jaäitien kohdalla järjestelmä kuitenkin tuottaa köyhyyttä ja sosiaalitoimiston asiakkuut-

ta. (Krok 2009, 190.) Kodin hengetärten tarinoissa usealle elämänalueelle ulottuvat 

haasteet – taloudelliset vaikeudet, hallitsematon päihteidenkäyttö, lapsen huostaanotto, 

muutokset ihmissuhteissa ja yksinäisyys – alkoivat lopulta kuormittaa naisten psyykkis-

tä jaksamista. Mielen murtuminen ja masennus horjutti itsenäistä selviytymistä muodos-

tuen uhaksi asumiselle. Kilttien, rajattomien naisten raja tuli vastaan. 

 

Se oli niin kauheet myöntää niinku, et mä en kykene elää nyt niinku yksin 
ollenkaan, et mä en niinku, et mä en tee tahallaan sitä, et mä jätän asiat 
hoitamatta vaan ihan tosissaan, ku mä en kykene. (H7) 
 
Rupes laskuja kerääntyy ja sitte, ku työttömänä oli, ni tuntu, ettei ne rahat 
riitä, ja piti saada sitä ja tätä, ni tavallaan löi sen homman läskiks ja sitte 
oli masennusta ja semmosta, että vuokrat jäi rästiin ja sittehän se oli häätö 
asunnosta. Se oli kyllä aika, aika shokki sitte – – . (H9)  

 

Murtumisen hetkellä tilanteen kehittymistä suuntasi naisten tukiverkosto. Läheisiä ja 

ammatillisen tukiverkoston omaava pääsi tilanteen kriisiydyttyä psykiatriseen hoitoon. 

Haastateltava itse koki osastohoidon välttämättömäksi ja tarkoituksenmukaiseksi ratkai-

suksi. Toinen haastateltava ohjautui ammatillisen auttamisverkoston avulla alaikäisen 

tyttärensä kanssa turvakotiin, mikä mahdollisti hänelle asumisen yhdessä tyttären kans-

sa. Kolmas haastateltava, jonka sosiaalinen verkosto oli ehtynyt haastateltavan etäännyt-

tyä läheisistään ja jolla ammatillinen tuki oli ilmeisen vähäistä, koki karumman kohta-

lon. Tilanne päätyi lapsen huostaanottoon, asunnon menetykseen ja asunnottomuuteen. 
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5.3.2 Päihteet ovat syy ja seuraus 

 

Haastatelluista yhdeksän kymmenestä otti keskustelussamme esiin päihteidenkäytön. 

Yhden kodin hengettäret -tyyppiin kategorisoimani naisen kanssa emme keskustelleet 

päihteistä. Koska haastateltavat eivät eksplisiittisesti määritelleet päihteidenkäyttöään 

ongelmaksi, mutta kuvasivat järjestään vaikeuttaan hallita päihteidenkäyttöään, tarkaste-

len päihteidenkäyttöä nimenomaan sen hallintaan liittyvänä kysymyksenä. 

 

Haastateltavissa oli käytetyn substanssin suhteen sukupolvittainen jako. Vanhan ajan 

sekatyöläisillä käytetty päihde oli alkoholi. Työikäisillä päihteiden kirjo oli sekä vanki-

lakierteessä vaeltavilla miehillä että kodin hengettärillä runsaampi. Vankilakierteessä 

vaeltavista kaksi neljästä ja kodin hengettärissä kahdesta päihteitä hallitsemattomasti 

käyttävistä naisesta toinen käytti pelkästään alkoholia. Siten työikäisistä päihteitä hallit-

semattomasti käyttävistä kaikkiaan puolella oli päihteenä alkoholi. Puolet käytti alkoho-

lin lisäksi huumaus- ja lääkeaineita. Päihteiden sekakäyttö oli sekä useamman aineen 

yhteiskäyttöä että eri aineiden peräkkäiskäyttöä. 

 

Psyykkisten vaikeuksien ja päihteiden hallitsemattoman käytön samanaikaista esiinty-

mistä ja moninaisia kytköksiä on mahdollista tarkastella aineiston pohjalta useasta nä-

kökulmasta. Päihteidenkäyttö toimi haastateltavillani ratkaisuyrityksenä vaikeaan psy-

kososiaaliseen tilanteeseen. Päihteet toivat lohtua yksinäiselle, lääkitsivät masennusta ja 

tukahduttivat tunnetason tuskaa. Toisaalta päihteidenkäytön seurauksena usein jo lähtö-

kohtaisesti haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa selviytyminen oli entistä vaikeam-

paa ja asuminen vaarantui vuokranmaksukyvyn heiketessä.  

 

Päihteidenkäytön hallitsemattomuus koskettaa elämänalueita psyykkistä hyvinvointia ja 

taloudellista tilannetta laajemmin. Yksin juovalla sosiaaliset suhteet kaventuvat ja eten-

kin työtä tai vastaavaa tekemistä vailla olevalla koti muuttuu juovan, eristäytyvän elä-

män yksinäiseksi saarekkeeksi. Silva Terde (2006, 163) on kuvannut turvaksi, suojaksi 

ja itsemääräämisalueeksi ymmärretyn kodin muuttumista fyysisten ja psyykkisten ra-

joitteiden myötä eristäväksi, marginalisoivaksi ja syrjäyttäväksi paikaksi. Osalla haasta-

telluista hallitsematon päihteidenkäyttö ja psyykkiset ongelmat toimivat yhdessä tehok-

kaina elämänpiirin kaventajina ja kotiin sulkijoina. 
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S: Miten se (asuminen) on sulla aikasemmin sujunu? 
H: Ei mitään muuta, ku mä dokaan, istun kämpässä vaan ja masennun 
sinne. (H8)  
 
– – kyl se oli yksin juomista. – – mä en oikeestaan liikkunu enää ku 
pakolliset menot ja neki tuntu jo ylitsepääsemättömiä, – – et kyllä se meni 
ihan siihen, et eristäydyin ihan täysin ulkopuolisesta elämästä. (H9)  

  

Sosiaaliset suhteet alkavat runsaan päihteidenkäytön myötä helposti rakentua päih-

teidenkäytölle, jolloin kynnyskysymykseksi asumisessa muodostuu asukkaan kyky raja-

ta sosiaaliset suhteet oman kodin ulkopuolelle. Päihteidenkäyttö voi haastaa asumisen 

asuntoon tunkeutuvan ”epäsosiaalisen” elämän myötä. Myös asuinympäristöllä on haas-

teltujen kokemusten perusteella merkitystä päihteidenkäytön hallinnan kannalta. Huo-

no-osaisuuden alueellisen kasautumisen on tutkimuksellisesti todennettu heikentävän 

alueella asuvan väestön jo aiemmin ongelmallista elämäntilannetta (Vaattovaara & 

Kortteinen 2010, 35). Sosiaalisten ongelmien värittämä arki kasautuneen huono-

osaisuuden alueilla muodosti haastateltujen elämänhallinnalle vakavan uhan. 

 

– – jos neljässä lukaalissa oli alkoholismiin taipuvia asiak–, asukkaita, niin 
ei se tuota, se ei, ei, siis se altistumisriski on sitten maksimaalinen. (H4) 

 

– – mä oon sanonu, että se on isolla, että ”ei sinne”, et ku lähet hakee 
maitoo, ni siin on se kaari, ni voi olla et maitoreissu kestää viikon. (H3) 

 

 

5.3.3 Rikollisuus sulkee kehän 

 

Vankilassa vaeltavien miesten tarinoissa rikollisuutta on mahdollista tarkastella paitsi 

suhteessa päihteidenkäyttöön myös suhteessa asunnottomuuteen ja toimettomuuteen. 

Toimettomuudeksi käsitän tutkimuksessa työn tai muun työn kaltaisen tekemisen puut-

teen. Tutkimuksen miehet olivat tehneet rikokset päihteiden vaikutuksen alaisena. 

Omaisuusrikosten kohdalla tekoja motivoivat päihteiden hankkiminen, päihteidenkäy-

tön rahoittaminen ja heikon taloudellisen tilanteen kohentaminen. Sekä päihteet että 

rikollisuus olivat myös keinoja täyttää toimetonta arkea. Jos asunnosta ei ollut jo päih-

teidenkäytön myötä annettu häätöä, asunto menetettiin viimeistään seuraavan vankeus-

tuomion kohdalla. Huumausaineiden kohdalla rikollisuus toimii paitsi keinona rahoittaa 

käyttö, vankeustuomioiden kautta myös huumausaineiden käytölle altistavana tekijänä. 
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Mä olin ensimmäisen kerran sakkoja istumassa Hämeenlinnassa, ni mä 
olin yllättyny että sieltäki löytyy, sehän on ku kauppa, ku sieltä löytyy 
kaikkee Subua ja ihan niinku, ni sit siitä alko mun pirin käyttö. (H3) 

 

Vankeuslaki (767/2005) asettaa rikosseuraamusjärjestelmän tehtäväksi vankien tukemi-

sen yhteiskuntaan sijoittumisen edistämiseksi. Tutkimuksen miehet olivat useimmiten 

vapautuneet vankilasta asunnottomuuteen. Asunnottomina haastateltavat kertoivat elä-

neensä ulkona tai saaneensa katon päänsä päälle joko asuntolasta tai ”toisten nurkista”. 

Elämä rytmittyi vapaudessa asuntolan ja päihteidenkäytön vuorottelulla. Etenkin ”ryyp-

pykämpissä” elämänmenon kuvattiin olleen runsaan päihteidenkäytön värittämää.  

 

Granfelt (2006, 145) kuvaakin vankilakierteeseen ajautumista voimakkaasti valikoivana 

prosessina, jossa huono-osaisuuden merkitys korostuu. Vapautumisen hetki, joka olisi 

voinut tarjota vankilakierteessä vaeltaville merkittävän muutoksen mahdollisuuden, 

pudotti heidät takaisin tuttuun asunnottomuuden kierteeseen. Asuntola, jonka tarkoitus 

on olla laitoksesta vapautuvalle alentuneen asumiskyvyn haltuunoton paikka, asettuikin 

päihdeongelmaiselle vankilakierteessä vaeltavalle huono-osaisuuden kehän keskiöön. 

 

Vanhan ajan sekatyöläiset korostivat asumisen kulmakivenä vuokranmaksun sujumista. 

Vuokranmaksun tuli sujua päihteidenkäytöstä huolimatta. Vankilakierteen vaeltajilla 

asumisessa korostui puolestaan tekemisen merkitys. Tekeminen merkityksellistyi sekä 

suhteessa asunnossa asumiseen että asunnotta olemiseen. Tekemisen – tai tarkasti ottaen 

tekemättömyyden – merkitystä tarkasteltiin laajasti suhteessa oman elämän kokonaisuu-

teen: asunnon säilyttämiseen, asumisen mielekkyyteen, päihteidenkäytön hallintaan, 

rikollisuuteen ja omaan psyykkiseen hyvinvointiin.  

 

En mää rupee kyl olee missää kämpis. Se menee taas siihe, että, et sitte 
juodaa. (H3) 

 

– – ku oli vuosia vaan sitä, että päivästä toiseen samaa vaan, et ei oo 
mitään teke–, jokainen tuleva päivä musta aukko, ni se varmasti turhauttaa 
ihmisen. Mutta se oli semmosta ajanvietettä vaan se ryyppääminen ja 
sählääminen tuolla. (H10) 
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6 ASUNTOLA-ASUMINEN 

 

 

Haastatelluilla oli aiemmasta kokemusta omistusasumisesta ja vuokra-asumisesta. Joki-

sen ja Juhilan (1991) kuvaamille pohjimmaisille asuntomarkkinoille näistä ovat luoki-

teltavissa huonokuntoiset vuokra-asunnot ja vailla mukavuuksia olevat omistusasunnot. 

Laitoshoito toimi haastatelluilla reittinä asuntolaan tai vei uudelle kehälle pohjimmaisil-

la asuntomarkkinoilla. Turvakodista, päihdehoitolaitoksesta, psykiatrisesta sairaalasta, 

terveyskeskuksen vuodeosastolta ja vankilasta kotiutettiin asuntolaan, absoluuttiseen 

asunnottomuuteen tai entiseen heikkotasoiseen asuntoon. Tukiasumisjaksot päättyivät 

asuntolaan tai absoluuttiseen asunnottomuuteen. Asunnottomina haastatellut yöpyivät 

tyypillisimmin ulkona, tuttavilla tai asuntolassa.  

 

Haastateltujen kokemusten pohjalta on ilmeistä, ettei asumisen portaissa edetä vain 

”ylöspäin”. Haastateltujen kuvaukset heidän asumismarkkinoilla kulkemistaan reiteistä 

noudattivat pohjimmaisten asumismarkkinoiden logiikkaa. Kehämäisyys näkyi itseään 

toistavissa kehämäisissä reiteissä asuntomarkkinoilla. Pysyvyys ilmeni vaikeutena mur-

tautua ulos kehältä. Kymmenestä haastatellusta kolme oli tullut asuntolaan haastattelu-

hetkeä edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Yhteensä kuusi oli saapunut Koivuko-

tiin kuluneen puolivuotisen sisällä. Neljällä asuntola-asumisen kesto oli yli vuoden ollen 

pisimmillään yksitoista vuotta. Kaksi oli ensi kertaa asuntolassa. Kahdeksalla asuntola-

jaksoja oli vähintään kaksi. Useamman kerran asuntolassa olleista neljä oli asunut vain 

Koivukodissa. Neljällä oli kokemusta muista, lähinnä Sininauhaliiton, asuntoloista. 

 

Haastatelluista viisi haki aktiivisesti asuntoa. Asuntoa haettiin Riihimäen ja lähiseudun 

kaupungeilta, SATO:n ja VVO:n kaltaisilta yleishyödyllisiltä vuokra-asunnon tarjoajilta 

sekä yksityisiltä vuokranantajilta. Etsinnän ongelmakohdiksi määrittyivät kaupunkien 

heikko asuntotarjonta ja yksityisten vuokranantajien penseä suhtautuminen työttömään, 

sosiaaliviraston vuokratakuita tarjoavaan ja/tai yksin elävään asunnonhakijaan. Riihi-

mäen kaupungilta häädön saaneilla tukiasunto oli ainoa reitti takaisin kaupungin vuok-

ra-asuntoon. Osalla asunnon saanti myös toisilta kaupungeilta oli vaikeutunut aiempien 

asumisen häiriöiden vuoksi. Neljällä asunnonhaun edelle asettuivat psyykkiseen ja fyy-
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siseen terveyteen, taloudelliseen tilanteeseen tai päihteidenkäytön hallintaan liittyvät 

haasteet. Kahdella jatkosijoituspaikka toiseen asuntolaan oli varmistumassa. 

 

Koivukoti on kuntouttava yhdistys ja osa Riihimäen kuntouttavaa asumispalvelukoko-

naisuutta. Haastatelluilla psyykkiseen terveyteen, päihteidenkäytön hallintaan ja rikolli-

suuteen liittyvä huono-osaisuus oli kasautunut heidän saapuessaan asuntolaan. Kuntou-

tumisprosessissa tavoitteena on vaikuttaa asuntola-asukkaan eri elämänalueita kosketta-

vaan huono-osaisuuteen. Asiakkaalle tehdään mahdollisimman pian Koivukotiin saa-

pumisen jälkeen kuntoutussuunnitelma. Suunnitelman laatii ja sen päivityksestä, arvi-

oinnista ja kehittämisestä vastaa asiakkaan asuinsolun ohjaaja. (Vehmas 2010.) Tavoit-

teena on kuntouttaa asiakkaita ”asumiseen ja toimeentuloon, työelämään, koulutukseen 

ja sosiaalisiin suhteisiin” liittyen (Riihimäen Seudun Koivukoti Yhdistys 2010). 

 

Luvussa tarkastelen huono-osaisuuden teeman alla asuntola-asumisen kuntouttavuutta 

keskittyen asuntolassa toteutettuun ammatilliseen työhön, asuntolan arkeen, yhteisö-

muotoiseen asumiseen ja päihteettömyyden edellytykseen. Asuntola-asumista ei voi 

asunnottomuuden monitulkintaisuuden vuoksi kuitenkaan ymmärtää vain kuntouttami-

seen tähtäävänä palveluntarjoajana. Kuntouttamisen näkökulma on samoin mahdollista 

liittää myös muihin luvussa käsiteltyihin teemoihin. Käsitteelliset raja-aidat on siten 

hyvä ymmärtää tutkimuksellisten valintojen tuloksena. Etenen luvussa asuntola-

asumisen kuntouttavuudesta aineistoa jäsentävään toiseen teemaan, sosiaalisiin suhtei-

siin. Viimeisen teeman, työn ja toimeentulon, kohdalla käsittelen asioiden hoitamiseen, 

virastoasiointiin, arjen virallisiin suhteisiin ja työntekoon liittyviä kysymyksiä.  

 

 

6.1 Kuntouttaako asuntola-asuminen? 

 

Sosiaalityön käsitteenä kuntouttaminen ei rajaudu enää vain työllistymisen mahdolli-

suuksien parantamiseen, vaan kuntouttaminen on viime vuosina alettu käsittää laajem-

min asiakkaan sosiaalisen elämäntilanteen parantamiseen tähtäävänä toimintana (Juhila 

2008b, 23). Perinteisesti kuntoutus on jaettu lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatuk-

selliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen (Järvikoski & Härkäpää 2004, 23). Aikuisten 

parissa toteutettavassa sosiaalityössä painotus on ammatillisessa ja sosiaalisessa kuntou-
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tuksessa (Tuusa 2005, 32). Kappaleessa asuntola-asumisen kuntouttavuuden tarkastelu 

lähtee liikkeelle ammatillisesta työstä asuntolassa. Lähestyn asuntolassa tehtyä ammatil-

lista työtä sosiaalialan ammatillisen työn näkökulmasta. Siten työn merkitys esimerkiksi 

terveydenhuollollisesta näkökulmasta jää vähemmälle huomiolle. Ammatillisesta työstä 

etenen asuntolassa asiakkaille tarjoutuvan yksityisyyden, yhteisöllisyyden ja arjen mah-

dollisuuksiin toimia kuntoutumista edistävinä asuntola-asumisen ulottuvuuksina.  

 

 

6.1.1 Asuntolassa tehty ammatillinen työ 

 

Kuntoutusnäkökulma perustuu tietynlaiseen tulkintaan asiakkaan tilanteesta. Sosiaali-

työssä asiakkuuden edellytykset täyttyvät, kun yksilö voidaan määritellä johonkin sosi-

aalisen ongelman kategoriaan ja kyseisen ongelman katsotaan vaativan väliintuloa. Kie-

len tasolla tapahtuva ongelmien tulkinta on merkityksellistä ja sidoksissa suoritettaviin 

toimenpiteisiin. Asiakkuuden prosessiluonteen vuoksi ongelmien tulee olla koko asiak-

kuuden ajan uudelleen määriteltävissä. (Jokinen, Juhila & Pösö 1996, 86, 88.)  

 

Asuntola-asukkaat solahtavat melko kivutta asunnottomien kategoriaan. Asunnon puut-

teesta johtuvaan asunnottomuuteen ilmeinen ratkaisukeino olisi kuitenkin asunnon tar-

joaminen. Kun asukkaat määritellään vielä asumiskyvyttömiksi, ratkaisumalli muuttuu. 

Vastaus on tällöin niin viranomaistulkinnoissa kuin sosiaalityön ja asuntola-arjen käy-

tännöissä asumiskykyiseksi kuntouttaminen. Asumiskyvyn arvioinnissa voidaan päätyä 

pysyvään asumiskyvyttömyyteen tai tulkintaan, jonka mukaan asumiskyvytön on kun-

toutettavissa ammatillishoidollisin käytännöin (Jokinen & Juhila 1991, 49–50). 

 

Valtaosan haastatelluista voi sanoa asettaneen, tai omaksuneen, tavoitteekseen muutok-

sen. Asuntola-asukkaiden tapa ymmärtää asiakkuuden prosessiluonne näkyi heidän ker-

tomuksissaan asuntolan jäsentymisenä osaksi hoitojatkumoa, tiuhana aikamatkailuna 

niin menneeseen kuin tulevaan sekä suunnitelmallisuuden ja pitkäkestoisuuden koros-

tamisena asuntolassa tehdyssä ammatillisessa työssä. Suunnitelmallisuus ja pitkäjäntei-

syys ovatkin hyvän sosiaalialan ammatillisuuden peruselementtejä. Haastatellut viittasi-

vat niillä kuitenkin ensisijaisesti suunnitelmalliseen, pitkäkestoiseen työskentelyyn 

asumisen muutoksen, ei asumiskykyiseksi kuntoutumisen, tavoitteen toteutumiseksi. 
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Asuntolassa asuminen ymmärrettiin välivaiheena, yhdenlaisena odotustilana ennen 

muutosta, ei niinkään muutosta aikaansaavana prosessin osana. Haastateltujen käytän-

nön asioissa kokema tarvitsevuus suhteessa työntekijöihin jäi usein tyydyttämättä. Saa-

tavan avun ja tuen koettiin olevan vähäistä tai olematonta, mikä herätti epäluottamusta 

työntekijöitä kohtaan. Avun ja tuen epätasainen jakautuminen puolestaan synnytti eripu-

raa asiakkaiden keskuudessa. Haastatellut peräänkuuluttivat työntekijöiden yhdenmu-

kaista toimintaa ja asiakkaiden tasavertaista kohtelua. Useimpien työntekijäsuhteet oli-

vat jääneet etäisiksi ja vähäisiksi. Etäisyyttä työntekijöihin rakensivat etenkin käsitys 

työntekijöiden vähäisestä kyvystä eläytyä asiakkaiden tilanteeseen ja heikko luottamus 

työntekijöiden ammattitaitoon. Etäisissä suhteissa ei syntynyt luottamuksen tunnetta. 

 

Haastateltujen asuntolassa ololle antama selitys määritti merkittävästi heidän kokemus-

taan asuntola-asumisesta ja asuntolassa tehdystä ammatillisesta työstä. Ammatillista 

työtä arvioitiin suhteessa omiin tarpeisiin, jotka rakentuivat asuntolassa ololle annetun 

syyn pohjalta. Tarpeista riippuen odotukset vaihtelivat terapeuttisesta työskentelystä 

ratkaisukeskeiseen ongelmien kartoittamiseen ja ehtyneiden voimavarojen palauttami-

sesta suunnitelmalliseen asunnon järjestämiseen. Liukko (2006, 16) jakaa sosiaalityön 

huollollisiin ja muutosta tavoitteleviin ammattikäytäntöihin. Aineiston valossa ammatil-

lisessa työssä korostui huollollinen, kontrollia korostava käytäntö, kun taas asukkaat 

orientoituvat muutokseen. Asiakkaalle tilanne oli erityisen hankala, kun työyhteisö yllä-

piti asumiskyvyttömyyden staattista tulkintaa asukkaan suuntautuessa muutokseen. 

 

S: Miten te koette, et uskotaanko teihin tai tähän muutokseen? 
H1: Ei. Jotkut voi näytellä sitä, että uskoo, mutta kyllä täällä on tiettyjä 
ihmisiä, mitkä ei siitä muutosta halua uskoa. (H9) 
H2: Ei ne halua uskoa mittään semmosta. (H10) 

 

Vanhala (2005, 144) kuvaa asuntolan tehtävän olevan toisinaan ajan ja paikan tarjoami-

nen keskeneräisyydelle. Haastatelluista parhaan annin asuntola-asumisestaan tuntuikin 

saaneen psykiatriselta osastolta asuntolaan saapunut nainen. Merkittävä ero muihin 

haastateltuihin oli, että nainen ei määritellyt itseään asunnottomaksi, vaan kuntoutujak-

si. Siten asuntolakaan ei näyttäytynyt hänelle ratkaisuna asunnottomuuteen vaan osana 

kuntouttavaa hoitojatkumoa. Kuntoutusnäkökulma asunnottomuuteen pohjaa yksilön 

ominaisuuksiin, jolloin asunnottoman kiinnittymisellä kuntoutumistulkintaan on autta-

missuhteen tuloksellisuuden kannalta ratkaiseva merkitys.  
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– – tää on mun terapiaa. Jotenki ku kaikki on menny, ni nyt ku ne sano, et 
”sul on oma huone ja sinne ei niinku, et sä saat laittaa sen ihan 
omannäköseks”, ni tää oli niinku se mun juttu, et tääl mä oon kyherrelly ja 
tehny kaikkee ja laitellu. Oma, oma turvallinen boksi, minne kukaan ei 
puutu ja mis mä saan niinku olla, olla rauhassa. (H7) 

 

Kuntoutumisnäkökulmaan sitoutuneelle asuntola-asukkaalle oma huone tarjosi useam-

man kerran kodin ja koko omaisuutensa kodin mukana menettäneelle jotain omaa. 

Asuntola antoi paikan keskeneräisyydelle ja huone tilan omilla ehdoilla elämiselle. Nai-

sen kautta avautuu näkymä myös luottamuksellisen työntekijäsuhteen mahdollisuuksiin. 

Kuntoutumisnäkökulmaan sitoutuminen teki asiakkaalle sallituksi toisenlaisen tarvitse-

vuuden suhteessa hoitoyhteisöön. Läheisyyden ja luottamuksen kokeminen suhteessa 

työntekijöihin loi edellytykset turvallisuuden tunteen ja eheytymisen kokemuksen syn-

tymiselle. Asiakas koki työntekijät läsnä olevana, kuntoutujaa kannattelevana yhteisönä. 

 

– – se on ihana ku tos on noi ihmiset, et pystyy sanoo et ”haloo, et mä en 
taaskaan tiedä, mikä mun on, mut nyt niinku on niin kauhee olo että”, ja 
sit se loppupeleis selvii tai sit ei, mut se et sä saat puhuttuu sen samantien 
ulos, ni se on jotenki se semmonen, et pysyy käynnissä ja pinnalla. (H7) 

 

Kuntoutujan identiteetin omaksunut naisasiakas muodosti myös suhtautumisessaan ver-

taisuuteen poikkeuksen. Nainen kertoi kokeneensa terapeuttisena mahdollisuuden har-

joitella asuntolan vertaissuhteissa turvallista ihmisten välistä läheisyyttä. Turvattomuut-

ta ja väkivaltaa kokeneelle asuntola tarjosi paikan levähtää turvatuissa puitteissa, ihmis-

suhteissaan rikkoutuneelle mahdollisuuden eheytyä luottamuksellisiksi koetuissa suh-

teissa, itsensä kadottaneelle tilan ja paikan etsiä itseään ja rajojaan. Asuntola tarjosi tun-

teen omaan prosessiin ja itseen keskittymisen luvallisuudesta.  

 

Siis jotenki se, et mä saan olla mä ja turvassa. Se on se niinku mun tän 
hetkinen niinku juttu, et mä saan olla mä ja niinku on turva. On se mun 
juttu ja mul on lupa olla nyt tän mun jutun kanssa – –. (H7) 

 

 

6.1.2 Yksityisyys, yhteisöllisyys ja arki  

 

Laura Hassi-Nuorluoto (2000, 156) kuvaa asunnottomuutta matkalla oloksi. Asumispal-

veluissa asunnoton matkaa asteittain valvotusta asumisesta itsenäiseen asumiseen. 
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Asuntola-asumisen vaiheessa asunnottoman ympärille rakentuvat seinät. Yhteisasun-

noissa oman fyysisen tilan rajoja piirtävät huoneen seinät. Haastatteluissa oma huone 

merkityksellistyi mahdollisuutena rauhaan ja yksityisyyteen. Vaikka asuntola-asuminen 

koettiin totaalista seinien puutetta paremmaksi vaihtoehdoksi, seinien rakentama fyysi-

nen erillisyys ei itsestäänselvästi taannut kokemusta yksityisyydestä. Useissa haastatte-

luissa asuntola-asumisen heikoksi kohdaksi määrittyi yhteisömuotoinen asuminen.  

 

Granfelt (1992, 131–133) on kuvannut asuntolan asukkaita heterogeenisena joukkona 

ihmisiä, joita ei välttämättä yhdistä muu kuin asunnon puute ja vähäiset taloudelliset 

resurssit. Asuntolassa heitä yhdistää asuntola-asuminen. Haastattelujen perusteella yh-

teisöasumisen mahdollistaman vertaisuuteen perustuvan tuen merkitys ei ole asukkaille 

suuri. Perinteisesti perhettä rajanneen asunnon, kodin, seinien sisälle sijoitetaan asunto-

lasoluissa toisilleen vieraita ihmisiä. Solussa asuvilla on keskenään erilainen elämän-

rytmi ja asumisen tavat. Omaa henkistä tilaa rikkovat huoneeseen seinien läpi tunkeutu-

vat äänet. Elämänrytmien sekoittuminen vaikeuttaa omannäköisen arjen rakentamista ja 

siisteyskäsitysten moninaisuus haastaa mahdollisuuden kokea yhteistilat viihtyisinä.  

 

Omat huoneet joo, mut ei täällä semmost yksityisyyttä oo kuitenkaan. Ei 
oo hetkenkään omaa rauhaa niin sanotusti, et seinät on paperia ja porukkaa 
juoksee koko ajan että. (H2) 
 
– – välillä vituttaa ku täälläki rampataa, ni mul on niin tarkka kuulo, ni ku 
ei saa nukkuukaa rauhassa – – ni mä en niinku oikeesti vittu jaksa. (H3) 

 

Haastatellut kuvasivat yksityisyyden määrän riippuvan pitkälti kussakin solussa vallit-

sevasta yhteishengestä. Solussa, jossa asujilla oli keskinäistä eripuraa, asumista kuvat-

tiin raskaaksi ja jännitteiseksi. Ilmapiirin muuttuessa sietämättömäksi omaa tilaa haet-

tiin toisaalta. Eräs haastateltava ratkaisi ongelman pitkillä kävelylenkeillä. Kävellessään 

hän rakensi sisäistä tilan ja rauhan tuntua kyetäkseen jälleen palaamaan asuntolaan. Yk-

sityisyyden säilyttämisen, arjen rakentamisen ja kuntoutumisen näkökulmasta asuntola-

olosuhteet ovat vaativat. Asuntola tarjoaa fyysisen, ulkoisen suojan, mutta sisäisen hy-

vinvoinnin edellyttämää yksityisyyttä ja riittävää määrää itsenäisyyttä se ei takaa.  

 
– – se on melkeen näihin päiviin saakka ollu sellasta, että tämä ykstoista 
vuottahan silleen, mutta, tota, semmosta tyhjänpäivästä, ei mitään, ja tuota 
nyt tietää, et jokainen päivä on sama – –. (H10) 
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Haastateltujen kuvauksissa asuntolan arjesta olivat leimallisia tekemättömyyden ja tar-

koituksettomuuden tuntemukset. Päiviä kuvattiin pitkiksi ja olemista tarkoituksettomak-

si. Haastatelluista vain yksi oli löytänyt arkeen keskittymisestä, elämän perusasioihin 

paneutumisesta ja kiireettömästä hetkeen pysähtymisestä merkitystä. Kuten oman huo-

neen laittamisesta, myös arjen askareista on siten mahdollista löytää kuntouttava ulottu-

vuus, jos asiakkaana on sitoutunut kuntoutumisnäkökulmaan.  

 

 

6.1.3 Kuka ottaa kopin päihderiippuvaisesta? 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2002, 28) yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa laatimas-

sa päihdepalvelujen laatusuosituksessa päihdepalvelujärjestelmä jäsennetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon perus- ja erityispalveluina tuotettavien avo- ja laitoshoidon palvelujen 

kokonaisuudeksi. Päihdehuollon erityspalveluihin lukeutuvat muun muassa A-klinikan 

tarjoamat avohuollolliset palvelut ja kuntouttava laitoshoito, kuten selviämishoitopalve-

lut ja katkaisuhoito. Päihdehuollon välimuotoisiin palveluihin kuuluvia asumispalveluja, 

kuten asuntoloiden ja tukiasuntojen tarjoamia asumispalveluja, tarjotaan sekä peruspal-

velujen että erityispalvelujen piirissä.  

 

Haastatelluilla oli erityisesti päihderiippuvaisille suunnatuista palveluista laajasti koke-

musta ulottuen vertaisuuteen perustuvista tukiryhmistä avohuollolliseen yksilötyösken-

telyyn ja laitosmuotoiseen katkaisu- ja vieroitushoitoon. Seitsemän haastateltua oli käyt-

tänyt jossain elämänsä vaiheessa A-klinikan palveluja tai heillä oli A-klinikalle ensi-

käynti sovittuna. Haastatellut olivat pääosin tyytyväisiä A-klinikan palveluihin. Asiak-

kuuden ongelmakohdiksi nimettiin työskentelyn lyhytjännitteisyys ja hoitosuhteiden 

katkonaisuus. Katkonaisuuden kuvattiin johtuvan sekä työntekijöiden vaihtuvuudesta 

että oman hoitomotivaation laskusta runsaan päihteidenkäytön värittäminä ajanjaksoina. 

 
– – on hyvin junnannu paikallaan noi asiat. Samat asiat setvitään läpitte, ei 
mitään tulevaisuudesta oikeen. Se on niinku arka asia puhua, että 
asunnosta ja tommosista. Ei se sillain käänny eteenpäin se. (H10) 

 

Koivukodin 27-paikkaisessa asuntolassa 20 paikkaa on varattu päihteidenkäytön ja/tai 

asunnottomuuden takia Koivukotiin hakeutuville. Paikoista seitsemän sijaitsee ikäänty-

ville päihteidenkäyttäjille tarkoitetussa eläkeläis- ja vanhusyksikössä. (Vehmas 2010.) 
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Koivukodissa asiakkailta edellytetään päihteettömyyttä, ja selviämishuone toimii sekä 

päihtyneen asukkaan pääsylippuna asuntolaan että uuden asiakkaan katkaisuhoitopaik-

kana ennen asuntolaan siirtymistä. Selviämishuonepalveluun hakeudutaan A-klinikan, 

terveyskeskuksen tai aluesairaalan kautta. (Ravantti 2009b.)  

 

Päihderiippuvuuden kanssa samanaikaista psyykkistä tai somaattista sairautta potevien 

integroitua hoitoa puoltaa näkemys, jonka mukaan kaksoisdiagnoosiasiakkaan hoito on 

aina integroitua – kysymys on, integroiko hoidon palvelujärjestelmä vai potilas (Mantila 

2008). Haastateltujen päihderiippuvuudesta kärsivien asuntola-asukkaiden kohdalla 

hoidon integroi asiakas. Haastateltavat olivat löytäneet kolme tapaa sovittaa itsensä 

päihteettömyyttä vaativaan järjestelmään. Sopeutumisen tavasta riippuen päihteettö-

myyden velvoite tarkoitti asukkaan näkökulmasta ennen kaikkea päihteettömyyden tu-

kemista, päihteidenkäytön rajoittamista tai päihteettömyyteen velvoittamista.  

 

Haastateltavista kolme kertoi olleensa Koivukodissa asuessaan päihteettä, jolloin päih-

teettömyyden velvoitteeseen on löydettävissä päihteettömyyden tuen näkökulma. Haas-

tatellut eivät olleet kokeneet saavansa Koivukodista varsinaista tukea päihteettömyy-

teen, mutta päihteettömyyden vaatimuksen voi sanoa tukeneen päätöstä olla päihteettä. 

Kaksi haastateltua kuvasi päihteidenkäyttönsä tapahtuneen toisaalla. Heillä asuntolassa 

asuminen rajoitti juomista ja esti sen silloin, kun asukas pysytteli Koivukodissa. Asun-

tola-asuminen rajoitti juomista ja juominen rajoitti asuntola-asumista. Kolmannessa 

tapauksessa päihteidenkäyttö esti asuntola-asumista, jolloin kyse lienee asiakkaan so-

peutumisen sijasta hänen sopeutumattomuudestaan. Palveluntarjoajalle poiskäännyttä-

minen on yhdenlainen strategia selviytyä sopeutumaan kykenemättömästä asiakkaasta. 

 

On vaan tota tykkänänsä annettu porttikielto, et se on sama, mä oon 
viikkokausia ollu ulkona ja sanotaan kuukausiakin pois, että ulkona ollu, 
että ei mitään oo, laitettu vaan. Sitte ku ihminen on tarpeeks romuna, ni 
sitte otettu. Tuoltahan on A-klinikalta soitettu tai sairaalasta. On kuluttanu 
niinku loppuun asti ittensä. (H10) 

 

Riitta Toiviainen (2008, 157, 162, 164) toteaa päihderiippuvaisia syrjäytettävän aktiivi-

sesti hoidon piiristä. Syyllistävä ja sanktioihin perustuva palvelu- ja hoitokulttuuri syr-

jäyttää päihderiippuvaisia muodostuen lopulta esteeksi toipumiselle. Erityisen vaikea 

tilanne on päihderiippuvaisella, joka ei osoita ”nöyryyttä” asetettujen vaatimusten edes-
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sä. Ylpeydestään kiinni pitävä asiakas ei noudata asiakkuuteen sisäänkirjoitettua nöy-

ryyden ja kiitollisuuden koodistoa. Sosiaalipalvelujen asiakkaalle sopimaton käytös 

rikkoo asiakkuuteen liitettyjä odotuksia. Sanktio on keino suoristaa asiakas takaisin 

normiin. Eräs haastateltava kuvasi lähtöpassejaan aiemmasta asuntolastaan seuraavasti: 

 

Mulla meni poikien kanssa vähän liian lujaa. Me saatiin kaikki kenkää 
sieltä. Mä olin ainoo, ketä ne ei loppujen lopuks ottanu takas, ku mä en 
menny polvillaan pyytämää, et saanko mä tulla, ku sitä mä en tee. (H5) 

 

Granfelt (2007, 44) on kuvannut järjestelmästämme löytyvän paikan, joka ei valikoi 

asiakkaitaan. Kaikkein köyhimmät, syrjäytyneimmät ja sairaimmat huono-osaiset löyty-

vät vankilasta. Vankiloiden voi perustellusti sanoa olevan köyhyyden ja psykososiaalis-

ten ongelmien säiliöitä (Granfelt 2006, 145). Ei liene yllätys, että haastatelluista useim-

min päihteidenkäytön vuoksi asuntolasta uloskirjatut olivat vankilakierteessä vaeltajia. 

 

Mistä toipumisprosessi sitten päihteettömyyden tielle lähteneillä oli käynnistynyt? Van-

kilapastori Vesa Mäkelä (2008) on kuvannut huumeiden käyttäjän toipumisprosessin 

käynnistymisen edellytykseksi pysähtymisen. Haastatelluilla pysähtymisen hetken oli 

synnyttänyt kokemus ”pohjan saavuttamisesta”, tunne päämäärän löytymisestä tai koet-

tu syvällinen oivallus. Sekakäytön laukaisemat toistuvat psykoosit ja hoitojaksot psyki-

atrisessa sairaalassa, kokemus aineiden maailman raadollisuudesta ja oman mielen ha-

joamisesta sekä ”lusimisväsymys” toimivat suunnan kääntävinä pohjakosketuksina. 

Parisuhde ja toive omasta asunnosta antoivat päihteettömyyteen motivoivan päämäärän.  

 

– – eihän siitä tuu mitään, et jos pakkopullana on esimerkiks irti viinasta. 
Ei siitä tuu mitään, et ihminen ratkee ennemmin tai myöhemmin – –. (H9) 

 

Elämän mullistava, kaiken uudistava syvällinen oivallus oli löytynyt koettujen menetys-

ten, oman tilanteen kriisiytyminen tai yksittäisten havahduttavien tapahtumien kautta. 

Myös hengelliset kokemukset ja hengellinen herääminen avasivat näkemään todellisuu-

den uudella tavalla. Tapio Pajunen (2008) on puhunut eheytymisestä merkittävänä osa-

na päihteiden käytöstä toipumisen prosessia. Eheytymisessä keskeistä on toipumispro-

sessin yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus. Kokonaisvaltaisessa hoidossa tulisi fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen eheytymisen rinnalla antaa tilaa ihmisen hengelliselle eheyty-
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miselle. Toipumisprosessiin usein liittyvien hengellisten asioiden pohdintaan tarvitaan 

myös asuntolassa kuuntelijaa ja kokemusten jakajaa.  

 

S: Minkälainen merkitys sul on ollu tässä, mä en tiedä voisko sitä sanoo 
eheytymiseks tai vahvistumiseks tai itseksi kasvamiseksi, niin uskolla? 
H: Uskolla? Itse asiassa aika suuri. On, tosi suuri. Itse asiassa se on se, se 
juttu niinku, mistä tää kaikki on lähteny, et ihan tosissaan polvillaan oman 
sängyn vieressä, et ”Isä, opeta mut tuntee mut”. (H7) 

 

 

 6.2 Mahdollisuudet ja riskit sosiaalisissa suhteissa 

 

Granfelt (1992, 130) on kuvannut yhteiskunnassa vallitsevien asenteiden asuntolassa 

asuvia kohtaan heijastuvan asuntola-asukkaiden tapaan hahmottaa asuntolayhteisö ja 

itsensä osana sitä. Siten asuntola-asukkaiden ihmissuhteita ei voi tarkastella vain yksit-

täisten asukkaiden keskinäisinä vuorovaikutussuhteina. Asuntola-asukkaiden kokemus 

eriarvoisuudesta ja leimautumisesta oli heille arjen todellisuutta asuntolan seinien ulko-

puolellakin. Asuntola-asumisen vaikutuksella haastateltujen elämään oli kuitenkin myös 

positiivinen, mahdollistava puolensa. Parhaimmillaan oman tilanteen vakiintuminen ja 

etäisyyden saavuttaminen menneeseen mahdollistivat uudenlaisia kohtaamisia asuntola-

asukkaalle merkityksellisissä, mutta etäisissä tai rikkoutuneissa ihmissuhteissa. 

 

 

6.2.1 Tarjolla leimattuja identiteettejä 

 

Yhdenlaisen näkökulman asuntolan ihmissuhteisiin voi löytää tarkastelemalla asuntolaa 

perheen tavoin yhteiskunnassa vallalla olevia asenteita ja rakenteita heijastavana yhteis-

kunnan pienoismallinnuksena. Asuntola heijastelee yhteiskunnan syrjäyttäviä käytäntöjä 

ja asenteita. Yhteiskunnassa piirretyt rajat ja käytetyt syrjäyttämisen mekanismit löyty-

vät myös asuntolasta. Asuntolan ilmapiiriä ja tasa-arvoisuuden astetta ovat asuntolan 

seinien sisällä rakentamassa yksittäisten ihmissuhteiden ja eri ihmisten yhteenliittymien 

kautta niin asukkaat kuin työntekijät.  

 

No, mehän ollaan jopa täällä eriarvosessa, juopot jätkät, niin me ollaan 
täälläkin jopa eriarvosia ihmisiä ja saatika sitten tuolla vapailla 
markkinoilla – –. (H4) 
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Haastateltavat eivät kokeneet eriarvoisuutta vain suhteessa muihin asukkaisiin. Haasta-

teltujen itseä koskeva puhe kertoi heidän asuntolan asukkaina jäsentävän itsensä alem-

piarvoisiksi suhteessa yhteiskunnassa normaaliksi ja tavanomaiseksi ymmärrettyyn. 

Kulmala (2006, 70) määrittelee toiseuden kokemukseksi erilaisuudesta, ulkopuolisuu-

desta ja eriarvoisuudesta. Haastatellut eivät kokeneet asuntola-asukkaan voivan olla 

”normaali yhteiskunnan jäsen”. Asuntolassa asumisesta kuvattiin jäävän ”leima”. 

 

Leimautuminen ja leimattu identiteetti tarvitsevat muiden puhetta kyseisestä ihmisestä 

(Kulmala 2006, 66). Leimaantumisen sosiaalinen luonne tuli esiin asuntola-asukkaiden 

kertomuksissa. He kuvasivat henkilösuhteisiinsa tulleen asuntola-asumisen myötä ”suu-

rennuslasin” ja heidän asumismuotonsa esiintuomista käytetyn keinona nöyryyttää heitä 

sosiaalisissa tilanteissa. Heidän haasteenaan oli suhteuttaa omaa henkilökohtaista identi-

teettiään tarjolla oleviin leimattuihin sosiaalisiin identiteetteihin ja etsiä keinoja selviy-

tyä leimattujen identiteettien myötä heidän ylleen laskeutuvasta sosiaalisesta häpeästä. 

 

Haastateltavien puhe asuntola-asumisen leimaavuudesta on mahdollista tulkita myös 

vastapuheeksi. Kulmala (2006, 66) viittaa vastapuheella yksilön tapaan kyseenalaistaa 

kielteisiä sosiaalisia identiteettejä ja luoda vaihtoehtoisia määrityksiä itsestään. Haasta-

teltavat tekivät heille tarjolla olevat leimatut identiteetit ja leimaantutumisen mekanis-

mit näkyviksi, jopa ironisoivat leimattuja identiteettejä, ja osoittivat näin, etteivät vas-

taanota kyseenalaistamatta sosiaalisissa suhteissa heille tarjottuja negatiivisia identiteet-

tejä. Mielenkiintoista on myös, ettei haastatelluista yksikään puhunut itsestään asuntola-

asukkaana. Käytän heistä kuitenkin termiä asuntola-asukas, mikä lienee sekin yhdenlai-

nen ulkoapäin ojennettu, heistä puhuttaessa käytetty leimaava identiteetti. 

 

 

6.2.2 Mahdollisuutena sosiaalisten suhteiden eheytyminen 

 

– – mun tyttö sano niin ihanasti, et ”äiti, mä otan mun koko lapsuuden 
takas sun kaa, ku päästään vaan oleen” – –. (H7) 

 

Asuntola-asumisella oli osalle haastatelluista positiivinen merkitys suhteessa kannatte-

levien sosiaalisten verkostojen rakentumiseen. Etenkin epävarmoista elinolosuhteista tai 

kaoottisesta elämäntilanteesta asuntolaan tulleelle asuntola tarjosi mahdollisuuden alkaa 
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vahvistaa heikentynyttä sosiaalista verkostoa. Asuntolan ei koettu tarjoavan parhaita 

puitteita lasten tapaamiselle. Silti vakiintuneessa tilanteessa saattoi myös tunnustella 

uudelleen vanhemmuutta ja vahvistaa suhdetta lapsiin. Ilo ja ylpeys omista lapsista ja 

lapsenlapsista sekä mielikuvat toivotusta tulevaisuudesta kannattelivat toivon tunnetta.  

 

No kyllä kai se sosiaalinen elämä on semmosta, että pystyy viettää sitä 
normaalielämää, olemaan ihmisten kanssa tekemisissä ja saa ystäviä, 
mihin ei kuulu sitte semmoset ryyppykaverit, vaan että ne on sitten ihan 
todellisisa aitoja ystäviä, sen, että hoitaa juoksevat asiat niin ku pitää, elää 
semmosta rauhallista, tasapainosta perhe-elämää. (H9) 

 

Osalla oman tilanteen vakiintuminen vaati etäisyyden ottamista, jopa luopumista van-

hoista ihmissuhteista. Koivukotiin vasta saapuneelle irtiotto oli välttämätön oman tilan 

symbolisen ja konkreettisen rakentamisen kannalta. Päihteistä luopuvalle uuden elämän 

aloittaminen merkitsi päihteidenkäytölle pohjanneista ihmissuhteista luopumista. Omia 

rajoja etsivälle itseksi kasvu vaati tilan raivaamista ympärille. Herkistyminen oman ää-

nen kuulemiselle edellytti ympäröivien äänien vaimentamista. Voimakkaimmillaan yh-

teisöihin liitettiin ahdistava kokemus painostuksesta, vaatimuksista ja neuvonantajista. 

Asuntola tarjosi myös paikan hengellisen elämän vaalimiselle ja vahvistamiselle. 

 

– – mä en haluu nyt mitään semmost, mikä niinku sotkee tätä mun omaa 
suoraa kanavaa. Siis sekä mun, mun niinku, siis tää on nyt niinku vaan tää 
mun yhteys sekä Iskään että omaan elämään ja tää opetteleminen, ni mä 
saan olla vaan sylissä ja välillä vähän mennäkki. Niin, sellasta. (H7) 

 

 

6.3 Asioiden hoitamisen kynnyskysymykset 

 

No asunnon saantiin tääl ei vaikuta varmaan ku se, että se on oltava 
selkeesti raitista ja sitte se, että asiat pystyy hoitamaan, että sehän on ihan 
selvä, et ku lähtee omaan asuntoon, et jos et sä täälläkään pysty niitä 
hoitaan, ni miten se onnistuis siellä – –. (H9) 

 

Haastattelemani asuntola-asukkaat määrittelivät päihteettömyyden lisäksi keskeiseksi 

asumiskyvyn mittariksi asioiden hoitamisesta suoriutumisen.  Käsitän tutkimuksessa 

asioiden hoitamisella Koivukodin ulkopuolella tapahtuvan, ennen kaikkea työhön, toi-

meentuloon ja asumiseen liittyvän virallisluonteisten asioiden hoidon. Virastoasioinnin 

tarkastelu keskittyy Kelassa, työvoimatoimistossa ja sosiaalivirastossa asiointiin. Viras-
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toasioinnin ja arjen virallisten suhteiden yhteydessä kuvaan asuntola-asukkaiden ajatuk-

sia viranomaisten tarjoamasta asumisen tuesta, minkä jälkeen tarkastelen lyhyesti väli-

työmarkkinoiden mahdollisuutta toimia tienä työelämään. 

 

 

6.3.1 Virastoasiointi ja arjen viralliset suhteet 

 

Useimmilla tutkimuksiin haastatelluilla arki täyttyi ja viikot rytmittyivät virallisilla ta-

paamisilla. Asioiden hoitamiseen kului ”täysiä puolikkaita työpäiviä”. Toisaalla kirjoilla 

olleet asioivat virallisessa kotikunnassaan. Viranomaisasiointiin liittyviksi kynnysky-

symyksiksi määrittyivät palvelujärjestelmän byrokraattisuus, virastotyöntekijöiden suuri 

vaihtuvuus ja asioinnin leimaavuus. Kunnallisessa aikuisten parissa tehtävässä sosiaali-

työssä byrokratiatyö viittaa työn lähestymistapana asiakkaiden yhdenmukaiseen ja tasa-

puoliseen kohteluun. Byrokratiatyössä keskeisessä roolissa on palvelujen ja toiminnan 

lakien ja ohjeiden mukainen toteutus. (Sipilä 1996, 214–218; Mäntysaari 1991, 104–

136.) Haastatteluille byrokratiatyö näytti myös kääntöpuolensa.  

 

Jos on joku kämppä, joskus oon ollu jotain asumistukea hakemas, niin on 
sulla saatana kaikki laput siellä, ni aina sult joku lappu puuttuu. Siinä 
menee taas se kuukaus sitte ja tällästä. (H5) 

 

Liukko (2006, 86–87) on kuvannut osuvasti inhimillisen elämän monitasoisuuden, mo-

nimuotoisuuden ja yksilöllisyyden pakenevan instituutioiden ja byrokratioiden määritte-

ly- ja kontrollipyrkimyksiä. Arkitodellisuutta on vaikea mahduttaa rationaalisuutta, 

säännönmukaisuutta ja hallittavuutta tavoittelevaan byrokratiaan – etenkään marginaa-

lissa elävän ihmisen arkitodellisuutta. Metteri (2004, 43–61) näkeekin byrokraattisessa 

universalismissa tuotettavan väliinputoajia ja kohtuuttomia tapauksia.  

 

Juhila (2008a, 55–56) esittää normatiiviseen hyvään asiakkuuteen kuuluvan sitoutunei-

suuden lisäksi tietoisuus omista oikeuksista ja velvollisuuksista. Vastuuttomaksi määrit-

tyy vaativa, palveluja ja etuuksia loputtomasti vaativa tai niitä vastaan asiattomasti ar-

gumentoiva asiakas. Toisaalta myös tietämättömyyttään etuuksien ja palvelujen alikäyt-

täjäksi jäävä solahtaa vastuuttomien kategoriaan. Osassa asukkaiden kertomuksia viras-
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toasiointi näyttäytyi jatkuvana oppimisprosessina. Alun hankaluuksien jälkeen asioinnin 

oli mahdollista muuttua sujuvammaksi, jos asiakas oppi asioimaan virastoissa oikein.  

 

Minä sitten kysyin tyhmänä tietysti työvoimatoimistossa, ”onko tämä joku 
uusi rahotusmuoto”. ”Ei, mikset sä oo kysyny?” Minä sitte sanoin, että 
tota ”aika vaikee näin korven keskeltä muuttaneena niin kysyä asiaa, mistä 
ei tiedä yhtään mitään”. Niin. (H4)  

 

Jatkuvuuden tunne asiakassuhteessa rakentaa perustaa muutokseen motivoitumiselle, 

työskentelyprosessiin sitoutumiselle ja toivon ylläpitämiselle. Katkonaisessa tai lyhyes-

sä työntekijäsuhteessa tämä harvoin mahdollistuu. Asiakkailta suunnitelmien laatimista 

ja suunnitelmiin sitoutumista edellyttävässä hyvinvointipalvelujärjestelmässä on koh-

tuutonta, ettei työntekijällä ja palvelujärjestelmällä ole resursseja sitoutua asiakkaaseen.  

 

Ja aina eri virkailija, jostain kumman syystä, ja just kun asia on niinkun 
ratkasua vaille, niin et päästäs eteenpäin tai jotain selvyyttä siihen, sitten 
tulee uusi ihminen ja alotat taas alusta. Monesti niinkun miettii, että miks 
ne tietokoneet on. (H4) 

 

Haastateltavilla merkityksellinen sosiaalitoimessa asiointiin liittyvä kokemussisältö 

muodostui leimaantumisesta ja häpeästä. Palvelujen koettiin leimaavan käyttäjänsä, ja 

oma tarvitsevuus synnytti häpeän tunnetta. Juhila (2008c, 89–90) on pohtinut aikuisuu-

den kulttuurisen määrittelyn merkitystä sosiaalityön asiakkaan toimijuuden ja itsemää-

räämisoikeuden kannalta. Aikuisuuteen liitettäviä merkityksiä ovat itsenäisyys, täysval-

taisuus ja vahva kansalaisuus, joka ilmenee toimintana yhteiskunnan eri areenoilla. So-

siaalityön aikuisasiakkaat määrittyvät normatiivista aikuisuuden kuvaa vasten helposti 

elämäänsä hallitsemattomiksi, avuttomiksi ja riippuvaisiksi (emt. 93). 

 

Haastateltujen toiveet asumiseen tarjotun virallisen tuen suhteen vaihtelivat suuresti. 

Osa koki tarvitsevansa itsenäiseen asumiseen tulevasta työtilanteestaan riippuen vain 

taloudellista tukea. Etenkin vankilakierteessä vaeltavilla miehillä toiveet palautuivat 

mielekkään tekemisen järjestymiseen. Tukiasuntoa hakevilla tukiasumisen sisältämä 

tuki määrittyi valvonnaksi ja kontrolliksi. Kauan odotetussa kodissa oli mitä merkityk-

sellisintä, että se oli oma. Koti koettiin ”pyhäksi paikaksi”, jonne ei toivottu tultavan. 

Asumisessa korostettiin normaaliuden, ei-poikkeavuuden ja itsenäisyyden merkityksiä.  
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No en mä kyllä välttämättä halua, että sitä sinne tuodaan sitä tukea, että 
kyllä se, et sit ku me ite tarvitaan jotakin, ni kyl me osataan sitä lähtee sit 
hakemaan, että se on sitte, ku se on koti, ni se on meiän koti ja me ollaan 
siellä yhessä ja se mitä me tarvitaan, me osataan lähtee sitä hakemaan, että 
se on vähän semmonen pyhä paikka, et se on sit meiän yhteinen koti. (H9) 

 

Yhdellä asunnon vapauduttuaan saaneella vankilakierteen vaeltajalla ehdonalaisvalvoja 

oli osoittautunut merkittäväksi avuksi vuokranmaksussa. Toinen oli välttynyt vuokraräs-

teiltä välitystilin avulla. Käytännössä vuokrarästejä ei ollut tullut. Hallitsemattoman 

päihteidenkäytön seurauksena syntyneiden vuokrarästien vuoksi kaupungin asunnon 

menettäneellä vanhan ajan sekatyöläisellä välitystilin käyttöönottoon ei ollut suostuttu. 

Haastatteluhetkellä hän asui sosiaalitoimen kustantamana asuntolassa ja oli perintätoi-

mistossa kuusinkertaistuneiden vuokrarästien myötä myös tuhansien eurojen veloissa. 

 
– – minä itse aikanaan halusin sosiaalitoimistossa moneen kertaan, että 
otettas se perhanan välitystilisysteemi tai joku, että se tulee pakolliset 
menot, kuukausittaiset, tulee hoidetuksi, että juokoon sitten mies niin 
paljon kun lystää ja olkoon katuojassa taikka kuinka, mutta tulee ne 
perusmenot hoidetuksi. Ei käyny, ei käyny, ei millään. (H4) 

 

 

6.3.2 Välityömarkkinat tienä työelämään? 

 

Haastatelluista usea oli työskennellyt ennen asuntolaan saapumistaan tai asuntolassa 

asuessaan välityömarkkinoilla työelämäharjoittelussa tai -valmennuksessa. Työ väli-

työmarkkinoilla voi toimia reittinä työelämään, mutta ei ole markkinatalouden pelisään-

nöillä kannattavaa. Sosiaalipoliittisissa toimintasuunnitelmissa työ on ollut ensisijainen 

ase taistelussa köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Kohdennettuja toimenpi-

teitä tarvitseviksi ryhmiksi on nimetty muun muassa pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömät, 

päihdeongelmaiset, vajaakuntoiset, rikollisuuden vuoksi syrjäytyneet ja asunnottomat. 

Työmarkkinoille pääsyn helpottaminen työllä välityömarkkinoilla on yksi syrjäytymis-

riskiä ehkäisevä toimenpide. (Louhela 2007.)  

 

Anna Salonen (2009, 72) on todennut aktivointitoimenpiteiden työllistämisvaikutuksen 

olevan asiakkaan näkökulmasta rajallista ja toimenpiteiden sisällöllisen annin niukka. 

Toimenpiteiden vaikuttavuus liittyy asiakkaan elämänhallinnan vahvistumiseen ja ylei-

sen työkyvyn ylläpitämiseen sekä pieniin rahallisiin kannustimiin. Haastatelluilla kun-
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nollisuus työssä, asioiden hoidossa ja päihteiden käytössä olivat myös keinoja pyristellä 

irti sosiaalisista leimoista. Kunnollisuus oli keino ansaita arvostusta ja siten vahvistaa 

menetettyä tai heikentynyttä itsekunnioitusta. Asukkaan työtekoa kohtaan osoitettu vä-

heksyntä puolestaan teki välityömarkkinoilla työskentelystä nöyryyttävän kokemuksen. 

 

Se oli joillekki vitsi vaan se töissä käynti. Ikävä kyllä henkilökunnastakin. 
(H10) 

 

Aineiston perusteella asumiseen liittyvien kysymysten ratkaisu on asunnottomalle työl-

listymistä ensisijaisempaa ja usein jopa työllistymisen edellytys. Suurin osa työelämään 

aikovista haastateltavista asetti asumisen työnteon edellytykseksi. Eräs haastateltava 

kuvasi asuneensa viimeisimmän työsuhteensa ajan työnantajan työmaaparakissa. Toinen 

kertoi työskentelyn asuntolasta herättävän syvää turhautuneisuuden tunnetta, kun 

”omatkin asiat ovat mänkällä”. Asunnottomana työskentely oli haastateltavien koke-

muksen perusteella raskasta. Välityömarkkinoilla työskentelystä maksettavan vähäisen 

rahallisen kannustimen ei vaikeassa elämäntilanteessa nähty tekevän työnteosta kannat-

tavaa. Aiemmat kokemukset työnteon vaikeutumisesta tai muuttumisesta mahdottomak-

si asunnon menetyksen myötä myös vahvistivat näkemystä asumisen ensisijaisuudesta.  

 

Pitkään työelämästä poissa olleet tai vähän työkokemusta omaavat toivoivat siirtymän 

työelämään tapahtuvan hitaasti ja askelittain. Mielekäs työnkuva rakentui oman elämän 

kautta tutuista elementeistä. Onnistuneessa työsuhteessa välityömarkkinoilla työnteko 

tuki päihteettömyyttä, lisäsi elämänhallintaa ja kasvatti omanarvontuntoa. Työskentelyn 

onnistuneisuuden kannalta ratkaiseva merkitys oli työllistetyn asumistilanteen lisäksi 

työllistetyn oman sitoutuneisuuden ja motivoituneisuuden asteella. Etenkin asiakkaan 

voimavarat ja kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioon ottaen suunniteltu tukityö 

puolsi paikkaansa osana kokonaisvaltaista kuntoutussuunnitelmaa.  

 

Mua, must oli aivan ihana olla, ku mä sain sen, mikä se on se, oliks se kuntoutus-
tuki vai mikä se on, neljäst kuuteen tuntii, ni se oli niin huippu. Se oli niin ihana 
tieksä ja sit se oli jotenki niinku mulle semmonen, et tieksä nyt mä meen normaa-
liin. Mä sanoin ,et mul on kaikkee muut ollu ku normaalii mun elämä – –. (H7) 
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7 DIAKONIAN TEOLOGIA AUTTAMISTYÖN VIITEKEHYKSENÄ  

 

 

Kristillisestä maailmasta etäällä olevalle sosiaalialan työn tarkastelu teologisessa viite-

kehyksessä voi tuntua keinotekoiselta. Diakonisen auttamistyön ja sosiaalialalla toteute-

tun auttamistyön väliltä löytyy kuitenkin kiinteitä yhtymäkohtia. Diakonian ja sosiaa-

lialan auttamisen areenoiden etiikka ja ihmiskäsitykset ovat osin päällekkäisiä. Siten 

sosiaalialan työn tarkastelu ihmiskäsitykseltään ja etiikaltaan jossain määrin tutusta, 

mutta kieleltään, argumentoinniltaan ja auktoriteetiltaan toisenlaisesta diakonian teolo-

gian viitekehyksestä käsin voi avata työhön uudenlaisia näkymiä. Etenen luvussa dia-

konian avaraa ymmärtämistä puoltavan tulkinnan esittelystä kristillisen lähimmäisen 

auttamisen taustalla vaikuttavaan ihmiskäsitykseen. Auttamista ohjaavan eettisen orien-

taation pohdinnan jälkeen päätän luvun luterilaiseen käsitykseen auttamistekoja ohjaa-

vasta kahdesta rakkauden lajista. 

 

 

7.1 Diakonian avara tulkinta 

 

Antti Elenius (2007, 158) kuvaa diakonian rajautuvan suppeasti tulkittuna eriasteiseen 

kirkolliseen toimintaan tai kristittyjen ihmisten sosiaaliseen aktiivisuuteen. Eleniuksen 

puoltamassa laajassa, avarassa tulkinnassa diakoniaksi käsitetään kaikki hyvä, ihmisen 

parhaaksi suuntautuva toiminta. Lutherin teologiaa tutkinut Tuomo Mannermaa (1988, 

23) on kuvannut kristityn vastaanottavan uskossa niitä hyvyyksiä, joita hän rakkaudessa 

antaa eteenpäin. Henki synnyttää uskon, jossa ihminen tekee rakkauden tekoja. Jos hy-

vät teot ymmärretään luterilaisessa teologiassa uskon hedelmiksi, eikö motiiveiltaan 

puhtaan teon taustalta tulisi löytyä aina usko? Avain avaraan, laajemmin erilaisen aut-

tamisen kattavaan tulkintaan diakoniasta löytyy uskon uudelleen määrittelystä. 

 

Elenius (2007, 161) selittää uskon syntyä ja olemassaoloa voitavan tarkastella Lutherin 

teologiassa myös ymmärtäen se Jumalan toiminnaksi ihmisessä. Tällöin myös uskon 

artikuloimattomat ja piiloisemmat teot voidaan sisällyttää luontevasti diakoniaan, eikä 

diakoniaa rajata kirkon toiminnaksi tai valittujen, moraaliselta perustaltaan ja uskonnol-

liselta asenteeltaan oikeanlaisten auttajien toiminta-areenaksi. Toimintaa ei tunnisteta tai 
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arvioida tekijän motivaation, maailmankatsomuksen tai institutionaalisten kytkösten 

perusteella, vaan hätää kärsivän saamasta avusta käsin (emt. 163). Ensisijainen on teko, 

itse tapahtuma ja ihmisten välinen kohtaaminen, eivät tekoa motivoivat tekijät.  

 

Elenius ja Latvus (2007, 280) näkevät kristillisen uskon sanoittavan omassa viitekehyk-

sessään ja omalla kielellään saman asian, johon kaiken aidon auttamisen voidaan ajatel-

la perustuvan. Kristillisellä diakonialla voidaan vähintäänkin sanoa olevan selkeä liit-

tymäkohta yleisinhimilliseen auttamiseen. Diakonia on, tai ainakin lähestyy, kaikkea 

auttamista. Jos Jumalan ajatellaan olevan läsnä siellä, missä apua tarvitseva saa avun, 

voidaan myös maalliseksi ymmärrettyä auttamistyötä tarkastella diakonian, auttamisen, 

teologiasta käsin. Tällöin kenties yhtenä erityisenä Hengen tekojen areenana näyttäytyy 

työ yhteisöstämme monin tavoin ulosmitattujen asunnottomien parissa.  

 

 

7.2 Työn taustalla auttajan ihmiskäsitys 

 

Auttaminen tapahtuu väistämättä auttajan ihmiskäsityksen pohjalta. Auttaja auttaa no-

jautuen käsitykseensä ihmisestä ja ihmisyydestä. Ihmiskäsityksemme, kokonaisvaltai-

nen näkemyksemme ihmisen olemuksesta, koostuu uskomuksista, tiedoista ja arvostuk-

sista ollen osin tietoista, osin tiedostamatonta (Sipilä 2006). Uskonnollisissa ihmiskäsi-

tyksissä rationaalisuuden ja tiedon haastavat metaforat, myytit, riitit ja symbolit (Valto-

nen 2007). Kristillisen ihmiskäsityksen juuret juontavat Raamattuun. Pauli Niemelä 

(2002, 87) toteaa diakonian ihmiskäsityksellä olevan perusta kristinuskossa, mutta myös 

yhtymäkohtia sosiaali- ja terveydenhuollon korostuksiin ihmisen olemuksesta.  

 

Kristillinen ihmiskäsitys nojaa ihmisen luotuisuuteen. Ihminen on luotu Jumalan kuvak-

si. Samalla kun ihminen on olemassa ja määrittyy suhteessa Jumalaan, toteutuu ihmi-

syys myös suhteessa kanssaihmisiin, yhtä lailla luotuina ainutlaatuisiin ja arvokkaisiin. 

Ihmisyys on mitä suurimmassa määrin yhteydessä ja yhdessä olemista. (Niemelä 2002, 

89.) Rakkauden kaksoiskäskyn (Matt. 22:37–40) sisältämä velvoite rakastaa lähimmäis-

tä kuten itseä ohjaa rakastamaan ja palvelemaan kanssaeläjiä. Lindqvist (1988, 205) 

tiivistää kristillisen ihmiskäsityksen keskeisen sisällön lausahdukseen ”ihmisarvo on 

alkuperäinen, ehdoton ja kaikille samanlainen”. Ihmisen arvo ei koskaan kiinnity hänen 
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tekoihinsa tai tekojen puutteeseen. Haastattelemieni asunnottomien tarinoista oli rivien 

välistä luettavissa kipeitä kertomuksia arvottomuuden tunteesta. Etenkin arvottomuutta 

kokevien auttamisessa ihmisarvon tulee olla ehdoton, ansioton kohtaamisen lähtökohta. 

 

Auttamisessa kristilliselle ihmiskäsitykselle on leimallista ihmisen luovuttamattoman 

arvon lisäksi näkemys ihmisen jakamattomuudesta. Diakonian ihmiskäsityksessä ihmi-

sen olemisen ulottuvuuksia ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Ihmi-

nen on psyykkis-henkinen olento, joka fyysisessä ilmiasussaan on olemassa suhteessa 

ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen. (Valtonen 2007.) Ihminen havainnoi ja kokee 

todellisuutta omasta olemassaolon tavastaan käsin. Siten koetut ja sosiaalisesti konstru-

oidut ilmiöt ovat luonteeltaan yhtä moniulotteisia kuin ihminen itsekin.  

 

Granfelt (1998, 174) on kuvannut kodittomuutta kolmitasoisena asuntopolitiikkaan, 

ihmissuhteisiin ja toimintoihin sekä psyykkiseen kokemiseen liittyvänä ilmiönä. Tuula 

Helne (2002, 170, 172) puolestaan puhuu toiseudesta symbolisena ja spatiaalisena ulko-

puolisuutena ja kuvaa syrjäytymistä paikannettavan symbolisesti, spatiaalisesti ja sosi-

aalisesti. Kristillisen ihmiskäsitys ohjaa auttajaa tarkastelemaan ihmistä ja todellisuutta 

ilmiöineen niiden monitahoisen ja holistisen luonteen ymmärtäen. Diakoniassa ihmisen 

kokonaisvaltainen auttaminen tarkoittaa yksilön kohtaamista viiteryhmänsä jäsenenä 

(Hakala 2002, 234). Vaikka auttamisen keskiössä on ihminen, elää ihminen suhteessa 

näkyvään ja näkymättömään todellisuuteen, minkä tulisi näkyä myös auttamissuhteessa.  

 

Vaikuttamistyönä auttamisen tulee ulottua ihmistä ja hänen välittömiä viiteryhmiään 

etäämmälle. Pirjo Hakala (2007, 251) sijoittaa auttamistyön ytimeen vaikuttamistyön 

kontekstista riippumatta. Hakalan mukaan ihminen ei tule todellisesti autetuksi, jos aut-

taja ei kohdista katsettaan ihmisen sisäisestä maailmasta myös eriarvoisuutta ja hätää 

ylläpitäviin rakenteisiin. Tarve vaikuttaa käytännön auttamistyössä kohdattua hätää ai-

heuttaviin syihin on ohjannut diakoniaa painottamaan sosiaalista funktiotaan ja kehitty-

mään yhteiskunnallisen ja poliittisen diakonian suuntaan (Veikkola 2002, 116). Dia-

konisesta näkökulmasta tarkasteltuna auttamistyön ei tulisi koskaan rajautua työskente-

lyyn vain hätää kärsivien, esimerkiksi asuntolan asukkaiden, keskuuteen, vaan pureutua 

myös rakenteisiin, jotka mahdollistavat asuntolan kaltaisten syrjäytettyjen saarekkeiden 

syntymisen yhteiskuntamme laitamille.  
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7.3 Auttamisen etiikka 

 

Jorma Laulaja (2002, 62) kuvaa kultaisen säännön eettisestä sisällöstä käsin rakentuvan 

myös diakonisen auttamisen keskeiset eettiset ulottuvuudet: yhteys toiseen ihmiseen, 

asettuminen hänen asemaansa, yhteisen kokonaisedun huomioon ottaminen ja kohtuulli-

seen, hyvää tasaavaan elämään suostuminen. Luterilaisuudessa ihmisen moraali ymmär-

retään vajavaiseksi ja puolueelliseksi hänen langenneisuutensa vuoksi (emt. 60). Tämä 

velvoittaa meitä yhä uudelleen ja uudelleen kyseenalaistamaan moraalisen puhtautem-

me. Auttajan, joka usein myös omaa valtaa suhteessa autettavaan, on erityisen merki-

tyksellistä välttää sokeutumista oman oikeudentajunsa suhteellisuudelle.  

 

Kari Kopperi (2007, 154, 156) puhuu epäitsekkäästä rakkaudesta Lutherin eettisen ajat-

telun keskuksena. Luther on kuvannut kultaista sääntöä voitavan lähestyä kahdesta nä-

kökulmasta. Maallisesta, inhimillisestä näkökulmasta tarkasteltuna käsky koskee teko-

jen ulkoista toteutusta. Käskyn hengellinen näkökulma kurottaa oikeiden ja konkreettis-

ten lähimmäiseen kohdistuvien tekojen taakse tarkastellen ihmisen tahtoa suhteessa te-

koon. Hengellinen laki asettaa auttajan suuren eettisen haasteen eteen: teon tulee olla 

paitsi oikea myös koko sydämestä ja vapaaehtoisesti tehty. 

 

Pyyteettömyyteen pyrkivän ja lähimmäisen tarpeen auttamisen lähtökohdaksi ottavan 

diakonisen auttamisen näkökulmasta voi sosiaaliturvajärjestelmässä kuvata murennetta-

van auttamisen eettistä perustaa kasvatettaessa avun vastikkeellisuutta. Kuuleeko nor-

meihin ja säännönmukaisuuksiin sitoutuva, velvoitteita apua tarvitsevalle asettava jär-

jestelmä enää ihmisen ääntä? Kuuleeko ihminen byrokratiaviidakossa ihmisen ääntä? 

Granfeltin (1998, 177) oivallus sosiaalityöstä tavoittaa mielestäni jotain olennaista sosi-

aalityössä ihmisiä kohdattaessa kaivatusta pyyteettömyydestä ja puolelle asettumisesta: 

 

Sosiaalityö yhteiskuntapoliittisena toimintana ei ole paljonkaan arvoista, 
ellei sen tekijöillä ole rohkeutta asettua niiden ihmisten puolelle, jotka 
eivät voi puolustaa elämisoikeuttaan suorituksilla, selviytymisellä tai 
kunniallisella elämäntavalla. 
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7.4 Rakkauden kaksi lajia 

 

Suomalaisen Luther-tutkimuksen inspiroimassa keskustelussa lähimmäisen auttaminen, 

hyvät teot ja diakonia on sijoitettu Lutherin rakkauden teologiaksi kutsutun teologisen 

ajattelun ytimeen (Elenius 2007, 159). Kai Henttonen (1997, 92) on todennut Lutherin 

uskon ja rakkauden sisäkkäisyyteen keskittyvää teologiaa perustellusti voitavan kutsua 

myös diakoniseksi. Lutherin teologian kautta nousee esille luterilaisen auttamisen teo-

logian kolmas peruslähtökohta. Lutherin kautta ihmisen luotuisuuden ja syntisyyden 

rinnalle asettuu auttamisen teologian keskiöön ihmisen pelastuksen tarve. 

 

Mannermaa (1988, 13–14) on todennut luterilaisen diakonian olemuksen ymmärtämisen 

kannalta olevan välttämätöntä tehdä ero kahden rakkauden perusmuodon välille. Luther 

on kuvannut inhimillisen rakkauden kurottavan ”ylös” kohti kaunista, hyvää ja rakastet-

tavaa. Samoin voisi kuvata inhimillisen auttamistyön usein suuntautuvan kohti normaa-

lia, hyväksyttävää ja rakastamisen arvoista. Sen sijaan jumalallinen rakkaus etsiytyy 

”alas” kohti vähäistä, heikkoa ja häpeällistä (emt. 14). Uskon kautta ihmisen on mahdol-

lista tulla osalliseksi Jumalan itsensä lahjoittavasta rakkaudesta, jolloin ihminen tulee 

Kristuksen muotoiseksi, Kristukseksi lähimmäisilleen (Kopperi 2007, 150). 

 

Kari Latvus (2007, 78) toteaa Jumalan erityisenä mielenkiinnon kohteena maailmassa 

olevan yhteiskunnan ja voimakkaampien ihmisryhmittymien reunalle jääneet ihmisryh-

mät. Valtaan perustuvan oikeuskäsityksen tulee haastaa heikkoja ja äänettömiä puolus-

tava oikeudenmukaisuuden vaatimus. Heikkouden, haavoittuvuuden ja pienuuden tun-

nistaminen itsessä on lähtökohta toisen ihmisen aidolle kohtaamiselle – etenkin haastat-

telemieni asunnottomien kaltaisten vääryyttä kokeneiden ja elämän kärsimyksissä osin 

särkyneiden ihmisten kohtaamiselle. Granfelt (1998, 177) puhuu uskoakseni samasta 

asiasta kuvatessaan elämän varjopuolien ääreltä löytyvää kauneutta: 

 

Sosiaalityön eettisyys toteutuu mielestäni kauneimmillaan avuttomuuden, 
syyllisyyden ja kärsimyksen arkisessa jakamisessa. 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Tutkimushaastatteluissa ja aineiston analyysissä kiinnitin huomiota erityisesti haastatel-

tavien elämässä tapahtuneisiin muutoksiin ja murtumakohtiin. Muutoskohtia etsimällä 

kykenin havainnoimaan asunnottomuutta kuvaavia keskeisiä tekijöitä. Elämän moniker-

roksellisuuden vuoksi johtopäätösten tekeminen toisen ihmisen eletystä todellisuudesta 

on kuitenkin riskialtista ja sisältää erehtymisen mahdollisuuden. Asunnottomuudelle 

altistavien tekijöiden ja asuntola-asumisen huolellisen analyysin ja tulkinnan pohjalta 

olen tehnyt tutkimustuloksista johtopäätöksiä luoden toisin toimimisen vaihtoehtoja. 

Taulukosta 4 löytyvät taulukkoon jäsenneltynä keskeiset tulokset ja johtopäätökset.  

 

 

TAULUKKO 4: Jäsennys tutkimuksen keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä. 

 

 
            Teema- 
                alue 
Tarkas- 
telutaso 

TYÖ JA 

TOIMEENTULO 

SOSIAALISET 

SUHTEET 
HUONO-OSAISUUS 

ALTISTAVAT 

TEKIJÄT 

• Riittämätön toimeen-
tulo 

• Elämä toisella puolen 
perusturvaa 

• Ei-normatiiviset 
lähisuhteet 

• Heikot sosiaaliset 
verkostot 

• Huono-osaisuuden kehän 
rakentuminen 

ASUNTOLA-

ASUMINEN 

• Virastoasioinnin byro-
kraattisuus, epäjatku-
vuus ja leimaavuus 

• Asuminen asettuu 
työnteon edelle 

• Riskinä asukkaan 
leimautuminen 

• Mahdollisuutena 
suhteiden eheytymi-
nen 

• Asiakkaiden ja ammatillisen 
työn kohtaamattomuus 

• Kokemus arjen toimettomuu-
desta ja yksityisyyden puut-
teesta  

• Päihderiippuvaisella on riski 
tulla uloslyödyksi 

TOISIN  

TOIMIMISEN 

PAIKAT 

• Toimeentulon turvaa-
minen 

• Byrokratian ohittami-
nen palveluohjauksen 
ja asianajon keinoin 

• Lannistamisesta kan-
nustamiseen 

• Asiakassuhteen 
laadun merkitys 

• Työorientaatioksi 
yhteisösosiaalityö 

• Väärintulkintojen 
purkaminen 

 

• Altistavien tekijöiden tunnis-
taminen ja ennaltaehkäisevien 
toimintamallien kehittäminen 

• Asuminen ensin – periaate  
• Asiakaslähtöinen tavoitteen-

muodostus  
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8.1 Toisin toimimisen paikat 

 

Asunnottomuudelle altistavien tekijöiden tehokas tunnistaminen ja altistavien tekijöiden 

mukaan kohdennettujen ennaltaehkäisevien toimintamallien kehittäminen mahdollista-

vat varhaisen tilanteeseen puuttumisen. Tutkimuksessa päihteitä hallitsemattomasti 

käyttävillä tehokkaimmiksi ja myös toivotuimmiksi asumisen tukikeinoiksi osoittautui-

vat mielekkään tekemisen lisäksi konkreettiset rahankäytön hallinnan ja vuokranmaksun 

tuen välineet: välitystilin käyttöönotto, ehdonalaisvalvojuus ja viimesijaisena toimena 

edunvalvonta. Laitoksesta vapautuvalle asunnon ja mielekkään tekemisen järjestäminen 

ovat edellytyksiä huono-osaisuuden kehän katkeamiselle. Kotiäideillä yksilöllisesti ja 

asiakaslähtöisesti suunniteltu psyykkinen tuki sekä sosiaalisten verkostojen vahvistami-

nen ovat merkittäviä asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä toimia. Lasten kotihoidon yh-

teydessä tulisi myös pohtia laajemmin kotiäitiyden yhteyttä köyhyyteen, syrjäytymiseen 

ja kotiäitien kokemaan yksinäisyyteen. Kotiin vuosiksi jäävän heikosti koulutetun ja 

vähän työkokemusta omaavan äidin paluu työmarkkinoille ei välttämättä ole kivuton. 

 

Ennaltaehkäisevät tukitoimet ovat kevyitä verrattuna toimenpiteisiin, joita tarvitaan ti-

lanteen jo kriisiydyttyä. Pohjimmaisten asuntomarkkinoiden asumismuodoille leimalli-

sia kehämäisyyden ja pysyvyyden piirteitä ajatellen Ympäristöministeriön vuonna 2007 

asettaman Nimi ovessa -työryhmän linjaukset pitkäaikaisasunnottomuuden hoidossa 

ovat tervetulleilta. Työryhmän esittämiä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen 

kohdennettuja toimenpiteitä ohjaa asunto ensin -periaate. Periaatteen nojalla sosiaalisten 

ja terveydellisten ongelmien ratkaisemisen ei tule asettua edellytykseksi asumisen jär-

jestämiselle, vaan asunto on edellytys asunnottomana olevan muiden ongelmien ratkai-

semiselle. (Voutilainen, Huovinen, Puttonen & Taipale 2007, 13.) Myös Granfelt (2005, 

157) on puhunut periaatetta tukien omaksi tilaksi, kodiksi, koetusta asunnosta edelly-

tyksenä ihmisen muiden elämänalueiden eheytymiselle.  

 

Vuorela (2008, 41–44) kuvaa palkkatyöhön osallistumista hyvinvointiyhteiskunnas-

samme sosiaaliseksi, yhteiskunnalliseksi sopimukseksi, jonka pohjalta on muodostunut 

käsityksemme hyvästä elämästä ja normaaliudesta. Keskeinen sosiaaliseksi ongelmaksi 

määrittyvä palkkatyöstä syrjäyttämisen muoto on työikäisten jääminen palkkatyöstä 

syrjään työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaistyöttömiksi. Liukko (2006, 52) tiivistää 
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yhteiskunnallisen syrjäyttämisen toteutuvan syrjäyttäviä käytäntöjä ja rakenteita tuotta-

vina lakeina sekä yksilöitä ulos sulkevina toimintaohjeina. Haastateltavista yhdeksän 

kymmenestä voi kuvata olleen palkkatyöstä syrjäytettyjä. Heidän kauttaan avautuu nä-

kymä tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa palkkatyön ulkopuolelle rajattujen, normaalin 

toiselle puolen sijoitettujen ihmisten todellisuuteen.  

 

Vuorela (2008, 42) kutsuu nykyistä jäykästi toimivaa ja hajanaisesti kehittynyttä sosiaa-

liturvajärjestelmää institutionaalisen lannistamisen kulttuuriksi. Vuorela näkee työelä-

män marginaalissa elävien kohtaavan heitä työllistymiseen kannustettaessa lähinnä lan-

nistavuuden kulttuurin ja toimintaehdot. Haastatelluilla universaalin sosiaaliturvan mu-

reneminen yhdistettynä ensisijaisilta tuilta pudottavaan aktivointipolitiikkaan oli ollut 

tehokas työstä ja pääomasta syrjäyttäjä. Viimesijaisen toimeentulon turvaavien lakien 

ahdas tulkinta ja institutionaalinen lannistamisen kulttuuri olivat aiheuttaneet heille in-

himillisestä näkökulmasta tarkasteltuna kohtuutonta taloudellista ahdinkoa. Yhdenmu-

kaiseen ja tasapuoliseen kohteluun pyrkivän byrokratiatyön voi perustellusti väittää ka-

dottaneen merkityksensä, jos se unohtaa inhimillisen lähtökohtansa, asiakkaan. 

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien heikkoon toimeentuloon on kiinnittänyt huomiota 

myös Sosiaali- ja terveysministeriön (2009, 22) asettama Mieli 2009 -työryhmä laaties-

saan suunnitelman mielenterveys ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015. Työryhmä 

esitti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoito- ja kuntoutusajan toimeentuloturvan 

muotoja kehitettäväksi niin, että ne edistävät omaehtoista hakeutumista ja sitoutumista 

hoitoon sekä myöhempää työelämään paluuta. Toimeentuloturvan parantamisen nähtiin 

vaikuttavan suoraan yksilön itsenäisen asumisen ja työelämään osallistumisen edelly-

tyksiin. Riittävän toimeentulon turvaaminen on välttämätöntä myös asumisen kannalta. 

Toimeentulon parantaminen on keino mahdollistaa sekä asunnon menetyksen uhan alla 

elävälle että asunnottomalle kestävien ratkaisujen tekeminen arjessa.  

 

Työn, työkyvyn tai sosiaalisten ongelmien merkityssisällöt eivät ole standardeja, vaan 

ajan, yhteiskunnallisten olosuhteiden ja poliittisten intressien mukaan muotoutuvia. Si-

ten ne ovat uudelleen neuvoteltavissa. Järjestelmä koostuu byrokraattisten rakenteiden 

lisäksi sääntöjä ja ohjeita työn käytäntöön soveltavista ihmisistä. Liukko (2006, 16) nos-

taa byrokraattisen työotteen keskeiseksi työmenetelmäksi palveluohjauksen. Asuntola-
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asukkaiden asioimiskokemuksistaan antamien kuvausten perusteella painotusta asiakas-

työskentelyssä tulisi siirtää asiakkaan perehtyneisyydestä ja oma-aloitteisuudesta työn-

tekijän tarjoamaan palveluohjaukseen. Juhila (2008a, 76) näkee eriarvoistumista vastaan 

asettuvan sosiaalityön keskeiseksi työmenetelmäksi palveluohjauksen lisäksi asianajon. 

Asianajolla pyritään parantamaan kaikkein huono-osaisimpien ja haavoittuvimpien kan-

salaisten asemaa. Asunnottomien auttamisjärjestelmässä kohtaama asiaton palvelujen 

ulkopuolelle sulkeminen ja huono kohtelu ovat ehdottomia asianajon paikkoja.  

 

Mäntysaari (2006, 127) on todennut oivaltavasti, ettei sosiaalitoimen asiakas kaipaa 

ensisijaisesti vapautusta byrokratiasta vaan yhteyttä ihmiseen. Byrokratian ohittaminen 

vaatii työntekijältä luottamuksellisen, myönteisen ja pitkäjännitteisen asiakastyöskente-

lyn mahdollistavia työtaitoja (Liukko 2006, 90). Oli valinta tietoinen tai ei, sosiaalitur-

vajärjestelmässä työntekijä valitsee, toimiiko hän institutionaalisen lannistamisen kult-

tuurin puolesta vai puhuuko hän asiakkaan puolesta byrokratiaa vastaan. Byrokratia ja 

institutionaalinen lannistamisen kulttuuri ovat ohitettavissa ihmisten välisessä kohtaa-

misessa. Yksittäinen työntekijä ei ole vastuussa byrokratian rakenteista, mutta vastaa 

asiakkaansa asian etenemisestä byrokratiassa. Puutteellisesti resursoidussa palvelujär-

jestelmässä toisin toimiminen on työntekijälle todellinen haaste. Haastateltujen kuvaa-

mien positiivisten kokemusten pohjalta se on kuitenkin paitsi mahdollista myös ilmei-

sen tuloksellista. Virallisten suhteiden laadulla ja kestolla on merkittävä vaikutus sekä 

viranomaisasioinnin sujuvuuteen että asioiden etenemiseen.  

 

Asuntolan asukkaat kiinnittyvät yhteiskuntaan työnteon ja yhteiskunnallisen aktiivisuu-

den sijasta viranomaissuhteiden ja eri hoitavissa tahoissa muodostuneiden työnteki-

jäsuhteiden kautta. Viranomais- ja työntekijäsuhteet ulottuvat hyvin henkilökohtaisille 

elämänalueille, jopa läpileikkaavat arjen todellisuuden. Se, millaisia tulkintoja asiak-

kaasta virallisissa suhteissa tehdään, rakentaa asiakkaan identiteettiä ja luo hänen toi-

mintansa edellytyksiä. Negatiivisten tulkintojen purkaminen lisää yhteisen työskentelyn 

mahdollisuuksia. Keskeisiä uudelleen neuvottelun paikkoja ovat (väärin)tulkinnat asun-

tola-asukkaiden moniongelmaisuudesta, riippuvuudesta ja työhaluttomuudesta. Tulkin-

nan kohteena oleviin ilmiöihin on löydettävissä vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 
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Asunnottomuuden riskiryhmien ja vaikeasti asutettavien kohdalla puhutaan usein puut-

teellisista asumisen taidoista, asumiskyvyttömyydestä tai moniongelmaisuudesta. Vai-

keasti asutettavuudessa ei kuitenkaan ole kyse vain yksilötason problematiikasta, vaan 

myös palvelujärjestelmän kyvyttömyydestä vastata yksilön tarpeisiin (Ryynänen 2010, 

16). Moniongelmaisuus on syntynyt viranomaiskielessä yhtäaikaisesti sosiaalipalvelujen 

ammatillistumisen ja työalojen eriytymisen kanssa. Moniongelmaisen asiakkaan palve-

lutarpeet ylittävät palveluntarjoajan osaamisen ja vastuun rajat. Tyypillistä on julistaa 

asiakas moniongelmaiseksi, kun hän ei ratkaise onnistuneesti useaa hallintokoneiston 

synnyttämää rajankäyntiongelmaa. (Vuorela 2008, 50.) Sosiaalityössä asiakassuhteen 

syntyminen edellyttää ongelmien määrittelyä. Kategorisointi muuttuu kuitenkin ongel-

malliseksi, jos asiakkuus aletaan mieltää muuttumattomana tilana ja ongelmanmäärityk-

set mahdottomina purkaa. Ongelmanmäärittelyn tulisi jatkua koko asiakkuuden ajan.  

 

Sosiaalitoimessa asiointia voi tarkastella moralisoiden ja syyllistäen kiinnittyen asiak-

kaasta tehtäviin riippuvuuden, vastuuttomuuden ja ei-aikuisuuden tulkintoihin. Tällöin 

palvelujen käyttäjä leimautuu ja asiointi synnyttää syyllisyydensekaista häpeää. Haasta-

tellut kokivat vaikuttamismahdollisuutensa palvelujärjestelmän käyttäjinä vähäisiksi. 

Kokemus heikosta itsemääräämisoikeudesta ja ahtaista toiminnan reunaehdoista ei 

mahdollistanut voimaantumisen kokemuksen syntymistä. Granfelt (1992, 92) on puhu-

nut riippuvuuden sijasta tarvitsevuudesta. Myös Juhila (2008c, 103–104) puhuu univer-

saalista, aikuisuuteenkin kuuluvasta huolenpidon tarpeesta. Olennaista on löytää tasa-

paino riippuvuuden ja huolenpidon tarpeiden välille. Tarvitsevuuden, huolenpidon tar-

peen ja heikkouden hyväksynnän lähtökohdakseen ottavassa asiakassuhteessa asiakkaan 

arvostus ja kunnioitus on työskentelyn perusta, ei sen lopputulos. 

 

Työttömien aktivointiin pyrkivän politiikan taustalla kummittelevat käsitykset työttömi-

en passiivisuudesta ja työhaluttomuudesta. Haastatelluilla ”työhaluttomuuden” ensisi-

jainen syy oli vaikeus sovittaa työntekoa elämään asunnottomana. Liukko (2006, 88) 

näkee pitkäjännitteistä sitoutumista edellyttävään toimintaan osallistumisen päihderiip-

puvaiselle riskinä, joka uhkaa vielä kunnossa olevia elämänalueita. Raittiuden horjumi-

nen voi pudottaa päihdeongelmaisen aktivointitoimenpiteeltä karenssijaksolle. Samoin 

kuin asunnottomuuden ja työnteon, näkivät haastatellut myös asumisen ja toimettomuu-

den haasteellisena yhtälönä. Työn tai työn kaltaisen tekemisen nähtiin tukevan itsenäistä 
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asumista. Työhön liitettiin itsenäisyyden, osallisuuden ja normaalisuuden kaltaisia posi-

tiivisia arvoja. Työ vapautti riippuvuussuhteena koetusta asiakkuudesta auttamisjärjes-

telmässä, mahdollisti omasta antamisen ja tarjosi tunteen oman osallisuuden tarpeelli-

suudesta. Asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne huomioon ottaen suunniteltu työ 

voi tukea asumista. Se ei kuitenkaan saa muodostaa riskiä asiakkaan toimeentulolle. 

 

Granfelt (2003, 29–30) sijoittaa asumisen porrasmallin keskeisimmän ongelman heti 

mallin ensimmäiselle askeleelle, asuntolaan. Asuntoloissa ei ole riittävästi resursoitua, 

selkeää ja suunnitelmallista kuntoutustoimintaa, mutta asuntolat eivät myöskään tarjoa 

kuntoutumiselle välttämätöntä riittävää yksityisyyttä. Näin voisi todeta tutkimuksen 

tulosten pohjalta olevan myös Riihimäellä. Huone jaetussa asumisyksikössä tarjoaa 

asuntola-asukkaalle konkreettisen oman paikan, mutta yhteisömuotoinen asuminen ei 

välttämättä mahdollista oman henkisen tilan rakentamista. Kokemus yksityisyydestä ja 

rauhasta jää puuttumaan. Yksityisyys ja mahdollisuus mielekkään, merkityksellisen 

arjen rakentamiseen ovat kuitenkin edellytyksiä kuntoutumiselle itsenäiseen asumiseen. 

 

Asunnottomuus ei palaudu vain asunnon puutteeseen. Siten asunnottomalle tarjotun 

ammatillisen avun tulee olla kokonaisvaltaista. Syrjäytyneen auttamisessa erityisenä 

riskinä on autettavan syrjäyttäminen ja sivuuttaminen myös itse auttamissuhteessa. 

Asunnottomien parissa työskenneltäessä on erityisen merkityksellistä tavoitteiden asia-

kaslähtöinen muodostus. Jos hoidon tavoitteena on asiakkaan kuntouttaminen, on tavoit-

teen toteutumisen ehdoton edellytys asiakkaan sitouttaminen kuntoutumisnäkökulmaan.  

 

Toimivan vuorovaikutussuhteen rakentaminen asiakkaaseen on työntekijän haaste myös 

asuntolassa. Vanhala (2005, 114) näkee luottamuksellisen, hyvän vuorovaikutussuhteen 

rakentumisen asiakkaaseen edellytyksenä asuntolalle tehtäväksi annetun kuntoutuksen 

ja muutoksen tavoitteen toteutumiselle. Valtioneuvoston (2002, 5) kuntoutusselonteon 

mukaan kuntoutuksen tavoitteiden ja toimintakokonaisuuksien tulee kuntoutujan ase-

man ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi määrittyä kuntoutujan lähtökohdista 

käsin. Myös menetelmien ja prosessien tulee olla aidosti kuntoutujalähtöisiä. Luotta-

muksellinen, toivoa ylläpitävä asiakassuhde ja yksilöllinen, asiakaslähtöinen tavoit-

teenasetus rakentavat perustaa suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle työskentelyllekin.  
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Robert Castel (2007, 14, 18) määrittelee sosiaalisen riskin tapahtumaksi, joka vaarantaa 

yksilön kyvyn taata oma riippumattomuutensa. Omaisuus on varmin tae täydelliselle 

sosiaaliselle turvallisuudelle. Hyvinvointiyhteiskunnassamme yksilöiden sosiaalinen 

turvallisuus on pyritty takaamaan yksityisestä omistajuudesta riippumatta vakuutuksin. 

Palkkatyöläisyydelle pohjaavassa yhteiskunnassa turvamekanismit ja oikeudet on kui-

tenkin kiinnitetty työntekijyyteen (emt. 22). Asuntola-asukkaat eivät usein omaisuudes-

ta osattomina ja työhön osallistumattomina nauti yhtäläistä suojaa sosiaalisten riskien 

varalta. Kannattelevat yhteisöt ja sosiaaliset verkostot ovat erityisesti sen vuoksi asunto-

la-asukkaille merkittäviä korvaavia ja täydentäviä turvamekanismeja. 

 

Irene Roivainen (2008, 278) toteaa sosiaalisten ongelmien ja elämänkaarimallin mukaan 

rakentuneen aikuisten palvelujärjestelmän helposti sokeutuvan yksilökeskeisyydessään 

asiakkaan ”luonnollisille” yhteisölle. Näkisin, ettei asuntola-asukkaita voi mahdollisesti 

hataroistakaan verkostoistaan huolimatta tarkastella irrallaan sosiaalisista suhteistaan. 

Juhila (2008a, 76) ehdottaa vastaukseksi asuntola-asukkaille tuttuihin paikattomuuden, 

yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tuntemuksiin sosiaalisia verkostoja rakentavaa ja 

vahvistavaa yhteisösosiaalityötä. Yhteisösosiaalityö haastaa ongelmia yksilöllistävän 

sosiaalityön rakentaen kiinnekohtia ja tarttumapintoja ihmisten ja yhteisöjen välille. 

Asuntolassa asiakkaan luonnolliset sosiaaliset verkostot voisivat tulla yhteisölähtöistä 

työotetta vahvistamalla ymmärretyiksi arvoisenaan voimavarana.  

 

Päihdehoidon tavoitteena päihteettömyys ei ole itsestäänselvyys. Päihdehuollon laa-

tusuosituksissa hoidon ja kuntoutuksen tavoitteet määritellään asiakkaan tilaan ja elin-

oloihin tavoiteltujen vaikutusten pohjalta. Tavoitteiksi voivat määrittyä asiakkaan tilan 

ja elinolojen heikentymisen estäminen, ennallaan säilyttäminen tai kokonaisvaltainen 

kohentaminen. Tavoitteena voi myös olla aiheutuneiden haittojen lievittäminen. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2002, 51.) Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kuntien velvol-

lisuus on järjestää päihdepalvelut sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tar-

vetta vastaaviksi. Palvelujen piiriin tulee voida hakeutua oma-aloitteisesti. Päihderiip-

puvaiselle asiakkaalle on Riihimäelläkin asuntolan ovien sulkeuduttua olemassa hoito-

polkuja takaisin asuntolaan. Huonokuntoiselle ja toimintakykynsä osittain menettäneelle 

oma-aloitteisuus palvelujen käytössä voi kuitenkin osoittautua liian suureksi haasteeksi.  
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Suurimmassa hädässä olevat eivät usein kykene kantamaan vastuuta omasta tilantees-

taan. Päihderiippuvaisten asuntola-asukkaiden tilannetta heikentää entisestään palvelu-

järjestelmässä ongelmien yksilöllistämisen myötä tapahtuva asiakkaiden valikointi. Ju-

hila (2008a, 58–59) on esittänyt vaikeiksi määriteltyjen – esimerkiksi ”vaikeimmin hoi-

dettavien päihdeongelmaisten” – putoavan helposti hyvinvointivaltion suojaverkon läpi 

ajautuen palvelujärjestelmien ulkopuolelle. Poiskäännytyksen ja päihteiden käytön 

kontrollin politiikka kaipaa rinnalleen sosiaalisen vastuun kantoa. Hoidon ja asumisen 

tulee voida jatkua päihteidenkäytöstä huolimatta, eikä nollatoleranssi päihteidenkäytös-

sä saa muuttua itsetarkoitukseksi. Säännöt ovat päihdehoitolaitoksessa tärkeä työväline 

hoidossa olevien muutosvalmiuden tukemisessa, mutta niiden tulee olla tarkoituksen-

mukaisia toiminnan todellisten päämäärien kannalta (Weckroth 2006, 7).  

 

Asumispalveluissa käytettävän päihteidenkäytön linjauksen tarkoituksenmukaisuuden 

uudelleenharkintaa puoltaa myös Mieli 2009 -työryhmän ehdotus, jonka mukaan mie-

lenterveys- ja päihdeongelmaisten pääsyn palveluihin ja kohtelun niissä tulee olla mui-

den palvelunkäyttäjien kanssa yhdenvertaista. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kär-

sivien kokemaa leimautumista ja syrjintää ehdotetaan vähennettävän asenteiden muu-

tokseen tähtäävällä koulutuksella, palveluiden valvonnalla sekä hoito- ja palvelutakuun 

keinoin. Koko palvelujärjestelmän tulee asennoitua ongelmiin samalla vakavuudella 

kuin kaikkiin muihinkin terveysongelmiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009, 18.) 

 

Päihdehoitolaitoksessa hoidossa oleminen on välivaihe matkalla johonkin muuhun. Jos 

hoitoyhteisön usko johonkin muuhun loppuu tai sen tavoittelusta luovutaan, ei hoito 

instituution näkökulmasta enää ole välivaihe. (Weckroth 2006, 6–7.) Matka päihteettö-

myyteen on pitkä, eikä yhtä oikeanlaista tietä päihteettömyyteen ole olemassa. Elämän 

kaikkiin osa-alueisiin vaikuttava irrottautuminen päihdemaailmasta ja muutosten syn-

nyttämien tunteiden käsittely asettavat päihteistä luopuvan valtavien haasteiden eteen. 

Toipuminen, eheytyminen ja uudistuminen vaativat asiakkaalta huomattavia voimavaro-

ja ja suurta motivaatiota. Hoitojärjestelmässä vaikean päihderiippuvuuden tulkitseminen 

toivottomuudeksi tai asumiskykyiseksi kuntoutumisen esteeksi on asiakkaan kannalta 

tuhoisaa, etenkin kun työntekijän tehtävä toipumisprosessissa olisi ylläpitää toivoa.  

 

– – onhan se tietysti vaikee uskoo, mut et pitäs aatella seki, et muutos voi 
tapahtua kenelle vaan – –. (H9) 
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8.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimusprosessin aikana nousee esiin lukemattomia pieniä ja suuria kysymyksiä. Kos-

ka olemassa ei ole joka pulmaan sopivaa ratkaisua tarjoavaa aparaattia, tutkijan on rat-

kaistava ongelmat oman harkintansa pohjalta. (Eskola & Suoranta 2000, 52.) Siten tut-

kimuksen teko on jatkuvaa sisäisen dialogin käyntiä. Tutkijan sisäisessä dialogissa eet-

tisten näkökohtien kriittinen tarkastelu on ratkaisevan tärkeää. Eettisten ongelmien tun-

nistaminen vaatii ammattietiikaksi kutsuttua ammattitaitoa (emt. 59). Ensikertalaisena 

ongelmakohdille herkistyminen vaatii minulta paitsi tutkijoiden yleiseen ammattietiik-

kaan perehtymistä myös oman herkkyyden tietoista kehittämistä. 

 

Merton (1968) määritteli aikanaan tieteelle neljä yhä ajankohtaista peruskriteeriä: uni-

versalismi, julkisuus, puolueettomuus ja järjestelmällinen kritiikki. Tieteen teon ideaali 

ja etenkin objektiivisuuden vaade ovat askarruttaneet mieltäni aina tutkimuksen alusta. 

Onko ihmisen subjektiivisesta kokemusmaailmasta riippumatonta todellisuutta olemas-

sa? Voiko kokemusperäisen tiedon kautta saavuttaa tietoa tästä ”todellisesta” maailmas-

ta? Ovatko tutkimustulokset koskaan tutkijasta riippumatonta? Tieteen kriteerit ovat 

toimineet pohdinnan virittäjinä ja tutkimustani ohjaavina tavoitteina tutkimuksen jokai-

sessa vaiheessa.  

 

Niin tieteen eettisyyteen kuin sen luotettavuuteenkin kiinteästi nivoutuva objektiivisuu-

den normi on tarkoittanut opinnäytetyöprosessissa muun muassa pyrkimystä omien va-

lintojeni ja toimieni vaikutusten arviointiin prosessin eri vaiheissa, tarkkuuden ja ehdot-

toman rehellisyyden tavoittelua aineiston analyysissä sekä tutkimuksen tulosten suhteut-

tamista teoriaan ja ympäröivään todellisuuteen tulosten yleistettävyyden lisäämiseksi. 

Järjestelmällinen kritiikki on tarkoittanut lähdekritiikkiä, oman työskentelyn reflektii-

vistä arviointia, läpinäkyvyyttä raportoinnissa ja tutkimustulosten altistamista kritiikille 

tutkimuksen julkistamisen kautta.  

 

Opetusministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (2002, 3) on määritellyt 

tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön, jota vasten peilaten tutkimuksen eettinen 

hyväksyttävyys ja luotettavuus sekä tulosten uskottavuus ovat arvioitavissa. Hyvään 

tieteelliseen käytäntöön kuuluu eettisesti kestävä tiedonhankinta. Tehdessäni tutkimus-
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haastatteluita tämä edellytti uudenlaisen roolin ja ammattietiikan omaksumista. Vaikka 

haastattelut ovat välittömiä kahdenkeskisiä vuorovaikutustilanteita, haastattelun rakenne 

ja tilanteen asetelma on hyvin omaleimainen. Minulle tämä merkitsi etenkin tilanteessa 

elävän valta-asetelman, tiedon paikan ja keskustelun etenemisen tarkkaa havainnointia. 

Pyrin haastatteluissa lähtökohtaisesti säilyttämään neutraaliuteni empaattisen kuuntelu-

tavan taustalla. Kuitenkin aktiivisuuteni keskustelussa ja persoonallisen läsnäoloni voi-

makkuus vaihtelivat haastattelusta toiseen. 

 

Tietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset eettiset käsitteet ovat luottamuksellisuus ja 

anonymiteetti (Eskola & Suoranta 2000, 56). Tutkimuksessani luottamuksellisuuden ja 

anonymiteetin huomiointi oli erityisen merkityksellistä haastattelupaikan valinnan, 

haastatteluilmapiirin luomisen, aineiston käsittelyn ja tutkimuksen raportoinnin yhtey-

dessä. Paikoin haastateltavien yksisanaiset tai suppeat vastaukset saivat minut muotoi-

lemaan haastateltavan puolesta olettamuksia, jotka sitten esitin haastateltavalle hyväk-

syttäviksi tai kiellettäviksi. Tutkimushaastattelutilanteelle onkin ominaista jatkuva 

muuttuminen tilanteen ja haastateltavan puheenvuorojen mukaan. Myös haastattelijalla 

on vaarana turvautua haastattelussa arkikeskustelun käytänteisiin. (Ruusuvuori & Tiittu-

la 2005, 56.) Huomioin haastattelijana tekemäni harha-askeleet aineiston analyysivai-

heessa esimerkiksi jättämällä johdattelevien kysymysten vastaukset huomiotta. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden keskiössä on kysymys tulosten 

yleistettävyydestä. Kysymys yleistettävyydestä sisältää oletuksen, että tulosten tulisi 

päteä muihinkin kuin tutkittavaan tapaukseen. Laadullisessa tutkimuksessa yleistäminen 

itsessään ei kuitenkaan ole ongelma – olennaista on pyrkimys selittää ilmiö paikallisesti 

ja kyky tehdä se ymmärrettäväksi, ei ilmiön olemassaolon todentaminen. (Alasuutari 

1999, 243–237.) Opinnäytetyöni lähtökohtana oli haastateltavien kokemusmaailman ja 

tutkittavan tapauksen ainutlaatuisuuden tunnustaminen. Tutkimus on paikallistutkimus 

ja ehkä jopa yhdenlainen tapaustutkimus erään asuntolan asukkaista. Analyysin tavoit-

teena oli rakentaa sisäisesti johdonmukainen selitys ilmiölle, eheä selitysmalli yleisesti 

tunnetusta, mutta huonosti tiedostetusta ilmiöstä. Yksityiskohtien sijaan olennaista on 

kokonaisuus, prosessiluonteinen kuvaus ilmiöstä syineen ja seurauksineen. 
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8.3 Opinnäytetyöprosessin anti ammatillisuuteeni 

 

Opintopolkuni aikana näkyni tulevasta työsarastani on alkanut löytää muotoaan. Syrjäy-

tymiseen, köyhyyteen ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen kytkeytyvät aihealueet ovat 

hahmottuneet erityisiksi mielenkiinnon kohteikseni. Ensimmäisenä opintovuotena toteu-

tettu pienimuotoisempi ryhmätyö asunnottomuudesta viitoitti tietäni jo kolme vuotta 

sitten opinnäytetyön aiheen suuntaan. Kun vihdoin kolmantena opintovuonna löysin 

Riihimäen kaupungin teknisen viraston tarjoaman opinnäytetyöaiheen Diakonia-

ammattikorkeakoulun aihevälityspankista, tunsin oman lopputyöaiheeni löytyneen.  

 

Työn työstäminen on ollut paitsi syventymistä asunnottomuuden aiheeseen myös kas-

vua itsenäiseen, tutkivaan työskentelyyn. Aloitin työn yhdessä läheisen opiskelutoverini 

kanssa. Alun jälkeen matkani jatkui yksin. Etenkin haastattelut herättivät minussa toisi-

naan vahvoja tunteita. Työparin ja luonnollisen peilauspinnan puuttuessa etsin toisenlai-

sia keinoja reflektoida kaikkea kokemaani, oivaltamaani ja tuntemaani. Ajan kuluessa 

sisäinen dialogini ja reflektoiva työotteeni vahvistuivat. Silti voin todeta matkan olleen 

yksinäinen. Olen läpielänyt asunnottomien minulle valottamaa todellisuutta ja palannut 

heidän tuntemuksiinsa yhä uudelleen haastatteludialogeja lukiessani. Kirjallisuudesta ja 

suomalaisista sosiaalityön tutkijoista olen löytänyt innoittavia keskustelukumppaneita 

sanoittamaan minulle avautuvaa todellisuutta ja myös asettamaan sitä kontekstiinsa. 

 

Koen tutkimuksellisen työskentelyn vahvistaneen huomattavasti kriittistä ja analyyttistä 

ajatteluani. Olen herkistynyt havainnoimaan eletyn todellisuuden monilla, etenkin kie-

len ja sosiaalisten käytäntöjen, tasoilla tapahtuvia rajanvetoja. Olen myös itse monin 

teoin, sanoin ja ajatuksin rakentamassa ja ylläpitämässä sosiaalisessa todellisuudessa 

ihmisten väliin rakennettavia eriarvostavia ja yksilön toiminnan mahdollisuuksia kaven-

tavia raja-aitoja. Näkisinkin, ettei asunnottomuuden ongelman ratkaisussa olennaista 

ole, mitä voimme tehdä asunnottomille, vaan mitä voimme tehdä itsellemme. Miten 

voin muuttaa itseäni, jotta lähimmäiseni mahdollisuudet toteuttaa itseään kasvaisivat? 

Mihin suuntaan minun tulee työntekijänä kehittyä, jotta parhaiten edesautan asiakkaani 

elämälleen asettamien tavoitteiden toteutumista? 
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Tutkimusprosessin aikana suomalainen sosiaalipalvelujärjestelmä ja niin kutsuttu hy-

vinvointivaltiomme on ajoittain näyttäytynyt minulle synkkänä, uusliberalistisena 

markkinavoimien ohjaamana pelikenttänä, eikä vähiten asunnottomuuden tutkimuksen 

traditioon tutustumisen vuoksi. Asunnottomuudesta on viimeisten vuosikymmenten 

aikana tehty lukemattomia tutkimuksia. Kuitenkin käytännön toimet asunnottomuuden 

ongelman poistamiseksi ovat jääneet vähäisiksi. Tutkimusten anti on kutistunut retorii-

kaksi. Poliittinen tahto ei ole riittänyt konkreettisiin toimiin. Edetessäni syvemmälle 

aineistooni, ajankohtaiseen sosiaalipoliittiseen keskusteluun ja asunnottomuuden tutki-

mukseen, olen kuitenkin löytänyt toivon. Etenkin sosiaalialan työssä toivo on ihmisessä. 

Se on voima ja valo, jonka uskon kantavan minua työssäni eteenpäin. 
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO 

 

 

1 TAUSTA 

- ikä, siviilisääty, perhesuhteet 

- äidinkieli, etninen ryhmä 

- koulutus, ammatti, työhistoria 

- taloudellinen tilanne, toimeentulo 

 

2 ELÄMÄ ILMAN ASUNTOA 

- milloin, miksi alkanut elää asunnotta 

- miten, missä elänyt ollessaan vailla asuntoa 

- yksi vai useampi jakso asunnotta 

- milloin, miksi tullut asuntolaan  

- asunnotta elämisen huonot ja raskaat puolet, edut ja hyvät puolet 

- yksityisyyden mahdollisuus ja sosiaaliset suhteet asuntolassa ja elämässä asunnotta 

- oma paikka yhteiskunnassa ja vaikuttamisen mahdollisuudet 

 

3 ASUMISPALVELUT 

- mistä saanut asumiseen liittyviä palveluita: Kaupunki, Koivukoti, A-klinikka, Y-säätiö, NAL jne. 

- millaista apua/tukea saanut: palveluohjaus, asumisneuvonta, asukasisännöinti, vertaistuki jne. 

- miten kokenut avun/tuen: ajoitus, kesto, laatu, riittävyys, asiakkaan kohtelu, kehittämisideat 

- muut palvelut: mielenterveys- ja päihdepalvelut, kriminaalityö, laitoskokemukset 

 

4 DIAKONIATYÖ 

- milloin, miksi ollut yhteydessä kirkon diakoniatyöhön 

- mistä kuullut, miten ottanut yhteyttä 

- millaista apua/tukea saanut diakoniatyöstä, mikä merkitys diakoniatyöllä on ollut 

- henkisyyden/hengellisyyden merkitys omassa elämässä 

 

5 TULEVAISUUS JA HYVÄ ASUMINEN 

- mitä suunnitelmia tulevaisuudelle 

- millaista on ollut/on/olisi hyvä asuminen, miten haluaisi asua 

- miten voisi saavuttaa, mikä estää saavuttamasta 

- millaista tukea/apua toivoisi saavuttaakseen/ylläpitääkseen hyvää asumista 
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LIITE 2: HAASTATTELULUPA 

 

 

Suostun Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Sofia Sarivaaran haastateltavaksi. 

Haastatteluun osallistuminen on minulle vapaaehtoista ja saan halutessani keskeyttää 

haastattelun milloin vain. Annan Sofia Sarivaaralle suostumukseni haastattelun nauhoit-

tamiseen ja haastattelumateriaalin käyttöön hänen opinnäytetyötutkimuksessaan. 

 

Haastattelumateriaalia käytetään vain ja ainoastaan Sofia Sarivaaran opinnäytetyötutki-

mukseen ja haastattelunauhoite tuhotaan asianmukaisesti tutkimuksen päätyttyä.  Haas-

tattelumateriaalia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä haastateltavaa ole 

mahdollista tunnistaa valmiista tutkimusraportista.  

 

 

Paikka ja aika 

 

 

Allekirjoitus 


