
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 

 
 
 
 
 
 
 

Katrin Ivanova 
Julia Jegorova 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma 

Sairaanhoitaja AMK 
Opinnäytetyö, 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERVEYSTAPAHTUMA ASUNNOTTOMILLE 
 



1 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

TIIVISTELMÄ 
 
 
Katrin Ivanova, Julia Jegorova 
Terveystapahtuma asunnottomille 
57 s., 4 liitettä 
Kevät 2021 
Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysala  
Hoitotyön koulutusohjelma 
Sairaanhoitaja 
 
 
Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jota pyritään aktiivisesti poista-
maan erilaisilla tavoilla. Syyt asunnottomuudelle ovat kirjavat. Asunnottomuus 
johtaa usein terveydellisen tilan laskuun sekä fyysisesti että henkisesti. 
 
Opinnäytetyön tavoite oli kohdata ja motivoida asunnottomia terveellisiin elämän-
tapoihin heille järjestetyssä terveystapahtumassa. Opinnäytetyön toiminnallisena 
osana järjestettiin terveystapahtuma matalan kynnyksen palvelussa. Palauteky-
selyllä kartoitettiin tapahtuman hyöty ja terveystapahtumien säännöllisyyden 
tarve.  
 
Tutkittuun tietoon perustuen rajattiin teoreettisen taustan lähestymistavat kohtaa-
misen vaikuttavuuteen ja mielenterveyden tukemisen näkökulmaan. Opinnäyte-
työn teoreettisessa taustassa käsitellään myös asunnottomuuden politiikkaa, sen 
historiaa, ihmisen oikeuksia ja asemaa. Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen. 
Palautteen keräämisessä käytettiin puolistrukturoituja kysymyksiä. Kehittämis-
painotteisena opinnäytetyönä pyrittiin kehittämään uusi palvelumalli yhteistyö-
kumppanille Vailla Vakinaista Asuntoa ry:lle. 
 
Terveystapahtumassa toteutettiin terveyden tilaan liittyviä mittauksia, kuten ve-
renpaineen, lämmön ja saturaation mittausta. Asiakkaat kohdattiin kunnioittavasti 
ja yksilöllisesti motivoivaa haastattelua käyttäen. Mielenterveyttä tuettiin aidolla 
kiinnostuksella, kiireettömyydellä ja arvostuksella. Mittaukset olivat tukena hoito-
ohjeita annettaessa. Keskustelut käytiin kahden kesken ja palautteet kerättiin 
anonyymisti. Myös yhteistyökumppanin palaute kerättiin tapahtuman päättyessä 
kehittämistyön tulosten raportointia varten. 
 
Palautekyselyn tulosten mukaan terveystapahtuman näyttää olleen asunnotto-
mille erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen. Henkinen tuki ja motivointi katsottiin ha-
lutuksi. Asunnottomien terveydentilan tarkastus ja neuvonta säännöllisin väliajoin 
ennaltaehkäisee asunnottomien terveydentilan pahenemisen ja tukee erityisesti 
heidän henkistä jaksamistaan. COVID-19 pandemian katsottiin vaikuttavan asun-
nottomien tilanteeseen erityisen haitallisesti. 
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Homelessness is a societal issue that is being actively reduced in different ways. 
The reasons behind homelessness vary. Being homeless often leads to a decline 
of physical and mental health.  
 
The aim of the thesis was to encounter the homeless and motivate them to lead 
a healthy lifestyle in a health event organized for them. The practical part of the 
thesis was to organize a health event in a low-threshold service. A feedback 
survey was created to map out the usefulness of the event and the need for 
regular health events. 
 
The theoretical approach was based on previous research and limited to the 
effectiveness of encounters and the perspective of supporting mental health. The 
theoretical background also includes other key themes around homelessness, 
such as homelessness policy and its history as well as human rights and status. 
The thesis was development oriented. Semi-structured questions were used in 
the interviews. The aim of the development-oriented thesis was to develop a new 
service model for the partner, a non-governmental organisation called No Fixed 
Abode. 
 
At the health event, health measurements like blood pressure, saturation and 
temperature were measured. Customers were approached with motivational 
interviewing techniques respectfully and individually. The measurements 
supported the treatment instructions given to the homeless. Mental health was 
supported in an unhurried manner with respectful behaviour and genuine interest 
towards the homeless. The interviews were conducted in privacy and feedback 
was collected anonymously. Feedback from the partner was also collected at the 
end of the event for reporting the results of the development work. 
 
Based on the results of the thesis, it seems like the event was very necessary 
and useful for the homeless. Mental support and motivation were considered to 
be in demand. Regular health check-ups and counselling prevents the health of 
the homeless from deteriorating. Health check-ups would also support their 
mental well-being. The COVID-19 pandemic was considered to have a 
particularly detrimental effect on the situation of the homeless. 
 
 
Keywords: Events, health, homelessness, homeless persons, politics
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1 JOHDANTO 

 

 

Asunnottomuus on yksi ihmiskunnan globaaleista ongelmista. Ainakin 150 mil-

joonaa ihmistä on ilman omaa asuntoa - joka on noin kaksi prosenttia maailman 

väestöstä. (Yale university 2017.) Asunnoton on ihminen, joka asuu ulkona, por-

rashuoneissa, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa oman asunnon puutteen 

vuoksi (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Asunnottomat 2019, 6). Eri puo-

lilta Eurooppaa saadut tiedot osoittavat asunnottomuuden pahenevan. Suomi on 

ainoa maa Euroopassa, jonka pitkäaikainen asunnottomuusstrategia on osoittau-

tunut tehokkaaksi. (FEANTSA 2017.) 

 

Asunnottomuutta on tilastoitu Suomessa vuodesta 1987. Silloin asunnottomien 

määrä arvioitiin olevan yli 18 000. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 

viimeisen selvityksen mukaan Suomessa oli tilastoitu 4600 yksin elävää asunno-

tonta vuoden 2019 lopussa. Asunnottomien määrä väheni 280:lla verrattuna vuo-

teen 2018. Sekä nuorten, että pitkäaikaisasunnottomien määrät ovat vähentyneet 

ensimmäistä kertaa alle 1 000 henkilöön. Asunnottomien naisten määrä on li-

sääntynyt 2000-luvulla 17 prosentista yli 26 prosenttiin vuonna 2019. Vuonna 

2010 pitkäaikaisasunnottomia oli yli 3 000 ja vuonna 2019 oli koko maassa 961 

asunnotonta. Asunnottomien perheiden ja pariskuntien määrä myös väheni. Joka 

neljäs asunnoton kuuluu pitkäaikaisasunnottomiin. (Asumisen rahoitus- ja kehit-

tämiskeskus. Asunnottomat 2019.) Tilastointia asunnottomuudesta on luonnolli-

sesti hankala tehdä ja luvut ovat lähinnä arvioita. Suomessa ei ole tilastoituja tie-

toja maahanmuuttajataustaisista tai tietoja etnisyyden perusteella. Tilastoinnin ul-

kopuolelle jäävät myös oikeudettomassa asemassa olevat asunnottomat siirto-

laiset. (Immonen ym. 2019, 17.) 

 

Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että asunnottomuuteen liittyy lisään-

tynyt sairastavuuden ja kuolleisuuden riski. Asunnottomien terveyspalvelujen 

käyttö on keskittynyt päivystys- ja erikoissairaanhoidonpalveluihin. Asunnottomat 

kärsivät mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä hoitamattomista somaattisista 

sairauksista. (Stenius-Ayoade 2019.) Asunnottomien terveydellisten ongelmien 

ratkaisemisessa on haasteita (Julin 2018, 4). Suomessa asunnottomien 
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terveydentilaa ei ole kuitenkaan selvitetty vielä kunnolla lääketieteellisessä yhtei-

sössä tai tutkimuksessa 1970-luvun jälkeen (Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009, 1).  

 

Poliittisessa päätöksenteossa on paneuduttu nopeasti saavutettaviin tuloksiin, 

mutta ennaltaehkäisevän työn tulokset näkyvät vasta kaukana tulevaisuudessa. 

Samalla ennaltaehkäisevän työn rakennetta ja palveluja on karsittu. (Iivanainen 

& Syvänoja 2008, 181.) Vuonna 2016 esitettiin eduskunnan puhemiehelle samaa 

tilannetta kuvaava esitys, jossa korostetaan mielenterveyspalveluiden karsimi-

sen problematiikkaa (Karimäki 2016). Miten voidaan tukea kriisissä olevia, kun 

selviytyminen päivästä toiseen roikkuu hiuskarvan varassa ja ihmiseltä puuttuu 

säännöllinen oikea tuki? 

 

Aiheemme tuli valituksi yhden kurssin tehtävän kautta, jossa oli tarkoitus tutustua 

yhteen mielenterveys- ja päihdetyön matalan kynnyksen palveluun ja kehittää 

palvelua paremmaksi. Otimme yhteyttä kolmannen sektorin järjestön Vailla Vaki-

naista Asuntoa ry:n edustajiin, Jenni Eroseen ja Carole Bradyn. Keskustelun tu-

loksena syntyi idea järjestää terveystapahtuma asunnottomille yhteistyössä VVA 

ry:n kanssa. Aihe kosketti toista kirjoittajaa myös henkilökohtaisesti, joka lisäsi 

tarvetta tutustua aiheeseen ja syventää ymmärrystä. Voisivatko terveysalan am-

mattilaiset puuttua ennaltaehkäisevästi asunnottomien terveydentilaan järjestä-

mällä säännöllisiä tapahtumia tai perustaa asunnottomille tarkoitettua jalkautuvaa 

terveydenhoitoa matalan kynnyksen palveluissa? 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli järjestää terveystapahtuma asunnottomille. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli asunnottomien aito kohtaaminen ja motivointi ter-

veellisiin elämäntapamuutoksiin. Yhteistyökumppanimme tavoite oli käyttää työ-

tämme palvelunsa parantamiseen. Jokainen ihminen on oikeutettu hyvään elä-

mään ja kunnioittavaan kohteluun. Asunnottomille olisi todella tärkeä tuntea, että 

heistä välitetään, riippumatta siitä missä tilanteessa he ovat. Halusimme työl-

lämme vaikuttaa vähintään asunnottomien terveyteen ja heidän mielensä hyvin-

vointiin. Aiheen ajankohtaisuus näkyy hyvin keväällä 2020 Ylellä julkaistussa ar-

tikkelissa Asunnottomuudesta ja koronan vaikutuksista (Sommar 2020).
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2 ASUNNOTTOMUUS SUOMESSA 

 

 

2.1 Asunnottomuus ilmiönä 

 

Asunnoton on ihminen, joka asuu ulkona, porrashuoneissa, erilaisissa tilapäis-

suojissa ja yömajoissa oman asunnon puutteen vuoksi. Asunnottomiin luetaan 

myös henkilöitä, jotka asuvat erilaisissa laitoksissa esimerkiksi ensisuojassa, 

hoito- ja huoltokodeissa, psykiatrisissa sairaaloissa, kehitysvammaisten laitok-

sissa. Vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa, ovat asunnottomia. Li-

säksi asunnottomiksi katsotaan tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asusta-

vat. (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Asunnottomat 2019, 6; Mielenter-

veystalo. Asunnottomuus.) 

 

Pitkäaikaisasunnottomaksi määritellään henkilö, jonka asunnottomuus on pitkit-

tynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden 

mittaiseksi tai jonka elämässä asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen 

kolmen vuoden aikana. Pitkäaikaisasunnottomuudessa avun ja hoidon tarve on 

suuri. (Karppinen 2020, 7.) 

 

Asunnottomuutta tarkastellaan yhteiskunnallisena marginaalisena ilmiönä viita-

ten asuntojen ja palvelujen puutteeseen. Asunnottomuutta tulisi kuitenkin tarkas-

tella paljon syvemmältä. Asunnottoman henkilön kokemus asunnottomuudesta 

on yksilöllinen ja vaikuttaa koko elämään. (Nousiainen, Hållman, Saurama & 

Seppälä 2007, 7.)  

 

Suomessa puhutaan asunnottomuudesta, mutta yhtä usein puhutaan koditto-

muudesta. (Asunto ensin. Asunnottomuus ilmiönä.) Riitta Granfeltin (1998, 45–

47) mukaan kodittomuus on laajempi ilmiö kuin asunnottomuus. Kodittomuus 

muodostuu paikasta kuulumisen ja erilaisista käsitteistä kuten identiteetti, tunteet 

ja yksilöllinen hyvinvointi. (Granfelt 1998, 45–47.) Asunto ei ole pelkästään mark-

kinoilla myytävä tai vuokrattava kohde, se on myös koti, johon ihmiset luovat 
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emotionaalisen suhteen. Oma koti on sosiaaliseen ympäristöön juurtumista. Siksi 

asunnottomuus tarkoittaa myös kodittomuudesta johtuvaa juurettomuutta. (Saari 

2015, 18.) 

 

Asunnottomuutta määritellään eri maissa eri tavoin. Asunnottomuus riippuu yh-

teiskunnasta, kulttuurista ja aikakaudesta. Lisäksi systemaattista vertailua valti-

oiden välillä on vaikea tehdä, koska tiedot asunnottomuuden määrästä kerätään 

eri tavoin. Asunnottomuuden määritelmä vaikuttaa poliittisiin ja lainsäädännölli-

siin ratkaisuihin, joilla pyritään vähentämään asunnottomuutta maassa. (Tainio 

2009, 26.)  

 

 

2.2 Asunnottomuuden syyt ja riskitekijät 

 

Asunnottomuuden syyt voidaan jaotella rakenteellisiin, hyvinvointijärjestelmään 

liittyviin sekä yksilötason syihin. Asunnottomuuden rakenteellisia syitä ovat talou-

delliset suhdannevaihtelut, korkea työttömyys, suuret tuloerot sekä kohtuuhin-

taisten vuokra-asuntojen puute. Hyvinvointijärjestelmään liittyviä syitä ovat riittä-

mätön perus- ja sosiaaliturva ja byrokratia, jotka vaikeuttavat etuuksien saamista. 

Yksilöllisiä syitä ovat vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mie-

lenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys sekä muutokset elämän-

tilanteessa kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle ja työttömäksi jää-

minen. (Asunto ensin. Tietoa asunnottomuudesta; Immonen, Lassy, Liukkonen, 

Petrovskaja, Rusi, Saaristo & Turk 2019, 18.) 

 

Erkkilä ja Stenius-Ayoade esittelevät selvityksessään yleisimmät asunnottomuu-

den syyt pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköissä. Ne ovat asumiseen liittyvä 

häiritsevä elämä ja/tai maksamattomat vuokrat. Useimmiten häiritsevän elämän 

taustalla on tarkoitettu päihteiden käyttöä. Näillä syillä on pitkäaikaiset seurauk-

set, jotka näkyvät hankaluuksina asunnon saamisessa sekä kunnallisilta että yk-

sityisiltä vuokramarkkinoilta. Muina syinä oli mainittu asunnon myyminen, työn ja 

työsuhdeasumisen tai lastensuojelun jälkihuollon tukiasumisen päättyminen. 

(Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009, 29, 32.) 
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Heikommassa asemassa olevien riski joutua asunnottomaksi kasvaa, koska 

edullisia vuokra-asuntoja on huonosti saatavilla pääkaupunkiseudulla ja muissa 

kasvukeskuksissa. Valtion pitäisi pystyä vaikuttamaan kohtuuhintaisen asumisen 

edellytysten luomiseen, mutta itse asiassa valtionavusteisissa vuokrakohteissa 

suuret korkokulut heijastuvat vuokrien jatkuvassa nousussa. (Asunto ensin. Tie-

toa asunnottomuudesta; Sininauhasäätiö. Asunnottomuus - syy vai seuraus?) 

 

 

2.3 Asunnottomuuden kehityskulkuja 

 

Todellinen sosiaalipoliittinen ongelma asunnottomuudesta syntyi toisen maail-

mansodan jälkeen. Entisen Karjalan alueelta evakuoidut siirtolaiset ja rintamalta 

palanneet sotilaat etsivät koteja itselleen. Itseasiassa kunnon asuntopolitiikka 

puuttui ennen toista maailmansotaa ja Suomi keskittyi silloin sotakorvausteolli-

suuteen ja maaseudun jälleenrakentamiseen, joka aiheutti kaupunkeihin asunto-

pulan. Pientalojen sijaan alettiin rakentamaan kerrostaloja kovan tarvikepulan 

vuoksi, joka vääjäämättä aiheutti asunnottomuuden kasvun kaupungeissa. 1960-

luvun lopulla kerrostalorakentaminen käynnistyi kovalla vauhdilla ja samalla tuol-

loin tapahtui merkittävä muutos asuntomarkkinoiden rakenteessa. Vuokra-asu-

misesta siirryttiin omistusasumiseen asuntosäästämisen vuoksi. (Lehtonen & Sa-

lonen 2008, 15.) 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen nopea kaupungistuminen ja rakennemuutokset 

ovat johtaneet asunnottomien ihmisten määrän kasvuun 1950–1970 välisinä vuo-

sina. Silloin asunnottomuus oli yhdistetty suurelta osin alkoholismiin ja työttömyy-

teen. Erilaiset kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset sekä seurakunnat pyr-

kivät vähentämään asunnottomuutta järjestämällä hätämajoitusta ja perusta-

malla asuntoloita. 1980-luvulla asunnottomuutta alettiin ymmärtämään huono-

osaisuutena eikä huonotapaisuutena. (Stenius-Ayoade 2019, 22; Hongisto-Vuo-

rimaa 2009, 14.) Yhdeksi Suomen hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on tullut 

asunnottomuuden poistaminen vuosina 1987–1991. Asuntotuotanto oli ensisijai-

nen tehtävä ja kunnat keskittyivät asumispalvelujen tuottamiseen ja kehittämi-

seen. Kunnat velvoitettiin järjestämään vuoden 1991 loppuun mennessä asumis-

paikka jokaiselle asunnottomalle sosiaalihuoltolain mukaan ja myös ulkona 
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asuville vuoteen 1987 mennessä. Lisäksi kunnat ja muut organisaatiot sovitusti 

perustivat Y-Säätiön ratkomaan vaikeaa asuntopulaa. Y-Säätiön perustehtävä oli 

vuokrakotien hankkiminen jo asuntomarkkinoilta yksin eläville ja asunnottomuutta 

kokeville. Asunnottomien määrä väheni vuoden 1991 loppuun mennessä lähes 

20 000:stä 14 000:een. (Stenius-Ayoade 2019, 23; Tainio 2009, 17; Y-Säätiön 

historiasta.) 

 

 

2.4 Asunnottomuuden politiikkaa 

 

Suomessa asunnottomuuden poistamiseen kohdistuvat toimet ja asumis- ja so-

siaalipalvelujen kehittäminen ovat olleet osa asunto- ja sosiaalipoliittisen ajatte-

lumallien ja käytäntöjen kehittämistä ja muuttamista (Tainio 2009, 16). Suomi on 

siirtynyt tilapäismajoituksen järjestämisestä asuntopolitiikan ja sosiaaliturvan uu-

distamiseen. 2000-luvulla todettiin, että vaikeasti asutettavat ihmiset eivät hyöty-

neet palvelujärjestelmästä. Niiden terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat etsivät 

vielä ratkaisuja. (Immonen ym. 2019, 20.) Vaikeasti asutettava tarkoittaa asun-

notonta, jolle on hankalaa löytää sopivaa asumis- ja tukimuotoa nykyisistä palve-

lujärjestelmistä. Vaikeasti asutettava –käsitteen tilalle on tullut pitkäaikaisasun-

nottoman käsite, johon yleensä liitetään moniongelmaisille luonnehtivat piirteet. 

Syntynyt tilanne paljastaa sosiaali- ja asumispalvelujärjestelmän epäonnistunei-

suuden. (Tainio 2009, 34.) 

 

Vuonna 2007 ympäristöministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ohjelmaa, 

jonka tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2011 

mennessä ja poistaminen vuoteen 2015 mennessä soveltaen Asunto ensin -mal-

lia (Voutilainen, Huovinen, Taipale & Puttonen. Nimi ovessa 2007.) Asunto ensin 

-mallin pääideana on ensisijaisesti asunnon saaminen vasta sitten muiden sosi-

aalisten ja terveydellisten ongelmien hoitaminen (Asunto ensin. Asuntoensin -

malli.) Pitkäaikaisasunnottomuutta ei ole poistettu kokonaan, mutta Asunto ensin-

malli on arvioitu toimivaksi ja menestyksekkäästi (Ympäristöministeriö. Asunnot-

tomuusohjelmien arviointi 2019, 100–103). 
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Asunnottomuutta on pyritty vähentämään myös lineaarisella portaikkomallilla. 

Asumisen portaikkomallissa asiakkaan tulee näyttää ”asumiskykyisyytensä” ja 

toipumista mielenterveys- ja päihdeongelmista siirtymällä laitoksesta itsenäiseen 

asumiseen. Asunto ensin -mallin keskeisenä päämääränä on oikeus vakinaiseen 

asuntoon ja riittävään ja vapaaehtoisuuteen perustuvaan tukeen. Portaikkomal-

lissa on tärkeää asiakkuus palveluissa ja polulla eteneminen. (Raitakari & Günter 

2015, 66–82; Asunto ensin. Asunto ensin –periaatteet.) 

 

Valtio on toteuttanut yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorien järjestöjen 

kanssa asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisyyn liittyviä ohjelmia vuodesta 

2008 lähtien. Näitä ovat pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat 

PAAVO Ⅰ (2008–2011) ja PAAVO Ⅱ (2012–2015), asunnottomuuden ennalta-

ehkäisyn toimenpideohjelma AUNE (2016–2019). PAAVO I ja II aikana Asunto 

ensin –periaate oli vakiinnutettu asunnottomuustyöhön ja asuntolat oli korvattu 

vakinaiseen vuokra–asumiseen perustuvilla tuetuilla asumisyksiköillä. AUNE oh-

jelman tarkoituksena oli jatkaa PAAVO–asunnottomuuden vähentämisohjelmia. 

Tämän ohjelman tavoitteena oli asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja torjua asun-

nottomuuden uusiutuminen. (Ympäristöministeriö 2019.) 

 

Tällä hetkellä valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi asunnottomuuden poista-

misen kahdessa vaalikaudessa käyttäen tehokasta Asunto ensin -mallia. Ohjel-

man mukaan kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen tekemä yhteistyö 

johtaa asunnottomuuden puolittamiseen vuoteen 2023 mennessä ja poistami-

seen vuoteen 2027 mennessä. Ohjelman pääkohtia ovat asumisneuvonnan saa-

tavuuden modernisaatio sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Erityistä huo-

miota kiinnitetään nuoriin ja maahanmuuttajiin kuin asunnottomuuden tilastoinnin 

kehittelyyn. (Valtioneuvosto i.a. Asuntopolitiikka.) 
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3 ASUNNOTTOMIEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 

 

3.1 Ihmisen oikeudet ja asema sosiaali- ja terveyspalvelujen saannissa 

 

Jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus hyvään ja syrjinnästä vapaaseen hoi-

toon riippumatta hänen sosioekonomisesta taustastaan. Potilaalla on myös oi-

keus kieltäytyä hoidoista ja oikeus saada erilaista hoitoa, joka on lääketieteelli-

sesti hyväksytty. Potilaan oikeuksia ja itsemääräämisoikeutta ohjaa laki potilaan 

oikeuksista ja asemasta. Potilaan edun mukaisesti kuullaan lähiomaisia, laillista 

edustajaa tai muuta läheistä, jos täysi-ikäinen potilas ei kykene mielenterveys-

syistä tai muun syyn vuoksi tekemään päätöksiä. (L 785/1992.) Sosiaalihuollossa 

sosiaalityöntekijän kuuluu selvittää yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa eri 

toimenpiteiden tarpeellisuuden. Laissa on pykälä, johon voi vedota, kun täysi-

ikäinen asiakas ei pysty sairauden tai puutteellisen henkisen toimintakyvyn 

vuoksi ymmärtämään ratkaisuvaihtoehtoja tai päätöksiensä seurauksia. (L 

812/2000.) Sosiaalihuoltolaki ohjaa erityistilanteessa hakemaan täysi-ikäiselle 

holhoustoimesta annetun lain mukaan edunvalvojaa (L 442/1999). 

 

Päihdetyötä ja mielenterveystyötä ohjaa terveydenhuoltolain lisäksi sosiaalihuol-

tolaki. Sosiaalihuoltolain tarkoitus on vähentää eriarvoisuutta, turvata sosiaalipal-

veluiden saatavuutta ja edistää asiakkaan hyvinvointia sekä etua. (L 1301/2014.) 

Mielenterveyslaissa velvoitetaan kunta järjestämään palveluiden saatavuus tar-

peiden mukaan. Ensisijaisesti palvelut ovat avopalveluja. Yksilön oma-aloittei-

suutta tuetaan ja itsenäistä päätöksentekoa kannustetaan. (L 1116/1990.) 

 

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut kuuluvat myös maahanmuutta-

jille, joilta puuttuu oleskelulupa ja joilta on evätty turvapaikka. Myös alle 18-vuoti-

aat ja raskaana olevat ovat oikeutettuja saamaan samoja palveluita kuin muut 

kansalaiset. Kunnan terveydenhuolto on ilmaista. Asunnoton saa terveydenhuol-

topalvelut ja psykiatrisen poliklinikan palvelut siitä palvelupisteestä, minne hän 

hakeutuu. Myös paperittomat ovat oikeutettuja terveydenhuoltoon. Paperittomille 

maahanmuuttajataustaisille asunnottomille tarjotaan palveluja 
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pääkaupunkiseudulla, Kalasataman terveysasemalla. Hammashoito ja ensihoito 

ovat kuitenkin maksullisia. (Helsingin Kaupunki 2019.)  

 

Julkisessa terveydenhuollossa kiireellistä hoitoa tarvitsevat maksavat hoitokäyn-

nistä itse. Kiireelliseen hoitoon sisältyy äkillinen sairastuminen, vamman, pitkäai-

kaissairauden vaikeutuminen tai toimintakyvyn aleneminen, jotka vaativat hoitoa 

heti ja joiden hoitoa ei voi viivästyttää. Samaan luokkaan kuuluu kiireellinen suun-

hoito, mielenterveys- ja päihdehoito sekä psyko-sosiaalinentuki. Helsingin kau-

punki tarjoaa paperittomille myös rokotuksia ja kroonisten sairauksien hoitoa. Jos 

paperiton on maksukyvytön, korvaa kulut kunnalle valtio. Paperittomat saavat 

hoitoa myös eri puolilla Suomea, Global Clinicista, joka on pääosin vapaaehtois-

toimintaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) 

 

Terveydenhuoltolaki määrittele terveyden edistämisen kansanterveystyöksi. 

Kunnalla on velvollisuus, kuntalain mukaan, edistää alueensa asukkaiden hyvin-

vointia, terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta.  Myös kansan mieli-

pidettä on selvitetty siitä, kuka on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Tulosten 

mukaan 57 prosenttia suomalaisista mieltää jokaisen velvollisuudekseen olla 

vastuussa omasta hyvinvoinnista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019; KAKS 

2017.) 

 

 

3.2 Terveyden edistäminen ja asunnottomuus 

 

Maailman terveysjärjestön ensimmäisessä kansainvälisessä konferenssissa Ot-

tawassa, vuonna 1986, otettiin käyttöön terveyden edistämisen peruskirja. Kaik-

kien teollisuusmaiden oli sitouduttava yhteiseen tavoitteeseen edistää kansanter-

veyttä vuoteeseen 2000 ja jatkaen siitä. Terveyden edistämisellä pyritään saa-

vuttamaan täydellinen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin taso aut-

taen ihmistä voimaantumaan. Terveys on konsepti, jossa korostuvat sosiaaliset 

ja persoonalliset resurssit sekä fyysinen pystyvyys. Koulutus, riittävä ruoka, sään-

nölliset tulot, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, pääoma sekä suojan että rauhan 

olemassaolo ovat perusedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkö-

kulmasta. (Ottawa Charter, WHO 1986.) Sittemmin on WHO päivittänyt 
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terveyden edistämisen määritelmää. Vuonna 2016 on Euroopan kansanterveys-

konferenssissa otettu käyttöön SDG, Sustainable Development Goals. Tervey-

den edistäminen on hyvin vahvassa sidonnaisuudessa kestävän kehityksen 

kanssa. Tarkoitus on edistää terveyttä kestävän kehityksen toiminnoilla ja vähen-

tää eriarvoisuutta. Terveyteen vaikuttavat monenlaiset asiat, jotka eivät ole yksi-

lön hallittavissa. Eri aloilla vastaanotetut päätökset voivat vaikuttaa jokaisen ter-

veyteen, sairaudenkulkuun ja kuolleisuuteen. Tavoite on kehittää terveyskaupun-

keja ja lisätä terveystietoisuutta. Jokaisen maan hallintopolitiikan keskiöön kuu-

luisi asettaa terveyden edistäminen. (WHO. Health topics. Health Promotion.) 

 

Terveyden edistämisellä pyritään ensisijaisesti ennaltaehkäisemään sairauksia 

ja hoitajilla on terveyseroihin vaikuttamisessa merkittävä rooli. Sairaanhoitajien 

erikoisosaaminen on asiakkaan terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, 

sairauden ennaltaehkäisyssä ja asiakkaan läheisten ohjaamisessa (Sairaanhoi-

tajaliitto. Ammatti ja osaaminen). Hoitajien tavoite on vaikuttaa esimerkiksi tupa-

kointiin, alkoholinkäyttöön, ruoka- ja liikuntatottumuksiin sekä elinoloihin. Erityistä 

tukea annetaan ja huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin ja syrjäytymisvaarassa 

oleviin, edistäen heidän hoitoonsa pääsyä ja hoitoon sitoutumista. Hoitoon sitou-

tumista edistää voimavarakeskeinen työote, jossa terveyden edistämistä katso-

taan sosiaalisena prosessina. Prosessi koostuu yksilö-, yhteisö-, ja ympäristöte-

kijöistä. Hoitohenkilökunta aktivoi henkilön voimavarat, pyrkii tasa-arvoiseen yh-

dessä tekemiseen ja kannustaa reflektointiin. (Iivanainen & Syvänoja 2008, 171–

173.) 

 

Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen ovat ensisijaisia tavoitteita myös Mata-

razzon terveyspsykologian mukaan. Pääpaino on tutkia ihmisten kokemusta 

omasta terveydestään, motivoida elintapamuutoksiin ja kehittää auttamiskeinoja. 

Samalla hoidetaan sairauksia ja keskitytään ennaltaehkäisyyn kouluttamalla hoi-

tohenkilökuntaa vastaamaan ihmisen tarpeita. Hoitotyössä otetaan huomioon 

psykologisten tekijöiden vaikutus terveyteen ja sairastumiseen. Tärkeässä roo-

lissa ovat myös terveydenhuoltopalveluiden kehitys ja ammattilaisten kouluttami-

nen osaaviksi vuorovaikuttajiksi. Ihmisen käyttäytyminen on aina vuorovaikutuk-

sessa ympäristön kanssa, eikä ole milloinkaan erillinen kulttuurista, yhteiskun-

nasta tai historiallisesta ajasta. (Sinikallio 2019, 14–15.) Terveyteen 



15 
 

 

vaikuttavatkin monet tekijät, kuten sairaudet, sosiaalinen- ja fyysinen ympäristö, 

ihmisen oma kokemus ja asenne elämään (Huttunen 2018).  

 

Asunnottomat käyttävät tavallisesti terveyspalveluita liittyen traumoihin, infektioi-

hin, kroonisiin sairauksiin sekä päihde- että mielenterveysongelmiin (Stenius-

Ayoade 2019, 5). Asunnottomien fyysinen toimintakyky on monesti alentunut ja 

vaatisi sairaanhoidollista joustavaa apua sekä hoidon seurantaa. Päivystyksessä 

hoidetaan välitöntä hoitoa vaativia ongelmia ja krooniset sairaudet jäävät hoita-

matta. Asunnottomat itse kaipaavat heille suunniteltuihin palveluihin sisältöä, 

jossa otetaan huomioon kaiken lisäksi myös sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden 

tunteet. Asunnottomat kärsivät myös luottamuksellisten suhteiden puutteellisuu-

desta. (Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009:2, 98, 118.)  

 

 

3.3 Mielenterveys ja asunnottomuus 

 

Hyvä mielenterveys on moninainen käsite. WHO on määritellyt mielenterveyden 

hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen ymmärtää kykynsä, sopeutuu arjen haasteisiin 

ja stressiin, kykenee tuottavaan työskentelyyn ja antaa panoksensa yhteiskun-

nalle. Mielenterveys on psyykkisiä toimintoja ylläpitävä voimavara, joka auttaa 

ohjaamaan elämäämme. Terveen ja häiriintyneen henkilön mielenterveyttä selvi-

tetään seuraamalla sosiaalista sopeutumista, kykyä huolehtia itsestään ja oirei-

den esiintymistä. Hyvän mielenterveyden mittarit ovat halu olla vuorovaikutuksel-

lisessa suhteessa muihin ihmisiin, toisista välittäminen, rakkauden ja henkilökoh-

taisten tunteiden ilmaiseminen, myös kyky työntekoon sekä sosiaaliseen aktiivi-

suuteen, että oman edun asianmukaiseen valvontaan. George Vaillantin mukaan 

mielenterveys on normaalin psyykkisen toimintakyvyn mitta. Se sisältää kykyä 

positiiviseen psykologiaan, osoittaen persoonallisuuden kypsyyttä, sosioemotio-

naalista lahjakkuutta, subjektiivista hyvinvointia sekä joustavuutta, että muuttu-

miskykyä. (Lönnqvist, Henriksson, Marttunen & Partonen 2019, 30–33.) 

 

Asunnottomuuden syyt liittyvät yleisesti elämänkriiseihin sekä päihde- että mie-

lenterveysongelmiin (Terveyskylä. Mielenterveystalo). 89 prosentilla asunnotto-

mista on diagnosoitu mielenterveyshäiriö ja usealla on jopa kaksois- tai 
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kolmoisdiagnoosi. Mielenterveys- ja päihdeongelmat johtavatkin tavallisimmin 

hoitoon hakeutumiseen. Yli puolella asunnottomien psyykkinen tila on alentunut, 

joka edellyttää paljon tuen tarvetta erilaisissa arjen asioinneissa. (Erkkilä & Ste-

nius-Ayoade 2009:2,86–87,103.) 

 

Suomessa on sovellettuna otettu käyttöön Asunto ensin -mallin periaatteet, joita 

noudattavat ja tarjoavat vaan yksittäiset palveluntarjoajat. Asunto ensin -mallin 

periaatteella toimivat palveluntarjoajat ovat saaneet vähennettyä asunnotto-

muutta ja siten asunnottomien terveydellinenkin tilanne on parantunut ja päihde-

käyttö vähentynyt. Asunnottomien omat näkökulmat yhteiskunnan tarjoamista 

asumisyksiköistä, kriisimajoituksista ja muut tuetun asumisen vaihtoehdoista ei-

vät ole toimivia. Tarjotut vaihtoehdot eivät tue kuntoutumista. (Niittynen 2012, 12; 

71.)  

 

Asunnottomien yleinen päihdekäyttö ja siihen liittyvät mielenterveysongelmat 

ovat isoin haaste kuntoutumiselle. Kanadan tulokset kuitenkin osoittavat, että 

Asunto ensin -malliin liitetty tiivis palvelunohjaus, tuettu asuminen, työssä käymi-

nen ja säännöllinen päihteettömyys motivoivat ja edistävät asunnottoman ter-

veyttä. Näillä toimenpiteillä relapsit eli tilanteen uudelleen pahenemiset ovat vä-

hentyneet. Parhaita tuloksia on saatu asumisesta, jossa asunnon saannin kritee-

rinä on päihteettömyys. (Fitzpatrick-Lewis, Ganann, Krishnaratne, Ciliska, Kou-

youmdijan & Hwang, 2011.) Suomessa on Asunto ensin -mallin periaatteella ra-

kennettu asuntoja, nykyään vähemmän, mutta epäonnistuttu tarvittavan tuen an-

tamisessa määrällisesti ja laadullisesti. Ongelmana on ollut, ettei asunnottomia 

osallisteta yhteiskuntaan. (Ympäristöministeriö 2019, 103.) 

 

 

3.4 Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohtaamisen merkitys 

 

Sairaanhoitajaa ohjaavat hoitotyössä eettiset ohjeet. Sairaanhoitaja on vas-

tuussa hyvän hoidon toteutumisesta. Sairaanhoitaja kohtaa hoidettavan arvok-

kaana ihmisenä ja ottaa huomioon hänen arvonsa, vakaumuksen ja tavat. Hän 

kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja antaa ihmiselle mahdollisuuden osallistua 

hoitoansa koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoitaja on salassapitovelvollinen 
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käsitellessään henkilön luottamuksellisia tietoja ja harkitsee, milloin keskustelee 

muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hän kohtelee toista inhimillisesti ja osoittaa 

kuuntelutaitoa. Hän on empaattinen ja luo hoitosuhteeseen luottamusta toimin-

nallaan, olemalla avoimessa vuorovaikutuksessa. Hän on oikeudenmukainen ja 

kohtaa ihmisen yksilöllisesti, riippumatta henkilön yhteiskunnallisesta asemasta, 

terveysongelmasta, rodusta, iästä, sukupuolesta ja uskonnosta. (Sairaanhoitaja-

liitto. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet.)  

 

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan tai potilaan onnistunut kohtaaminen edellyttää 

hyvää kontaktia ja luottamussuhteen rakentamista. Toiminta saisi olla avoin ja 

luoda turvallista tunnetta. Ammatillinen kiinnostus ja arvostus ovat yhtä tärkeät 

kuin hänen huoliensa kuuntelu. Kiireetön, tasapainoinen ja vastaanottavainen 

mieli, ilman muiden asioiden painolastia tai ulkoisia rajoittavia tekijöitä, edistävät 

onnistunutta kohtaamista. Sairaanhoitaja pyrkii kuuntelemaan ja olemaan rauhal-

linen, välttelee vähättelyä, ei provosoidu, asettaa rajat, osoittaa kunnioitusta ja 

pitää riittävää etäisyyttä. Hän sopii yhdessä jatkotoimista, kiinnittää huomiota voi-

mavaroihin, käyttäytyy asiallisesti ja luontevasti. (Lönnqvist ym. 2019, 50–51.)  

 

Valitettavasti päihdeongelmiin puututaan vasta, kun ihmisen päihteiden kulutus 

on jo ongelmallista. Päihdehäiriöisen kohtaamisessa on tärkeää saada hän hoi-

don piiriin. Aikainen puuttuminen vaikuttaa positiivisesti henkilön terveyteen, ta-

louteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Erityisen tärkeää on hoitohenkilökunnan osaava 

ja rohkea kohtaamistaito, koska tutkimusten mukaan 50 prosenttia potilaista ot-

taisi päihdehoidon vastaan. Samalla ihmisen olotila kevenee, kun ammattitaitoi-

nen hoitaja puuttuu ongelmalliseen päihdekäyttöön. Toipumisprosessin voi käyn-

nistää aika vähäisillä toimenpiteillä. Tunnistamisen avuksi on erilaisia työkaluja ja 

mittareita. (Holmberg, Hirschovits, Kylmänen & Agge 2008, 240–241; 247) 

 

 

3.4.1 Asunnottomien hoitoon sitoutuminen ja hoidon onnistumisen edellytykset 

 

Hoitoon sitoutumista ja onnistumista lisää motivoiva, osallistava puhetapa ja po-

tilaan näkemyksien huomioonotto. Lähtökohtana on järjestää säännölliset tapaa-

miset ja yhteinen aika sairauden seurantaa ja keskustelua varten. Avoimet 
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kysymykset, reflektoiva kuuntelu, myönteisen vahvistaminen ja tasavertaisuus 

auttavat hoitomyönteisyyden lisäämistä. Toimintatavat, jotka estävät osallistu-

mista ovat määräileminen, valmiiden ratkaisujen tarjoaminen, logiikalla taivutte-

leminen, moralisoiminen, eri mieltä oleminen, kehuminen, leimaaminen, tunkei-

leva kyseleminen ja aiheen muuttaminen. (Iivanainen & Syvänoja 2008, 177–

178.) Asunnottomien oman mielipiteen mukaan hoitoon sitoutumista vaikeuttaa 

sosiaali- ja hoitotyön yhteistyön toimimattomuus. Myös hoitohenkilökunnan 

asenne asunnottoman terveysongelmiin aiheuttaa närää, koska katsotaan vaan 

oireita muttei aiheuttajaa. Asunnottomien mielestänsä terveydenhuollon ja sosi-

aalihuollon sujuva yhteistyö edistäisi heidän hyvinvointiansa jo paljon. (Rinkinen 

& Salomaa 2018, 46–47.) 

 

Tanskalainen filosofi Kierkekaard on kiteyttänyt auttamisen täydellisesti. 

 

Auttaakseni jotakuta minun on toki ymmärrettävä asiasta enemmän 
kuin hän mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä, mitä hän ym-
märtää. Jos en siihen pysty, ei auta, että osaan ja tiedän enemmän 
kuin hän. Jos kuitenkin haluan osoittaa taitavuuteni, se johtuu turha-
maisuudestani ja ylimielisyydestäni ja etsin oikeastaan hänen ihailu-
aan auttamisen sijaan. Kaikki aito auttaminen alkaa nöyryydellä au-
tettavan edessä. Siksi minun tulee ymmärtää, ettei auttaminen ole 
hallitsemista vaan palvelemista. Mikäli en pysty tähän, en pysty 
myöskään auttamaan ketään. (Iivanainen & Syvänoja 2008, 177–
178.) 

 

Hoitoon sitoutuminen vaatii ihmiseltä sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä. Ihmiset 

sitoutuvat terveellisten elämäntapojen hoitoon huonommin kuin diagnosoitujen 

sairauksien hoitoon. Sisäiset tekijät ovat esimerkiksi oma elämänasenne, luonne, 

kognitiiviset kyvyt, arvot, pelot, sairaudet ja elämänhallinta. Ulkoiset tekijät ovat 

sosiaalisen verkoston tarjoama tuki, hoitohenkilökuntaan ja hoitoon liittyvät teki-

jät. Hoitomyöntyvyys kuvastaa sopivasti jokaisen arvomaailmaa, mutta on varot-

tava potilaan syyttämistä, jos hoitoon sitoutuminen on huonoa. Terveydenhuolto-

ammattilaisella on kuitenkin vaikutusvaltaa potilaaseen, jolloin annettu tuki ja po-

tilaan voimaantuminen ovat vahvassa sidonnaisuudessa. Hoitoa suunniteltaessa 

on erittäin tärkeä tehdä sopimus hoidettavan kanssa joustavilla hoito-ohjeilla. So-

pimuksella osoitetaan luottamusta ja tuetaan henkilön omaa vastuullisuutta ja ak-

tiivisuutta. Sillä määritellään sisältö, tavoitteet ja toteutus yhteisymmärryksessä. 
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Hoidon onnistuminen on tasa-arvoisen kumppanuuden tulos, jossa on otettu huo-

mioon henkilön oma mielipide ja jossa henkilö on aktiivinen päätöksentekijä. Vii-

mekädessä ihminen päättää itse, miten haluaa elää ja minkälaiseen hoitoon si-

toutuu. (Iivanainen & Syvänoja 2008, 174–177.)  

 

Asunnottomien mielestä hoidon onnistumista ja hoitoon sitoutumista edistäisi hoi-

tohenkilökunnan rohkeus kohdata asunnoton mini-interventioilla, vaikka se tuot-

taisikin hetkellisesti huonoa tulosta. Asunnottomat kokevat tarvitsevansa psyyk-

kistä tukea ja puuttumista, mitä jää puuttumaan päivystystilanteissa. Kohtaami-

sen merkitys on erityisen suuri asunnottomille kaiken hoitamisen ja asioinnin 

ohessa. (Rinkinen & Salomaa 2018, 46.) 

 

 

3.4.2 Motivoiva haastattelu vuorovaikutusmenetelmänä 

 

Motivoiva haastattelu on vuorovaikutusmenetelmä, jossa hoitohenkilökunnan ja 

hoidettavan henkilön yhteistyön tavoite on vahvistaa hoidettavan omaa motivaa-

tiota elämäntapamuutokseen. Perusajatus on henkilön oivaltama muutoksen 

tarve ja yhdessä ratkaisujen löytäminen, jotta muutosprosessi voisi alkaa. Mene-

telmää on käytetty eniten päihdeinterventioissa, mutta nykyään myös muissa in-

terventioissa ja hoitoon sitouttamisessa. (Järvinen 2020.)  

 

Motivoivaan toimintatapaan kuuluu Salo-Chydeniuksen mukaan vuorovaikutuk-

sen avaintaitojen käyttäminen. Lisäksi tarvitaan järkevää ajattelua, ystävällisyyttä 

ja myötätuntoa, työntekijän kiinnostusta ja levollista kuuntelua, tarkennuksia ja 

rohkaisuja. Avaintaitoja käyttäen saadaan asiakas puhumaan hänelle tärkeistä 

asioista, työntekijän kertoessaan muutokseen tarvittavista seikoista. (Salo-Chy-

denius 2017.)  

 

Muutospuheen tukeminen ja vahvistaminen, vahvuuksien esille tuominen, esi-

merkkien ja tarkennusten pyytäminen, vastaaminen ja kysyminen, harkiten ky-

seenalaistaminen ja asiakkaan kanssa hänen arvojensa, tavoitteiden ja tulevai-

suuden pohtiminen ovat tarvittavia avaintaitoja. Avoimet kysymykset auttavat 

muodostamaan kuvan ihmisen tilanteestaan, ajatuksista ja tunteistaan. 
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Heijastavassa kuuntelussa haastattelija toistaa ja arvailee ääneen, mitä haasta-

teltava tarkoittaa ja selventää näin ymmärrystä. Haastateltava voi korjata väärät 

käsitykset yhteenvetojen aikana, jossa osoitetaan, että häntä kuunnellaan. Posi-

tiivisella palautteella vahvistetaan ihmisen omanarvontuntoa ja kykeneväisyyttä. 

Kaikki haluavat hyväksyntää, tunnustusta ja kannustusta, mutta kaikilla on myös 

kykyä etsiä vaihtoehtoisia toimintoja omalle toiminnalle. (Salo-Chydenius 2017.) 

Auttava, ymmärtävä ja ihmisen elämäntilanteesta kiinnostunut hoitaja auttaa hy-

vän tuloksen saavuttamista. Jos ihminen ei ole kiinnostunut muutoksesta, ei kan-

nata tehdä suunnitelmia sitä varten. Silloin keskitytään vaan perussairauksien 

hoitamiseen ja ohjataan ihmistä halutessaan avaamaan aihe uudelleen myöhem-

min. (Holmberg, Hirschovits, Kylmänen & Agge 2008, 252; 255.) 

 

 

3.5 Haasteena asunnottoman hoitoon hakeutuminen 

 

Marita Julin on opinnäytetyötä varten haastatellut asunnottomia ja saanut arvo-

kasta tietoa asunnottomien terveydentilanteensa tiedostamisesta ja minkälaista 

avuntarvetta odotetaan ammattilaisilta. Julinin opinnäytetyössä asunnottomien 

terveysongelmat ovat samanlaiset kuin Stenius-Ayoaden (2019) väitöskirjassa. 

Asunnottomat tiedostavat selvästi riippuvuusongelmiaan ja niiden vaikutusta hei-

dän elämäänsä. Hoitoon hakeutuminen on haaste asunnottomille, koska asun-

nottomuus ja asumisyksikön ympäristö eivät tue kuntoutumista. Asunnottomat 

kokevat palveluiden saatavuutta pirstaleisena. Ammattilaisilta he toivovat moti-

vointia sekä selityksiä diagnoosin ohelle, kuten mistä sairaus johtuu ja mihin sai-

rastelu johtaa hoitamattomana. (Julin 2018.)  

 

Euroopassa on kaduille ja asumisyksiköihin jalkautunut moniammatillinen tervey-

denhuolto. Jalkautuneessa terveydenhuollossa pyritään tarjoamaan apua silloin, 

kun sairaalahoidosta on poistuttu. Ideasta voisi hyötyä Suomikin. Asunnottomat 

ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajia, mutta palvelujen käyttäminen 

on haasteellista asunnottomalle. Asunnottoman tavoittaminen vastaanottoajan 

antamiseksi on vaikeaa, kun puuttuu puhelin ja osoite. Usein asunnottomilla on 

muistiongelmia ja siksi ohjeiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. Lisäksi vas-

taanotolla asiointia vaikeuttavat olemassa olevat kognitiiviset vaikeudet, 



21 
 

 

psykoosisairaudet, persoonallisuushäiriöt ja aktiivinen päihdekäyttö. Hoito-ohjei-

den noudattaminen kadulla tai ensisuojassa on periaatteessa mahdottomuus. 

Palvelujärjestelmä kaipaa siis sovellettua lähestymistapaa hoidettaessa asunnot-

tomia. Asunnottomat tarvitsevat erityshuomiota, jotta voidaan kohentaa heidän 

terveyttään, vähentää kuolleisuutta ja erikoissairaanhoidon kustannuksia. (Ste-

nius-Ayoade ym. 2018, 134.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää terveystapahtuma matalan kynnyksen 

palvelun yhteydessä, koska asunnottomien hoitoon hakeutuminen on haasteel-

lista ja usein terveydentila on kriittinen. Opinnäytetyön tavoitteena oli asunnotto-

mien aito kohtaaminen ja motivointi terveellisiin elämäntapamuutoksiin. Tapahtu-

man järjestämisen tarve pohjautuu teoreettisen viitekehykseen sekä tämän het-

ken poikkeukselliseen koronavirustilanteeseen, joka vaikeuttaa entisestään 

asunnottoman tilannetta sekä terveyttä.  

 

Terveystapahtumassa painottuivat asunnottomien aitoon kohtaamiseen ja ter-

veellisten elämäntapamuutosten motivointiin perustuen heidän terveydellisten 

mittareiden tuloksiin. Terveystapahtuma sisälsi erilaisia mittauksia kuten veren-

paineen ja pulssin mittauksen, pulssin säännöllisyyden, saturaation mittauksen, 

lämmön, verensokerin, painon ja vyötärön mittauksen ja ihon kunnon tarkastuk-

sen sekä motivoivaa keskustelua asunnottoman terveydentilasta ja elämäntilan-

teesta. Mittaukset olivat lähinnä tukena hoito-ohjauksessa eikä mittaustuloksia 

tallennettu minnekään. Tapahtumassa selvitimme kahdella puolistrukturoidulla 

palautekysymyksellä asiakkaiden näkemyksiä tapahtuman hyödyllisyydestä 

sekä jatkon tarpeellisuudesta. Palautteiden keräämisessä hyödynsimme hy-

mynaamoja. Myös vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan keskuksen työntekijöiltä 

saimme suullisen palauteen.  
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5 YHTEISTYÖKUMPPANI 

 

 

Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA ry) toimii kolmannella sektorilla asunnottomien 

edunvalvojana. VVA ry vaikuttaa omalla toiminnallaan yksilötasolla kunkin asun-

nottoman tilanteeseen ja yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön. VVA ry:n toi-

minnan tavoitteena on järjestää jokaiselle ihmisarvoinen asumispaikka kohtuulli-

sessa ajassa. VVA ry on valtakunnallinen järjestö ja sen toiminta keskittyy pää-

kaupunkiseudulle, jossa valtaosa Suomen asunnottomista oleskelee. VVA ry:n 

toiminta jakautuu matalan kynnyksen suoraan auttamistyöhön, asumispalveluihin 

ja järjestötyöhön. VVA ry on vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama kan-

salaisjärjestö. Järjestö on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, pitää yllä 

yhteiskunnallista keskustelua asunnottomuudesta, puolustaa oikeutta hyvään 

asumiseen ja omaan kotiin, luo osallistumismahdollisuuksia erilaisille toimijoille, 

varmistaa heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien äänen kuulumisen 

päätöksenteossa, kokoaa yhteen asunnottomuudesta kiinnostuneita ihmisiä ja 

toimii yhteistyössä kuntien, valtion ja järjestöjen kanssa. VVA ry:n Kokema toi-

minta eli Kokemusasiantuntijat toimivat mentoreina ja kouluttajina. Heidän roo-

linsa on asunnottomien palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja käytännön 

toteutuksessa erittäin iso. Kokema-asiantuntijoilla ja mentoreilla on omakohtai-

nen kokemus asunnottomuudesta sekä pitkä kokemus asunnottomille suunnat-

tujen palveluiden kehittämisestä. Kokema-asiantuntijat ovat siltana palvelukäyt-

täjien ja ammattilaisten välillä. (Vailla vakinaista asuntoa ry. Yhdistys.) 

 

VVA ry:n vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa järjestö arvioi tavoitettavan 

15000–20000 kävijää. Vepassa on kävijämäärä ollut noususuhdanteinen. VVA ry 

tarjoaa liikkuvaa tukea, palvelunohjausta, asumisneuvontaa, vertaistukea 

(Vepa), etsivää työtä ja sairaanhoitotyötä yöaikaan (Yökiitäjä). Lisäksi vielä VVA 

järjestää kriisityötä (yökeskus Kalkkers), maahanmuuttotyötä, vankilasta vapau-

tuvien asumisen tukemista ja omaehtoista päihteetöntä kuntoutumistyötä (Vartio-

saari, Soldis). Vepassa tarjotaan kävijöille mahdollisuutta osallistua palkkatyö-

hön, retkiin, ryhmätoimintoihin, ruoanlaittoon, hallitustyöskentelyyn ja kansainvä-

liseen toimintaan. Vepassa saa lämpimän aterian, voi lukea lehtiä ja käyttää in-

ternettiä. (VVA ry. Yhdistys.)  
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6 KEHITTÄMISTYÖN PROSESSI JA MENETELMÄT 

 

 

6.1 Opinnäytetyön menetelmät 

 

Tämä opinnäytetyö oli kehittämispainotteinen, jonka lopputuloksena oli toiminnal-

linen tapahtuma eli tuotekehittely, produktio. Kehittämispainotteinen opinnäyte-

työ voi olla nimeltään toiminnallinen opinnäytetyö. Kehittämispainotteisessa opin-

näytetyössä kehitetään uusi palvelu tai tuote, myös luodaan uusia malleja ja to-

teutuksia tietylle käyttäjäryhmälle. Keskeistä oli tässä työssä, että käytännön to-

teutukseen liittyi sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäytetyön kehit-

tämisprosessi alkoi kehitystarpeiden tunnistamisesta ja eteni vaiheittain. Kehittä-

misprosessin eri vaiheet olivat tuotekehittelyn suunnittelu, toteuttaminen ja arvi-

ointi, myös mahdollinen markkinointi. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 32–

34.)  

 

Kehittämispainotteisen opinnäytetyömme prosessi on esitetty kuviossa 1. Kehit-

tämistyömme prosessi eteni seuraavasti: opinnäytetyön aiheen valinta ja yhteis-

työkumppanin löytyminen, ideapaperin esittäminen ja hyväksyminen, opinnäyte-

työn suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen, työvälineiden hankinta sponso-

reilta terveystapahtumaa varten, terveystapahtuman markkinointi, terveystapah-

tuman toteutus ja palautteiden kerääminen, opinnäytetyön raportin esittäminen ja 

hyväksyminen, opinnäytetyön arviointiprosessin ilmoittautuminen, julkaisusemi-

naarin osallistuminen, opinnäytetyön julkistaminen.  
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Kuvio 1. Kehittämispainotteisen opinnäytetyömme prosessi 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä laadimme toimintasuunnitelma, jonka pääasi-

allinen tarkoitus oli jäsentää tekijöille mitä, miten ja miksi tehdään. Lähtötilanteen 

kartoittamisen jälkeen toteutustapoja valitsimme kohderyhmän perusteella. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 26–27, 51, 157.) Opinnäytetyön raportissa arvioimme 

työprosessia ja kirjasimme tuloksia ja johtopäätöksiä. Raportissa myös kävi ilmi 

oman ammatillisen kasvun kehittämisestä. Raportin tekstistä tuli hyvin perusteltu, 

yhtenäinen ja johdonmukainen kertomus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65–66.)  

 

Tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa keräsimme palautteet kohderyhmältä ja 

näin saimme objektiivisen arvion tapahtuman onnistumisesta. Palaute oli tärkeää 

myös ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26–

27, 51, 157.) Palautteiden keräämisessä päätimme käyttää haastattelumenetel-

mää, jossa kahdella puolistrukturoidulla kysymyksellä (Liite 1) selvitimme tapah-

tuman hyötyä ja jatkotapahtumien tarvetta. Haastattelu on tiedonkeruumene-

telmä, jossa haastattelija ja haastateltava kommunikoivat erilaisia vuorovaikutus-

keinoja käyttäen. Haastattelumenetelmä käytetään tutkimusmateriaalin 

01.02.2021 Opinnäytetyön julkistaminen

01/2021 Julkaisuseminaarin osallistuminen

12/2020 Opinnäytetyön arviointiprosessiin ilmoittautuminen

11/2020 Opinnäytetyön raportin esittäminen ja hyväksyminen

17.10.2020 Terveystapahtuman toteutus ja palautteiden kerääminen

10/2020 Terveystapahtuman markkinointi

09/2020 Työvälineiden hankinta sponsoreilta terveystapahtumaa varten

05/2020 Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen ja hyväksyminen

04/2020 Ideapaperin esittäminen ja hyväksyminen

04/2020 Aiheen valinta ja Yhteistyökumppanin löytyminen



26 
 

 

saamiseksi ja hankittu materiaali pitää analysoida ja tulkita tieteellisen tutkimuk-

sentehtävän määrittämiseksi. (Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka 2006.) 

Puolistrukturoidussa haastattelussa käytetään valmiita kysymyksiä kaikille haas-

tateltaville ja vastausvaihtoehdot puuttuvat. Puolistrukturoitu haastattelu on va-

paamuotoisempi keskustelu. (Näpärä 2017). Hymynaama-palautteen avulla ke-

räsimme asiakkailta palautetta terveystapahtuman toteutuksesta. Lisäksi ar-

vioimme tapahtuman onnistumista itse ja yhteistyökumppanimme palauteen pe-

rustella.  

 

 

6.2 Terveystapahtuman suunnitelma ja sisältö 

 

 
 

Kuvio 2. Terveystapahtuman suunnitelma 

 

Huhtikuussa 2020 pidimme palaverin yhteistyökumppanimme kanssa, jossa ide-

oimme alustavasti opinnäytetyötämme. Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen kirjoi-

timme opinnäytetyön suunnitelman. Olimme selvittäneet idean tarpeellisuutta 

kohderyhmässä sekä tutkineet aiheeseen liittyvä lähdekirjallisuutta että tutkimuk-

sia. Suunnitteluvaiheessa mietimme, miten terveystapahtuma toteutetaan ja mitä 

17.10.2020 Työtilojen siivous ja työvälineiden lahjoitus

17.10.2020 Terveystapahtuman toteutus ja palautteiden kerääminen

10/2020 Terveystapahtuman mainosjulisteen teko sekä markkinnointi Vepassa

09/2020 Toinen palaveri VVA ry:n kanssa ja tutustumiskäynti Vepaan

09/2020 Työvälineiden hankinta sponsoreilta 

05/2020 Teoreettisen viitekehykseen tutustuminen

04/2020 Terveystapahtuman toimintasuunnitelma

04/2020 palaveri VVA ry:n kanssa ja aiheen kartoitus
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sen tulee sisältää, mitä resursseja ja työvälineitä ja millaisia ohjaustaitoja tapah-

tuma vaatii meiltä. Terveystapahtuman suunnitelman eri vaiheet on esitetty kuvi-

ossa 2. 

 

Alun perin suunnittelimme toteuttaa terveystapahtuman järjestön matalan kyn-

nyksen päiväkeskuksen uusissa tiloissa kahtena kertana syksyllä 2020. Korona- 

pandemian vuoksi päätimme yhteisymmärryksessä järjestön edustajien kanssa, 

että tapahtuma järjestetään kerran 17. lokakuuta 2020 kello 12–20. Päivän valit-

simme strategisesti, poliittisesti vaikuttavaan tapahtumaan, Asunnottomien yö ai-

kaan toteutettavaksi, jotta tavoittaisimme paljon ihmisiä.  

 

Terveystapahtumaa varten teimme mainosjulisteen (Liite 2), jonka Vertaistuen ja 

vapaaehtoistoiminnan keskuksen työntekijät laittoivat päiväkeskuksen seinään 

viikko ennen tapahtuman järjestämistä (Kuva 1). Kuvassa 1 on esitetty mainos-

julisteemme, joka oli ripustettu vihreään taulukehykseen kiinnittämään Vepan kä-

vijöiden huomion. Kävimme myös sovitusti tutustumassa järjestön tiloihin ja ka-

lustoon syyskuussa 2020. Samalla käynnillä sovimme työvälineiden kuljetukseen 

liittyvät asiat ja pienten purtavien oston. Terveystapahtumaan tarvittavia työväli-

neitä varten haimme sponsoreita. Verenpainemittarimme sponsoroi OMRON 

Healthcare ja yhteistyössä MedKitin kanssa saimme verensokerimittareita, kuu-

memittareita, pulssioksimetrejä, haavanhoitotuotteita, kirurgisia suu-nenäsuo-

jaimia, desinfiointiaineita ja muita välineitä. Koronavirukselta suojautumisen 

otimme huomioon tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Kertakäyttökäsineet han-

kimme itse.  
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Kuva 1. Terveystapahtuman mainos 

 

Toteutuspäivänä järjestimme kaksi työpistettä omilla työvälineillä. Yksilövastaan-

oton ajan rajoitimme 30 minuuttiin asiakasta kohden. Pyrimme tasavertaisen ja 

ainutkertaisen asiakkaan kohtaamiseen, koska jokainen ihminen on oikeutettu 

saamaan hyvää hoitoa riippumatta sosioekonomisesta tilanteestaan. Tapahtuma 

sisälsi verenpaineen ja pulssin mittauksen, pulssin säännöllisyyden, saturaation 

mittauksen, lämmön, verensokerin, painon ja vyötärön mittauksen. Ohjelmassa 

oli ihon kunnon tarkastus, haavahoitoa sekä vaativamman haavahoidon tarpeen 

arviointia terveydenhuollossa. Terveystapahtumaan kuului myös terveyttä edis-

tävä ohjaus, motivointi terveellisiin elämäntapamuutoksiin ja anonyymin palaut-

teen kerääminen. Sovimme järjestön edustajin kanssa, että asiakkaan suullisella 

suostumuksella heille voitiin välittää asiakasta koskevat terveystiedot ja lääkärille 

menon tarpeen. Järjestön työntekijät hoitaisivat tarvittaessa jatkotoimenpiteet ja 

ajanvarauksen. Järjestö tekee yhteistyötä Kalasataman terveysaseman kanssa 

ja tämän vuoksi teimme asiakkaille käyntikortteja juuri sinne (Liite 3). 

 

Mittasimme verenpaineen, koska kohonnut verenpaine on merkittävin riskitekijä 

elinvuosien lyhentämisessä. Kohonneen verenpaineen vuoksi kuolee ennenai-

kaisesti noin 9,4 miljoonaa henkilöä vuosittain. Korkea verenpaine vahingoittaa 
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valtimoita ja aiheuttaa sydän- ja aivoinfarkteja. Verenpainetaso on koholla silloin, 

kun yläpaine on yli 140 mmHg ja alapaine on yli 90 mmHg. (Käypä hoito. Kohon-

nut verenpaine; Terveyskirjasto. Kohonnut verenpaine.) Kohonneen verenpai-

neen varhainen diagnosointi ja hoito ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauk-

sia ja niihin liittyviä kuolemia.  

 

Korkea leposyke kertoo riskistä sairastua sydäntauteihin. Korkea leposyke voi 

johtua myös stressistä, ahdistuksesta, tulehduksesta ja verenvirtauksen häiri-

öistä. Nämä tekijät vuorostaan altistavat sairastumiselle (Zhang, Wang & Li 2016, 

E384–E392). Sykkeen manuaalisella mittaamisella voi tunnistaa terveyttä uh-

kaava rytmihäiriö eli eteisvärinä ja ehkäistä aivoinfarktia. Eteisvärinässä syke on 

epäsäännöllinen ja epätasainen. Eteisvärinä on harvinainen alle 60-vuotiailla, 

mutta yleistyy vanhetessa iän myötä. (Aivoliitto. Ammattilaisille. Tunnista eteis-

värinä - ehkäise aivoinfarkti.) Ihmisen normaali leposyke on noin 50–90 kertaa 

minuutissa. (Terveyskirjasto. Tiheälyöntiset rytmihäiriöt). Sykkeen kohoamista 

voivat aiheuttaa lääkkeet, kahvi, tupakka, alkoholi tai huumeet sekä muut sairau-

det kuten anemia tai kilpirauhasen liikatoiminta. (Sydänliitto. Sydämen rytmihäi-

riöt.) 

 

Happisaturaation mittauksella, sormesta tai korvalehdestä, selvitetään veren 

happikyllästyneisyyttä. Pulssioksimetri ilmoittaa prosentuaalisen osuuden hemo-

globiinin hapesta. Käytöllä halutaan selvittää hengityksen ja verenkierron tilaa. 

Normaali kyllästyneisyys on 95 prosenttia, mutta kroonista keuhkosairautta sai-

rastaessa voi saturaatio laskea jopa 80 prosenttiin. Saturaation mittauksen yh-

teydessä seurataan myös muita hengitykseen liittyviä asioita, kuten hengitysfrek-

venssiä, hengitysrytmiä, hengitystapaa, eritteitä, ääniä ja ihmisen omia tuntemuk-

sia, koska pulssioksimetriin ei voi aina luottaa. Sormien olleessa kylmiä tai ihmi-

sen alilämpöisyys sekä hiilidioksidinkertymä, että häkämyrkytys vääristävät tulok-

sia. (Iivanainen & Syvänoja 2016, 633–634.) 

 

Tapahtumassa mittasimme kuumetta. Monet sairaudet nostavat kuumetta, mutta 

pelkkä kuumeen korkeus ei kerro sairauden vakavuudesta. Normaali ruumin läm-

pötila vaihtelee 36,5–37,5 asteen välillä. (Terveystarkastus. Kuume.) 
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Ohjaukseemme kuului infektioiden ehkäisy tavanomaisilla varotoimilla ja yskimi-

setiketillä.  

 

Verensokerin mittaaminen, vyötärön ympärysmittojen, painon sekä pituuden mit-

taamisella arvioidaan diabetekseen sairastumisen riskiä. Diabeteksen hoidossa 

korostuu ohjaus terveellisiin elämäntapamuutoksiin. (Diabetesliitto. Hyvää tietää 

riskitestistä.) 

 

Ihon kunnon seuranta pohjautuu Luntamon vuoden 2011 tehdyn raportin tulok-

seen. Yleisimpiä syitä lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle tuloon olivat 

asunnottomien ihosairaudet, joista suurin syy oli infektio. (Helsingin Kaupunki 

2012.) Seurannan alla ovat kutina, turvotus, punoitus, ihon väri, haavat ja infek-

tion merkit. (Iivanainen & Syväoja 2016, 323–324; 340–341). 

 

 

6.3 Terveystapahtuman toteutuspäivä 

 

Terveystapahtuman toteutus alkoi päivää ennen tapahtumaa, kun veimme han-

kitut työvälineet Vertaistuen- ja vapaaehtoistoiminta keskukseen. Kävimme sa-

mana päivänä ostoksilla lähimmässä S-marketissa (Kuva 2). Kuvassa 2 on esi-

tetty ostoksemme. Ostimme hedelmiä, proteiinijuomia, proteiinipatukoita ja 

Vichy-kivennäisvettä tapahtuma varten. Järjestön työntekijät arvioivat 50–80 kä-

vijää tulevan tapahtumapäivänä. Teimme arvion mukaan ostokset, jotka yhteis-

työkumppanimme rahoitti.  

 

 
 

Kuva 2. Ostoksemme terveystapahtuma varten 
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Terveystapahtuma toteutui suunnitellusti 17.10.2020 klo12–20 Asunnottomien 

yön aikana. Toteutuspäivänä lähdimme aikaisemmin Vertaistuen ja vapaaehtois-

toiminta keskukseen valmistelemaan tiloja ja järjestelemään työpisteitämme. Ter-

veystapahtuma sisälsi kaksi työpistettä omilla työvälineillä (Kuvat 3, 4). Kuvassa 

3 ja kuvassa 4 on esitetty terveystapahtuman työpisteitämme. Yksi työpiste oli 

omassa pienessä huoneessa (Kuva 3) ja toinen oli tämän huoneen vieressä eris-

tettynä sermillä (Kuva 4). Näillä toimilla varmistimme asiakkaan vastaanoton yk-

sityisyyden. 

 

 
 

Kuva 3. Terveystapahtuman työpiste 1 omassa huoneessa 

 

 
 

Kuva 4. Terveystapahtuman työpiste 2 eristettynä sermillä 
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Toteutuspäivänä otimme koronavirukselta suojautumisen huomioon noudatta-

malla tavanomaisia varotoimia. Vastaanoton aikana käytimme kirurgisia suu-ne-

näsuojaimia, desinfioimme käsiämme sekä pidimme 2 metrin etäisyyttä toisis-

tamme. Lähihoitokontakti mittausten aikana toteutui 15 minuutin sisällä. Ohja-

simme jokaisen asiakkaan käsien desinfiointiin ja maskin käyttöön. Mittasimme 

jokaiselta lämmön heti varmistaakseen, ettei kukaan tulee vastaanotolle kuu-

meessa eikä koe muita koronaoireita, kuten vatsaoireita, nuhaa, yskää ja pään-

särkyä. 

 

Vastaanoton alussa kumpikin opiskelija esitteli itseensä asiakkaalle, kertoi tapah-

tuman sisällöstä ja toteutti toimintansa omalla työtavalla. Yksilövastaanotto aika 

useimmissa tapauksissa kesti suunnitellusti noin 30 minuuttia asiakasta kohden. 

Kumpikin opiskelija mittasi lämmön, saturaation, verenpaineen ja pulssin ja teki 

diabeteksen arvioinnin riskitestin sekä toteutti yksilöllistä ohjausta ja motivointia 

elämäntapamuutoksiin. Verensokerin mittausta toteutimme oman harkinnan mu-

kaan, koska verensokeriliuskoja oli vähän. Päivän päätteeksi liuskoja oli jäänyt 

muutama kappale, joka osittain johtui siitä, että asiakkaalla ei ollut tarvetta mit-

taukseen. Verenpaineen ja pulssin mittaus oli kaiken suosituin toimenpide. Paljon 

kiinnostusta oli myös oman painon selvittämiseen, koska pitkään aikaan painoa 

ei ollut otettu. Monilla asiakkailla pituus oli jo tiedossa. Yhdellä asiakkaalla oli 

pieni ihorikko, jonka hoidimme asianmukaisesti.  

 

Kummallakin opiskelijalla oli vastaanotolla 9 asiakasta. Yhteensä oli 18 asia-

kasta. Usealla asiakkaalla oli jo diagnosoituja sairauksia, kuten verenpainetauti, 

diabetes tai astma. Nämä asiakkaat olivat jo hyvin tietoisia elämäntapamuutosten 

vaikutuksista. Heidän vointinsa on ollut hyvä, koska sairaudet olivat hyvässä hoi-

totasapainossa. Muutamalla asiakkaalla oli korkea verenpaine ja he saivat hoito-

ohjauksen. Yhdellä asiakkaalla oli erittäin matala verenpaine, joka oli hoidettu 

sairaalassa. Jatkotoimenpiteitä ei tullut kyseeseen. Käyntikortteja jaoimme asi-

akkaille tarpeen mukaan. Käyntikortissa oli Kalasataman terveysaseman, Helsin-

gin koronavirusneuvonnan, päivystyksen ja myrkytyskeskuksen yhteystiedot. 

Monilla asiakkailla oli jo nämä tiedot omissa puhelimissa. Ohjasimme ottamaan 

käyntikortin puhelinnumeroihin yhteyttä, mikäli ilmenee terveyteen liittyviä ongel-

mia. Hoitotyössä noudatimme salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. 
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Toteutuspäivän aikana pidimme yhden lounastauon, joka kesti 45 minuuttia. Päi-

vän alkaessa oli aika vilkasta ja saimme paljon kävijöiltä. Iltapäivällä oli rauhalli-

sempaa ja vähemmän asiakkaita. Kello 18 aikaan olimme myös suorassa lähe-

tyksessä Asunnottomien yö -kansalaisliike, jossa Meeri Koutaniemi oli mukana 

juontajana. Kerroimme lyhyesti tapahtumasta ja miten asunnottomat ovat koke-

neet tapahtuman ja säännöllisen tapahtuman järjestämisen tarpeesta. (Morottaja 

2020). Päivän loppuessa kävimme suullisesti läpi terveystapahtuman onnistumi-

set ja asioita, joita olisimme voineet tehdä toisiin. Lopuksi siivosimme työpistei-

tämme ja keräsimme työvälineitä laatikkoon. Työvälineet lahjoitimme järjestön 

käyttöön. Myös tästä mainitsimme asiakkaille vastaanotoillamme, jotta jatkossa 

he voisivat mitata esimerkiksi verenpaineensa itse Vertaistuen ja vapaaehtoistoi-

minta keskuksessa. Lopuksi kysyimme myös työntekijöiden palautetta tapahtu-

mastamme. 

 

 

6.4 Asunnottomien palaute terveystapahtumasta 

 

Päätimme kerätä palautetta osallistuneilta hymynaamoilla terveystapahtuman to-

teutuksesta. Palautevaihtoehdot olivat seuraavat: hymynaama = olen tykännyt 

tapahtumasta, neutraalinaama = en osaa sanoa tai en tiedä, surunaama = en 

tykännyt tapahtumasta. Kummankin opiskelijan työpisteellä oli oma palautelaa-

tikko, johon keräsimme hymiöitä (kuva 5). Kuvassa 5 on esitetty toisen opiskelijan 

itsetehty palautelaatikko ja tulostetut hymynaamiot. Tapahtuman päätteeksi las-

kimme kaikki saadut palautteet, joita oli 18. Kaikki laittoivat palautelaatikkoon hy-

mynaamoja, jotkut jopa viisi kerrallaan, mutta jotka laskimme yhteen. Yksi asia-

kas laittoi yhden neutraalinaaman. Saimme positiivista palautetta myös järjestön 

työntekijöiltä. He kertoivat, että teimme arvokasta työtä ja terveystapahtuma on 

todella tarpeellinen kohderyhmä huomioiden. Järjestön työntekijät olivat tyytyväi-

siä ja kiittelivät kovasti. 
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Kuva 5. Terveystapahtuman palautepiste 

 

Jokaiselle asiakkaalle esitimme 2 palautekysymystä vastaanoton lopussa:  

1. Oliko terveystapahtuma hyödyllinen sinulle?  

2. Pitäisikö järjestää terveystapahtuma säännöllisesti matalan kynnyksen ti-

loissa? 

 

Ensimmäiseen kysymykseen saimme myönteisen vastauksen 17 osallistujalta ja 

toiseen kysymykseen vastasi myönteisesti 15 osallistujaa. Ensimmäiseen kysy-

mykseen yksi osallistujista ei osannut vastata. Toiseen kysymykseen ei osannut 

vastata myöskään yksi osallistuja, toinen ei vaan vastannut mitään ja kolmas kai-

pasi psyykkistä apua äidinkielellään. Asiakkaat perustelivat myönteisiä vastauk-

sia asunnottomien hoitoon hakeutumisen haasteellisuuden näkökulmasta. Moni 

sanoi, ettei tule haettua hoitoon, koska ei ole resursseja pitää huolta terveydestä. 

Mielessä ovat usein muut selviämiseen liittyvät seikat. Monen mielestä he eivät 
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kaipaa niinkään terveydellisiä ohjeita, koska tietävät miten pitäisi elää, syödä, liik-

kua ja hoitaa itseään. Henkisen tuen tarve oli jokaiselle erittäin merkityksellinen. 

Yhden asiakkaan palaute oli erittäin tärkeä, koska hän kertoi haluavansa puhua 

uudelleen seuraavallakin kerralla. Hän haluaisi puhua vaan tietylle henkilölle, 

koska keskustelu kosketteli asiakasta syvällisesti. Hän ajatteli alussa, että tu-

lemme paikalle uudelleen, jota piti valitettavasti pahoitella. Kaikki olivat sitä 

mieltä, että tarvitaan säännöllistä terveystapahtumaa asunnottomille ja jos sanaa 

tapahtumasta saavuttaa myös kaduilla olevia ihmisiä, nousisi kävijämäärä var-

masti. Yksikin asiakas kertoi, että sana kulkee nopeasti asunnottomien keskuu-

dessa ja kun kuullaan siitä, että Vepa:ssa on sairaanhoitaja ottamassa asiakkaita 

vastaan, tulee kävijöitä vielä enemmän. Toinen kertoi, että tulisi mielellään 

Vepa:aan hoitajan luokse, koska terveysasemille pääsy on hankala ja jonotus on 

pitkää. Pari asiakasta halusi tietää olisiko tarjolla HIV-testauksen mahdollisuutta, 

johon piti vastata kieltävästi. 

 

 

6.5 Terveystapahtuman arviointi 

 

Tämän kehittämispainotteisen opinnäytetyön tuloksena oli kaikkien mielestä on-

nistunut terveystapahtuma asunnottomille. Pyrimme madaltamaan asunnotto-

mien hoitoon hakeutumisen kynnystä aidolla kohtaamisella ja motivoimalla ter-

veellisiin elämäntapamuutoksiin. Toteutimme tapahtuman yhteistyössä kolman-

nen sektorin järjestön Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa Vertaistuen ja vapaa-

ehtoistoiminta keskuksen tiloissa (VEPA). Järjestämämme terveystapahtuma 

voisi toimia mallina tulevaisuudessa. Toteutuspäivän valitsimme strategisesti oi-

kein ja järjestimme terveystapahtuman Asunnottomien yön aikana. Tämä aiheutti 

suuren määrän kävijöitä, mutta mahdollisesti huonovointisemmat asiakkaat jäivät 

tapahtuman ulkopuolelle. 30 minuutin vastaanottoaika oli joidenkin kohdalla so-

piva, mutta useamman kohdalla keskusteluun tarvittaisi pitempi aika. Koemme, 

että terveystapahtuma eteni ongelmitta ja suunnitelman mukaisesti.  

 

Suunnittelun alkuvaiheessa ja Covid-19 viruksen asetettujen rajoitusten takia 

olimme epävarmoja, tuleeko terveystapahtuma toteutettua. Sponsoreiden ja työ-

välineiden hankinnan onnistuminen oli epävarmaa, koska pitkään aikaan kukaan 
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ei vastannut sähköposteihimme, johtuen kesälomista. Lisäksi tutustuessa Vepan 

tiloihin, ensimmäisiä havaintoja oli haastavuus saada toista opiskelijaa varten 

työpiste oven sulku mahdollisuudella. Ongelmaan löytyi nopea ratkaisu. Tilanja-

kajana toimi lakanasta tehty banderolli. Erillisen huoneen tarkoitus oli mahdollis-

ten haavahoitojen tekeminen. Kaikista kävijöistä vain yhdellä asiakkaalla oli pieni 

ihorikko, joka ei vaatinut paljon hoitoa. Tilojen tarkoitusta huomioon ottaen, 

otimme tavoitteekseen panostaa yksityisyyteen ja työpisteiden vetovoimaisuu-

teen työvälineillämme ja puhtaudella.  

 

Toteutuspäivän alussa olimme hieman jännittyneitä, mutta ensimmäisen asiak-

kaan vastaanoton jälkeen rentouduimme. Olemme tukeneet toisiamme par-

haamme mukaan ja järjestön edustajat ottivat meidät hyvin vastaan. Ilmapiiri oli 

avoin, ystävällinen ja kannustava.  

 

Mielestämme saavutimme asetetut tavoitteet hyvin. Koimme onnistuneisuutta 

haastavan asiakaskohderyhmän yksilöohjauksessa motivoivaa haastattelua 

käyttäen. Pohtiessa ymmärsimme, että meidän onnistumistamme on tukenut teo-

reettinen perusta, jota olemme hankkineet opiskelujen aikana, itsenäisesti ja 

oman kokemuksen kautta. Olemme tutkineet aihettamme perusteellisesti ja em-

piirinen kokemus lisäsi uskottavuutta. Lisäksi sairaanhoitajan peruskädentaidot 

ovat hallinnassa. Yksilövastaanoton aikana pyrimme luomaan heti turvalliset ja 

luottamukselliset hoitosuhteet asunnottomien kanssa. Tämä näkyi asiak-

kaidemme rohkeudessa puhua meille avoimesti asioistaan. Vastaanoton aikana 

annoimme hoito-ohjeita ja kerroimme hoitamatta jättämisen seurauksista. Toi-

minta painottui kohderyhmän motivoimiseen terveellisiin elämäntapamuutoksiin 

ja positiiviseen vuorovaikutukseen.  

 

Kadulla olevia asunnottomia ei tullut yhtään vastaanotolle. Monet asuivat joko 

ystävien luona tai olivat entisiä asunnottomia, jotka olivat saaneet asunnon. Moni 

vastaanotolla käynyt oli ollut kriminaalihuollon asiakas. Hätämajoituksessa olevia 

kävi myös, mutta tapahtuman julkisen luonteen vuoksi emme todennäköisesti ta-

voittaneet pahemmassa tilanteessa olevia asunnottomia. 
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Kohtaaminen oli luonnollista jokaisen kanssa. Kävimme keskusteluja kävijöiden 

kanssa heidän terveytensä tilasta ja elämästä. Ensin pyrimme luomaan luotta-

musta ja varmistimme olevamme salassapitovelvollisia. Luottamuksellisia tietoja 

emme tallettaneet mihinkään, emmekä pakottaneet hakeutumaan hoitoon. Kuun-

telimme heidän elämäntarinoitansa kiinnostuksella ja keskustelu jatkui avoimilla 

kysymyksillä, jolloin kävijät saivat kertoa laajasti tilanteestaan. Vastaanotolla kävi 

etnisyydeltään ja iältään erilaisia ihmisiä. Kaikki kävijät kohdattiin inhimillisesti ja 

tasapuolisesti. Palautteiden perusteella voimme sanoa, että kohtaamiset olivat 

onnistuneita. Kohtaamisen hetket olivat kiireettömiä ja uskalsimme avata keskus-

telua myös päihteiden käytöstä ja vaikutuksista perheen hyvinvointiin. Kysei-

sessä kohtaamisessa asiakas koki olevansa turvassa hoitajan kanssa, koska asi-

akkaan tunteet alkoivat purkaantua. Hän koki tarvetta jatkaa keskustelua siitä mi-

hin jäätiin. Valitettavaa oli se, ettei pystytty jatkamaan keskustelua seuraavalla 

viikolla tapahtuman kertaluonteisuuden vuoksi. Hoidon onnistumisen ja hoitoon 

sitoutuminen vaatii kuitenkin säännöllisiä tapaamisia ja yhteistyön rakentamista. 

Rinkisen ja Salomaan (2018, 46) työssä ovat asunnottomat sanoneet kohtaami-

sella olevan erityisen suuri merkitys ja viimeinen kertomamme tapaus osoitti sen 

olevan totta. Hoitajan aito läsnäolo ja kiinnostus auttamistyössä, lisää autettavan 

hoidon onnistumista ja hoitoon sitoutumista. 
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7 EETTISET NÄKÖKULMAT JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä eettisyyden ratkaisujen etsiminen 

pohjautuu toisistamme kunnioittamiseen, tasa-arvon vuorovaikutukseen ja oikeu-

denmukaisuuteen. Eettisyys kuvataan tapana suhtautua kehittämisprosessiin ja 

siihen liittyviin haasteisiin ja ihmisiin, joiden kanssa kehitystyötä tehdään. Myös 

kehittämistyötä tehdessä rehellisyyden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudate-

taan. (Diakonia ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) Tämä tarkoittaa, että tutkija 

on eettisesti sitoutunut raportoimaan rehellisesti ja luotettavasti tutkimustulok-

sista, mutta samalla henkilöiden yksityisyyttä suojelemalla (Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006). Eettiset näkökohdat otimme huomioon opinnäytetyöproses-

sin eri vaiheessa: aiheen vallinnasta tuloksiin raportoimiseen. Hyviin tieteellisiin 

käytäntöihin kuuluu kehittämistyön sovituista sopimuksista ja aikatauluista kiinni-

pitäminen. (Diakonia ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 

 

Opinnäytetyöprosessissa noudatimme alan ammattieettisiä periaatteita sekä Tut-

kimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita ja suosituksia. Sairaanhoitajan työtä oh-

jaavat eettiset ohjeet, jotka määrittävät sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskun-

nassa ja tukevat ammattihenkilöiden päätöksentekoa työssään (Sairaanhoitaja-

liitto 1996). Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat osalli-

suus, ihmisarvo, luottamus ja tasa-arvo (Vailla vakinaista asuntoa ry. Yhdistys). 

Nämä arvot ovat meille tärkeitä ja ovat kehittämistyömme lähtökohtia. 

 

Opinnäytetyön teoreettisen tiedon kuvaamisessa pyrimme käyttämään ajankoh-

taisia, luotettavia ja monipuolisia tutkimusaineistoja. Käytimme pääosin viiden 

vuoden vanhoja lähteitä. Muutamat lähteet olivat vanhempia, mutta edelleen re-

levantteja. Esimerkiksi Riitta Granfeltin tutkimukset asunnottomuudesta ovat yksi 

ensimmäisistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös Maailman terveysjärjestön 

terveyden edistämisen peruskirja on edelleen käytössä maailmanlaajuisesti. Ke-

hittämistyön prosessin tulokset vastaavat todellisuutta, koska raportoimme luo-

tettavasti. Kuvasimme tarkasti terveystapahtuman suunnittelun, toteutuksen ja 

arvioinnin. Lähdeviittaukset merkitsimme asianmukaisesti Diakonia-ammattikor-

keakoulun ohjeiden mukaisesti.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Tapahtuman voi arvioida onnistuneeksi palautteiden perusteella, jotka saimme 

suoraan asunnottomilta sekä yhteistyökumppaneilta. Onnistuimme myös kohtaa-

misissa, koska asiakkaat olisivat voineet puhua usein kauemminkin kuin 30 mi-

nuuttia. Holmberg, Hirschovits, Kylmänen & Agge (2008) viittasivat työssään hoi-

tohenkilökunnan rohkeaan kohtaamistaitoon, joka tuottaa hyvää tulosta ja lisää 

asunnottoman hoitoon sitoutumista. Saimme asiakkailta palautteen kohtaamisen 

taidosta ja rohkeasta puheeksi ottamisen kyvystä. Palautteen perusteella voi-

daan päätellä kohtaamisen tärkeydestä. Yksi kävijä halusi jatkaa keskusteluja 

uudelleen, mikä osoitti hoidon jatkuvuuden tärkeyttä. Säännöllinen ja jatkuva tuki 

on uuden elämänsuunnan mahdollistaja. Teoria selvästi tukee käytännön haas-

teita. Myös Rinkisen ja Salomaan (2018) opinnäytetyössä asunnottomien mieli-

pide pääsee paremmin esille. Asunnottomat kokevat tarvitsevansa psyykkistä tu-

kea ja aikaista puuttumista. Tämä tuli esille vahvasti tapahtumamme kohtaami-

sissa. 

 

Mistä asunnoton saisi parhaiten tarvitsemansa avun? Stenius-Ayoade ehdottaa 

palvelujärjestelmään uutta ja sovellettua lähestymistapaa hoidettaessa asunnot-

tomia. Asunnottomat tarvitsevat erityshuomiota, jotta voidaan kohentaa heidän 

terveyttään, vähentää kuolleisuutta ja erikoissairaanhoidon kustannuksia. (Ste-

nius-Ayoade ym. 2018, 134.) Tapahtumamme toteutettiin matalan kynnyksen 

palvelussa, jossa on muita vertaisia ja kokemusasiantuntijoita, joilta asunnoton 

pyytää apua ensimmäiseksi. Paras paikka tarjota apua asunnottomille on siellä, 

missä he viipyvät. Työmme antaa samanlaisen tuloksen, mitä Stenius-Ayoade 

ehdottaa. Tapahtuma oli helppo toteuttaa, tarvitsimme välineet, tietotaitoa ja koh-

taamisentaitoa. 

 

Terveystapahtuma voisi ehdotuksemme mukaan toimia Malli-tapahtumana asun-

nottomia varten matalan kynnyksen palvelussa säännöllisesti, esimerkiksi viikoit-

tain. “Yökiitäjät” eli VVA ry:n sairaanhoitajat, liikkuva etsivän työn yksikkö, jotka 



40 
 

 

öisin kiertävät avustamassa akuutisti sairaana olevia, sanoivat, ettei heillä edes 

ole kaikkia välineitä, jotka jätimme järjestön käyttöön. He toimivat vain öisin ja 

vievät akuutin avun tarpeessa olevia päivystykseen. Tarve on kuitenkin isompi. 

Terveydenhoitajan palkkaaminen olisi myös ehdotuksemme ja sitä varten opin-

näytetyömme antaa lisäarvoa yhteistyökumppanin STEA-rahoituksen haussa. 

 

 

8.2 Terveystapahtuman mallinnus 

 

Prosessissa on syntynyt toimintamalli asunnottoman terveyttä tukevaan kohtaa-

miseen. Laaditussa terveystapahtuman mallissa keskeistä on vuorovaikutustai-

dot ja arvostava kohtaaminen, jotka ovat sairaanhoitajan ydinosamaista työsken-

neltäessä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Jatkossa mallia voisi hyö-

dyntää Vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan keskuksessa joko julkisesta tervey-

denhuollosta jalkautuva sairaanhoito tai järjestöön palkattu sairaanhoitaja. Kol-

mannen sektorin resurssipulan vuoksi, julkinen terveydenhuolto voisi kehittää ter-

veydenhuoltoa toimintamallimme mukaan. Jalkautuva sairaanhoitaja voisi, koti-

hoidon tavoin, käydä matalan kynnyksen palveluntuottajan tiloissa toteuttamassa 

terveyden edistävä toimintansa käyttäen kirjaamisvälineenä älypuhelin. 

 

Kuviossa 3 on esitetty terveystapahtuman toimintamallin eri vaiheet. Näitä ovat 

itsensä esittely, asiakkaan taustoihin perehtyminen, mittausten suorittaminen, 

motivoiva haastattelu, ohjaus terveellisin elämäntapamuutoksiin ja jatkohoidot. 

 

 
 

Kuvio 3. Terveystapahtuman malli 

Itsensä esittely Asiakkaan taustoihin 
perehtyminen

Mittausten 
suorittaminen

Motivoiva haastattelu Ohjaus terveellisiin 
elämäntapamuutoksiin Jatkohoidot
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8.3 Ammatillinen kasvu 

 

Ammatillisesta näkökulmasta katsoen, koimme saavan erittäin paljon hyötyä ja 

tietoa, miten kohdata päihde- ja mielenterveyshäiriöistä kärsivä asunnoton. En-

nakkoluulo siitä, että kaikki ovat kadulla asuvia, kun puhutaan asunnottomista, ei 

ole totta, mikä ei kuitenkaan vähennä asunnottoman elämäntilanteen rasitta-

vuutta. Tilanne on erittäin raskas ihmiselle, jolla ei ole oma kotia. Ihminen on otet-

tava vastaan ja hoidettava juuri sellaisena, kun hän on siinä hetkessä. Annetaan 

hänelle toivoa, joka kertaa, vaikka vähän ja tarjotaan mahdollisuutta keskuste-

lulle. Nämä voivat antaa kipinän asunnottomalle tehdä suuria muutoksia elämäs-

sään. Olemme avoimia, kunnioittavia ja läsnä, tuomitsematta toisen elämänva-

lintoja, mutta annetaan silti apua tasapuolisesti niin kuin muillekin avuntarvitsi-

joille. Asiakaskeskeisyys ja potilaslähtöisyys ovat vahvistuneet. Jokaiseen asiaan 

pitää paneutua täysillä, tutkia kirjallisuutta ja löytää ristiriitoja teorian ja todellisuu-

den välillä. Kriittisyys on myöskin vaan lisääntynyt ja skeptisuus, kuka hyötyy mis-

täkin ja onko ratkaisut, joita tehdään yhteiskunnassa, kannattavia.  

 

Marginaalisen kohderyhmän hoitaminen vaatii enemmän, kuin muiden hoito. 

Päihde- ja mielenterveystyö on erittäin mielenkiintoinen ala jo sen puolesta, että 

tulee kohdatuksi paljon erilaisia ihmisiä värikkäillä ja monesti jopa raskailla koke-

muksilla. Nämä vastaavasti syventävät suuresti hoitajan empatiakykyä, samalla 

on muistettava pitää huolta omasta jaksamisesta. Rajojen laittaminen hoitotyössä 

päihde- ja mielenterveysalalla on erittäin tärkeä. Asiakkaan vastuuttaminen 

omasta hoidosta on myös yksi suuri prioriteetti, koska ilman asiakkaan omaa 

osallisuutta ja vastuunottoa ei pystytä saavuttamaan hyviä tavoitteita. Sairaan-

hoitajan ammatin sisäistäminen on pitkää prosessi ja tietysti oman persoonan 

käytöllä on suuri vaikutus työn teossa. Meidän hoitajaidentiteettimme on edelleen 

kuitenkin kasvamassa ja kehittymässä. Työtä tehdessä ohjausmenetelmät tulivat 

tutummaksi ja kliininen osaaminen vahvistui. 

 

Sairaanhoitajan koulutusta määrittävät ammattikorkeakoulututkinnon yhteiset 

kompetenssit. Sairaanhoitajan koulutus on antanut meille työvälineitä oman asi-

antuntijuuden kehittämiseen sekä yhteiskunnan että työyhteisöjen 
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ymmärtämiseen. Terveystapahtuman onnistunut organisointi osoitti meille, että 

osaamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa toimintaa. Meillä on ollut mää-

rätietoinen tapa työskennellä. Kykymme reflektoida ja hyödyntää kaikilta saatua 

palautetta on edistänyt yhteistyötä. Ohjaustilanteissa käytimme näyttöön perus-

tuvaa tietoa hoitopäätöksiä tehtäessä. Otimme aina huomioon myös potilastur-

vallisuuden. Opiskelun aikana saimme laajan tietopohjan tärkeimmistä terveyttä 

edistävistä tekijöistä. Hyödynsimme näitä asunnottomien kohtaamisissa ja moti-

voinnissa terveellisiin elintapamuutoksiin. 

 

Terveystapahtuman organisointi osoitti meille, miten yhteistyössä muiden alan 

ammattilaisten kanssa pystymme tekemään ihmisten hyväksi vähillä resursseilla 

melko paljon. Ilman yhteistyökumppaneita VVA henkilökuntaa, OMRONIA ja 

MedKitia tilanne olisi ollut huonompi. Huomasimme selkeiden ohjeiden, tarpeiden 

ja odotuksien tärkeyden yhteistyön onnistumisessa. Myös rohkea, positiivinen 

asenne ja usko parempaan auttavat jaksamaan ja ylittämään mahdolliset vaikeu-

det. Toisten auttaminen tilanteessa, jossa ihmisen omat voimavarat ovat vähissä, 

on ehdottomasti tarpeellinen. Omassa elämässä koetut vastoinkäymiset ja sel-

viytymiset vahvistavat hoitajan ammatti-identiteettiä sekä empatiakykyä. Asun-

nottomat hakevat apua vertaisilta ja kokemusasiantuntijoilta, koska he ovat käy-

neet läpi samoja kokemuksia ja luottavat heihin. Ammattilaisen avoin olemus ja 

kokemusasiantuntijuus lisää myös luotettavuutta. Samanlaiset kokemukset aut-

tavat muodostamaan siteen ammattilaisen ja autettavan välillä, edesauttaen hoi-

toon sitoutumista ja edistymistä.  

 

Keskinäisessä yhteistyössämme on ollut paljon haasteita, mutta keskittyminen 

tavoitteen saavuttamiseen auttaa jaksamaan. Jokaisella oli omaa tapansa työs-

kennellä ja välillä koettiin sisäiset erimielisyydet keskenämme. Tämä on opetta-

nut sen, että on erittäin suositeltavaa ottaa käyttöön säännöt ja noudatettava niitä. 

Avunpyytäminen kolmansilta tahoilta on hyvä idea, jos tuntuu ettei asiat ratkeaa 

keskenään. Kukin meistä tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämistarpeet. Opin-

näytetyön prosessin aikana sairaanhoitajan eettinen osaaminen on myös vahvis-

tunut. Opimme ottamaan muut huomioon toiminnassaan, mutta vuorovaikutus-

osaaminen ja kumppanuusosaaminen on vielä kehittämistarpeessa. 
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Hoitotyö tarvitsee mielestämme ammattilaisia, jotka katsovat hoitoalaa tietyllä 

kriittisyydellä ja kehittävät palveluita vastaamaan asiakkaan tarvetta. Opinnäyte-

työn prosessissa olemme huomanneet, kuinka vähillä resursseilla voimme kehit-

tää palveluita paremmaksi. Tulevaisuudessa haasteena olisi varmasti rahoituk-

sen saaminen. Päätösten tekeminen ja ongelmanratkaisutaidot ovat olleet hyviä, 

koska esteet olemme kokeneet ylitettäviksi. Positiivinen asenne ja ratkaisujen et-

siminen ongelmien sijasta oli oleellinen näkökulma, joka vei määränpäähän.  

 

Asiakas, kävijä tai potilas on paras oman hoidon asiantuntija, joten heiltä on ky-

syttävä heidän tarpeistaan. Jokaisen hoitajan on hyvä valita työpaikkansa sen 

mukaan, missä hän voi käyttää vahvuuksiaan hyväksi. Olla ihminen ihmiselle 

ihan missä tahansa hoitotyössä.  

 

 

8.4 Pohdinta 

 

Opinnäytetyössämme tähtäsimme asunnottomien ainutkertaiseen kohtaamiseen 

ja motivointiin parempaan elämänhallintaan sekä pyrimme antamaan kokonais-

valtaista tukea terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Tarkoitus oli saada asunnot-

tomien ja yhteistyökumppanimme palautteista kooste siitä, miten voidaan tulevai-

suudessa edesauttaa asunnottomien hyvää, kokonaisvaltaista terveyttä, kun 

haasteena on hoitoon hakeutuminen. Koronapandemia on pahentanut entises-

tään asunnottomien tilannetta sekä terveydellisesti, että henkisesti. Terveysta-

pahtumaa suunniteltaessa perehdyimme teoreettiseen tietoon ja haastattelimme 

yhteistyökumppania kartoittaakseen asunnottomien terveydentilaa heidän näkö-

kulmistaan. Asunnottomien ajatukset otimme huomioon tapahtumassa keskus-

tellen. Tärkein palaute tuli jokaisen kohtaamisen lopussa, jossa suurin osa vas-

taajista ehdotti tapahtuman säännöllistä toteutumista. Valitsimme puolistruktu-

roidut kysymykset sen mukaan, että voi vapaamuotoisesti keskustella. 

 

Kohderyhmän mielipiteitä on otettava myös huomioon. Heillä on elämänkoke-

muksia, jotka kaipaavat kuunteleva korvaa. Saisimme heiltä erittäin tärkeää tietoa 

suunniteltaessa heille tarkoitettuja palveluita. Vaikka asunnottomuus on oleelli-

sesti vähentynyt vuosikymmenien aikana, on yhteiskunta uudenlaisen haasteen 
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edessä, jossa asunnottomina ovat ulkomaalaiset, pakolaiset tai paperittomat, 

joilla ei ole oleskelulupaa tai osoitetta Suomessa. Asunnottomuuden myöntämi-

nen koetaan jo erittäin häpeällisenä asiana. Tämä vaikeuttaa terveydenhuolto-

palveluiden saantia. Meidän asiakkaamme asuivat ystävien-, sukulaisten luona, 

hätämajoituksessa tai romanien hätämajoituksessa Inarintiellä. Terveydenhuol-

topalvelut ovat saatavilla vasta kun terveydentila on oleellisesti huonontunut. 

Vailla Vakinaista Asuntoa ry on todella tärkeässä asemassa vaikuttamassa asun-

nottomien oloihin. Tapahtuman aikana annoimme virtuaalisesti pienen yhteenve-

don toiminnastamme myös Meeri Koutaniemelle, joka juonsi Asunnottomien yön 

päätapahtumaa kansallismuseossa. 

 

Terveydelliset mittarit osoittautuivat melko hyviksi ja arvot olivat normaali viitear-

vojen sisällä. Joidenkin kohdalla oli poikkeavaisuuksia, mutta asiakkaat olivat tie-

toisia olemassa olevista hoitokeinoista. Noin kolmannella osalla oli korkeita ve-

renpainearvoja, jotka selittyivät stressillä ja elämäntavoilla. Kuumetta ei ollut ke-

nelläkään, eikä muitakaan hengitystieoireita. Myöhemmin meille kerrottiin asun-

nottomien korona-altistuksista ja oireista asunnottomien hätämajoituksissa. 

Asunnottomat ovat erittäin haavoittuvassa tilanteessa nyt.  

 

Iso osa asunnottomia olisi kohdattava, jotta voisi arvioida paremmin fysiikkaan 

liittyvät terveydelliset ongelmat, mutta henkisen tuen tarve vaikutti olevan suurin 

ja tärkein kohtaamisissamme. Tasapuolista kohtaamista ajatellen, oli hyvä ajatus 

rajoittaa aikaa 30 minuuttiin, koska muuten monet olisivat jääneet hoidotta ja koh-

taamiset olisivat voineet venyä erittäin pitkiksi. Kohderyhmäläiset jaksoivat hyvin-

kin keskittyä tapaamisissa keskusteluun. Joidenkin lähteiden mukaan asunnotto-

mat eivät jaksa kauan keskittyä keskusteluihin. Tämä väite onneksi mureni. Kes-

kusteluista tuli ilmi ihmisten asenne hoitoonsa, jonka perusteella kaiken mielen-

kiintoisin ja akuutein ongelma haluttiin käydä läpi syvemmin.  

 

Tällä hetkellä koronavirukselta suojautuminen on tärkein. Puhuttaessa karantee-

nista asunnottomille, nousee kysymys missä hän voi olla karanteenissa, jos on 

hätämajoituksessa, jossa on muitakin asunnottomia paljon. Terveellisiin elämän-

tapoihin ohjaaminen voi tuntua pieneltä asialta ja jopa turhalta asunnottomalle, 

mutta hoitohenkilökunnan motivoinnin tärkeys ei ole siltikään vähäinen. 
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Sponsoroiden ansiosta saimme toteutettua tapahtuman ja lisäsimme omalta 

osaltamme kohtaamien ihmisten hyvinvointia. Valitettavasti kertaluontoinen ta-

pahtuma ei todennäköisesti auta paljon ollenkaan. Teoriaosuudessa kirjoitamme 

myös asunnottomien mielipiteestä terveydenhuollon puutteellisestä kohtaamis-

taidosta. Asunnottomat ajattelevat terveydenhuollon henkilökunnan tarvitsevan 

lisää koulutusta sosiaalipalveluiden osaamiseen. 

 

Osaltamme kohtaamiset olivat onnistuneita. Motivoiva haastattelu on toimiva me-

netelmä, koska siinä pyritään ymmärtämään henkilöä ja vahvistetaan henkilön 

pystyvyyttä muutokseen. Tämä näkyi kohtaamisissamme asunnottomissa ja 

muissakin heikommassa asemassa olevia.  

 

Koko opinnäytetyön prosessi on ollut opettavainen. Ajoittain myös raskasta, 

koska aikataulussa pysyminen on välillä haastava. Hyvä organisointikyky on ollut 

tarpeellinen ja tutkitun tiedon haku on vahvistunut. Lähteitä käytimme erittäin mo-

nipuolisesti, mutta aiheen rajaus on ollut vaikea. Valmistuvan sairaanhoitajan pi-

täisi tietää kokonaisuus. Terveydenhoitoammattilaisen tietämys asunnottoman 

haasteista erikoissairaanhoidon ulkopuolella ei ole riittävä, kuten asunnottomat 

itse ovat kertoneet teoriaosuudessamme. On ollut erittäin hienoa tehdä yhteis-

työtä eri tahojen kanssa, kokea onnistumisen tunnetta kohtaamisissa kohderyh-

mämme kanssa. 
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LIITE 1. Palautekysymykset 

 

 

1. Oliko terveystapahtuma hyödyllinen sinulle? 

2.  Pitäisikö järjestää terveystapahtuma säännöllisesti matalan kynnyksen ti-

loissa? 
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LIITE 2. Terveystapahtuman mainos 

 

 
TERVEYSTAPAHTUMA 17.10 KLO 12.00–20.00 
PÄIVÄKESKUS VEPA  
1.KRS  

 

Mitä tehdään?  
Verenpaineen ja pulssin mittaus 

Diabeteksen riski arviointi 

Saturaation mittaus 

Verensokerin mittaus  

Pienten haavojen hoito  

Ihon kunnon tarkistus  

Yleinen terveysneuvonta ja ohjaus  

 

AVOINTA KESKUSTELUA  
Mielenterveyden hyvinvoinnista, päihteiden vaikutuksista ja kaikesta, joka on sy-

dämelläsi! 
TARJOLLA HEDELMIÄ, PIENTÄ PURTAVAA JA JUOMISTA! 
 
“Action is the foundational key to all success” (Brainyquote i.a.). 
“Imperfect action is better than perfect inaction” (Goodreads 2021). 
“Success consists of going from failure to failure without loss enthusiasm” (BrainyQuote i.a.). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Mainoskuva (Teahub. Fish jumping from one bowl to another) 
 
JÄRJESTÄJÄT: SAIRAANHOITAJA-OPISKELIJAT DIAKONIA AMMATTIIKORKEAKOULUSTA 
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LIITE 3. Käyntikortti 

 

 

Kalasataman terveysasemapalvelut: 
arkisin klo 8‒16 p. 09 310 50333 
Käyntiosoite: 
Työpajankatu 14 A 
00580 Helsinki 

Helsingin koronavirusneuvonta p. 09 310 10024 (joka päivä klo 8–18)  
Päivystysapu p. 116 117 (ympärivuorokautisesti) 
Myrkytystietokeskus numerossa 0800 147 111 
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LIITE 4. Palautenaamiot 

 

 

 
 

Hymynaama = olen tykännyt tapahtumasta 

Neutraalinaama = en osaa sanoa tai en tiedä 

Surunaama = en tykännyt tapahtumasta. 

 

 

 

 

 


