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Johdanto

Tämä dokumentti sisältää määrällistä tietoa 

asumisyksiköiden asukkaiden elämäntilanteesta. Pääpaino 

on asukkaiden elämänhallinnassa, jota tarkastellaan 

päihteiden käytön, asumisen häiriöiden ja palveluiden piiriin 

hakeutumisen kautta. Lisäksi dokumentissa esitetään 

arvioita siitä, millaista tukea asukkaat keskimäärin 

tarvitsevat.

Dokumentin tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä 

asumisyksikön asukkaiden elämäntilanteesta tuetun 

asumisen suunnittelun tueksi. Dokumentin aineisto on 

kerätty työntekijöille lähetetyllä kyselylomakkeelta kahdesta 

Asunto ensin –periaatteella toimivasta asumisyksiköstä. 



Kyselyn aineisto

• Kyselyaineisto kerättiin asunto ensin –periaatteella 

toimivista pitkäaikaisasunnottomien asumisyksiköistä 

Etelä-Suomen alueella tammikuussa 2015

• Kyselyssä asumisyksiköiden työntekijät arvioivat 

asukkaiden hyvinvointia

• Vastauksia saatiin 170 asukkaasta

• Aineistosta miehiä oli 75% (naisia 25%)



Ikä (v.) n %

50+ v. 39 23%

40-49 v. 29 17%

30-39 v. 63 37%

20-29 v. 39 23%

yhteensä 170 100%

- Asukkaiden ikä oli keskimäärin 39 vuotta

- Nuorin tutkimusaineiston asukkaista oli 20-vuotias,

vanhin 70-vuotias

- Ikärakenne ao. taulukossa ikäluokittain



Asumisen pituus (kk) n %

37+ kk 28 16%

25-36 kk 55 32%

13-24 kk 43 25%

12 kk tai vähemmän 44 26%

Yhteensä 170 100%

- Asukkaat olivat asuneet asumisyksikössään keskimäärin 

hieman yli kaksi vuotta 

- Lyhimmillään asukas oli asunut asumisyksikössä vasta 

kuukauden, pisin asumisyksikköhistoria aineistossa oli 6 

vuotta 



Tarvitseeko asukas tukea asumiseensa?



Mihin asukas on tarvinnut tukea? 
(enintään kolme tärkeintä)



Onko asumisessa ollut näkyviä järjestys- tms. 

häiriöitä?



Mistä häiriöt ovat johtuneet?
(voi valita useamman vaihtoehdon)



Onko asukas käyttänyt päihteitä viimeisen 12 

kuukauden aikana?



Miten usein asukas on käyttänyt päihteitä 

viimeisen 12 kuukauden aikana?



Minkälaista asukkaan päihteiden käyttö on ollut 

viimeisen 12 kuukauden aikana?



Mitä päihteitä asukas on käyttänyt viimeisen 12 

kuukauden aikana?* 

Huom! Ekstaasia, kokaiinia ja heroiinia oli käyttänyt vain 1% asukkaista, 

liuottimia 3% asukkaista.

*Kaikki päihteet, joiden käytöstä on tietoa.



Onko asukas käyttänyt huumeita pistä-mällä 

viimeisen 12 kuukauden aikana?



Onko asukkaalla esiintynyt päihteiden 

sekakäyttöä viimeisen 12 kuukauden aikana?



Onko asukkaalla ollut yliannostuksia

viimeisen 12 kuukauden aikana?



Onko asukkaalla ollut alkoholikramppeja

tms. haittoja viimeisen 12 kuukauden

aikana?



Onko asukkaalla ollut vähintään yksi viikon tai 

yli viikon kestänyt päihteetön jakso?*

*Viimeisen 12 kuukauden aikana



Onko asukas ollut päihdehoidon piirissä 

viimeisen 12 kuukauden aikana?

*Katkaisuhoidot, päihdepsykiatrian klinikat



Onko asukas tällä hetkellä em. päihde-hoidon  

piirissä tai hakeutunut em. päihdehoitoihin?*

*Esim. aika varattuna, hoitojakso sovittuna



Minkälainen psyykkinen vointi asukkaalla on?



Minkälainen fyysinen vointi asukkaalla on?



Aggressiivisuus



Missä muissa palveluissa asukas on asioinut 

päihdehoidon lisäksi viimeisen 12 kuukauden 

aikana?* 

*Vastaaja voi valita useamman vaihtoehdon



Minkälaisiin ongelmiin asukas tarvitsee 

palveluja?*

*Vastaaja voi valita useamman vaihtoehdon



Työntekijän arvio asukkaan elämän-tilanteesta


