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1. Taustaa

1.1. Perustuslaki, asunto- ja asunnottomuuspolitiikka
Perustuslain 19 §:ssä säädetään sosiaaliturvasta: ”Julkisen vallan tehtävänä 
on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjes-
tämistä.” Julkinen valta on edistänyt tätä perustuslaissa säädettyä tehtäväänsä 
mm. asuntopolitiikalla. Asuntopoliittiseen toimintaan liitetään tuotanto- ja 
työvoimapoliittiset tavoitteet. (Asuntohallitus 1984: 27–29, Kananen 1984, 
26; Paulus 1993, 13). Tällainen tuotanto- ja työvoimapoliittinen tilanne syn-
tyi 1960-luvun maaseudulta kaupunkeihin suuntautuneen ”suuren muuton” 
yhteydessä, jolloin teollistuminen ja talouden kasvu liitettiin keynesiläiseen 
hyvinvointipolitiikkaan. Rakennemuutoksen aikaansaaman muuttoliikkeen 
luomaa asuntopulaa ratkaistiin valtion ja kuntien asuntopolitiikassa kes-
kittyen perheelliseen aktiiviväestöön. Asunnottomuuden epäonnistumisen 
syyksi rakenteellisessa asutusratkaisussa nousee liian vähäinen edullisten 
asuntojen määrä suhteessa varattomiin asuntojen hakijoihin.

Asunnottomuuden poistaminen vuoteen 1991 mennessä otettiin ensimmäi-
sen kerran (Holkerin) hallitusohjelmaan. Asunnottomuuden poistamisstra-
tegiana oli tuolloin yleisen asuntopolitiikan tehostaminen eli aravavuok-
ra-asuntojen lisääminen suuriin kaupunkeihin eli sinne, missä asunnottomia 
oli eniten. Vapautuvia aravavuokra-asuntoja suunnattiin asukasvalinnoilla 
asuntoa kipeimmin tarvitseville. Kuntien toimintavalmiuk sia tuettiin asun-
nottomuuden poistamiseksi ns. erityistoimenpiteillä, joita olivat avustusten 
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ja lainojen myöntäminen asunnottomien asuttamiseksi lähinnä jo olemassa 
olevaan asuntokantaan. Erityistoimenpiteillä ei asunnottomuutta poistettu. 
Tavoitevuoteen mennessä asunnottomien määrä väheni muutamalla tuhan-
nella (Paulus 1993, 15–17 ja 145–146). 

Vuonna 1987 säädettiin uusi päihdehuoltolaki. Lainuudistus tähtäsi ennalta 
ehkäisevän työn tärkeyden ymmärtämiseen ja sivuaa näin myös asunnot-
tomuuden hoitamista. Samalla kumottiin vuonna 1936 säädetty irtolaislaki 
(17.1.1936/57). Lain tehtävänä oli puuttua työtä vieroksuvien, kerjäävien ja 
siveellisesti paheksuttavien elämäntapaan. Asunnoton saattoi joutua myös 
irtolaislain mukaisten toimenpiteiden kohteeksi, esimerkiksi irtolaisrekis-
teriin, lähettää kotikuntaansa tai määrätä työlaitokseen.  

Asunnottomuus ja tarvemäärittely

Asunnottomien tarvemäärittelyä olisi voitu soveltaa makro- ja mikrotasoi-
sena millä vuosikymmenellä tahansa. 1990-luvulla voimistunut uuslibera-
listinen yksilöllisyyden korostaminen on tuonut sen esiin uudella tavalla 
arvioinnin korostamisen kautta. Maslowin tarvehierarkian mukaisten uni-
versaalisten perustarpeiden tyydyttäminen, kuten asunto, on välttämätön 
edellytys hyvinvoinnille. Universaalit tarpeet nähdään biologisesti määräy-
tyneinä, vaikka niihin sisällytetään sosiaalisia tarpeita (Roos 1973, 61–64; 
Riihinen 1987; Hellsten 1993: 108–109; Rajavaara 2007, 108). Tarpeet näh-
dään perustavanlaatuisempina kuin halut (Roos 1973,62).

Rajavaara (2007, 109) esittelee kaksi tarvepohjaiseen arviointiin liittyvää, 
toisistaan poikkeavaa lähtökohtaa. Yhtäältä voidaan arvioida vastaako etuus 
tai palvelu asiakkaan tarpeita kansalais- tai asiakaslähtöisesti: asiakkaat 
arvioi vat itse valitsemillaan kriteereillä jonkin palvelun tai etuuden vai-
kutuksia tai määrittää vaikutusten kriteerejä erilaisissa yhteistyöryhmissä. 
Toisaalta järjestelmä- tai asiantuntijakeskeisesti voidaan tulkita kansalaisten 
tarpeita ja määritellä näiden pohjalta vaikutusten kriteerit. 
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1.2. Asumispalvelut 2010-luvun Helsingissä
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportin mukaan vuonna 2011 
Helsingissä oli asunnottomia 3400, joista pitkäaikaisasunnottomia oli 1240. 
Vuoden 2011 aikana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 
mukaisia uusia asumispaikkoja syntyi 290.

Sosiaaliviraston järjestämiä asumispalvelupaikkoja asunnottomille on Hel-
singissä yhteensä 3738. Lisäksi asunnottomia on sijoitettu alle 65-vuotiaiden 
ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluihin. Hietaniemenkadun palve-
lukeskuksessa on tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja asumispäivystyspaik-
koja kaikkiaan 60. Vuonna 2011 oli muunnettavia asuntolapaikkoja, asun-
tolapaikkoja jotka muunnetaan vuokrasuhteiseksi asumiseksi, jäljellä 194.

Helsingin uusiin asumisyksiköihin valmistuu vuosien 2012–2013 aikana 
lähes kaksisataa uutta asumispalvelupaikkaa. Pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelman kautta (Paavo II) vuosille 2012–2015 Helsinkiin on 
suunnitteilla 750 asumispalvelupaikkaa. Ohjelman tuella Helsinki siirtää 
päihdehuollon kuntouttavien laitos- ja asumispalveluiden painopistettä so-
siaalihuoltolain mukaiseen palveluasumiseen ja avohoitoon. Samalla asun-
nottomien sosiaalipalveluiden toiminta ja toimeentulotukiasiat hajautet-
tiin alueellisiin toimipisteisiin. Hoidon tarpeen arvioinnit tehdään edelleen 
alueel lisilla A-klinikoilla. 

Kilpailutus vai Sgei-menettely?

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto hyväksyi vuonna 2011 pitkäaikaisasun-
nottomien asumispalveluiden järjestämisen selvittämismenettelyssä seit-
semän järjestöä ns. SGEI-menettelyn kautta, ilman kilpailutusta palvelun-
tuottajaksi. SGEI-palveluilla (SGEI=services of general economic interest) 
tarkoitetaan sellaisia yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, jotka katsotaan 
yhteiskunnallisesti niin tärkeiksi, että viranomainen haluaa turvata niiden 
saatavuuden kaikissa olosuhteissa, vaikka markkinoilla ei olisi riittävästi 
palveluntarjoajia. Tämä määrittely liittyy Euroopan Komission lausuntoon 
(2009), joka puhuu yleisen taloudellisen edun mukaisista palveluista. ”Nii-
den tuottamiselle voidaan myöntää tukea oikeudenmukaisuuteen liittyvillä 
perusteilla, erityisesti silloin kun jäsenvaltio toteaa, että tehokkaat mark-
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kinat eivät riittävän hyvin tarjoa kyseisiä palveluja kaikille kansalaisille.” 
Sopimus on kuitenkin voimassa 1.9.2011 lukien vain väliaikaisesti, koska 
yksi sopimuksen ulkopuolelle jäänyt palveluntuottaja teki valituksen Mark-
kinatuomioistuimeen. Mikäli valitus hylätään, sopimus jatkuu alkuperäisen 
suunnitelman mukaisesti 31.8.2026 asti.

Puolimatkankoti ja toimintakeskus

Asumispalveluita ovat tuettu, tehostettu ja palveluasuminen asukkaan tar-
peiden mukaan. Asumispalveluihin hakeudutaan sosiaaliviraston sosiaa-
lipalvelujen kautta. Asunnot ovat tarkoitettu pitkäaikaisasunnottomille. 
Asumispalveluiden tavoitteena on, että asukas säilyttää itsenäisen toimin-
takykynsä ja omatoimisuuden mahdollisimman pitkään. 

Puolimatkan koti viittaa asukkaan siirtymiseen itsenäisempään asumiseen 
kun siihen on edellytyksiä. Asukkaiden valmiuksia ja kykyä täysin itsenäi-
seen asumiseen kehitetään ja tuetaan yksilöllisesti. Toiminnan keskeisenä 
osana kokonaisvaltaista asiakastyötä on asiakkaiden perusoikeuksien puo-
lustaminen. Puolimatkankodin arjen elämisessä näkyy yhteenkuuluvaisuus, 
kunnioitus muita kohtaan ja toisten erilaisuuden hyväksyminen. 
Tuetussa asumisessa asukasta tuetaan yksilöllisesti asumisvalmennuksen ja 
kokonaisvaltaisen isännöinnin keinoin asumisen onnistumiseksi. Työnte-
kijän apu on käytettävissä mm. toimeentulo- ja työvoima-asioissa, tervey-
denhuollon palveluissa sekä muissa tukipalveluissa. Työntekijöiden tehtä-
vänä on auttaa asukasta palvelujen piiriin ja toimia tarvittaessa verkostojen 
rakentajana sekä tukijana. Työntekijät toimivat monesti arjen murheiden 
kuuntelijoina ja pahan olon suodattimina. 

Puolimatkankodissa työntekijät ovat paikalla ympärivuorokautisesti. Työn-
tekijät ovat koulutukseltaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilai-
sia. Talon kaikille avoimessa toimintakeskuksessa kokoontuu mm. erilaisia 
vertaistukiryhmiä.
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2. Tutkimustehtävä ja haastattelut
Tutkimuksen tehtävänä on luoda pohja asukaslähtöiselle laadunhallinnalle 
Sininauha-asunnot säätiössä. Tätä varten pyydettiin asumisyksikön hen-
kilökuntaa ja asukkaita arvioimaan yksikön asumispalveluja. Haastattelu-
kysymysten teemoitteluihin, haastattelujen toteutuksiin ja litterointeihin 
osallistuivat ns. kokemusasiantuntijat, henkilöt joilla on omia asunnotto-
muus- ja päihdekokemuksia. Haastateltavina oli kahdeksan asukasta ja viisi 
henkilökunnan edustajaa. Haastattelujen kesto vaihteli runsaasta puolesta 
tunnista yli tuntiin. Litterotua tekstiä syntyi haastatteluista 1,5 rivivälillä ja 
12 fonttikoolla yhteensä 230 sivua. Litteroitu aineisto analysoitiin Atlas.ti 
 -ohjel malla. Analysoidusta aineistosta poimitaan kehittämisaiheita, joiden 
pohjalta työstetään eteenpäin  asumisyksiköiden asukkaiden ja työntekijöi-
den kanssa asukaslähtöisen laadunhallinnan käytäntöä. Näitä käytäntöjä voi 
myöhemmin mallintaa saatujen kokemusten pohjalta.
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3. Teoria ja analyysi

Hallinnan käsite

Tutkimuksen keskeinen käsite on hallinta. Kolmannella sektorilla on hallin-
non (government) sijasta on siirrytty puhumaan hallinnasta (governance) 
tai paikallisesta hallintatavasta (Anttiroiko & al. 2003, 137–139; Möttönen 
2009, 67). Keskusjohtoisen hallinnon sijasta on siirrytty ”riippuvuuksista 
johdettuun, vuorovaikutteiseen ja monikeskuksiseen hallintajärjestelmään, 
jossa sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen maailma käyvät jatkuvaa vuo-
ropuhelua ja jossa luonteenomaista ovat hämärtyneet vuorovaikutussuhteet 
julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin välillä ja jossa toiminta pysyy ka-
sassa yhteisen tavoitteen ansiosta” (Rod Rhodes, 2000; Möttönen 2009, 67). 
Yhteiseksi tavoitteeksi Suomessa näyttää nousevan kansallinen kilpailukyky 
hyvinvointiyhteiskunnan tilalle. Hallinnan vuorovaikutuksellisuuden tasot, 
monikerroksellisuuden ulottuvuudet ja sosiaalipoliittiset trendit rikastutta-
vat näin tutkimustani. 

Etiikka ja moraalisen järjestyksen luominen

Ymmärrän etiikan ja moraalin toistensa suhteen läheisiksi käsitteiksi (Berg-
mann 1998, 281–282). Etiikka on arvoihin perustuvaa yleistä arvostusta, 
arvot puolestaan säätelevät erilaisia normeja: virallisia normeja kuten lait ja 
asetukset sekä vähemmän virallisia normeja, kuten tapoja toimia työelämäs-
sä tai kodissa. Eettiset arvostukset ovat siis kaikkia koskevia, mutta moraali 



11

liitetään yksilön arvostuksiin eli siihen, mitä hän pitää itse eettisissä arvoissa 
tärkeänä. Ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeuden-
mukaisuus, tasa-arvo ja vastuullisuuden periaatteet ovat kirjattu sosiaali- ja 
terveysalan ammatillisiin eettisiin ohjeisiin (Super 2009 ja Talentia 2005). 
Etiikka on keskeinen ammatillista toimintaa ohjaava käsite. Moraalisia 
ratkaisuja tehdään työyhteisön kontekstissa ja erilaisissa tilanteissa, missä 
etiikka tulee esiin puheessa tulkintoina ja neuvotteluina. Ratkaisemattomina 
eettiset jännitteet voivat luoda työntekijälle ristiriitaisia tilanteita, ahdistu-
neisuutta ja vaikeutta tehdä päätöksiä. Ymmärrän tässä tutkimuksessa etii-
kan toiminnallisena tulkintana arkisissa kohtaamisissa jotka tulevat esiin 
asukkaiden ja työntekijöiden puhetapoina, hyvän ja pahan määrittelyjen 
ristiriitaisuutena ja pyrkimyksenä kaikkien hyväksymiin ratkaisuihin. (Rai-
takari & Juhila 2011, 190) Asumispalveluyksikön asukkaiden ja työntekijöi-
den oletan pyrkivän moraalista järjestystä (Garfinkel 1967 ja 1974) luoviin 
ratkaisuihin arjen sujumiseksi, jotka konkretisoituvat päihteitä käyttäviin 
asukkaisiin kohdistuvissa aikuisuuden odotuksissa. 

Analysoin asumispalveluyksikön työntekijöiden ja asukkaiden haastatteluita 
asumisen onnistumisen näkökulmasta. Analyysin keskiöissä ovat kategori-
saatiot ja selonteot. Kategorioita kuvataan usein silmälaseiksi, joiden kautta 
katsotaan, järjestetään ja luokitellaan maailmaa, mutta kuvaavampi meta-
fora voisi olla tähtäin, jossa on etäisyyksiä ja kohteita ilmaisevia antureita. 
Kategorisaatio perustuu etnometodologiaan, jonka mukaan luokittelemme 
asioita, ihmisiä ja toinen toisiamme (Sacks, 1992). Kategorioiden valitsemi-
nen ja käyttäminen on kielellinen ja moraalinen teko, joka tuottaa seurauk-
sia (Bowker & Star 2000; Bergmann 1988, 287–288; Raitakari & Juhila 2011, 
195). Nämä tekemämme kategoriat esiintyvät selontekoina joilla selitämme 
luokittelun tarkoitusta. Kategoriat toimivat oikeuttamisen, puolustamisen, 
syyttämisen ja vastuun osoittamisen välineinä (Hall ym. 2006, 1,8; Välimaa 
2011, 33). Oikeuttamisessa selonteon antaja ei myönnä tehneensä väärin 
vaan perustelee esim. sen hyödyllisyyttä. Puolustamisessa selonteon antaja 
myöntää tehneensä väärin, mutta etsii syytä itsensä ja oman toimintansa 
ulkopuolelta. Syytöksissä selonteon antajat puolestaan selittävät ongelmal-
lisen käyttäytymisen esimerkiksi laiminlyönneistä johtuviksi. Vastuuttami-
nen puolestaan määrittelee kenelle selitettävän toiminnan vastuu kuuluu.
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Aikuisuuteen vetoaminen sisältää ikään perustuvan kategorian johon sisäl-
tyy moraalinen ulottuvuus. Iällä tai ikävaiheeseen liitettävillä luokituksilla 
luodaan moraalista järjestystä. Meillä on länsimaiseen kulttuuriin liittyvää 
tietoa, jolla oletamme esimerkiksi 40-vuotiaalta tietynlaista käytöstä. Täl-
laisen ikävaihekategorian perusteella oletamme henkilön käyttäytymiseen 
liittyviä ikään perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Juhila (2008) määrit-
telee nämä ikään perustuvat oikeudet vastuunotoksi ja autonomiaksi sekä 
oikeudeksi huolenpitoon ja apuun. Aikuisuus on hierarkkista täysivaltai-
suutta ja itsenäisyyttä, mutta myös huolenpitoa muista ikäryhmistä.

Kysyn tutkimuksessani, miten työntekijät ja asukkaat kategorisoivat asu-
mispalveluita ja asunnottomuutta selonteoissaan. Kiinnitän ennen muuta 
huomiota siihen, miten he selittävät asumispalveluissa onnistumista ja tuot-
tavat moraalista järjestystä. Asunnottomana olleen asukkaan aktivointi ja 
elämänhallinnan lisääminen ovat henkilöstön tehtävänä. Asukkaiden tehtä-
vänä puolestaan on ”aikuistua”, ottaa vastuuta elämästään päihde- ja mielen-
terveysongelmista huolimatta sekä sijoittua ns. vapaille asumismarkkinoille 
(vrt. porrasmalli). Kun nämä odotukset eivät onnistu ja asukas pysyy asu-
mispalveluissa tai joutuu asunnottomaksi, tilanne pitää selittää ja arvioida 
moraalisen järjestyksen kannalta.

Koko aineiston, 230 sivua litteroitua tekstiä, ryhmittelin systemaattisella 
koodauksella Atlas.ti -ohjelmalla aineiston viiteen alaryhmään (families): 
Asumispalvelujen funktiot (254 sitaatiota), Häiriöt (193 sitaatiota), Asu-
kasmäärän lisäys (184 sitaatiota), Hyvä asuminen (283 sitaatiota) ja Askel 
eteenpäin (298 sitaatiota).
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Asumispalvelujen
funktiot

(254 sitaatiota)

Häiriöt

(193 sitaatiota)

Asukasmäärän lisäys 

(184 sitaatiota)

Hyvä asuminen 

(283 sitaatiota)

Askel eteenpäin 

(298 sitaatiota)

Alakoodit: 
asumisen kontrolli, 
asumisen tukeminen, 
asumispalvelu, 
asunnottomuus, 
asuntola, 
laitoskokemus ja 
osallistuminen talon 
kehittämiseen. 

Alakoodit: 
Asumisen 
kontrolli,  
ystävät, 
asumisen 
tukeminen, 
hyväksikäyttö, 
päihde ja 
sairaus 
väkivalta.

Alakoodit: 
50 uuden asukkaan tulo, 
asumisen kontrolli, 
asumisen laatu, 
kokemusasiantuntijuus, 
tiedottaminen ja tilojen 
toimivuus.

Alakoodit: 
asumisen laatu, 
asumisen tukeminen, 
harrastukset, 
kokemusasiantuntijuus, 
koti, 
osallistuminen talon 
kehittämiseen, 
terveyden seuranta, 
tiedottaminen, 
tilojen toimivuus ja 
toimeentulo.

Alakoodit: 
ammatti, 
asumisen 
kontrolli, 
asumisen 
tulevaisuus, 
koti, 
toimeentulo, 
toipuminen ja 
ystävät.

Taulukko 1. Työntekijöiden ja asukkaiden selontekojen pääryhmät

Koodauksen jälkeen valitsin kustakin selonteon ryhmästä sitä parhaiten 
edustavat aineisto-otteet analyysitekstiä varten. Otteiden valinnassa olen 
kiinnittänyt huomiota siihen että niissä on mahdollisimman monen eri hen-
kilön puhetta ja että sekä työntekijöiden että asukkaiden äänet tulevat esiin. 
Aineistoa koodatessa olen eritellyt myös miehet ja naiset eri kategorioihin 
huomioidakseni sukupuoleen liittyvän puheen.

3.1. Asumispalvelun funktio
Asumispalvelujen tehtävänä on auttaa asukkaita onnistumaan asumises-
saan. Asumispalvelujen funktion ulottuvuuksia aineiston luokittelussa ovat: 
asumisen kontrolli, asumisen tukeminen, asumispalvelu, asunnottomuus, 
asuntola, laitoskokemus ja osallistuminen talon kehittämiseen.

3.1.1. Asumispalvelut ja asumisen kontrolli 

Asumispalveluiden sisältöä ei aineistossa määritelty tarkasti, vaan se vaih-
telee asukaskohtaisesti tuetun ja tehostetusti tuetun asumispalvelun välillä. 
Asukkaiden ja työntekijöiden määrittelyssä on eroja. Yhtäältä asukkaat eivät 
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tiedä mitä palveluja saavat ja toisaalta työntekijät eivät halua kertoa niistä 
heille palveluina, koska pyrkimys on asukkaiden aktivoimiseen. Työntekijät 
vaihtaisivat palvelu sanan joksikin muuksi, koska siihen liittyy ajatus toisen 
puolesta tekemisestä. 

Seuraava ote kuvaa asukasta asumispalveluissa:

Ote: P 5: 5. Asukashaastattelu..txt – 5:15 [Mitä palveluita sä saat täs ta..] (105:112)   (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [asumispal-
velu – Family: Asumispalvelujen funktio] [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen] 
No memos

Mitä palveluita sä saat täs talossa? Sä joudut itse siivoon ja peseen pyykit?
V: Joo.
K: Sä joudut hoitaa vuokra-asiat ja raha-asiat, niin ootko sä tyytyväinen?
V: Joo oon mulla välitystili josta sossu hoitaa kaikki nää vuokrat ja raha asiat.
K: Joo et ei jää niinku rästiin?
V: Joo.
K: Onko jotain palveluita jota sä kaipaisit tässä talossa?
V: Eipä oikestaan.

Haastateltavan vastaukset voi luokitella tyytyväisen asukkaan luokkaan. 
Hänen asumisensa taloudellinen puoli on hoidossa, vuokrat ja raha-asiat. 
Häätöä ei tule näiden seikkojen perusteella. Haastattelijakin määrittelee 
kotityöt, kuten siivoamisen ja pyykinpesun pakonomaiseen, joutumisen 
kategoriaan. Osan asumiseen liittyvistä tehtävistä asukas hoitaa itse, osan 
sosiaalitoimisto. Riski asumisen päättymiseen pienenee tehtävien jakamisen 
kautta. Selonteollaan asukas kertoo että perusasiat asumisen turvaamiseksi 
on kunnossa. Hän ei kaipaa muuta.
 
Seuraava ote kuvaa työntekijän näkökulmasta asumisen tavoitteita. Siinä 
asukkaan tarpeet rajataan tuen tarpeiksi.

Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa asumisen tukemisessa tarvittavaa 
”pitkää pinnaa”:
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Ote 1 P10:työntekijän haastattelu.txt – 10:25 [K2: Tulee palvelukäsitteestä e..] (57:58)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [sairaus – 
Family: Häiriöt]    No memos

K2: Tulee palvelukäsitteestä erilaisia puolia, eiks se on vähän tuki ja kontrolli. 
Työntekijät palvelee näitä asukkaita, ettei se mene toiseen suuntaan niinku ää-
rimmäisyyteen, kontrolliin.

V: Niin, sen ei pitäs missään tapaukses olla niin, me ollaan asukkaita varten. Ja 
meidän työ on kestää sitä kipuilua ja kaikin mahdollisin keinoin tukea. Ja meidän 
työ äkkiseltään katsottuna on niinku suurrimmaks osaks täysin turhaa eli me sovi-
taan kymmenen aikaa joista yhdestoista tärppää. Niinku tuntikausia menee täysin 
hukkaan. Mut sit kuitenkin jossain vaiheessa se yhdestoista onnistuu. Se pääsee 
lääkäriin, asukas, tai yhdestoista kerta, sen saa hyvällä hetkellä hihasta kiinni ja 
siivouski alkaa kiinnostaa. Ja se on niinko se, että meijän homma olis olla siellä 
skarppina paikalla silloin. Kun just niinko, ketään ei voi pakottaa mihinkään, on 
se sitten raittius tai siivoaminen tai maksujen maksaminen. Ainoastaan voidaan 
tarjota vaihtoehtoja, pitkää pinnaa tai sitten huonoin tapa on tarjota vaan ran-
gaistuksia. Eli se ei, täytyy muistaa se, että päihdeongelmakin on sairaus ja siihen 
sairauden oireisiin kuuluu tietynlaista käyttäytymistä. Toki tää ei poista ihmisen 
omaa vastuuta, jokainen täällä asuva on aikuinen ihminen ja ei voi mennä silleen, 
voi voi. Mut kuitenkin se, että en mä voi olettaa joltain niinku kaksyt vuotta kadulla 
asuneelta ihmiseltä samanlaista normien mukaista käyttäytymistä kun vaikka mun 
esimieheltä että se niinku tulee ajoissa paikalle ja ei kiroile ja haisee hyvälle. Et 
silleen, vähän suhteuttaa aina. 

Haastattelija kategorisoi ammatillisen kulttuurin mukaisesti käsitettä asu-
mispalveluista kontrolliin ja tukeen. Haastateltava työntekijä puolestaan 
kategorisoi palvelutilanteet kärsivällisyydeksi ja vuorovaikutukseksi. Pal-
veluun liitetään kulttuurissamme vahvasti kärsivällisyyden periaate. Kärsi-
mättömyyteen, jonka kärsivällisyys ikään kuin tuo esiin, liittyy helpommin 
kontrolli. Selonteollaan haastateltava korostaa palveluperiaatetta. Hän liit-
tää kärsivällisyyden, tuen ja kontrollin toisiinsa. Kärsivällisyys on kulttuu-
rinen hyve. Otteen perusteella turhautuminenkin tulisi ymmärrettäväksi 
tuntikausien turhana työnä, mutta selonteon fokus ei ole työntekijöiden 
erinomaisuus, vaan ”skarppina” olo. Raittiina olo, siivoaminen tai laskujen 
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maksaminen voivat näyttäytyä asukkaan elämänhallinnan kannalta pitkän 
ajan tavoitteina. Selonteolla haastateltava korostaa turhauttavien tilanteiden 
yli näkemistä, oikean tilanteen havaitsemista. Silloin on tärkeää paikalla 
olo, asukkaan valintojen tukijana. Hyvä-huono-asetelmassa työntekijä nä-
kee rangaistuksen huonona vaihtoehtona. Rangaistus on tässä selonteossa 
huono vaihtoehto, koska asukkaiden sairaudet tai pitkään asunnottomana 
olo eivät anna aihetta rangaistukseen, jos kyse on sairauteen liittyvästä käyt-
täytymisestä. Ihmisellä on oma vastuunsa. Ihminen on tässä kohdassa haas-
tateltavan puhetta makrotason käsite, joka viittaa ihmiseen yleensä. Aivan 
kuten ketään ei voi pakottaa, niin ketään ei voi auttaakaan ilman ihmisen 
omaa vastuun ottoa. Selonteko päättyy asukkaan aikuisuuden esiin saami-
seen sopivalla hetkellä.

Asumispalvelujen tehtävänä ei ole kuntouttaminen tai raitistaminen, vaan 
asumisen turvaaminen. Kuntoutusta tai raitistumista ei myöskään luonnol-
lisesti estetä, vaan ollaan skarppina tukemaan ja vahvistamaan toipumista 
tukevia valintoja kun tilanne sen sallii. Toisaalta sosiaalialan ammatillinen 
näkökulma motivoi henkilökuntaa enemmän etsimään asukkaista inhimil-
lisiä voimavaroja kuin tyytyä vartijan rooliin. 

Sellaisten kärsivällisyyttä vaativien tilanteiden arvioimisessa, jolloin asukas voisi 
tarttua toipumista edesauttaviin toimenpiteisiin, kannattaisi käyttää kokemus-
asiantuntijoita konsultteina. Heidän avullaan voisi saada tilannekohtaista ym-
märrystä. Esimerkiksi ihminen voi olla toipumassa, juomajaksot lyhenevät ja 
harvenevat, vaikka ulkopuolinen laskee retkahduksia. Retkahduksen kaltaisiin 
tilanteisiin pitäisi laskea myös esim. varastelut.

KEHITTÄMISEHDOTUS Pi
irr

os
: S

hu
tte

rs
to

ck
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Seuraava ote kuvaa asukkaan vastuuttamista:

P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:9 [Ja siihen sitä varon, etten as..] (30:30) (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [toipuminen 
– Family: Askel eteenpäin]    No memos

Ja siihen sitä varon, etten asumisohjaajana rupee tekemään kavereitten, naisten 
tai miesten tota, puolesta yhtään mitään, koska sillonhan mä edesautan heidän 
vaan tätä päihteiden käyttöä. Eli mä niinku omasta dokaamisestani muistan, et ku 
aikanaan alko huomaa nii sitte ku lähemmät tyypit, tyypit sano et niiku et et sul 
on.. et et mul on nii sit, sit rupes jo huomaa ku duunipaikkaa meni ja tämmöstä 
ja sit oli rahapulat ja tämmöset näin ja (..) niin tota (..) sen, sen niinku huomaa et 
en, en rupee tota… et osaa vastuuttaa näit tyyppejä, et, et jos mä nään et on kaks 
jalkaa, kaks kättä, yks pää ja aivot viel toimii jotenkuten, et pystyy nii, sen minkä 
kaverit pystyy itte tekee nii se saa sen tehdä eli, eli siinähän mä osotan, että se on 
aikunen ihminen koska aikunen ihminen nii sen pitää pystyy ottaa vastuu ittes-
tään nii mä mä en siihen ohjaajana mee että mä rupeen niinku todistaakseen että 
mul on, että mä teen täällä jotain töitä tai, et konkreettisesti rupeen tekee jotain 
juoksemaa toimistossa, ku kaveri itte pystyy tai näin poispäin, että, et neuvon ja 
parhaimmillaan siis semmonen, semmonen paikka mitä mä niinku lähihoitajana 
hakisin ois joku päihdekuntoutuspaikka, missä on, on lamppu syttyny henkilöllä 
ittellään, et se haluu alkaa niinku tulla takasin niinku, eli siis haluaa niinku raitistua 
ja sitte auttaa sen niinku sen minkä.. sen verran siinä, että ihminen pystyy auttaa 
itte itteään sehän se auttamisen periaate onki, eikä mikää puolesta tekeminen, 
koska se ei jeesaa sillo pitkäs juoksussa.

Asumispalvelujen keskeinen työmuoto on asukkaan vastuuttaminen, jon-
ka tavoitteena on että asukas huolehtii itse asumiseen liittyvistä asioistaan. 
Selonteolla haastateltava kuvaa ohjaajan roolista asukkaiden vastuuttamis-
ta tekemisen kautta. Vastuuttamisen vastinpariksi hän ottaa puolesta teke-
misen. Puolesta tekemällä asukkaalle jää aikaa enemmän ”dokaamiseen”. 
Dokaamisen tukeminen ei sovi ammatilliseen etiikkaan. Asukkaiden vas-
tuuttamisensa haastateltava oikeuttaa kulttuurissamme vallitsevalla käsityk-
sellä että aikuisella on vastuu omasta itsestään ja asioistaan huolehtimisella. 
Vastuuttamisen kautta asukas toimii asumisensa onnistumiseksi ohjaajan 
tuella eikä hänelle jää niin paljoa aikaa päihteiden käyttöön. Selonteon tar-
kastelukulmana on yksilö, aikuinen ihminen, kaveri, henkilö jne. Tällai-
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sella ohjaamisella on hyvää tarkoittava perustelunsa, jota haastateltava ku-
vaa metaforalla ”lamppu syttyy”. Asumispalvelun tehtävänä ei ole raitistaa, 
mutta vastuuttamisen kautta asukas voi oivaltaa että hän voi auttaa itseään 
asumisen onnistumisen lisäksi raitistumisessa. Kyse on otteesta ilmeneväs-
tä ammatillisesta piilotavoitteesta. Haastateltava jatkaa ihannetyöpaikan 
kuvaukseen kuntoutuspaikasta. Kuntoutuspaikassa ihmisillä on halu ”tulla 
takaisin, raitistua” ja auttaa itseään. Päihteiden käyttö on pois menemistä ja 
raitistuminen on takaisin tuloa.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Ymmärrän asumispalveluiden luovan rakenteita, joissa asukkaita kutsutaan ta-
kaisin (yhteiskuntaan) inhimillisten puitteiden kautta. Raitistaminen voi olla am-
matillinen piilotavoite jo ammatillisen etiikankin vuoksi. Piilotavoitteita on hyvä 
tuoda esiin ja purkaa, koska niistä voi syntyä tiedostamattomia tavoitteita työlle 
ja siinä onnistumiselle. Inkluusio käsite voisi toimia ammatillisesti paremmin, 
koska sen avulla palvelurakenteita voi tarkastella osana kutsumista osalliseksi 
yhteiskuntaan ilman ehdollistamista. Yksilön näkökulman sijaan asumispalve-
lussa voisi tarkastella myös erilaisia asukasryhmiä esimerkiksi päihteidenkäytön, 
iän, sukupuolen, asuintalon kerroksen jne. mukaan. Tällöin tarkasteluun nouse-
vat yksilön sijaan päihteiden käyttäjäryhmät, nuoret, aikuiset, miehet, naiset tai 
tietyssä kerroksessa asuvat.
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Seuraava ote jatkaa kontrolliteemaa, mutta tuo siihen vuorovaikutuksen 
ulottuvuuden:

Ote 2 P 8: työntekijän haastattelu.txt – 8:31 [K2: Minkälaiset millaiset ovat..]  (118:119)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] 
No memos

K2: Minkälaiset millaiset ovat työntekijöiden ja asukkaiden suhteet? Mikä niissä 
on toimivaa ja mitä pitäis kehittää? (nopea hengenveto nenän kautta)

V: No tota monellakihan asiakkaalla on justiin (henkäys/hh) semmonen ns. niinkun 
viranomaispelko tai auktoriteettipelko tai jollakin tavalla että, et niinkun ehkä on 
saanu huonoa kohtelua tai niinkun kohtaamista jossaki ja sitten niinkun (mais-
kaus) voi olla semmonen huono asenne niinkun vaikka työntekijä haluaa auttaa 
ja tukea nii voi olla, et siinä tulee jotain kränää siitä, että on niinkun semmonen 
pelko tai, tai semmonen asenne. Mut että kyllä mun mielestä niinkun ihan sillä 
vuorovaikutuksella että, että tota asioitahan voi niinkun sanoa monella eri tavalla 
että, että tota, niinkun yhessä keskustellen niin en mä nää ainakaan et omalla 
kohdalla hirveen usein olis mitään kauheeta riitaa (mekein naurahtaa) tullu että 
(taustalta kuuluu kynän napsaus) (K?: hymähdys) (K?: Aivan.) Et kyllä mä uskoisin 
että, et ihan asiallisesti tullaan keskustelemaan, tietenki sittehän asiakkaat, jos 
tosiaan ku joutuu niinkun joutuu rajaamaan. Monta kertaahan on ollu niinkun 
tavallaan siitä just et kun ei pääse sisään millon haluaa sillon iltasin mut ku (K?:ni) 
sit selitetään, että se on kaikkien etu, että se on niinkun turvallisuuden kannalta, 
että  (K?:aivan) ei, että turvataan se rauha kaikille että, jos täällä olis avoimet ovet 
ja täällä kaikki menis ihan minne sattuu nii (K?:m) ois niin hirveetä menoa (K?:kyllä 
(hiljaa)) ettei täällä kukaan uskaltais olla. (K?: kyllä, aivan (hiljaa)) (K?:mm (hiljaa)) 
Et sillä turvataan, mut ne pitää asialle per asiakkaalle selvittää ja perustella että 
miks näin toimitaan, koska niinkun jos on säännöt, ainahan ne perustuu johonkin 
asiaan, että minkä takia.

Tämä ote liittyy kaaoksen kategoriaan. Selonteollaan työntekijä jäsentää 
kaoottiseksi kuvaamaansa tilannetta ”ettei täällä kukaan uskaltaisi olla”. Kaa-
oksen avaimeksi hän ottaa selonteossaan vuorovaikutuksen työntekijän ja 
asukkaan välillä. Liittoutumisasteita vaihtelemalla hän luo dialogin kontrol-
lista. Asukkaan näkökulmasta aikaisemmat kokemukset ovat luoneet viran-
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omaispelon tai auktoriteettipelon. Ylimalkaan huonot kokemukset vaikut-
tavat työntekijöiden asukkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. 
Selittävä tekijä on ”pelko tai semmonen asenne”.  Tilanne asumispalveluissa 
ei asukkaan ja työntekijän välillä ole tasavertainen, vaan haastateltava lähtee 
siitä, että vuorovaikutustilanteet tuovat valta-asetelman kautta aikaisemmat 
kokemukset esiin. Vallan käyttö tuo esiin pelon. Haastateltava ei erittele pel-
koja, vaan etenee asukasta ymmärtävässä puheessaan vuorovaikutukseen. 
Ymmärtämisestä ja vuorovaikutuksesta huolimatta joudutaan ”rajaamaan” 
eli kontrolloimaan turvallisuuden ja asumisrauhan vuoksi kulkemista iltai-
sin ja öisin. Haastateltava ottaa kulkemisen kontrolloimisen vastakohdaksi 
”avoimet ovet”, millä hän korostaa sellaista kaoottista tilannetta, missä ku-
kaan ei uskaltaisi olla. Säännöt ja niiden selittäminen perustuvat ajatukseen 
kaaoksen välttämisestä. 

Vuorovaikutus ja kontrollin selittäminen vetoavat asukkaan kognitiiviseen 
ajatteluun, ne eivät ole irrationaalisia, todellisuudesta irrallisia asioita. Haas-
tateltava tuo esiin myös kontrollin emotionaalisen puolen. Haastateltavat 
asukkaat toivat esiin hyvin traumaattisiakin kokemuksia elämästään, mikä 
saattaa vaikuttaa vuorovaikutukseen ja tuoda esiin hyvin erilaisia pelkoja, 
häpeää ja epävarmuutta. Vuorovaikutuksen tasolla pelko voi muuttua uh-
makkuudeksi, häpeä kostonhaluksi ja epävarmuus turvautumiseen päih-
teisiin. 

Seuraavassa otteessa asukas tuo esiin kontrolloimisen tarpeen tilanteessa, 
jossa asukas voi olla itselleen tai toisille vaaraksi:

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Sekä asukkaiden keskinäistä että työntekijöiden ja asukkaiden välistä vuorovaiku-
tusta edistääkseen asukkaat ehdottavat aineistossa jonkinlaisia keskustelupiirejä. 
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Ote 3 P 7:  asukashaastattelu.txt – 7:36 [K2:Pitäiskö tässä talossa enem..] (185:188)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt]    No memos

K2: Pitäiskö tässä talossa enemmän kontrolloida asukkaita?
V: Kyllä
K2: Millä tavalla se tapahtus, ovella vai missä?
V: Sillä tavalla et kattoo kun ne menee tos ohi, et mis kunnos kukakin on. Siis 
oikeesti, mis kunnossa. Et kyllä voi näyttää, et niinku joo, mut sit kun kattoo kun 
joku tepastelee tos edes takasin eikä uskalla mennä omaan kotiinsa koska se on 
ase. Niin kyllä siinä jotain pitäs tehdä eikä vaan antaa tepastella ja henkilökuntaa 
ei näy missään. Niin kyl sitä on itekkin ihmeissään, mitä täs voi tehä. Mitä siin voi 
tehä, ei mitään?  Se muutako sanoo ettei siel oo aseita, vaikka se ei auta mitään 
ko toinen uskoo niin. Et tämmösiiki tapauksii täällä asuu ni se on aika paha juttu.

Otteessa asukas haluaa enemmän kontrollia. Selonteollaan asukas pelkää ja 
haluaa siksi lisää kontrollia psykoottisesti käyttäytyvien asukkaiden kontrol-
loimiseksi. Hän kääntää huomion pois perinteisen kontrollikeskustelun ai-
heista: päihteistä, asukkaiden vieraista ja ulko-ovesta kulkemisesta ilta- ja 
yöaikaan. Selonteollaan haastateltava kuvaa voimattomuuttaan ja neuvotto-
muuttaan sekä kutsuu henkilökuntaa apuun.  

Edellä olevasta otteesta huolimatta kaikki haastateltavat asukkaat kertoivat 
kokevansa olonsa turvalliseksi asumispalvelussa sekä henkisesti että fyysises-
ti. Yksittäiset tilanteet, kuten otteessa on kuvattu, saattavat aiheuttaa pelkoa ja 
turvattomuutta. Tällaisia esimerkkejä on aineistossa määrällisesti vähän. Ky-
seessä on kriisitilanne, johon haastateltava kaipaa työntekijöiden apua. Aihe 
on ahdistava ja vaikeasti lähestyttävä sanallisesti. Psykoottisen käyttäytymisen 
taustalla saattaa olla psyykkinen sairaus, delirium tai huumeet. 

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Asukkailla tulisi olla kriisitoimintaohjeet jos on riski että asukas on vaaraksi 
 itselleen tai muille. Teema pitäisi ottaa esille talon kokouksissa.  Tilanteiden pur-
kamisessa pitäisi kysellä keitä oli mukana tilanteissa  (de briefing-tyyppisesti).
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3.1.2 Asumisen tukeminen

Asumisen tukemistarpeen suhteen asukkaiden arviot asumiseen liittyvien 
asioiden osaamisesta vaihtelivat työntekijöiden arvioihin nähden. Kaikki 
asukkaat arvioivat osaavansa arjen hallintaan liittyvät asiat, mutta työnteki-
jöiden arvioissa osaamisen tuelle on tarvetta. Asumispaleluyksikkö tarjoaa 
tuettua ja tehostetusti tuettua palvelua. Nämä määritykset tulevat kaupungin 
päätösten mukana. 

Seuraavassa otteessa asukas kuvaa tulohaastattelutilannetta:

Ote 4 P14:asukashaastattelu.txt – 14:74 [K2: No, mites sä aattelet semm..]  (442:451)  (Super)
Codes: [kokemusasiantuntijuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [osallistuminen talon 
kehittämiseen – Families (2): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen]    No memos

K2: No, mites sä aattelet semmosesta, jos sä oisit, ku säki oot niinku tehny sosiaa-
lityötä, et jos asukas, uus asukas tulee tänne nii sä oisit esimerkiks mukana siinä 
haastattelussa, ku haastatellaan uusia asukkaita..
V: Nii?
K2: Nii voisiksä ajatella, et sä oisit mukana semmosessa?
V: Voisin tietysti, ja sit mä kattosin vähän, et mitä se on syöny ensin.
K2: Joo.
V: Sit tietenki se määrää aika paljon, et onks se likka vai poika, mies vai nainen.
K2: Joo.
V: Ensikontaktihan siinä on kaikkein tärkein. Se on se, älkää sitä unohtako koskaan. 
Se antaa puolet koko lafkan kuvasta.
K2: Joo, kyllä.
V: Jos paatte istumaan sen neljän hoitsun ääreen, uuden asukkaan, nii voitte olla 
varmoja siitä, et yhteistyö ei toimi moneen viikkoon kunnolla. Se ei johdu siitä, 
että se ois vihaa tai muuta, mutta tilanne on mahdollisimman hankala.. uudelle 
asukkaalle.

Tässä otteessa kokemusasiantuntijuus toimii siten, että asukkaalla on ko-
kemusta sosiaalityöstä, jonka kautta hän muodostaa puheessaan itselleen 
asiantuntijakategorian, mistä hän puhuu ensikontaktin tärkeydestä. Selon-
teollaan haastateltava korostaa ensikontaktissa syntyneen kuvan merkitys-
tä uudelle asukkaalle. Haastateltava jättää kertomatta sen, että kaupunki 
määrää paikan, jonka asukas ottaa tai jättää. Jos monta kertaa kieltäytyy 
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tarjotusta paikasta, niin se tulkitaan helposti, ettei asunnon tarvetta ole. 
Haastateltava lähtee selonteossaan ikään kuin asukasta arvostavasta nolla-
tilanteesta: sinulle on tarjolla tällainen paikka. Haastateltava lupautuu mu-
kaan tällaiseen tulotilanteeseen mukaan asukkaana. Hän on kiinnostunut 
tulokkaasta: ”kattosin vähän, et mitä se on syöny ensin”. Sukupuolella ja 
iällä on merkitystä uuden asukkaan kohtaamisessa. Yllättäen haastateltava 
kääntää luontevan tilanteen päinvastaiseksi: miten saadaan yhteistyö uu-
den asukkaan kanssa toimimattomaksi moneksi viikoksi? Hän antaa kysy-
mykseen vastauksen: pannaan uusi asukas istumaan yksin neljän hoitsun 
eteen. Tällainen tilanne ensikontaktina ei synnytä vihaa, vaan se on uuden 
asukkaan kannalta mahdollisimman hankala. Selonteolla on opetuksen kal-
tainen loppu. Se ei opeta tarkasti, miten hyvä alkutilanne syntyy, vaan se 
opettaa miten tilannetta ei ainakaan pitäisi rakentaa.

Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa asumisen puitteita, joissa asukasta 
tuetaan:

Ote P 2:.työntekijähaastattelu.txt – 2:17 [K1: Kyllä. No kuvaa ja arvioi ..]  (51:54)  (Super)
Codes: [asumispalvelu – Family: Asumispalvelujen funktio] [asunnottomuus – Family: Asumispalvelujen 
funktio] [asuntola – Family: Asumispalvelujen funktio]    No memos

K1: Kyllä. No kuvaa ja arvioi  asumisyksikön tiloja.
V: Tiloja?
K1: Mm.
V: No, kyllähän tääl on ihan toimivat tilat siis noin niinku yleensä nii, et tääl on, 
niin asukkaille kun henkilökunnallekin, että kyllä täällä niinku.. Ja sit asukkaiden 
huoneistot ni ne on kyllä ihan, ku aattelee että ne on niinku asunnottomia henki-
löitä ni.. oikein, oikein mukavat, että jos aattelee sitäki ku et jengi on jossai asun-
toloissa asunu ja näin poispäin. Onhan tää.. Jotkut, joillaki tuntuu, et ne ei oikee 
osaa arvostaa ku nää, näähän on erittäin hyvät. 

Otteessa haastateltava kategorisoi asumispalvelujen tiloja asukkaille ja työn-
tekijöille. Asumispalvelun tilojen vertailukohdiksi työntekijä ottaa asunnot-
tomuus- ja asuntolakategoriat. Selonteollaan hän tuo esiin asumispalvelujen 
asukastilojen edut verrattuna asuntolan tiloihin. Selonteossaan työntekijä 
korostaa närkästyneenä sitä, että asukkailla olisi syytä arvostaa tiloja asun-
nottomuuden ja asuntolakokemusten jälkeen. Kyse on asumispalvelujen 
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rakennemuutoksesta, jossa asunnon saa inhimillisin perustein ei palkitse-
misena esim. raittiudesta. Muutos aiheuttaa moraalisen närkästyksen: asu-
kas saa hyvän asunnon asuntolan jälkeen, mutta ei osoita sen arvostusta. 
Haastateltava odottaa mukavien tilojen vaikuttavan asukkaiden asenteisiin.

Haastateltava perustelee moraalisen järjestyksen syntymistä perustarpei-
den tyydyttämisellä, kuten asunnon saamisella, vuokrien hoitamisella ja 
levon tarpeen tyydyttymisellä. Hän odottaa em. asioiden tuovan asukkaille 
tyytyväisyyttä ja paikan arvostusta. Rahoittajan edellyttämä asumistaso ja 
palvelujen ostajan (kaupungin) tilaus toimivat laatustandardeina, joiden 
perusteella voi olettaa vähintään perustarpeiden tyydyttymistä. Perustar-
peiden tyydyttyminen voi tuoda esiin käyttäytymisessä yllättäviä piirteitä. 
Ylisukupolvinen heikko arjen hallinta, itsearvostuksen puute, arkuus voivat 
nostaa esiin hyökkäävyyttä, pelkoja. Fyysiset tai psyykkiset sairaudet voivat 
esiintyä kipuina tai vääristyneenä todellisuutena. Perustarpeiden tyydytys 
voi siis tuoda esiin yhtäältä pahan olon, vaikka se toisaalta toisi myös paikan 
arvostusta. Moraalisen järjestyksen muutos entisten asuntoloiden ja uusien 
asumispalveluiden välillä näkyy siten, että yhteiskunta ei rankaise päihtei-
den käyttöä asunnossa asunnottomuudella, ulos kirjoittamisella. Moraali-
nen järjestys perustuu asukkaiden aikuisuuden esiin saamiseen.    

Seuraava ote tuo asukkaan äänen tilojen arvostamisesta:

Ote P 7:  asukashaastattelu.txt – 7:23 [K2: Joo. Onko tästä talosta, P..]  (125:126)  (Super)
Codes: [asumispalvelu – Family: Asumispalvelujen funktio] [toipuminen - Family: Askel eteenpäin] 
No memos

K2: Joo. Onko tästä talosta, ollu sulle hyötyy tai haittaa?
V: Tottakai on ollu hyötyy, hirveesti, hirveesti hyötyy eikä niinku haittaa ollenkaan. 
Et, tota, tää on ihan mieletön juttu. Siis et tämmönen on tehty. Mut se, et on lai-
tettu narkkarit, juopot, ei-narkkarit ja juopot, kaikki samaan, ni tota, mä en tiedä 
onko se hirveen hyvä idea. Mutta ideana tää niinku, on mielettömän hyvä. Mut 
omat ongelmansa tääl kyl on. Mä sanon, et mää en olis tääl päivääkään töissä. 
En jumalauta olis, mä heittäsin kaikki ulos ja vetelisin turpaan jo tos tiskillä ja mä 
en kuuntelis yhtään. Mä sanoisin: hiljaa vaan kaikille. Niinku ei mul oo hermoi 
lainkaan. Kyl mä nostan hattuu työntekijöil tääl, et huh huijaa. 
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Ote on asukkaan puheenvuoro kiitollisuus-kategoriassa, millä hän sijoittaa 
itsensä aluksi asukkaaksi. Selonteollaan asukas tekee selväksi että hän on kii-
tollinen asumispalvelujen tiloista, idea on ”mielettömän hyvä”. Kiitollisuus 
ja tyytyväisyys eivät kuitenkaan sokaise asukasta näkemästä asumisyksikön 
tiloihin liittyviä ongelmia. Puhe vaihtuu työntekijän näkökulmaksi. Ongel-
mina hän mainitsee eri päihteidenkäyttäjäryhmiä, joiden asuttaminen sa-
maan yksikköön ei ole ”hirveen hyvä idea”. Huomio ei ole moraalinen kan-
nanotto, vaan praktinen, käytännön tilajärjestelyjä koskeva. Haastateltava 
tuo oman suhtautumisensa rinnalle työntekijän ammattikategorian, missä 
hän ei olisi päivääkään (töissä). Ammattilaisen ja asukkaan identiteetit haas-
tateltava pitää erillään, edes työntekijän valta ei kiinnosta. Ammattilaisen 
identiteetissä ja ilman hermoja hän hoitaisi asukastilanteet vauhdikkaasti 
ja aggressiivisesti. Asukkaan ja maallikon identiteetistä hän nostaa ”hattuu 
työntekijöil”. Oman, asukkaan identiteetin, ja työntekijän identiteetin ver-
tailun kautta hän osoittaa arvostustaan työntekijöille, ei niinkään tiloille.

3.1.3. Asunnottomuus, asuntola ja laitoskokemus

Asumispalvelujen tarjoamaa asuntoa verrataan useimmin sekä asukkaiden 
että työntekijöiden haastatteluissa asuntolaan ja laitoskokemukseen. Laitos 
ja asuntola edustavat vertailukategoriaa, joihin liitetään negatiivisia omi-
naisuuksia, kuten oman tilan puute, rauhattomuus, varastaminen, yksityi-
syyden puute, laitosmaisuus, meluisuus, päihdekontrolli ja turvattomuus. 
Laitos edustaa äärimmäistä kontrollia ja asuntola on seuraava askel lievem-
pään kontrollin suuntaan. Päihteiden käytön salliva asumispalvelu edustaa 
vertailussa kaikkea hyvää, vaikkei sekään ongelmaton ole, kuten edellisestä 
otteesta ilmeni. Merkittävin ero ehdollistavan ja ehtoja asettamattoman asu-
mispalvelun välillä lienee kuitenkin siinä, että asunnoton voi päästä suoraan 
asumispalveluihin ilman hoidollista porrastusta: laitos, asuntola, tukiasunto, 
oma asunto. Tämä ajattelun muutos tuo esiin moraalisen järjestelmän mur-
tumisen: parempaa tai ihmisarvoista asuntoa ei tarvitse ”ansaita” raitistumi-
sella tai sitoutumisella hoitoon. 
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3.1.4. Osallistuminen talon kehittämiseen

Asukkaiden osallistumisen kanavina aineistossa toimivat asukaskokoukset 
ja asukasyhdistys. Asukaskokous on viikkotapahtuma, jonka järjestämisestä 
vastaavat työntekijät. Asukasyhdistys on rahoittajansääntöjen mukainen toi-
minta, joka jokaisessa sen rahoittamassa asumispalveluyksikössä pitäisi olla.
Sellainen on perustettu, mutta sen käynnistyminen vaatisi enemmän tukea.

Seuraava ote liittyy asukasyhdistykseen osallistumiseen:

Ote P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:17 [Siis ei mulla ole mitään vali,..]  (75:80)  (Super)
Codes: [osallistuminen talon kehittämiseen – Families (2): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen]  No memos

Siis ei mulla ole mitään vali, valitettavaa. Paitsi se, että (asukkaan nimi) perusti 
sen asukasyhdistyksen mun selän takana (naurua). mut se ei ole kertaakaan ko-
koontunut eikä mitään. Se ei vissiin toimi hyvin. Mu pitää tehdä jo protesti ko se 
kokoontuu jossain joskus. Mut anyway, sekin on nyt ihan eri juttu. Mua kiinnostaa 
tosissaan hirveesti se, miten me voidaan vaikuttaa itse siihen mitä  täällä tapah-
tuu. Ja just tää asukasyhdistys idea, se on ihan mielettömän hyvä. ja mä luulen et  
(asukkaan nimi) on ihan tosissaan innostunu siitä.

Asukasdemokratian toteuttamiseksi on rahoittaja ohjeistanut asukasyhdis-
tyksen perustamisen. Otteen kategoriaksi muodostuu asukasdemokratian 
kannattaja. Haastateltava kuvaa selonteollaan harmistustaan, kun ei ollut 
itse paikalla asukasyhdistyksen perustamisessa. Se perustettiin hänen ”selän 
takana”. Oman roolinsa korostamista hän kuitenkin pitää omnipotenttisena 
huumorina. Perustajajäsenyydellä on kulttuurissamme arvostava merkitys. 
Perustajien arvovaltaa hän murentaa huomauttamalla, ettei yhdistys ole 
kokoontunut kertaakaan. Kollegiaalisen elimen, kuten asukasyhdistyksen, 
toiminta perustuu kokouksiin, joissa asukkaiden ehdotukset saavat yhdis-
tyksen hyväksynnän tai vastustuksen. Haastateltava on innostunut ideasta. 
Selonteollaan hän vastustaa passiivisen asukkaan jäsenkategoriaa. Asukas-
yhdistykseen osallistumisen innostus ja motiivi voi laskea, kuten asukas-
kokouksissa, jos kokouksia ja niiden kautta ei ehdotuksia saada aikaiseksi.  
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Ote P 3: asukashaastattelu.txt – 3:43 [K: No ooksä käyny asukaskouksi..]  (261:270) (Super)
Codes: [osallistuminen talon kehittämiseen – Families (2): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen]   No memos

K: No ooksä käyny asukaskouksissa?
V: Olen useasti.
K: No mikä merkitys sulla on niillä?
V: No siinä ollaan ihan samaa mieltä niinku et ei siellä saa oikeen mitään läpi, kaikki 
jauhaa siitä saunasta ja siitä pummaamista ja kerjäämisestä ei lopu millään.
K: Et siitä ei saada mitään ratkaisuja aikaseksi vai minkä takia se jatkuu ja jatkuu?
V: No siellä on kyllä luennoitu talon säännöistä.
K: Onko se kuitenki hyvä että niistä on puhuttu, mut se ei johda niinku mihinkään? 
Sitäks sä tarkotit? Et puhutaan mut mitään ei tapahdu?
V: Niin.
K: No saako asukas täs talossa yleensä kuuluviin jos sulla on jotain toiveita?
V: Kokouksissa et sitä toi (ystävä) sanoo torikokouksiksi ku kaikki huutaa yhtä aikaa.

Haastateltava kiteyttää asukaskokouksen ongelman ystävän luomaan kategoriaan: 
torikokous. Asukaskokoukseen ovat osallistuneet sekä työntekijät että asukkaat. 
Selonteollaan asukas selittää, miksi osallistujien motivaatio laskee kokous ko-
koukselta. Kyse on siis kokousten sarjasta, joiden seurauksena jokin asia saadaan 
eteenpäin, joko kokonaan tai osittain ratkaistuksi. Haastateltava luettelee toistuvat 
teemat: sauna, pummaaminen ja kerjääminen. Teemoista, ilmeisesti kahdesta vii-
meisestä erityisesti, on päädytty sääntökeskusteluun. Asukaskokouksessa äänensä 
kuuluville saamiseksi osallistujat korottavat ääntään, syntyy torikokous. Haastatel-
tava on selvästi huolissaan asukaskokousten torikokousluonteesta.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Torikokouksen vastakohdaksi selonteossa muodostuu suunniteltu ja järjestetty ko-
kous, jossa ns. vapaan sanan osuus ei ole hallitseva. Suunnitellussa kokouksessa 
valitaan tietyt teemat ja ne esitellään esimerkiksi alustusten pohjalta. Kokoukseen 
osallistujien oletetaan olevan päihtymättömiä ja kykeneviä yhteisesti sopimaan 
asioista. Puheenjohtajan roolina on pitäytyä asialistassa ja jakaa puheenvuorot. 
Kokousten sarjoissa tulisi voida seurata tehtyjen päätösten toteutumista ja aika-
tauluja, jotta osallistujien motivaatio ei laske. 
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Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa talonkokousta:

P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:52 [V: Elikkä ja sit meillä on se,..]  (201:201)  (Super)
Codes: [tiedottaminen – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]  No memos

V: Elikkä ja sit meillä on se, et ku meillä on tuolla sellane kansio, mihin saa laittaa 
aiheuta, auheutasi, ai-hei-ta-si (ääni nousee edellisen sanan ajaksi) siihen talo-
kokoukseen. Ja sit me käydään yleensä esimiehen kanssa se läpi et jos siellä on 
näit kysymyksiä ja kehittämisideoita, nii käydään sitte se, että mitä me niihin sit 
vastataan nii käydään sit vastaukset läpi talokokouksessa. 

Haastateltava tuo esiin henkilökunnan johdolla käytävän talonkokouksen 
esitysten käsittelyn. Puheenvuoro liittyy talon rutiineihin. Selonteossaan 
työntekijä kuvaa rutiiniin liittyvää asioiden hierarkkista käsittelyä. Aloitteita 
varten on erillinen kansio. Otteesta ei ilmene, kuka aloitteen saa esittää kan-
sioon, mutta on oletettavaa, että talonkokoukseen saavat kaikki, asukkaat ja 
työntekijät, tehdä esityksiään. Esitykset käsitellään esimiehen kanssa, koska 
esimies ei ilmeisesti voi olla aina paikalla talonkokouksissa. Haastateltava 
kuvaa talonkokoukseen osallistuvan työntekijän esimieheltään saamia vas-
tauksia osana talonkokouksen sisältöä. Moraalinen järjestys syntyy siitä, 
että työntekijät ja asukkaat kuulevat esimiehen kannanotot kysymyksiin ja 
kehittämisideoihin talonkokouksessa. Osallistuminen talon kehittämiseen 
jää kokouksessa aloitteiden ja valmiiden vastausten varaan, koska otteesta 
ei ilmene miten aloitteiden pohjalta työskennellään, perustetaanko esimer-
kiksi asukkaista ja työntekijöistä yhteinen toimikunta. Dialoginen kehittä-
minen häviää, jos päätösvaltaa pitävä osallistuu keskusteluun vain välikäsien 
kautta.
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Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa asukkaiden osallistumista suhteessa 
omaan asemaansa: 

Ote P 8: työntekijätxt – 8:33 [K2: Jos mennään kohtaan asukka..]  (133:134)  (Super)
Codes: [osallistuminen talon kehittämiseen – Families (2): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen] 
No memos

K2: Jos mennään kohtaan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Miten asukkaat 
voivat vaikuttaa omaan asumiseensa? Arvioi asukkaan vaikutusmahdollisuuksia?
 
V: No tota  mä miettisin tota sillein et meillä on joka viikko öö asukaskokous, jossa 
käydään läpi niinku yhteisiä asioita ja asumiseen liittyviä asioita ja siellä on hirveen 
hyvä foorumi asiakkaalla tuoda esiin ideoita, jos on taikka risut ja ruusut niinkun 
sanotaan ja tällälällä näin että. Et siinä mun mielestä on vaikutusmahdollisuutta 
hyvin, että ainakin pääsee tuomaan niinkun niitä omia asioitaan esille ja ideoita ja 
mitä nyt on. Et, tietysti myös kuunnellaan, mitä on asiakkaalla, niinkun niissä raa-
meissa, mitkä on niinkun täälläki työntekijäthän ei voi niinkun, päättää kaikesta, 
että nehän tulee niinkun tavallaan ylem ylemmältä taholta ohjeet että, et tota et 
tota kyl mä uskosin, että aina jotaki niinkun kompromissia löytyy ja niinkun ainakin 
jää niinkun mietintään, että voiko tehä jotain asiaa tai.

Haastateltavan työntekijän puheen kategoriaksi muodostuu hierarkia. Se-
lonteollaan hän kuvaa vapaata palautteen antoa, risujen ja ruusujen antamis-
ta asukaskokouksissa. Vaikutusmahdollisuudet omien asioiden ja ideoiden 

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Dialogisen kehittämisen lisäämiseksi esimies osallistuisi ainakin kerran kuussa 
talonkokoukseen, jossa käytyjen keskustelujen pohjalta etsitään erilaisia näkö-
kulmia (työtekijä, asukas, kokemusasiantuntija) huomioivia ratkaisuja talon ke-
hittämiseen. Päätösten lisäksi asioille pitää määritellä seuranta-ajat ja arvioijat. 
Muutoin vaarana on näennäisdemokratia, jossa asiat on jo päätetty etukäteen, 
ennen keskustelua asioista.
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esiin ottamiseksi ovat hyvät asukkaiden ja henkilökunnan välillä. Haastatel-
tava kategorisoi työntekijäryhmän hierarkkiseen järjestelmään, jonka valta 
on ”raameissa” eli rajallinen. Raamit tulevat ”ylemmältä taholta”, jolla ei ole 
nimeä eikä sen edustajilla ole nimiä, minkä perusteella heitä voisi kutsua 
asukaskokouksiin. Hierarkkisessa asemassaan haastateltava tarjoaa sovitteli-
jan roolia työntekijöille asukkaiden ja ylemmän tahon välille. Selonteollaan 
haastateltava luo uskoa kompromissihalukkuuteen. 

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Asukaskokoukset ja asukasyhdistys ovat eri asioita. Asukasyhdistyksen kaut-
ta asukkaat pääsevät neuvottelemaan suoraan ”ylemmän tahon” edustajien 
kanssa ehdotuksistaan. Asukasyhdistyksen käynnistäminen tarvitsee kuitenkin 
käynnistämistukea. Yksittäisten ihmisten innostus ei yksin riitä, vaan toiminnan 
käynnistämiseksi tarvitaan tietoa ja kokemusta. Asukaskokoukset ovat tärkei-
tä vuoropuhelun foorumeita. Ne tarvitsevat ”kokousteknistä” tukea asioiden 
valmisteluun ja eteenpäin viemiseen ja asukkaiden sitouttamiseen päätöksiin. 
Molemmat foorumit voisivat hyötyä vapaa-ajan ohjaajasta.
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Tiivistelmä: ASUMISEN FUNKTIO

Kuvio 1. Työntekijöiden ja asukkaiden puhe asumispalvelujen funktioista

Ensikontakti 
on tärkeä. 

Kaupunki on 
ensimmäisenä 

vastassa

Talon-
kokouksilta ja 

asukasyhdistykseltä
odotetaan 

tuloksia

Kiitollisuus
hyvistä

tiloista, mutta
se ei tule 

esiin puheissa

Asukkaalla 
ei valinnan 

mahdollisuuksia
asumispalvelua

valitessaan

Asumis-
palvelujen

funktio asumisen
onnistumiseksi 

(asukkaat)

Kuntouttaminen 
vs. asumisen 
tukeminen

Vuorovaikutuksen 
tasolla asukkaan pelko 

voi muuttua 
uhmakkuudeksi, häpeä 
kostonhaluksi ja epä-
varmuus turvautumi-

seksi päihteisiin

Työntekijä 
asukkaan ja johdon

välissä

Keskeinen 
työmenetelmä on 
vastuuttaminen

Asemasota vai 
yhteistyö

Asumispalvelujen 
funktio 

asumisen 
onnistumiseksi

(työntekijät)



32

Kuvion 1 kautta kuvattuna asukkaiden puhe asumispalveluista on nöyrän 
asukkaan puhetta. Asukkailla ei ole palvelujärjestelmässä paljoa valinnan-
mahdollisuuksia valita tarjolla olevien asumispalvelujen kesken. Asumiseen 
liittyvä ensikontakti, oli se hyvä tai huono, tapahtuu kaupungin asuntotoi-
mistossa, ei asumisyksikössä. Kun asukas saa asunnon, hän on useimmin 
tyytyväinen saamansa asuntoon, vaikka tyytyväisyyttä ei ilmaistakaan. Kun 
perustarpeet, kuten asuminen, on tyydytetty, nousevat muunlaiset tarpeet so-
siaalisuuteen ja itsensä ilmaisemiseen esiin. Asukkaat odottavat talonkokouk-
silta ja asukasyhdistykseltä tuloksia asukkaiden toiveiden toteuttamiseksi.

Työntekijät haluavat tukea ja auttaa asukkaita eteenpäin, kuntoutumaan, 
vaikka asukas ei ole ehkä siihen valmis tai haluaa jopa lisätä päihteiden 
käyttöään. Arjen sujumisen keskeinen työmenetelmä on asukkaan vastuut-
taminen omien asioiden hoitamiseen. Tavoitteena on päästä samalle puo-
lelle aikuisuuden esiin saamisen kautta. Vuorovaikutustilanteet asukkaan ja 
työntekijän välillä voidaan tulkita väärin: se mikä näyttää uhmakkuudelta 
voi olla pelkoa jne. Työntekijöiden rooli voi olla ristiriitainen johdon ja 
asukkaiden välissä.

3.2. Häiriöt
Tässä luvussa tarkastelen lähinnä sisäisiä häiriöitä. Ulkoisista häiriöistä oli 
aineistossa mainintoja roskaamisesta. Naapureiden tai laajemman asumis-
ympäristön välisistä häiriöistä mainittiin vain, etteivät naapuritalojen asuk-
kaat tienneet millainen talo on tai keitä siellä asuu. 

3.2.1 Asumisen kontrolli ja ystävät häiriötilanteissa

Asumisenkontrolliin liittyy tässä yhteydessä se taustatieto, että asukas on 
sääntöjen mukaan vastuussa ystävistään ja vieraistaan niin kauan kunnes 
asukas on saattanut heidät ulko-ovelle. 
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Ote P10: Työntekijän haastattelu.txt – 10:50 [K: Voivatko asukkaat itse vaik..]  (128:129)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [ystävät – Families (2): Askel eteenpäin, Häiriöt]    No memos

K: Voivatko asukkaat itse vaikuttaa asunnon rauhallisuuteen?
V: No tietenkin, se on oikeastaan, heistähän se lähtee. Ei tuo henkilökunta tuolla 
mitään melua. Niiko oikeastaan asukkaita, vielä se niin, jos asukkaat ymmärtäisi 
vielä sen niin, et myös heidän vieraat. Se että he niinku niitten himassa on kylässä, 
niin lähtee harhailee ympäriinsä ja aiheuttaa lisää häiriöö, se on se suurin ongelma 
tässä. Mut tietysti jos se ei omalle kohdalle satu, niin ei sitä käsitetä ongelmaksi.

Haastateltava työntekijä luokittelee puheessaan sisäisten häiriöiden suurim-
man aiheuttajan kategoriaksi harhailevat vieraat. Selonteollaan haastatel-
tava tekee ymmärrettäväksi sen, että päihteitä käyttävässä seurueessa voi 
asunnossa syntyä erilaisia häiriöitä. Työntekijä antaa harhaileville vieraille 
suurimman ongelman nimikkeen häiriöiden luokassa. Kausaaliset vastuut 
menevät siten, että asukas, joka on vastaanottanut vieraansa, on vastuulla 
myös näistä harhailevista häiriön aiheuttajista. Vierailijoille ei ole häiriön-
sä seurauksena muita rangaistuksia kuin poistaminen talosta. Jos vierailun 
yhdistävä tekijä on enemmän päihde kuin ystävyys, voi talosta edellisen 
tarjoilun päätyttyä löytää harhailemalla lisää vierailukohteita. Mahdolliset 
huomautukset, varoitukset ja muut sanktiot kohdistetaan asukkaaseen, vie-
raiden vastaanottajaan. Vieraiden vastaanottamiskielto ei ole kuitenkaan 
käytössä kontrollitoimenpiteissä. Haastateltava haluaa vastuuttaa ongelma-
puheellaan kaikkia asukkaita, myös niitä joiden kohdalla häiriötilanne ei 
juuri ole akuutti.

Suurimman ongelman ratkaisemiseksi halutaan kuitenkin asukkaat mu-
kaan, kuten seuraavasta otteesta ilmenee:
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Ote P10: Työntekijän haastattelu.txt – 10:41 [V: No, totaniin täällä noudate..]  (107:107)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt]   No memos

V: No, totaniin täällä noudatetaan samoja sääntöjä mitä on tavallisessa kerrosta-
lossakin. Se olis niinko runko siinä. Tietysti Suomen lakia pitäis noudattaa. Mut et 
tämmösiä talokohtaisia sääntöjä esimerkiks vieraisiin liittyviä, ne ei niin, että me 
turvattas se asumisrauha kaikille niin me ei olla mitään ovimiehiä tai pikkoloita. 
Jokainen asukas saa noutaa vieraansa pääovelta. Vieraat ei tuu edes sisään oot-
tamaan vaikka olis kuinka paljon pakkasta ja tekis kuinka paljon mieli niin hyvää 
hyvyyttään päästä aulaan odottelemaan. Ei, ne oottaa siellä ulkona ja asukas käy 
hakemassa ja on vastuussa vieraistaan. Mitään rajoituksia ei ole, kuinka kauan 
saa olla tai tarvitse ilmoittautua mihkään tai mitään tällästä. Ainoastaan kymme-
nestä seitsemään ovet on lukossa. Eli henkilökunnan kautta pääsee sitte. Sekin 
on oikeastaan vieraitten takia. Niinko jos olis pelkästään meidän asukkaat, niin 
voisin, luotan heihin kyllä sillai että jos vierashässäkkää ei olis, niin he kyllä pystyy 
asumaan täällä niinku pitääkin. Suurin osa.

Suomen lain ja tavallisen kerrostalon määritelmien kautta työntekijä luo-
kittelee asukkaat vuokralaisiksi. Haastateltava ei ota lainsäädännön osalta 
esiin asumispalveluihin liittyvää ongelmaa, sovelletaanko häiriötilanteissa 
huoneenvuokralakia vai sosiaalihuoltolakia. Vuokralaisina asukkaat ovat 
kuitenkin vastuussa vieraistaan. Haastateltava haluaa sijoittaa puheessaan 
asukkaat ongelman ratkaisijoiksi. Ongelman ratkaisemiseksi henkilökunta 
ei ala hotellista tuttuihin rooleihin kuten ovimies tai pikkolo. Ammatti-
kategorioilla haastateltava tekee viittauksellaan em. ammattiryhmiin eroa 
asumispalveluyksikön vuokralaisperiaatteen ja hotellipalvelun välillä. Vuok-
ralainen kontrolloi itse vastaanottamansa vieraat ja sen jälkeen ei ole muita 
rajoituksia kuin ulko-oven aukioloajat. Vieraat erottuvat vuokralaiskatego-
riassakin ”hässäkän” aiheuttajiksi, minkä vuoksi ovien aukioloaikoja sää-
dellään. Vuokralaiskategoriassa oleviin, eli talon asukkaisiin, haastateltava 
pääosin luottaa. 
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Seuraavassa otteessa pääsemme asukkaan kuvauksen kautta ulko-ovelle:

Ote P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:28 [V: Joo, tota. Tottakai siis se..]  (150:150)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [ystävät – Families (2): Askel eteenpäin, Häiriöt]   No memos

V: Joo, tota. Tottakai siis se, että kun täällä on naapureita niin paljon, ja sit tuntee 
kaikki, ni just tää että vieraat. Et ku ne on mun vieraita, ni ne ei voi mennä vaikka 
ne tuntee kaikki täältä, ni toiseen asuntoon kun ne on mun vieraita. Tai, että kun 
joku soittaa mulle, et se on tos alhaalla, ni joku sen kaveri tulee sisään just samalla 
hetkellä, et se ei voi mennä sen kanssa sisäl, vaan sen pitää odottaa mua. Nää asiat 
on sellasii, mitä mä en saa vaan ilmeisesti tarpeeks perille mun vieraille vaikka mä 
miten yritän sitä niinku hokea. Ni mä oon päättäny sattaa jokaisen tohon ovelle ja 
kattoo et ne menee ulos. Sen jälkeen ne ei oo enää mun vastuulla.

Otteessa haastateltava luokittelee itsensä vastuullisen asukkaan kategoriaan. 
Hän toimii ”ovimiehenä” vierailleen. Selonteollaan hän kuvaa käytännön 
inhimillisiä vaikeuksia aikuisen roolissa, joita asukas kohtaa kun taloon 
tulevat vieraat ovat useammalle asukkaalle tuttuja. Puhe on talon säännöt 
sisäistäneen, moraalista järjestystä tukevan asukkaan puhetta joka muut-
tuu imperatiiviseksi: ”ne ei voi mennä…”, millä haastateltava osoittaa, että 
hän yrittää soveltaa sääntöjä tilanteisesti. Vielä hankalampi tilanne syntyy 
asukkaan kannalta kun joku livahtaa sisälle ennen kuin asukas itse on ul-
ko-ovella ottamassa vastaan vierastaan. Kun suullinenkaan omien vierai-
den ohjeistus hokemalla ei ole tuottanut tulosta, asukas päätyy praktiseen 
malliin: hän saattaa jokaisen ovelle ja katsoo että vieras menee ulos. Vastuu 
päättyy tähän. 
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Keskustelu häiritsevistä vieraista määrittää seuraavassa selonteossa häiriöi-
den rajapintoja:

Ote P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:19 [Mut sit keskustelussa kuitenki..]  (54:54)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [ystävät – Families (2): Askel eteenpäin, Häiriöt]   No memos

Mut sit keskustelussa kuitenki – et, jos haluu ni.. hehän, ku ne eivät.. ni me ei 
kerrota mitään, että kuka asuu täällä mitä ja sitte, ku asukkaan pitää itte tulla ha-
kemaan, jos ei tuu hakee nii sillon me pidetään ne (epäselvää) ulkona tossa noin, 
jos ei me pystytä nii poliisit pitää.

Otteessa työntekijä kuvaa tilannetta jossa työntekijän tehtäväksi jää ulko-
puolisen avun pyytäminen. Työntekijäkategoriassaan haastateltava ei esitä 
kaikkivoipaa, vaan kuvaa tilannetta, jolloin poliisi pitää häiritsevät vieraat 
poissa. Selonteollaan hän kiinnittää huomion sääntöön, että asukas ratkai-
see kuka pääsee sisälle ja kuka ei. Sääntö on ehdoton ja mikäli vieraat ei-
vät sitä noudata, pitää työntekijän turvautua poliisin apuun. Haastateltava 
tuo selonteollaan esiin asumispalvelun ja muun yhteiskunnan rajapinnan 
mainitsemalla että ”me ei kerrota mitään, että kuka asuu täällä…”. Kyse on 
myös moraalisesta rajapinnasta: odotukset asunnottoman arjen sujumisesta 
ovat hyvin erilaiset oven molemmilla puolilla. Asumispalvelu asuttaa sel-
laisia henkilöitä, jotka asunnottomuutensa vuoksi muutoin olivat poliisin 
putkan, ensisuojan tai rappukäytävien ”asukkaita”. Asunnottomat pääsevät 
asumispalveluissa pois kadulta ja muiden ammattiryhmien kentältä omaan 
asuntoonsa. Rajapinnan vartioimista selonteon mukaisesti tehdään yhteis-
työssä muiden ammattiryhmien kanssa eikä henkilökunnan tarvitse ottaa 
esim. poliisin roolia. 

3.2.2. Asumisen tukeminen ja hyväksikäyttö häiriötilanteissa

Vaikka aineiston perusteella ulkopuoliset vieraat aiheuttavat suurimmat 
häiriöt, syntyy häiriöitä myös talon sisällä. Seuraavassa aineisto-otteessa 
työntekijän hyväntahtoisuus on häiriön taustalla:
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Ote P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:36 [K1: No, minkälaisia asumista k..]  (113:118)  (Super)
Codes: [50 uuden asukkaiden tulo – Family: Asukasmäärän lisäys] [asumisen kontrolli – Families (4): Askel 
eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, Häiriöt]    No memos

Jotkut ohjaajat antaa, antaa vapauksia semmosiin asioihin, joist on sovittu, että 
ei. Liikkumisessa ja, ja vastuuttamisessa ja tämmösessä, nii tota.. Ja sitte, ku toiset 
ohjaajat sitte vastuuttaa, vastuuttaa asukkaita toimimaan, niinku elämään sääntö-
jen mukasesti, nii sitte saa sitte nää ei-vastuuttajien ohjaajien raivonpurkaukset sit 
omille harteilleen ja.. Et, et niinku selkee toimenkuva ja.. Et, et jos, jos tulee jotain 
rikkeitä nii mitä siitä sitte seuraa ja.. Koska tää asiakaskunta on siinä vaiheessa 
elämässään ja päihteidensä käytössä, että.. et tota nää, nää uskoo vaan siis niinku.. 
tiukkoi juttuja. Ja sitte kyl nää, mäki oon ollu kymmenen kuukautta nii joidenki 
kanssa, ku on ollu hiveetä vääntöä tämmöstä, mut ku ne näkee et mä.. mulla on 
se tietty linja, mut mä en myöskään sit.. mut mä kohtelen kaikkii samalla tavalla 
nii joidenki kanssa on jopa silleen, että ne on, vaikka ne on alussa haistatellu aika 
isookin veetä ja tämmöstä nii, nii tota, nykysin jopa tervehtivät ja tämmöstä, että.. 
eli siltä osin.. Mut et tota.. Näähän on fyysisesti niinku viis- kuuskymppisii ihmisii, 
mut sitte se henkinen ikä nii se  on alle kymmentä reilusti välillä, että.. Nii, siis se, 
että tota noin nii (..) Ne suhteet, et, et.. Siitä jo huomaa, jos, niin ku ittekki tietää 
jo joitaki asukkaita, jotka on vaikeita ja haastavia ja näin, käyttäytyy tietyllä tavoin, 
et jos tulee uus työntekijä tai joku työntekijä sanoo, ettei oo ongelmia sen kanssa 
nii sillon voi päätellä, et sit tätä splittaamista tapahtuu, et jossai aina niinku kato-
taan sormien välistä. Et mun mielestä se (..) tasapuolinen vastuuttaminen, talossa 
eläminen, sääntöjen mukaan eläminen ja tämmonen, nii sitä pitäis niinku.. sitä, 
ku kaikki ohjaajat niinku peräänkuuluttaa nii kyl nää asukkaatki sit siihen taipuu 
ajansaatossa, että..

Haastateltava kertoo kokemastaan häiriöstä asukkaiden taholta, lähinnä rai-
vonpuuskista. Haastateltava kategorisoi puheensa vastuuttajan luokkaan. 
Selonteollaan hän kuvaa vastuuttajan rankkaa roolia pitäessään säännöistä 
tiukasti kiinni. Asumisen tukeminen on ”hirveetä vääntöä” vastuuttajan 
roolissa, mutta tasapuolinen kohtelu tuottaa pidemmällä aikavälillä tulosta. 
Puheessaan haastateltava muodostaa vastuuttajien ja ei-vastuuttajien ryh-
mät. Ei-vastuuttajien ryhmän vähemmän tiukka säännöistä kiinnipitämi-
nen aiheuttaa vastuuttajalle asukkaiden raivonpuuskat. Kyse on aineisto-ot-
teessa työntekijöiden välisestä ongelmasta. Asukkaiden taholta sääntöjen 
testaukset voivat aiheuttaa ”splittausta” työntekijöiden välillä.
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Haastateltava käyttää psykologiasta tuttua termiä ”splittaus”. Varhaisessa 
kehitysvaiheessa vauva ei kykene, kiinteässä suhteessa äitiinsä, liittämään 
isää osaksi hyvinvointiinsa. Äiti edustaa hyvää ja kaikki muut ulkopuoli-
set, isä mukaan lukien, edustavat pahaa. Splittaaminen tarkoittaa hyvän ja 
pahan erottelua, toinen aikuinen ei voi olla hyvä.  Haastateltava liittää tä-
män varhaisen vuorovaikutuksen mallin työntekijöiden ja henkisesti alle 
kymmenvuotiaiden asukkaiden välisiin suhteisiin. Päihteiden käyttö saa 
selonteossa uuden merkityksen: lupa olla välillä lapsi. Tietoinen ”splittaus” 
ei kuulu kuitenkaan pienen lapsen käytökseen. Selonteossaan haastateltava 
kuvaa työntekijän hyväksikäytöksi sen, että asukkaat pitävät tietoisesti hy-
vänä työntekijänä sitä, joka ei pidä säännöistä kiinni ja pahana työntekijänä 
sitä, joka pitää tiukasti kiinni. Haastateltava luo moraalista järjestystä selon-
teollaan edellyttämällä uusia työntekijöitä tasapuoliseen vastuuttamiseen, 
sääntöjen mukaan elämiseen ja asukkaiden ”taivuttamiseen”.

Tämä ote nostaa esiin ammatilliseen keskusteluun useita teemoja, kuten 
hyvän ja pahan työntekijän roolin ottaminen ja antaminen, tilanteisuus 
vai jäykät säännöt, lempiasukkaat ja muut asukkaat jne. Nämä teemat ovat 
enemmän työnohjauksen teemoja kuin tutkimuksen kohteita.

Asumispalvelut näyttäytyvät aineistossa asukkaiden hyväksikäytön osal-
ta hyväksikäyttöä vähentävänä ympäristönä. Asumispalvelujen tehtäväksi 
on muodostunut paljolti päihteiden käytöstä johtuvien riskien minimointi 
(harm reduction or harm minimisation). Seuraavissa otteissa olen kerännyt 
lyhyitä otteita asunnottomuuden riskien minimoinnista:

Ote P 3:  asukashaastattelu.txt – 3:13 [K: Mikä mielestäsi aiheutti asu..]  (55:64)  (Super)
Codes: [asunnottomuus – Family: Asumispalvelujen funktio]    No memos

K: Onko asunnottomana oloasi yritetty käyttää hyväksi?
V: Kyllä et tuolla on tullu miehiltä vaikka mitä ehdotuksia vaik ois miten ruma, et 
otatko suihin kolmella sataa, et kyllä siellä saa kuulla.
K: Et se on tämmöstä seksuaalista hyväksi käyttöä ku saa kuulla et asunnoton?
V: niin.
K: No onko se vaikuttanut sun elämääsi?
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V: No on et en mä niinku, et mä olen täälläkin enemmän omis oloissa, et ku mie-
hetkin juo täällä niin paljon, et ne vaan sättii sitä toista osapuolta.

Otteesta syntyy sukupuolikategoriat miehet, naiset, sekä seksuaalinen häi-
rintä ja muu sanallinen häirintä.  Haastateltava kategorisoi miesten häirin-
nän asumispalveluissa sättimiseksi. Kadulla seksuaalinen häirintä on suoria 
seksuaalisia ehdotuksia. Sättiminen on aineisto-otteessa lievempi häirin-
nän kategoria kuin suorien seksuaalisen ehdotusten kohteeksi joutuminen. 
Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuminen on naisilla yleisempää 
aineiston pohjalta kuin miehillä. Haastateltava luo moraalista järjestys-
tä kuvaamalla vetäytymistään omiin oloihin. Hän ei lähde hyökkäämään 
miehiä vastaan tai puolustamaan naisten oikeutta kulkea kadulla rauhassa, 
asunnottomanakin. Selonteossaan asukas kuvaa asumispalvelua tilannetta 
rauhoittavana ympäristönä vaikka miehet juovat paljon.

Ote P 5: Asukashaastattelu..txt – 5:13 [K: Onko sulla teettetty hommia..]  (87:90)  (Super)
Codes: [hyväksikäyttö – Family: Häiriöt]    No memos

K: Onko sulla teettetty hommia tyyliin koppa kaljaa remonttia vastaan, tollasia 
tilanteita?
V: On joo.
K: Kaljallekin sitten aika kova hinta?
V: On joo.

Miesten asunnottomuuden hyväksikäytön kategoria on taloudellinen hy-
väksikäyttö. Työn kautta tapahtuu pääsääntöisesti yhteiskuntaan integroi-
tuminen opiskelun ohella. Hyväksikäytön tilanteesta tekee se, että kaljapal-
kallaan työntekijä ei voi valita, mihin palkan käyttää, vaan maksaja on sen 
jo tehnyt. Bergmann (1998, 281–282) edellyttää moraalisuudelta mahdolli-
suutta valita, tehdä toisin. Haastateltavalla ei ole hyväksikäytön tilanteessa 
ollut mahdollisuutta toimia vastuullisesti. Kun asunnoton on päihdeon-
gelmainen mies, voi hänellä teettää työtä tarjoamalla tilan remontin ajaksi 
asunnoksi ja maksuksi alkoholia. Palkaksi muutettuna asunnoton maksaa 
kovan hinnan määräaikaisesta asumisestaan ja alkoholistaan. 
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3.2.3 Päihde ja sairaus häiriötilanteissa

Seuraavassa aineisto-otteessa haastateltava kuvaa asukkaiden päihteiden 
käyttöä häiriöiden syynä ja asukkaiden vaatimuksia puuttua häiriöihin:

P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:47 [Kyllä siis vaikka asukkaista– ..]  (140:140)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt]    No memos

Kyllä siis vaikka asukkaista, mä oon jolleki asukkaalle sanonu et uskokaa tai älkää, 
nii ku me ollaan tääl duunissa ja tällee näi nii kyllä me ollaan tavallaa kuitenki 
teijän puolella et kylhän me nyt – eihän me niinku mitää pahaa teille haluta, et, 
et.. Et joilleki, jotka räyhää siellä nii mä oon sanonu, et säki ku vedät sitä piriä kaks 
viikkoo ja tota noin nii sit alkaa väsyttää kuitenki, sä haluut tota noin nii mennä 
välillä sit kerää voimia, ku sä lähet taas uudestaa vetää sitä piriä nii tota, nii tota 
kyllä säki.. Ku tiedän tyyppejä, jotka on tullu, et ”hitto ku tääl möykätää”, itte ne 
potkii ovia tuolla ja kolisuttelevat ja haluavat aineita tai muuta, mut sitte ku itte 
pitäis saada nukkuu nii sitte jos ei saakaan nii ollaa niin suivaantuneita, vaikka 
muut käyttäytyy sit samalla tavalla ku itte on käyttäytyny viikkoo aikasemmi. Nii 
sitä ku selitetään, että me yritetään pitää tääl jonkinlaista rauhaa, että sinäkin voit 
joskus, kun sulle tulee semmonen fiilis, että sä haluut nukkuu ja olla rauhassa nii, 
et sä saisit olla rauhassa. Nii joskus jopa välillä hetkeks aikaa tajuavat ton jutun ja 
sitte unohtaakseen sen uudestaan ja alottaakseen uudestaan sen kaman käytön. 
Tämmöstä asemasotaahan tää on ja väsytystaistelua. 

Kategoriaksi työntekijä ottaa asumisen onnistumisen. Haastateltava kuvaa 
selonteollaan sitä, että sama asukas voi päihteiden käyttäjänä aiheuttaa muil-
le häiriötä ja halutessaan toipua, hän vaatii rauhallisuutta. Tilanne näyttää 
liikkuvalta. Yksittäinen asukas ja työntekijä ovat yhtäältä samalla puolella, 
mutta toisaalta asemasodassa. Haastateltava vetoaa moraaliseen ajatteluun, 
niin kuin haluat toisten käyttäytyvän, käyttäydy samoin heitä kohtaan. Oi-
kealla hetkellä tähän ajatteluun vetoaminen saa asukkaan tajuamaan rau-
hallisuuden merkityksen. Päihteidenkäytöstä toipuessaan halutaan rauhaa 
ja hiljaisuutta. Tällainen moraalinen järjestys unohtuu kuitenkin kun ”ka-
man” käyttö alkaa uudelleen. Asemasota – vertauksella haastateltava koros-
taa tilanteen pysyvyyttä ja eri puolilla olemista, vaikka yksittäiset henkilöt 
vaihtelisivatkin välillä puolta. 
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Seuraava ote kuvaa asukkaiden aiheuttamia vahinkoja päihteiden käytöstä, 
sairaudesta tai unohduksesta johtuviksi:

P 3: 3. asukashaastattelu.txt – 3:11 [V: Mä ostan lähinnä noita eine..]  (50:50)  (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt]   No memos

V: Mä ostan lähinnä noita eineksiä mulla on mikro ja sähköjä ei ole otettu multa 
pois, ku täällä oli semmosta et täälä oli noita palohälyjä et jotkut teki sen verran 
pöllys pöperöitä.
V: Kaks kertaa ku on palohälytys ku unohtu lihaliemi kattila ku lähin Kalkkerssiin, 
Sitte täälä oli semmonen ku (nimi) se oli apulaisisännöitsijä se oli käyny se oli 
kuittamaas ne hälyt, en mä enää unohda noita sähkö enkä kahvikeitintä päälle.

Haastateltava luo puheessaan vahinkojen kategoriat. Hän selittää niiden 
synnyt joko päihteiden käytöstä johtuviksi, itseaiheutetuiksi tai unohduk-
siksi, vahingoiksi. Unohtamiset eivät sulje pois myös sairauksien, kuten 
dementian mahdollisuutta. Selonteollaan haastateltava kuvaa toisia sanon-
nalla ”jotkut”. Asiayhteydestä ilmenee, ettei puhuja kuulu ”jotkuihin”. Omat 
unohtamiset ovat johtaneet myös palohälytyksiin. Selonteko ei kuvaa kui-
tenkaan huolestuneisuutta tulipaloista, vaan se on enemmänkin selostus 
paloturvallisuuden vuoksi tehtävistä toimenpiteistä, kuten sähköjen poisot-
tamisesta. Sähköjen poisottaminen ei tarkoita asunnon pimentämistä, vaan 
lieden sulakkeen poistamista. Kyse on luottamuksesta, toisten vahinkojen 
johdosta otetaan sähköt pois ja toisten ei. Haastateltava kuuluu luotetta-
viin asukkaisiin, vaikka hän on kaksi kertaa aiheuttanut unohtamisellaan 
palohälytyksen. Hänellä on mikrouuni, minkä käyttö ei ole aiheuttanut pa-
lohälytyksiä. Luottamusta herättääkseen hän vakuuttaa ettei enää unohda 
myöskään kahvinkeitintä päälle. Hän ottaa vastuullisen asukkaan roolin, 
joka ei halua huolimattomuudellaan aiheuttaa turvallisuusriskiä. 

3.2.4. Väkivalta

Seuraava ote liittyy vakavaan väkivaltaan, jonka asukas aiheuttaa toiselle 
asukkaalle. Normaalisti siitä seuraisi ulos kirjoittaminen, mutta tapauksista 
ei ole uskallettu kertoa työntekijöille. 
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Ote P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:38 [K2: No koetko sää asumises hen..]  (191:192)  (Super)
Codes: [50 uuden asukkaiden tulo – Family: Asukasmäärän lisäys] [hyväksikäyttö – Family: Häiriöt] [väkivalta – 
Family: Häiriöt]   No memos

K2: No koetko sää asumises henkisesti ja fyysisesti turvalliseks täs talos?
V: Äää, nyt tuli paha. Toi tota, kyl mä koen, koin ainakin hirveen turvalliseks mut 
niinku mä sanoin, mä olin sen neljä kuukautta vekee, tääl on tapahtunu jotain. Mä 
en tiedä mitä tääl on tapahtunu, mut tääl on ryöstetty ihmisii ihan törkeesti. Tääl 
on viety ihmisilt kaikki tavarat, tääl on puukotettu ihmisii niitte omas kotona. Tääl 
on murrettu ovia vaikka tääl on kamerat. Ihmiset ei uskal tekee rikosilmotuksii. 
Tääl on terroristi tääl talossa, oikeesti koska se on yks ihminen joka tän aiheuttaa.

Haastateltava kuvaa olosuhteita turvallisiksi, mutta jatkaa selonteollaan ku-
vausta terroristista. Olo on samaan aikaa turvallinen ja pelokas. Pelko on rajattu 
yhteen henkilöön ja tämän tekemiin vakaviin väkivaltarikoksiin: ryöstöihin, 
varkauksiin, puukotuksiin ja murtoihin. Haastateltava kuvaa selonteossaan 
yleisen syytteen alaiset rikokset henkilökohtaisiksi. Pelko estää henkilökoh-
taisen rikosilmoituksen tekemisen.  Otteessa kuvattu väkivalta on uhka koko 
asumisyksikön olemassaololle, mutta se tuo esiin rikosten lisäksi päihtyneiden 
ihmisten hyväksikäytön mahdollisuuden asumispalveluyksikön sisällä. Moraa-
linen uhka, arjen sujuminen on uhattu monella tasolla. Vakava rikos häivyttää 
asumisyksikön ja muun yhteiskunnan rajapinnan, koska rikokset pitää selvit-
tää. Asumispalveluyksikkö ei voi toimia rikoksia peittämällä.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Henkilökunta, asukkaat ja poliisi voisivat käydä säännöllistä keskustelua yleisellä 
tasolla rikollisuuden ehkäisystä asumispalveluissa.



43

Tiivistelmä: HÄIRIÖT

Kuvio 2.

Asumispalvelut 
vähentävät 

naisten kadulla 
kokemaa 

seksuaalista 
häirintää

Huoneenvuokralain 
vai sosiaalihuoltolain
 tulkinta häiriöissä?

Vastuuttajat 
vs. ei-vastuuttajat 

häiriöissä

Asumis-
palvelujen 

häiriöt ja asumisen 
onnistuminen 
(työntekijät)

Asukkaiden 
vieraat 

suurin häiriön 
lähde

Sama asukas 
vaatii sekä 

puuttumista 
häiriöihin että 

vapauksia

Asumispalvelut 
vähentävät 

miesten taloudellista 
hyväksikäyttöä

Kiristäjän, 
uhkailijan 

ja väkivaltaisen 
mentävä aukko? Asumis-

palvelujen 
häiriöt ja asumisen 

onnistuminen 
(asukkaat)

Hankalat vieraat 
livahtavat 

ennen kuin asukas 
ehtii ovelle

Häiriöiden 
kategoriat: 

vahinko ja itse 
aiheutettu
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Asukkaat nimeävät ulkopuoliset vieraat suurimmiksi häiriön aiheuttajiksi 
ja vaikeasti kontrolloitaviksi. Asukkaat haluavat itsekin vähentää asumi-
sensa häirintää. Asumispalveluiden ansiosta naiset ovat päässeet suojaan 
seksuaaliselta häirinnältä ja miehet taloudelliselta hyväksikäytöltä. Asuk-
kaat myöntävät itsekin aiheuttavansa häiriötä, esimerkiksi palohälytyksiä. 
Haastateltava jaottelee kuitenkin aiheuttamansa häiriön vahinkoihin ja itse 
aiheutettuihin. Itse aiheutetut häiriöt tapahtuvat usein päihteiden vaikutuk-
sen alaisena. Päihteiden käytön aikainen häiriö ei näin ole vahinko. Suurinta 
pelkoa ja turvattomuutta aiheuttaa asukas, joka terrorisoi muita asukkaita 
kiristämällä, uhkailemalla ja väkivallalla henkilökunnan tietämättä. 

Henkilökunta punnitsee häiriöihin puuttumisessaan toimiako huoneen-
vuokralain mukaisesti, jossa puuttumiskynnys on korkeampi, vai sosiaali-
huoltolain mukaisesti. Asukas on kuitenkin vastuussa vieraansa häiriöistä 
ja voi saada niistä varoituksia. Henkilökunnan kesken on eroja tiukan sään-
nöistä kiinnipitämisen ja tilannekohtaisen toiminnan välillä, mikä voi luoda 
erilaisia rooleja ja skismaa työyhteisössä. Sama asukas voi vaatia työnteki-
jältä tiukempaa sääntöjen valvomista halutessaan toipua ja tilannekohtaista 
joustamista kun on päihteiden vaikutuksen alainen ja aiheuttaa häiriötä.
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3.3. Asukasmäärän lisäys

Keväällä 2011 asukkaat ja työntekijät sinnittelivät remontoitavien tilojen 
pölyssä ja melussa. Asukkaiden määrä kaksinkertaistui uusien asuntojen 
käyttöönoton myötä. Tässä luvussa asukasmäärän lisäyksen ulottuvuuksia 
haastatteluissa ovat uuden asukkaan tulo, asumisen kontrolli, asumisen laa-
tu, kokemusasiantuntijuus, tiedottaminen ja tilojen toimivuus. 

Seuraava ote kuvaa työntekijän asennoitumista tilanteeseen:

3.3.1. Uuden asukkaan tulo ja kontrolli asukasmäärän lisääntyessä

Ote: P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:3 [V: Joo siis tota mä tulin tänn..]  (24:24)  (Super)
Codes: [50 uuden asukkaiden tulo – Family: Asukasmäärän lisäys]    No memos

V: Joo siis tota mä tulin tänne öö.. 2011  ja sit tuliuus, uus satsi sisään ja, eli tota 
semmosta ittelle ku mä tulin tänne nii vähä rupes tajuumaan, et mikä talo on ja 
jengi on ja tällee asukaskunta ni annoin tonne syksyyn saakka iha ittelleni vapaa-
ta, että ennen ku alkaa tapahtuu ja ymmärtääkään mitään ja, et voiks tääl alkaa 
yleensä jotain näiden asukkaidenki kanssa puljailemaan koska sen tietää, että ku 
vanhoihin tutustuminen ja sitte nää uudet asukkaat ku tulee ni jo pelkästää  uu-
sien ja vanhojen asukkaiden välillä tulee semmosta ..öö..  törmäyskurssia ja et, et 
pelkästää siihen rauhotteluun vaan niinku piti keskittyä ja.. mut että ..öö.. mutta 
tota.. siis tää missä mä nyt työskentelen nii tääl on nyt aika nää tääl, tääl on ihan 
hyvät puitteet. 

Haastateltava työntekijä kuvaa otteessa kaoottisessa tilanteesta pärjäämis-
tään. Hän kuvaa oman itsensä kanssa käytävää keskustelua. Haastateltava 
antaa itselleen vapautuksen, luvan olla pärjäämättä. Selonteollaan hän te-
kee kuulijalle selväksi monen seikan yhtäaikaisen muuttumisen; uusi työ, 
uudet asukkaat. Vastuullisena työntekijänä hän on pyrkinyt tutustumaan 
asukkaisiin ja ymmärtämään asumispalvelun toiminta-ajatuksen, mutta sit-
ten tilanteen hallinta tuli haasteelliseksi. Itsensä kanssa käydyn keskustelun 
tuloksena haastateltava antoi "itselleen vapaata", luvan olla ymmärtämättä 
ja vaatimatta itseltään liikaa. Ratkaisu ei ollut välinpitämättömyyttä, vaan 
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asennoituminen kiinnitti työntekijän huomion keskeiseen tehtäväänsä eli 
uusiin ja vanhoihin asukkaisiin. Törmäyskurssin välttämiseksi asukkaiden 
välillä hän keskittyi asukkaiden rauhoitteluun. Tilannetta helpottivat hyvät 
puitteet missä tehdä työtä ja asukkaiden asua.

Seuraavassa otteessa vanha asukas kuvaa uusien asukkaiden tulotilannetta:

Ote: P 3: 3. asukashaastattelu.txt – 3:27 [K: no miten sitten onko sun mi..]  (167:172)  (Super)
Codes: [50 uuden asukkaiden tulo – Family: Asukasmäärän lisäys] [asumisen kontrolli – Families (4): Askel 
eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, Häiriöt]    No memos

K: no miten sitten onko sun mielestä kontrollia vai pitäskö enemmän rajottaa?
V: No en mä tiädä, silloin ku muutin tänne niin ei täällä silloin ollu mitään yövuo-
rolaisia eikä ollu tota liukuovea, niin sitten muuttu että henkilökuntaa lisättiin.
K: No pitäskö sitten olla enemmän kontrollia kun ihmiset tulee sisään?
V: Ei täällä tarvii kasseja tarkistaa täällä asuu aikuisia, on kyllä hirveen nuorta 
porukkaa muuttanut, mitä mä en ees tunne kun 64-vuotiaan (henkilön).

Haastateltava asukas kuvaa muutosta, vaikka kysymys koskee kontrollia. 
Suomen kielessä ei ole futuuria, mutta kysymys voi sisältää pyynnön ar-
vioida (jatkossa) rajoittamista. Asukkaan puhe on talossa sisällä asuvan, 
mutta passiivisen seuraajan kategoriassa. Selonteossa hän on huomannut 
henkilökunnan siirtymisen kolmivuorotyöhön sekä uudet nuoret asukkaat. 
Henkilökohtaisista törmäyksistä haastateltava ei kerro. Lisättävän kontrol-
lintarpeen hän arvioi riittävän, koska asumisyksikössä asuu aikuisia. Hän 
on sisäistänyt asukkaisiin kohdistetut odotukset aikuisuudesta ja vetoaa nyt 
siihen. Henkilökohtaiselle tasolle menevälle kontrollille, kassien tarkasta-
miselle, ei ole tarvetta. Moraalinen järjestys ei rikkoudu, aikuiset vastaavat 
päihteiden käytöstään. Vaikka uudet asukkaat näyttävätkin nuorilta, he ovat 
täysi-ikäisiä. Uusien ja vanhojen asukkaiden tutustuminen toisiinsa ei ole 
onnistunut. 
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Seuraavassa otteessa uusi asukas kommentoi alkuaikaansa asumispalvelussa:

Ote: P14: 6_asukashaastattelu.txt – 14:27 [V: Ettei se oo niinku sillai ”..]  (117:117)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt]   No memos

V: Ja mä oon itte joutunu muutaman kerran puuttumaan asioihin tuolla.. henki-
lökunnan silmiltä suojassa, kun tota on käyny vähän.. liian innokkakksi jotku naa-
purit esimerkiks mun ovella, nii kyl mä oon aika tomeraan.. sävyyn sanonu sitte 
sen, että anna olla viiminen kerta, ettei mun oveen tulla tollai koputtelemaan ja.. 
pyytää huikkaa. Et se oli alkuaikoina, kun mä tulin tänne.. muutaman kerran.. Et 
en mä siihen henkilökuntaa tartte. Mut en mä käy, en mä kiinni käy mut mä teen 
selväks vaan, ettei kannata tulla ovelle.

Haastateltava puhuu itsekontrollistaan uutena asukkaana. Selonteollaan hän 
vastuuttaa esimerkillään muita asukkaita pitämään myös itse huolta häiri-
öistä joita ovelle koputtelijat aiheuttavat. Puhe on kuin suoraan vuorovai-
kutusoppaasta: häiriön aiheuttajalle pitää selvästi kertoa, että asukas kokee 
ovelle koputtelun häiriöksi. Haastateltava kuvaa henkilökunnan silmiltä 
suojassa tapahtuvaa tilannetta muiden asukkaiden kokeiluna, miten uusi 
asukas reagoi huikan pyytäjiin. Tilanteita oli vain muutama ja haastatelta-
van viesti on mennyt koputtajille perille, ilman kiinnikäymistä tai henkilö-
kunnan puuttumista tilanteeseen. Moraalinen järjestys syntyy tässä otteessa 
asukkaan kotirauhan kunnioittamisesta ja selkeistä vuorovaikutussäännöis-
tä asukkaiden kesken. Otteesta ei ilmene, oliko koputtelija päihtynyt, mutta 
joka tapauksessa viesti on mennyt perille ja tilanne tukee uuden asukkaan 
asumisen onnistumista.

Seuraavassa otteessa työntekijä arvioi asumisyksikön uutta asukasmäärää:

P15: 4.työntekijähaastattelu.txt – 15:16 [K1: No, minkä verran asukkaita..]  (42:43)  (Super)
Codes: [50 uuden asukkaiden tulo – Family: Asukasmäärän lisäys]    No memos

K1: No, minkä verran asukkaita on ja onko se hyvä määrä?
V: se on tietysti.. vähän tulkinnan varasta, et onko tarpeen, et laitetaan näin isoon 
taloon sata päihdeongelmaista, joilla monilla on kaksoisdiagnoosi niin yhteen ja 
samaan paikkaan. Vai onko.. oisko esimerkiks kuntoutumisen kannalta parempi, 
että heillä olis pienempiä yksi, yksiköitä, missä asuis vaan muutamia. Et mä niin-
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ku pohjaan tällä siihen, jos aatellaan niinku ylipäätään tämmöst eristäytymistä, 
että, että tota onko tarpeen, et on ihan selkeesti kaupunginosat, jossa on kaikki 
ongelmat keskitetty ja sit on toiset kaupunginosat.. missä on niinkun ihmisillä 
asiat.. hyvin. En tiedä, mutta tota.. Jotenki mä itse ajattelen sen näin, että vois 
olla pienempikin.
K1: Onko asukasmäärä mitotettu, mitoitettu hyvin tiloihin ja henkilöstöön näh-
den?
V: No, tiloihin nähden varmasti joo. Joo.. mutta (..) emmä sanois nyt, et henkilös-
töönkään.. kun tosiaan ei, ei ole hoidollinen yksikkö.. (koputus) niin ihmisethän 
tulee ja menee miten sattuu, että ei saada sitten, sitten niinkun päivän aikana 
välttämättä kontaktia aina kaikkiin. Mutta tietysti parhaammehan me teemme, 
ettei siinä, siinä mitään. Ja mun mielestä se on sitten taas niinku tämmönen työn 
organisointiin liittyvä kysymys ja se, et miten se työ järjestellään ennemminkin 
se, että.. et vaikka ois viis vuorossa niin välttämättä siitä huolimatta asiakkaisiin 
ei saada sen enempää kontaktia, kun se että ois, on kaks tai kolme, että. Se on 
must vähä eri asia.

Haastateltava työntekijä luo ammattilaisen puheen kategoriaa puhumalla 
kuntoutumisesta, segregaatiosta ja kontakteista asukkaisiin. Selonteollaan 
hän tuo esiin tilastomaista päättelyä, minkä hän aloittaa retorisella kysy-
myksellä: onko tarpeen. Selonteko vetoaa kuulijan järkeen. Lähes sata päih-
deongelmaista, joilla on kaksoisdiagnoosi, ei ole perusteltua kuntoutuksen 
kannalta. Haastateltava ei näe tätä asumispalveluyksikköä kuntouttavana, 
mutta hän vetoaa ammattinsa eettiseen näkemykseen pienemmistä yksi-
köistä, joissa kuntoutus olisi mahdollista. Tämän jälkeen hän tuo uuden 
yllättävän näkökulman, mitä muissa haastatteluissa ei ole tullut esiin: se-
gregaation. Haastateltava näkee kaupunginosien eristäytyvän ongelmien 
suhteen. Toisille alueille keskitetään ongelmat ja ”sit on toiset kaupungin-
osat”, missä ihmisillä on asiat hyvin. Looginen päättely loppuu ja kuulija 
jatkaa ikään kuin esimerkin kautta päättelyä: suuri yksikkö vahvistaa asu-
ma-alueen ongelmiin leimautumista. Haastateltava antaa loogisen vastauk-
sen: ”vois olla pienempikin”.
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Seuraavaan kysymykseen asukasmäärän mitoituksesta suhteessa tiloihin ja 
henkilöstöön haastateltava jatkaa ammatillisen kategoriansa puhetta. Se-
lonteollaan hän selittää riittämättömyyttä. Ammatillinen riittämättömyys 
syntyy kun työntekijä ei saa kontaktia asukkaaseen. Riittämättömyys ei joh-
du työntekijän motiivista, vaan hän tekee parhaansa. Me-muotoinen lause 
korostaa vielä muidenkin pyrkimystä tehdä parhaansa. Moraalinen järjestys 
syntyisi haastateltavan selonteossa, jos työtä uudessa isossa yksikössä orga-
nisoitaisiin enemmän siten, että kontakteja syntyisi enemmän asukkaisiin. 
Kontaktin saaminen asukkaaseen on tärkeämpää kuin se onko henkilökun-
taa kaksi, kolme tai viisi vuorossa. Selonteollaan hän tekee samalla amma-
tillista erottelua ohjaajan ja valvojan toimenkuvan välille.

3.3.2 Asumisen laatu uusien asukkaiden tullessa 

Seuraava esimerkki kuvaa asunnottoman arviota asumisen laadun muutok-
sesta muuttaessaan asuntolasta asumispalveluun:

Ote: P 3: 3. asukashaastattelu.txt – 3:15 [K: Arvioi asumispalveluista jo..]  (75:78)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [asumispalvelu – Family: Asumispalvelujen funktio] [asuntola – Family: Asumispalvelujen funktio]    
No memos

K: Arvioi asumispalveluista joissa olet ollut. Mitä hyötyä ja haittaa niistä on ollut?
V: No (asuntola) oli aika paha ku siellä tutkittiin melkein taskutkin sit sinnehän ei 
saa päihtyneenä mennä tai voi yrittää mut ei pääse, mut on laitettu yöks sieltä 
käveleen täältä ei ole laitettu, ja (asuntolassa) on riippuvainen ja se on niin syrjäs 
ja sielläkin on nolla toleranssi ja sit on niin riippuvainen ruoka-ajoista siel kyl ihan 
hyvä ruoka, mut sieltä ei saa olla yötäkään pois mut täältä saa.
K: Mitä hyötyä ja haittaa niistä on?
V: No siellähän ei saa oveakaan lukkoon, (asuntola) on remontoitu et siellä saa 
ovet lukkoon, siis (asuntola) sitä sanotaan, siellä oli semmonen kuudentoista hen-
gen sali jossa oli pahvilaatikko vieres, ja sit oli kahvit ja tupakat pöllitty aamulla.

Asumispalvelun laatu näyttäytyy hyvänä haastateltavan arvioidessa asun-
tolaa ja asumispalvelua päihteitä käyttävän asunnottoman näkökulmasta. 
Moraalisen järjestyksen muutos näkyy asunnottoman asumisen laadussa: 
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asumista ei ole ehdollistettu päihteiden käyttöön eikä ruokailua kellonai-
kaan. Asuntolassa päihtynyt asukas joutuu yöksi kävelemään. Asumispal-
velussa saa asunnon, ei pelkkää vuodepaikkaa syrjäisessä paikassa ja ilman 
mahdollisuutta lukita omaa ovea. Oven puuttumisella on haastateltavan 
kuvauksessa kaksi merkitystä kuudentoista hengen salissa. Yhtäältä, omaa 
rauhaa ei ole ja toisaalta jos on sitkeäuninen, kahvit ja tupakat pöllitään. 
Asunnottoman näkökulmasta haastateltava tuo esiin selonteollaan asumi-
sen laadun ulottuvuuksiksi pääsyn sisätiloihin, asunto ei sijaitse kaukana 
(kaikesta), mahdollisuuden ruokailla silloin kun on nälkä, mahdollisuu-
den yöpyä muuallakin, oman rauhan, nukkumisen turvallisesti ja suojan 
varkauksilta. Haastateltava luo selonteollaan asumispalvelujen moraalista 
järjestystä laadullisilla seikoilla, mutta rivien välistä nousee myös ihmis-
arvoa ja juridisia oikeuksia kuvaavia seikkoja. Haastateltava on verrannut 
tässä otteessa asumisensa laatua asumispalvelun ja asuntolan välillä, mutta 
kontrasti olisi voimakkaampi, jos vertailun toisena osapuolena olisi kadulla 
oleva asunnoton.  
  
Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa palvelujen lisääntymistä:

P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:48 [V: Kyyl. Siis, m kyllä asumisp..]  (190:190)  (Super)
Codes: [50 uuden asukkaiden tulo – Family: Asukasmäärän lisäys] [osallistuminen talon kehittämiseen – 
Families (2): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen]    No memos

V: Kyyl. Siis, m kyllä asumispalveluyksikköönki vaikuttaa se asukkaiden tuen tarve 
elikkä se, et millasta, millasta tukea meijän asiakaskunta tällä hetkellä vaatii nii se 
varmasti, vaikuttaa niihin tarjottaviin palveluihin. Elikkä, aikasemminhan, ei ollu 
esimerkiks minkään näköstä lääkehoidollista palvelua ja tällä hetkellä on.

Haastateltava kuvaa asukkaiden määrällisen kasvun vaikutuksia tarjottaviin 
palveluihin. Selonteollaan hän vastustaa yleistä käsitystä, että määrän kasvu 
heikentää palvelun laatua. Ainakin lääkehoidollisen palvelun tarjoaminen 
on tullut mahdolliseksi uusien asukkaiden ja uusien työntekijöiden myötä. 
Palvelun tarjoamista työntekijä perustelee ammatillisesta viitekehyksestään 
käsin, minkä hän pukee puheessaan tarvevaatimukseksi. 
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KEHITTÄMISEHDOTUS 

Asukaskohtaisen palvelutarpeen määrittämisellä voidaan hakea koko taloa kos-
kevia palvelujen painopistealueita, joita voi verrata tehtyyn työhön. Vertailun 
avulla saadaan esiin, käytetäänkö eniten työpanosta keskeisiin tehtäviin.

3.3.3. Kokemusasiantuntijuus, tiedottaminen ja tilojen toimivuus 
asukasmäärän kasvaessa

Kokemusasiantuntijuudella tarkoitetaan tässä otteessa asukkaiden koke-
muksen hyödyntämistä asumispalvelujen arjen sujumisessa. Seuraavassa 
aineisto-otteessa lähes sadasta asukkaasta ei löydy yhtään luotettavaa asu-
kasta:

P10: Työntekijän haastattelu.txt – 10:66 [K: Milloin asukaat voisivat ol..]  (176:177)  (Super)
Codes: [kokemusasiantuntijuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K: Milloin asukkaat voisivat olla työntekijöiden apuna, esim. tulohaastatteluissa, 
häiriötilanteissa tai uloskirjoittamisessa?
V: Siis, jos on joku semmonen, ois, joka ois luottamuksen arvoinen, mikä ikään 
kuin luottamus on rakentunut siihen et toi on, täytyy olla myöskin päihteetön ja 
kaikin puolin reilu ja rehti et hän ei käytä luottamusasemaa väärin. Niin silloin 
on kyllä mahdollista ihan kaikenlaisissa tilanteissa käyttää. Mut meil ei täl hetkel 
oo ketään sellaista, semmost niinku än äs luottohenkilöö. Topi Katissa muutama 
tämmöne henkilö on. Aika aktiivisesti on mukana niinku siinä arjessa. Tekee kai-
kenlaisia asioita, askareita.

Kysymyksellä pyydetään työntekijää arvioimaan asukkaiden osallistumista, 
asukasmäärän kasvaessa, keskeisiin tapahtumiin, kuten tulohaastatteluihin, 
häiriötilanteisiin tai uloskirjoittamiseen. Haastateltava kuvaa luottohenkilön 
kategoriaa. Selonteollaan hän nostaa riman niin korkeaksi että herää epäi-
lys, onko toisesta asumisyksiköstä löytynyt henkilökään todellinen. Koska 
asumisyksikköön on tullut uusia asukkaita, on ajallisesti vaikeaa rakentaa 
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riittävää luottamusta, varsinkin jos asukkaiden ja työntekijöiden tapaamiset 
ovat harvassa, kuten edellisestä otteesta ilmenee. Luottohenkilön katego-
riaan pääsee selonteossa luottamuksen rakentamisella henkilökuntaan, ei 
toisiin asukkaisiin. Haastateltava rakentaa luottamuksen syntymiselle ehdot: 
päihteetön, rehti, reipas eikä käytä luottamusasemaansa väärin. Varsinaiseen 
kysymykseen, voisiko luottohenkilö osallistua esimerkiksi uuden asukkaan 
tulohaastatteluun, haastateltava ei vastaa. Luottoasukkaat tekevät toisessa 
yksikössä asioita, askareita ja osallistuvat siten arjen sujumiseen, mutta he 
eivät osallistu asukkaan kannalta keskeisiin tilanteisiin, kuten asumispalve-
luyksikköön tuloon tai sieltä lähtemiseen.

Seuraavassa otteessa asukas arvioi voimavarojaan toimia tukihenkilönä:

P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:47 [K2: No, mites kun sulla on kok..]  (241:244)  (Super)
Codes: [kokemusasiantuntijuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [toipuminen – Family: 
Askel eteenpäin]    No memos

K2: No, mites kun sulla on kokemuksii täs talos asumispalveluist, voisitko toimii 
jollekin tukihenkilönä?
V: Minä?
K2: Niin
V: Aa, no nyt tuli taas paha. Mul on kysytty samaa tuolla klinikalla, siis korvaushoi-
toklinikalla koska mä oon niin avoin. Mun kans on helppo puhuu ja mun kanssa 
tulee kaikki toimeen ja blaa, blaa, blaa. Mutta mä en tiedä että riittäskö mun än 
äs voimavarat ainakaa just nyt kun ei oo (puolison nimi).

Haastateltava kuvaa ominaisuuksiaan toimia tukihenkilönä. Puheellaan 
hän pyrkii olemaan rehellinen. Rehellisen, voimavarojaan pohtivan puheen 
vastakohdaksi muodostuu itseään kehuva puhe. Selonteollaan haastateltava 
arvioi itseään kuitenkin aikuisena, uskottavasti, välttäen itsekehua. Hän on 
saanut korvaushoitoklinikalta positiivista palautetta ja häneltä on kysytty 
samaa asiaa, haluatko tukihenkilöksi. Haastateltavalta ei ole edellytetty päih-
teettömyyttä, vaan korvaushoidossa päihteen määrä on kontrolloitu. Omiksi 
positiivisiksi piirteikseen haastateltava luettelee helposti lähestyttävyyden, 
puheliaisuuden ja kaikkien kanssa toimeen tulemisen. Luettelomaisuutta 
hän lisää lauseen lopun ”blaa, blaa, blaa”- rakenteella. Haastateltavan hen-
kistä tasapainoa heikentää nyt puolison poissaolo, mikä ei kuitenkaan estä 
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toimimista myöhemmin tukihenkilönä. Haastateltavan selonteon itsearvi-
ointi tukihenkilönä olemisesta kohdistuu toisen asukkaan tukihenkilönä 
toimimiseen, ei henkilökunnan luottamuksen hankkimiseen.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Tukihenkilöksi haluavista asukkaista voisi valita muutama henkilö vuodeksi ker-
rallaan asukaskokouksessa, jossa äänioikeus on talon asukkailla ja työntekijöillä.

Asumispalveluista tiedottaminen tilaajan, tuottajan ja asukkaan välillä on 
niukkaa, kuten seuraavista kahdesta työntekijän ja asukkaan aineisto-ot-
teista ilmenee. 

P10: Työntekijän haastattelu.txt – 10:5 [K: Keneltä ja miten asukkaat s..]  (18:19)  (Super)
Codes: [asunnottomuus – Family: Asumispalvelujen funktio] [tiedottaminen – Families (2): Asukasmäärän 
lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K: Keneltä ja miten asukkaat saavat tietoa asumispalveluista? 
V:  Jaa, varmaan silloin kun  miettii sitä, että ihminen etsii asuntoa eli on faktisesti 
asunnoton niin tota varmaan silloin tieto, niin ehkä se vähäinen tieto, jota tuleva 
asukas saa, on, niin se mitä todennäköisesti sosiaalityöntekijä kertoo tai sitten joku  
muu kaupungilla työssä oleva tai joku yhteistyökumppani. Mut hirmu vähän mun 
kokemuksen mukaan tietää mistään mitään. Että sitten oikeastaan se ensimmäi-
nen tieto, mikä meiltä tulee suoraan on se, että jos ihminen soittaa tänne ja kysyy, 
niinku, miten on mahdollista päästä asumaan ja tällai tai kysyy jotain tilannetta 
jonossa, että näkyykö mun nimeä listoilla tai kuinka kauan kestää vielä tai tälleen. 
Mutta tota niin ensimmäinen tieto tulle viimeistään siinä vaiheessa kun ihminen 
tulee siihen haastatteluun, niinku tänne. Ja siinä vaiheessahan se on jo hyvin lähel-
lä se muutto. Et hyvin vähän on niinku tietoa saatavilla et millainen paikka tää on. 
Ja se on niinku sille hyvä et sitä olis, periaatteessa se pitäis olla niin, että ihmisellä 



54

pitäis olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin hän muuttaa. Toki käytännössä se 
on raaka peli, et tossa on sulle paikka. Tyydy siihen tai jonota vähän lisää. Jos tar-
peeks monta kerta kieltäytyy niin se katotaan niin ettei sitä kämppää välttämättä 
tarviikkaa. Et silleen tää meille tulo on vähän puun ja kuoren välissä. Että se on 
vähän pakko tyytyy siihen mitä on.

Haastateltavan työntekijän puheen näkökulmaksi muodostuu järjestelmä-
keskeisyys. Selonteollaan hän kritisoi tätä näkökulmaa ja haluaisi tarkastella 
sitä asukaslähtöisesti: ”ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa siihen 
mihin hän muuttaa”. Hänen kokemuksensa mukaan, uudet asukkaat, varsin-
kin faktisesti asunnottomat, eivät tiedä mihin ovat tulossa. Asumispalvelu-
yksikkökään ei tiedä keitä asukkaita ja millä perusteella kaupunki ehdottaa 
asukkaiksi. Jonotusta käytetään selonteossa rangaistuksen kaltaisena kei-
nona, jos et hyväksy kaupungin sijoitusta, jatkat jonotusta. Valinnan varaa 
ei ole. Haastateltava kuvaa asunnottoman tilannetta raa´aksi peliksi: kiel-
täytyminen tulkitaan järjestelmässä asunnon tarpeen puutteeksi. Puun ja 
kuoren välissä oleva asukas ei ole asumispalvelun järjestäjänkään kannalta 
paras mahdollinen kandidaatti, koska asukas ei ole osannut ilman ennak-
koinformaatiota edes odottaa mitään, saati toivomuksista.

Seuraavassa otteessa asukas kuvaa kokemustaan ”puun ja kuoren välissä”, 
valittavaa ei juuri ole:

P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:15 [V: Ja sano, ei et ette te mene..]  (65:69)  (Super)
Codes: [asumisen laatu – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [asumispalvelu – Family: Asu-
mispalvelujen funktio] [väkivalta – Family: Häiriöt]    No memos

V: Ja (sosiaalityöntekijä) sano, ei et ette te mene (toivottuun asumispalveluyksik-
köön). Te muutatte hotelli (nimi). Mä ajattelin, mitä, hotelli (nimi)? Jess, asiaa! Nyt 
ei voi olla totta. Siel on varmaan taulutelkkarit valmiina ja parisängyt, semmoset 
samettipeitot. Mitä teille tulee mieleen sanast hotelli?
K: Hotelli
V: Niin, (nimi). Siis, mä olin ihan vau! Et totta kai. No, me lähdettiin kattoon sitä. 
Mä katoin siinä vielä ulkopuolel, ihanuustalo, ihanaa. Sit ku me mentiin sinne 
rappuun, et täh? Mikä ihmeen valvomo tos on? Ei se mitään, ehkä hotelleis on 
tommonen valvomo.
K2: Respa
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V: Joo, mut siihen ei tarvinnu kuitenkaan ilmoittautuu. Me mentiin vaan hissiin ja 
mä en muista mikä kerros se oli, mut voi hyvä luoja! Siis apua, et jos se on hotelli, 
ni mä oon mies tai jotain. Ni et se oli jotain, hyvä et mä en ruvennu itkeen. Mut 
mä pidin (puolisoa) kädest kiinni. (Puoliso) on aika isokokoinen ja aika roteva. Ni 
mä olin hänen selän takana puoliks. Mä en uskaltanu tulla, mä en tienny kuka 
heittää mua jollain, kaikki katto tosi vihasesti ja kaikki tavarat oli pitkin ja poikin. 
Se oli joku ihan järkyttävä paikka. Että ei, tänne me ei kyllä muuteta. Asutaan sitte 
vaikka tossa Linnanmäellä ennemmin. Ja sit mä sanoin sosiaalityöntekijälle joka 
näit asuntoasioit hoitaa, että se Hotelli (nimi) ei nyt käy. Et se on aivan varma 
asia et mä en siellä hengissä selvii, koska mä oon aika, mä oon hirveen avoin, mä 
oon  myös aika niinku avuton tilanteessa jos mua vaikka uhataan niinku jollain tai 
käytetään mua henkist väkivaltaa. Niin mä meen ihan romuks.

Haastateltava kuvaa hakemistaan toivomaansa asumispalveluyksikköön 
puolisonsa kanssa. Tilanteesta ei puutu vauhtia eikä vaarallisia tilanteita. 
Kyse ei ole kuitenkaan toimintaelokuvasta, vaan asunnottomien arjesta. 
Ulkoiset puitteet ja hotelli-sanan käyttö johtavat haastateltavaa harhaan 
uskomaan unelmiensa toteutumiseen. Todellisuus paljastuu kun he astuvat 
asuinkerrokseen. Tavaroiden sekaisuus ja uhkaavat ilmeet saivat haastatel-
tavan valitsemaan mieluummin Linnanmäen, eli ulkoilman kuin tarjotun 
asunnon. Haastateltava luo prioriteetin selonteossaan uuden asukkaan 
saamalle tiedolle: fyysinen ja psyykkinen väkivalta pitää olla eliminoitu. 
Muutoin hän menee ”romuks”. Samalla hän luo moraalisen järjestyksen pe-
rusturvallisuudelle.

Seuraavassa uusi asukas ei vielä tunne taloa kunnolla, mutta odottaa yhteis-
tiloilta avaruutta:  

Ote P14: 6_asukashaastattelu.txt – 14:53 [K1: No tota, miten kuvailisit ..]  (301:302)  (Super)
Codes: [tilojen toimivuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K1: No tota, miten kuvailisit yhteistiloja ja mitä niistä käytät?
V: Siis näitä kaikkii tiloja? Emmä ees kaikkia tiedäkään mitä täällä on. Se kokoustila 
on ainaki hyvä, koska siel on kahvinkeitin. Ja muutenkin semmonen avara, tilava. 
Tilat pitää olla tilavia, jos ahdetaan paljon porukkaa.
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Uuden asukkaan kategoriasta tarkastellen ei kaikkia tiloja ole vielä esitelty. 
Kokoustilan kahvinkeitin ja avaruus nousevat haastateltavan mieleen en-
simmäisinä positiivisina seikkoina. Asukasmäärän lisäys vaatii avaruutta ja 
tilavuutta. Asukas esittää vaatimuksen, ei pelkkää toivetta. Vaatimuksen pe-
rässä olevalla verbillä ”ahdetaan” asukas tuo esiin tilavuuden vastakohdan, 
ahtauden. Ahtautta pitää välttää, kun ”porukkaa” on paljon. 
 
Muissa asukashaastatteluissa ihmetellään sitä, että päiväkeskuksen käyttö 
on vähäistä, vaikka uusia asukkaita on tullut lisää. Päivätoimintakeskuksen 
kehittämiseen on jo resursoitu lisää henkilötyövoimaa. 
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Tiivistelmä: ASUKASMÄÄRÄN LISÄYS

Asukkaaksi tulon
prosessi 

läpinäkyväksi

Asukasmäärän
lisäys voi 

tuoda uusia 
palveluita 
mukanaan

Asukasmäärän
lisäys ja 

asumisen 
onnistuminen
(työntekijät)

Kontaktin 
saaminen
asukkaisiin 

tärkeämpää kuin 
henkilöstön 

määrä

Selviytymis-
strategiana 

muutoksissa: 
keskittyä olennaiseen, 

asukkaisiin

Jotkut voisivat 
mielestään toimia 

tukihenkilöinä, 
toiset eivät

Asumisen laatu 
asukkaiden mielestä 

Pessissä hyvä 
verrattaessa 

asuntoloihin ja 
laitoksiin

Asukasmäärän 
lisäys ja asumisen 

onnistuminen 
(asukkaat)

Asukkaiden 
vieraantuminen 

toisistaan
lisääntynyt?

Asukkaaksi 
tuloa koetellaan 

esim. oveen 
kolkuttamalla

Kuvio 3.
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Uudet asukkaat kuvaavat asukkaaksi tuloaan. Toiset asukkaat esimerkiksi 
kokeilevat, miten he reagoivat ovelle koputteluun yöaikaan. Koputteluun 
liittyy yleensä päihteidenkäyttö. Osa haastateltavia kuvaa asukasmäärän 
lisääntymistä lisääntyneenä vieraantumisena toisistaan. Uusiin asukkai-
siin tutustumistilaisuuksia ei ole ollut. Asumisen laatu on pysynyt hyvänä, 
vaikka asukasmäärä lisääntynyt. Laatua haastateltavat arvioivat suhteessa 
asuntoloihin ja laitospalveluihin. Osa haastateltavista asukaista voisi toimia 
uusien asukkaiden tukihenkilönä, osa ei. Omien mahdollisuuksien arviointi 
perustui oman tilanteensa arvioon sekä muiden asukkaiden luottamukseen.

Henkilökunta toivoi uudeksi asukkaaksi tuloprosessia läpinäkyvämmäksi 
alkaen kaupungin asuntotoimistosta ja päättyen asumispalveluihin. Henki-
lökunta on ollut muutosprosessissa kovilla ja he ovat etsineet omia selviy-
tymisstrategioitaan. Yksi strategia on ollut keskittyminen olennaiseen eli 
asukkaisiin. Asukkaisiin kontaktin saamista henkilökunnan edustaja piti 
tärkeämpänä kuin henkilöstön määrää. Asukasmäärän lisäyksen nähtiin 
myös mahdollistavan uusien palvelujen saamista. Seuraavassa luvussa kä-
sittelen hyvää asumista tarkemmin.

3.4. Hyvä asuminen
Tässä luvussa haastateltavat kuvaavat hyvän asumisen ulottuvuuksia, joita 
ovat asumisen laatu, asumisen tukeminen, harrastukset, kokemusasiantun-
tijuus, osallistuminen talon kehittämiseen, terveyden seuranta, tiedottami-
nen, tilojen toimivuus ja toimeentulo.

3.4.1. Asumisen laatu hyvässä asumisessa

Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa asumispalvelun laatua:

Ote P10: työntekijän haastattelu.txt – 10:16 [K: Kuvaa ja arvioi asumisyksik..]  (38:39)  (Super)
Codes: [asumisen laatu – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [asumispalvelu – Family: Asu-
mispalvelujen funktio]    No memos

K: Kuvaa ja arvioi asumisyksikön asuntoja, joita asukkaat saavat? Onko heillä oma 
wc, suihku, keittomahdollisuus?
V: Joo, niinku arava-taso. Must aika nerokas se pohjakaava, koska itekin oon mo-
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nenlaisissa asunnoissa asunu. Yhdessäkään ei oo ollu niin tilaasääsästävä ja niin 
mukava se. Eli se rakenne, et huoneisto on neliön muotoinen kahdella isolla ik-
kunalla yleensä, makuualko-ovi ja keittiö ja siinä välissä on sitten iso wc, missä 
on suihku. Oikeastaan asunnosta ei huomaa, huomaa niinku lainkaan että  oltas 
missään tukiasumisyksikössä. Ainoa mistä, palohälytin katossa on hieman erilai-
nen. Asunnot on hirveen kivoja, toki täällä on muutamia semmosia ku, aika pie-
niä, mut siinäkin on kaikki tarvittava. Ja sit on yks semmone asunto josta ei nää 
yhtään mihinkään ikkunasta. Se on vähän ikävä, mut muuten kyllä tosi viihtyisiä 
mun mielestäni.

Haastateltava työntekijä luokittelee asumisen laatua arava-tasoksi. Se-
lonteollaan hän tuo esiin nerokkaana pitämänsä tilaratkaisun, johon hän 
olisi itsekin tyytyväinen kuvitteellisena talon asukkaana. Kenelle tahansa 
kelpaavalla asunnon kuvauksella työntekijä vakuuttaa kuulijaa asumisen 
tasosta, mutta samalla estää kadehtimisen, koska Arava-taso ei tarjoa luk-
susta. Arava-tasoa ei sovelleta pelkästään asumispalveluihin, vaan kaikkiin 
Aran rahoittamiin asuntokohteisiin. Haastateltava vertailee ns. tavallista 
vuokra-asuntoa asumispalvelun asuntoihin, eikä näe tilaratkaisujen osalta 
muuta eroa kuin erilaiset palohälyttimet. Minkä tahansa asunnon laatuvaa-
timuksiin sopivat haastateltavan luettelemat ominaisuudet: tilaa säästävä 
pohjaratkaisu, valoisa, erillinen makuualko-ovi, keittiö, wc ja suihku. Kaikki 
asunnot eivät ole yhtä valoisia, mutta yleisarvosanaksi haastateltava antaa 
laadulle: viihtyisä.

Seuraavassa otteessa asukas määrittelee mikä on asumisessa tärkeintä:

P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:49 [K2: No, onko asunnon rauhallis..]  (259:264)   (Super)
Codes: [asumisen laatu – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [koti – Families (2): Askel eteen-
päin, Hyvä asuminen] [ystävät – Families (2): Askel eteenpäin, Häiriöt]    No memos

K2: No, onko asunnon rauhallisuudel tärkee merkitys asumise vai mikä siinä on 
tärkeetä?
V: Mikä siin on tärkeintä?
K2: Nii, onk se rauhallisuus?
V: Ei, ei se o mul mitään merkityst vaik olis hirvee meteli koko ajan mut ei joo, 
tuol on tosi hiljasta. Mutta tärkeint on se, että on avain ja se sopii johki ovee ja se 
aukee sillä ja muitten avaimet ei käy siihen. Niinku et ne käy vaan niitten koteihin.
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K2: Säilyy yksityisyys?
V: Nii ja että ihmiset ymmärtäs, nää ketkä tulee tänne kylään, et tää on meidän 
koti, helvetti soikoon, eikä mikään niinku kamaluukku! Et tääl voi tulla ja mennä 
ihan miten vaan ja tehä mitä haluu, ei, ei käy!

Haastateltava ei näe kysyjän tarjoamaa rauhallisuutta tärkeimmäksi laatu-
kriteeriksi asumisessaan. Haastateltava sietäisi meteliäkin, vaikka sitä ei ole, 
mutta tärkeintä on oma avain omaan oveen. Haastateltava korostaa kui-
tenkin kotia ja sen yksityisyyttä. Yksityisyys ei kuitenkaan sulje sosiaalista 
kanssakäymistä pois. Koti on paikka ja asunto, mutta haastateltava tuo esiin 
selonteossaan kodin kunnioittamisen. Puheen lauserakenne vaihtuu pas-
siivista aktiiviksi lähestyttäessä asukkaan omaa kotia. Kodin yksityisyyttä 
korostaakseen haastateltava vertaa kotia ja kamaluukkua keskenään. Hän 
korostaa yksityisyytensä ja itsemääräämisensä rajoja suhteessa toisten päih-
teiden käyttöön. Kamaluukkuun tullaan ja mennään miten vain ja siellä teh-
dään mitä halutaan, mutta se ei käy kodissa laatuun. Vaikka haastateltavan 
kodissa käytettäisiin päihteitä, ei se oikeuta miten tahansa kulkemiseen tai 
tekemiseen mitä tahansa. Haastateltava luo moraalista järjestystä laatimalla 
oman asuntonsa säännöt.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Jokainen asukas laatii kirjallisena oman kotinsa säännöt.
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Useimmat asukkaat määrittelevät haastatteluissa asumispalveluiden laatua 
vertailemalla saamaansa asuntoa asuntolaan. Tässä vertailussa asumispal-
veluiden asunnot saavat korkeat laatuarvioinnit, kodin ilmauksen. Seuraa-
vassa otteessa asukas määrittelee asunnon laatua kodin ja asunnon välillä:

Ote: P 1: 1.asukashaastattelu K.txt – 1:22 [K: Koetko sä tän asunnon kodik..]  (97:100)   (Super)
Codes: [koti – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen]    No memos

K: Koetko sä tän asunnon kodiksesi?
V: Kyllä tää on mulle koti, että ei mulla ole valittamista, et täällä mä olen ja teen 
mitä teen.
K: Onko tämä enemmän asunto kuin koti, jos pitäisi valita?
V: Asunto enemmänki, koti ois vähä enemmän henkevä, niinku tapuhtumia, ja 
ehkei niin yksin ja et ois joku toinenki.

Aluksi haastateltava kuvaa asuntoa kodikseen, hänellä ei ole mitään valit-
tamista. Päinvastoin hänellä on paikka jossa hän voi tehdä mitä haluaa. 
Haastattelija pyytää kuitenkin vertailemaan kodin ja asunnon välillä, kum-
man hän valitsi? Vastaus on yllättävä. Asunnossa ei ole mitään valitettavaa, 
mutta se on enemmän asunto kuin koti. Haastateltava herättää kysymyksen 
ja vastaa siihen samalla: henkevyyttä, tapahtumia ja toinen ihminen puut-
tuu. Haastateltava määrittelee kodin sosiaalisten suhteiden ja niiden kautta 
syntyvien tapahtumien ja henkisen yhteyden kautta. 

Muissa asukashaastatteluissa sosiaalisten suhteiden ohella toivottiin mah-
dollisuutta pitää lemmikkieläimiä, mutta niitä ei asuntoihin saa ottaa aller-
giasyistä.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Haastateltavan kaltaiset, yksinäisyydestä kärsivät voisivat hyötyä ystävä- tai lähimmäis-
palvelusta. Myös erilaisiin (urheilu- ja kulttuuri) tapahtumiin voisi olla kiinnostusta, jos 
saattaja olisi saatavilla.
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Seuraava ote liittyy kodin hoitamiseen. Siinä tulee esiin asumispalveluasun-
non ja oman kodin rajapinta:

Ote P 6: 7. Asukashaastattelu.txt – 6:42 [K: Mites nää asukaskokoukset s..]  (255:264)  (Super)
Codes: [osallistuminen talon kehittämiseen – Families (2): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen] 
No memos

K: Mites nää asukaskokoukset sä et oo niistä sitten kiinnostunut?
V: No ku mä kysyin (asukkaan nimi) et mitä siellä puhutaan, se sano et ei mitään 
järkevää et ei kannata mennä, niin mä sit et kyl mä meen sinne joku kerta.
K: Kannattas mennä joku kerta? Että siellä kuitenki puhutaan yhteisistä talon 
asioista ja päättämään. Et just kysytään mitä ois kehittämistä ja vaikuttamista, 
toivomuksia on ja näin et on hirveen tärkeää saada palautetta, pystyy kehittää 
eteenpäin näitä.
K: Tuntuuko susta et kuuluuko asukkaan ääni täs talos?
V: No musta tuntuu ettei oikein kuulu, et piti tulla sauna mut ei tullu ja piti ikkunat 
pestä ja ei pesty ja kesällä ja ei mitään tapahtunut.
K: Et sulle ikkunan pesu niinku näkyy?
V: Joo moni sano et pitäs pestä.
K: Ootteko itse sitten pessy?
V: Kyl ne varmaan saa itte pestä.

Haastateltava kategorisoi asumistaan asumispalveluyksikössä. Selonteollaan 
hän tuo esiin sen, että oma tekeminen on viimeinen vaihtoehto. Keskustelu 
alkaa asukaskokouksista ja niissä käytävistä teemoista, vaikka haastateltava 
ei itse ole siellä ollut. Hän on kuitenkin aikeissa osallistua asukaskokouksiin. 
Hän on havainnut, että ikkunat pitäisi pestä. Haastateltava ottaa laajemman 
joukon taustatuekseen, jonka yhteinen viesti on, että ikkunat pitäisi pestä. 
Piti pestä jo kesällä, mutta koska niin ei tapahtunut, herää haastattelijallekin 
kysymys: oletteko itse pessyt. Talon asioihin vaikuttamisessa ei ole keskustel-
tu asukkaiden omasta tekemisestä. Haastateltavan ajatus omasta kodista saa 
hänet uskomaan, että ikkunat saa varmaan itsekin pestä. Kyse on asunnon 
ulkoikkunoista, koska sisäikkunat kuuluvat asuntoon ja asukkaan siivotta-
viin kohteisiin. Asukas puhuu samalla omatoimisuudesta ja luvanvaraisen 
toiminnan rajapinnasta.
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Muut asukkaiden maininnat asumisen parantamisesta liittyvät mm. asu-
misen viihtyvyyteen (kukkia takapihalle) ja asunnon keskeiseen sijaintiin 
(hyvät kulkuyhteydet). Henkilökunnan luotettavuus liitettiin myös hyvään 
asumiseen. Yksi asukas antoi sille kouluarvosanan kahdeksan.

3.4.2. Hyvän asumisen tukeminen

Edellä todettiin, että asumisen tukemisessa keskeisintä on asumisen on-
nistuminen. Asumisen laadun osalta asumisen tukeminen on pyrkimystä 
asukkaan asumistason maksimoimiseen. 

Seuraavassa otteessa työntekijä arvioi hyvän asumisen ”beisik-juttuja”:

P 8: litterointi_ttekijä3.txt – 8:13 [K2: Tossa tuliki että (yskäsy)..]  (56:57)  (Super)
Codes: [asumisen laatu – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [tiedottaminen – Families (2): 
Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K2: Tossa tuliki että (yskäsy) että arvioi asumisyksikön asuntoja, et mitä asukkaat 
saavat? Onko heillä oma wc-, suihku- tai keitto-mahdollisuudet?
V: Niin onhan. (K1:Joo (hiljaa))Heillä on (K1:kyllä (hiljaa))mun mielestä kaikki nämä 
ja sitku on pesutupa, siellä voi pestä pyykit, kuivattaa ja niinkun näin että ja sitku 
on toi päivätoimintakeskus, siellä voi lukea lehdet, kattoo telkkaa, juoda kahvia, 
seurustella, vähän taikka siis on semmonen ihminen, joka pystyy tota tietokonet-
taan opastamaan, tietokoneen käytössä ja silleen et niinku (K?:Joh (hiljaa))  ja 
kuitenki sellasia beisik-juttuja, mitä nyt ajatellaan, et ihmisellä pitäis olla (K?: aha 
(hiljaa)) nykypäivänä.

Tilojen käytössä haastateltava kuvaa asukkaan käytössä olevia perustiloja. 
Tilavalikoima on laajempi kuin tavallisen kerrostaloasukkaan. Selonteol-
laan haastateltava kuvaa yhtäältä arjen sujumiseen liittyviä tiloja ja toisaalta 
yhteiskuntaan integroitumisen välineitä. Asukkaiden väliselle sosiaaliselle 
kanssakäymiselle ja lehtien, television ja tietokoneen käytölle on tila päivä-
toimintakeskuksessa. ”Beisik-jutut” tietokoneella liittyvät erilaisiin asioimi-
siin viranomaisten kanssa, kuten työvoimatoimisto, Kela, terveysasemat jne. 
Tiedon saamisen lisäksi internetiin on siirretty erilaisia lomakkeita, joiden 
avulla asioimista helpotetaan. Samalla luovutaan paperilomakkeiden käy-
töstä. Sähköistä asiointia jopa suositetaan. Haastateltava viittaa henkilöön, 
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joka opastaa tietokoneen käytössä. Haastateltava tuo selonteollaan esiin, 
että kaikilta edellytetään yhä enemmän valmiuksia toimia sähköisen tiedon-
saannin parissa sekä avointa pääsyä nettiin että siihen käytettävien laitteiden 
saatavuutta. 

Seuraava otteessa asukas kuvaa pärjäämistään tietoyhteiskunnassa:

P 6: 7. Asukashaastattelu.txt – 6:30 [V: Joo osaan mä käyttää tietok..]  (184:188)  (Super)
Codes: [tiedottaminen – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [ystävät – Families (2): Askel 
eteenpäin, Häiriöt]    No memos

V: Joo osaan mä käyttää tietokonetta.
K: Et osaat hakea tietoa? Et sieltähän voi tehä just näitä vuokrahakemuksia? Et 
siihen et kaipaa tukea tai opastusta?
V: En joo kyl mä osaan, et mun entinen avomies osas ja se mulle neuvo, sit kokei-
lutyös ku mä olin vuonna 2002 niin siellähän oli viikon kurssi et heti ku opettajan 
silmä vältti niin mä hyppäsin nettiin.
K: Millä palstoilla sä kävit, shatti palstoilla?
V: Joo ja nää huutonetit sieltä mä aikoinaan pyöränki ostin, pitäs itelle hommata 
tietokone on mul kyllä sähköpostiosoitekin.

Asukkaan asumisen onnistumisessa haetaan polkuja myös tietoyhteiskun-
taan integroitumista tukemalla. Haastateltava ei ole noviisi tietokoneen käy-
tössä. Selonteollaan hän kuvaa käymäänsä kurssia, jossa hän on ehtinyt hy-
pätä näppärästi netin puolelle opetuksen ohessa. Entisen avomiehen antama 
tuki ja oma kiinnostus motivoivat hyödyntämään tietokonetta, internetiä ja 
sen erilaisia palveluita. Tietokone ei puheessa muodostu statussymboliksi, 
vaikka haastateltava haluaisi koneen itselleen. Oman tietokoneen mainitse-
misella haastateltava kuvaa sitä, että hänellä olisi pääsy tietokoneelle esimer-
kiksi kurssille ja asumispalveluihin. Omalla tietokoneella on enemmänkin 
välineellinen arvo, se lisäisi hänen mahdollisuuksiaan osallistua hankkia 
edullisesti tarvitsemiaan tavaroita. Sähköpostiosoite antaa haastateltavalle 
paikan tietoyhteiskunnassa, hän voi olla yhteydessä muihin ihmisiin ja hä-
neen voi ottaa yhteyttä. 

Haastateltavien kesken oli huomattavia eroja atk-osaamisen suhteen. Osalla 
oli vuosien kokemus ja osa ei ollut käyttänyt lainkaan. Kuten edellisessäkin 
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otteessa ilmeni, on vertaisoppimisella merkitystä ainakin motivaation yllä-
pitämisen suhteen. Tässäkin tutkimuksessa on ollut mukana kokemustutki-
joita, jotka ovat osallistuneet haastatteluihin ja niiden litterointiin. Heidän 
panostaan tarvitaan asukaslähtöisen laadun tutkimiseen ja seurantaan.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Tietokoneen ympärille rakennetuista asioimiseen ja vapaa-ajan harrastuksiin  
(esim. valokuvaus) liittyvistä ryhmistä on saatu hyviä kokemuksia asumispalveluissa. 

3.4.3. Harrastukset ja hyvä asuminen

Seuraava ote kuvaa työntekijän kyynistä suhtautumista harrastuksiin:

P15: 4.työntekijähaastattelu.txt – 15:20 [K1: Joo kyllä, kyllä. Vastaat ..]  (59:60)  (Super)
Codes: [asukkaiden vapaa-aika] [harrastukset – Family: Hyvä asuminen] [päihde – Family: Häiriöt]
No memos

K1: Joo kyllä, kyllä. Vastaat niinku tulee.. No, vastaavatko palvelut asukkaan tar-
peisiin ja mitä harrastus ja vapaa-ajanpalveluita asumisyksikkö tarjoaa?
V: (..) Öö.. Vapaa-ajanpalveluita (..) Meil on pingispöytä. Joku on joskus pyytäny 
nois talokokouksissa, et pitäis olla biljardipöytä. Ja, jos aatellaan tätä, tätä ongel-
maa mikä näillä ihmisillä on niin kauheesti pitäis olla kaikkee, mut sit kuitenkaan 
ei sitouduta mihinkään. Et se on se ongelma ehkä siinä, että, et se on vaan ikäänku 
se semmosen haluamisen tarve, mut sit kuitenkaan ei, ei niinku mihinkään, mi-
hinkään niinku tartuta. Et se on hyvin vähäistä, mitä esimerkiks.. ihmiset istuu kat-
somassa televisiioo päiväkeskuksessa tai lukemassa lehtiä tai.. tai muuta. Et siitä, 
sitäki taustaa vasten nii voi ajatella, et se on niin vahva se päihdeongelma siellä, 
et se menee kaiken edelle. Se on niinku koko elämä. Kaikki muu on sivuseikkaa. 
(..) Et en usko ollenkaa, etteikö niinku, jos joku vaikka ilmasis halunsa esimerkiks 
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lähtee.. lähtee vaikka öö lätkämatsiin tai.. tai ulos kävelemään mikäli siihen on 
mahdollisuutta ihan vaan.. haukkaamaan raitista ilmaa niin en usko, etteikö sii-
hen sitte aikaa ja mahdollisuutta ole, jos, jos asukas sen selkeesti ilmasis, et hän 
näin haluais. Ihan siis pelkästään semmost sosiaalista kanssakäymistä, normaalia 
ihmisten välistä vuorovaikutusta. Näin me ajattelemme.

Haastateltava jaottelee puheessaan asukkaiden harrastusmahdollisuuksia 
haluamiseen ja tarttumiseen. Selonteollaan hän korostaa päihdeongelman 
keskeistä asemaa asukkaiden elämässä. Asukkaiden puheen harrastuksista 
hän määrittelee haluamisen tarpeeksi, ei harrastamisen tarpeeksi. Harras-
tusten tarjoamisen ja käytännön toteutumisen esteeksi haastateltava mää-
rittelee sitoutumisen puutteen. Sitoutumista estää puolestaan päihdeon-
gelma. Syntyy kehämäinen päätelmäketju: koska päihderiippuvainen on 
addiktoitunut eikä kykene sitoutumaan harrastuksiin, hänelle ei kannata 
tarjota muuta kuin passiivista osallisuutta katsojana tai lukijana. Selonteon 
lauseet vaihtelevat alun passiivimuodoista minä -muotoisiin lauseisiin ja 
lopuksi me -muotoiseen lauseeseen: näin me ajattelemme. Lausemuodoilla 
selonteossa vakuutetaan kuulijaa, haastateltavan lisäksi me (työntekijät?) 
ajattelemme näin.

Selonteko saa pohtimaan sitoutumisen puutetta yhteiskunnassa laajemmin-
kin. Post-moderniin yhteiskuntaan liitetään heikko sitoutuminen erilaisiin 
tapahtumiin. Sitoutuminen voi tapahtua osallistumalla tai kuluttamalla 
yksittäisessä tilanteessa. Asunnottoman, toimeentulotuella asuvan on ehkä 
vaikea osallistua kuluttamalla, mutta päihdeongelma on saattanut johtaa 
ulos ajamiseen sitoutumista edellyttävistä tapahtumista. Kausaalisia, ke-
hämäisiä päätelmiä tulisi purkaa asukkaista käsin, ei työntekijöistä käsin. 
Silloin harrastuksiin sitoutumisen halu, tarve ja kokemukset voisivat aueta 
esimerkiksi kysymyksinä arvostuksesta ja osallisuudesta.

Seuraava ote jatkaa asukkaan pohdintaa harrastus-teemasta:
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P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:44 [K2: Pitäskö sun mielestä täs t..]  (209:220)  (Super)
Codes: [asukkaiden vapaa-aika] [harrastukset – Family: Hyvä asuminen] [tilojen toimivuus – Families (2): 
Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K2: Pitäskö sun mielestä täs talos olla enemmän töitä tai harrastusmahdollisuuksia? 
V: Näist on puhuttu niin paljon, just näistä harrastusmahdollisuuksista ja kaikista. 
Ja mitään ei oo tapahtunu, mun käsittääkseni ainakaan. Ja tota, en mä tiedä, mä 
en ainakaan jaksa enää niinku jos vuosi koht jauhettu samoja asioita ja ei mitään 
tapahdu. Kukaan ei vaan tiedä.
K2: Mitä sä harrastaisit jos voisit harrastaa?
V: No tiedätsä mä haluaisi vaan et niinku oltas vaan, mul on ihan sama kuka siinä 
tekis ja mitä. Vaan niinku oltas, jengi vaik kokoontus jonneki. Ja niinku mulle on 
ihan sama.

Haastateltava asukas aloittaa puheenvuoronsa viittaamalla yleiseen keskus-
teluun: ”näist on puhuttu paljon”. Mitään ei ilmeisesti tapahdu, jos hen-
kilökunta suhtautuu skeptisesti keskusteluun harrastuksista. Tämä ei ole 
kuitenkaan selonteon fokus. Haastateltava tuo esiin omakohtaisen halunsa 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Harrastuksen vaihtoehdoksi hän tuo mah-
dollisuuden vain olla, olla yhdessä. Se mitä tehdään, on toisarvoista. Hyvään 
asumiseen liittyen asukas kaipaa yhteisöllisyyttä esimerkiksi harrastusten 
kautta. 

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Harrastusten osalta pitäisi ehkä enemmän miettiä mahdollisuutta rakentaa yh-
teisöllisyyttä kuin sitoutumista. Asukkaan kokemus yhteisöllisyydestä voi syntyä 
yksittäisistä tilanteistakin, vaikka kykyä sitoutumiseen ei ole.
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Harrastuksista puhuttaessa kolme haastateltavaa kertoi, ettei ole ketään, joka 
osaisi pelata shakkia. Kokemustutkijan lisäksi talossa on siis ainakin neljä 
ihmistä, jotka osaavat pelata shakkia. Tällaisia käsityksiä yksin ”pelaamises-
ta” voi liittyä muihinkin harrastuksiin. Muita pieniä, hiljaisia toivomuksia 
harrastusten suhteen tuli esiin haastatteluissa, esim. kukkien istuttaminen 
keväällä, punttisali ja maton kutominen. Osa asukkaiden mainitsemista 
harrastuksista tapahtui omassa asunnossa, kuten lukeminen, maalaus tai 
musiikin kuuntelu. Niitä voi halutessa harrastaa yhdessäkin. 

3.4.4. Kokemusasiantuntijuus ja hyvä asuminen

Seuraavassa otteessa työntekijä arvioi kokemusasiantuntijuutta asumispal-
velujen kehittämisen suhteen. Hyvää asumista voi varmistaa ammatillisen 
osaamisen lisäksi asunnottomuuden kokeneen avulla. 

P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:54 [Miten asukkaiden kokemusasiant..]  (208:209)  (Super)
Codes: [kokemusasiantuntijuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K: Miten asukkaiden kokemusasiantuntemusta voisi hyödyntää asumuspalvelu-
yksikössä?
V: Nyt menee liian korkealentoseksi (hiljaa). A a aa (tauko) mä luulen, että n koke-
musasiantuntijuutta tulee varmaan hyviä kehittämisideoita, semmosia mitä, eh, 
ehkä niinku tollaset rivityöntekijät ilman asunnottomuus-taustaa tai muuta ei tuu 
edes ajatelleeks, siinä se perspektiivi on kumminki nii erilainen ku mikä taas sitte 
vastavalmistuneella lähihoitajalla. Mun mielestä ois hyvä kuunnella kyllä heidän 
näkemystään just varsinki tänkin yksikön kehittämisessä.

Haastateltava kuulee kysymyksen aluksi korkealentoiseksi, mutta hetken 
tauon jälkeen hän palaa asunnottoman kokemuksiin. Kokemusasiantuntijan 
vastakohdaksi hän ottaa vastavalmistuneen lähihoitajan. Asunnottomuuden 
kokeneen vastakohdaksi tulee vertailussa kokemattomuus. Kokemuksen 
hankkimisen logiikkaan kuuluu, että sitä ei hankita kirjoista opiskelemal-
la, vaan subjektiivisten elämäkokemusten kautta. Kokemuksista voi oppia 
asioita, mutta oppimisprosessi on erilainen kuin ammatillisessa koulu-
tuksessa. Vertailemalla haastateltava luo tilaa kokemusasiantuntijuudelle 
ja sen annille asumispalvelujen kehittämiseksi näkökulmalla, jota ”ei tuu 
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edes ajatelleeks”. Kokemusasiantuntijuus voi työntekijän puheen perusteella 
avata uusia näkökulmia. Selonteollaan haastateltava tukee ajatusta erilaisis-
ta näkökulmista lähteville kehittämisajatuksille, joita ”ois hyvä kuunnella”. 
Ammatillisen osaamisen ja kokemusasiantuntijuuden välille haastateltava 
rakentaa puheellaan asumispalvelujen kehittämisen dialogia.

3.4.5 Koti hyvän asumisen tyyssijana

Edellä on tullut jo esiin hyvään asumiseen liittyviä kodin ominaisuuksia, yh-
täältä koti näyttää vertailuna laitokseen tai asuntolaan kodilta oman rauhan 
ja itsemääräämisen vuoksi. Toisaalta kodin muodostaa aravatasoisen asun-
non ominaisuuksien ja niistä huolehtimisen lisäksi sosiaaliset suhteet. Jotta 
koti pysyy kotina, eikä muutu ”kamaluukuksi”, pitää kodilla olla säännöt 
ja säännöistä on pidettävä kiinni. Ilman vertailua laitokseen tai asuntolaan 
kotiin liitettiin viihtyvyyden määritelmiä, mitä haastateltavat halusivat lisätä 
sisustamalla. Viihtyvyyteen panostamista ja omien sääntöjen luomista voi 
luokitella oman kodin arvostuksen kategoriaan.

3.4.6. Osallistuminen talon kehittämiseen

Asukastoimikunnan lisäksi talossa kokoontuu talonkokous, joka on kaikille 
avoin. 

Seuraavassa otteessa asukas muistelee osallistumistaan laitoksen viihtyvyy-
den parantamiseksi:

P 4: 4.Asukashaastattelu..txt – 4:34 [K: No kaipaatsä jotain harrast..]  (309:311)  (Super)
Codes: [asukkaiden vapaa-aika] [harrastukset – Family: Hyvä asuminen] [tilojen toimivuus – Families (2): 
Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K: No kaipaatsä jotain harrastuksia täällä talossa jossa vois käydä? Käytkö sä tossa 
päiväkeskuksen tilassa?
V: Joo mä oon vähä esittäny toiveeni, mikäs mikäs se olis no mun toiveeni olis 
mä sen sanoin yks mulla oli se mieles ja se mun naapuri oli tämä (nimi) mikä se 
oli (nimi) juu niin mä sanoin, ku hän terästäyty niin hän terästäyty tänne tehdään 
punttisali, et mitä sitä nyt punttisalia et tonne reippailee, minä esitin toiveeni 
mattopuut matonkutomista, sitä mä huoltolassa tein, mattoja kudoin, ja niin ki-
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vaa et mä en ois syömään malttanu lähteä, se oli silloin sielä ruokalan alakerrassa 
silloin ne mattopuut, ja tämä työnohjaaja joka pää hän oli siellä valvo sitä pesula 
toimintaa, mut sit hän sitten myös muuta työ jota pitäs tehdä, hän piti sitä sitten 
ja kiva ihminen sieltä anto kyytiä niille utelialleki ne kaks kaveria siellä oli kuteita 
leikkaamas, juu te voitte lähteä ei tarvita enää, hän, mä tein ensteks sinne, niin 
hän sitten sano mulle ku oli saanu kuteidenleikkaajat veks ensin, niin sano et kuule 
hän hommaa uutta kudetta ja et on suunnitelmis sellanen et uusista kutimista 
tehään tonne kuntoutus puolelle uudet matot, mä sit et kivaa no sehän kivaa 
kyllähän minä näitä tässä pärskin, joo et ei ja sitten viis sitten niistä vanhoista ku-
teista se oli keltasävystä se vanhakude, niin mä en tiedä ees kuinka monta mattoa 
mut sen yhden maton ostin enkä mä sitä (asunnon paikka) sitä raaskinu viedä, ja 
sitten uusista kuteista mä sitten tein yhen itelle jonka mä sitten ostin itelle, ja sinne 
ruokalaan tein niitä poppanoita liinoja uudet poppnaliinat ruokalaan, ja itelle mä 
tein yhen tein kaupat ohjaajan kans, mutta ne matot jotka meni sinne kuntoutus 
osastolle, mä kyl sitten neuvoin sitä miten mä löydän sen mä halusin nähdä ne 
lattialla, ku (ohjaajalla) oli vanhaa punalankaa ja ne oli vihreät sävyt punapäät ne 
jutut, niin sitten mä näin nämä sitten, ei et tehään sittenki tämmöset tämä tämä 
päivystäjä sano et ei kuule et ei ne siellä sormillaan ole et mä olen siellä kutomos 
töissä, mä esitin toivomuksen että mä näkisin ne lattialla valmiina, ei ei juu kun 
ne on täällä ne on tuolla toimisto rakennuksessa, no mä sanoin ai jaa no et täytyy 
mennä sitten sinne no menin sitten sinne.

Haastateltava muistelee mukavaa kokemustaan n huoltolasta. Hän toivoi 
punttisalin lisäksi mattopuita, joilla hän voisi kutoa mattoa. Puhe vaikuttaa 
aluksi tajunnanvirralta, jossa tapahtumat ja puhutut kommentit sekoittuvat, 
mutta se saa nopeasti kertomuksen muodon, jolla on alku, loppu ja etene-
vä tarina. Selonteollaan haastateltava tuo esiin, miksi hänellä on syytä olla 
ylpeä työnsä tuloksista. Osaamisestaan innostumista kuvaa se, että hän ei 
olisi malttanut lähteä syömäänkään. Haastateltava kutoi mattoja ja poppa-
noita eri pisteisiin. Joku matto kelpasi ohjaajalle ja jonkun hän osti vielä 
itselleenkin. Ylpeyden aiheeksi nousee myös se, että hänen kutomansa mat-
to on toimiston lattialla. Haastateltava nostaa esiin luterilaisen työetiikan 
puheenvuorossaan: työllään hän palvelee lähimmäistään ja hyödyn saavat 
muutkin kuin vain työntekijä. Työn etiikka liittyy vahvimmin yhteiskun-
taan integroitumiseen, mutta sitä on käytetty pitkään, esimerkiksi entisissä 
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työlaitoksissa, kuntoutuksen perusteluna. Päihderiippuvuus, josta haastatel-
tava ei mainitse mitään, voi vaihtua työriippuvuudeksi ja haluksi hyvittää 
päihteidenkäyttöään työpanoksellaan muille. Riippuvuuden korvaamista 
toisella riippuvuudella, vaikka siitä olisi vähemmän haittavaikutuksia, ei 
pidetä kuntoutumisen kannalta positiivisena strategiana.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Tämä ote saa kuitenkin pohtimaan asumispalveluiden asukkaiden oman tar-
vitsevuuden (sosiaalinen, taloudellinen ja emotionaalinen) suhdetta yhteisöl-
lisyyteen. Voisiko asukkaita ohjata toteuttamaan jonkin projektin, esimerkiksi 
otteessa ilmenevän kaltaisen, ohjaajan tuella yhteiseksi hyväksi, josta myös 
asukas voisi olla ylpeä? Oma näkyvä panos yhteiseksi hyväksi voisi lisätä asu-
mistyytyväisyyttä. Tällä hetkellä kannustinrahaa maksetaan palvelutehtävistä, 
joista ei yleensä jää näkyvää tai henkilöön kohdistettavaa työn jälkeä. Kysymys 
ei ole helppo. Työn etiikka voi vaihdella eri ikäpolvien välillä ja asukkaiden kyvyt 
sitoutua pitkäjänteiseen tekemiseen voi lopahtaa.
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3.4.7. Terveyden seuranta 

Asukkaiden terveyden seuranta on jaettu ns. omaohjattaviin, eli jokaisella 
työntekijällä on tietty määrä asukaita, joiden terveystilannetta he seuraavat. 
Seuraava ote kuvaa jalkautumista, asukasta ei vain neuvota, vaan ohjataan 
perille asti palveluun:

P11: työntekijän haastattelu1.txt – 11:24 [V: Lähdetään myös, jos tarve s..]  (127:127)  (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [terveyden 
seuranta - Family: Hyvä asuminen] [toipuminen – Family: Askel eteenpäin]    No memos

V: Lähdetään myös, jos tarve sitä vaatii elikkä
(K1: Joo. (hiljaa)) siis jos esimerkiks lääkäriin aika useesti lähdetään mukaan Et 
ihan jollekkin riittää se, että me muistutetaan ja tullaan herättää, et hei tänään on 
lääkäri. Jotkut tarvii sen, että me lähetään sinne mukaan. Ja tietyissä tapauksissa 
voidaan esimerkiks lähtee ihan vaan kauppaan mukaan. 
(K1: Joo(hiljaa)) Et katotaan yhdessä, et mitä sieltä tarvii. Et jotkut asukkaat ei vält-
tämättä yksin kykene käymään kaupassa. Ja tota siinäkin ohjataan, ohjataan sitten. 
Ja sit tietyissä tapauksissa, jos velkaneuvontaan menee tai muuta niin voidaan 
ihan sellasessaki, sellasiinki lähtee mukaan. Ja sitten on ihan verkostopalavereita 
tietyis tilanteissa. Esimerkiks katkon työntekijä ja meidän työntekijä tai h-klinikan 
työntekijä, niin sellasissaki voidaan olla sitten mukana.

Haastateltava tuo asukaskeskeisestä työtavasta esiin tarpeen mukaisen 
toiminnan kategorian. Työn keskipiste siirtyy yleisistä asumisen tarpeista 
asukkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin. Selonteollaan hän tuo esiin tarpeesta 
lähtevän jalkautumisen tärkeyden, asukkaan mukana olemisen. Terveyden 
seuranta saa siis myös konkreettisen toteutuksen, ohjausta kädestä pitäen. 
Haastateltava lähtee asukkaan tarpeesta ”jotkut tarvii sen”, tarpeen taustalla 
voivat olla asukkaan pelot, heikko terveys, epähygienia tai syrjintä suhteessa 
muihin palvelujen käyttäjiin, vähättelyä tai syyllistämistä. Haastateltava laa-
jentaa terveyden seurannasta muihin asioimisiin, kuten kaupassa käyntiin, 
velkaneuvontaan, verkostopalavereihin sekä katkaisu- ja huumehoitoon. 
Mukana oleminen tukee asukkaan asioinnin osaamista, talouden kuntoon 
saamista ja toipumista. Selonteollaan haastateltava tuo esiin terveyden seu-
rannassa ja tukemisessa laajemmat ulottuvuudet, kuten ravinto, velkaantu-
minen, hoitoon hakeutuminen ja verkostoissa toimiminen.
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Terveyden seurantaa eivät tee vain työntekijät, kuten seuraavasta otteesta 
ilmenee:

P11: työntekijän haastattelu1.txt – 11:44 [V: On sitäki iha, se et asukka..]  (179:179)  (Super)
Codes: [kokemusasiantuntijuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [terveyden seuranta – 
Family: Hyvä asuminen]    No memos

V: On sitäki iha, se et asukkaat huolehtii toisistaan, et jos on nähny huonossa 
kunnossa nii tulee sanoo et hei kannattaako käydä kattoo et näin, tän ja tän ih-
misen, ni että huonossa kunnossa, että on semmostaki  hu huolehtimista, mutta 
tota. Ja se on kiva nähä, mut se on tietyt piirit, mitkä huolehtii toisistaan. Täällä 
on selkeesti sellasta omaa porukkaansa, ja varsinki narkomaanit ja alkoholistit on 
aika, ihan eri puolilla hh aika lailla sillein, sekakäyttäjät sluibailee siinä puolelta 
toiselle, mutta ne on aika selkeet että. Mut on semmosta huolehtimista kyllä. (k?: 
juuh  Ja se on tosi hyvä juttu. 

Haastateltava kategorisoi asukkaita eri ryhmiin, ”piireihin” kuten narko-
maaneihin, alkoholisteihin ja sekakäyttäjiin. Kategorisointinsa kautta haas-
tateltava havainnoi eri ryhmien huolehtimista toisistaan. Selonteollaan hän 
tuo esiin, että vaikka alkoholistit ja narkomaanit ovat eri puolilla, syntyy 
ryhmien sisällä keskinäistä huolehtimista. Huoli toisesta asukkaasta saa-
tetaan työntekijän tietoon. Asukkaiden omat voimavarat tai osaaminen ei 
riitä seuraamista pidemmälle, mutta huoli toisesta jaetaan henkilökunnan 
kanssa. Moraalisen järjestyksen kannalta huoli toisesta asukkaasta viestittää 
ainakin pienemmissä ryhmissä, että tämä on ystävien keskellä.

3.4.8. Tiedottaminen

Hyvän asumisen kannalta tiedottamisen haasteena on ajoittua oikeaan ai-
kaan ja kaikille asukkaille. Aiemmin on tässä tutkimuksessa todettu, ettei 
kaupungilta tule riittävästi tietoa asumispalveluyksikköön uusista asuk-
kaista tai heidän valintaperusteistaan. Myöskään asukkaat eivät saa tietoa 
erilaisista asumispalveluvaihtoehdoista, saati että he voisivat valita eri vaih-
toehtojen pohjalta itselleen parhaimmin sopivan. Tiedottamisella, siis sen 
puuttumisella, on haastatteluiden perusteella merkitystä asunnon saannin 
ajankohdan, palvelujen sijainnin ja palveluihin asennoitumisen suhteen. 
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Seuraavassa otteessa asukkaalla on ehdotus tiedottamiseen kun asunto on 
saatu ja siihen on asetuttu asumaan:

P 1: 1.asukashaastattelu K.txt – 1:18 [K: Keneltä sait tietoa asumisp..]  (79:82)  (Super)
Codes: [tiedottaminen – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

K: Keneltä sait tietoa asumispalveluista?
V: Se on ollu aika heikkoa, mä vaan ollu paikallani, ei mitään tiedotus puolta ei 
tule mitään tiedotuslehteä.
K: Sä kaipaisit semmosta missä ois tietoa jostain tapahtumista?
V: Vois olla semmonen tiedotuslehti jossa olisi tietoa tapahtumista, tai A4-paperi 
jossa oisi tiedotuksia, mitä ois ajankohtasta.

Haastateltava luokittelee itsensä passiiviseksi liikkujaksi, paikalla olijaksi. 
Selonteollaan hän tuo esiin, että paikalla olija haluaa tietoa asumispalve-
luista. Haastateltava ei erittele mitä tietoa hän erityisesti haluaisi, vaan ajan 
tasalla oleminen on tärkeää. Haastattelijan kysymykseen tapahtumista, 
asukas vastaa konkreettisella ehdotuksella, joka huomioi myös passiiviset 
liikkujat. A4-paperilla haastateltava viittaa tavalliseen paperiin joka ei ole 
mikään painotuote. Olennaisinta on että ajankohtainen tieto kulkisi talon 
tapahtumista. 

Tiedotuksessa pyritään yhä enemmän vastavuoroisuuteen, mutta se edel-
lyttää joko liikkeelle lähtöä tai median tavoittamiseen sopivia välineitä. Tie-
totulvasta puhutaan yleensä niiden ihmisten osalta, jotka pääsevät median 
piiriin ja jotka hakevat sieltä aktiivisesti tietoa. Väliinputoajaksi voivat jäädä 
liikuntarajoitteiset, joilla ei ole joko pääsyä tai uskallusta liikkua ja hakea 
kaipaamaansa tietoa. Asumisyksikön päivittäisillä tapahtumilla voi olla 
asukkaille iso uutisarvo.
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KEHITTÄMISEHDOTUS 

Haastateltava tekee niin konkreettisen ehdotuksen otteessa, että se toimii sel-
laisenaan kehittämisehdotuksena. Pohdittavaksi voisi esittää, miten asukkaita 
voisi osallistaa tiedotteen tekemisessä. 

3.4.9. Tilojen toimivuus

Asukkaat ovat haastatteluissa olleet tyytyväisiä asuntoonsa. Toivomukset 
tilojen suhteen ovat koskeneet yleisten tilojen viihtyisyyttä tai harrastus-
mahdollisuuksia talossa. Loft-tyyppisessä talossa, joka on alun perin raken-
nettu muuhun kuin asumiskäyttöön, muuntelumahdollisuuksia on ollut. 
Työntekijät ovat verranneet asumispalvelun tiloja normaaliin kerrostalo-
asumiseen, mistä poiketen myös päiväkeskus on ollut asukkaiden käytössä. 
Päiväkeskuksen tilojen päivittäinen käyttöprosentti on melko alhainen, mitä 
sekä asukkaat että työntekijät ihmettelevät. Päiväkeskuksen toiminnan ke-
hittämiseen on palkattu erikseen työntekijä.

Seuraavassa otteessa työntekijä arvioi toimistotiloja:

P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:18 [Toimisto nyt on, jos se koetaa..]  (92:92)  (Super)
Codes: [tilojen toimivuus – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen]    No memos

Toimisto nyt on, jos se koetaan semmoseks tilaks, missä asukkaita tavataan, niin 
siinähän nyt aika usein tavataan, niin se on aika pieeni ja siinä on se, et se on siel-
tä ylhäältä avoin niin mua aina välillä ahdistaa keskustella semmosia asiakkaille 
niinku arkoja aiheita, koska se kuuluu siitä yli ja sitten on tietyt asukkaat, jotka 
sitten odottaa tossa totah vieressä siinä ja sitten oikein tarkoituksesti kuuntelee 
niitä juttuja, että se on mun mielestä semmonen, missä ois parantamisen varaa.

Haastateltava kategorisoi asukkaiden tapaamisen toimistotyöksi, missä 
asukkaita tavataan. Toimisto määrittyy näin asiakastyön puitteeksi. Amma-
tillisessa työssä toimistotyöhön liitetään erityisiä vaatimuksia, mihin haas-
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tateltava selonteollaan tähtää. Salassapitosäädöksiin liittyy mm. äänieristys 
ja yksityisyyden suoja tiloihin liittyen. Tilajärjestelyillä luodaan luottamusta 
jotta aroistakin asioista voi puhua ilman pelkoa ulkopuolisista. Haastatelta-
vaa ahdistaa asukkaan puolesta kun osa asukkaista tarkoituksellisesti pyrkii 
kuuntelemaan toisten asioita. Haastateltava perää moraalisen järjestyksen 
ylläpitämiseksi luottamuksellisuutta, salassapitoa ja vaitioloa asukkaiden 
asioissa.

Usein kuitenkin keskustelut tapahtuvat tilanteisesti, asukas on tilanteisesti 
halukas ja kykenevä keskusteluun. Tällöin keskustelua voisi jatkaa esimer-
kiksi päiväkeskuksessa, jos se ei ole asukkaan asunnossa mahdollista.

Päiväkeskuksen nykyisiin tiloihin pitäisi silloin rakentaa erilliset tilat. Myös 
valvomon toimintojen siirtoa päiväkeskukseen on haastatteluissa esitetty.

Mikäli asumispalvelun kehittämisen lähtökohdaksi otetaan ”tavallinen kerros-
talo”, ei erillisiä asukastiloja ole rakennettu, vaan arkaluonteisista asioista pu-
hutaan asukkaan asunnossa. Tällöin nykyinen toimisto olisi vain asioimistiskin 
kaltainen piste, josta asukas voisi varata pidempiin keskusteluihin ajan, mikä 
tapahtuisi asukkaan omassa asunnossa. Erilaiset kirjaamiset ym. toimistotyöhön 
liittyvät toimenpiteet, työntekijä voisi kirjata kannettavalla tietokoneellaan.

KEHITTÄMISEHDOTUS 



77

3.4.10. Toimeentulo

Asukkaiden toimeentulo perustuu useimmilla joko eläkkeeseen, työttö-
myysturvaan tai toimeentulotukeen. Asumispalveluissa asukkaan taloutta 
ja toimeentuloa seurataan niiltä osin kuin se koskee asumista. Muilta osin 
asukas hoitaa itse maksunsa ja huolehtii käteen jäävästä osuudestaan mm. 
vaatetuksen, ruokailun ja pesuaineet. Osalla asukkaista on myös ns. väli-
tystili, millä tilinhoitaja säätelee varojen käyttöä ja huolehditaan siten toi-
meentulosta.  Toimeentulo on arka asia, mikä ilmenee seuraavasta otteesta 
oikeutena eläkkeeseen.

P14: 6_asukashaastattelu.txt – 14:13 [Mut sit mä rupesin miettimää. ..]  (55:55)  (Super)
Codes: [ammatti - Family: Askel eteenpäin] [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen] 
No memos

Mut sit mä rupesin miettimää. Sit mä mietin muutaman päivän, mä aattelin et en 
mä nyt heti päätä sitä sit. Sit mä aattelin, et no perkele, että mä oon työelämässä 
ollu.. ollu tota.. yli 30 vuotta, et eiköhän se ny riitä sitte. Sit mä sanoin, et joo 
pannaa vaa paperit vetämää. Ei menny ku reilu kuukausi, kun tuli (eläke) päätös 
siitä, että..

Haastateltava arvioi sairaseläkkeelle siirtymistään. Kategoriat joita poh-
dinnasta muodostuu, ovat työkyvytön ja sairaseläkeläinen. Selonteollaan 
haastateltava kuvaa vaikeaa päätöstään, jota hän mietti muutaman päivän. 
Haastateltava antoi itselleen luvan hakeutua eläkkeelle oltuaan työelämäs-
sä yli 30 vuotta. Työkyvyttömyys ei yksin riittänyt, vaan ajatus eläkkeen 
ansainnasta omien eläkemaksujen muodossa sai haastateltavan anomaan 
eläkettään. Yhteiskunnan puolelta päätös eläkkeen myöntämisestä oli selvä, 
päätös tuli nopeasti. 

Sama asukas kommentoi seuraavassa otteessa toimeentulonsa sujuvuutta:
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P14: 6_asukashaastattelu.txt – 14:25 [K2: Ja vuokrat, vuokrat menee ..]  (110:111)  (Super)
Codes: [asumisen kontrolli – Families (4): Askel eteenpäin, Asukasmäärän lisäys, Asumispalvelujen funktio, 
Häiriöt] [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen]    No memos

K2: Ja vuokrat, vuokrat menee sujuen ja?
V: Joo ne, emmä nyt ees nää niitä. Ne menee sitte eläkkeestä suoraan, ku mä oon 
pannu ne sillälailla, että.. Tai minä ja edunvalvojani ollaan hoidettu se niin, ettei.. 
et se.. ei oo mikään ongelma. 

Toimeentulo on sujuvaa, lähes automaattista. Selonteossaan haastateltava 
kuvaa asumisen turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Vuokra menee suo-
raan eläkkeestä siten, ettei asukas edes näe niitä. Haastateltava ja edunval-
voja haluavat turvata säännöllisen toimeentulon, eläkkeen turvin asumisen. 
Haastateltava kuvaa sujuvuutta automaattiseksi, häntä ei häiritse se ettei hän 
näe rahoja. Rahojen näkeminen ja hallinta ilman edunvalvojaa voisivat olla 
ongelma. 

Seuraavassa otteessa työntekijä arvioi toimeentulotukea saavien asukkaiden 
toimeentuloa: 

P 8: litterointi_ttekijä3.txt – 8:24 [2: Okei.(pieni hengenveto nenä..]  (85:90)  (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [koti – Fa-
milies (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen] [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen] 
No memos

K2: Joo (hiljaa). Miten arvioit asukkaan tuentarvetta talouden hoitamiseen ja 
muihin viranomaisten kanssa asiointiin? Riittävätkö heidän rahansa elämiseen?
V: No tota (hengähdys/hh) no mä sanoisin tähän näin, että nythän on se, että siis 
toimeentulotuki, joka on se, mikä se on, 419, joka tavallaan jää sit asiakkaalle, 
ne  ketkä toimeentuloa hakee ja sittehä he saa niinku näitä muita juttuja, että 
on  lääkärillä käynnit ja muut, nämä on niinkon ilmasia että (hengenveto) sehän 
on sitten jokaisen oma valinta kuinka ne rahat (K? Yskäsee) kuluttaa.  Et kyllä mä 
uskon, et kun kaikki muu on tavallaan niinkun maksettu puolesta ja se summa siitä 
asiakkaalle jää, niin kai he ovat laskeneet yhteiskunnassa sillä tavalla, että tämä 
raha pitäis riittää niinkun, siihenhän on niinkun nää laskettu, mutta se on taas 
jokaisen oma (henkäys/hh) siis mielipide, miten sen rahan käyttää, meneekö se, 
mihin se nyt menee, (K?:E) ruokaan tai päihteisiin tai mihin että.
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Haastateltava kategorisoi toimeentulotukiasukkaiden taloudellista toimeen-
tuloa huolettomaksi. Selonteollaan hän kuvaa sitä, miten kaikki on makset-
tu asukkaan puolesta. Puolesta maksamisella hän tarkoittaa sitä, että asu-
miseen ja terveydenhuoltoon liittyvät kulut maksetaan asukkaan puolesta 
verovaroin. Asukas ei voi vaikuttaa maksun suuruuteen tai ajankohtaan. 
Puolesta maksamisen näkökulmasta vertailua palkansaajan käytettävissä 
oleviin tuloihin on vaikea tehdä. Asetelmasta syntyy helposti leimaava ti-
lanne: kaikki maksetaan puolesta ja rahaa jää vielä käteenkin. Asukkaalle 
käteen jäävä osuus on 419 euroa, mutta haastateltava ei konkretisoi sitä esi-
merkiksi päivittäiseksi rahasummaksi, joka on 14 euroa. Viimeksi mainittu 
summa voidaan välitystilin kautta säännöstellä vielä muutamalle päivälle, 
jos on pelkona että rahaa ei käytetä ruokaan. Moraalisen järjestyksen luomi-
sessa toimeentulotuen käteen jäävällä osuudella osoitetaan asukkaalle miten 
paljon hänen kykyynsä hoitaa taloudellisia asioita yhteiskunnan edellyttä-
mällä tavalla luotetaan.

Puolesta maksamisessa on kuitenkin byrokraattisia vaikeuksia, kuten seu-
raavasta otteessa ilmenee:

P10: työntekijän haastattelu.txt – 10:35 [Terveys, yks mä on ihmisten su..]  (88:90)  (Super)
Codes: [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen]    No memos

Terveys, yks ihmisten suuri velkauttaja on noi terveydenhoitomaksut.
K2: Ihan totta, siis lääkärimaksut?
V: Joo, siis Helsingin kaupungin, jos sä käyt lääkärissä tai omavastuu, mikä siinä on. 
Jos sitä ei maksa, aika nopeesti se menee Lindorfille. Ja semmosilla ihmisilläkin, 
join on niinkun  joilla ei kaikki asiat ole niinkun menneitä, heillä on vähintäänkin 
suuret vaikeudet terveyskeskuksen, kaupungin terveydenhoitomenoja. Ja se on 
niinko sillai aika ikävä. Se on vielä se, että niinkun nää ihmiset ei välttämättä niin 
kauheesti hoida asioita vaik olis välitystili, sulle tulee se lasku kotiin, sä et hoida 
sitä eteenpäin, niin se alkaa kerää sitä. Sitten se menee Lindorfille, sulle makse-
taan, ehkä toimeentulotukeen kuuluu se, että on ne terveydenhoitomenot, niin 
sä voit lähettää sen laskun sinne, jolloin se maksetaan sun puolest. Mut jos et tee 
sitä ajoissa tai ollenkaan, niin silloin sulle vähintään jää ne perintäkulut itselle. Et 
niinku se on aika julma  peli. Se on vähän, toki suurin osa ihmisistä maksaa las-
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kunsa niinkun ne käy terveyskeskuksessa, mut sit on niinku tavallaan se pieni osa 
jolla siirretään rahaa arkusta toiseen. Plus päälle hankitaan ihmisille vielä velat.

Haastateltava kategorisoi kaupungin maksukäytännöt toimeentulotuki-
asiakkaita velkaannuttavaksi organisaatioksi. Selonteollaan haastateltava 
kuvaa organisaation rahan siirrot ”arkusta toiseen” toimeentulotukiasiak-
kaita velkaannuttaviksi. Toimeentulotukiasiakkaalta ei normaalisti peritä 
lääkärikäyntimaksua, jos hän ilmaisee asian tai lähettää saamansa laskun 
toimeentulotuen virkamiehelle. Asian hoitamattomuus johtaa laskun siir-
tämiseen nopeasti perintätoimistolle, Lindorfille. Tämän jälkeen, vaikka 
toimeentulotuesta maksettaisiinkin ko. lääkärikäyntimaksu, jää asukkaalle 
perintäkulut maksettavaksi tuosta edellä mainitusta 14 euron päiväsum-
masta. Asian hoitamattomuus johtaa perintätoimiin ulosoton kautta, mikä 
haastateltavan puheessa saa julman pelin luonteen.

Helsingin kaupunginhallitus linjasi terveyserojen kaventamisen yhdeksi 
strategiseksi päämääräksi vuodelle 2012. Vuonna 2012 terveyskeskuslää-
kärin vastaanottomaksu on 13,80 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. 
Alle 18-vuotiailta maksua ei peritä eikä myöskään saman vuoden aikana 
enää kolmannen käynnin jälkeen. 

Terveyslautakunnan pöytäkirjamerkintä (6.3.2012) ”Terveyskeskusmaksuja 
perittiin Helsingissä 4,2 milj. e vuonna 2011. Taloushallintopalvelun lasku-
tuksen ja perinnän kustannukset olivat vuonna 2011 noin 2,3 milj. e, josta 34 
%, siis noin 800 000 euroa, kohdentui terveyskeskusmaksuihin.  Maksujen 
perimisestä aiheutui suoria kuluja taloushallintopalvelun laskutuksen muo-
dossa noin 0,8 milj. e. Lisäksi terveyskeskusmaksuihin liittyvät luottotappiot 
(=saamatta jääneitä tuloiksi kirjattuja maksuja) olivat noin 0,3 milj. e, joten 
perinnän kulut ovat 25–30 % saaduista tuloista. Taloushallintopalvelun kus-
tannukset terveyskeskusmaksun perinnästä vastaavat laskennallisesti noin 
13 hengen työpanosta. Mikäli maksun perimisestä luovuttaisiin, tulisi myös 
edellä kuvatun työpanoksen vähentymistä vastaavat kustannusvähennykset 
toteutua taloushallinnossa, jotta maksun poistamisesta aiheutuisi tulojen 
menetyksiä ainoastaan edellä todettujen nettokustannusten verran eli noin 
3.1 milj. euroa.
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Terveyskeskusmaksujen osalta tulee lisäksi ottaa huomioon ko. maksun 
aiheuttamat muut työn ohessa realisoituvat välilliset kulut, joiden tarkka 
arviointi on vaikeaa, mutta joiden varmuudella tiedetään olevan olemassa. 
Tällaisia kuluja ovat paitsi terveyskeskuksen toiminnassa maksujen takia 
aiheutuvat toimenpiteet, myös esimerkiksi sosiaalitoimelle aiheutuvat kus-
tannukset, joita syntyy, kun terveyskeskuksen lähettämiä laskuja (lähes 70 
000 kpl/vuodessa) kirjataan sosiaalitoimen tietojärjestelmään toimeentulo-
tukena maksettaviksi. Näistä laskuista merkittävä osa on nimenomaan ter-
veyskeskusmaksuja.” Lautakunnan esittelijä esitti terveyskeskusmaksuista 
luopumista, koska maksuttomien (työterveys) lääkäripalvelujen ulkopuo-
lelle jäävät ovat pienituloisia ja eläkeläisiä, mutta lautakunta päätti toisin. 
Lautakunnan keskustelun taustalla oli huoli terveyspiirirajojen poistamisen 
vaikutuksista eli ulkopaikkakuntalaisten hakeutumisesta lääkärin vastaan-
otolle Helsingissä, vaikka yllä oleva keskustelu koskeekin vain helsinkiläisiä.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 2.11.2012, ensimmäisenä Suomessa, 
poistaa terveyskeskusmaksun vuoden 2013 alusta.

Myös seuraavassa otteesta ilmenee sujuva maksaminen, mutta tällä kertaa 
kyse on päihteiden maksamisesta:

P 5: 5. Asukashaastattelu..txt – 5:19 [K: Et vuokranmaksusta sä sanoi..]  (146:149)  (Super)
Codes: [päihde – Family: Häiriöt] [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen]    No memos

K: Et vuokranmaksusta sä sanoitkin et siinä vähä semmosta. Riittääkö sun rahat 
nyt elämiseen?
V: No ei et täs on ollu vähä huikka päällä ja ku tuntee noita trokareita, niin ku niitä 
tuntee ja niiltä saa sitten piikkiin, niin menee kaikki eläkkeet sitten.
K: Kuin kauan sitten menee että saat talouden tasapainoon?
V: Kyl siihen menee aika kauan, mä olin täs vähä aikaa sitten yli kuukauden etten 
ottanu huikkaa ollenkaan, ja sitten ku pyörin noitten toisten kans niin ratkesin oli 
parin viikon kuuri, mut sain nyt sitten katkastua, nyt on menny taas useampi päivä 
ettei ole tullu otettua mitään.

Haastateltava kategorisoi itsensä päihteidenkäytön aikana kontrolloitavien 
joukkoon. Selonteossaan hän kuvaa juomaputken vaikutusta toimeentu-



82

loonsa. Kun hänellä on ”huikka päällä”, yhteydet trokareihin ja piikki auki 
eläkkeen verran, niin eläke menee juomiseen. Järjestelmän sujuvuus toimii 
esimerkkinä mille tahansa yrittämiselle: asiakkaan tarve, lähes himo, saada 
ainetta, hyvä jakeluverkosto, palvelu toimii yötä päivää ja maksun takeena 
oleva pankkikortti on myyjällä. Koska kyse on ihmisistä, toiminnan suju-
vuus saa hyväksikäytön piirteitä ostajan ollessa addiktoitunut ja edesvas-
tuuttomassa tilassa. Hyväksikäytön kohteella menee kauan aikaa taloutensa 
saattamiseksi tasapainoon. Ensimmäinen askel on ”kuurin katkaiseminen”, 
minkä haastateltava toteaa otteen lopussa. 



83
Kuvio 4.

Tiivistelmä: HYVÄ ASUMINEN

Hyvä
asuminen ja 

asumisen 
onnistuminen
(työntekijät)

Pessin 
asuntojen laatu ja 

toimivuus 
hyvät

Yksityisyyden 
ohella 

yhteisöllisyyteen
on tarvetta, 
olla yhdessä

Talouden hoito 
turvaa asumisen

Viikkotiedote 
(A4) asukkaille, 

mitä talossa 
tapahtuu

Asukaskokouksissa 
asiat ei etene

Yksinäisyys 
voi vaivata 

sadan asukkaan 
yksikössä

Yksityisyys ja 
toisen kodin 

kunnioittaminen 
tärkeintäHyvä 

asuminen ja 
asumisen 

onnistuminen 
(asukkaat)

Kokemus-
asiantuntija 

voi tuoda asumiseen 
aivan uutta

Byrokratia 
(lääkärikäynnin 

maksut) 
johtaa perintään

Ohjaaminen 
voi olla 

konkreettista 
mukaan 

menemistä Asukkaiden 
kyvyttömyys 

sitoutua heikentää 
harrastamisen 
suunnittelua

Hyviin 
asumispalveluihin

liittyy pääsy 
netissä

 asioimiseen
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Asukkaiden haastatteluissa hyvä asuminen asumispalveluissa muodostuu 
turvallisuudesta, yksityisyydestä ja yhteisöllisyydestä, samanaikaisesti. 
Turvallisuuteen haastateltavat liittivät talousasioiden hoidon mikä takaa 
asumisen jatkuvuuden. Yksityisyyteen he liittivät oman kodin arvostuksen 
lisäksi sen, että myös vieraat kunnioittavat toisen kotia. Yksityisyyden vaa-
rana on yksinäisyys, varsinkin raittiina. Asukas ei löydä väyliä sosiaalisiin 
kontakteihin. Yhteisöllisyys näyttäytyi sekä yhdessäolon tarpeena että yh-
dessä tekemisen toiveena, harrastuksia ym. Haastateltavat toivat esiin myös 
tiedotuksen tärkeyden, erityisesti liikuntarajoitteisille.

Työntekijöiden haastattelussa hyvä asuminen muodostui asuntojen hyvästä 
laadusta, toimivuudesta ja mahdollisuudesta asioida esimerkiksi netissä. 
Hyvän asumisen uhkatekijöiksi työntekijät arvioivat asukkaiden kyvyttö-
myyden sitoutua harrastusten suunnitteluun ja asiakasmaksubyrokratian. 
Byrokratia saattaa pahimmillaan johtaa perintätoimiin. Hyvän asumisen 
uhkien ja mahdollisuuksien rajaa voi henkilökunnan haastatteluiden poh-
jalta poistaa mm. jalkautumalla asukkaan kanssa ja hyödyntämällä koke-
musasiantuntijoiden tuomia erilaisia näkökulmia.
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3.5. Askel eteenpäin
Tässä luvussa haastateltavat arvioivat asumispalveluista siirtymistä joko 
muihin palveluyksiköihin tai omaan vuokra-asuntoon. Myös asunnotto-
maksi joutuminen tulee puheeksi, vaikka sitä kaikin keinoin pyritään vält-
tämään. Askel eteenpäin koostuu aineistossa seuraavista ulottuvuuksista: 
ammatti, asumisen kontrolli, asumisen tulevaisuus, koti, koulutus, sukulai-
set, toimeentulo, toipuminen ja ystävät.

3.5.1. Ammatti

Yhteiskunnan eettisen moraalin mukaan jokaisen työikäisen ja -kykyisen 
tulee elättää itsensä ja huollettavansa työllään tai pyrkiä hankkimaan koulu-
tus, minkä avulla tämä velvoite täyttyy. Seuraavassa otteessa työntekijä ottaa 
ensi vaikutelmalta pessimistisesti kantaa työkuntoisuuteen:

P15: 4.työntekijähaastattelu.txt – 15:29 [K1: No, miten asukkaita tuetaa..]  (79:80)  (Super)
Codes: [ammatti – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K1: No, miten asukkaita tuetaan harrastuksiin ja työhön ja miten siinä on onnis-
tuttu?
V: (..) Jaa.. tota.. jos mä ihan rehellisesti sanon nii ei täällä kukaan oo työkuntonen.

Otteessa haastateltava kategorisoi asukkaat työkyvyn ulkopuolelle. Lyhyellä 
selonteollaan hän jättää mainitsematta että asukkaissa voisi olla työkykyi-
siä. Hän mainitsee vain kunnon, mikä voi viitata enemmänkin päihteiden 
käytön jälkitilaan. Haastateltava tekee tilaa sanonnalleen ilmoittamalla ole-
vansa rehellinen. Lyhyessä otteessa kulminoituu ammatillisen etiikan yhteis-
kunnallinen legitimaatio: työikäisen asumispalveluissa olevan tulisi palata 
työkuntoiseksi ja työmarkkinoille. Rehellisen kategoriaan ilmoittautuminen 
velvoittaa haastateltavaa kertomaan, että näin ei tapahdu. 

Päihdepalveluilla on pitkä historia, aina työlaitoksista alkaen, pyrkiessään 
kuntouttamaan päihdeongelmaisia takaisin työelämään. Jos tämä ei ole ollut 
mahdollista, niin silloin työpanos saadaan valvotuissa olosuhteissa kont-
rolloimalla päihteiden käyttöä. Työn tekemisellä on näin kuntoutumisen, 
integraation ja kontrollin ulottuvuudet. Mitään näistä työn ulottuvuuksista 
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haastateltava ei voi käyttää asumispalveluissa asukkaan hyväksi, jos asukas 
ei ole työkykyinen. Asumispalvelun yhteiskunnallinen legitimaatio pitää 
etsiä muualta.

Seuraavan aineisto-otteen kautta työntekijä kuvaa väylää työelämään:

P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:56 [K1: No, minkälaiseksi arvioit ..]  (165:166)  (Super)
Codes: [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen]    No memos

K1: No, minkälaiseksi arvioit asukkaiden talous -ja työmahdollisuudet? Miten 
asukkaita voisi tukea koulutukseen ja työelämään kiinnittymiseen?
V: Noo, tääl nyt 87:stä.. (..) Emmä oikee.. tiedä.. ku ei tiedä, et onks, onks se 
päihdeongelma vai onks sitte se psyykeongelma ja tämmöstä, et nää on nii moni-
sairait tyyppejä, että.. Se et yksinkertaisesti sais henkilöt (..) Emmä.. Ehkä jonneki 
kuntouttavaan työtoimintaan joitaki tyyppei tota noin nii vois.. Ainaki jos siinä, 
siinä sais pysymään ja olemaan, menemään ni. Mut aika monet tääl on kyllä sitte, 
ku nää on eläkeläisiä ja sit näil on terveys aika pahasti pilalla jo ja.. psyyke on aika 
hajonnu. Ja sitte se päihdeongelma on edelleeki nii kova, et siitä ei vaa pääse 
menee. Ei, ei, en monestakaa näkis niinku veronmaksajaa, tulevaa veronmaksajaa 
kyl, että. (..) Se on.. vähän mulla se kuva muodostunu.

Haastateltava luokittelee asukkaita työelämään liittyvillä kategorioilla: elä-
keläisillä, sairailla ja päihdeongelmaisilla. Kaikki eivät ole työelämän ul-
kopuolella, vaan ”joitaki tyyppejä vois” saada kuntouttavan työtoiminnan 
kautta työelämään. Haastateltava luo selonteollaan joillekin mahdollisen 
väylän työelämään. Puheessa ilmenee edellisen otteen tavoin asumispalve-
lun yhteiskunnallinen legitimaatio, kuntouttaa asukkaita työelämään, jonka 
haastateltava liittää suoraan asukkaiden velvollisuuksiin, minkä vain harvat 
kykenevät täyttämään eli maksamaan työstään veroja. Ammattiin tai työelä-
mään tukeminen on haastateltavan puheessa ehkä enemmän yhteiskunnan 
odotus kuin asukkaiden tulevaisuuden visio. 

Seuraavassa otteessa asukkaan asukas ei kykene toimimaan ammatissaan:
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Ote P 6: 7. Asukashaastattelu.txt – 6:4 [K: Onko sulla jotain ammattia,..]  (16:17)  (Super)
Codes: [koulutus – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K: Onko sulla jotain ammattia, ootko sä hankkinu jotain koulutusta?
V: Mö oon käyny ton kotitalouslinjan, mut ku mä en voi sietää kalanhajua niin en 
voi mitenkään mennä semmoseen, ei et mun tekee niin pahaa et koulussakin et 
ensin pyörrytti ja sit oksetti et lopuksi taju kankaalla.
K: No onks sulla työhistoriaa muulta alalta?
V: Rakennus töitä, tos 2003 välillä olin kaupungilla vesuria heiluttamas tuolla (kau-
punginosa).
K: Ootko sä nyt työttömänä vai eläkkeellä?
V: Työttömänä, et kuntouttavaan lähen tos ens kuussa, ja kaupungille kai kukkasia 
istuttamaan.
K: No tykkäätkö sä siitä?
V: No en mä tiädä ku en koskaan, mut ennemmin mä olen ulkona ku istun sisällä.

Haastateltava asukas luokittelee itsensä heti otteen alussa kotitalouslinjan 
ammattinsa ulkopuolelle. Haastateltava on tehnyt rakennustöitä ja vesakon 
torjuntaa. Tällä hetkellä hän on työtön, mutta kuntouttavan työtoiminnan 
kautta hän näkee väylän työelämään. Selonteollaan haastateltava ei pyri 
tuomaan esiin ehyttä työhistoriaa ammattinsa ulkopuolelta. Sen sijaan hän 
vertailee sisälläoloa ja ulkona oloa. Hän on mieluummin ulkona keväällä 
kukkia istuttamassa kuin sisällä. Haastattelijan kysymykseen työstä pitä-
misestä hän ei ota kantaa, mutta kuntouttavan työtoiminnan kautta hänen 
tulee oltua ulkona. Työelämä tai ammatti ei tässä otteessa saa tulevaisuuden 
kannalta merkittävän integroitumisen väylän ominaisuutta.

Seuraavassa otteessa haastateltava luokittelee itsensä koulutuksensa ja am-
mattinsa kautta alan ammattilaiseksi, jolle ei puhuta miten tahansa:

Ote P14: 6_asukashaastattelu.txt – 14:32 [K1: Joo. No ootko tyytyväinen ..]  (146:147)  (Super)
Codes: [ammatti – Family: Askel eteenpäin] [asumispalvelu – Family: Asumispalvelujen funktio]    No memos

K1: Joo. No ootko tyytyväinen nykyiseen asuntoosi?
V: No kyl mä, siis sikäli.. Mä haluun korostaa sitä, että tota.. mua ei haittaa tää asu-
kasaines. Vaikka luulis, että tota.. tällä elämänkokemuksella ja tällä koulutuksella 
ja niin edelleen ja niin edelleen, et mä vierastan tätä paikkaa, mut ei mua häiritte 
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yhtään, vaik tää on tämmönen. Mut sit se, että jos työntekijät rupee olemaa.. liian 
nirppanokkia, nii se mua häirittee, pari kertaa on käyny nii, nii sit mä näpäytän 
kyllä aika herkästi. Mut se on ollu ihan vaan semmonen, et ei oo tunnettu toisiam-
me, se on ollu ihan alku..
K2: Joo. Et niinku alentuva kohtelu vai miten..?
V: Öö, se on pikemminkin sitä, että.. se joka.. mitenkä se nyt sanotaan.. Se, joka 
itsensä alentaa, se ylennetään ja sit se on toisin päin. Elikkä tota ei riitä se, että sä 
oot hoidossa sun pitää myös näyttää, et sä osaat olla hoidossa.

Haastateltava luokittelee asumispalvelut koulutuksen ja työkokemuksen 
kautta. Akateemisesti koulutetut voisivat karsastaa tätä paikkaa. Hän ei kui-
tenkaan suhtaudu asumispalveluyksikköön siten. Selonteollaan haastatelta-
va kuvaa asumispalveluihin tulevan asukkaan ja työntekijän kohtaamista. 
Asukkaan roolista katsoessaan haastateltava on ”näpäyttänyt” sanallisesti 
pari kertaa työntekijää ”nirppanokkaisuudesta”. Haastattelija kysyy, onko 
kyse alentuvasta kohtelusta, eli ylhäältä alaspäin katsomisesta. Haastateltava 
selventää, että hoidossa olemisen kautta tulee näyttää osaavansa olla hoidos-
sa. Puheessa karrikoidaan terveydenhuollon arjen sujumista. Raamatullisen 
sanonnan kautta puheessa korostuu hoidettavan rooli, nöyryys ja itsensä 
alentaminen. Haastateltava rakentaa kuitenkin puheessaan paradoksia sa-
nonnalla ”ja sit se on toisin päin”. Jos työntekijä ylentää itsensä, niin tulee 
sanallinen näpäytys.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Kokemustutkijoiden kanssa olemme keskustelleet paljon ”hyvän asukkaan roolista”. 
Hyvä asukas toimii kuin työntekijän mieli, jo ennen kuin työntekijä edes sanoo mitään. 
Roolin ominaispiirteitä on asumispalvelun asukkaan rooli, jolla on voimakas tarve miel-
lyttää työntekijöitä. Kokemustutkijoiden havaintojen mukaan tällaiset ”hyvät asukkaat” 
epäonnistuivat asumisessaan helposti koska hyvän asukkaan rooli ei perustu normaaliin 
vuorovaikutukseen.
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3.5.2. Asumisen kontrolli

Asumisen portaittaisessa mallissa kontrollin odotetaan vähenevän asumis-
palvelussa asumisen jälkeisessä, itsenäisemmässä elämässä. Asukkaat eivät 
puhu haastatteluissa itsenäiseen asumiseen liitetystä kontrollista, koska esi-
merkiksi kotiin liittyvässä keskustelussa itsekontrolli on itsestään selvyys. 
Seuraavassa otteessa työntekijä on kyyninen asukkaiden elämänhallinnan 
suhteen:

Ote P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:55 [K1: Et minkälaisia tulevaisuud..]  (163:164)  (Super)
Codes: [asumisen tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K1: Et minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita asukkailla on?
V: Haaveita.. Kyllä jotkut, jotkut siitä asunnosta puhuu, mutta aika monilla on just 
toi niinku se, et ku se elämänhallinta on nolla. Tai sit se on nii onnetonta, että.. 
Aika monilla on se vaan, että ne haluais sen oman kämpän, et pääsis tästä polii-
sin, vankilapoliisin valvonnasta, heidän mielestä. Mut ne ei ymmärrä sitä, että, et 
jos ne sais jonku yksiön nii ne ois kolmen kuukauden päästä, neljän kuukauden 
päästä- Kolmen kuukauden rästit ku jää, sit se menee oikeuteen.

Haastattelija kysyy asukkaiden tulevaisuuden suunnitelmista ja haaveista, 
mutta haastateltava pudottaa keskustelun nopeasti arkisiin elämänhallin-
nan kysymyksiin. Haastateltava luokittelee asukkaat valvottaviksi. Selonteol-
laan haastateltava tekee asukkaiden toiveet omasta kämpästä ja valvonnasta 
turhiksi niin kauan kuin elämänhallinta on nolla tai muuten onnetonta. 
Haastateltava ottaa esimerkin vuokrien maksamattomuudesta, mistä seuraa 
kolmen tai neljän kuukauden jälkeen häätö. Haastateltava tekee puheen-
vuoronsa kyyniseksi muistuttamalla, että työntekijää nimitetty poliisiksi 
tai vankilapoliisiksi. Nimikkeet eivät ole mairittelevia, mutta nimittely on 
seurausta valvonnasta, jonka asukkaat ovat kokeneet jollakin tavalla poliisin 
tai vankilan tapaiseksi työnteoksi. Haastateltavalla on näkökulmana huo-
li asukkaiden tulevaisuudesta, mutta keskustelu nimittelevien asukkaiden 
elämänhallinnasta asukkaiden kanssa ei ole johtanut tämän pidemmälle. 
Selonteon kontrollipuheella on hyvää tarkoittava viesti: ilman elämänhallin-
nan lisäämistä ei toive omasta asunnosta toteudu. Hyvää tarkoittava viesti ei 
mene tarkoitetussa muodossa perille, jos palautteena on nimittely.
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Vuokraseuranta ei ole pelkästään asukkaiden ja työntekijöiden välinen asia. 
Myös asumispalveluiden talous perustuu maksettuihin vuokriin, asumispal-
velumaksujen omaosuuksiin jne. Suurimman osan kuluista maksaa sosiaa-
litoimi, mutta osa asukkaista maksaa eläkkeistään syntyneitä kuluja. Mikäli 
näin ei tapahdu, pitää järjestön viedä maksamattomat saatavansa oikeuteen, 
koska julkisen sektorin kanssa tehty palvelusopimus ei anna oikeutta mak-
sujen siirtämiseen suoraan ulosottoon

Seuraava ote kuvaa siirtymistä asumispalvelusta palveluasumiseen:

P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:26 [V: (maiskaus) No mä näen ehkä ..]  (133:133)  (Super)
Codes: [terveyden seuranta – Family: Hyvä asuminen]    No memos

V: No mä näen ehkä sen, et niitä terveydenhuollollisia palvelu palvelun tarvetta 
ois ehkä enemmän mihin me pystytään vastata kun me ei hoidollista palveluu 
tarjota. Elikkä siinä niiku tulee mun mielestä tärkeiks se, et se, että sen kotihoidon 
kanssa esimerkiks ne välit pelaa tai se, että nyt on onneks tiedossa se, että meillä 
on se yks tietty lääkäri tossa terveysasemalla, et senkin kans ne sujuu ne hommat, 
että lääkkeitähän me annetaan, jos on siin niin sanotussa anja-jakelussa, mutta 
ehkä semmoset terveydenhuollollista palveluu ja hoidollista (V painottaa edellistä 
sanaa) palveluu tämmöstä pesemistä ja muuta niin se on ehkä semmonen, mihin 
ehkä siihen tarpeeseen meijän jossain vaiheessa täytyy vastata tai sitten just saada 
toimimaan ne välit sit kunnan kanssa sillein, että kautta, jotain muuta kautta ne 
palvelut meijän asukkaille sit tarjotaan.

Haastateltava luokittelee asumispalvelua suhteessa kotihoitoon ja kotipalve-
luun. Selonteossaan hän on valmis ylittämään asukkaan tarpeiden mukaan 
asumispalvelun rajat kohti palveluasumista, mikäli yhteistyö sujuu muiden 
tahojen kanssa. Asukkaan asumisen seuraava askel olisi edelleen asumispal-
veluissa, mutta kun tuettu ja tehostettu asumisen tuki ei riitä, jotain kautta 
lääkinnällinen ja hoivapalvelu haastateltavan mielestä on saatava. Haasta-
teltavan puheen taustalla on se ammatillinen tieto, että päihdeongelmaista 
eläkeikäistä henkilöä on vaikea saada ns. normaaleihin vanhusten palve-
luihin. Haastateltava on huolissaan asukkaiden kunnon heikkenemisestä, 
mihin alan ammattilaisten pitää vastata. 
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3.5.3. Asumisen tulevaisuus ja koti

Asumisen tulevaisuudesta, oman kodin hankkimisesta sekä asukkaat, että 
työntekijät puhuivat paljon. Puhe ei ole pelkästään toiveiden tai unelmien 
tasolla, vaan asukkaat ovat valmiita kokeilemaan erilaisia asioita, kuten kes-
kusteluryhmään osallistumista pärjätäkseen omassa asunnossa.

Seuraavassa otteessa asukas haluaa jäädä asumispalveluun:

Ote P 1: 1.asukashaastattelu K.txt – 1:35 [K: Millaiseksi ajattelet seura..]  (177:180)  (Super)
Codes: [asumisen tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K: Millaiseksi ajattelet seuraavan askeleen asumisessasi?
V: Kyl se tää on, kun tää om niin lähellä 
K: Sulla ei semmosen itsenäisen asumisen assosiaatiota ole?
V: Ei ole, et se on aika iso kynnys lähteä hankkimaan kaikkia mööpeleitä, nää on 
näitä talon mööpeleitä.

Haastateltavan seuraava askel asumisen tulevaisuudessa on nykyinen asunto 
asumispalveluissa. Hän luokittelee nykyisen asunnon sijaintia, liikenneyh-
teyksiä, esteetöntä liikkumista ja valmiita huonekaluja hyviksi ominaisuuk-
siksi, joista ei halua luopua. Selonteollaan haastateltava luo itsestään kuvan, 
joka arvostaa asumisessa samoja asioita kuin kuka tahansa. Läheisyydellä 
tarkoitetaan yleensä hyviä ja esteettömiä kulkuyhteyksiä palveluihin ja va-
paa-ajan harrastuksiin. Valmiit huonekalut tarkoittavat helppoa muuttoa ja 
asumista. Asumiselle välttämättömät tavarat on jo asunnossa. Kun puitteet 
ovat hyvät asumiselle, sisältöön voi keskittyä sen jälkeen. 

Seuraavassa otteessa haastateltavalle ei riitä pelkkä tyytyväisyys asuntoon:

Ote : P 4: 4.Asukashaastattelu..txt – 4:15 [V: Joo kyllä olen asuntooni ol..]  (120:124)  (Super)
Codes: [asumisen laatu – Families (2): Asukasmäärän lisäys, Hyvä asuminen] [ystävät – Families (2): Askel 
eteenpäin, Häiriöt]    No memos

V: Joo kyllä olen asuntooni olen tyytyväinen, mut tuota yksinäinen oon.
K: Kaipaisit seuraa?
V: Joo yksin ku oon ei oo ku pikku Philips-radio seurana.
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Otteen voi luokitella vetoomukseksi: olen yksinäinen. Haastateltava on tyy-
tyväinen asuntoonsa asumispalveluissa, mutta tulevaisuutta ajatellen pelkkä 
Philips-radio ei riitä. Vetoomus toimii henkilökohtaisella tasolla, koska lä-
hes sadan asukkaan talossa tapaa ihmisiä asunnon ulkopuolelle ja päiväkes-
kuksessa. Tästä huolimatta haastateltava kokee olevansa yksinäinen. Oma 
rauha tulkitaan helposti haluksi olla yksin, mutta oma rauha ei sulje pois 
tarvetta saada kontakteja muihin ihmisiin. Yksinäisyys voi näyttäytyä sadan 
ihmisen talon asukkaiden keskuudessa vetäytymisenä omiin oloihinsa. Yk-
sinäisyys ei talon arjessa näy eikä kuulu.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Eläkeikäisten päihteiden käyttö on lisääntynyt muuallakin kuin päihteellisten 
asumispalveluiden käyttäjien keskuudessa. Tähän on arvioitu useita syitä, mm. 
”kostea sukupolvi”, joka on eläkeiässä. Laadullisissa tutkimuksissa on nostettu 
eläkeläisten yksinäisyys lisääntyneen päihteiden käytön syyksi. Osa asukkais-
ta voisi hyötyä edellä mainituista ryhmämuotoisista keskusteluista. Osa haluaa 
myös kontakteja talon ulkopuolelle. He voisivat hyötyä ystävä- tai lähimmäispal-
veluiden tai vastaavista tukihenkilötoiminnasta.



93

Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa asukkaiden tulevaisuuden ideaalitilaa 
asumispalveluissa:

Ote P10: työntekijän haastattelu.txt – 10:14 [K: No, millaisia tavoitteita a..]  (34:35)  (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [asumisen 
tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin] [asumispalvelu – Family: Asumispalvelujen funktio]    No memos

K: No, millaisia tavoitteita asukkaan asumiselle asetetaan?
V: Joo, tääkin on sikäli uusi asia, että äskettäin vasta on tullu tuen tarpeen arvioin-
nin lomake, TTA, ja tota niin siinä ensimmäistä kertaa vasta systemaattisesti ote-
taan selville ensinnäkin se, mitä asukas on itse mieltä ja mikä on henkilökunnan, 
lähinnä omaohjaajan käsitys tilanteesta. Ainahan ne ei kohtaa, tavallaan mikä on 
tuen tarve. Mut niinku se, että (tauko) mikä on se tavote niin mä oon aina miettiny 
sen niin, että tokihan tavote pitäisi olla niin että porukka on täällä mahdollisim-
man lyhyen aikaa, mahdollisimman hyvillä tuloksilla ja muuttaisi mahdollisimman 
itsenäiseen  sen jälkeen (naurahdus), mut tää on sellanen ideaali. Kyllä, en osaa 
sanoa määriä, mutta kyllä isolla osalla joka tänne muuttaa, kyl heil joku semmo-
nen niinku toivo on, et he pystyis muuttamaan itsenäisempään asumiseen. Ja 
sitten on näitä joilla täysin hyvä ja realistinen tavoite on se, että he täällä pystyis 
asumaan ihmismäistä elämää. Ja totaniin kaikkien kanssa edes se ei onnistu. Et 
jotenkin se on niin mukava kun joku tämmönen ihminen joka on ihan romuna, 
käyttää päihteitä ja mielenterveys prakaa, niin hän on kuitenkin täällä pystyny 
neljä vuotta asumaan. Et niinko tämmönen perustarve on tyydytetty. Se on se 
vakituinen asuinpaikka. Vaihtelee ihmisen mukaan tosi paljon.

Haastateltava luokittelee asukkaiden asumisen tulevaisuutta tavoitteen kaut-
ta. Selonteollaan hän kuvaa ideaalitilanteen ja todellisuuden välistä eroa. 
Puheenvuoron alussa haastateltava vertailee tuen tarvetta arviointilomak-
keen kautta, jossa sekä asukas että omaohjaajan toimivat arvioijina. Tuen 
tarpeen arviointien tarkoituksena on saada aikaan keskustelu moraalisesta 
järjestyksestä, asukkaan arki toimivaksi. Kun työntekijän ja asukkaan arki 
ei kohtaa, haastateltava siirtyy puhumaan ideaalitilanteesta. Hän kuvaa por-
taittaisen ja tehokkaan mallin, joka ehkä sopisi paremmin tavaratuotantoon 
kuin ihmisten palveluun. Tämän mallin kuitenkin varmasti sekä työntekijä 
ja asukas allekirjoittaisivat – ja naurahtaisivat sen jälkeen, kuten haasta-
teltava tekee. Tämän jälkeen haastateltava palaa asukkaan ja työntekijän 
väliseen dialogiin, jossa lähestytään erilaisia arvioita asukkaan tilanteesta 
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ja niiden realistisuutta. Osa asukkaista toivoo itsenäisempään asumiseen 
ja osa ei. Molempia toiveita haastateltava pitää realistisena ja näkee niissä 
jopa perustarpeiden tyydyttämisen kannalta tuloksellisuutta: kaikille on 
vakituinen asuinpaikka.

Asumispalvelujen kehittämisen kannalta pohdittavaksi jää, miten paljon 
työntekijöillä on aikaa henkilökohtaisiin keskusteluihin. Erilaiset arviot 
asukkaan tilanteesta voisivat olla hyvä pohja keskusteluille, vaikka TTA-lo-
make ei olisikaan enää pakollinen työväline. Keskustelu erilaisista arviois-
ta ei ole kuitenkaan mahdollista, jos asukkaan ja työntekijän välillä ei ole 
luottamusta. Keskustelun vaikeus voi kohdistua erilaisiin näkemyksiin kun-
toutumisesta ja sen merkityksestä asumisen tulevaisuuteen. Riitta Granfelt 
määrittelee kuntouttavan työn asumissosiaalisessa työssä asukkaan koko-
naisuuteen kohdistuvaksi, asumista turvaavaksi työksi jota ei ehdollisteta 
päihteettömyydellä tai hoitoon hakeutumisella.

Seuraava ote kuvaa asumisen tulevaisuuden byrokraattisuutta:

Ote P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:55 [No mikä on asukkaiden seuraava..]  (210:211)  (Super)
Codes: [asumisen tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K: No mikä on asukkaiden seuraava askel asu asumispalveluyksikön jälkeen? Mitä 
eri vaihtoehtoja asukkaalla on?
V: Koska tämä on puolimatkan koti, niin täältä toivottavasti päästäis esim eteen-
päin. Sininauhasäätiöllä on noita hajasijoitettuja asuntoja, mutta kun palvelun 
rakenne on tämmönen niin siihen ei pääse suoraan meiltä vaan se pitää mennä 
sitte sosiaalitoimen kautta ja sit jonojen kautta ennen ku niihin pääsee. Elikkä itse 
just tänää puhuttiin, yhdellä työntekijällä on semmonen lista, mistä voi hakea 
asuntoja, niin vapailta markkinoilta ku tuetuilta, mutta niiku esimerkiks vähem-
män tuetulta, tuettuja paikkoja, nii semmoseen pyritään tietenki ohjaamaan ja 
hakemaan vaikka yhdessä niitä asuntoja, jos semmonen halu asukkaalla on.
K: No, miten paljon voit vaikuttaa ja seurata sitä minne asukkaat joutuvat kautta 
pääsevät?
V: Pääsevät. Säätiöllä on ainakin, mun tietääkseni tehty tämmösiä puoltolomak-
keita elikkä esimerkiks, jos asukas hakee asuntoja muualta, niin voidaan tehdä 
semmonen, että miten asuminen on täällä mennyt. Jos on menny hyvin, nii kir-
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joittaa hyvää palautetta ja onko meijän mielestä sopiva esimerkiks S -asunnoille tai 
jonnekin muualle. Jos ei oo hallittu poismuutto, siinä vaiheessa me voidaan ohjata 
tonne palvelukeskukseen, Sinne voidaan ohjata, että saa katon pään päänsä päälle 
yöksi, et jos ei tosiaan hallittu poismuutto elikkä jos on vuokrasopimuksen purku 
tai häätö. Ne on nyt ainaki semmoset, mitkä mulle. 
K: Tarvitsevatko ja minkälaista apua asukkaat ööh asunnon etsimiseen?
V: Täällä mun ei oo ei oo tullu vastaan, mut muuten tullu vastaan kyllä näitä asun-
non muualta ettimisiä elikkä siihen yleensä tarvii aika, aikalailla tukea ja ohjausta, 
koska se on aikamoista paperiviidakkoa, (taustalla kaukainen oven kolahdus) se et 
jos muualta asuntoo haetaan. Et täytyy täyttää yks sun toinen lomake ja liiteet ja 
verotodistukset ja muut kaikki tämmöset, et se ei oo mikään ihan helppo prosessi. 
Elikkä siihen voidaan, jos asukas tuo, tuo ilmi sen, että haluu lähtee eteenpäin tai 
vähemmän tuettuun asumiseen niin siinä voidaan kyllä mielestäni aika suurena 
tukena olla, jos asukas näin haluaa. (kilinää: avaimet?) Ei aina välttämättä halua.

Haastateltava työntekijä kategorisoi asukkaan tulevaisuutta byrokraattiseksi. 
Selonteollaan hän kuvaa työntekijän voimattomuutta tukea asukkaan asu-
misen onnistumista asumispalvelun jälkeen. Edes talon omiin jatkoasuntoi-
hin, joissa on vähemmän tukea, ei voi suoraan sijoittaa, vaan asukas menee 
uudelleen kaupungin jonoon odottamaan kaupungin päätöstä. Päätösvaltaa 
asukkaan tukemisesta itsenäisempään asumiseen ei ole delegoitu kentälle, 
vaan työntekijä voi kirjoittaa vain suosituksen. 

Byrokratia-kategoria jatkuu. Työntekijä on vailla vaihtoehtoja asumisen 
epäonnistuessa, moraalinen järjestys rikkoutuu, mikä on kaikille ikävä asia. 
Työntekijät kokevat epäonnistuneensa ja asukas joutuu yömaja-tyyppiseen 
asumiseen. Epäonnistumiselle on keksitty osuva nimi: ei hallittu poismuut-
to. Sitä ei hallitse kukaan, ainoastaan katto on tiedoksi pään päälle yöksi. 
Säännöt ovat selkeät, purku tai häätö tulee fyysisestä tai henkisestä väkival-
lasta, mitä ryydittää useimmiten pidempiaikainen päihtymystila.

Asumispalvelujen työntekijät tukevat asukasta paperiviidakossa, mistä ei 
ole työntekijänkään helppo selviytyä. Haastateltava kokee voivansa auttaa ja 
tukea, mutta edellytyksenä on että asukas haluaa apua. Hakuprosessi on sekä 
byrokraattinen että aikaa vievä. Byrokratian selvittäminen ja yksinkertais-
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KEHITTÄMISEHDOTUS 

Aineisto-ote nostaa esiin keskustelun ei-hallitusta pois muutosta. Vuokrasopi-
muksen purun tai häädön säännöt ovat selviä, mutta asian käsittely jää usein 
vaillinaiseksi. Kyse on ns. seuraavan päivän ongelmasta. Asukas ei välttämättä 
muista tai halua muistaa, mitä on tehnyt saadakseen purun tai häädön. Tilan-
teiden, joihin usein liittyy uhkaa ja vaaraa, kasvokkainen selvittely on tarpeel-
linen sekä asukkaan että henkilökunnan kannalta, myös silloin kun tilanne on 
päättynyt häätöön. Selvittelyn lisäksi voisi pohtia, olisiko olla jokin paikka, jotta 
häädetty asukas ei joutuisi suoraan kadulle takaisin. 

taminen eivät ole kuitenkaan asumispalvelujen työntekijöiden ensisijaisia 
tehtäviä, vaan ainoastaan tukea asukkaiden hakemusten teossa. 
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Seuraavassa otteessa asukkaan tulevaisuuden haave on muualla:

Ote P14: 6_asukashaastattelu.txt – 14:64 [K2: No, mikä sul on seuraava a..]  (378:381)  (Super)
Codes: [asumisen tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin] [sukulaiset – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K2: No, mikä sul on seuraava askel asumiseen, et sä nyt tyydyt tähän, mut onks 
sul ajatus siirtyy kaupungin vuokra-asuntoon tai..?
V: No yks, yks tota suunta on nyt tää.. kaupungin tai minkä nyt minkä lafkan 
nyt onkaa kuitenki semmonen kohtuuhintanen vuokra-asunto, mut kaikki vuok-
ra-asunnot, mitkä sopii mulle on vuoren varmasti halvempia kun tää. Täähän on 
helvetin kallis paikka.
K2: Joo, niin on.
V: Nii tota.. Joko niin tai sitte me lähdetään (kotiseudulle). Se vaihtoehto me tor-
pedoitiin yhessä systerin kans, et ruvetaan asumaan yhessä, et sitä on kokeiltu, 
mut ei siit tullu oikee mitään. Ei siitä ku kaks ihmistä, jotka molemmat on ollu 
naimisissa ja eronnu ja lapsia molemmilla ja.. mitä nyt muuta nii.. ei, ei kannata 
yrittää. Nii ja ohan se nyt tietysti siinä mielessä, jos ajatellaan näin ku nyt kysyit 
nii (..) niin, niin kyl seki varmaan joku paperi on, jos teiltä saa semmosen, jossa, 
jossa tota niin suositellaan, että tota..
K1: Joo tästä justiin vasta tos jonku aikaa, pari viikkoo sitten muutti yks muutti 
kaupungille nii.. ei se oo täällä yhtää sen ihmeellisempää, että aina niitä..
V: Mut tää ei tarkota sitä, että mun pitäis äkkiä päästä täältä pois, ku mua vituttaa 
olla täällä, vaan että mä tiedän vaan sen, että tää ei oo viiminen paikka missä mä 
asun.

Haastateltava luokittelee nykyisen asumisensa väliaikaiseksi ja kalliiksi. Ku-
ten aikaisemmin tässä on todettu, eivät asukkaat ymmärrä asumispalvelu-
maksua tai sen suuruutta, koska he eivät näe sitä työtä jota heidän puolestaan 
tehdään asumisen onnistumiseksi. Selonteollaan asukas selittää taloudellisia 
syitä muuttaa pois asuntoon, missä ei ole asumispalveluita. Haastateltavalla 
on eläke, josta hän maksaa omavastuuosuuden. Varattomaan, toimeentulo-
tuella elävään verrattuna haastateltava maksaa itse huomattavasti enemmän 
asumisestaan. Edullisen asunnon löytämisestä siskon kanssa kotiseudul-
ta on luovuttu kokeilun jälkeen. Hyvä ajatus, mutta molemmilla on omat 
elämänkokemuksensa ja lapsensa, mikä esti kokeilun onnistumisen. Sisa-
rusasunnosta on vaikeaa muodostaa kummallekin kotia. Nykyisestä asu-
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mispalvelusta haastateltava toivoo suositusta kaupungin kohtuuhintaiseen 
asuntoon. Selontekonsa lopussa haastateltava tuo moraalisen järjestykseen 
liittyvän seikan esiin, tunteen vallassa ei kannata tehdä äkkilähtöä. Pikem-
minkin hän suunnittelee hallittua muuttoa tämän välivaiheen jälkeen.

Seuraavassa aineisto-otteessa haastateltava kuvaa asukkaiden tulevaisuuden 
kuvia:

Ote P15: 4.työntekijähaastattelu.txt – 15:46 [K1: Kyllä. No minkälaisia tule..]  (128:129)  (Super)
Codes: [asumisen tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K1: Kyllä. No minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita asukkailla on?
V: (..) Kun sais (..) Löytys joku kiva nainen.. kun sais lapsen itselleen (..) Mm.. Ne on 
ne, mitä mä oon kuullu. Ei varmaan mitään ihmeellisiä ihan samanlaisia toiveita, 
ku kellä tahansa meistä, ihan perus. Yhden toive oli se, että hän ois itsenäisyys-
päivänä selvä, että hän vois katsoa linnanjuhlat.

Otteessa työntekijä kuvaa asukkaiden tulevaisuuden suunnitelmia ja toivei-
ta. Olemme toisenkäden tiedon, kuulopuheen varassa, mutta haastateltava 
on kerännyt yhteen keskeisiä toiveita. Asukkaiden toiveet hän luokittelee 
kenen tahansa toiveiksi. Kaikki toiveet liittyvät tavalla tai toisella asumiseen, 
paikkaan jossa voisi asua kumppanin tai lapsensa kanssa tai vain katsoa 
linnajuhlat. Asunto ja sosiaaliset suhteet muodostavat kodin.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Otteesta nousee esiin asukkaiden tarvehierarkia. Jos työntekijä kyselisi kadulla asun-
nottomana olevien toiveita, todennäköisesti luettelo poikkeaisi edellä olevasta si-
sältäen lämmön, suojan, mahdollisuuden laittaa ruokaa, peseytyä ja pestä pyykkiä. 
Asumispalveluissa nämä em. tarpeet on tyydytetty ja tarpeet muuttuvat sosiaalisiksi, 
ihmissuhteita koskeviksi. Seuraava askel, Allardtia mukaillen (vrt.: Allardt: having, 
loving, being) olisi itsensä toteuttaminen. Itsensä toteuttamisen suhteen haastatte-
luaineistossa on puhuttu paljon esimerkiksi harrastuksista. 
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3.5.4. Toimeentulo, toipuminen ja ystävät

Kuten edellä on todettu, toimeentulo on sidoksissa päihteiden käyttöön. 
Raittiin jakson aikana toimeentulo on nipin napin riittävä, mutta velkaan-
tumiset ym. taloudelliset vaikeudet lisääntyvät päihdekäytön aikana. Useim-
milla haastateltavilla olikin tavoitteena päihteiden kohtuukäyttö asumis-
palveluista muuttaessaan.  Ystävillä voi olla sekä toipumista tukeva että sitä 
heikentävä vaikutus. Voi kysyä luonnollisesti, että onko kyse ystävyydestä, 
jos ystävien välillä ei olisi päihteiden käyttöä?

Toipumisen suhdetta asumiseen ja omaan itseen kysyttiin hankalalla kysy-
myksellä:

P 1: 1.asukashaastattelu K.txt – 1:37 [K: Pitäisikö mielestäsi toipum..]  (183:184)  (Super)
Codes: [toipuminen – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K: Pitäisikö mielestäsi toipumisessa keskittyä itseensä vai asumiseen kumpi on 
tärkeempi?
V: Kyl mä nyt itseeni ekana kun on näin heikko tilanne, et asuminen kuitenki 
tyydyttävällä tavalla.

Haastateltava asukas luokittelee tilanteensa heikoksi. Lyhyellä selonteollaan 
hän tuo kuitenkin esiin, että toipuminen alkaa itsestä, kun asuminen on 
järjestynyt tyydyttävällä tavalla. Haastateltava ei kerro millä tavalla hänen 
tilanteensa on heikko, mutta joka tapauksessa tyydyttävä asumistaso antaa 
hänelle mahdollisuuden keskittyä itseensä.

Muiden asukkaiden vastauksissa samaan kysymykseen tulee ilmi se, että 
kadulla, asunnottomana ei kykene toipumaan. Asuminen on siis perustar-
peisiin vastaava olosuhde, jota ilman ei pysty keskittymään itseensä muutoin 
kuin hengissä säilymisen osalta.

Seuraavassa otteessa työntekijä vastaa samaan kysymykseen kuin edellisessä 
otteessa:
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Ote P 2: 2.työntekijähaastattelu.txt – 2:51 [K2: Tukeeko asuminen toipumist..]  (155:158)  (Super)
Codes: [toipuminen – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K2: Tukeeko asuminen toipumista vai toipuminen tukee asumista?
V: Joo.. No siis se on..
K2: Kumpi oli ennen muna vai kana?
V: Nii just muna vai kana -kuvio tuli mieleen. Mut eihän tää ympäristö täällä näin 
nii tota.. ku ei tääl, ei tääl vaadita ihmisen raitistumista nii tota toi on mun mielestä 
niinku.. tietysti henkilön kannalta, joka kysymykset on tehny nii.. Ei tää ympäristö 
tässä näin nii.. Ja siis täällä vaa asutaan ja sitte, ku ei oo mitään pakotteita nii 
ihminen voi jatkaa omaa tuhoavaa, ittensä tuhoavaa käyttäytymistä, että. Kyllä 
täällä puitteet on kyllä sille asumiselle ja muulle, jos ihmisellä vaan on sitä omaa 
motivaatiota niin.. ni kyllä täällä vois..
K2: Onko se niin, että.. toi.. päihteetön asuminen tukee toipumista?
V: Päihteetön asuminen joo kyllä se mun mielestä on näin, että.

Haastateltava luokittelee toipumisen raitistumiseksi. Selonteollaan hän tuo 
esiin paradoksin, ei voi juoda tai käyttää päihteitä ja raitistua samalla. Haas-
tateltava ei usko kohentuneiden olosuhteiden vähentävän päihteiden käyt-
töä, mutta jos asumispalveluissa olisi pakotteita ja asukkaalla motivaatiota, 
niin itsensä tuhoava käyttäytyminen saataisiin poikki. Haastattelija kiteyt-
tää edellisen puheen kysymykseksi, päihteetön asuminen tukee toipumista. 
Haastateltava on samaa mieltä.

Toipumisen arviointi on vaikeaa, varsinkin jos se ehdollistetaan hoidon 
kautta tapahtuvaan kuntoutumiseen, motivaatioon tai raittiuteen. Haasta-
telluilla asukkailla on monilla pitkiä asunnottomuusjaksoja joko kadulla tai 
toisten ihmisten tilapäisesti asuttamina. Osalla asumispalveluihin tulevilla 
toipuminen alkaa perustoiminnoista, esimerkiksi riittävä yöuni, pyykin 
pesu ja peseytymismahdollisuudet, ravinto, suojautuminen varkauksilta, 
pahoinpitelyltä, ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Perustoimintojen mah-
dollistaminen liittyy em. perustarpeisiin, mutta niissä harjaantuminen on 
merkittävää toipumista samalla kohti yhteiskunnan jäsenyyttä.
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Seuraavassa otteessa asukas havaitsee itse omaa toipumistaan:

Ote P 7: 8. asukashaastattelu.txt – 7:31 [V: Ei mul mitään sakkoja oo mi..]  (158:158)  (Super)
Codes: [toipuminen – Family: Askel eteenpäin]    No memos

V: Ei mul mitään sakkoja oo mitä pitää maksaa, koska tänä päivänähän ei tarvitse 
maksaa. Mut mul on tota kaks myymälävarkautta vuoden sisällä ja ennen mul 
saatto olla vaikka kolkyt kahdeksan, ni mun mielest se on aika hyvin. Ja silloinkin 
kun mä oon varastanu, mä oon varastanu ruokaa.

Haastateltava luokittelee toipumistaan myymälävarkauksien vähenemisen 
kautta. Häpeä ja varkaan leima on vähentynyt. Myymälävarkauksiin suhtau-
dutaan yleensä nollatoleranssilla, mutta asukas pitää määrän pienentymistä 
retkahduksen kaltaisena toipumisena. Kaksi myymälävarkautta ei ole niin 
hävettävää, varsinkin kun hän on anastanut ruokaa. Haastateltava ei puhu 
raittiina olemisesta, vaan asunnottomuuden loppuminen on tuottanut tu-
losta ja elämänhallinta on lisääntynyt varkauksien osalta.

Seuraavassa otteessa asukas etsii toipumiselle motiivia:

P 5: 5. Asukashaastattelu..txt – 5:5 [mut nyt ollu monta vuotta työt..]  (31:31)  (Super)
Codes: [sairaus – Family: Häiriöt] [toimeentulo – Families (2): Askel eteenpäin, Hyvä asuminen]    No memos

V: Mut nyt ollu monta vuotta työttömänä, ja jäin eläkkeelle joku aika sitten, sydän 
reistaillu ja verenpainelääkkeitä ja mielialalääkkeitä on unilääkkeitä ja nukahta-
mislääkkeitä kaikki tämmöset. Mulla välillä pitkiäkin kausia etten ota ollenkaan.
K: Ja silloin se aika tulee pitkäksi?
V: Joo.

Haastateltava luokittelee päihteettömät kautensa pitkiksikin. Selonteollaan 
hän kertoo hyviä syitä olla raittiina; sydän reistailee ja lääkitykset. Toimeen-
tulo on nyt turvattu eläkkeen kautta pitkän työttömyysjakson jälkeen. Hy-
vien raittiina olemisen syiden rinnalla kuitenkin yksinäisyys ja ajan koke-
minen pitkäksi voivat lisätä päihteiden käyttöä. 
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KEHITTÄMISEHDOTUS 

Edellä on puhuttu jo eläkeläisten lisääntyneestä päihteidenkäytöstä ja yksinäi-
syydestä. Harvemmin puhutaan kuitenkaan siitä, että päihteidenkäyttö antaa 
sekä positiivisia että negatiivisia tunnekokemuksia. Näiden tunnekokemusten 
myötä kokemusasiantuntijat kertovat olevansa olemassa. Yksinäisyyteen voi siis 
liittyä ajankulun puutteen lisäksi eksistentiaalista olemassaolon tuskaa, olenko 
mitään, kenellekään. Asumispalvelu voi toimia päihteettömien tunnekokemus-
ten puitteina esimerkiksi tukemalla ihmissuhteita läheisiin ja omaisiin.

Seuraavassa otteessa työntekijä kuvaa toipumisen halua, motiivia:

P11: litterointi_ttekijä1.txt – 11:60 [oh, (maiskaus) minkälaisia tul..]  (227:229)  (Super)
Codes: [asumisen tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin] [sukulaiset – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K: Oh, (maiskaus) minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita asukkailla on?
(tauko)
V: Tulevaisuuden suunnitelmia. (maiskaus) Oon kuullu tämmösiä, et haluu, välit 
lapsiinsa, se on aika yleinen, tai läheisiinsä muutenki se on varmaan aika iso ja 
monella semmonen haave, et sais esimerkiks lapset takaisin kotia tai muuta sem-
moisia. Moni tosiaan haluu itsenäisempään asumiseen muuttaa vaikka takasin 
vuokrakämppään, ihan normaaliin vuokra-asumiseen tai muuta semmosta. Osa 
haluu töihin, opiskelemaan, harvempi mutta osa haluaa ja  muuta semmosia. Ne 
on nyt ainaki semmoset ehkä ja tosiaan se  raitistuminen on osalla kyllä suurena 
haluna.

Haastateltava luettelee asukkaiden tulevaisuuden suunnitelmia. Selonteol-
laan hän tuo esiin, että haaveilla on sosiaalinen kontekstinsa, ne eivät ole 
todellisuudesta irrallisia. Osalla asukkaista lapset on otettu huostaan tai si-
joitettu sijaisperheisiin. Asumispalvelusta itsenäisempään asuntoon muut-
taminen voi liittyä tähän tai pyrkimykseen lähteä opiskelemaan tai siirtyä 
työelämään. Haastateltava lisää maininnan, ikään kuin ollakseen kuulijoille 
rehellinen, että harvempi haluaa töihin tai opiskelemaan, mutta osa kuiten-
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kin. Sosiaalisen elämän ja yhteiskuntaan integroitumisen maininnan jälkeen 
haastateltava lisää raitistumisen tulevaisuuden suunnitelmiin. Edellä mai-
nituilla asioilla on kausaalinen yhteys, syy raitistua voi johtua ennen sitä 
mainituista seikoista.

KEHITTÄMISEHDOTUS 

Kuntoutusajattelussa on vahvana näkemys, että muiden vuoksi raittiina olemi-
nen ei ole kestävällä pohjalla. Kumpi on ensin: halu raitistua itsensä vuoksi vai 
toisten mieliksi. Vaikka raittius perustuisikin aluksi toisten mieliksi olemiseen, 
voiko se tuoda itsearvostusta ja poistaa päihteidenkäytön syitä?  Päihde riittää 
yksinkin syyksi käyttää sitä sen positiivisten vaikutusten vuoksi. Käytön seurauk-
sia ei kukaan haluaisi. 

Seuraavassa otteessa haastateltava etsii päihteettömyydelle pohjaa:

P15: 4.työntekijähaastattelu.txt – 15:27 [No, miten asukkaita tuetaan pä..]  (75:76)  (Super)
Codes: [asumispalvelu – Family: Asumispalvelujen funktio] [toipuminen – Family: Askel eteenpäin]    
No memos

K: No, miten asukkaita tuetaan päihteettömyyteen ja miten tässä onnistutaan?
V: Huonosti onnistutaan.. Öö.. Ihan näin konkreettinen esimerkki, että yks kaveri 
tuli, tuli katkolta.. niin.. niin, niin.. Tai siis jätti keksen. Niin saman tien, tien tota oli 
vielä iltapäivällä sitten hyvin vauhdikas tossa. Eli, mul on semmonen käsitys, että 
tavallaan sitä fyysistä voimaa haetaan sieltä, sieltä katkolta. Kun on jo niin väsynyt, 
et ei enää jaksa niin kerätään niitä voimia siellä, et saadaan, saadaan rauhassa 
levätä ja saadaan, saadaan tota hyvät lääkkeet ja muuta. Mut sit kuitenkaan siihen 
ei sitouduta, et heti ku se kunto nousee niin tullaan, tullaan niinku takasin. Se on 
pitkä, pitkäkestosta työtä, et hänenki kans sitte juttelin siitä, siitä asiasta, että, et 
”no kannattiko” ja muuta. ”No kyl se kannatti” hänen mielestään sitte keskeyttää 
ja tulla takasin tänne, että. Et nää on pitkiä asioita. (..) Mitä, mitä tota.. et niinkun.. 
Mä uskon jotenkin näin, että jokasen täytyy käydä, käydä niinku siellä niin pohjalla, 
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et ei ole enää muuta vaihtoehtoo, ku sieltä niinku nousta ylös tavalla tai toisella.. 
Et sit se lähtee niinku se prosessi liikkeelle tai sit se ei koskaan lähdekään. Mut, 
et se pohja täytyy niinku saavuttaa, että nyt joutuu niinku tavallaan siihen, siihen 
rajapyykkiin, että joko, joko nyt mä alan tekemään jotain tai sit.. mun maallinen 
taivallus päättyy.

Haastateltava työntekijä kuvaa toipumista pohjalla käymisen metaforan 
kautta. Selonteossaan hän kuvaa palvelujärjestelmän tekemää työtä, tässä 
otteessa katkaisuhoitoa, fyysisenä kuntoutumisena. Asukkaalla halua päih-
teettömyyteen ei ole. Heti kun fyysinen kunto paranee, asukas on haasta-
teltavan kuvaamana ”vauhdissa tossa” eli jatkanut päihteiden käyttöä. Työ 
on haastateltavan kuvaamana pitkäkestoista, tuloksia saadaan kärsivällisyy-
dellä. Pohjakosketus on yksilöllinen kokemus josta asukas joko ponnistaa 
ylöspäin toipuakseen tai sitten sieltä ei nousta. Haastateltava ei tarkoita 
pohjalla olemisella pelkästään kurjuutta, yhteiskunnallisessa hierarkiassa 
alimmaisena olemista, vaan elämän ja kuoleman rajaa. On vain kaksi vaih-
toehtoa: lopettaa päihteiden käyttö tai jatkaa sitä kuolemaan asti. Selonteon 
esimerkki katkaisuhoidon keskeyttämisestä saa näin omalla hengellä leik-
kimisen merkityksen. Selonteon lopussa haastateltava vaihtaa aikamuotoa 
passiivista aktiivin ensimmäiseen persoonaan. Minämuotoisella lauseella 
työntekijä korostaa tietoista valintaa elämän ja kuoleman välillä.

Suomessa muutettiin pakkohoitoon määräyksen lakia vuonna 1986   (PhL 
1986/41, 10§) Sen mukaan päihteitä käyttävän tulee olla välittömässä hen-
genvaarassa. Jatkuva päihteiden käytön tuoma riski ei täytä näitä lain edel-
lytyksiä. 

Seuraavassa otteessa haastateltava kuvaa asumispalveluista vuokrataloon 
muuttavaa:
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P15: 4.työntekijähaastattelu.txt – 15:44 [K1: Kyllä. Joo. No tarvitsevat..]  (124:125)  (Super)
Codes: [asumisen tukeminen – Families (3): Asumispalvelujen funktio, Hyvä asuminen, Häiriöt] [asumisen 
tulevaisuus – Family: Askel eteenpäin]    No memos

K1: Kyllä. Joo. No tarvitsevatko ja minkälaista apua asukkaat asunnon etsimiseen?
V: No monihan heistä.. tai moni ja moni, mut he, he ketkä täältä eteenpäin me-
nevät tai ovat menneet ni, niin.. moni on heistä kaupungin vuokra-asuntoon tai 
sitte mennään johonki toisen säätiön kautta yhdistyksen asuntoihin. (Yskii) Et, et 
tosissaan se tiehän on niinku sillä tavalla pitkä. Ja, ja tota mä nään, että tässä ihan 
samalla tavalla, kun mielenterveyspuolella on se, että, että samalla tavalla, kun 
joku yksikkö voi olla sen ihmisen etuja ja asioita eteenpäin vievä, niin se sama yk-
sikkö voi jollekin toiselle olla sitä ongelmaa ylläpitävä. Ja, ja tota esimerkiks tääkin 
herra, joka täältä nyt muuttaa niin, niin.. öö huolimatta näistä peloistaan, et hän 
jää yksinäiseks ja muuta, niin mä suhtaudun häneen hyvin positiivisesti. Ja hän 
muuttaa ihan nyt vuokrataloon. Eli se on taas siitä ihmisestä niinku, et mitä sieltä 
löytyy, minkälaiset voimavarat hänellä on ja sitähän pitää tukee sitä sen ihmisen..

Haastateltava luokittelee asumispalvelusta poismuuttavan tilannetta voima-
varakeskeisesti. Selonteossaan haastateltava tuo esiin polkuja joiden kautta 
asumispalvelujen asukas siirtyy itsenäisempään asumiseen joko kaupungin 
vuokra-asuntoon tai yhdistyksen asuntoon. Haastateltava rinnastaa päihde-
ongelmaisten asumispalvelut mielenterveyspuoleen tuodakseen esiin asuk-
kaiden yksilöllisiä reagointeja asumisympäristöön. Sama asumisympäristö 
voi viedä toisen asukkaan asioita eteenpäin ja toiselle se voi pitää yllä on-
gelmaa. Päihteidenkäytön sallivassa asumispalvelussa toinen voi vähentää 
omaa päihteidenkäyttöään toisten käyttäessä ja toinen voi vastaavasti ko-
kea saman asian omaa päihteidenkäyttöään yllyttävänä. Haastateltava ottaa 
käytännön esimerkin poismuuttavasta asukkaasta, joka on peloissaan yksin 
jäämisestä. Esimerkin toipuminen riippuu omista voimavaroista.
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KEHITTÄMISEHDOTUS 

Yksilöllisen voimavaranäkökulman lisäksi asukkaan seuraavaa askelta voi tar-
kastella myös sosiaaliselta kannalta. Edellä olevassa esimerkissä haastateltava 
kuvaa poismuuttavan pelkoa yksin jäämisestä. Kokemustutkijat pitävät riskinä 
joutua yksin lähiöön, jos siellä ei tunne ketään jonka kanssa jakaa arkeaan. Ris-
kinä on että helpoin tie sosiaalisen vuorovaikutukseen löytyy paikallisesta pubis-
ta. Asumispalvelun työntekijät ovat puolestaan haastatteluissa todenneet että 
heillä ei ole mahdollisuuksia pitää yllä kontakteja poismuuttaneihin asukkaisiin. 
Asumispalveluun pitäisi siis liittää asukkaan sosiaalisen verkoston selvittelyä ja 
rakentamista itsenäiseen asumiseen siirryttäessä. Tehtävä ei ole helppo, mutta 
polkuja sosiaaliseen verkostoon voisivat olla yhtäältä vertaistukea antavat yh-
distykset tai seurat. Toisaalta poismuuttavan asukkaan omaa toipumista tukevat 
ystävät tai sukulaiset eli lähipiiri.  
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Tiivistelmä: ASKEL ETEENPÄIN

Kuvio 5.

Askel
eteenpäin 

ja asumisen 
onnistuminen

(asukkaat)

Vain harva 
asukkaista on 
työelämässä 
tai opiskelee

Toipuminen
päihteettömässä
asumispalvelussa

Asukkaiden 
tulevaisuuden 

toiveet
kuin kenen 

tahansa
Seuraava askel
tukiasuntoon

taas jonottamalla

Pessissä
asumista voi 

jatkaa ammatillisella
yhteistyöllä vaikka 

asukkaan kunto
 heikkenee 

Asukkaat 
haaveilevat omasta 
asunnosta, mutta 
elämänhallinta on 

nolla – pessimismiä 
vai realismia?

Askel
eteenpäin ja 

asumisen
onnistuminen
(työntekijät)

Pessi tukee
toipumista

esim. anastamiset
vähentyneet

Aika
tulee raittiina 

pitkäksi

Yksinäisyys
pelottaa myös 

tulevaisuudessa

Pessi hyvällä
paikalla lähellä

keskustaa. 
Ei halua muuttaa

muualle.

Eläkkeellä 
olevalle
Pessi on 

kallis paikka
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Vaikka asumisyksikkö on tarkoitettu välivaiheen asumispalveluksi, arvioi 
osa asukashaastateltavista asuvansa siellä myös tulevaisuudessa. Asumisyk-
sikön hyviä puolia, jotka houkuttelevat jatkamaan asumista siellä ovat mm. 
hyvä sijainti ja oman elämänhallinnan lisääntyminen, esimerkiksi anasta-
misten lukumäärä vähentynyt. Tulevaisuuttaan arvioidessaan asukkaat tuo-
vat samoja huolia kuin kuka tahansa: yksinäisyys pelottaa, aika tulee pitkäksi 
ja eläkkeen riittävyys kattamaan asumiskuluja.

Työntekijät arvioivat asukkaiden mahdollisuuksien asua asumisyksikössä li-
sääntyvän vaikka asukkaan kunto heikkenisi. Asukkaiden elämänhallinnan 
heikkeneminen voi johtua yhtäältä yleisestä kunnon heikkenemisestä kuten 
vanhuuden raihnaisuudesta ja toisaalta jatkuvasta päihteiden käytöstä. Päih-
teiden käytöstä toipumista työntekijät arvioivat päihteellisten ja päihteettö-
mien asumispalvelujen suhteen, joista jälkimmäistä arvioitiin paremmin 
toipumista edistäväksi. Asukkaiden askel eteenpäin tapahtuu seuraavaan 
jonoon hakeutumisen kautta, mitä ei pidetty hyvänä koska saatu kokemus 
ja tieto asumisen onnistumisesta eivät kulkeneet välttämättä seuraavaan 
asuntoon/asumispalveluun. Työntekijät arvioivat vain harvan hakeutuvan 
työelämään tai opiskelemaan, vaikka sellaisiakin asukkaita on. Jos päihtei-
den käytön volyymiä ja sen tuomia asumisen uhkatekijöitä ei huomioida, 
arvioivat työntekijät asukkaiden tulevaisuuden toiveita samanlaisiksi kuin 
kenen tahansa.
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Asumispaikat kaupungin omissa palveluissa 2011
– Astun pienasunnot 2296
– Solutukiasunnot 225
– Tukikodit 180
– Hietaniemenkadun palvelukeskus 52 (päivystys) ja 52 (tilapäinen asuminen) = 104

Ostopalvelupaikat 2011
– Tuettu asuminen 541
– Tehostettu tuettu asuminen 122
– Palveluasuminen 53
– Tukiasuminen 148
– Muu asuminen 38
– Päihdehuollon asumispalvelu 179 asiakasta 

LIITE: Helsingin asunnottomien asumispaikat 2011
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