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1 Asukas on oman kotinsa tekijä
Tämä tutkimusraportti on toteutettu osana Sininauhasäätiön asunnotto-
muuden vastaista toimintaohjelmaa (Asuva). Raportin sisältö koostuu asu-
kaslähtöisen laadun käsitettä taustoittavasta kirjallisuuskatsauksesta (luvut 2 
ja 3) sekä vuodenvaihteessa 2014–2015 toteutetun asumispalveluiden työn-
tekijöille suunnatun kyselyn tuloksista (luku 5).

Tutkimus kutsuu lukijaa pohtimaan, miten asumisyksikön paikallinen toi-
mintakulttuuri voidaan rakentaa asukkaan valinnanvapautta, elämäntapaa, 
itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa kunnioittavaksi asumisuran kaikissa 
vaiheissa. Miten nämä periaatteet toteutuvat yhtäältä päihteettömyyttä edel-
lyttävissä ja päihteiden käyttöä kontrolloivissa että toisaalta Asunto ensin 
-periaatetta noudattavissa asumismuodoissa? Miten tuetaan asukkaan edel-
lytyksiä entistä myönteisempään ja luottavaisempaan käsitykseen itsestään 
ja tulevaisuudestaan? Miten onnistuneet kohtaamiset, rinnalla kulkeminen, 
keskustelu- ja vertaistuki asumisyksiköiden arjessa voivat vahvistaa pienin 
askelin asukkaan omaehtoista elämänmuutosta?

Asukaslähtöistä laatua lähestytään toimijuuden edistämisen näkökulmasta. 
Lähtöajatus on, että tuetun asumisen asukaslähtöinen laatu edellyttää jat-
kuvaa, asumisen tuen työntekijöiden ja asukkaiden kohtaamisissa tapahtu-
vaa yksilöllistä toimijuusanalyysia (ks. Jyrkämä 2014; Laapio & Hänninen 
2014; Kivelä & Leppo tulossa). Toimijuusanalyysin avulla asumisen tuki 
sopeutetaan joustavasti asukkaan muuttuviin elämäntilanteisiin, itsenäisen 
päätöksenteon rajoitteiden ja toimintavalmiuksien kehitykseen. Yksilön elä-
mäntapavalintoja ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.
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Erityistilanteissa työntekijöiltä edellytetään kuitenkin vahvempaa puuttu-
mista. Ihmisarvoteko-käsite kuvaa tilanteita, jolloin asukkaan parhaaksi 
toimiminen vaatii toimimista asukkaan välittömän tahdonilmaisun vastai-
sesti. Näin voidaan toimia esimerkiksi jos asukas aiheuttaa itsetuhoisella 
käyttäytymisellään vaaraa tai altistuu hyväksikäytölle. Ihmisarvoteko voi 
tarkoittaa myös tarpeen mukaisten palveluiden vaatimista asukkaan puo-
lesta. Ihmisarvotekoihin liittyy myös toivon ylläpitämistä silloin, kun asukas 
ei siihen itse kykene. 

Tutkimusraportin lopussa pohditaan myös, tunnistetaanko ja tunnustetaan-
ko kristillisessä päihdetyössä riittävästi niin sanotun perushoivan, kuten 
asukkaan ja hänen kotinsa puhtaudesta sekä riittävästä ravitsemuksesta 
huolehtimisen tarpeita varsinkaan päihteitä käyttävien, ”hankalien” asuk-
kaiden kohdalla.

Tämä tutkimusraportti kutsuu asumispalveluiden kehittämisestä kiinnostu-
neita näkemään asumispalveluiden asiakkaat – ja asukkaat – oman kotinsa 
tekijöinä. Kukaan ei saa kotia valmiina, vaan se on tehtävä itse. On muokat-
tava jokin asumiseen sopiva paikka sellaiseksi, että se tuntuu omalta kodilta, 
jossa saa olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kodin 
tekeminen on monitasoinen, suurelta osin asukkaan mielessä rakentuva 
prosessi (ks. Granfelt 1998). Se on prosessi, joka voi rakentua vain asukkaan 
tahtiin. Prosessi mahdollistuu suhteissa muihin ihmisiin ja toimijoihin – se 
on riippuvainen heiltä saatavasta tuesta.

Kuten myöhemmin esiteltävistä työntekijäkyselyn tuloksista käy ilmi, tue-
tun asumisen työntekijät ajattelevat yleisesti, että laadukkaiden asumispal-
veluiden eräänlainen oletusarvo on, että ”asukas tuntee olevansa kotona” 
tai ”kuuluvansa yhteisöön” asuessaan asumisyksikössä. ”Kodin tunnun” 
tavoittelu on asumispalveluissa ymmärrettävää siksikin, että sen saavutta-
minen voi olla erittäin vaikuttavaa toimiessaan lähtökohtana laajemmalle 
elämänmuutokselle. Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmiin kytkey-
tyvän asunnottomuuden ja asumisen ongelmien taustalla on usein ihmisen 
kokema kodittomuus.
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Katto pään päällä tai yksinomainen ja laillinen oikeus asunnon hallintaan ei-
vät riitä tekemään asunnosta kotia (vrt. Busch-Geertsema ym. 2010, 19–21; 
Kostiainen & Laakso 2013, 27). Kodin tuntu on ensinnäkin elämyksellinen 
ja ruumiillinen kokemus jostakin tilasta kotina. Tämän vastakohtana on ko-
dittomuuden tunne, jossa yksilöllä ei ole mitään tilaa, joka tuntuisi omalta. 
Toiseksi koti muodostuu suhteista, eli yksilölle merkityksellisen tekemisen 
ja hänelle tärkeiden ihmisten ympärille. Tämän kääntöpuolena kodittomuus 
voi olla yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemista perheessä tai muussa 
asukkaiden yhteisössä. Kolmas kodin kokemisen taso on ”sisäinen koti”, joka 
merkitsee eheyden, elävyyden ja psyykkisen autonomian kokemista. Tässä 
mielessä kodittomuus näyttäytyy sisäisen autonomian, lämmön ja turvalli-
suuden tunteen katoamisena, tyhjyytenä ja elämän tarkoituksen puuttumi-
sena. (Granfelt 1998.) 

Asukkaiden kokemukset ilmentävät myös tuettuun asumiseen kotiutumisen 
varjopuolia erityisesti portaikkomallia noudattavassa tuetussa asumisessa. 
Esimerkiksi iäkkäiden, hyvin pitkään samassa yhteisössä asuneiden ihmis-
ten elämän mielekkyyden kannalta voi olla suorastaan kohtalokasta, jos asu-
kas joutuu lähtemään kodistaan vastoin tahtoaan. ”Pakkomuutattaminen” 
esimerkiksi päihteiden käytön vuoksi tai siksi, että palveluntuottajalta odo-
tetaan tehokkaampaa asukkaiden integroimista ”normaaliin vuokra-asun-
tokantaan” voi vaarantaa asukkaan elämänhalun, aiheuttaa syviä koditto-
muuden tunteita ja siten romuttaa asumispalveluiden avulla saavutetun 
hyvinvoinnin. (Laapio & Hänninen 2014; Kivelä & Leppo tulossa.)

Yhteiskunnan marginaalissa elävät kyseenalaistavat valtakulttuuriin samais-
tuvien ihmisten asumiseen liittyvät ”laatukäsitykset”. Siksi asumispalveluita 
kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti asumista tukevien arkisten 
käytäntöjen ja asumisyksiköiden toimintakulttuuriin sallivuuteen (ks. Laa-
pio & Hänninen 2014). Ollakseen inhimillisesti ja taloudellisesti kestävää ja 
tuloksellista, hyvinvointipolitiikan ja palvelujärjestelmän tulee huomioida 
yksilöiden elämäntapojen variaatio ja kunnioittaa aiempaa elämänkoke-
musta. Ulkoapäin valmiina annettuja ratkaisumalleja ja tiukkoja normeja 
tulee välttää, sillä asukkaiden kulttuuriin liittyvät kysymykset ohittava toi-
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minta voi jopa lisätä asukkaan kokemaa kodittomuuden ja ulkopuolisuuden 
tunnetta. (Dovey 1985, 34; ks. Granfeltin 1998, 103 mukaan.)

Asumisyksiköiden ”pienoismaailmat” voivat parhaimmillaan tarjota asuk-
kaille sellaisia osallisuuden kokemuksia, joita pitkäaikaisasunnottomuu-
desta, vaikeista päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten voi 
”isossa yhteiskunnassa” muutoin olla mahdotonta kuvitella, saatikka kokea. 
Kansalaisjärjestöjen on tehtävä määrätietoisesti työtä vaikeassa elämäntilan-
teessa olevien ihmisten ulossulkemisen estämiseksi. Samalla on kuitenkin 
oltava realisteja vallitsevien olosuhteiden edessä: on puolustettava jokaisen 
ihmisen oikeutta siihen kotiin ja yhteisöön, johon hän tuntee kuuluvansa. Se 
voi olla hänen elämänsä ensimmäinen ja (tai) viimeinen koti. Kaikkien asuk-
kaiden asuminen voi onnistua riittävän ja aidosti asukaslähtöisen tuen avulla.

"Kaikkien asukkaiden asuminen voi onnistua 
riittävän ja aidosti asukaslähtöisen tuen avulla."
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2 Kolmannen sektorin     
 asumispalvelut muutoksessa
Kolmas sektori käy läpi merkittävää siirtymäprosessia sosiaalihuoltolain 
mukaisten asumispalveluiden tuottajana. Viimeaikainen ideologinen muu-
tos on ollut esimerkiksi kristillisille päihdejärjestöille huima: yleishyödyl-
lisestä vahvasti aatteellisesta palvelutuotannosta ollaan lisääntyvästi siirty-
mässä markkinaehtoisesti toimivaan palvelutuotantoon.

Kirjoittamishetkellä voimassa olevasta sosiaalihuoltolaista ei löydy selkeitä 
säädöksiä asumispalveluiden järjestämiseen, tuotteistamiseen tai kilpailut-
tamiseen. Tilaaja, tuottaja ja asukas toimivat lainsäädännön ja erilaisten 
tulkintojen rajapinnalla, jossa tilaajalla on täydellinen harkintavalta. (Jo-
hansson, Koski & Tainio 2013, 246.) Kilpailuttajan asemassa kunnat eivät 
voi suosia aatteelliselta pohjalta toimivia järjestöä muuten kuin määrittele-
mällä yleishyödyllisiä piirteitä, kuten vapaaehtoistoimintaa, vertaisryhmiä 
ja yhteisöllisiä tapahtumia laatuseikoiksi. Jos vain hintatekijöitä painote-
taan, yleishyödyllisinä pidetyt seikat eivät anna lisäpisteitä kilpailutukses-
sa. Järjestöjen tuleekin jatkossa entistä enemmän tehdä itsensä näkyväksi, 
tuotteistaa ja luoda sellaisia laadukkaita palveluprosesseja, joita ne pitävät 
yleishyödyllisinä tai kaikille itsestään selvinäkin toimintoina. (Johansson 
ym. 2013, 231.)

Valtionhallinnon aloitteesta kuntiin on levitetty pitkäaikaisasunnottomuu-
den poistamiseen tähtäävää Asunto ensin -periaatetta (AE). PAAVO I ja 
II -ohjelmia on vuodesta 2008 alkaen toteutettu yhdeksässä kaupungissa. 
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Asuntoloita on korvattu asumisyksiköillä, joissa asukkaille tarjotaan ara-
va-tasoisia asuntoja huoneenvuokralakiin perustuen. Ohjelmakokonaisuu-
dessa on valvonnan sijaan korostettu aktiivista ohjausta ja tukea asumisen 
onnistumiseksi. (Karppinen & Fredriksson 2014.) Asunto nähdään jokaisen 
kansalaisen perusoikeutena elämäntapaan katsomatta, sitä ei tarvitse ansaita 
elämäntavan muutoksella, hoitoihin tai kuntoutumissuunnitelmaan sitou-
tumalla. Asukkaan toimintakyky ja valinnat määrittävät hänelle tarjottavat 
tukipalvelut, niiden sisällön ja intensiteetin, eivät valmiit ulkoapäin annetut 
kriteerit. (Haahtela 2013.)

AE-periaatteen implementoinnissa on edetty vasta muutamissa suurimmis-
sa kaupungeissa, erityisesti vaikean asuntopulan vaivaamalla pääkaupun-
kiseudulla. PAAVO-ohjelmakausien tulokset ovat olleet hyviä. Asumisen 
laatu ja turvallisuus ovat parantuneet, yksityisyyden suoja vahvistunut ja 
asumiseen liittyvät sosiaalisen kuntoutuksen edellytykset kohentuneet. 
Helmikuussa 2015 toiminta sai kehuja kansainväliseltä tutkija-arvioinnissa. 
(Pleace, Culhane, Granfelt & Knutagård 2015.)

PAAVO-ohjelmien seuraajaksi on valmisteltu vuonna 2016 käynnistettävä 
AUNE, jossa asumissosiaalinen työ aiotaan liittää entistä tiiviimmin osaksi 
syrjäytymisen ehkäisemistä ja sosiaalisen vahvistamisen politiikkaa. (Kaa-
kinen & Fredriksson 2014).

On odotettavissa, että AE-periaatteen mukaisesti tuotettavat asumispalvelut 
tulevat entisestään vahvistamaan asemaansa Suomessa. Voidaan olettaa, et-
tä periaatteiden painoarvoa tulevat tukemaan myös muut valtakunnalliset 
sosiaali- ja terveysalan yhtenäistämistoimet eli vähitellen etenevä SOTE-uu-
distus laajoine palveluiden järjestämisalueineen sekä vuonna 2015 asteittain 
voimaan tuleva uusi sosiaalihuoltolaki. Näissä uudistuksissa asiakas- ja asu-
kaslähtöisyys ovat keskeisiä periaatteita.

Kirjoitushetkellä tuetun asumisen portaikkomalli on kuitenkin edelleen 
yleinen. Mallin juuret päihdehuoltoon ovat pitkät ja sitä on toteutettu asu-
misyksiköissä tilaajakuntienkin vaatimuksesta. (Johansson ym. 2013, 229.) 
Portaikkomallissa pyritään vähitellen turvaamaan asukkaalle siirtyminen 



10

täysin itsenäiseen elämiseen ja täysivaltaiseen ”normaalikansalaisuuteen” 
yhteisön tuen sekä sen asettamien esimerkiksi päihteiden käyttöä koske-
vien rajojen tai velvoitteiden avulla. (Haahtela 2013, 186, 189.) Mallista luo-
puminen ei välttämättä ole helppo tai mieleinen tavoite asumisyksiköiden 
työntekijöille ja järjestöjen päättäjille. Toisaalta siitä kiinnipitävät asenteet 
voivat olla hyvin vahvat erityisesti tilaajapuolella kunnissa.

Päihde- ja mielenterveysehtoisen tuetun asumisen asukkaat eivät ole yhte-
näinen joukko, joten erilaisten tuetun asumisen vaihtoehtojen kirjon säilyt-
täminen on perusteltua. Asunto ensin korostaa sellaisia ideologisia periaat-
teita, joiden soveltaminen voi tukea asukaslähtöisemmän paikalliskulttuurin 
sekä uudenlaisen ammatillisen työotteen ja käytäntöjen kehittämistä myös 
päihteettömyyteen sitouttavissa asumisyksiköissä.
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• Mahdollisuus vaikuttaa asumismuotoon, asunnon sijaintiin ja   
 asunnon muihin ominaisuuksiin

• Mahdollisuus muuttaa nopeasti valittuun asuntoon

• Asunnon hallinta pysyvää ilman aikarajoituksia (paitsi normaalit  
 vuokra- tai asumissopimuksen mukaiset rajoitukset)

• Asunto sijaitsee ”normaaliasuntokannassa”, hajautettu asuminen

• Asukas ei jaa asuintilaansa muiden asukkaiden kanssa

Valinnan vapauden keskeiset periaatteet

(1) Valinnanvapauden filosofia

Valinnan vapaudella on asunto ensin -periaatteessa keskeinen rooli. Mallin 
mukaan asiakkaiden sitoutuminen palveluihin ja motivaatio oman tilan-
teensa kohentamiseen voivat toteutua vain ja ainoastaan, kun asiakkaalla 
on oikeus itse valita toimenpiteet, joita hänen kohdistetaan.

Valinnanvapaus koskee paitsi asuntoon liittyviä valintoja, kuten asumis-
muoto ja asunnon sijainti, erityisesti palveluita. Henkilökunnan yhtä vii-
koittaista kotikäyntiä lukuunottamatta on asiakkaan vapaasti valittavissa, 
ottaako hän vastaan esimerkiksi päihde- tai mielenterveyspalveluja.

Palvelut ovat tarjolla ja niitä suositellaan asiakkaan tarvittaessa, mutta pal-
veluista kieltäytyminen ei vaikuta asunnon saamiseen eikä asumisen jatku-
vuuteen.

(Lähde: Asuntoensin.fi -verkkosivut ja PAAVO-verkostokehittäjät
http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-periaate/ae_keskei-
set_periaatteet)

Asunto ensin -periaate
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(2) Asumisen ja palveluiden eriyttäminen

Asumisen ja palveluiden eriyttämisellä on asunto ensin -periaatteessa tär-
keitä käytännöllisiä seuraamuksia. Tärkein seuraus on, että asumisen jatku-
vuus pyritään turvaamaan palveluista riippumatta. Vastaavasti palveluiden 
jatkuvuus turvataan, vaikka asumismuoto tai asunnon sijainti vaihtuvat.

Moniammatillisen tuen järjestäminen erillään sijaitseviin pienasuntoihin 
edellyttää palvelujärjestelmältä verkostoitumista, tarkkaa koordinaatiota ja 
aikaisempien työtapojen uudelleen miettimistä.

Asumisen ja palveluiden eriyttämisen keskeiset periaatteet

• Asukkaan ei tarvitse osoittaa erityisiä asumisvalmiuksia saadak - 
 seen asunnon

• Vuokrasuhteen jatkuvuutta ei sidota hoidollisiin tai palveluihin  
 liittyviin ehtoihin

• Vuokralaisella on laillinen oikeus asuntoon ilman erityisehtoja   
 vuokra- tai asumissopimuksessa

• Vuokralainen on oikeutettu tukipalveluihin vaikka menettäisi asun- 
 tonsa

• Henkilökunta on liikkuvaa, tuki tarjotaan asukkaan valitsemassa  
 paikassa
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(3) Kuntoutuminen ja voimaantuminen

Asunto ensin -periaate ei tarkoita vain asuntoa. Periaatteen päämääränä on 
asumisen turvaamisen kautta helpottaa asunnottoman tilannetta oman elä-
mänlaatunsa kohentamiseksi ja kuntoutumiseksi. Asumisen turvaaminen 
jo sinänsä on kuntouttavaa, mutta kuitenkin vasta ensimmäinen lähtökohta 
kestävälle kuntoutumiselle ja voimaantumiselle.

Kuntoutumisen ja voimaantumisen keskeiset periaatteet

• Asukas valitsee palvelun sisällön, määrän ja intensiteetin

• Psyykkisistä ongelmista kärsivien ei tarvitse sitoutua lääkitykseen  
 tai hoitoon

• Päihderiippuvaisten ei tarvitse osallistua päihdekuntoutukseen – 
 lähestymistapa on haittojen vähentäminen

• Henkilökunta käyttää motivoivaa haastattelua ja pyrkii sitoutta- 
 maan henkilökohtaiseen kuntoutussuunnitelmaan

• Asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä arkisten asioi- 
 den hoidossa lisätään ja tuetaan aktiivisesti
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(4) Yhteiskuntaan integroituminen

Asunnottomuutta voidaan pitää yhteiskunnallisen syrjäytymisen äärimmäi-
simpänä muotona. Asunto ensin -periaatteen ytimessä on ajatus yksilöiden 
palauttamisesta yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi, jossa asumisen jär-
jestyminen on vasta ensimmäinen askel.

Laitoskierteen sijasta yksilö pyritään asuttamaan mahdollisimman normaa-
liin asumismuotoon ja opastetaan ja ohjataan hyödyntämään ympäröiviä 
peruspalveluita. Integroitumisen helpottamiseksi tarjolla on laaja kirjo pal-
veluita, jotka tarvittaessa viedään asiakkaan kotiin.

• Asukasta autetaan säilyttämään asuntonsa järjestelmällisen, yksi- 
 löllisen tuen avulla (taloudelliset asiat, vuokranmaksu, naapurus- 
 toon perehtyminen, arkiasioiden opettelu)

• Päihdehoitoa, mielenterveyspalveluita, työllistymispalveluita,   
 terveydenhuollon palveluita järjestetään – samoin sosiaalista   
 sopeutumista tukevia palveluita

• Sairaalahoitoon hakeutumisessa avustetaan ja kotiutus varmiste- 
 taan

• Kriiseihin vastataan 24/7 h puhelimitse tai muu ympärivuorokauti- 
 nen tuki on saatavilla

Yhteiskuntaan integroimisen keskeiset periaatteet
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3 Millainen on asukaslähtöinen   
 toimintakulttuuri?
Sosiaalialan palvelujärjestelmässä on monenlaista ammatillista vallankäyt-
töä (Raitakari 2002). Asiantuntijat ja ammattilaiset määrittelevät ennalta 
hyvän elämän tavoitteita, joihin asiakkaiden tulisi pyrkiä. Asiakaslähtöisyys 
alkoi 1980- ja 90-luvuilla tulla suomalaiseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, 
minkä jälkeen sosiaalipalveluiden järjestelmälähtöisyyttä on vaihe vaiheelta 
pyritty vähentämään. (Hokkanen 2014.)

Kaiken kaikkiaan julkisen sektorin kehittämispuheessa on alettu muoka-
ta toimintakulttuuria korostamalla asiakkaan tulkintaa, henkilökohtais-
ta kokemusta ja tasavertaisuutta neuvotteluissa asiantuntijoiden kanssa. 
Asiak kaista on alettu puhua oman elämänsä asiantuntijoina, subjekteina ja 
vastuunkantajina. (Raitakari 2002, 45–47.) Tavoitteena on ollut yksilö- ja 
tilannekohtaisesti räätälöity palvelutuotanto (Hokkanen 2014, 56).

Huonevuokralain mukainen vuokrasuhteinen asuminen ja kotiin liittyvä 
yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen periaatteet tasaa-
vat viranomaisten (ja asumispalveluiden tuottajien) sekä sosiaalihuollon 
asiakkaiden välistä vallan epäsuhtaa. Samoin tekee Asunto ensin -periaate. 
Se nostaa asukkaan entistä tasavertaisemmaksi palvelusuhteen sopimus-
kumppaniksi. Omassa kodissaan asukkaalla on säilyttävä kotipaikkaetu. 
(Johansson 2012.)
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Asukaslähtöisten asumispalveluiden ja asumisen tuen perimmäisenä tavoit-
teena on asumisen onnistuminen, ei esimerkiksi asukkaan elämänmuutos tai 
päihteettömyys. Asukkaan hyvinvointia ja elämänlaatua sekä yhteiskunnal-
lista integraatiota tulee asumisen tukipalveluiden avulla vahvistaa niin pit-
källe kuin mahdollista, mutta asukkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta 
kunnioittaen. Siksi arjen ammatillisten käytäntöjen tulee perustua asuk-
kaiden ja työntekijöiden jatkuvaan neuvotteluun ja aitoon kohtaamiseen. 
(Johansson 2013, 158; Kivelä & Leppo tulossa.)

Toimijuuden käsite voi auttaa asukaslähtöisyyden kehittämistyössä näke-
mään, että asumispalveluiden asiakkuus ja asumisyksikön asukkaana ole-
minen ovat vain yksi näkökulma ihmisen elämään (Hokkanen 2014). Asu-
mispalveluiden työntekijöiden on pyrittävä voimauttamaan asukas paitsi 
oman kotinsa, myös laajemmin oman näköisen elämänsä tekijäksi, osalli-
seksi oman elämänsä valinnoissa. Toimijuuden edistäminen organisaation 
kulttuurina tai ihmiskuvana ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin aktiivisuu-
den vaatimus tai oletus. (Jyrkämä 2014, 123.)

Asumisen laatu -näkökulmasta asumisyksiköiden paikalliskulttuurin tar-
kastelussa huomio tulee kiinnittää siihen, minkä laatuista toimijuutta tuettu 
asuminen mahdollistaa. Yksinkertaistaen tämä voi tarkoittaa, että palvelui-
den piirissä olevia ihmisiä ei pidetä vain toiminnan kohteina, vaan yksilöi-
nä, jotka suuntaavat valintojaan ja käyttäytymistään tunnistaen ja pohtien 
erilaisia heille saatavilla olevia vaihtoehtoja (Jyrkämä 2014, 122). Toiminnan 
suuntaamisen vapausasteita toki on monia ja saatavilla olevien vaihtoeh-
tojen määrä vaihtelee runsaasti elämäntilanteesta ja toimintaympäristöstä 
toiseen.

Yksittäisen asukkaan asumista ja asumisen tukea koskevan päätöksenteon 
perusta on asumisen arjessa toteutettava jatkuva toimijuusanalyysi (emt.). 
Asumisen tuen työntekijöiden on tiedostettava, että eri asukkaat toimivat 
samoissa tilanteissa eri tavoin, koska jokaisen yksilön toiminta pohjautuu 
erilaisiin kokemusten, taitojen, motivaatioiden, velvollisuuksien ja toimin-
tavaihtoehtojen hahmottamisen kudelmiin.
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On erityisen tärkeää kysyä, onko myös ”hankalia asukkaita” tukevan hallin-
noinnin ja arjen ammatillisten käytäntöjen lähtökohtana asukaslähtöisyys: 
valintojen, itsemääräämisoikeuden ja kasvojen säilyttämisen kunnioitta-
minen? Vai onko toimintakulttuurina pikemminkin sopeuttaa asukas ul-
koapäin annettuihin normeihin ja ennakoilta määritettyihin tavoitteisiin? 
Tuetaanko myös päihtynyttä asukasta asettamaan itse sellaisia tavoitteita, 
jotka hänen oma arviointikykynsä kussakin tilanteessa mahdollistaa?

Se, ettei ihminen kykene sopeuttamaan käyttäytymistään toimintaympäris-
tön kulttuuria ja odotuksia vastaavaksi, voi johtua siitä, ettei hän näe tilan-
teessa mitään muuta vaihtoehtoa. Esimerkiksi asumisyksikössä vallitsevat 
tiukat normit ja kontrollikäytännöt voivat laukaista sellaisia vahingollisia 
ajattelu- ja toimintamalleja, joiden kehyksessä asukas ei kykene hahmot-
tamaan toisin toimisen mahdollisuuksia. Ihminen voi joutua valitsemaan 
mahdollisuuden olla tekemättä normien mukaisesti, olla toimimatta tai 
puhumatta, mikä saattaa ulkopuolisesta näyttäytyä passiivisuutena tai vä-
linpitämättömyytenä.
 
Arjen tilanteissa asukas voi ei-toivotulla käytöksellään hakea helpotusta esi-
merkiksi itsetunnon ja itsemääräämisoikeuden loukkauksiin tai valinnan 
mahdollisuuden epäämisiin. Aiempien vahingoittavien ja luottamusta mur-
taneiden elämänkokemusten ja toimintamallien näkökulmasta aggressiivi-
nen käytös, väkivaltaisuus ja hallitsematon päihteiden käyttö voivat asuk-
kaan näkökulmasta olla ”järkeviä valintoja”, joihin turvaudutaan ”ajaudut-
taessa nurkkaan”, muiden käyttökelpoisten vaihtoehtojen puuttuessa. (Ks. 
Kivelä 2012; Siisiäinen 2015, 119).
 
On siis olennaista tunnistaa ja tunnustaa yksilön jo lähtökohtaisesti alhaiset 
kyvyt ja edellytykset reflektoida elämäänsä. Yksilöllisen toimijuusanalyysin 
tulos voi olla myös se, että joillekin portaikkomallissa tapahtuva lineaarinen 
eteneminen kohti ”normaalikansalaisuutta” ja täysin itsenäistä asumista on 
lähtökohtaisesti epärealistinen tavoite. Tai ”raitistumista” ja päihteetöntä 
elämäntapaa ei voi pitää todennäköisenä.
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Asukaslähtöinen kehittämistyö edellyttää kuitenkin myös, että kaikilla asuk-
kailla ”on toivoa”, toivottomia tapauksia ei ole. Hankalissakin asukkaissa 
on haluttava nähdä potentiaalia kiinnostua omasta asuinympäristöstään, 
halua rakentaa asunnostaan viihtyisä koti sekä osallistua asumispalvelujen 
suunnitteluun. He kenties vain tarvitsisivat totutusta poikkeavia tukimuo-
toja, ennakkoluulottomia osallistamisen tapoja ja uudenlaista ammatillista 
otetta. Jokainen passiivisenakin näyttäytyvä asukas vaikuttaa omalla ai-
nutkertaisella tavallaan asumisen onnistumiseen ja sitä kautta toiminnan 
kehittämiseen asukaslähtöisempään suuntaan, vaikkei aina olisikaan, esi-
merkiksi päihteiden käytöstä johtuen, toimintakykyinen tai pitkäjänteiseen 
sitoutumiseen kykenevä.

Uuden toimintakulttuurin ja asiakastyön käytäntöjen muuttaminen on usein 
hidasta. Entistä asukaslähtöisempään toimintakulttuurin siirtyminen voi 
olla haastavaa varsinkin sellaisissa yksiköissä, joissa työkulttuuriin kuuluu 
voimakas päihteettömyyden kontrolli. Yhteiset pelisäännöt ovat asumisen 
onnistumisen kannalta tärkeitä ja niiden uudistamiseen on tärkeää käyttää 
aikaa. (Johansson ym. 2013.) Tarvitaan osallisuutta, yhdessä tekemistä ja ko-
kemusten jakamista työyhteisössä kaikilla organisaation tasoilla (emt. 232). 
Asioiden nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteiden pohtiminen voi tapahtua 
myös erilaisilla asukkaiden ja työntekijöiden yhteisillä foorumeilla, jotka 
toistuvat säännöllisesti (Johansson ym. 2013, 236-237).

Neuvottelujen ja erilaisten asiakas-asukkaan toimijuutta säätelevien nor-
mien ”harmaa vyöhyke” tulee esiin esimerkiksi Laapion ja Hännisen (2014) 
tutkimuksessa. Päihteettömissä yksiköissä voi olla niin sanottuja kirjoitta-
mattomia etuoikeuksia ”luottoasukkaille”. Omassa kodissa saa tehdä mitä 
haluaa jos ei häiritse muita. Tällainen harkinta vaalii samalla henkilökunnan 
ja asukkaiden välistä luottamusta ja palvelee todennäköisesti pidemmällä 
tähtäimellä paremmin asumisen onnistumista kuin ehdottomiin sääntöihin 
perustuva toimintakulttuuri.
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4 Aineistona kysely asumisen   
 yksiköiden työntekijöille
Vuodenvaihteessa 2014–2015 toteutettiin Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen ja 
Sininauhasäätiön asumispalveluista ja asumisen tuesta vastaaville työnteki-
jöille suunnattu kysely. Sen avulla haluttiin selvittää, miten asukaslähtöisyys 
ilmenee erikokoisissa asumisyksiköissä ja erilaisissa tuetun asumisen muo-
doissa. Tässä raportissa tehdään yleiskatsaus kyselyn tuloksiin.

Selvitys toteutettiin osana Sininauhasäätiön asunnottomuuden vastaista 
työtä. Toiminnassa kytkeytyvät yhteen kehittäminen ja tutkimus sekä vai-
kuttamistyö ja viestintä palvellen koko Sininauha-liikkeen asiakaskunnan, 
mutta myös yleisemmin asunnottomien ja tuetun asumisen piirissä asuvien 
ihmisten edunvalvontaa ja oikeuksien edistämisestä. (Toimintasuunnitelma 
2014.) Tarkoituksena on, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyö 
luo pitkäjänteisesti edellytyksiä erityyppisten asumisen ratkaisujen arvioi-
miseen asukaslähtöisen laadun näkökulmasta. 

Kyselyssä selvitettiin taustatietoja asumisyksiköistä, niiden toiminnasta ja 
työntekijöistä sekä asukaskunnan koostumuksesta. Pääasiallisen asukas-
lähtöistä laatua mittaavan sisällön muodostivat 52 väittämää. Väittämillä 
selvitettiin, millaisia asukaslähtöisyyteen liittyviä tekijöitä asumispalveluista 
vastaavat työntekijät pitävät tärkeinä ja miten hyvin he arvioivat näiden 
kriteereiden toteutuvan omassa yksikössään.
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Sähköiseen Webropol-kyselyyn (LIITE 2) vastaamisen mahdollistanut in-
ternetlinkki lähetettiin kaiken kaikkiaan 103 sähköpostiosoitteeseen. Kyse-
ly suunnattiin jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden ilmoittamille asumisesta 
vastaaville työntekijöille. Vastaajien tietojen kokoaminen aloitettiin Sininau-
haliiton jäsenrekisteritietoja hyödyntämällä. Tutkimusavustaja Jenni Ha-
kanpää soitti jäsenjärjestöihin ja päivitti asumisyksikköjä koskevat tiedot 
ajan tasalle. Hän toteutti myös aineiston tilastollisen analyysin SPSS-ohjel-
malla ja laati raportin tulososion taulukot.

Asumisen yksikkö tarkoittaa keskenään samankaltaista asumista joko samas-
sa paikassa tai hajallaan. Yhden asumisyksikön saattaa muodostaa yhtääl-
tä keskitetyn asumisen yksikkö, toisaalta useat hajallaan olevat asunnot ja 
niiden asukkaille tarkoitetut palvelut (esimerkiksi sosiaalinen isännöinti). 
Mikäli yhden henkilön vastuulla oli useampia asumisen yksiköitä, hänelle 
lähetettiin useampia kyselyyn vastaamisen mahdollistaneita sähköpostivies-
tejä. Yhteen sähköiseen lomakkeeseen ohjeistettiin vastaamaan vain yhden 
yksikön näkökulmasta.

Kyselyn vastausaikaa jatkettiin kaiken kaikkiaan 16.1.2015 saakka, jonka 
puitteissa vastauksia tuli 56 asumisen yksiköstä. Vastausprosentiksi muo-
dostui siten 54.

Selvityksen jälkeen on vuonna 2015 toteutettu eri asumisyksiköissä asukas-
haastatteluja sekä Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä että Asunto ensin -peri-
aatetta noudattavissa tuetun asumisen yksiköissä Etelä-Suomessa (N=55). 
Haastattelujen avulla kuultiin asukkaiden kokemuksia tuetusta asumisesta 
ja selvitetään vastaako asumismuoto ja asumisen tuki asukkaan tarpeita 
ja millaisen elämisen ja asumisen laadun ne mahdollistavat. Asukashaas-
tattelujen tuloksista julkaistaan erillinen tutkimusraportti (Kivelä & Leppo 
tulossa).

Selvityksen kysymyksenasettelun laatimisissa on hyödynnetty tutkija Ju-
hani Johansson (2012) toteuttamaa tutkimus- ja kehittämistyötä Sininau-
hasäätiössä. Johansson teki yhteistyötä kahden Sininauhasäätiön asumis-
yksikön asukkaiden ja työntekijöiden kanssa asukaslähtöisen toiminnan 
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edistämiseksi. Prosessiin kuului muun muassa kokemusasiantuntijoiden 
ja kokemustutkijoiden kouluttaminen. Tutkimuksen avulla laadittiin laa-
tumittaristo, ”viiden tähden asumispalvelut”, joka otettiin asukaslähtöisen 
laadunhallinnan arvioinnin lähtökohdaksi myös tässä selvityksessä.

1) Kodinomaisuus eli asumisen luonne
• vapaa liikkuminen
• oma ovi
• oma rauha
• vähäinen kontrolli
• edullisuus

2) Asukkaan tarpeiden mukainen asumisen tuki
• talouden seuranta
• monipuolinen ruokahuolto
• ammatillinen tuki
• hygienian hoito
• terveydenhoito saatavissa 

3) Valinnan mahdollisuudet ja vaikuttaminen
• yhteisökokoukset
• asukaspalaute
• valinnan mahdollisuus omissa palveluissa
• ihmisoikeuksien kunnioitus (huoneenvuokralaki)
• neuvottelu sanktioista

4) Ulkopuoliset tukimuodot 
 (palveluiden saatavuus ja saavutettavuus)

• sosiaalitoimisto
• terveyskeskus
• katkaisuhoito (A-klinikka)
• MTT, (AA, A-kilta, NA)

5) Sijainti ja miljöö
• ei kaukana kaupungin keskuksesta
• yhteydessä muihin asuntoalueisiin
• viihtyisyys
• ei leimaava
• toiminnallisuus
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Lisäksi Johanssonin raportoinnista on hahmotettavissa kaksi muuta, erityi-
sesti asumisen työntekijöiden esille nostamaa laadun ulottuvuutta:

6) Asumisen turvallisuus
 • kontrolli, häiriöt, asukasmäärän lisäys / vaihtuvuus

7) Askel eteenpäin, asumisen tulevaisuus
 • tuetun asumisen avulla asukkaalle tarjoutuu vaihtoehtoisia tulevai- 
  suuksia ja valinnanmahdollisuuksia ja niihin rohkaistaan tarttumaan

Katariina Hänninen ja Marja-Liisa Laapio (2014) tarkastelevat tutkimuk-
sessaan ikääntyvien päihdeongelmaisten toimijuutta ja arjen hallintaa Sini-
nauhaliiton jäsenjärjestöjen tuetun asumisen yksiköissä. Heidän näkökul-
mansa lähtee siitä, että asukkaat osallistuvat itse oman arkensa rakentami-
seen, mutta heidän toiminnalleen luo aina puitteensa se ympäristö, jossa he 
elävät. Asumisyksikkö fyysisisine puitteineen ja sosiaalisine normeineen, 
henkilökunnan työkäytännöt, asenteet ja organisaation toimintakulttuuri 
ovat kaikki osaltaan joko mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä asukkaiden 
asumisen onnistumiselle ja toiminnan suuntautumiselle.
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Toimijuuden tilanteelliset modaliteetit 
(Hänninen 2014, 13-15):

• Mihin asukkaan on toimintakyvyltään kyettävä, jotta asuminen on 
 mahdollista? (ruumiilliset kykenemiset, esteettömyys)

• Mitä sääntöjä, esteitä, rajoitteita ja pakkoja asumiseen liittyy? 
 (pakot, välttämättömyydet, esteet, rajoitteet)

• Mitä mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja asukkaan koti ja asumisyksikkö 
 sekä asumisympäristö tarjoavat? (mahdollisuudet, vaihtoehdot)

• Mikä sija on tunteilla ja arvostuksilla osana asumista ja arkea? 
 Mitä asumisessa arvostetaan? Mitä tunteita arjessa syntyy? 
 Onko tilaa tunteiden ilmaisemiselle? (tunteet, arviot, arvostukset)

• Mitä motivaatioita, tavoitteita tai päämääriä asukkailla on? 
 Miten häntä tuetaan näiden suhteen? (tavoitteet, päämäärät, 
 motivaatio) 

• Mitä tietoja ja taitoja asukkailla on, onko heillä mahdollisuuksia tuoda  
 niitä esiin eli tuetaanko heitä arjessa niiden ilmaisemiseen? 
 (taidot, tiedot)

• Mietityttävätkö asukkaita hengelliset, ”elämän syvät kysymykset”, 
 kuten elämän tarkoitus ja rajallisuus? Tarjoaako henkilökunta tai joku  
 muu ihminen asukkaan elämässä tukea niiden pohtimiseen? Tässä   
 yhteydessä oli kysytty myös asukkaiden omaisista ja perhesuhteista.

Hänninen ja Laapio toteuttivat tutkimuksensa 11 tuetun asumisen yksikössä 
eri puolilla Suomea. Tutkimukseen osallistui kymmenen miesasukasta, neljä 
naisasukasta sekä 17 asumisen työntekijää.
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5 Työntekijöille suunnatun    
 kyselyn tulokset

5.1 Taustatietoja asumisyksiköistä
Suurin osa vastaajista (N=56) edusti asumisyksikköä, joka kuuluu ryhmään 
”tuettu asuminen keskitetyssä asumisyksikössä” (58,9 %). Suurin osa tutki-
mukseen osallistuneista yksiköistä sijoittuu eteläiseen Suomeen.

% f

Tuettu asuminen keskitetyssä asumisyksikössä 58,9 33

Tuettu asuminen järjestön hallinnoimassa hajasijoitetussa 
asunnossa 8,9 5

Tuettu asuminen muualla, kuin järjestön hallinnoimassa 
hajasijoitetussa asunnossa 10,7 6

Itsenäinen vuokra-asuminen 8,9 5

Muu asumiseen liittyvä palvelu 12,5 7

Yht. 100 56

Taulukko 1. Kyselyn vastaajien jakautuminen asumisen yksikön tyypin mukaan.
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f %

1. Uusimaa 23 41,1

2. Kanta-Häme 4 7,1

3. Päijät-Häme 3 5,4

4. Pohjois-Savo 4 7,1

5. Satakunta 1 1,8

6. Varsinais-Suomi 1 1,8

7. Keski-Suomi 9 16,1

8. Pirkanmaa 9 16,1

9. Etelä-Pohjanmaa 1 1,8

10. Kymenlaakso 1 1,8

Yht. 56 100

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden asumisyksiköiden sijainti maa-
kunnittain.

Päihteiden käyttö on sallittu vain noin joka kolmannessa vastanneista 
 asumisyksiköistä (32 %).

f %

Päihteiden käytön salliva yksikkö 18 32,1

Päihteetön yksikkö 38 67,9

Yht. 56 100

Taulukko 3. Päihteettömien ja päihteiden käytön sallivien yksiköi den 
osuus asumisyksiköistä.
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f %

Helsinki, Espoo, tai Vantaa 8 44,4

Hämeenlinna 3 16,7

Kangasala 1 5,6

Keuruu 1 5,6

Rauma 1 5,6

Sonkajärvi 1 5,6

Tuusula 1 5,6

Vieremä 1 5,6

Virrat 1 5,6

Yht. 18 100

Taulukko 4. Päihteiden käytön sallivien yksiköiden sijaintikunnat.

Asuntojen määrä yksiköissä vaihtelee 0 –114. Suurin osa yksiköistä oli melko 
pieniä, ja kuudessa yksikössä ei ollut asuntoja lainkaan (hajautettu asuminen).

Asuntojen lukumäärä f %

0 6 10,7

1 – 14 21 37,5

15 – 30 17 30,4

31 – 59 7 12,5

60 – 114 5 8,9

Yht. 56 100

Taulukko 5. Asumisyksiköiden jakautuminen asuntojen luku-
määrän mukaan (N=56).
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Useimmissa asumisyksiköissä (n= 48; eli 85,7 % kaikista vastanneista yk-
siköistä) tarjotaan asukkaille myös muita palveluja asumisen palveluiden 
yhteydessä. Näistä suurin osa tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden osallistua 
päiväkeskustoimintaan (62,5 %). Reilusti yli puolet (58,1 %) mahdollistaa 
asukkaille kuntouttavaa työtoimintaa, työllistämistoimintaa ja aktiiviraha-
töitä. Erilaiset mahdollisuudet yhteisölliseen osallistumiseen ja harrastustoi-
mintaan ovat moninaiset, muun muassa liikuntaharrasteita, retkiä ja vapaa-
ehtoistoimintaa. Yksittäisiä mainintoja saivat esimerkiksi valokuvausryhmä, 
leivontaryhmä ja ruokapiiri. 

Asumisen yksiköissä työskentelevien palkattujen työntekijöiden määrä 
vaihtelee 0–35 (keskiarvo on 4,98). Tyypillisimmin asumisen yksikössä 
työskentelee 1–2 työntekijää.

Noin kolmannes asumisyksiköiden vastaavista työntekijöistä (33,9%) 
työskentelee tuetun asumisen lisäksi myös muissa työmuodoissa saman 
työnantajan palveluksessa. Tavallisimmat muut työmuodot ovat päiväkes-
kustoiminta, työtoiminta ja työllistäminen. Joidenkin yksittäisten vastaa-
jien tehtäviin kuuluu myös asumisyksikön ympäristötyötä, ruokajakelua ja 
kirpputorilla työskentelyä.

f %

alle 50 % 15 26,8

50 – 74 % 11 19,6

75 – 99 % 14 25,0

100 % 16 28,6

Yht. 56 100

Taulukko 6. Asumisen palveluihin liittyvän työajan 
osuus asumisyksikön vastaavien työntekijöiden 
työajasta.
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f %

Miehille ja naisille 46 82,1

Vain miehille 7 12,5

Vain naisille 3 5,4

Yht. 56 100

Taulukko 7. Useimpien asumisyksiköiden palvelut on 
tarkoitettu sekä naisille että miehille.

Viimeisten 12 kuukauden aikana viidenneksessä asumisyksiköistä on ollut 
pelkästään miesasukkaita. Suhteutettaessa miesten määrä ja asumisyksikön 
koko toisiinsa, voidaan sanoa, että ne yksiköt, joissa asiakkaana on viimei-
sen vuoden aikana ollut ainoastaan miehiä, ovat pieniä ja keskisuuria yksi-
köitä. Pelkästään naisasukkaita oli kolmessa asumisyksikössä (5,4 %).

Noin kaksi kolmannesta vastaajista ilmoitti, ettei asumisyksikössä ole lain-
kaan perheasuntoja. Enimmillään yksikössä oli 12 perheasuntoa.

Suurin osa asumisen yksiköistä on suunnannut palvelunsa sekä miehille 
että naisille. 



29

Asuntojen lukumäärä f %

  0 34 60,7

  1 8 14,3

  2 3 5,4

  3 4 7,1

  4 4 7,1

  5 1 1,8

  8 1 1,8

12 1 1,8

Yht. 56 100

Taulukko 8. Perheasuntojen määrä asumisen yksikössä.

5.2 Työntekijöiden näkemykset asukaslähtöisen laadun eri 
ulottuvuuksista

Asumispalveluista vastaavilta työntekijöiltä kysyttiin näkemyksiä erilaisista 
asukaslähtöisen laadun ulottuvuuksien tärkeydestä ja toteutumista omassa 
yksikössään 52 väittämän avulla (ks. LIITE 2).

Ensimmäisessä vaiheessa vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–4, 
miten tärkeänä hän pitää kussakin väittämässä esitettyjä tekijöitä yleensä 
senkaltaisissa asumisen yksiköissä, josta itse vastaa (1 = ei lainkaan tärkeä, 
2 = jonkin verran tärkeä, 3 = tärkeä, 4 = erittäin tärkeä).

Tämän jälkeen vastaajaa pyydettiin arvioimaan samoja väittämiä toisesta 
näkökulmasta: miten hyvin tai huonosti kukin tekijä toteutuu siinä yksi-
kössä, josta työntekijä itse vastaa (1–4). Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 
0=ei sovellu lainkaan oman yksikkömme arviointiin, 1=ei toteudu yksikös-
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sämme lainkaan, 2=toteutuu jonkin verran, 3=toteutuu hyvin sekä 4=toteu-
tuu erinomaisesti.

5.2.1  Mitä tekijöitä pidetään kaikkein tärkeimpinä   
asukaslähtöisyyden kannalta?

Yleisenä väittämien saamiin keskiarvoihin ja vastaajien esittämiin kom-
mentteihin liittyvänä huomiona voidaan todeta, että työntekijöiden mielestä 
kaikki väittämät olivat vähintään jossain määrin tärkeitä tuetun asumisen 
asukaslähtöisen laadun kannalta (ks. tarkemmin LIITE 1). Alle kolmen kes-
kiarvon (< 3,0) sai ainoastaan neljä väittämää,1 eli kaikkia muita väittämiä 
pidettiin keskimäärin vähintäänkin tärkeinä.

Liki puolet (23) väittämistä sai keskiarvon (> 3,5), joka ilmaisee, että vas-
taajat pitivät kyseisiä tekijöitä erittäin tärkeinä asumisen asukaslähtöisen 
laadun kannalta. Kaikkein suurimmat keskiarvot (> 3,7) saivat seuraavat 
yhdeksän väittämää:

23. Asukas voi lukita oman ovensa omilla avaimillaan. (3,7)
27. Asukas kokee asuntonsa turvasatamaksi. (3,79)
28. Asukas tuntee olevansa kotona. (3,8)
29. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa terveydenhoidon palveluiden saavut-
tamisessa. (3,73)
30. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa sosiaalihuollon palveluiden saavutta-
misessa. (3,73)
31. Asukasta autetaan tarpeiden mukaisten päihdepalveluiden ja -kuntou-
tuksen piiriin pääsemisessä (3,73)
35. Asukas perehdytetään ja häntä muistutetaan asumisen säännöistä asu-
misrauhan turvaamiseksi. (3,8)
38. Asumisen ongelmiin ja häiriöihin puututaan systemaattisesti. (3,75)
50. Asukkaan päihteettömyyttä ja kuntoutumismotivaatiota tuetaan. (3,73)
_______________________________

1 (8) Asukkaille on apua ja tukea tarjolla ympäri vuorokauden (2,46).
(36) Asukkaiden kulkemista rajoitetaan tai kontrolloidaan turvallisuuden ja asumisrauhan vuoksi (2,63).
(37) Tarkasti määritellyt asumisen säännöt ja valvonta lisäävät asukkaiden kokemaa turvallisuutta (2,93).
(39) Asunto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä palveluja (2,91).



31

Tiivistäen voidaan todeta, että työntekijöiden kaikkein tärkeimmiksi 
 arvioimat väittämät liittyvät asumisen kodinomaiseen luonteeseen ja 
kodin tuntuun, palveluiden saavutettavuuteen sekä asumisen turval-
lisuuteen ja asumisen ongelmiin liittyvään kontrolliin ja normien val-
vontaan. 

Kun on kyse Sininauhaliikkeen järjestämistä tuetun asumisen palveluista, 
ei ole myöskään yllättävää, että asukkaiden motivointi ja tukeminen päih-
teettömään elämään, on tärkeimmiksi katsottujen tekijöiden joukossa. Tulee 
myös muistaa, että selvä enemmistö vastaajista (67,9 %) työskenteli yksi-
köissä, joissa päihteiden käyttö on kielletty.

5.2.2  Miten hyvin asukaslähtöisyyttä kuvaavat tekijät toteutuvat 
tuetussa asumisessa?

Voidaan olettaa, että asumisyksiköt panostavat käytännön toiminnassaan 
suhteellisesti eniten voimavaroja juuri niiden laatutekijöiden saavuttami-
seksi, joita henkilöstö pitää kaikkein tärkeimpinä. Kun tarkastellaan työnte-
kijöiden arvioita siitä, missä määrin eri laatutekijät toteutuvat heidän oman 
yksikkönsä toiminnassa, saadaan ainakin jossain määrin tukea tälle oletuk-
selle. Keskiarvojen valossa näyttävät toteutuvan parhaiten ne samat asukas-
lähtöistä laatua määrittävät tekijät, joita arvotetaan kaikkein tärkeimmiksi:

23. Asukas voi lukita oman ovensa omilla avaimillaan. (3,72)
27. Asukas kokee asuntonsa turvasatamaksi. (3,5)
28. Asukas tuntee olevansa kotona. (3,54)
29. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa terveydenhoidon palveluiden saavut-
tamisessa. (3,64)
30. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa sosiaalihuollon palveluiden saavutta-
misessa. (3,71)
31. Asukasta autetaan tarpeiden mukaisten päihdepalveluiden ja -kuntou-
tuksen piiriin pääsemisessä. (3,65)
50. Asukkaan päihteettömyyttä ja kuntoutumismotivaatiota tuetaan. (3,57) 
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Myös väittämät 35 (ka 3,45) ja 38 (ka 3,49), jotka liittyvät asumisrauhan 
turvaamiseen, asumisen ongelmiin ja häiriöihin sekä niihin puuttumiseen, 
toteutuvat nekin suhteellisen hyvin. Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa-
kin siltä, että ne tekijät, joita työntekijät pitävät tärkeimpinä eivät jatkossa 
kaipaa asumisen työntekijöiltä erityisiä kehittämispanostuksia.

5.2.3  Missä asukaslähtöisen laadun ulottuvuuksissa on eniten 
kehitettävää?

Asukaslähtöisyyteen liittyviä kehittämistarpeita voidaan ehkä parhaiten 
hahmottaa tarkastelemalla niitä väittämiä, joiden koetun tärkeyden ja toteu-
tumisen keskiarvojen välillä on suurin epätasapaino (keskiarvojen erotus > 
0,50), ja minkä väittämien kohdalla koettu tärkeys ja toteutuminen yksikön 
toiminnassa ovat lähellä toisiaan tai vahvasti positiivisia (ka + tai > -0,20) 
(Ks. myös taulukko LIITE 1).

Väittämät, joissa on suurin epätasapaino koetun tärkeyden ja toteutuneen 
laadun välillä (keskiarvojen erotus > 0,50):
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Koettu 
tärkeys

Toteutuminen 
omassa 
yksikössä

Keski-
arvojen 
erotus

2. Asukkaan fyysiset rajoitteet huomioidaan 
asumisen suunnittelussa (esteettömyys).

3,25 2,68 -0,57

11. Asukas voi valita sellaisen asumis- ja 
tukimuodon, jonka kokee mielekkäimmäksi.

3,18 2,4 -0,78

12. Asukkaan asumisen järjestelyihin liittyvät 
toiveet voidaan huomioida.

3,14 2,36 -0,78

17. Asukkaat ovat mukana neuvottelemassa 
asumisen säännöistä sekä mahdollisista häiriöistä 
koituvien sanktioiden periaatteista.

3,16 2,59 -0,57

21. Asukas osallistuu asumisympäristöstä ja 
yhteisistä tiloista huolehtimiseen (esim. pihan-
hoito).

3,05 2,5 -0,55

42. Asuminen ei leimaa asukasta. 3,38 2,66 -0,72

Voidaan havaita, että näissä väittämissä esiintyvät asukaslähtöisyyttä mit-
taavat tekijät eivät saa erityisen korkeita keskiarvoja, kun kysytään koettua 
tärkeyttä. Työntekijät eivät siis lue niitä kaikkein tärkeimmiksi miellettyjen 
asukaslähtöiseen laatuun vaikuttavien kriteereiden joukkoon.

Onkin tärkeää pohtia, mistä suuri epätasapaino koetun tärkeyden ja 
toteutumisen välillä johtuu, ja mitä seurauksia sillä voi olla. Kyse voi olla 
osittain yksinkertaisesti siitä, ettei näiden tekijöiden toteuttamiseen tulla 
kiinnittäneeksi riittävästi huomiota, eikä niihin siten myöskään kohdisteta 
riittävästi työntekijöiden työaikaa eikä taloudellisia resursseja. On mahdol-
lista, että näihin tekijöihin liittyvät puutteet ovat ainakin osin seurausta siitä, 
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että ne jäävät muiden, tärkeämmäksi (kenties myös mielekkäämmiksi ja 
helpommin saavutettaviksi) katsottujen auttamistyön sisältöjen varjoon?

Mitä yhteistä sitten on niillä asukaslähtöisen laadun ulottuvuuksilla, joita 
tuetun asumisen vastaavat työntekijät eivät pidä yhtä tärkeinä kuin muita 
tekijöitä keskimäärin? Ainakin väittämien sisällöstä voidaan nähdä olevan 
sellaisia tekijöitä, joilla on selkeitä yhtymäkohtia Asunto ensin -periaatteen 
kanssa (ks. 11–14 tässä raportissa).

Koettu tärkeys ja toteutuminen oman yksikön toiminnassa ovat tasapai-
nossa ja/tai laatutekijä toteutuu painoarvoonsa nähden erittäin hyvin (ka 
+ tai > -0,20):
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Koettu 
tärkeys

Toteutuminen 
omassa 
yksikössä

Keskiarvojen 
erotus

6. Asukas saa ohjausta talous- ja raha-asioiden 
hoitamisessa. 3,46 3,3 -0,16

7. Asukas voi saada ammattimaista keskustelutukea. 3,46 3,36 -0,1

8. Asukkaille on apua ja tukea tarjolla ympäri vuorokauden. 2,46 2,67  0,21

9. Asumisen tuen työntekijät ovat koulutettuja 
ammattilaisia. 3,55 3,43 -0,12

13. Asukas voi vaikuttaa kalustamiseen ja 
tarvikehankintoihin. 3,04 2,9 -0,14

18. Asukkaan toivetta olla omissa oloissaan kunnioitetaan. 3,5 3,44 -0,06

23. Asukas voi lukita oman ovensa omilla avaimillaan. 3,7 3,72  0,02

24. Asukas voi tulla ja mennä oman mielensä mukaan. 3,29 3,4  0,11

25. Asukas saa elää omassa rauhassa ja oman rytminsä 
mukaan. 3,29 3,39  0,1

26. Asukkaalla on mahdollisuus ottaa vieraita vastaan 
joustavasti. 3,43 3,36 -0,07

29. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa terveydenhoidon 
palveluiden saavuttamisessa. 3,73 3,64 -0,09

30. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa sosiaalihuollon 
palveluiden saavuttamisessa. 3,73 3,71 -0,02

31. Asukasta autetaan tarpeiden mukaisten 
päihdepalveluiden ja -kuntoutuksen piiriin pääsemisessä 3,73 3,65 -0,08

32. Asukkaalle on mahdollisuus osallistua hengelliseen 
ohjelmaan ja hartaushetkiin. 3,32 3,35  0,03

33. Asukkaalla on mahdollisuus hengelliseen keskusteluun 
tai sielunhoitoon ammattilaisen kanssa. 3,32 3,27 -0,05

37. Tarkasti määritellyt asumisen säännöt ja valvonta 
lisäävät asukkaiden kokemaa turvallisuutta. 2,93 2,86 -0,07

39. Asunto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä 
palveluja. 2,91 2,88 -0,03

40. Asumisen yksikkö sijaitsee viihtyisällä alueella. 3,21 3,04 -0,17

50. Asukkaan päihteettömyyttä ja kuntoutumismotivaatiota 
tuetaan. 3,73 3,57 -0,16
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Tiivistäen yllä olevia väittämiä tarkastelemalla voidaan esittää, että niin ter-
veys- kuin sosiaalipalveluidenkin saatavuus ja saavutettavuus ovat hyvällä 
tolalla yksiköissä keskimäärin. Näkökulmaa on jatkossa kuitenkin tärkeää 
tarkastella erityisesti päihteiden käytön sallivien ja päihteettömyyttä edel-
lyttävien yksiköiden tilannetta vertailemalla (tulossa 2015/2016: Perälä & 
Jurvansuu; Kivelä & Leppo). 

Kaiken kaikkiaan työntekijät arvioivat, että ”abstraktimman” ammatillisen 
tuen ja avun saatavuus toteutuu heidän yksiköissään suhteellisen hyvin. Tä-
mä pätee hengellisen toiminnan ja ohjelman, keskustelutuen ja sielunhoidon 
saatavuuteen, talous- ja raha-asioissa avustamiseen sekä päihteettömyyden 
ja kuntoutumismotivaation tukemiseen. (ks. LIITE 1 + taulukko yllä.)

Lähempää tarkastelua sen sijaan vaatii jatkossa erityisesti asukkaiden ruu-
miillisten hoivatarpeiden ja niihin vastaavien palvelujen ja tuen saavutet-
tavuus. Kuka tekee hoivatyön, vai tekeekö sitä kukaan? Onko asukkaan 
tukeminen ravitsemuksen saannissa, omasta hygieniasta ja asunnon puh-
taudesta huolehtimisessa riittävää? Toteutuvatko ihmisarvoisen elämän 
edellytykset ja asumisen laatu myös tästä näkökulmasta? Onko päihteitä 
käyttävillä asukkailla riittävästi mahdollisuuksia saada niin sanottua perus-
hoivaa ”päivän kunnon” niin edellyttäessä? Aiemmat tutkimukset kertovat 
siitä, että esimerkiksi kunnallinen kotihoito ei kovin hyvin taivu edes päih-
teitä käyttävien vanhusten tai muutoin toimintakyvyltään vakavasti rajoit-
tuneiden henkilöiden kohtaamiseen (Kivelä 2014). 

Kiinnitetäänkö päihteitä käyttävien asukkaiden arjen hallintaan ja perushoi-
vaan tarpeeksi huomiota myöskään kristillisten päihdejärjestöjen ammatil-
lisesti toteuttamassa tuetussa asumisessa? Halutaanko ja kyetäänkö tuetussa 
asumisessa riittävästi ennalta ehkäisemään päihtyneiden asukkaiden asu-
misen ja elämäntilanteen ajautumista kaoottiseksi? Kohdataanko päihteitä 
aktiivisesti ja hallitsemattomasti käyttävät asukkaat oikealla tavalla? An-
netaanko oikeanalaista tukea riittävän ajoissa vai puututaanko asumiseen 
liian usein vasta sitten, kun tarvitaan jo laitoshoitoa, poliisia, palokuntaa tai 
hautausurakoitsijaa?
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Entä estävätkö perushoivan tarjoamista ja siihen liityvän "likaisen työn"  
tekemistä enemmän asenteet vai pula resursseista? Läpäiseekö kristillisen 
päihdetyön eetosta kenties edelleen niin vahva ja itsestään selvä näkemys 
elämänmuutoksen odotuksesta, että se estää ainakin osittain näkemästä en-
sisijaisia tuen ja hoivan tarpeita ja tarttumasta ”likaiseen työhön” asukkaan 
arjessa? Arvostetaanko päihdejärjestössä hoivatyön tekijöitä ja heidän rat-
kaisevaa merkitystään ihmisarvon kunnioittamisessa? Aliresurssoidaanko 
haittoja vähentävää päihdetyötä tietoisesti vai tiedostamatta abstraktimman 
ammatillisen tuen saadessa päähuomion?
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Työntekijöiden näkemys väittämien (1–52) sisältämien laatutekijöiden tär-
keydestä vs. arvio tekijöiden toteutumisen tasosta oman yksikön toimin-
nassa. Keskiarvovertailu (asteikko 1–4).

Kyselylomakkeessa asumisen laatua tarkasteltiin seitsemän eri osa-alueen 
kautta. Kuhunkin osa-alueeseen tulleet vastaukset esitetään omana tauluk-
konaan. Asumisen laadun osa-alueet ovat:

1) Asumisen järjestelyt, asukkaan tarpeet ja toimintakyky
2) Asukkaan oikeudet, velvollisuudet ja vaikuttaminen
3) Asumisen luonne ja kodinomaisuus
4) Erilaisten tukimuotojen saatavuus ja saavutettavuus
5) Asumisen turvallisuus
6) Asumisen ympäristö ja asukkaiden kiinnittyminen yksikön 
    ulkopuolelle
7) Asumisen tulevaisuus ja siirtyminen elämässä eteenpäin

LIITE 1.
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tärkeys toteutuu

keskiarvo (kh) keskiarvo (kh) keski-arvojen 
erotus

ASUMISEN JÄRJESTELYT, ASUKKAAN TARPEET JA TOIMINTAKYKY

1. Asukas huolehtii itsestään ja asunnostaan 
omatoimisesti. 3,21 (0,95) 2,85 (0,73) -0,36

2. Asukkaan fyysiset rajoitteet huomioidaan 
asumisen suunnittelussa (esteettömyys) 3,25 (0,82) 2,68 (0,75) -0,57

3. Asukasta ohjataan syömään säännöllisesti ja 
huolehtimaan monipuolisesta ravinnon saannista 3,34 (0,79) 2,87 (0,80) -0,47

4. Asukasta tuetaan hygieniasta ja vaatehuollosta 
huolehtimisessa. 3,36 (0,70) 2,95 (0,71) -0,41

5. Asukasta tuetaan siivoamisessa ja asunnon 
kunnosta huolehtimisessa. 3,23 (0,76) 2,93 (0,70) -0,3

6. Asukas saa ohjausta talous- ja raha-asioiden 
hoitamisessa. 3,46 (0,76) 3,3 (0,69) -0,16

7. Asukas voi saada ammattimaista keskustelutukea. 3,46 (0,76) 3,36 (0,72) -0,1

8. Asukkaille on apua ja tukea tarjolla ympäri 
vuorokauden. 2,46 (0,85) 2,67 (1,06) 0,21

9. Asumisen tuen työntekijät ovat koulutettuja 
ammattilaisia. 3,55 (0,69) 3,43 (0,71) -0,12

10. Asukkaille järjestetään toimintaa, harrastuksia ja 
tapahtumia. 3,13 (0,85) 2,93 (0,72) -0,2
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tärkeys toteutuu

keskiarvo (kh) keskiarvo (kh) keski-arvojen 
erotus

ASUKKAAN OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VAIKUTTAMINEN

11. Asukas voi valita sellaisen asumis- ja 
tukimuodon, jonka kokee mielekkäimmäksi. 3,18 (0,79) 2,4 (0,84) -0,78

12. Asukkaan asumisen järjestelyihin liittyvät 
toiveet voidaan huomioida. 3,14 (0,72) 2,36 (0,81) -0,78

13. Asukas voi vaikuttaa kalustamiseen ja 
tarvikehankintoihin. 3,04 (0,71) 2,9 (0,91) -0,14

14. Asukas saa riittävän perehdytyksen asukkaan 
oikeuksista ja velvollisuuksista muuton yhteydessä. 3,54 (0,66) 3,24 (0,74) -0,3

15. Asukkailta kerätään säännöllisesti asumista 
koskevaa palautetta. 3,18 (0,72) 2,7 (0,94) -0,48

16. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan asumisen 
kehittämiseen säännöllisesti järjestettävissä 
tilaisuuksissa (esim. asukas- tai yhteisökokoukset).

3,25 (0,94) 3,02 (0,97) -0,23

17. Asukkaat ovat mukana neuvottelemassa 
asumisen säännöistä sekä mahdollisista häiriöistä 
koituvien sanktioiden periaatteista.

3,16 (0,85) 2,59 (1,13) -0,57

18. Asukkaan toivetta olla omissa oloissaan 
kunnioitetaan. 3,5 (0,63) 3,44 (0,66) -0,06

19. Joustavat asumisen säännöt mahdollistavat 
asukkaan itsemääräämisoikeuden ylläpitämisen. 3,25 (0,84) 3,02 (0,90) -0,23

20. Joustavat säännöt edistävät asukkaiden 
kokemusta kuulluksi tulemisesta. 3,16 (0,8) 2,89 (0,82) -0,27

21. Asukas osallistuu asumisympäristöstä 
ja yhteisistä tiloista huolehtimiseen (esim. 
pihanhoito).

3,05 (0,86) 2,5 (0,94) -0,55

22. Asukas voi kokea kuuluvansa yhteisöön. 3,54 (0,85) 3,25 (0,71) -0,29
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tärkeys toteutuu

keskiarvo (kh) keskiarvo (kh) keski-arvojen 
erotus

ASUMISEN LUONNE JA KODINOMAISUUS

23. Asukas voi lukita oman ovensa omilla 
avaimillaan. 3,7 (0,66) 3,72 (0,63) 0,02

24. Asukas voi tulla ja mennä oman mielensä 
mukaan. 3,29 (0,95) 3,4 (0,97) 0,11

25. Asukas saa elää omassa rauhassa ja oman 
rytminsä mukaan. 3,29 (0,87) 3,39 (0,81) 0,1

26. Asukkaalla on mahdollisuus ottaa vieraita 
vastaan joustavasti. 3,43 (0,63) 3,36 (0,80) -0,07

27. Asukas kokee asuntonsa turvasatamaksi. 3,79 (0,53) 3,5 (0,63) -0,29

28. Asukas tuntee olevansa kotona. 3,8 (0,59) 3,54 (0,69) -0,26



44

tärkeys toteutuu

keskiarvo (kh) keskiarvo (kh) keski-arvojen 
erotus

ERILAISTEN TUKIMUOTOJEN SAATAVUUS JA SAAVUTETTAVUUS

29. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa 
terveydenhoidon palveluiden saavuttamisessa. 3,73 (0,56) 3,64 (0,55) -0,09

30. Asukasta tuetaan tarvitsemiensa sosiaalihuollon 
palveluiden saavuttamisessa. 3,73 (0,56) 3,71 (0,53) -0,02

31. Asukasta autetaan tarpeiden mukaisten 
päihdepalveluiden ja -kuntoutuksen piiriin 
pääsemisessä.

3,73 (0,59) 3,65 (0,52) -0,08

32. Asukkaalle on mahdollisuus osallistua 
hengelliseen ohjelmaan ja hartaushetkiin. 3,32 (0,81) 3,35 (0,82) 0,03

33. Asukkaalla on mahdollisuus hengelliseen 
keskusteluun tai sielunhoitoon ammattilaisen 
kanssa.

3,32 (0,79) 3,27 (0,78) -0,05

34. Asukas pääsee halutessaan vertaistuen piiriin 
myös asumisen yksikön ulkopuolella. 3,54 (0,66) 3,3 (0,81) -0,24
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tärkeys toteutuu

keskiarvo (kh) keskiarvo (kh) keski-arvojen 
erotus

ASUMISEN TURVALLISUUS

35. Asukas perehdytetään ja häntä muistutetaan 
asumisen säännöistä asumisrauhan turvaamiseksi. 3,8 (0,55) 3,45 (0,72) -0,35

36. Asukkaiden kulkemista rajoitetaan tai 
kontrolloidaan turvallisuuden ja asumisrauhan 
vuoksi.

2,63 (1,00) 2,41 (0,97) -0,22

37. Tarkasti määritellyt asumisen säännöt 
ja valvonta lisäävät asukkaiden kokemaa 
turvallisuutta.

2,93 (1,01) 2,86 (0,93) -0,07

38. Asumisen ongelmiin ja häiriöihin puututaan 
systemaattisesti. 3,75 (0,58) 3,49 (0,69) -0,26

ASUMISEN YMPÄRISTÖ JA ASUKKAIDEN KIINNITTYMINEN YKSIKÖN 
ULKOPUOLELLE

39. Asunto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä 
lähellä palveluja. 2,91 (0,77) 2,88 (1,07) -0,03

40. Asumisen yksikkö sijaitsee viihtyisällä alueella. 3,21 (0,65) 3,04 (0,96) -0,17

41. Asukkaiden välit asuinalueen muiden 
toimijoiden ja asukkaiden kanssa ovat 
ongelmattomat.

3,29 (0,65) 2,89 (0,86) -0,4

42. Asuminen ei leimaa asukasta. 3,38 (0,73) 2,66 (0,94) -0,72

43. Asuinalue mahdollistaa asukkaille harrastamisen 
ja sosiaalisen osallistumisen. 3,16 (0,76) 2,72 (0,98) -0,44
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tärkeys toteutuu

keskiarvo (kh) keskiarvo (kh) keski-arvojen 
erotus

ASUMISEN TULEVAISUUS JA SIIRTYMINEN ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN

44. Asumisen tuella vahvistetaan asukkaan 
edellytyksiä tehdä päätöksiä omasta 
tulevaisuudestaan.

3,57 (0,63) 3,3 (0,66) -0,27

45. Asukasta ohjataan rohkaistumaan arjen 
rutiinitehtävissä sekä tiedostamaan omat tietonsa 
ja taitonsa.

3,64 (0,59) 3,38 (0,65) -0,26

46. Vetäytyvää asukasta rohkaistaan osallistumaan 
yhteisölliseen toimintaan. 3,52 (0,66) 3,14 (0,67) -0,38

47. Asukkaille järjestetty yhteistoiminta rohkaisee 
heitä ilmaisemaan itseään. 3,45 (0,74) 3,11 (0,79) -0,34

48. Asukasta rohkaistaan lisäämään sosiaalista 
elämää myös asumisyksikön ulkopuolella. 3,55 (0,71) 3,18 (0,72) -0,37

49. Asumisen tuki vahvistaa itseluottamusta ja 
autonomisuutta. 3,66 (0,61) 3,3 (0,63) -0,36

50. Asukkaan päihteettömyyttä ja 
kuntoutumismotivaatiota tuetaan. 3,73 (0,59) 3,57 (0,60) -0,16

51. Vaikeiden tunteiden kohtaamiseen 
rohkaiseminen voi motivoida asukasta elämäntavan 
muutokseen.

3,54 (0,69) 3,16 (0,80) -0,38

52. Asukasta ohjataan tulevaisuuden suunnitelmien 
tekemisessä ja niitä kohti etenemisessä 3,64 (0,59) 3,38 (0,59) -0,26
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LIITE 2.  Webropol-kyselylomake asumisyksiköiden vastaaville työntekijöille
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