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1 JOHDANTO

Asunnottomuuden kustannusvaikutusten tutkimus on toistaiseksi ollut Suomessa vielä

melko vähäistä. Siitä huolimatta voidaan varmasti todeta, että asunnottomuudesta ja

siitä seuraavista lieveilmiöistä aiheutuu vuositasolla huomattavia välittömiä ja välillisiä

kustannuksia yhteiskunnallemme.  Asunnonhakijoiden määrien kasvaessa ja kuntata-

louden kiristyessä potentiaalisia säästökohteita on alettu etsiä myös erilaisten asun-

nottomuutta käsittelevien kehittämisohjelmien kautta. (ARA 2012a, 5; Ympäristöminis-

teriö 2011, 68-69.) Sosiaalityön näkökulmasta asunnottomuuden vaikutukset näkyvät

talouden menoerien lisäksi myös yksilön kokemana paikattomuutena ja turvattomuu-

tena. Asunnottomuuteen onkin pyritty vastaamaan konkreettisesti kehittämällä erilai-

sia asumismuotoja niille ihmisille, jotka tarvitsevat tukea selviytyäkseen jokapäiväises-

tä elämisestä ja asumisesta.

Tämä käytäntötutkimus on toteutettu Järvenpäässä sijaitsevassa tuetussa asumisyksik-

kö Wärttinässä. Tutkimusraportin aloittaa tiivis katsaus suomalaisen asunnottomuuden

nykytilaan ja niihin keinoihin, joilla ongelmaa on viime vuosina pyritty ratkomaan. Tä-

män jälkeen tutustutaan tarkemmin järvenpääläisen asumisyksikön toimintaan. Tutki-

muksen avulla on tarkoitus tarkastella asumisyksikön työntekijöiden näkemyksiä tue-

tusta asumismuodosta ja sen mahdollisista kehittämistarpeista. Tutkimuksen tavoit-

teena on myös sanoittaa ja tehdä näkyväksi asumisyksikössä tehtävää työtä sekä jäsen-

tää tuettua asumista sen kaikessa monimuotoisuudessaan.

2 ASUNNOTTOMUUS SUOMESSA

Asunto on jokaisen ihmisen perusoikeus. Ihmisen oikeudesta asuntoon on otettu kan-

taa esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, jossa todetaan

jokaisella olevan oikeus sellaiseen elintasoon, joka on riittävä turvaamaan terveyden ja

hyvinvoinnin muun muassa asunnon osalta (United Nations 2012, 25. artikla). Valta-

kunnallisesti jokaisen oikeudesta asuntoon on säädetty Suomen perustuslaissa (19§),

jossa julkisen vallan tehtäväksi on annettu edistää jokaisen oikeutta asuntoon sekä
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tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Julistuksista tai säädöksistä huolimatta pe-

rusoikeuksien täyttymistä ei ole voitu taata kaikille edes vahvan universalismin toteut-

tajaksi mielletyssä Suomessa, koska asunnottomuutta esiintyy myös omassa, yhtäläi-

syyttä ja tasa-arvoa peräänkuuluttavassa yhteiskunnassamme.

2.1 Asunnottomuuden määrittelyä

Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty Suomessa ja Euroopassa moniulotteiseksi

yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, jonka yksiselitteinen määrittely on vaikeaa. Ilmiönä

asunnottomuus saa eri aikoina ja eri yhteiskunnissa erilaisia sisältöjä, joka on tehnyt

esimerkiksi asunnottomien lukumäärän vertailun hankalaksi eri maiden kesken. Taval-

lisemmin asunnottomuus liitetään yleensä jollain tavalla yksilön huono-osaisuuteen tai

sosiaalisiin ongelmiin. (Asunto ensin 2012; Lehtonen & Salonen 2008, 14–15.) Suoma-

laisessa tilastoinnissa asunnottomiksi luetaan ne henkilöt, jotka asunnon puutteen

vuoksi majoittuvat ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa taikka erilaisissa

laitoksissa. Myös tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona majoittuvat tai kiertävät

taikka vankilasta ilman asuntoa vapautuvat vangit luetaan Suomessa asunnottomiksi

henkilöiksi. (Tilastokeskus 2012.)

Eurooppalaisten asunnottomuusorganisaatioiden kattojärjestö FEANTSA (European

Federation of National Organizations working with the Homeless) on laatinut asunnot-

tomuudelle yleiseurooppalaisen määritelmän, jota myös Suomessa käytössä oleva

asunnottomuuden määritelmä pitkälti mukailee. FEANTSA:n määritelmän mukaan

asunnottomuuden muodot voidaan jakaa neljään eri luokkaan. Katuasunnottomaksi

määritellään henkilö, joka viettää yönsä ulkona tai erilaisissa ensisuojissa. Asunnotto-

maksi määritellään ne henkilöt, jotka asuvat erilaisten asumispalvelujen (asuntolat,

tilapäissuojat) piirissä, turvakodeissa tai vastaanottoyksiköissä, laitoksista vapautuvat

henkilöt sekä pitkäaikaista tukea saavat asunnottomat. Asunnottomuusuhan alaiseksi

määritellään ne henkilöt, jotka elävät epävarmoissa elinolosuhteissa tai häätöuhan alla

sekä väkivallan uhan alla elävät henkilöt. Viimeinen asunnottomuuden muoto on puut-

teellisissa asuinolosuhteissa elävät henkilöt, jotka majoittuvat tilapäisissä, epätyypilli-
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sissä tai asumiskelvottomissa rakennuksissa taikka äärimmäisessä tilanahtaudessa.

(Asunto ensin 2012; FEANTSA 2012.)

Mikäli henkilön asunnottomuus pitkittyy yli vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta

esiintyy toistuvasti kolmen vuoden aikana, on kyse pitkäaikaisasunnottomuudesta.

Pitkäaikaisasunnottomuuteen liittyy usein heikon taloudellisen aseman lisäksi muita

psykososiaalisia ongelmia, kuten päihderiippuvuutta, mielenterveysongelmia, rikolli-

suutta ja väkivaltaa. Kaikista yksin elävistä asunnottomista noin 40–50 % arvioidaan

olevan pitkäaikaisasunnottomia. (Asunto ensin 2012.)

Termin ”asunnottomuus” käyttöä on jonkin verran kritisoitu puutteellisena kuvaamaan

ilmiön todellista luonnetta, koska sen on sanottu keskittyvän liiaksi asumisen konkreet-

tisiin puitteisiin. Asunnottomuus viittaa asuntoon ja asumisen materiaalisiin resurssei-

hin, kun taas vaihtoehtoisena terminä ehdotettu ”kodittomuus” viittaa fyysisen tilan

lisäksi myös asumisen psykologisiin ja olemassa oloon liittyviin näkökulmiin. (Lehtonen

& Salonen 2008, 20.) Tässä tutkimuksessa käytän termiä ”asunnoton”, vaikkakin tue-

tulla asumisella pyritään vastaamaan konkreettisen asunnon puutteen lisäksi myös

muihin yksilön psyykkisiin ja fyysisiin tarpeisiin, kuten tästä tutkimuksesta myöhemmin

käy ilmi.

2.2 Asunnottomuuden syitä ja seurauksia

Asunnottomuuden syyt ovat monitasoisia. Riskiä asunnottomaksi joutumiselle on arvi-

oitu aiheuttavan muun muassa perheen tai verkostojen puute sekä syrjäytymisuhalle

altistava yksilön henkilökohtainen haavoittuvuus. Asunnottomien joukkoon lukeutuu-

kin monenlaisia ihmisiä, mutta yhteisinä nimittäjinä asunnottomuudelle voidaan pitää

köyhyyttä ja asunnon puutetta. Osaltaan asunnottomuutta aiheuttavat erilaiset raken-

teelliset tekijät, kuten muuttoliike, asuntojen määrällinen puute sekä asumisen kalleus

etenkin pääkaupunkiseudulla. 1990-luvulla tapahtuneiden terveyspalvelujen rakenne-

muutosten johdosta tapahtui siirtymä kohti avohoidon suosimista, jonka myötä on

käynyt toteen se, ettei sopivia asumismuotoja löydy enää esimerkiksi mielenterveyspo-

tilaiden kaltaisille erityistä tukea tarvitseville ryhmille, koska tuetulle asumiselle on
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enemmän tarvetta kuin tarjontaa. Lisäksi velkaantumisen ja pitkäaikaistyöttömyyden

kautta ilmenevä köyhyys aiheuttaa asunnottomuutta. Rakenteelliseksi ongelmaksi lu-

keutuu myös se, että erilaisten erityisryhmien, kuten päihdeongelmaisten ja vankilasta

vapautuvien vankien asema asuntomarkkinoilla on ollut aina heikko. (Kaakinen, Niemi-

nen & Pitkänen 2006, 12; Lehtonen & Salonen 2008, 16, 29.)

Rakenteellisten syiden lisäksi asunnottomuudelle on nähty sosiaalisia syitä. Tällaisia

syitä ovat esimerkiksi yhteiskunnan luokkaistuminen, suvaitsemattomuus sekä tiettyi-

hin yksilöihin tai ryhmiin kohdistuva juridinen tai sosiaalinen eristäminen. Rakenteellis-

ten ja sosiaalisten syiden lisäksi asunnottomuutta aiheuttavat myös yksilölliset syyt,

kuten asunnottoman henkilökohtaiset ominaisuudet ja oma elämänhistoria riskiteki-

jöineen. (Kettunen 2010; Lehtonen & Salonen 2008, 29.)

Yhteiskuntatieteissä asunnottomuutta on tulkittu myös konstruktionistisesta näkökul-

masta, joka on asunnottomuuden syiden sijaan kiinnostunut niistä tavoista, joilla

asunnottomuus rakentuu sosiaalisena ongelmana erilaisissa keskusteluissa. Kritiikkiä

on saanut osakseen etenkin se kuva, jota yhteiskunnallisessa keskustelussa on piirretty

kuvaamaan normaalia asukasta ja niitä edellytyksiä, jotka ovat asunnon saamisen pe-

rustana. Asumisen kentälle diskurssissa tuotettu normaaliuden paine voi siis itsessään-

kin aiheuttaa marginalisoitumista. (Lehtonen & Salonen 2008, 17.)

Kiristyneen julkistalouden johdosta erilaisia asiakasryhmiä arvotetaan nykyään usein

niiden kustannusvaikutusten kautta. Etenkin pitkäaikaisasunnottomuuteen yleensä

liittyvien psykososiaalisten ongelmien ilmeneminen aiheuttaa ainakin välillisiä kustan-

nuksia esimerkiksi terveydenhuollossa, päihdepalveluissa ja vankeinhoidossa. Lisäksi

asunnottomuuden seurausten kustannuksia voidaan arvioida vertailemalla tietyn asia-

kasryhmän aiheuttamia kustannuksia esimerkiksi johonkin verrokkiryhmään. Kaikki

asunnottomuuden seuraukset eivät kuitenkaan ole mitattavissa taloudellisina kustan-

nusyksikköinä. Seurauksia olisi hyviä pohtia myös yhteiskunnan edustamien arvojen

kautta, jolloin ihmisarvoinen elämä, kärsimyksen välttäminen, mahdollisuuksien tasa-

arvo ja arkipäivän sujuvuuden turvaaminen nousevat ensisijaisiksi näkökulmiksi. Huo-

mionarvoista on myös se, että asunnottomuuden seurauksien arvioiminen ainoastaan
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sen aiheuttamien kustannusten valossa on eettisesti kiistanalaista. (Lehtonen & Salo-

nen 2008, 115–116; Ympäristöministeriö 2011, 68–69.)

2.3 Asunnottomien määrä Suomessa

Asumisen rahoitus- ja tutkimuskeskus ARA kerää ja julkaisee vuosittain tietoa asunnot-

tomuustilanteesta sekä suomalaisten asunnottomien määrästä. Tilastoa on kerätty

vuodesta 1987 alkaen. Viimeisimmän, vuoden 2011 tilannetta käsittelevän tilaston

mukaan yksinäisiä asunnottomia oli Suomessa noin 7600 henkilöä. Asunnottomia per-

heitä oli reilut 400. Vuoteen 2010 verrattuna yksinäisten asunnottomien määrä oli las-

kussa, mutta perheiden asunnottomuus nousussa. Asunnottomien lukumäärä on pysy-

nyt nykyisellä, yhteensä noin 8000 henkilön tasolla jo vuodesta 2003 alkaen. (ARA

2012b, 2.)

Asunnottomien lukumäärän täsmällistä määrittämistä ei kuitenkaan ole mahdollista

tehdä. Asunnottomuudesta käytettävissä olevat tilastot koskevat vain palveluiden

käyttäjiä, joten palveluiden ulottumattomissa olevat henkilöt jäävät tilastoinnin ulko-

puolelle arvioiden varaan. Tilastot saattavat myös perustua jonkin tietyn ajankohdan

poikkileikkaukseen, jolloin tietoa saadaan vain juuri tätä ajankohtaa koskevasta tilan-

teesta. Tilastoihin perustuvat asunnottomien lukumäärät ovat siis vain summittaisia

arvioita tosiasiallisesta tilanteesta. (Kaakinen ym. 2006, 12; Lehtonen & Salonen 2008,

18.)

3 KEINOJA ASUNNOTTOMUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

Asunnottomuutta ilmiönä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Yksilökeskei-

sestä orientaatiosta käsin tarkasteltuna ongelman luonteena nähdään yksilön poik-

keavuus, joka laajuudeltaan koskettaa vain rajattua joukkoa. Tällöin myös ratkaisut

ongelmaan nähdään olevan valikoivia ja tarveharkintaisia. Toinen mahdollinen tarkas-

telukulma on yhteiskuntakeskeinen orientaatio, jossa asunnottomuus nähdään sosiaa-
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lisena ja asuntopoliittisena ongelmana. Tästä näkökulmasta käsin asunnottomuuden

tulkitaan olevan suurempia ryhmiä koskettava riski, jolloin myös ratkaisuna ongelmaan

tarjotaan valikoivien keinojen sijaan universaaleja toimia. (Lehtonen & Salonen 2008,

18.)

3.1 Valtakunnallisia kehittämistoimenpiteitä

Asunnottomuuteen on pyritty vaikuttamaan erilaisten kehittämisohjelmien ja -

hankkeiden kautta. Valtakunnan tasolla toimiin on ryhdytty esimerkiksi pitkäaikais-

asunnottomuuden vähentämisohjelmien (PAAVO) puitteissa. Ensimmäinen PAAVO-

kausi oli 2008–2011 ja ohjelma on saanut jatkoa vuosille 2012–2015. Ensimmäisen

kauden tavoitteena oli puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä ja

poistaa pitkäaikaisasunnottomuus kokonaan vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmassa on

pyritty yhdistämään asuntojen hankinta ja riittävien tukipalvelujen turvaaminen toimi-

vaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi on pyritty muun muassa lisäämäl-

lä erilaisia pitkäaikaisasunnottomille sekä vapautuville vangeille kohdennettuja tu-

kiasuntoja sekä hoitopaikkoja. Ohjelmassa otettiin kantaa myös asunnottomuuden

ehkäisemiseen esimerkiksi asumisneuvonnan kehittämisen ja nuorisoasuntotuotannon

lisäämisen keinoin. (AHKERAT 2008, 5-15; Hänninen 2010, 164; Ympäristöministeriö

2012a.)

Ohjelman ensimmäisen kauden toimilla saavutettuja tuloksia on arvioitu kaksi vuotta

sitten julkaistussa väliraportissa. Arvioiden mukaan esimerkiksi ohjelmalle asetetut

tukiasuntojen ja hoitopaikkojen määrälliset tavoitteet ylittyvät ja hankkeen vaikutukset

ovat nähtävissä muun muassa kuntien asunnottomille kohdentamien palvelujen ra-

kennemuutoksina tehostuneiden asumispolkujen kautta. Väliraportissa on todettu,

että asumisen järjestäminen ja elinolosuhteiden kohentuminen on näkynyt esimerkiksi

asunnottomien lisääntyneenä motivaationa kuntoutumiseen ja alkoholin käytön vä-

hentymisenä. Investoiminen asunnottomuuden vähentämiseen on laskettu tuottavan

myös suoraa taloudellista säästöä kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen laitospalvelu-

jen vähentymisenä. (Fredriksson & Kaakinen 2010, 1-4.)



                                                                                                                                          8

Tällä hetkellä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on toisella kaudellaan,

joka päättyy vuonna 2015. Ensimmäisen kauden tulosten perusteella ohjelma on to-

dettu kokonaisuutena tehokkaaksi keinoksi puuttua vakavaan syrjäytymiseen sekä si-

ten yhteiskuntapoliittisesti ja –taloudellisesti perustelluksi. Pitkäaikaisasunnottomuu-

den poistaminen nähdään edelleen johdonmukaisena tavoitteena. Ohjelma jatkaakin

työskentelyä aiemman kauden tavoitteiden parissa. Sosiaalisen vuokra-asuntokannan

käytön tehostaminen asunnottomuuden ehkäisyssä nousee ohjelmassa merkittävään

asemaan muiden, jo aiemman kauden aikana ehdotettujen toimenpiteiden ohella. Uu-

sina erityiskysymyksinä panostetaan väkivaltaisten ja maahanmuuttajataustaisten

asunnottomien asumistilanteeseen. (Fredriksson & Kaakinen 2010, 5, 10; Ympäristö-

ministeriö 2012b.)

3.2 Tuettu asuminen

Asunnottomuuden vähentyessä muiden ongelmien torjuntaan on tehokkaampaa tart-

tua. Asunnottomuuden vähentämiseen pyrkivä toiminta on myös kustannustehokasta,

koska asunnottomuudesta ja sen sivuvaikutuksista aiheutuu yhteiskunnalle huomatta-

via menoeriä. Erilaisten tukiasuntojen ja tukiasumispalvelujen lisääminen onkin nähty

oleellisena keinona vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta ja siitä seuraavia psykososi-

aalisia ongelmia. Palveluiden tavoitteena on, etteivät puutteelliset asumisolot aiheut-

taisi esimerkiksi laitospalvelujen tarvetta. Sosiaalihuoltolain (23§) mukaan asumispal-

veluja annetaan sellaiselle henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea

asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Palvelujen järjestämisestä vastaa kunta. Asu-

mispalveluilla tarkoitetaan palvelu- tai tukiasumisen järjestämistä sosiaalipalveluna,

jolloin palveluyksiköitä voivat olla esimerkiksi tukiasunnot tai asuntolat. Tukiasumisella

tarkoitetaan sosiaalisesti kuntouttavaa asumismuotoa sellaisille henkilöille, jotka tar-

vitsevat tukea kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tukiasumista voidaan hyödyntää työs-

kentelyssä monenlaisten asiakasryhmien kanssa, ja tukiasumista järjestetään esimer-

kiksi päihdeongelmaisille, vapautuville vangeille ja mielenterveysongelmista kärsiville.

(Hänninen 2010, 169–170; Pitkänen 2010, 19; Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.)
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Tuetun asumisen erilaisia malleja on arvioitu esimerkiksi osana pitkäaikaisasunnotto-

muuden vähentämisohjelmaan liittyneessä kehittämistyössä. Yleisesti tuettu asuminen

on määritelty kokonaisvaltaiseksi elämisen tukemiseksi, jonka tavoitteena on tukea

yksilöä kohti parempaa elämänhallintaa sekä mahdollistaa yksilön arjessa selviytymi-

nen ja asumisen onnistuminen ensin tuetummin ja vähitellen myös itsenäisemmin.

Eläminen asumisyksiköissä on usein yhteisöllistä. Käytännössä tuettu asuminen tarkoit-

taa konkreettista arjen asioissa auttamista, erilaisten julkisiin tai vertaistuellisiin palve-

luihin ohjaamista sekä henkistä ihmissuhdetyötä. Tuettuun asumiseen sisältyy usein

niin moniammatillista verkostotyötä kuin yksilökohtaista tukeakin. Tavoitteena on, että

tuen tarve vähenisi asumisjakson aikana siten, että asukas kykenisi jatkossa asumaan

itsenäisesti omassa vuokra-asunnossa. (Hynynen 2005, 162; Lehtonen & Salonen 2008,

31.)

4 TUETTU ASUMISYKSIKKÖ WÄRTTINÄ

Tämä käytäntötutkimus on toteutettu Järvenpäässä sijaitsevassa tuetussa asumisyksik-

kö Wärttinässä, jonka asunnot ovat tarkoitettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

käyttöön. Asumisyksikön toiminta käynnistyi vuonna 2009 Raha-automaattiyhdistyksen

(RAY) rahoittamana kehittämishankkeena, jonka tarkoituksena on ollut luoda uusi, osin

avohoidollinen tuetun asumisen yhteistyömalli kaupungin, kolmannen sektorin (Sini-

nauhasäätiö) ja vuokrataloyhtiön välille. Asumisyksikön pihapiirissä on sosiaalisen ta-

lonmiehen asunnon lisäksi yhteensä 31 asuntoa, joista alun perin 23 asuntoa oli koh-

dennettu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Vuoden 2012 alusta toiminta laajentui

ja loputkin aiemmin opiskelija-asuntoina toimineet asunnot siirrettiin päihde- ja mie-

lenterveyskuntoutujien käyttöön. Tukiasuntojen lisäksi tontilla sijaitsee kaikille avoin

päihteetön päiväkeskus. Nykyinen RAY:n rahoittama hanke on päättymässä vuoden

2012 loppuun, jonka jälkeen Wärttinän toiminta on siirtymässä kokonaisuudessaan

Järvenpään kaupungin omaksi toiminnaksi.

Päihdekuntoutujien osalta hankkeen tarkoituksena on ollut tarjota asunto ja asumisen

tukea niille asunnottomille, joilla asumishistoriansa vuoksi ei toistaiseksi ole mahdolli-
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suutta saada omaa vuokra-asuntoa, joiden valmiudet itsenäiseen asumiseen ovat vielä

joiltain osin vaillinaiset ja jotka haluavat sitoutua päihteettömään asumismuotoon.

Tavoitteena on myös ollut rakentaa tuetun asumisen keinoin päihdekuntoutujien asu-

mispolkuja takaisin itsenäiseen vuokra-asumiseen. Asuntoihin ei hakeuduta normaalin

kaupungin vuokra-asuntojen hakumenettelyn kautta, vaan asukasehdokkaat ohjautu-

vat Wärttinään sosiaalitoimen ja mielenterveys- ja päihdeyksikön työntekijöiden kautta.

Asukashaastatteluista ja -valinnoista vastaa Wärttinän työntekijätiimi. Asukkaille teh-

dään normaalit vuokrasopimukset eikä asumisaikaa ole periaatteessa rajattu, mutta

käytännössä tuetun asumisen tarve ja siten myös suuntaa antavasti asumisaika on syk-

systä 2012 alkaen määritelty asukkaille tehtävissä erillisissä asumispalvelupäätöksissä.

Tutkimushetkellä Wärttinässä työskenteli kaksi Sininauhasäätiön ohjaajaa, lähihoitaja

ja ohjaaja kaupungin mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä kaupungin asumisneuvoja.

Hankkeen alussa Sininauhasäätiön ohjaajat vastasivat päihdekuntoutujien tuetusta

asumisesta sekä päiväkeskustoiminnasta, mutta hankkeen lähestyessä loppuaan on

vastuu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetusta asumisesta siirtynyt kaupungin

työntekijöille. Sininauhasäätiön työntekijöiden vastuualueena on kuluneen vuoden

ajan ollut päiväkeskustoiminta. Wärttinän pihapiirissä asuu lisäksi Sininauhasäätiön

sosiaalinen talonmies, joka on vastannut muun muassa alueen päihteettömyyden val-

vonnasta öisin ja viikonloppuisin. Itse toimin Wärttinän asukkaiden nimettynä sosiaali-

työntekijänä ja olen siten osa Wärttinän työntekijätiimiä.

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Alun perin kehittämishankkeena alkanut Wärttinän toiminta on muuttumassa vuoden

2012 aikana, koska Sininauhasäätiön koordinoima hanke päättyy ja Järvenpään kau-

punki on siirtämässä kokonaisuudessaan Wärttinän tuettua asumista omaksi toimin-

nakseen. Meneillään olevassa muutosvaiheessa on tärkeää kartoittaa työntekijöiden

käsityksiä tuetusta asumisesta, koska toiminnan onnistunut juurruttaminen kaupungin

toiminnaksi edellyttää toimijoiden yhteistä näkemystä. Tarkoituksena onkin, että käy-



                                                                                                                                          11

täntötutkimuksen avulla selvitetään, miten työntekijät arvioivat tuettua asumista ja

sen mahdollisia kehittämistarpeita. Tutkimuskysymykset ovat:

- Mitä tuettu asuminen tarkoittaa työntekijän näkökulmasta?

- Miten työntekijät arvioivat tähänastista toimintaa?

- Millaisia kehittämistarpeita toiminnassa on työntekijän näkökulmasta?

Tavoitteena on, että tutkimus tekee näkyväksi Wärttinässä tehtävää työtä, jäsentää

työntekijöiden näkemystä tuetusta asumisesta, luo yhteisen suunnan tulevalle työs-

kentelylle sekä nostaa esiin mahdolliset toiminnan kehittämiskohdat.

6 TUTKIMUSPROSESSIN ETENEMINEN

Ajatus käytäntötutkimuksen tekemisestä Wärttinässä syntyi alun perin omasta kiinnos-

tuksestani, koska olen ollut mukana hankkeessa aikuissosiaalityön edustajana sen alus-

ta saakka. Käytäntötutkimuksen suunnitteluvaiheessa kävin aiheesta keskusteluja Jär-

venpään kaupungin aikuissosiaalityön johtajan kanssa. Keskustelujen perusteella kävi

ilmeiseksi, että työntekijöiden näkemysten kartoittaminen on tärkeää toiminnan nykyi-

sessä muutosvaiheessa. Keskustelin tulevasta tutkimuksesta myös tiimikokouksissa

Wärttinän työntekijöiden kanssa, jotka ottivat ajatuksen käytäntötutkimuksesta hyvin

vastaan. Tarve tieteellisen tiedon tuottamiselle tuetusta asumisesta tunnistettiin yhtei-

sesti, koska työntekijöiden yhteinen näkemys tuetusta asumisesta on onnistuneen

toiminnan edellytys. Työntekijöiden arvioiden perusteella toimintaa olisi myös mahdol-

lista kehittää edelleen asiakaslähtöisemmäksi. Organisaation näkökulmasta työskente-

lyn tulee olla tehokasta ja vaikuttavaa, joten toiminnan arviointi käytäntötutkimuksen

keinoin palvelisi myös organisaation etua. Aikuissosiaalityön johtaja on toiminut käy-

täntötutkimukseni yhteyshenkilönä ja olen käynyt hänen kanssaan säännöllisiä ohjaus-

keskusteluja koko käytäntötutkimuksen ajan.
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6.1 Käytäntötutkimuksen luonteesta

Käytäntötutkimuksen käsitteelle on annettu useita erilaisia määritelmiä. Suomalainen

sosiaalityön käytäntötutkimus on ymmärretty tutkimusotteeksi, jossa luonteeltaan

soveltavan tutkimuksen aihe liittyy sosiaalialan käytäntöihin ja on tiiviissä yhteydessä

kehittämistyöhön. Tutkimuksen ongelmanasettelu pyrkii löytämään käytännöstä nou-

seviin kysymyksiin sellaisia vastauksia, jotka ovat palautettavissa takaisin käytäntöön ja

konkreettiseen työhön. Käytäntötutkimuksen nähdään palvelevan monia intressitahoja,

ja interaktiiviseen tutkimusprosessiin osallistuukin tavallisesti useita toimijoita, jotka

osaltaan ovat mukana tiedon tuottamisessa. Tällöin myös tutkijan ja käytännön työn-

tekijän roolit limittyvät usein yhteen. Käytäntötutkimukselle oleellista on myös ar-

vosidonnaisuus ja sitoutuminen heikossa asemassa olevien kansalaisten kokemusten ja

tiedon esiintuomiseen. (Saurama & Julkunen 2009, 294–295, 300–301, 304–305.)

Käytännön sosiaalityön prioriteettina on yleensä palveluiden kehittäminen, kun toisaal-

la yliopiston tavoitteena on sosiaalityön oppiaineen laadukas opetus sekä substanssi-

ja teoriaperustan vahvistaminen. Tiedontuotanto ei kuitenkaan rajoitu enää vain yli-

opistoihin tai tutkimuslaitoksiin, joten käytäntötutkimuksen tavoitteena on nivoa sosi-

aalityön käytäntö ja akateeminen maailma yhteen sekä kehittää monitoimijaista ja

kollektiivista tutkimus- ja tiedonmuodostuskulttuuria myös sosiaalialalla. Käytäntötut-

kimuksen onkin sanottu edustavan niin sanottua kolmatta tietämisen tapaa, jossa käy-

tännön asiantuntijatieto ja akateeminen tieto yhdistyvät keskinäisessä dialogissa ra-

kentaen uudenlaisen suhteen tiedon, tietämisen ja käytännön välille. (Saurama & Jul-

kunen 2009, 295, 301–303, 305.)

6.2 Tutkimusmenetelmälliset valinnat

Käytäntötutkimukseni on laadullinen tutkimus. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004, 155)

ovat määritelleet laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä, joita ovat esimerkiksi

kokonaisvaltainen tiedonhankinta, aineiston koonti todellisissa tilanteissa, ihmisen

suosiminen tiedon keruun instrumenttina sekä tutkimuksen kohdejoukon tarkoituk-

senmukainen valinta. Erilaisista tutkimuslajeista oma tutkimukseni liittynee lähinnä
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osaksi fenomenologis-hermeneuttista tutkimusperinnettä, jolloin keskeisiksi käsitteiksi

nousee muun muassa ihminen tutkijana ja tutkimuksen kohteena, kokemusmaailmat

ja merkitykset sekä ymmärtäminen ja tulkinta. Tällöin tutkimuksen tavoitteena on nos-

taa jo tunnetut ja koetut asiat myös tietoisuuden piiriin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 33–

35.)

Olen käyttänyt tutkimuksen pääasiallisena metodina haastattelua, joka on laadullisten

tutkimusten yleisin tiedonkeruumenetelmä. Metodina haastattelu tarjoaa mahdolli-

suuden suoraan kielelliseen vuorovaikutukseen tutkittavien henkilöiden kanssa. Tutki-

musmetodina haastattelu on myös joustava verrattuna esimerkiksi kyselylomakkeisiin,

koska haastattelutilanteissa on mahdollista käydä keskustelua tiedonantajien kanssa

sekä selventää ja syventää saatuja vastauksia esimerkiksi lisäkysymysten avulla. Tutki-

muksen luotettavuutta pohdittaessa on kuitenkin hyvä huomioida se, että haastatelta-

villa on taipumus tuottaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2004, 193–195;

Tuomi & Sarajärvi 2002, 74–75.)

Tutkimuksen aineisto on kerätty työntekijöiden yksilöhaastatteluilla ja ryhmähaastatte-

lulla. Haastattelumuotona on käytetty teemahaastattelua. Teemahaastattelu on eri

haastattelutyyppien välimuoto, jossa haastattelun aihepiirit ovat etukäteen tiedossa.

Teemahaastattelussa korostetaan tulkinnallisuutta sekä haastateltavien asioille anta-

mia merkityksiä sekä merkitysten syntymistä vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi ym. 2004,

197; Tuomi & Sarajärvi 2002, 77.) Loin haastatteluja varten viitteellisen teemahaastat-

telurungon. Yksilöhaastatteluiden teemat käsittelivät tuettua asumista sekä sen arvi-

ointia ja kehittämistä. Ryhmähaastattelun teemat muodostuivat yksilöhaastattelujen

perusteella ja tarkensivat yksilöhaastattelun keinoin saatuja tietoja muun muassa työn-

tekijöiden näkemyksistä ja tuetun asumisen sisällöistä Wärttinässä. Ryhmähaastattelun

tavoitteena oli tiedonkeruun lisäksi toimia myös yhteisen keskustelun alustajana työn-

tekijöiden keskuudessa.

Alkuperäisenä suunnitelmanani oli haastattelujen lisäksi kerätä aineistoa osallistuvan

havainnoinnin keinoin. Haastattelun ohella myös havainnointi on yleinen laadullisen

tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan tutki-

jan toimimista aktiivisesti yhdessä tiedonantajien kanssa. Havainnoinnin avulla tutkit-
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tavia asioita voidaan tarkastella oikeissa, luonnollisissa yhteyksissään sekä selvittää,

toimivatko ihmiset siten kuin he sanovat toimivansa ja paljastaa mahdollisia ristiriitoja

tutkittavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi ym. 2004, 201; Tuomi & Sarajärvi 2002, 83–84.) Tutki-

musta tehdessäni huomasin kuitenkin olevani kaksoistoimijan roolissa: toisaalta olin

Wärttinässä sosiaalityöntekijänä ja tiimin jäsenenä, toisaalta tutkijana (toimijan roolis-

ta ks. lisää esim. Alasuutari 2007, 178, 180, 182). Vaikka itse ymmärsinkin eron eri roo-

lieni välillä, huomasin, ettei se välttämättä ollut koko ajan yhtä selkeä tutkimukseen

osallistuville henkilöille. Näin ollen jouduin pohtimaan osallistuvaa havainnointia tie-

donkeruumenetelmänä erityisesti tutkimuseettiseltä kannalta. Olisivatko tutkimukseen

osallistujat puhuneet, käyttäytyneet tai toimineet eri tilanteissa eri tavoin, mikäli pai-

kalla olisi ollut täysin ulkopuolinen tutkija? Ymmärsivätkö he varmasti, että tulkitsin

tilanteita samanaikaisesti sosiaalityöntekijänä ja tutkijana? Tästä syystä alkuperäisestä

suunnitelmasta poiketen en ole nostanut osallistuvan havainnoinnin avulla saamiani

tietoja tutkimuksessa erityisesti esille. Koska työni puolesta olen kuitenkin osa Wärtti-

nän työntekijätiimiä, vaikuttaa tekemieni havaintojen ja työntekijöiden kanssa tutki-

mushaastattelujen  ulkopuolella  käymieni  keskustelujen  lisäksi  myös  aiempi  tietoni  ja

kokemukseni Wärttinästä kuitenkin varmasti niiden tulkintojen ja näkemyksen taustal-

la, jonka valossa olen tämän tutkimusraportin laatinut.

Olin myös tutustunut tutkimusaihettani käsittelevään kirjallisuuteen edeltä käsin ja

tutkimuksen teoreettinen tausta oli itselleni melko selkeä jo ennen tutkimushaastatte-

luja. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tarkentui lopulliseen muotoonsa kuitenkin

vasta aineiston analyysivaiheessa ja tutkimusraporttia kirjoitettaessa. Koko tutkimus-

prosessille onkin ollut ominaista käytännöstä nouseva aineistolähtöisyys.

6.3 Aineistonkeruu ja analyysi

Varsinainen tutkimuksen aineistonkeruu käynnistyi keväällä 2012 tutkimussuunnitel-

man laadinnan ja tutkimusluvan saamisen jälkeen. Tavoitteenani oli haastatella jokais-

ta Wärttinän viittä työntekijää henkilökohtaisesti sekä viimeiseksi vielä yhteisesti ryh-

mähaastattelussa. Sovin jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaiset ajat yksilöhaas-
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tatteluille. Ennen haastatteluja lähetin työntekijöille vielä kirjallisesti tietoa tutkimuk-

sesta ja haastattelun tarkoituksesta. Samalla muistutin työntekijöitä siitä, että tutki-

mukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Työntekijöille ei mak-

settu palkkioita tutkimukseen osallistumisesta, mutta tutkimushaastattelut toteutettiin

työntekijöiden työajalla.

Yksilöhaastattelut toteutuivat touko- ja kesäkuun 2012 aikana. Kaikki kutsutut viisi

työntekijää osallistuvat yksilöhaastatteluun. Ennen haastatteluja pyysin jokaiselta

työntekijältä kirjallisesti luvan käyttää haastatteluja käytäntötutkimuksen aineistona.

Yhden työntekijän haastatteluun oli varattu aikaa noin tunti, mutta käytännössä haas-

tattelut kestivät puolesta tunnista lähes puoleentoista tuntiin. Nauhoitin haastatteluti-

lanteet. Tämän jälkeen litteroin haastattelut sanatarkasti, mutta kuitenkin niin, että

poistin valmiista aineistosta usein toistuvien täytesanojen lisäksi henkilöiden nimet ja

muut vastaavat tunnistetiedot. Yksilöhaastatteluiden perusteella litteroitua aineistoa

kertyi yhteensä 60 liuskaa. Litteroinnin jälkeen tuhosin haastattelunauhoitteet.

Ryhmähaastattelu toteutui kesäkuussa. Yksi kutsutuista ei päässyt osallistumaan haas-

tatteluun, joten ryhmähaastatteluun osallistui lopulta neljä työntekijää. Ryhmähaastat-

teluun  kului  aikaa  lähes  kaksi  tuntia.  Nauhoitin  ja  litteroin  myös  tämän  haastattelun

yksilöhaastatteluiden tapaan. Ryhmähaastattelusta litteroitua aineistoa kertyi 26 lius-

kaa. Litteroinnin jälkeen tuhosin myös ryhmähaastattelun nauhoitteen. Mitään yksilö-

tai ryhmähaastatteluissa syntyneitä tunnistetietoja ei ole arkistoitu tutkimukseen osal-

listuneiden henkilöiden yksityisyyden suojan varmistamiseksi.

Tutkimuksen aineisto koostuu 86 litteroidusta haastatteluliuskasta. Olen analysoinut

litteroitua haastatteluaineistoa temaattisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi

on perusanalyysimenetelmä, joka metodina soveltuu kaikkiin laadullisen tutkimuksen

perinteisiin, koska sen tavoitteena on saada tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty, yleisessä

muodossa oleva kuvaus (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93–94).

Aloitin aineiston käsittelemisen lukemalla litteroidun aineiston huolellisesti läpi. Aineis-

toon tutustumisen jälkeen olen käsitellyt aineistoa alleviivaamalla siitä ensin kaikki

tutkimuskysymysten kannalta merkitykselliset asiat erottaakseni ne kokonaisaineistos-
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ta sekä tekemällä aineiston yhteyteen omia kiteyttäviä muistiinpanoja ja merkintöjä.

Näin toimien olen pyrkinyt jäsentämään sitä, mitä aineiston avulla on tarkoitus käsitel-

lä. Tämän jälkeen kokosin työntekijöiden vastaukset tutkimuskysymysten mukaisesti ja

ryhmittelin vastaukset luomieni teemojen mukaisesti. Teemoittelun perusteella tein

aineistosta yhteenvetoa ja vertailua. (Ks. Alasuutari 2001, 40; Tuomi & Sarajärvi 2002,

93–97.) Aineiston analyysivaiheessa olen käyttänyt apunani myös haastattelutilanteis-

sa tekemiäni muistiinpanoja.

Pelkkä analysointi ei kuitenkaan riitä kertomaan tutkimuksen tuloksista, vaan tuloksista

tulee pyrkiä laatia asetettuihin ongelmiin vastaavia ja pääseikat yhteenkokoavia syn-

teesejä. Tehtyjen synteesien avulla on mahdollista esittää myös johtopäätöksiä ja poh-

tia, mikä merkitys tutkimuksen tuloksilla on paitsi tutkittavalla alueella, mutta myös

laajemmasta näkökulmasta. (Hirsjärvi ym. 2004, 214–215.)

6.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Eettisyys ja luotettavuus ovat seikkoja, joita jokaisen tutkimuksen teossa on oleellista

pohtia. Koska käytäntötutkimukseni on toteutettu pienessä työyhteisössä, oli sekä tut-

kimuksen aikana, että tutkimusraportin koonnissa tärkeää huolehtia haastateltavien

yksityisyydensuojan ja anonymiteetin säilymisestä. Tästä johtuen olen poistanut tutki-

musaineistosta ja valmiista raportista kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella yksittäi-

sen vastaajan voisi tunnistaa. Lisäksi olen stilisoinut raportissa käytettyjä haastatte-

lusitaatteja, jotta niitä ei voisi yhdistää yksittäiseen työntekijään. Olen noudattanut

eettistä toimintatapaa myös siinä, että tutkimukseen osallistuminen on ollut työnteki-

jöille vapaaehtoista ja tutkittavat ovat olleet tietoisia tutkimuksen tarkoituksesta ja

tavoitteista. Epäsuorana tunnistetietona voidaan kuitenkin pitää sitä, että tutkimukses-

ta ilmenee sen käsittelevän asumisyksikkö Wärttinän toimintaa. Keskustelin tästä asi-

asta aikuissosiaalityön johtajan kanssa tutkimussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Johtajan mielestä epäsuoran tunnistetiedon näkyminen tutkimuksessa ei kuitenkaan

vaaranna työntekijöiden taikka asiakkaiden yksityisyydensuojaa, koska Wärttinän si-

jainti, asumisyksikön toiminnan tarkoitus ja kohderyhmä ovat julkista tietoa.
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Eettisyyden lisäksi tutkimuksen teossa on arvioitava sen luotettavuutta. Laadullisen

tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, miten tarkasti tutkimusprosessi

on kuvattu (Hirsjärvi ym. 2004, 217; Tuomi & Sarajärvi 2002, 135–139). Olen edellä

pyrkinyt kertomaan mahdollisimman tarkasti tutkimusprosessin etenemisestä ja teke-

mistäni tutkimuksellisista valinnoista aina ideavaiheesta käytännön toteuttamiseen.

Olen noudattanut myös tutkimusraportin laadinnassa ehdotonta puolueettomuutta

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 133), vaikkakin oma asemani Wärttinä-tiimin työntekijänä

luonnollisesti vaikuttaa siihen esiymmärrykseen, joka minulla tutkijana on aiheesta

ollut. Tutkimuksen tulokset perustuvat kuitenkin ainoastaan työntekijöiden haastatte-

luihin eikä oma näkemykseni työstä tai sen tavoitteista ole vaikuttanut tulosten rapor-

tointiin.

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tuetun asumisen perimmäisenä tavoitteena on turvata asumisen onnistuminen, vah-

vistaa asukkaiden elämänhallinnallisia taitoja ja elämän laatua sekä tukea heitä kohti

itsenäistä asumista. Tuettu asuminen on jaettavissa kahteen eri osa-alueeseen: käy-

tännölliseen apuun ja psykososiaaliseen työhön. Eri osa-alueet painottuvat asumisen

eri vaiheissa, mutta samalla ne limittyvät yhteen muodostaen tuetun asumisen koko-

naisuuden.

7.1 Käytännöllinen tuki ja auttamistyö

Asukkaiden parissa tehtävän käytännöllisen auttamistyön ja tilanteen tehostetun seu-

rannan merkitys korostuu erityisesti asumisen alkuvaiheessa. Wärttinään muuttavilla

asukkailla saattaa olla takanaan muutamasta viikosta useaan vuoteen kestäneitä asun-

nottomuusjaksoja, jolloin oman asunnon saamiseen liittyy monia huomioitavia seikkoja

aina vuokrasopimuksen teosta tukiviidakossa selviytymiseen ja muuttoilmoituksen

laatimisesta kodin irtaimiston hankkimiseen. Työntekijät ohjaavat ja auttavat asukkaita

kaikissa akuuteissa asioissa, jotta asuminen pääsisi mahdollisimman vaivatta alkuun.
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Asumisen käynnistyttyä ja asukkaan saatua luotua itselleen riittävät asumispuitteet on

tilanteeseen mahdollista syventyä tarkemmin.

Alkuhaastattelu ja palvelusuunnitelman laadinta ovat tärkeitä vaiheita asukkaiden tuen

tarpeiden määrittelyssä. Alkuhaastattelun tarkoitus on paitsi selvittää Wärttinään

muuttavien asukkaiden konkreettisia avun tarpeita, myös kartoittaa asiakkaan tarvit-

semaa palveluverkostoa sekä kerrata asumisen pelisääntöjä ja reunaehtoja. Asumisen

alkuvaiheessa asukkaille laaditaan myös sosiaalityön palvelusuunnitelmat, jonka tarkoi-

tus on auttaa hahmottamaan asiakkaan kokonaistilannetta sekä määritellä tuen tar-

peet ja asumisen tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, Wärttinän työntekijöiden ja sosiaa-

lityöntekijän kesken. Palvelusuunnitelmassa asiakkaan kanssa tehtävästä työstä voi-

daan sopia tarpeen mukaan esimerkiksi päivä- tai viikko-ohjelmien muodossa riippuen

asiakkaan tilanteesta sekä sitä, mihin asiakas itse kokee voivansa sitoutua. Tarvittaessa

palvelusuunnitelman laadintaan voidaan kutsua asiakkaan verkostoa laajemminkin, ja

usein palvelusuunnitelmaan sisällytetäänkin esimerkiksi asiakkaan hoitosuunnitelman

päivittäminen. Asiakkaan tilannetta myös seurataan säännöllisesti asumisen aikana

palvelusuunnitelmien päivittämisen yhteydessä. Työntekijät kuvailivat asumisen alku-

vaiheita tähän tapaan:

”Mehän ei tiedetä niistä asukkaista mitään, kun he tulevat tänne. Tehdään alku-

haastattelu, mutta se haastattelukaan ei vielä välttämättä anna oikeaa kuvaa

ihmisen arjen taidoista.”

”Arjen haasteet saattavat olla sellaisia, etteivät ne ole aiemmin tulleet esiin. Sil-

loin tärkeään rooliin nousee asiakkaan rinnalla kulkeminen ja asiakkaan kanssa

yhdessä tekeminen. Tuen tarpeet, esimerkiksi siivous, kun asunto on aina hirveäs-

sä kunnossa, eivät välttämättä ole aiemmin tulleet esiin. Tai hygienian tai ruuan-

laiton kaltaiset haasteet, sellaiset pienet asumiseen liittyvät arjenhallinnan haas-

teet vaativat vahvaa asiakkaan rinnalla kulkemista, jotta ne voidaan havaita. --

Periaatteessa pohjatietoa on, mutta sitten saattaa kuitenkin täällä tulla yllätyk-

senä se, mitkä ne asumisen pulmakysymykset ovat.”
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Suurin osa haastatelluista koki kotikäynnit yhtenä tärkeimmistä asumisen tuen työväli-

neistä. Kotikäynnit mahdollistavat asukkaan arjenhallinnan seuraamisen ja erilaisissa

askareissa ohjaamisen tämän omassa ympäristössään. Asumisen tukemisen konkreet-

tiset käytännöt muodostuvatkin työntekijöiden näkökulmasta hyvin arkisista asioista;

asiakkaita ohjataan esimerkiksi siivoamaan, pesemään pyykkiä sekä huolehtimaan ko-

distaan, kiinnittämään huomiota omaan hygieniaan, terveydentilaan ja ravitsemukseen,

hoitamaan erilaisia raha- ja etuusasioita ajallaan sekä ottamaan yleisesti vastuuta

omasta elämästään kykyjensä mukaan. Koska työskentelyn tavoitteena on, että asukas

oppii huolehtimaan asioistaan itse, ei asumisen tuki ole puolesta tekemistä vaan mah-

dollistamista ja yhdessä tekemistä. Työntekijät olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei-

vät asukkaat välttämättä osaa itse tarvittaessa pyytää apua, jolloin työntekijöillä on

oltava tilanneherkkyyttä havaita muutokset asiakkaan tilanteessa ja valmiudet vastata

nopeasti muuttuneisiin tuen tarpeisiin. Kotikäyntien aikana työntekijät voivatkin paitsi

ohjata asukkaita vaillinaisten arjen taitojen opettelussa, mutta samalla ne mahdollista-

vat rauhallisen keskusteluhetken asukkaan kanssa. Aiheesta keskusteltiin esimerkiksi

näin:

”Kotikäynnit on mielestäni se tärkein. Siinä näkee, minkälaisessa kunnossa koti

on. Jos koti alkaa olla räjähtämispisteessä, niin sitten yhdessä tehdään, en tee

puolesta vaan ohjaan siivoamaan. -- Ollaan myös katsottu mitä syödään, esimer-

kiksi yhdelle asukkaalle on tehty ohjelmaa, mitä hän syö aamulla, päivällä ja illal-

la. Ja käydään myös katsomassa, syökö hän. Tämä asukas ei muista syödä muu-

ten.”

”Ihan, että sinä käyt silloin suihkussa ja peset hampaat ja tiskaat ja siivoat ja tu-

let ulos, teet jotain muutakin kuin olet vaan kotona. Täällä on muutamia sellaisia

asukkaita, jotka tarvitsevat kunnon päiväohjelman eli on hyvin tiiviin tuen tar-

peessa olevia asukkaita.”

Kotikäyntien ja palveluohjauksen lisäksi työntekijät tekevät paljon moniammatillista

yhteistyötä eri toimijoiden kanssa myös asumisyksikön ulkopuolella asiakkaan tilantei-

den edistämiseksi. Työntekijät nimesivät tärkeimmiksi yhteistyötahoiksi muun muassa

sosiaalitoimen, kotisairaanhoidon ja muut terveydenhuollon palvelut, työllisyyspalvelut,
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diakoniatyön, edunvalvonnan sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat. Työntekijät

saattavat esimerkiksi auttaa asiakasta lääkäriaikojen varaamisessa tai hoitokontaktin

luomisessa, työllistymiseen, kouluttautumiseen tai kuntoutumiseen liittyvien asioiden

selvittelyssä, toimeentulotuki- tai muiden hakemusten täyttämisessä taikka yleisesti

muussa yhteydenpidossa asiakkaan ja tämän verkoston välillä. Tarvittava yhteistyöver-

kosto rakennetaan kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oman palveluver-

koston kartoittaminen, siihen liittyminen ja byrokratian kanssa toimiminen saattaa

tuntua asukkaista usein vaikealta, jolloin työntekijöiden konkreettinen apu asioiden

hoitamisessa on tärkeää. Moniammatillisen työn tekeminen vaatii kuitenkin paljon

myös työntekijöiltä, joiden on pysyttävä ajan tasalla palveluverkostoista ja erilaisista

tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Asuminen Wärttinässä vaatii asukkailta sitoutumista päihteettömyyteen. Asukkailta ei

edellytetä täysraittiutta, mutta asukkaat eivät saa olla asunnossaan tai tontilla päihtei-

den vaikutuksen alaisena. Alueella ei myöskään saa säilyttää päihteitä. Päihteettömyy-

den edellytys koskettaa myös asukkaiden vieraita. Toistuvat sääntörikkomukset voivat

johtaa asumisen päättymiseen, ellei asukas halua tai kykene sitoutumaan päihdeon-

gelman hoitoon. Asukkaiden päihteettömyyttä valvotaan alkometripuhallutuksilla ja

huumeseuloilla sekä kulunvalvonnalla, jonka avulla työntekijät saavat tietoja asukkai-

den liikkeistä esimerkiksi öiseen aikaan. Lähes kaikki työntekijät korostivat päihteettö-

myyden merkitystä ja näkivät päihteettömyyden sekä sen valvonnan olevan avaintekijä

asumisen onnistumisen ja asumisyhteisön sisäisen koheesion säilymisen kannalta.

Päihteettömyyden valvonnassa yhdistyvät sekä tuen, että kontrollin elementit. Asuk-

kaat eivät kuitenkaan ole kokeneet valvontaa negatiivisesti vaan ovat kertoneet työn-

tekijöille valvonnan tukevan päihteettömänä pysyttelemisessä. Työntekijöiden mukaan

päihteettömyyden säännön kunnioittaminen Wärttinässä on asukkaille itselleenkin

tärkeää, ja myös yhteisön valvovan jäseniään päihteettömyyden ehdon toteutumisessa.

Muiden työntekijöiden lisäksi tontilla asuvan sosiaalisen talonmiehen osuus asumisen

tuen kannalta arvioitiin merkittäväksi. Sosiaalinen talonmies auttaa asukkaita tarvitta-

essa konkreettisesti, mutta toimii ensisijaisesti asukkaiden ammatillisena naapurina,

joka pyrkii takaamaan tontin rauhallisuuden muiden työntekijöiden poissa ollessa. So-
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siaalisen talonmiehen läsnäolon nähtiin toimivan psykologisena tukena, koska sosiaali-

sen talonmiehen ansiosta asukkaat tietävät avun olevan aina tarvittaessa saatavilla.

Päihteettömyyden valvonnan lisäksi sosiaalisen talonmiehen rooli nähtiin tärkeänä

siksi, että hänen avullaan työntekijöiden on mahdollista saada tietoa asukkaiden tilan-

teista ja toiminnasta myös työaikojen ulkopuolelta. Työntekijät toivatkin esille sen,

ettei asukkaiden elämä tai tuen tarpeet rajoitu virka-aikaan, joten avun saatavuus olisi

turvattava myös iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin etenkin tuetun asumisyksikön kal-

taisessa paikassa. Asiasta esitettiin esimerkiksi seuraavanlaisia mielipiteitä:

”Se on sellainen tuki ja turva asukkaille. Tiedän, että monet asukkaat menevät

juttelemaan sosiaaliselle talonmiehelle omista murheistaan silloin, kun työnteki-

jät eivät ole paikalla. Menevät kolkuttelemaan, että nyt minulla on hätä siinä ja

hätä tässä asiassa.”

”Paikan päällä oleminen, jo se, että ihmiset tiedostavat, että täällä on joku, luo

turvallisuuden tunnetta.”

Osa asukkaista tarvitsee arjesta selviytyäkseen käytännön apua läpi koko asumisajan.

Suurimmalla osalla konkreettisen avun tarve painottuu kuitenkin asumisen alkuvai-

heen lisäksi poismuuttovaiheeseen. Tällöin työntekijät auttavat asukkaita jälleen erilai-

sissa muuttoon ja omaan vuokra-asuntoon liittyvien asioiden hoidossa. Hankkeen ai-

kana Wärttinästä poismuuttaville asukkaille on tarjottu siirtymävaiheen tukea omaan

asuntoon, ja työntekijät toivoisivat voivansa tarjota vastaavaa systemaattista tukea

poismuuttaville asukkaille myös jatkossa, kuten yksi haastateltavista asian ilmaisi:

”Ihanne olisi joku selvä porras tästä eteenpäin, että ei vaan kunhan joku asunto

jostakin löytyy. Että sinnekin saisi sen tuen ja joku vaikka kävisi siellä. Että kun

muuttaa tästä yhteisöstä pois, niin olisi kuitenkin jotenkin satelliittina tässä piiris-

sä, mutta vähän sellaisena kaukaisempana kohteena. -- Jos tässä on hirveästi

saatu hyvää aikaiseksi ja tilanne on korjaantunut, niin jos se asunto löytyy jostain,

niin kynnys siihen vanhaan elämäntapaan on kuitenkin pieni.”
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Konkreettisen tuen tarjoaminen omaan vuokra-asuntoon saattaisi työntekijöiden nä-

kökulmasta siis tukea asukkaita muutosvaiheessa sekä ennaltaehkäistä mahdollisia

asumisen ongelmia myös jatkossa.

7.2 Psykososiaalinen työ

Työskentelyä Wärttinän kaltaisessa tuetussa asumisyksikössä voi luonnehtia vaativaksi

ihmissuhdetyöksi, jossa työntekijän ja asukkaan välinen vuorovaikutus on kaikkein

merkittävimmässä roolissa. Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen asuk-

kaan kanssa vie aikaa ja vaatii työntekijältä aktiivisuutta. Prosessi voi olla pitkä usein

myös siksi, koska monella asukkaalla on jo ennen Wärttinään muuttoa ollut monenlai-

sia kokemuksia viranomaiskontakteista, jolloin työntekijään voi aluksi olla vaikeaa luot-

taa. Tällöin myös työntekijöiden pysyvyydellä on merkitystä psykososiaalisen työn on-

nistumisen kannalta. Kaiken kaikkiaan luottamuksen syntyminen on kuitenkin ehdoton

edellytys, jotta työskentely olisi asiakkaan kannalta mahdollisimman vaikuttavaa:

”Yhteisössä kun ollaan, niin pelkästään se vuorovaikutussuhde on sitä asumisen

tukea sille ihmiselle.”

”Luottamuksen saaminen, siihen menee yllättävän kauan aikaa. Se vaatii useita

kotikäyntejä, että istutaan alas ja puhutaan kaikennäköistä.”

Työntekijän ja asukkaan väliset keskustelut ovat psykososiaalisen työn ydintä sekä kes-

keisessä roolissa asukkaan tuen tarpeiden kartoittamisen ja tilanteen seuraamisen

kannalta. Työntekijät kertoivat pyrkivänsä keskustelun keinoin löytämään asukkaan

kanssa esimerkiksi uusia keinoja päihteiden käytön vähentämiseksi. Työntekijät kokivat

muun muassa asukkaan päihteiden käytön tai sääntörikkomusten jälkeen käydyt kes-

kustelut tärkeäksi työmuodoksi, jossa tilanteeseen johtaneet syyt ja seuraukset pyri-

tään sanoittamaan rakentavassa hengessä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen

yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään uusia käyttäy-

tymis- ja ratkaisumalleja työntekijöiden suorittamien interventioiden kautta. Suurin

osa työntekijöistä piti tärkeänä myös sitä, että vastaavat keskustelut käydään asu-
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misyksikössä tuttujen työntekijöiden toimesta sen sijaan, että kaikki päihdekeskustelut

ulkoistettaisiin päihdehoitoa tarjoavaan mielenterveys- ja päihdeyksikköön. Haastatte-

luissa aiheesta keskusteltiin esimerkiksi näin:

”Siinä tilanteessa käydään läpi sitä, mikä vaikutti siihen, että asukas alkoi nyt

juoda. Sieltähän saattaa tulla sitten ihan mitä tahansa, tulee murhetta, että jo-

tain kurjaa on tapahtunut tai joku vanha trauma tulee esille. -- Käydään enem-

män läpi mikä on aiheuttanut päihteiden käytön ja tänne tulemisen päihtyneenä

ja siitä tuleekin aika usein useitakin keskusteluja sen jälkeen.”

”Kun olen asukkaiden luona käynyt, ja jos nämä asiat ovat tulleet esille tai asukas

on ollut juomassa ja huonossa kunnossa, niin kyllä me olemme puhuneet niistä

asioista. Mikä sen on aiheuttanut ja jos retkahdusvaara on, niin mitkä olisivat

retkahduksen estokeinoja. Etsitään yhdessä, mitkä olisivat hänelle sellaisia luon-

taisia keinoja ja miten välttää juomaputken jälleen.”

”Se ei ole auvoa, kun vuokrasopimus kirjoitetaan ja sitten kaikki sujuu itsestään,

vaan takapakkeja tulee ja niitä pitää pystyä käsittelemään. Yritetään asiallisesti

ja myönteisessä hengessä käsitellä, että siitä on sitten taas helppo lähteä eteen-

päin eikä se jää vaivaamaan tai kaivertamaan asukasta.”

Päihdekeskustelujen lisäksi työntekijät käyvät moninaisia keskusteluja liittyen esimer-

kiksi asukkaiden tavoitteisiin ja haaveisiin. Tulevaisuuden rakentaminen keskustelun

keinoin onkin psykososiaalisen työn kannalta merkityksellinen asia. Asukkaan omien

voimavarojen etsiminen ja vahvistaminen sekä muutoksessa tukeminen ja motivoimi-

nen tavoitteiden saavuttamiseksi mainittiin psykososiaalisen työn keskeisiksi tavoit-

teiksi. Myös tukeminen perhe- ja muiden ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä uusien

sosiaalisten verkostojen luomisessa mainittiin useammassa haastattelussa psykososi-

aalisen työn tavoitteena. Työntekijät olivat yksimielisiä siitä, että asukkaiden kuunte-

lemiselle on varattava aikaa, mutta tavoitteellisuudesta huolimatta vuorovaikutussuh-

teen asukkaiden kanssa on pysyttävä luontevana. Luottamuksen ja pohjan hedelmälli-

selle kumppanuudelle nähtiin syntyvän osana arkisia keskusteluja, kuten seuraavasta

ilmenee:
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”Yritetään, että asukkaat itse löytäisivät ratkaisut asioihinsa, me ei kerrota niille

ratkaisuja vaan neuvotaan siihen, että he löytäisivät itse ratkaisut asioihinsa.”

Haastatteluissa nousi esille myös työntekijöiden läsnäolon merkitys tuetun asumisen

kannalta. Läsnäolon myötä asukkaat ovat tietoisia siitä, että tukea ja ohjausta on tar-

vittaessa saatavilla. Osa asukkaista on kuitenkin työelämässä tai koulutuksessa, jolloin

työntekijät eivät välttämättä kohtaa heitä virka-ajan puitteissa. Yksi haastateltavista

kuvaili tilannetta tähän tapaan:

”Tuetaan elämänhallintaa ja koossapysymistä, sitä, että se ihminen pääsääntöi-

sesti voisi hyvin. Ollaan tarvittaessa apuna siinä hyvinvoinnin edistämisessä ja

tuetaan asukkaita siinä, että he selviävät päivittäisestä elämästä. Meidän ei tar-

vitse tehdä enempää eikä vähempää, se on sellaista päivittäistä apua ja jokapäi-

väistä elämässä kiinni olemista. Me ollaan täällä läsnäolon takia ja se läsnäolo

on sitä, että on tietoisuus, että apua on läsnä.”

Osassa haastatteluja työntekijät kertoivatkin olevansa huolissaan siitä, ettei asukkaita

voida tavata tarpeeksi nykyisten työaikojen puitteissa. Luonnollisten sosiaalisten ver-

kostojen puuttuessa ei kaikilla asukkailla myöskään välttämättä ole ihmisiä, joiden

kanssa keskustella asioitaan, joten säännöllinen mahdollisuus keskustella työntekijän

kanssa voi olla asukkaalle ensiarvoisen tärkeä.

7.3 Päiväkeskustyö

Asumisen tuen kannalta päiväkeskus on oleellinen työväline, jossa yhdistyvät käytän-

nöllisen auttamisen ja psykososiaalisen työn elementit. Päiväkeskus on yhteisön pää-

asiallinen kokoontumispaikka, jossa asukkailla on mahdollisuus viettää päihteettömänä

aikaa, kohdata työntekijöitä, muita asukkaita ja kävijöitä sekä harjoitella sosiaalisia

taitoja. Työskentelyn kannalta päiväkeskustyö onkin työntekijöiden näkökulmasta toi-

minnan kulmakivi, joka osaltaan tukee asumisen onnistumista ja arjessa elämistä asi-

akkaan rinnalla. Tavoitteena on myös saada asukas kiinnittymään toimintaan siten,
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että päiväkeskus toimisi asukkaille turvallisena arjen ankkurina myös Wärttinästä muu-

ton jälkeen. Päiväkeskustyötä kuvailtiin esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

”Päiväkeskustyö on iso osa asumisen tukea. Päiväkeskus paikkana ja nämä toi-

minnot, niiden tarkoitus on sitouttaa asukas tänne, haluta olla osa tätä päihtee-

töntä yhteisöä.”

”Päiväkeskustoimintahan on ihan oleellista tuetun asumisen kannalta, juuri nä-

mä erilaiset toiminnot mitä siellä on ja mitä kehitetään, viikko-ohjelma on hyvä ja

sitten ne muut tapahtumat.”

Toiminnallisuus on keskeistä päiväkeskustyössä. Säännöllinen viikko-ohjelma on kävi-

jöille merkityksellinen, jonka lisäksi päiväkeskuksessa järjestetään vuoden aikana mo-

nenlaista toimintaa ja tapahtumia. Työntekijät arvioivat toiminnallisuuden tuovan kävi-

jöiden arkeen sisällön ja struktuurin lisäksi myös iloa. Toiminnallisuuden terapeuttinen

ulottuvuus näkyy myös esimerkiksi kävijöiden aktivoitumisena ja osallisuuden lisään-

tymisenä. Toiminnan suunnittelun lisäksi asukkaat voivat itse toimia päiväkeskuksessa

asukaspäivystäjinä työntekijöiden poissa ollessa. Työntekijät arvioivat, että päiväkes-

kustoimintaan osallistumisen kautta asukkaat ottavat enemmän vastuuta omasta

elinympäristöstään sekä voivat kokea osallisuuden, osaamisen ja pystyvyyden tunteita.

Asukkaille on myös tärkeää kokea itsensä luotetuiksi, joka osaltaan voi kannatella

asukkaiden rakentumassa olevaa uutta minäkuvaa. Toiminnallisuuden merkitystä ki-

teytettiin esimerkiksi näin:

”Se on sellainen yhteinen olohuone tuossa. Ihmiset on siellä omissa asunnoissaan

ja on mahdollisuus tulla tuohon, ei tarvitse yksikseen olla. Ja se päihteetön vaih-

toehto olla ihmisten kanssa sosiaalisessa kanssakäymisessä, että ei tarvitse aina

lähteä baarista tai jostain juovasta yhteisöstä hakemaan sitä seuraa.”

”Suurin osa asukkaista on sellaisessa tilanteessa, että kaikki mitä on tehty, on

tehty päihtyneenä tai kaikki henkilöt, joiden kanssa tehdään, ovat päihteiden-

käyttäjiä. Täällä harjoitellaan sitä päihteettömänä olemista ja tekemistä.”
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”Kyllä minä näen erilaisia mahdollisuuksia, mitä päiväkeskus tarjoaa asumisen

tukemiseen. Sitä yhteisöllisyyttä ja sen kautta tekemistä, että ihminen pääsisi

sieltä asunnon sisältä pois. Se on toimimista, tekemistä, osallistumista eli päivä-

keskus mahdollistaa ja osaltaan myös tukee sitä asumista.”

Toiminnallisuuden lisäksi yhteisöllisyys ja sen tukeminen on yksi päiväkeskustyön ja

samalla tuetun asumisen oleellisimmista tekijöistä. Päiväkeskustoiminnan keinoin

asukkaita pyritään kannustamaan laajentamaan arkeaan oman asuntonsa ulkopuolelle

sekä ottamaan osaa toimintaan, jossa on mahdollista tavata ihmisiä ja luoda uusia

päihteettömiä ihmissuhteita. Yhteisöllisyys näkyykin Wärttinän arjessa muun muassa

asukkaiden keskinäisenä auttamisena ja yhteistoimintana. Asukkaat myös kannustavat

toisiaan päihteettömyyteen. Työntekijät näkevät yhteisöllisyyden ja vertaistuellisuuden

merkityksen tärkeänä, koska sen avulla asukkaat huomaavat, etteivät he ole yksin ko-

kemustensa kanssa ja pystyvät olemaan omia itsejään toisten samaa kokeneiden seu-

rassa. Yhteisöön liittyminen tapahtuu kullakin omalla tavallaan; osa kävijöistä on aktii-

visia osallistujia, toiset ottavat osaa yhteisön toimintaan hiljaisella läsnäololla. Työnte-

kijöiden mukaan yhteisöllisyys paitsi tukee asukkaita päihteettömyydessä, myös voi-

maannuttaa ja kannustaa jäseniään kohti henkilökohtaisia tavoitteitaan, kuten seuraa-

vista kommenteista ilmenee:

”Ehkä se suurin kannatteleva voima on ollut sellainen yhteisöllinen. Yhteisö tukee

ja kannattelee sitä asiakasta, se yhteisön voima niin asumisessa kuin päihteettö-

myyteen sitouttamisessa on tärkeää.”

”Onhan se vertaisen tuki huomattavasti merkittävämpää, jos joku vertainen pys-

tyy tukemaan kuin jopa se työntekijä. Ajatellaan näitä, jotka tälläkin hetkellä on

kuntoutuksessa jossain, niin että vertaiset, ne yhteisön jäsenet käyvät siellä ta-

paamassa ja tsemppaamassa eteenpäin. Tai sitten muuttovaiheessa, että paikat

esitteleekin joku, joka jo asuu täällä, joku, joka on sen saman tilanteen kokenut ja

aikanaan muuttanut tänne ja tietää, mikä se muuttoprosessi on. Kyllähän ne ver-

taiset, asukkaat, jotka täällä ovat pidempään olleet, toivottavasti toimivat sellai-

sina esikuvina.”
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Päiväkeskus on avoin kaikille kävijöille. Päiväkeskuksessa kävijöille tarjotaan tarvittaes-

sa konkreettista palveluohjausta sekä keskusteluapua. Matalankynnyksen palvelujen

avulla pyritään tavoittamaan myös muita asunnottomia kuntalaisia sekä motivoimaan

heitä palvelujen piiriin ja päihteiden käytön vähentämiseen, kuten eräs työntekijä asiaa

pohti:

”Työvälineenä toimii siinäkin mielessä, että niitä ihmisiä, jotka ovat asunnotto-

mia, voi jo sitouttaa tähän Wärttinään ja tähän yhteisöön, vaikkei vielä asuisi-

kaan täällä.”

Päiväkeskustoiminnan keinoin voidaan siis tavoittaa myös mahdollisia uusia asukaseh-

dokkaita, jolloin toiminta voi toimia väylänä kohti tuettua asumista. Organisaation nä-

kökulmasta työntekijät arvioivat päiväkeskustoiminnan myös kustannustehokkaaksi,

koska päiväkeskuksessa on mahdollisuus tavata useampia asiakkaita lyhyemmässä

ajassa.

7.4 Nykyisen toiminnan arviointi ja työntekijöiden kehittämisehdotukset

Asukkaasta saatavan etukäteistiedon ja alkuhaastattelun merkitys korostui lähes kai-

kissa tutkimushaastatteluissa. Työntekijät kokivat, ettei asukkaaksi valittujen asiakkai-

den tilanteista nykyisellään ole saatavilla riittävästi tietoa. Tiedon puute on suuri haas-

te työskentelylle ja joskus jopa mahdollinen riski työntekijöille sekä muille asukkaille.

Ennakoitavuus tehostaisi työntekijöiden mahdollisuuksia vastata asukkaiden tuen tar-

peisiin paremmin heti asumisen alusta alkaen. Haastatteluissa pohdittiinkin muun mu-

assa sitä, miten tunnistaa asukkaan tuen tarpeita etenkin niissä tilanteissa, joissa asu-

kas itse ei niitä tiedosta. Samassa yhteydessä työntekijät toivat esille myös sitä, että

tiedonkulun ongelmat asukasehdokkaita lähettävien tahojen kanssa ovat johtaneet

siihen, että Wärttinään on nyt asutettu tarpeiltaan liian haastavia asukkaita. Asumisyk-

sikössä on mahdollista tarjota vain kevyttä asumisen tukea, joka edellyttää asukkailta

itseltään tiettyä toimintakykyä ja mahdollisuutta ottaa osaltaan vastuuta asumisen

onnistumisesta. Nykyisillä henkilöstöresursseilla ei kuitenkaan voida tällä hetkellä vas-

tata riittävästi kaikkien asukkaiden tuen tarpeisiin. Koska tasapainoinen ja toimiva yh-
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teisö arvioitiin keskeiseksi tekijäksi asumisen onnistumisessa, olisi työntekijöiden kuu-

leminen ja osaamisen hyödyntäminen asuttamisprosesseissa ensisijaisen tärkeää.

Työntekijät kokivat, että asukasvalinnoissa tulee huomioida esimerkiksi asukasehdok-

kaan tilanne ja soveltuvuus yhteisöön, kyky sitoutua päihteettömään asumismuotoon

sekä hyötyminen tuetusta asumisesta sen sijaan, että asukasvalintojen motiivina olisi

ainoastaan asunnon tarve. Tilanteen kohentamiseksi ehdotettiin esimerkiksi alkuhaas-

tattelun kehittämisen ja tiedonkulun tehostamisen lisäksi avoimen keskustelun lisää-

mistä, jotta myös asukasehdokkaita lähettävien tahojen kanssa muodostuisi yhteinen

näkemys tuetusta asumisesta. Aihe herätti esimerkiksi seuraavia ajatuksia:

”Pitäisi kuunnella työntekijöitä, että tämä yhteisö toimii, ja että työntekijät pys-

tyvät vastaamaan asukkaiden tarpeisiin ja siihen, mitä tukea asukas tarvitsee.”

”Jos asukasaines on tasapainossa ja malli toimii, kuten ajatuksena on, niin silloin

osa asukkaista on jo niin hyvässä vaiheessa, etteivät he tarvitse niin tiivistä tukea.

Silloin pystyy panostamaan niihin asukkaisiin, jotka tulevat vasta asumaan asu-

misyksikköön. Mutta jos asutetaan paljon sellaisia asukkaita, jotka tarvitsevat tii-

vistä tukea läpi elämänsä, niin silloin on aivan selvää, etteivät resurssit riitä.”

Mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentely koettiin päihdeasukkaiden kanssa teh-

tävää työtä haastavammaksi, koska mielenterveyssyistä Wärttinään asutettujen asuk-

kaiden tilanteissa ei juurikaan tapahdu edistystä. Näiden asukkaiden kohdalla työsken-

tely miellettiin enemmän ylläpitäväksi kuin aktiivisesti asukkaan kuntoutumiseen pyr-

kiväksi. Osa työntekijöistä pohtikin haastatteluissa sitä, onko Wärttinä oikea asumis-

muoto niille asukkaille, jotka tarvitsevat pysyvästi tukea arjesta selviytyäkseen. Ongel-

maksi koettiin kuitenkin se, ettei mitään selkeitä jatkoasuttamispolkuja ole luotu esi-

merkiksi sellaisille asukkaille, jotka eivät pysty sitoutumaan päihteettömyyteen, tarvit-

sevat vankempaa palveluasumista Wärttinän tarjoaman kevyen tuen sijaan tai olisivat

valmiita siirtymään omaan vuokra-asuntoon. Työntekijät kokivatkin raskaaksi sen, että

jatkoasuttamispaikkojen kaltaisia seikkoja joutuu ratkaisemaan asukaskohtaisesti sen

sijaan, että vastaavia tilanteita varten olisi organisaation osalta luotu selkeät toimin-

tamallit. Myös ensisuojan tai vastaavan selviämishuoneen tarve tuli osassa haastattelu-

ja esille.
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Päiväkeskustoiminta arvioitiin asumisen tuen työn kannalta yhdeksi merkityksellisim-

mistä tekijöistä. Työntekijät kokivat, että päiväkeskustoiminnan kehittämiseen tulisikin

jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, jotta se vastaisi entistä paremmin asukkaiden

toiveita ja erilaisia tarpeita. Myös asukkaiden oma osallisuus päiväkeskustoiminnan

kehittämisessä nähtiin tärkeänä. Haastatteluissa ehdotettiin esimerkiksi erilaisen pien-

ryhmätoiminnan lisäämistä. Pienryhmätoiminnassa tukea voitaisiin räätälöidä vastaa-

maan täsmällisemmin asukasprofiilia. Tulevaisuuden tavoitteeksi nähtiin myös toimin-

nan kehittäminen siten, että yhä useampi asukas saataisiin aktivoitua mukaan toimin-

taan. Työntekijät korostivat kuitenkin sitä, että toiminnan psykososiaalisesta ulottu-

vuudesta huolimatta on sillä aina oltava asukkaiden kannalta jokin konkreettinen mer-

kitys ja hyöty. Toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii lisäksi myös taloudellista

panostusta, ja haastatteluissa esitettiinkin toive päiväkeskustoiminnan omasta budje-

tista, jolla erilaista toimintaa voitaisiin järjestää. Työntekijät esittivät esimerkiksi seu-

raavia ideoita:

”Ainahan joka toiminnassa on kehitettävää, ja kyllähän se päiväkeskustoiminta

alkaa olla jo niin vakiintunutta, että sitä kannattaa kehittää, ennen kuin se jumiu-

tuu tietylle uralle. Innovatiivisesti kehittää asukkaiden kanssa, asukkaat on mer-

kittävässä roolissa siinä, mitä täällä tapahtuu.”

”Muutamat asukkaat ovat niitä aktiivisempia suunnittelijoita erilaisissa toimin-

noissa. Ulkopuolisetkin kävijät, jotka täällä käy, ovat suunnittelemassa, mutta

hyvin pitkälti asukkailta tulee ne ideat ja se onkin hyvä. Pitäisi yrittää saada vielä

enemmän asukkaita tähän, että saataisiin se toimintakirjo palvelemaan moni-

puolisemmin erilaisia asukkaita.”

Arvioidessa yleisesti tehtyä käytännön työtä työntekijät kokivat, että Wärttinän hyväs-

tä maineesta kertoo esimerkiksi se, että asumisyksikköön halutaan asumaan ja asunto-

ja jopa jonotetaan. Erilaiset turvattomat elinolosuhteet ovat tulleet monelle asukkaalle

tutuksi ennen Wärttinään muuttoa, joten asumisyksikön pitäminen rauhallisena arvioi-

tiin asukkaiden hyvinvoinnin kannalta ehdottoman tärkeäksi. Tässä yhteydessä osa

työntekijöistä pohtikin esimerkiksi sosiaalisen talonmiehen merkitystä. Monet asumi-

sen ongelmatilanteista painottuvat sellaiseen aikaan, jolloin muut työntekijät eivät ole
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paikalla. Toiminnan haasteeksi koettiinkin tällä hetkellä se, että hankkeen aikana sosi-

aalisen talonmiehen palvelut oli rajattu koskemaan vain päihdekuntoutujia eikä palve-

lujen laajentamisesta koskemaan kaikkia asukkaita ole vielä sovittu. Haastatteluissa

toivottiin, että asia saataisiin ratkaistuksi ja samalla arvioitaisiin sitä, onko Wärttinän

kokoisessa asumisyksikössä tarvetta jopa kahdelle sosiaaliselle talonmiehelle. Samalla

tuotiin esille sitä, että työntekijöiden siirtymisestä kaksivuorotyöhön tulisi sopia mah-

dollisimman pian, jotta työntekijöitä olisi asumisyksikössä paikalla myös ilta-aikaan.

Myös päiväkeskuksen aukioloaikojen laajentamista arkipäivien ulkopuolelle toivottiin,

jotta asukkailla ja muilla päiväkeskuskävijöillä olisi jatkossakin paikka, jossa viettää

päihteettömänä aikaa myös viikonloppuisin.

Asumisen tukeminen on laaja-alainen käsite, jonka sisältö voi vaihdella yksilöllisesti

kunkin asukkaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen mukaan. Työntekijät kokivatkin, että

asumisen tukea on vaikea sanoittaa tyhjentävästi, koska Wärttinässä tehtävä työ on

niin kokonaisvaltaista ja liikkuu monella eri elämän osa-alueella. Yhteisesti toiminnan

tavoitteeksi nähtiin asukkaan oikea-aikainen ja suunnitelmallinen sosiaalisen kuntou-

tumisen tukeminen tuetun asumisen keinoin. Lähes kaikkien haastateltujen mielestä

tämänhetkisestä työstä uupuu kuitenkin työntekijöiden keskinäinen yhteinen näkemys.

Kritiikkiä annettiin esimerkiksi puuttuvien työnkuvien ja epäselvien vastuualueiden

johdosta. Työntekijöiden näkökulmasta toiminnan kehittäminen jatkossa vaatisi ensisi-

jaisesti työn sisältöjen käsitteellistämistä, täsmällisten toimenkuvien laatimista sekä

yhteisen päämäärän selkiyttämistä. Toisaalta positiiviseksi koettiin se, että käytännön

työskentelyä helpottaa jatkossa asukkaille laaditut sosiaalityön palvelusuunnitelmat,

joiden tarkistaminen säännöllisin määräajoin auttaa tarvittaessa myös työntekijöiden

toiminnan uudelleensuuntaamisessa. Haastatteluissa tilanteesta kerrottiin tähän ta-

paan:

”Eihän meille ole kenellekään tehty mitään kirjallisia työnkuvia. Jotenkin ne työ-

tehtävät vaan loksahtelee tietyille ihmisille ja jotenkin me yritetään yhdessä selvi-

tä niistä järkevästi.”
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”Valtava muutoshan tässä on, se näkyy asukkaissa, yhteisön jäsenissä, näkyy

työntekijöissä. Muutosvastarintaa kaikilla osapuolilla, hämmästystä, ehkä sitä

työnkuvankin ihmettelyä, että kenelle kuuluu mitäkin ja kuuluuko.”

Haastatteluissa ilmeni huolta siitä, ettei Wärttinässä tehtävää työtä arvosteta tällä het-

kellä organisaation taholta riittävästi. Syyksi tilanteeseen nähtiin esimerkiksi se, ettei

käytännön työstä ja sen työntekijöiltä vaatimasta panostuksesta ole ulkopuolisilla sel-

keää ymmärrystä. Myös usealle taholle jakaantuneet esimiesjärjestelyt saivat osakseen

arvostelua, koska johdonmukaisuuden sijaan toiminta tuntuu työntekijöiden näkökul-

masta usein tehottomalta. Tilanteen selkiyttämiseksi ehdotettiin yksikköön nimettyä

esimiestä, jolla olisi kokonaisvastuu toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäk-

si työn järjestelmälliseen dokumentointiin panostamisen arvioitiin jatkossa tekevän

työstä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Tiimin työntekijöiden keskinäiselle yhteistyölle

annettiin sen sijaan lähes poikkeuksetta kiitosta. Tyytyväisiä oltiin esimerkiksi siitä, että

haasteista huolimatta työntekijät pyrkivät avoimen keskustelukulttuurin ylläpitämiseen

ja olivat alkaneet yhdessä kehittämään tiimilleen omia toimintarakenteita muun muas-

sa raportointi- ja palaverikäytäntöjen muodossa. Työntekijät olivat alkaneet kehittää

työskentelyään myös järjestämällä omatoimisesti itselleen työnohjausta.

8 YHTEENVETOA JA POHDINTAA

Tämän käytäntötutkimuksen tavoitteena oli selvittää työntekijöiden näkemyksiä tue-

tusta asumisesta ja sen kehittämistarpeista. Työntekijöiden haastatteluiden kautta on

käynyt selväksi, että tuetun asumisen sisällöt ovat monimuotoisia ja vaihtelevia, joka

luo omat haasteensa jo entuudestaankin vaativalle asiakastyölle ja yhteisen näkemyk-

sen löytämiselle. Kokoavasti voi kuitenkin todeta, että tuetun asumisen kokonaisuus

Wärttinässä syntyy asukkaiden konkreettisesta auttamisesta käytännön asioissa sekä

psykososiaalisesta kuntoutumisen tukemisesta. Eheän tukikokonaisuuden luominen

edellyttää työntekijöiltä paitsi moninaisen palveluverkoston tuntemusta ja toimimista

moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa, myös runsaasti aikaa, herkkyyttä kuunnella,

kykyä vuorovaikuttaa ja olla läsnä. Organisaation toiminta etenee usein kunnan kvar-
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taalitalouden aikataulujen mukaisesti, mutta tuetussa asumisyksikössä toiminta ei kui-

tenkaan konkretisoidu ainoastaan tässä hetkessä. Sen sijaan työskentelyn tavoitteet

ovat pitkällä tulevaisuudessa ja asukkaan selviytymiskeinojen vahvistamisessa siten,

että ne kantaisivat myös asumisyksiköstä muuton jälkeen. Työntekijät ovatkin tärkeäs-

sä asemassa tukemassa asukkaita rakentamaan itselleen aiemman ongelmakeskeisen

identiteetin tilalle uudenlaista selviytyjän ja aktiivisen toimijan roolia.

Useimmilla asukkailla on taustallaan jollain tapaa rikkonainen elämä ja toistuvia epä-

onnistumisen kokemuksia, jolloin asumisaika Wärttinässä voi muodostua asukkaan

kannalta käänteentekeväksi pysähtymisen ja uudelleensuuntautumisen ajaksi. Pohdit-

taessa tuetun asumisen hyötyjä esimerkiksi asunnottomuuden vähentämisen kannalta

ovatkin uusi alku ja mahdollisuus omaan kotiin yleensä tärkeimpiä asioita asukkaan

näkökulmasta. Halu säilyttää asunto toimii vahvana motivaattorina päihteiden käytön

vähentämiselle, ja raittiiden jaksojen lisääntyminen näkyy usein myös yleisesti asuk-

kaan elämänhallinnan parantumisena, sosiaalisten ongelmien vähentymisenä ja ihmis-

suhteiden vahvistumisena. Psyykkisen ja fyysisen terveydentilan kohentumisen ja toi-

mintakyvyn kasvun myötä monilla herää halu saada arkeen uutta sisältöä kuntoutuk-

sen, koulutuksen tai työelämän avulla. Toisilla kuntoutuminen työelämään ei ole enää

ajankohtainen tavoite, mutta asukkaan elämäntilannetta voidaan pyrkiä selkiyttämään

esimerkiksi eläkkeelle pääsyn kautta. Tällöin toiminnallista sisältöä arkeen voi saada

päiväkeskuksen ohjelman kautta. Tuen tarpeen vähentyessä asukkaat ovat valmiita

jatkamaan edelleen omaan vuokra-asuntoon, ja huomionarvioista onkin, että asu-

misyksikön historian aikana epäonnistuneita asumisjaksoja on toistaiseksi ollut verrat-

tain vähän. Samantyyppisiä kokemuksia tuetusta asumisesta on raportoitu myös muis-

sa tuettua asumista käsittelevissä tutkimuksissa (ks. esim. Hynynen 2005; Lehtonen &

Salonen 2008). Tuettu asuminen voikin siis antaa asukkaalle hyvän perustan, jonka

pohjalle uutta elämää on helpompi lähteä asunnottomuusjakson jälkeen rakentamaan.

Jatkon kannalta olisikin mielenkiintoista selvittää, miten asukkaat itse ovat kokeneet

tuetun asumisen Wärttinässä ja miten he kehittäisivät nykyistä toimintaa. Tähän ai-

heeseen tulen palaamaan myöhemmin valmisteilla olevassa pro gradu-tutkimuksessani.
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Kaikki haastatteluissa tuetusta asumisesta esitetyt mielipiteet eivät kuitenkaan olleet

yhteneväisiä, vaan ristiriitaisuuksiakin esiintyi. Haastatteluissa esitettiin esimerkiksi

ajatus siitä, että asukkaiden tulisi suoriutua arjestaan lähes itseohjautuvasti ja lähinnä

työntekijöiden suullisen ohjeistuksen perusteella. Vaikka kyse onkin kevyen tuen asu-

misyksiköstä, on sen asukkailla kuitenkin selkeä, käytännön osoittama tarve myös

konkreettiselle avulle. Olisiko tarvetta varsinaiselle tuetulle asumiselle siis lainkaan, jos

asukkaat tulisivat toimeen ilman työntekijöiden konkreettista tukea ja yhdessä teke-

mistä? Esitetyn ajatuksen taustalla vaikuttaa todennäköisesti haastatteluissa puhutut-

tanut henkilöstöresurssien vähyys suhteessa asukasmäärään. Tällä hetkellä varsinaises-

ta päivittäisestä asumisen tuesta vastaa ainoastaan kaksi työntekijää, jotka tasapainot-

televat asukkaiden tarpeiden, työn laadukkuuden ja vaikuttavuuden sekä riittämättö-

män ajan ristipaineessa. Toivottavaa olisikin, että jatkossa henkilöstöresurssit mitoitet-

taisiin vastaamaan työn vaativuutta ja asukasmäärää, jolloin myös työn kehittämiselle

olisi paremmat edellytykset.

Nykyinen muutostilanne on työskentelylle haaste, joka ilmenee työntekijöiden koke-

man epävarmuuden lisäksi myös esimerkiksi asukkaiden muutosvastarintana. Tällä

hetkellä tärkeää olisikin työntekijöiden sitoutuminen pitkäjänteiseen ja johdonmukai-

seen työskentelyyn, jonka avulla tilanne tasaantunee jo lähitulevaisuudessa. Monen-

laisten elämänkäänteiden jälkeen pysyvyys on tärkeää asukkaille, jolloin erilaiset muu-

tostilanteet saattavat ymmärrettävästikin horjuttaa heidän kokemaansa turvallisuu-

dentunnetta. Myös Wärttinän työntekijätiimissä kuluneen vuoden aikana tapahtunei-

den henkilöstömuutosten myötä on varmasti luonnollista, että ryhmän jäsenet hakevat

vielä roolejaan ja työstävät yhteistä näkemystään tehtävästä työstä. Toiminnan vah-

vuutena on kuitenkin hankkeen aikana työskentelylle luotu malli, jonka pohjalta työn

kehittämistä on hyvä edelleen jatkaa.

Työskentelyn toimivista käytännöistä kerrotaan usein mielellään, mutta työn ongelma-

kohdista on harvoin helppo puhua. Tutkimuksen aikana positiivista olikin huomata se,

että työntekijät ottivat rohkeasti puheeksi myös toiminnan tämänhetkiset aukkokoh-

dat. Työyhteisössä kytee aito halu tarttua havaittuihin haasteisiin, jotta toiminta olisi

jatkossa entistäkin laadukkaampaa ja asukaslähtöisempää. Toivonkin, että tutkimukse-
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ni on osaltaan auttanut sanoittamaan ja tekemään näkyväksi asumisyksikössä tehtävää

työtä ja toimii sellaisena keskustelun avaajana, jonka perusteella tuetun asumisen si-

sältöjen ja tavoitteiden kehittämistä sekä yhteisen näkemyksen luomista on hyvä jat-

kaa edelleen.
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