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Käytäntötutkimuksen aiheena on tilapäismajoitus Espoossa. Espoossa asunnottomuus on viimeisen viiden vuoden aikana 
lisääntynyt ja tilapäismajoituksesta on tullut osa aikuissosiaalityön arkipäivää. Tutkimustehtävänä oli selvittää 
tilapäismajoitusprosessia. Tarkemmat tutkimustehtävät olivat, minkälaisia piirteitä tilapäismajoituksen tarpeeseen liittyy ja 
minkälaisia syitä sen taustalla on, minkälaisia työkäytäntöjä tilapäismajoituksen tarpeessa olevien kanssa työskenneltäessä 
käytetään ja millaisia haasteita työskentelyyn sisältyy. 
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä, johon kaikkien Espoon aikuissosiaalityöntekijöiden oli tarkoitus vastata 
tehdessään tilapäismajoituspäätöksen vuoden 2013 huhti-kesäkuun aikana. Kyselyssä kartoitettiin asiakkaan profiilia, 
työkäytäntöjä ja työskentelyyn liittyviä haasteita. Kysymyksiä oli yhteensä 42, joista suurin osa oli pakollisia. Kyselyyn vastattiin 
yhteensä 75 kertaa. Ja kyselyn vastausprosentti oli 34. Kysely täytettiin muutaman kerran samoista asiakkaista, joten 
kokonaisuudessaan kyselylomake täytettiin 55 kertaa eri asiakkaista. Aineisto analysoitiin käyttäen sisällönanalyysia ja erityisesti 
kvantifiointia. 
 
Tutkimustuloksia tarkastellaan muun muassa Espoon asunnottomuustilastojen valossa ja Kirsi Juhilan (2008) yksityisen vastuun 
diskurssiin ja eriarvoistumisdiskurssiin peilaten. Tilapäismajoituksen tarpeessa olevista saadaan tietoa samoin kuin siitä, 
minkälaisia syitä tilapäismajoituksen taustalla mahdollisesti on. Tilapäismajoittujien määrässä on suuria eroja Eteläisen ja 
Pohjoisen aikuissosiaalityön välillä. Yli puolet tilapäismajoituksen tarpeessa olevista on maahanmuuttajataustaisia. Kuten 
asunnottomistakin, myös tilapäismajoituksen tarpeessa olevista valtaosa on yksinäisiä miehiä. Noin kolmasosa majoituksen 
tarpeessa olevista on naisia ja perheellisiä heistä on lähes neljäsosa. Perheellisistä valtaosa on maahanmuuttajataustaisia. 
Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä henkilöitä tilapäismajoituksen tarpeessa olevista on melko vähän, mitä saattaa 
selittää mm. tukiasumisen lisääminen. Tilapäismajoitusta edeltää usein yli vuoden kestänyt asunnottomuus. Tilapäismajoituksen 
tarpeen taustalla on usein taloudellisesti huono tilanne ja velkaantumista, työttömyyttä ja perheen sisäisiä ristiriitoja. Kuitenkin 
vain noin 60 prosenttia tilapäismajoituksen tarpeessa olevista on ollut toimeentulotuen asiakkaina viimeisen kolmen kuukauden 
aikana. Yli 60 prosenttia tilapäismajoituksen tarpeessa olevista ovat asuneet siinä myös aiemmin. Tilapäismajoituksessa asumisen 
kestolla on tapana venyä ja yli puolella se on kestänyt yli puoli vuotta. Suurelle osalle tilapäismajoituksen tarpeessa olevista 
itsenäinen asuminen katsottiin sopivaksi asumismuodoksi. Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien parissa työskentelyssä on 
vaihtelua. Yleistä oli asiakkaan tapaaminen ja tilannearvion tekeminen ja sen selvittäminen, oliko asiakas hakenut asuntoja. Sen 
sijaan asuntopuoltoja tehtiin vaihtelevasti ja SAS oli mukana työskentelyssä vain 25 prosentissa. Työskentely koettiin usein 
haastavaksi ja siihen kaivattiin enemmän aikaa. Kehittämiskohteita löydettiin etenkin organisaatio- ja työntekijätasolta. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tilapäismajoitus näyttäytyy moniulotteisena heijastuksena ympäröivän yhteiskunnan ja 
aikuissosiaalityön nykytilanteesta. Siinä törmäävät yksityisen vastuun diskurssi ja eriarvoistumisdiskurssi. Tilapäismajoituksen 
tarpeessa olevien profiilit heijastavat Espoon asunnottomuustilastoja. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden suuri määrä saa 
pohtimaan, onko tälle löydettävissä rakenteellisia syitä. Espoon sisällä tilapäismajoittujien määrän suuri vaihtelu saa 
kyseenalaistamaan, ovatko asukkaat yhdenvertaisessa asemassa kaupungin sisällä. Tilapäismajoituksen tarve näyttäisi olevan 
suuren osan kohdalla toistuvaa, mikä voi tarkoittaa sitä, että siihen valikoituu osittain samat henkilöt tai sitten toistuvan tarpeen 
taustalla olevat tekijät estävät pysyvän asunnon pitämisen. Pohdittavaksi jää, pidetäänkö tilapäismajoituksentarpeessa olevia 
asiakkaita todella aikuissosiaalityön asiakkaina ja ymmärretäänkö asunnottomuus asiakkaan tilanteessa joko syynä tai 
seurauksena, vaikka usein tällaisia päätelmiä on mahdotonta tehdä. Tilapäismajoitus ei näyttänyt vaikuttavan asiakkaan 
siirtymiseen omaan vuokra-asuntoon. Voiko siis tilapäismajoituksen käyttö pitää yllä sen tarvetta? Tarpeen taustalla on monia 
tekijöitä ja tuen tarpeita, mikä asettaa sosiaalityölle haasteita. Tilapäismajoitus, sen merkitys, asema herättävät pohtimaan 
työskentelyyn liittyvää moraalista näkökulmaa. 
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1 JOHDANTO 
 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn (2013, 7 ja 11, www.ara.fi) vuosittain 

julkaiseman selvityksen mukaan Espoossa oli väkilukuun suhteutettuna asunnottomia 

neljänneksi eniten Suomessa vuonna 2012. Verrattuna edellisvuoteen Espoossa 

asunnottomuus väheni tilastollisesti hieman, mutta viiden vuoden seurannassa Espoon 

asunnottomuus oli kasvanut. Majoitusliikkeissä majoitettuja asiakkaita oli 2012 vuonna 111.  

 

Tässä käytäntötutkimuksessa perehdyn tilapäismajoitukseen Espoossa. Tutkimusraportti on 

osa Helsingin yliopiston sosiaalityön syventäviin opintoihin kuuluvaa käytäntötutkimusta. 

Käytäntötutkimuksen aiheen keksin työskennellessäni Espoossa aikuissosiaalityössä sijaisena 

kesällä 2012. Sosiaalityöntekijänä kohtasin tilapäismajoituksen ja sen herättämät reaktiot 

itsessäni ja muissa työntekijöissä. Samalla havahduin siihen, että aiheesta oleva tieto perustuu 

yksittäisten työntekijöiden kokemuksiin eikä koottua tietoa ole olemassa. Selvitin tiimin 

esimieheltä ja sosiaali- ja terveystoimen aluepäälliköltä kiinnostusta aiheeseen ja sain 

kannustusta tutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Tilapäismajoituksella tarkoitan sosiaalitoimen järjestämää yksityisiltä palveluntuottajilta 

ostamaa majoituspalvelua, jossa edellytetään sosiaalitoimen toimeentulotukipäätöstä 

tilapäismajoitukseen sekä yleensä sosiaalitoimen myöntämää vakuutta. Tilapäismajoitusta 

voidaan tarkastella eri tavoin. Se voidaan nähdä joko ratkaisuna kriisitilanteisiin tai siitä voi 

tulla tapa hankkia asunto ihmisille, jotka eivät sitä muulla tavoin saa. Tutkimuksessa selvitän, 

keitä tilapäismajoituksen tarpeessa olevat ovat ja minkälaisia tekijöitä tarpeen taustalla saattaa 

olla. Lisäksi selvitän sen tarpeessa olevien asiakkaiden parissa käytettäviä työkäytäntöjä ja 

työskentelyyn liittyviä haasteita.  

 

Mirja Satka ym. (2005, 11–12) ovat määritelleet käytäntötutkimuksen ominaisuuksia. 

Käytäntötutkimus on tutkimusta, jonka ongelmanasettelu liittyy sosiaalityön käytäntöihin. 

Sillä on omanlaisia tiedontuottamisen tapoja, ja se pyrkii palvelemaan eri tahoja. 

Käytäntötutkimuksessa tavoitellaan jaettua ja yhteistä tiedontuottamista. Siinä pyritään 

luomaan reflektoiva suhde vallalla oleviin sosiaalitieteen käsitteisiin ja teorioihin, minkä 

myötä niitä voidaan uudelleen käsitteellistää. Käytäntötutkimuksessa tavoitellaan 

menetelmällistä ja metodista innovatiivisuutta, jota on mahdollista syntyä prosessissa, jossa 
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toimijoiden ja tutkijoiden työskentelyyn sisältyy intuitiota ja hiljaista tietoa. Yksi 

käytäntötutkimuksen ominaisuus on sen pyrkimys tehdä marginaaleihin joutuneiden ja 

vaikuttamismahdollisuuksia vailla olevien ryhmien tietoa ja kokemuksia tunnetuiksi. Erja 

Sauraman ja Ilse Julkusen (2009, 294) mukaan käytäntötutkimuksesta ei ole olemassa 

yhtenäistä määritelmää. Sitä voidaan kuitenkin tarkastella siitä näkökulmasta, onko 

tutkimuksen tekijä käytännön työssä vai ymmärretäänkö tiedontuottamisprosessi laajemmin. 

 

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Tutkimuksen toimintaympäristö 

 

Tutkimus sijoittuu Espoon aikuissosiaalityöhön. Espoossa aikuissosiaalityön palvelut jaettiin 

ja keskitettiin kahteen yksikköön Pohjoiseen ja Etelään. Pohjoisen alueen yhdistyminen 

tehtiin syyskuussa 2011 ja Eteläisen marraskuussa 2012. Kyseessä on siis melko uusi 

organisaatiomalli. Pohjoiseen aikuissosiaalityöhön on yhdistetty aikaisemmat Espoon 

keskuksen ja Leppävaaran toimistot. Eteläinen aikuissosiaalityö palvelee Espoonlahden ja 

Matinkylä-Tapiola-Olarin asukkaita.  

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, etuuskäsittelijöitä ja 

johtavia sosiaalityöntekijöitä. Espoon aikuissosiaalityössä alueen asiakkaat on jaettu tiimeihin 

iän mukaan. Tiimejä ovat nuorten, aikuisten ja senioreiden tiimit. Tiimien sisällä asiakkaat on 

jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan sosiaalityöntekijöille. Eri tiimeillä on erilaiset 

toimintatavat työnjaon suhteen. Toimeentulotukipäätösasioissa työnjako on määritelty siten, 

että etuuskäsittelijät tekevät normipäätöksiä, sosiaaliohjaajat tiettyjä harkinnanvaraisia 

päätöksiä normipäätösten lisäksi ja sosiaalityöntekijät lähinnä harkinnanvaraisia ja erityisesti 

ennalta ehkäiseviä toimeentulotukipäätöksiä. Vain sosiaalityöntekijät voivat tehdä 

tilapäismajoituspäätöksiä.  

Aikuissosiaalityö keskittyy työllistymiseen, elämänhallintaan liittyviin asioihin, kuten raha-

asioihin, päihteisiin ja ihmissuhteisiin, sekä äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tukeen 

esimerkiksi ero-, häätö- tai tulipalotilanteissa. Aikuissosiaalityössä myös käsitellään 

toimeentulotukihakemukset. (Espoo 2013 www.espoo.fi) Aikuissosiaalityössä tehdään 

http://www.espoo.fi/
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yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalvelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, 

vuokranantajien ja asumisneuvojien kanssa.  

 

2.2 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tutkimuksen kohteena on tilapäismajoitus Espoossa. Tilapäismajoitus on taloudellisilta 

kustannuksiltaan kaupungille kallista. Sen tarkoituksena on tarjota asiakkaille lyhytaikaista 

majoitusta kiireellisissä tilanteissa. Muiden vaihtoehtojen puuttuessa sitä käytetään kuitenkin 

usein ainoana ratkaisuvaihtoehtona, jolloin asuminen pitkittyy.  

Espoossa on Olarinluoman vastaanottokoti, jonne asunnottomat henkilöt, joilla on 

päihdeongelma voivat hakeutua ympärivuorokautisesti. Lisäksi asunnottomille 

päihdekuntoutujille tarjolla erilaista tuettua asumista. Henkilöille, joilla ei ole 

päihdeongelmaa, ei ole vastaavaa tilapäistä majoituspaikkaa tarjolla. 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa Espoon tilapäismajoituksesta ja 

majoitusprosesseista. Tutkimuksen tavoitteena on selkeyttää tilapäismajoitusprosessia 

selvittämällä sekä asiakkaisiin että työkäytäntöihin liittyviä tekijöitä. Tarkoituksena on 

selvittää tilapäismajoituksen tarpeessa olevien profiileja ja mahdollisia asunnottomuuden 

taustatekijöitä sekä sitä, millaisia työkäytäntöjä tilapäismajoituksen tarpeessa olevien kanssa 

työskentelyssä käytetään. Niin ikään kartoitetaan, miten työskentelyä voitaisiin kehittää.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Minkälaisia piirteitä tilapäismajoituksen tarpeeseen liittyy ja minkälaisia syitä sen 

taustalla on?  

2. Minkälaisia työkäytäntöjä tilapäismajoituksen tarpeessa olevien kanssa 

työskenneltäessä käytetään?  

3. Millaisia haasteita työskentelyyn sisältyy? 

Tilapäismajoituksen piirteitä selvittäessäni olen kiinnostunut esimerkiksi sen tarpeessa 

olevien sukupuolesta ja iästä. Lisäksi pyrin selvittämään, millaiset syyt johtavat 

tilapäismajoituksen tarpeeseen. Työkäytäntöjen kartoittaminen liittyy 

tilapäismajoitusprosessityöskentelyyn ja niiden kartoittamisella mahdollistuu prosessin eri 
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vaiheiden selvittäminen. Työskentelyyn liittyvien haasteiden keräämisen tavoitteena on saada 

selville siihen liittyviä kehittämiskohteita ja niihin mahdollisia ratkaisuja. 

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ 
 

3.1 Tutkimuksen aineisto  

 

Suunnittelin aikaisemman työpaikkani esimiehen kanssa yhdessä tutkimuksen 

toteuttamistapaa syksyllä 2012. Tutkimus päädyttiin toteuttamaan sähköisen Webropol-

kyselyn muodossa, koska tämä mahdollisti koko Espoon aikuissosiaalityöntekijöiden 

saamiseen mukaan tutkimukseen. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa olin yhteydessä 

toteutuksesta johtaviin sosiaalityöntekijöihin ja aluepäälliköihin. Työskentely eteni niin, että 

helmi-maaliskuun aikana osallistuin tiimikokouksiin, jossa oli paikalla tiimin 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Niissä kerroin tutkimuksesta, sen tavoitteista ja 

kyselin ajatuksia siitä. Tutkimussuunnitelman valmistumisen jälkeen hain tutkimuslupaa 

Espoon sosiaali- ja terveystoimelta. Lupa myönnettiin 19.3.2013. Olin jo alkanut suunnitella 

kyselylomaketta, jonka esittelin seuraavassa tiimikokouksessa. Tein kommenttien pohjalta 

muutokset ja loin kyselyn Webropoliin, jonka kautta lähetin sen testattavaksi tiimin jäsenille. 

Kyselyn testaaminen osoittautui tärkeäksi, koska kyselyohjelma oli minulle vieras ja 

testaamisen seurauksena pystyin korjaamaan asetuksiin liittyvät virheet. Sen sijaan 

testaamisvaiheessa ei tullut paljonkaan tutkimuksen sisältöön vaikuttavia kommentteja, joiden 

pohjalta kyselyä olisi voinut kehittää. Jälkikäteen ajatellen testaaminen olisi pitänyt tehdä 

vielä paremmin niin, että mahdollisimman moni olisi kokeillut täyttämistä. Näin olisi voitu 

saada kyselyssä myöhemmin ilmenneet puutteet korjattua.  

 

Vastauksia kerättiin vuoden 2013 huhti-kesäkuun ajan. Kysely toteutettiin niin että sekä 

vastaaja eli työntekijä että asiakas pysyivät tunnistamattomina. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli, että kyselylomake täytetään aina tehtäessä tilapäismajoituspäätös. Kysely lähetettiin 

yhteensä 28 työntekijälle. Näistä 20 vastasi kyselyyn. Jouni Tuomi & Anneli Sarajärvi (2002, 

76) toteavat, että (posti)kyselyssä vastaamattomuus saattaa olla suurta ja avoimiin 

kysymyksiin vastaaminen niukkaa. Jo siinä vaiheessa, kun päädyimme toteuttamaan 

tutkimuksen sähköisen kyselyn muodossa, olin huolissani siitä, kuinka ahkerasti työntekijät 
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ehtivät täyttää kyselyä. Huoli osoittautui aiheelliseksi, sillä kyselyn vastaamisprosentti jäi 

melko alhaiseksi. 

 

Esittelin tutkimusta Pohjoisessa ja Eteläisessä aikuissosiaalityössä sekä Espoon tutkivan 

sosiaalityön ryhmässä, johon osallistuin syksystä 2012 alkaen. Lähetin myös Webropolin 

kautta tietoa tutkimuksesta. Lisäksi Pohjoisen että Eteläisen alueen aikuissosiaalityöntekijöille 

oli välitetty aluepäälliköiden taholta sähköpostitse tietoa tutkimuksesta ja vastaamisen 

tärkeydestä. Tutkimuksen ensimmäisinä viikkoina vastauksia tuli runsaasti, minkä jälkeen 

tahti hiljeni. Kun vastauksia oli muutamana päivänä tullut vähän, otin tavaksi lähettää 

kyselyohjelman kautta muistutusviestejä. Tutkimuksen alkuvaiheessa oli myös hieman 

teknisiä ongelmia. 

Kyselyssä oli 42 kysymystä (Liite 1). Osa kysymyksistä oli suljettuja ja osa avoimia. Suurin 

osa kysymyksistä oli pakollisia, mutta mukana oli myös muutama vapaaehtoinen kysymys. 

Kysely oli rakennettu niin, että alkuosan kahdeksaan kysymykseen tuli kaikkien vastata. 

Tämän jälkeen pystyi valitsemaan, jatkaako kyselyn täyttämistä vai hyppääkö kyselyssä 

viimeiseen kysymykseen. Tarkoituksena oli, että kysely täytetään kokonaisuudessaan, jos 

kyseisestä asiakkaasta ei ollut sitä vielä täytetty. Jos taas asiakkaasta oli jo täytetty kysely, 

saattoi valita, onko tilanteessa tapahtunut muutosta ja onko tarpeen täyttää kysely uudestaan.  

 

Toimintaympäristössä ollessani kysyin palautetta kyselystä. Tällöin kerrottiin, että se koettiin 

liian pitkäksi. Ongelmaksi muodostui myös se, että työntekijöiden työalueiden välillä saattoi 

olla suuria eroja sen suhteen, paljonko tilapäismajoitusasiakkaita on. Käytännössä tämä 

tarkoitti sitä, että osan olisi pitänyt täyttää kysely huomattavasti useammin kuin toisten, 

jolloin sen täyttäminen koettiin kuormittavaksi. Jos tekisin kyselyn nyt uudestaan, muuttaisin 

sen selkeämmäksi ja lyhyemmäksi yhdistämällä samankaltaisia kysymyksiä, mutta kysyisin 

tarkemmin asiakkaiden koulutusasteesta. Muuttaisin tarkoitusta niin, että asiakkaasta 

täytettäisiin lomake vain kerran. Samasta asiakkaasta useamman kerran täyttäminen koettiin 

hankalaksi ja raskaaksi eikä se tuottanut analyysivaiheessa paljonkaan tietoa yksittäisen 

asiakkaiden prosesseista. Rajaamisen perusteella kyselyn toteutuksessa päädyttiin tietoisesti 

siihen, että se täytettäisiin vain kirjallisista päätöksistä. Jo etukäteen oli tiedossa, että kielteisiä 

päätöksiä tehdään kirjallisesti vähän. Tämän vuoksi kielteisen päätösten osuus jäi niin 

pieneksi, ettei sen pohjalta voida tehdä johtopäätöksiä siitä, minkälaisissa tilanteissa 

tilapäismajoitusta ei myönnetä. Periaatteessa tutkimuksen olisi voinut toteuttaa niin, että 
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kysely olisi täytetty vain myönteisten päätösten yhteydessä. Lisäksi tutkimusta voi kritisoida 

siitä, että siinä kysytään sosiaalityöntekijöiden arviota asiakkaiden mielipiteestä sen sijaan, 

että sitä olisi kysytty heiltä itseltään. 

 

3.2 Aineiston analyysi 

 

Aineiston tarkoitus on kuvata tutkittavaa ilmiötä ja analyysilla pyritään luomaan sanallinen ja 

selkeä ilmaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysissa aineistoa tiivistetään ja selkeytetään 

niin, että pystytään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–111.) 

Tuomi ja Sarajärvi (mt., 117–119) toteavat, että sisällönanalyysia voidaan jatkaa luokittelun 

tai kategorioinnin jälkeen kvantifioimalla aineisto, jolloin saada aineiston analyysiin ja 

tulkintaan näkökulmaa. Kvantifioinnilla tarkoitetaan sitä, että aineistosta lasketaan kuinka 

monta kertaa jokin asia mainitaan. Aineiston analysoin käyttäen kvantifiointia ja 

sisällönanalyysia.  

Analyysivaiheen tein toimintaympäristössä ollessani. Siellä myös kokosin tulokset ja 

johtopäätökset sekä kävin keskusteluja tilapäismajoituksesta työntekijöiden kanssa. Analyysin 

apuna käytin sähköisen kyselyohjelma toimintoja. Ohjelmassa on mahdollista luoda 

vastauksista raportteja eri perustein suodattamalla vastauksia. Loin raportteja erilaisin 

kriteerein. Raportit on mahdollista kopioida tekstinkäsittelyohjelmaan mikä helpottaa 

analyysin toteuttamista. Koko aineiston raportissa oli tekstiä ja kuvioita yhteensä 32 sivua.  

Analyysissa lähdin liikkeelle tarkastelemalla tuloksia yleisesti ja kiinnittämällä huomiota 

ongelmallisiin kohtiin, kuten siihen, että osa päätöstentekopäivämääristä oli ennen 

aineistonkeruun alkamista tai että pakollisiin kysymyksiin oli vastattu viivalla eli käytännössä 

jätetty vastaamatta. Myös Etelän ja Pohjoisen vastausmäärien välinen ero herätti 

kiinnostukseni. Tulosten tarkastelua jatkoin tutustumalla tuloksiin Etelän ja Pohjoisen osalta 

erikseen. Tähän päädyin muun muassa sen vuoksi, että Etelässä oli seitsemän vastausta, joista 

tilapäismajoituspäätös oli tehty jo ennen kyselyn alkamista, niin, että päätös jatkui huhtikuun 

loppuun. Päätin olla rajaamatta kysymyksiä pois, koska kyseessä olisi ollut lähes kolmasosa 

(7/19) Etelän vastauksista. Koin analyysin tekemisen alueittain helpommaksi, koska näin 

pystyin käsittelemään alkuvaiheessa pienempää aineistoa. Alueellinen tarkastelu teki 

mahdolliseksi myös niiden keskinäisten erojen havaitsemisen.  
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Analyysin ensimmäisen vaiheen toteutin käytännössä laskemalla vaihtoehtokysymysten 

vastaukset murtoluvuiksi. Tämän helpottamiseksi käytin apuna eri värejä. Värjäsin 

samankaltaisuudet samalla värillä, minkä jälkeen laskin kunkin värin esiintymisen eli kuinka 

monta kertaa asia oli mainittu. Lisäksi käytin tekstinkäsittelyohjelman kommentointitoimintoa 

avointen kysymysten koodaamiseen. Tässä vaiheessa en luonut kattokäsitteitä, vaan laskin 

maininnat mahdollisimman konkreettisella tasolla. Raine Vallin (2010, 222–223) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessakin voidaan hyödyntää numerotietoja. Analyysin alussa kannattaa 

luoda luokat niin, että säilytetään pienetkin erot. Teemoittelussa kannattaa välttää liian 

nopeasti tehtyjä vaihtoehtojen yhdistämistä, sillä luokkien yhdisteleminen on huomattavasti 

helpompaa kuin suurien luokkien jakaminen myöhemmin osiin.  

Seuraavassa analyysivaiheessa kävin edellisessä vaiheessa tekemäni vastaukset 

kysymyksittäin läpi ja yhdistin Etelän ja Pohjoisen vastaukset. Kirjoitin kunkin tuloksen 

lyhyesti sanallisessa muodossa. Tässä vaiheessa havahduin siihen, etten ollut kiinnittänyt 

tarpeeksi huomiota siihen, mitkä vastaukset olivat mukana raportoinnissa. Kysely oli tarkoitus 

täyttää jokaisen päätöksen yhteydessä, joten vastausten joukossa oli mukana myös samasta 

asiakkaasta useamman kerran täytetyt vastaukset (kuudessa tapauksessa asiakkaasta oli 

täytetty koko lomake vähintään toistamiseen).  Koska näissä tapauksissa vastaukset saattoivat 

toistua ja näin ollen vääristää tuloksia, poistin pääsääntöisesti nämä vastaukset aineistosta. 

Sellaisissa tapauksissa tein poikkeuksen, joissa maininta/avoin vastaus olisi hävinnyt 

kokonaan aineistosta eli sitä ei ollut mainittu muutoin.  

Seuraavaksi aloin tehdä teemoittelua. Kirjoitin tuloksia läpi niin, että yhdistelin 

samankaltaista tietoa ja aloin luoda yläkäsitteitä tulosten pohjalta. Tässä vaiheessa aloin 

tekemään taulukoita. Tässä analyysivaiheessa aloin hahmottaa aineistosta kokonaisuuksia, 

jotka auttoivat organisoimaan ja ymmärtämään sitä. Koko analyysin ajan merkitsin 

lihavoinnilla kohdat, joihin minun tulisi perehtyä myöhemmin tarkemmin. Merkitsemiini 

kohtiin palasin ja tarkastelin niitä erikseen kyselyohjelman toimintojen avulla. Analyysi jatkui 

edelleen raportin kirjoittamisvaiheessa, jolloin muokkasin tulosten esittämistapaa. 

Työskentelyn aikana johtopäätökset alkoivat hahmottua. 
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3.3 Tutkimusetiikka 

 

Pirkko-Liisa Rauhala ja Elina Virokannas (2011, 238 ja 243) korostavat, että sosiaalityön 

tutkimuksen eettisen pohdinnan tulisi olla aina kontekstisidonnaista, jolloin toteutetaan 

eettistä harkintaa tilannekohtaisesti tutkimuksessa eteen tulevien haasteiden kohdalla. 

Tutkimuksen eettiset periaatteet tulee olla etukäteen mietittynä, mutta tutkimus tuo yleensä 

mukanaan myös ongelmakohtia, joihin tutkijalla tulee olla valmiudet reagoida. 

Tutkimuseettisen toiminnan tulisi läpäistä koko tutkimusprosessi (mt., 251).  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009, 4) määrittelee ihmistieteisiin luettavien 

tutkimusalojen eettiset periaatteet kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat tutkittavan 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja 

tietosuoja. Tulosten raportoinnissa olen kiinnittänyt huomiota asiakkaiden ja työntekijöiden 

säilymiseen tunnistamattomina. Tämän vuoksi olen jättänyt tunnistettavuuden mahdollistavat 

ilmaukset raportista pois, kuten myös ilmaukset, joissa tuotaisiin esille tiettyyn asiakkaaseen 

liittyviä yksityiskohtia. En esitä tuloksia erikseen Pohjoisen ja Etelän osalta asiakkaiden 

tunnistamattomuuden takaamiseksi. Samasta syystä en tarkastele erikseen viittä evättyä 

päätöstä. Asiakkaiden tunnistamattomuutta lisää se, että mukana on vain osa ajanjaksolla 

tehdyistä asiakkaista, joille on tehty tilapäismajoituspäätös. Tunnistamattomuuden 

lisäämiseksi olen tarkastellut vastauksia kokonaisuutena sen sijaan, että olisin tarkastellut 

johdonmukaisesti kunkin vastaajan vastauksia ja esimerkiksi numeroinut ne. 

Sensitiivisiä kysymyksiä tutkivana tieteenalana sosiaalityön tutkimuksessa kohdataan 

tilanteita, joissa tutkimustulokset ja niiden seuraukset voivat olla tutkittavia loukkaavia ja 

leimaavia (Rauhala & Virokannas 2011, 236). Pelkän vahingon välttämisen sijaan 

sosiaalityön tutkimuksen tulisi olla hyödyllistä ja rakentavaa tutkittavan ryhmän jäsenille. 

Sosiaalityön tutkijalla on edellytykset ja velvollisuus arvioida tutkimuksensa tuloksia, vaikkei 

hän voikaan olla vastuussa tulosten poliittisesta, kaupallisesta ja muunlaisesta käytöstä. (Mt., 

238–239.) Tutkimuksen tekemisen aikana olen pohtinut etenkin sitä, miten asiat ilmaistaan 

tavalla, jolla ei leimata asiakkaita tai työntekijöitä, mutta kuitenkin tuodaan ilmi olennainen 

tieto. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden lähtömaan jätin tutkimuksesta pois, 

koska en pitänyt sitä olennaisena tutkimustehtävän kannalta. 
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4 KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1 Tuloksista 

 

Tutkimuksella saatiin tietoa vuoden 2013 huhti-kesäkuun aikana tilapäismajoituksen tarpeessa 

olevista henkilöistä, tilapäismajoitukseen mahdollisesti johtaneista syistä, työskentelystä 

heidän parissaan ja työskentelyyn liittyvistä haasteista. Tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan 

tutkimuksella saadaan tietoa toteutusajankohdalle sattuneista tapauksista. Tuloksia 

tarkastellessa tulee huomioida, että kyseessä on sosiaalityöntekijöiden arvioita tilanteista eikä 

kyselyyn ole vastanneet asiakkaat itse.  

Tilastotiedon mukaan kyselyn toteuttamisajankohtana tilapäismajoituspäätöksiä tehtiin 

yhteensä 221, joista 216 oli myönteisiä ja viisi kielteisiä. Kysely oli tarkoitus täyttää jokaisen 

tilapäismajoituspäätöksen yhteydessä. Kysely täytettiin huhti-kesäkuun aikana 75 kertaa, 

joista 56 kertaa Pohjoisessa ja 19 kertaa Etelässä. Lukujen eroa selittää osaltaan se, että 

Etelässä oli ajanjakson aikana 27 henkilöä tilapäismajoituksessa ja Pohjoisessa 117 henkilöä. 

Etelässä päätöksiä tehtiin ajanjaksolla 39 ja Pohjoisessa 179.
 1

 Tutkimuksen vastausprosentti 

oli 34 prosenttia (75/221). Huhti-kesäkuun aikana tilapäismajoituksessa asui Espoossa 

yhteensä 144 henkilöä. Kun vastauksista poistettiin vastaukset, joissa oli täytetty lomake 

useamman kerran samasta henkilöstä, jäljelle jäi 55 vastausta. Toisin sanottuna kysely 

täytettiin kokonaisuudessaan 55 tilapäismajoituksen tarpeessa olevasta henkilöstä eli 38 

prosentista tilapäismajoituksen tarpeessa olevista. Kyselyssä oli mahdollisuus täyttää vain sen 

alkuosa ja hypätä sen jälkeen kyselyn loppuun. Jos mukaan otetaan myös vain kyselyn 

alkuosa täytetyistä, se täytettiin 62 henkilöstä eli 43 prosentista tilapäismajoituksen tarpeessa 

olevista. Kyselyohjelman raportista näin, että kysely avattiin lähettämättä vastausta 69 kertaa. 

                                                             

 

 

 

 

 

1
 Luvut eivät täsmää päätöslukujen kanssa, koska samalle henkilölle saatettiin tehdä ajanjaksona useita päätöksiä. 
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Luku on suuri suhteessa kyselyn vastausmäärään. Hämärän peittoon jäi, onko näissä 

tapauksissa kyselyyn vastaaminen keskeytynyt jostakin syystä, jolloin siihen on mahdollisesti 

vastattu myöhemmin vai onko vastaaminen jäänyt kokonaan tekemättä.  

Tulosten selkeyttämiseksi esitän osan niistä taulukoiden muodossa. Tarkastellessani 

muuttujien riippuvaisuuksia, esitän tuloksen ristiintaulukossa. Valli (2010, 229–230) toteaa, 

että ristiintaulukoinnissa olennaista on se, esitetäänkö tulokset frekvensseinä vai prosentteina. 

Jos aineistossa on havaintoja vähän (alle 100), frekvenssit tulee aina mainita prosenttien 

rinnalla. Koska kyselyn aineisto on tätä pienempi, valitsin esitystavaksi frekvenssit kuitenkin 

niin, että havainnollistaakseni tuloksia laskin lisäksi myös prosenttiosuuksia. 

Tutkimustulosten raportoinnissa olen laittanut mainintojen lukumäärät sulkuihin tekstin 

perään. Luku tarkoittaa sitä, kuinka monta kertaa kyseinen tekijä on mainittu aineistossa. 

Saman asiakkaan kohdalla saattoi joissakin kysymyksissä valita useita eri vaihtoehtoja, 

esimerkiksi kysyttäessä asiakkaan elämän haasteita. Tunnistamattomuuden takaamiseksi olen 

tilannekohtaisesti jättänyt osan maininnoista merkitsemättä. 

 

4.2 Tilapäismajoitus 

 

Ajanjaksolla tehdyistä päätöksistä, joista kyselylomake oli täytetty, 70 oli myönteisiä ja viisi 

kielteisiä. Myös tilastojen perusteella evättyjä päätöksiä tehtiin ajanjaksolla viisi. Evättyjen 

päätösten vähäistä lukumäärää selittänee se, että tilapäismajoitusta haetaan harvoin, jos 

tiedossa on, ettei sitä tulla myöntämään. Tämä ilmeni tutkimuksen suunnitteluvaiheessa 

työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa.  
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Miehiä oli tilapäismajoituksen tarpeessa 41 henkilöä ja naisia 21 henkilöä. Naisten osuus 

tilapäismajoituksen tarpeessa olevista oli tutkimusajankohtana 34 prosenttia (34/62). ARAn
2
  

(2013, 4 ja 11) mukaan naisten osuus asunnottomista on kasvanut. Vuonna 2012 heitä oli 

Espoossa 130/554 henkilöstä eli 23 prosenttia. Tilapäismajoitusta hakevista asiakkaista 

kahdeksan oli 18–25-vuotiaita, 25 henkilöä 26–41-vuotiaita ja 29 henkilöä 42–65-vuotiaita. 

Yli 65-vuotiaita tilapäismajoituksen hakijoita ei ollut lainkaan. Valtaosa 64/75 

tilapäismajoituksen tarpeessa olevista oli siis 26–65-vuotiaita.  

Miehistä suurin osa sijoittui ikäryhmään 42–65-vuotiaat, kun taas tilapäismajoituksen 

tarpeessa olevat naiset jakautuivat tasaisemmin ikäryhmiin (Taulukko 1). Tilapäismajoituksen 

tarpeessa olevien alle 25-vuotiaiden osuus oli naisissa 29 prosenttia (6/21), kun taas miehissä 

alle 25-vuotiaita oli vain 5 prosenttia (2/41). Yhteensä alle 25-vuotiaiden osuus 

tilapäismajoituksen tarpeessa olevista oli 8/62 eli 13 prosenttia. ARAn (2013, 3–4 ja 11) 

mukaan maan laajuisesti nuorten asunnottomuus on lisääntynyt ja alle 25-vuotiaita 

asunnottomia oli Espoossa 2012 vuonna 125/554 eli 23 prosenttia. Leena Lehtosen ja Jari 

Salosen (2008, 16) mukaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittämättömyys vaikuttaa 

osaltaan nuorten itsenäistymispyrkimyksiin. Nuorten asumisen ongelmiin vaikuttaa myös 

työelämän ulkopuolelle tai ilman opiskelupaikkaa jääminen.  

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

2 Asunnottomuuden tilastointi on haastavaa. ARAn luvut perustuvat pääasiassa vuokra-asuntojonoihin, joten tilastoja voidaan 

pitää vain arvioina asunnottomien määrästä. Karjalainen 2001  ( ref. Lehtonen & Salonen 2008, 24) esittää, että luvut pitäisi 

kertoa jopa kolmella oikean määrän saamiseksi. Tarkemmin asunnottomuuden tilastoinnista: Ahola, Hannu (2012) 

http://www.asuntoensin.fi/files/2744/ARAN_asuntomarkkinakyselyn_toteutus_ja_asunnottomuuden_tilastointi.pdf/ 

 

http://www.asuntoensin.fi/files/2744/ARAN_asuntomarkkinakyselyn_toteutus_ja_asunnottomuuden_tilastointi.pdf/
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Taulukko 1. Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien henkilöiden ikä ja sukupuoli (N=62) huhti-kesäkuun aikana 

Ikä Sukupuoli 

  

    

Mies N=41 Nainen N=21 

18-25  2 6 

26-41 17 8 

42-65 22 7 

 

Lisääntyneen maahanmuuton myötä yhä useammin asunnoton on maahanmuuttaja (Lehtonen 

& Salonen 2008, 16). Espoossa asunnottomien maahanmuuttajien määrä kasvoi 2011 vuoden 

167 henkilöstä 2012 vuoden 210 henkilöön (ARA 2013, 11). Tilapäismajoituksen tarpeessa 

olevista 32/55 (58 %) oli maahanmuuttajataustaisia, kun taas 23/55 (42 %) ei ollut 

maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttajataustaisista asiakkaista 21 oli miehiä ja 11 naisia 

ja ei-maahanmuttajataustaisista asiakkaista 15 oli miehiä ja kahdeksan naisia. Miehiä siis oli 

molemmissa ryhmissä noin kaksinkertainen määrä. Etelän ja Pohjoisen välillä oli suuri ero 

maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrässä (Taulukko 2). Etelässä 4 henkilöä (24 %) oli 

maahanmuuttajataustaisia, kun Pohjoisessa vastaava luku oli lähes kolminkertainen eli 31 

henkilöä (70 %).  

Taulukko 2. Maahanmuuttajataustaiset ja ei-maahanmuuttajataustaiset tilapäismajoituksen tarpeessa olevat 

asiakkaat Eteläisessä ja Pohjoisessa aikuissosiaalityössä huhti-kesäkuun aikana (N=55) 

    Etelä N=14 Pohjoinen N=41 

Maahanmuuttaja  4 (29 %)       28 (68 %) 

Ei maahanmuuttaja 10 (71 %)       13 (32 %) 

 

Valtaosa eli 42/55 (76 %) tilapäismajoitusta hakevista oli yksineläviä, kun taas vain 13/55 (24 

%) tilapäismajoitusta hakevista oli perheellisiä. Kymmenellä (10/55) eli 18 prosentilla 

tilapäismajoituksen tarpeessa olevalla oli kotona asuvia lapsia. Lasten määrät vaihtelivat 

yhdestä kolmeen. Kaikki asiakkaat, joilla oli kotona/tilapäismajoituksessa asuvia lapsia, olivat 

naisia. Perheellisistä 11 henkilöä oli naisia ja kaksi oli miehiä. Koska perheellisiä oli kaksi 

enemmän kuin henkilöitä, joilla oli lapsia, voi päätellä, että kahdessa tapauksessa 

perheellisyys on ymmärretty joksikin muuksi kuin siksi, että asiakkaalla on lapsia, kuten 

esimerkiksi parisuhteeksi. Parisuhteesta kyselyssä ei kysytty erikseen.  

Maahanmuuttajien osuus perheellisistä oli 85 prosenttia (11/13), kun se ei-

maahanmuuttajataustaisten kohdalla oli vain 15 prosenttia (2/13) (Taulukko 3). ARAn (2013, 

11) selvityksen mukaan vuonna 2012 maahanmuuttajaperheitä asunnottomista perheistä oli 
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23/33 (70 prosenttia). Yksinelävien kohdalla maahanmuuttajien ja ei-maahanmuuttajien 

kohdalla ei ollut eroa, sillä molempien osuus oli 50 prosenttia.  

Taulukko 3. Maahanmuuttajataustaisten ja ei-maahanmuuttataustaisten tilapäismajoituksen tarpeessa olevien 

asiakkaiden määrät perheellisistä ja yksinasuvista (N=55) huhti- kesäkuun aikana 

    Perheellinen N=13 Yksinelävä N=42 

Maahanmuuttaja 11 (85 %) 21 (50 %) 

Ei-maahanmuuttaja 2 (15 %) 21 (50 %) 

 

ARAn (2013, 11) selvityksen mukaan yksinäisiä asunnottomia oli 2012 vuonna 554, joista 

247 (45 %) oli pitkäaikaisia asunnottomia
3
. Kaikki tilapäismajoituksen tarpeessa olevat olivat 

olleet asunnottomia ennen tilapäismajoitusta. Asunnottomuuden kestossa oli vaihtelua 

päivistä vuosiin (Taulukko 4). Vuosia asunnottomuus oli kestänyt 28 tapauksessa (51 %) ja 

kuukausia 19 tapauksessa (35 %). Suurimmalla osalla tilapäismajoituksen tarpeessa olevista 

asunnottomuus oli kestänyt 1–2 vuotta (16 tapauksessa ja 29 %) tai 3–4 kuukautta (9 

tapauksessa ja 16 %). Seitsemässä tapauksessa (13 %) asunnottomuus oli kestänyt 6–11 

kuukautta, kuten myös seitsemässä tapauksessa 3–5 vuotta. Asunnottomuus oli kestänyt 7–9 

vuotta viidessä tapauksessa (9 %) ja 1–2 kk kolmessa tapauksessa (5 %). Vain kahdessa 

tapauksessa (4 %) asunnottomuus oli kestänyt alle kuukauden tai päiviä ja neljässä 

tapauksessa asiakas ei ollut asunnoton. Kahdessa tapauksessa ei ollut tietoa asunnottomuuden 

                                                             

 

 

 

 

 

3 ARA (2013, 5) määrittelee pitkäaikaisasunnottoman seuraavasti: ”Pitkäaikaisasunnottomalla tarkoitetaan asunnotonta, 

jolla on asumista olennaisesti vaikeuttava sosiaalinen tai terveydellinen ongelma, kuten velkaongelma, päihde- tai 

mielenterveysongelma, ja jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä tavanomaisten asumisratkaisujen 

toimimattomuuden ja sopivien tukipalvelujen puuttumisen vuoksi. Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt 

vähintään yhden vuoden tai henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana. Tavalliset 

asumisratkaisut eivät pitkäaikaisasunnottomien kohdalla useinkaan toimi, vaan he tarvitsevat tukea ja erilaisia tukipalveluja 

asumisessaan. 
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pituudesta. Hieman yli puolet 28/55 (51 %) tilapäismajoituksen tarpeessa olevista oli ollut 

asunnottomina vähintään vuoden ja täyttää pitkäaikaisasunnottomuuden kriteerin. 

Taulukko 4. Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien henkilöiden asunnottomuuden kesto (N=55) 

Asunnottomuuden kesto  Henkilöt N=55 

1-2 vuotta 16 

3-4 kk 9 

6-11 kk 7 

3-5 vuotta 7 

7-9 vuotta 5 

1-2 kk 3 

päiviä/viikkoja 2 

               ei asunnoton 4 

ei osata sanoa 2 

 

Pohjoismaissa asunnottomuus on suhteellista ja asunnottomiksi määritellään esimerkiksi 

asuntoloissa asuvat. Monissa muissa maissa asunnottomuus yhdistetään absoluuttiseen 

köyhyyteen ja totaaliseen syrjäytymiseen. Tällöin asunnottomiksi katsotaan henkilöt, jotka 

asuvat kadulla tai yöpyvät roskiksissa. Asunnottomien määrää mitattaessa luvut riippuvat 

siitä, kuka milloinkin katsotaan asunnottomaksi. Paljon on myös niin sanottua näkymätöntä 

asunnottomuutta, joka ei tilastoidu. Näkymättömäksi jäävät yleensä esimerkiksi vailla 

vakinaista asuntoa olevat, ystävien, tuttavien ja sukulaisten luona majailevat. (Granfelt 1998, 

48–49; Swärd & Runquist 2000, 20–21.) Suurin osa tilapäismajoituksen tarpeessa olevista 

olivat oleskelleet ennen tilapäismajoitusta ystävien tai tuttavien luona (23), tämän jälkeen 

useimmiten mainittiin asumispaikkana vuokra-asunto tai koti (16) ja perheenjäsenen luona 

oleskelu (13). Oleskelupaikkoina mainittiin myös auto, ulkomaat, sairaala, erilaiset 

asumisratkaisut, katu ja vankila. Maanlaajuisesti ystävien ja tuttavien luona oleskelevien 

asunnottomien määrä on viiden vuoden aikana kasvanut. Espoossa tilapäisesti ystävien ja 

tuttavien luona asuvien osuus on sen sijaan vähentynyt 43 henkilöllä vuodesta 2011 vuoteen 

2012. (ARA 2013, 4 ja 11.)   

 

Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien henkilöiden yleisimmin mainittu verkosto oli 

sosiaalitoimi (31). Seuraavaksi eniten mainittiin perheen jäsenet (18) ja ystävät (16). Muita 

mainittuja verkostoja olivat viranomaiskontaktit, kuten edunvalvoja, omatila, a-klinikka, 

diakoniatyö, terveydenhuolto/sairaala ja tilapäismajoitus/asumisyhteisö. Lisäksi mainittiin 

työvoimatoimisto, työharjoittelu/työpaikka, talous- ja velkaneuvonta. Yhdessä tapauksessa ei 

ollut lainkaan verkostoja ja kuudessa tapauksessa ei ollut tietoa verkostoista. 
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Tilapäismajoituksen tarpeessa olevilla oli yleensä sekä viranomais- että epävirallista 

verkostoa ympärillään. 

Tilapäismajoituksen tarpeessa olevista 32/55 (58 %) henkilöä olivat olleet toimeentulotuen 

asiakkaina ja 23/55 (42 %) eivät ole olleet toimeentulotuen asiakkaina vähintään viimeiseen 

kolmeen kuukauteen. Valtaosa 50/55 (91 %) haki tilapäismajoitusta itse. Viidessä tapauksessa 

sitä haki jokin muu viranomaistaho.  

Tilapäismajoituksessa oli ensimmäistä kertaa 35/55 (64 %) asiakkaasta ja 20/55 (36 %) 

asiakkaista oli ollut myös aikaisemmin tilapäismajoituksessa niin, että hän oli asunut välillä 

jossakin muualla. ARAn (2013, 11) selvityksen mukaan Espoo oli asuttanut 2012 vuonna 227 

yksinäistä asunnotonta ja 37 perhettä. Tilapäismajoituksessa asuminen oli kestänyt 17/45 (38 

%) tapauksessa alle puoli vuotta (Taulukko 5). Neljässä tapauksessa (9 %)  asuminen oli 

kestänyt viikkoja tai päiviä ja 13 tapauksessa (29 %) 1–4 kuukautta. Yli puoli vuotta 

asuminen tilapäismajoituksessa oli kestänyt 26/45 tapauksessa (58 %). Kahdeksassa 

tapauksessa (18 %) 6–12 kuukautta, 1–1,5 vuotta ja 2–3 vuotta sekä kahdessa tapauksessa (4 

%) 3–5 vuotta. Yhdessä tapauksessa asiakas ei ollut tilapäismajoituksessa ja yhdessä 

tapauksessa siitä ei ollut tietoa.  

Taulukko 5. Tilapäismajoituksessa asumisen kesto 

Tilapäismajoituksessa asumisen kesto Henkilöt N=45 

1-4 kk 13 

6-12 kk 8 

2-3 vuotta 8 

1-1,5 vuotta 8 

viikkoja/päiviä 4 

3-5 vuotta 2 

ei lainkaan 1 

ei osata sanoa 1 

 

Ingrid Sahlin (2000, 113–119) puhuu sekundäärisistä asuntomarkkinoista, joilla hän tarkoittaa 

sosiaalitoimen välivuokraus- ja tukiasuntoja henkilöille, jotka eivät muuten saa asuntoa ja 

joihin tehdään erityisvuokrasopimus. Näitä henkilöitä yhdistää jokin ei-toivottu asukkaan 

piirre, kuten päihteidenkäyttö tai mahdollinen häiriöiden aiheuttaminen. Sekundäärisiin 

asuntomarkkinoihin on johtanut muuttunut asuntopolitiikka, joka sulki 

asunnonsaamismahdollisuudet yhteiskunnassa heikossa asemassa olevilta. Samalla vastuu 

asuntojen hankkimisesta näille henkilöille siirrettiin sosiaaliviranomaisille. Sahlinin (mt.) 

mukaan sosiaalitoimen välittämät asunnot ovat houkuttimia, joiden kautta on mahdollista 
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päästä kiinni itsenäiseen asumiseen. Usein kuitenkin ongelmaksi muodostuu se, että itsenäisen 

asumisen mahdollistavaa vuokra-asuntoa ei jatkossa löydy (mt., 123). Välivuokrattu asunto 

tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oleskella normaalissa asunnossa, mutta hänellä ei ole 

tavallisen vuokralaisen oikeuksia. Vuokrasopimukset sisältävät ehtoja ja rajoitteita asumista 

kohtaan. Asumismuoto sisältää kontrollia ja valvontaa viranomaisten taholta. Kontrollin 

sijaan sosiaaliviranomaiset puhuvat yleensä kuitenkin tuesta. (Sahlin mt., 119–120.) 

Tilapäismajoitus ei vastaa täysin Sahlinin esittämiä tutkimustuloksia sekundäärisistä 

asuntomarkkinoista, mutta siitä on löydettävissä samankaltaisia piirteitä muun muassa 

asumisen edellytyksenä olevien erityisehtojen kautta.  

Tilapäismajoitukseen liittyy tekijöitä ja mahdollisia seurauksia, joista ei olla tietoisia. Sen 

käyttämisestä on muotoutunut käytäntö, josta olisi tarpeellista saada lisätietoa. Näin sen niin 

myönteisistä kuin kielteisistäkin vaikutuksista tultaisiin tietoisiksi. Synnöve Karvinen-

Niinikoski (2010, 276) peräänkuuluttaa, miten sosiaalityö pystyy kaiken kritiikin keskellä 

”luottamaan omaan osaamiseensa ja sen muuntelukelpoisuuteen”. Hän korostaa, että 

sosiaalityössä on oltava vahvana ja vastuullisena puolustamassa ammatillisuutta sekä 

suhtauduttava kriittisesti käytäntöihin ja oltava valmiudessa kehittämään niitä.  

Tilapäismajoitus oli ostettu 34/55 (62 %) tapauksesta Forenomilta, 11/55 tapauksessa Finsolta 

(20 %), 8/55 tapauksessa (15 %) muilta palveluntuottajilta ja 2/55 tapauksessa (4 %) asiakas 

ei asunut tilapäismajoituksessa. Tilapäismajoituspäätös tehtiin useimmiten eli 41/55 

tapauksessa (75 %) 1–2,5 kuukaudeksi, 3–4 kuukaudeksi 7/55 tapauksessa (13 %), 5 

kuukaudeksi 2/55 tapauksessa (4 %), päiviksi yhdessä tapauksessa (2 %) ja aineistossa 

mukana olleista vastauksista yhdessä tapauksessa tilapäismajoitusta ei myönnetty 

(todellisuudessa viisi evättyä päätöstä ajanjaksolla). 
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Omavastuuosuutta
4
 tilapäismajoituksesta ei maksettu 51/55 tapauksesta (93 %). Syynä tähän 

mainittiin 38/55 tapauksesta (69 %) se, että asiakas on pienituloinen tai tuloton. Yhdessä 

tapauksessa (2 %) tilanteen selvittely oli kesken tai taustalla oli muita syitä. Neljässä 

tapauksessa (7 %) omavastuuosuutta maksetaan ja neljässä (7 %) tapauksessa 

omavastuuosuutta maksetaan jatkossa. 

 

4.3 Haasteet ja tuen tarpeet tilapäismajoitustarpeen taustalla  

 

Sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan tilapäismajoituksen tarpeessa olevien elämän haasteita 

olivat velkaantuminen (sis. luottotietojen menetyksen ja vuokravelan 14 yht. 61), työttömyys 

(38), mielenterveys- tai päihdeongelmat (15), kielitaidottomuus/ulkomaalaistaustaisuus (12), 

fyysinen sairaus (8), perhetilanteeseen liittyvät haasteet (5), pulmat arjessa ja kyvyttömyys 

hoitaa asioita (3) kodinhoidolliset ongelmat (2), yksinäisyys (1) ja ei minkäänlaisia haasteita 

(1). Velkasummat vaihtelivat noin tuhannen ja kymmenien tuhansien välillä. Kuudessa 

tapauksessa velkasummasta ei ollut tietoa. Sekä maahanmuuttajataustaisten että ei-

maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohdalla suurimmat haasteet olivat samankaltaisia, 

sillä erotuksella, että kielitaidottomuutta pidettiin maahanmuuttajataustaisen kohdalla 

lisähaasteena. Henkilöillä, joilla oli ollut toimeentulotukiasiakkuus, suurimpina elämän 

haasteina pidettiin velkaantumista (sis. luottotietojen menetyksen ja vuokravelan 10 yht. 41), 

työttömyyttä (27), kielitaidottomuutta (8), päihteidenkäyttöä (6) ja fyysistä sairautta (5). 

Henkilöillä, joilla toimeentulotuen asiakkuutta ei ollut, suurimpia haasteita olivat 

velkaantuminen (sis. luottotietojen menetyksen) (16), työttömyys (10) ja psyykkiset ongelmat 

(5). Velkaantuminen ja työttömyys nousivat suurimmiksi elämän haasteiksi kaikissa 

tarkastelluissa ryhmissä sillä erotuksella, että jos toimeentulotukiasiakkuutta ei ollut ollut 

                                                             

 

 

 

 

 

4
 Omavastuuosuudella tarkoitetaan asiakkaan tulojen perusteella määriteltyä summaa, jonka hän maksaa asumisestaan 

tilapäismajoituksessa. 
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edeltävään kolmeen kuukauteen, vuokravelkaa ei ollut. Sen sijaan tässä ryhmässä nousivat 

esille psyykkiset ongelmat. 

Sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin arviota siitä, miksei asiakas saa asuntoa. Syyt jaottelin 

yhteiskunta, perhe ja yksilötason syihin (Taulukko 6). Syyt painottuvat yksilötasolle, joissa oli 

yhteensä 89 mainintaa. Yhteiskuntatasolla oli mainintoja 12 ja perhetasolla kolme. Kolmessa 

tapauksessa syytä ei osattu nimetä. Luottotietojen menetys ja velkaantuminen (36), tuen tarve 

asioiden hoitamiseen (16), ulkomaalaistaustaisuus (10) ja työttömyys (8) olivat eniten 

mainintoja saaneita syitä. 

Taulukko 6. Syyt siihen, ettei asiakas saa asuntoa sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan 

Yhteiskunta (12) Perhe (3) Yksilö (83) 

työttömyys (8) ero ja perheensisäiset ristiriidat (3) luottotietojen menetys/velkaantuminen (36)  

asuntotilanne pääkaupunkiseudulla (4) 

 

tuen tarve asioiden hoitamiseen (16)  

  
 

ulkomaalaistaustaisuus (10)  

  
 

kielitaidottomuus (6) 

  
 

tulottomuus/pienet tulot (7)  

  
 

häiriöhäätö (-)  

  
 

yksinäinen mies (-)  

  
 

päihde- ja mielenterveysongelmat (-)  

    eri maissa asuminen (-)  

 

Syitä tilapäismajoituksen tarpeelle esitetään taulukossa 7. Sosiaalityöntekijöiden arvioiden 

mukaan yleisin syy tilapäismajoituksen tarpeelle oli ero (20), perheen sisäiset ristiriidat tai 

väkivalta (6), häätö maksamattomien vuokrien vuoksi tai häiriöhäätö (16) ja 

vuokrasopimuksen irtisanominen (9). Muita mainintoja saivat maahanmuutto, remontti, 

asunnottomuus työttömyyden seurauksena, määräaikainen vuokrasopimus, päihteet ja 

sopimaton asunto. Kahdessa tapauksessa ei osattu arvioida asunnottomuuden syytä.  

Sosiaalityöntekijöiden arvioidessa tilapäismajoituksen tarpeeseen johtaneita syitä asiakkaiden 

mielestä, syyt olivat hieman erilaisia kuin heidän omat arvionsa. Eroihin saattaa vaikuttaa 

osaltaan se, että asiaa kysyttiin kyselyssä eri tavoin (ks. Liite 2 kysymykset 18. ja 19). 

Vastauksissa ei ollut aina tehty eroa häiriöhäädön ja häädön vuokravelan vuoksi välillä. 

Useimmin sosiaalityöntekijän mukaan asiakas arvioi asunnottomuuden syyksi eron (14), 

häädön (10), heikon taloudellisen tilanteen (luottohäiriömerkinnät/velkaantuminen 7) ja 

perheen sisäiset ristiriidat sisältäen väkivallan (5). Muita mainittuja saaneita syitä olivat 

remontti, maahanmuutto ja työttömyydestä seurannut asunnottomuus, tukiasumisen 

päättyminen, vuokrasopimuksen irtisanominen, liian kalliit asunnot ja ei ole syytä. 
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Kymmenessä tapauksessa ei osattu sanoa asiakkaan arviota asunnottomuuden syystä. Tähän 

sisältyi myös se, ettei asia ollut tullut puheeksi asiakkaan kanssa.  

Taulukko 7. Tilapäismajoituksen tarpeeseen johtaneet syyt sosiaalityöntekijän ja asiakkaan arvion mukaan (- = 

mainintoja on, mutta tunnistamattomuuden takaamiseksi ei esitetä tarkkoja lukumääriä tyhjä= ei mainintoja) 

Tilapäismajoituksen tarpeeseen johtaneet syyt Sosiaalityöntekijän oma arvio Asiakkaan arvio 

ero 

  

20 14 

perheen sisäiset ristiriidat ja väkivalta 6 5 

heikko taloudellinen tilanne/velkaantuminen/luottotietojen menetys 7 

häätö (maksamattomat vuokrat ja häiriöhäätö) 16 10 

määräaikainen vuokrasopimus -   

vuokrasopimuksen irtisanominen 9 - 

sopimaton asunto 
 

-   

remontti 

  

- - 

työttömyys 

  

- - 

maahanmuutto/muutto 

 

5 - 

päihteet 
  

-   

liian kalliit asunnot 

  

- 

ei ole syytä 

   

1 

ei osata sanoa     2 10 

 

Lehtonen ja Salonen (2008, 10) toteavat, etteivät asumisen ongelmat johdu pelkästään liian 

vähäisestä määrästä asuntoja vaan myös puutteista asumisen taidoissa. Sahlin (2000, 130–

133) kritisoi viranomaisten kykyä arvioida asiakkaalle sopivaa asumismuotoa. Hän esittää, 

että suuri osa henkilöistä, joiden on arvioitu olevan kykenemättömiä itsenäiseen asumiseen, 

pystyvät siihen, kunhan olosuhteet ovat oikeanlaiset. Tukea tulisi olla saatavilla asiakkaan 

tarpeen mukaan eikä ”pakotettuna” ja sidottuna kontrolliin ja valvontaan. Sahlin (mt.) pitää 

itsenäiseen asumiseen kykenemättömien määrittelemistä keinona legitimoida sekundääriset 

asuntomarkkinat. Syynä ylläpitää sekundäärisiä asuntomarkkinoita, hän esittää sen, että ne 

toimivat välineinä kontrolloida ja motivoida asiakkaita. Sosiaalityöntekijöiden arvioiden 

mukaan eniten tilapäismajoituksen tarpeessa olevat henkilöt tarvitsisivat asumiseen tukea 

(18). Tuen tarve asumiseen vaihteli kevyestä tuesta asunnon saamisen jälkeen valvontaan. 

Seuraavaksi eniten tarvittiin tukea arkeen ja asioiden hoitamiseen (14), tukea työllistymiseen 

(12), terveydenhuoltoa tai kuntoutusta (7), parempaa kielitaitoa (5), taloudellista tukea (3) ja 

velkaneuvontaa (1). Seitsemässä tapauksessa tuen tarvetta ei arvioitu olevan lainkaan ja 

yhdessä tapauksessa olemassa oleva tuki oli riittävä. Viidessä tapauksessa ei osattu sanoa, 

minkälaista tuen/palveluiden tarvetta asiakkaalla olisi (Taulukko 8).  
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Taulukko 8. Minkälaisiin asioihin tilapäismajoituksen tarpeessa olevat tarvitsevat tukea? 

Tuen tarve Kuinka monta kertaa mainittu? 

asumiseen tukea 18 

tukea arkeen/asioiden hoitamiseen 14 

tukea työllistymiseen 12 

terveydenhuoltoa/kuntoutusta 7 

kielitaitoa 5 

taloudellista tukea 3 

velkaneuvontaa 1 

ei tuen tarvetta 7 

ei osata sanoa 5 

nykyinen tuki on riittävä 1 

 

Asiakkaiden arvioitiin neljässä (42/55 ja 76 %)) tapauksessa pitävän itsenäistä asumista 

sopivampana asumismuotona kuin sosiaalityöntekijöiden arvioissa (38/55 ja 69 %).
5 

Sosiaalityöntekijän arvion mukaan asiakkaat siis pitivät itsenäistä asumismuotoa hieman 

useammin sopivana asumismuotona kuin sosiaalityöntekijät. Asiakkaiden arvioitiin pitävän 

tukiasumista (4/55 ja 7 %) samoin kuin tuettua asumista (1/55 ja 2 %) harvemmin sopivana 

asumismuotona itselleen kuin sosiaalityöntekijöiden arvioissa (10/55 ja 18 % sekä 2/55 ja 4 

%). Kahdeksassa tapauksessa ei osattu sanoa asiakkaan mielipidettä, jolloin syynä oli se, ettei 

asiasta puhuttu tapaamisella tai asiakasta ei tunnettu vielä. Viidessä tapauksessa 

sosiaalityöntekijä ei osannut sanoa omaa arviota, jolloin syinä mainittiin se, ettei asiakasta 

tunnettu vielä, asiakkaalla oli jo asunto tai ei oltu varmoja asumismuodosta tai tuen tarpeesta.  

                                                             

 

 

 

 

 

5 Tukiasuminen= Asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta elämänhallinnassa ja asioiden hoitamisessa harvakseltaan. 

Tuettu asuminen= Keskitetty asumisyksikkö, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta ja 

ympärivuorokautista valvontaa. 

Tehostettu tuettu asuminen= Keskitetty asumisyksikkö, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Asiakas tarvitsee runsaasti tukea ja ohjausta, 
ympärivuorokautista valvontaa ja apua terveysongelmien hoidossa. 

Palveluasuminen= Asiakkaan psyykkinen ja fyysinen terveydentila ja sosiaalinen toimintakyky ovat huomattavasti alentuneet. Asiakas 

tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.  
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4.4 Työkäytännöt, haasteet ja kehittäminen 

 

Arja Jokinen ja Kirsi Juhila (2008, 282) toteavat, että sosiaalityötä tehdään monien 

jännitteiden keskellä. Sosiaalityön trendinä on ollut työn pilkkominen pieniin osiin ja 

prosessimallinnusten tekeminen, minkä kuitenkin tekee haastavaksi työssä kohdattavat 

erilaiset orientaatiot ja tulkintaristiriidat. Sosiaalityötä tehdään käytännössä eri toimijoiden 

välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin väistämättä törmätään ”yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti 

ja institutionaalisesti vahvoihin työtä raamittaviin diskursseihin ja reunaehtoihin”. Juhila 

(2008, 53) pitää aikakauden aikuissosiaalityöntekijöiden tehtävänä asiakkaiden aktivoimista ja 

vastuullistamista niin omassa kuin läheisten elämässä. Aktivoiva työote näkyy selvimmin 

kunnallisessa lakisääteisessä aikuissosiaalityössä, etenkin kuntouttavassa työtoiminnassa ja 

toimeentulotukityössä. Aktivointityöskentelyn tavoitteena on tuottaa palkkatyötä tekeviä, 

yhteiskunnan aktiivisena osana olevia ihannekansalaisia, jotka huolehtivat itsestään ja 

lähimmäisistään. Tällaisen kansalaisen vastakohtana nähdään ”passiivinen, elämäänsä 

hallitsematon ja (palkkatyöstä) syrjäytynyt kansalainen”. (Mt., 54–55.)  

Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien asiakkaiden kohdalla työskentelytavoissa oli vaihtelua. 

Yhtenäistä työskentelytavoissa oli se, että suurin osa tilapäismajoituksen tarpeessa olevista 

asiakkaista 54/62 (87 %) tavattiin. Yleensä asiakas aiottiin tavata myöhemmin, jos häntä ei 

ollut vielä tavattu.  

Synnöve Karvinen-Niinikosken (2010, 247–276) mukaan ongelmanratkaisuperinteellä on 

vahva asema nykysosiaalityössä. Sitä ilmentävät prosessimainen työskentely, joka käynnistyy 

yleensä tilannearvion tekemisellä. Tilannearvion tekeminen kuului yleensä 

työskentelymalliin, sillä se oli tehty 41/55 tapauksesta (75 %) ja 14/55 (25 %) tapauksesta sitä 

ei ollut tehty. Yleensä syy sille, ettei tilannearviota ollut tehty oli se, että asiakasta ei ollut 

tavattu. Yhdessä tapauksessa (2 %) tilannearviolle ei nähty tarvetta. Juhilan (2008, 55) 

mukaan sosiaalityössä on pyrittävä kohti ihannekansalaista ja tämä toteutetaan käytännössä 

yleensä arvioimisella ja kuntouttamisella. Arvioiminen tapahtuu suunnitelman laatimisella 

asiakkaan kanssa yhdessä ja sitouttamalla hänet suunnitelman toteuttamiseen. 

Vastuullistamisen kautta luodaan asiakkaiden omia elämänprojekteja.  

Espoossa on luotu runko asunnottoman asiakkaan kanssa tehtävään laajempaan 

tilannearvioon. Asunnottoman tilannearvio tehtiin vain 17/55 tapauksesta (31 %), kun taas 

38/55 tapauksesta (69 %) sitä ei tehty. Yleisimpänä syynä tekemättömyydelle pidettiin sitä, 
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ettei asiakasta ole tavattu. Kuudessa tapauksessa oli tehty muu tilannearvio. Joissakin 

tapauksissa ilmoitettiin, että kartoituksen tekee jokin muu taho tai sitten se tehdään 

myöhemmin. Viidessä tapauksessa sille ei nähty tarvetta muun muassa sen vuoksi, että 

asiakkaalla ei ollut tuen tarvetta. Kaikissa tapauksissa ei osattu sanoa syytä siihen, miksei sitä 

ole tehty tai sitten ei ole tiedetty asunnottoman tilannearvion olemassa olosta.  

Valtaosassa tapauksista oli selvitetty, onko asuntoja haettu tai tarvitaanko tähän tukea. 

Asuntoja oli haettu 47/55 tapauksesta (85 %). Asuntoja haettiin yleisimmin Espoon asunnoilta 

(30 mainintaa), VVO:lta (13 mainintaa), monista paikoista (10 mainintaa), Satolta (9 

mainintaa), S-Asunnoilta (5), yksityisiltä (4), Y-säätiöltä (2), Helsingin kaupungilla (5), 

Vantaan kaupungilta (2), Muut (3). Neljässä tapauksessa (7 %) ei ole haettu asuntoja, koska 

asunnolle ei tarvetta ja neljässä (7 %) tapauksessa ei osata sanoa, koska asiakasta ei ole 

tavattu, asia käsitellään seuraavalla tapaamisella tai asiakkaan asiaa on hoidettu muualla. 

Vastausten tulkintaa sekoittaa, se ettei ole tietoa, mitä ”useasta paikasta” sisältää. Kaupungin 

rajojen ulkopuolelta asuntoa haetaan vain harvoin, kuten myös yksityisiltä haetaan melko 

harvoin. Tämä selittynee sillä, että valtaosa tilapäismajoituksen tarpeessa olevista ovat 

menettäneet luottotietonsa. Silti hakemuksia Y-Säätiölle ja S-Asunnoille tehdään melko 

vähän.  

Asuntopuoltoja tehtiin vaihtelevasti. 21/55 tapauksessa (38 %) oli tehty asuntopuolto ja 26/55 

(47 %) tapauksessa sitä ei ollut tehty. Kahdeksassa tapauksessa (15 %) ei osattu sanoa, onko 

se tehty. Aikuissosiaalityössä on otettu käyttöön erityispuoltolista, jolla puolletaan Espoon 

asuntojen asuntoa henkilöille, joilla on erityisen kiireellinen tarve asunnolle. 45/55 

asiakkaasta (82 %) ei ollut erikoispuoltolistalla ja vain 7/55 (13 %) asiakkaasta oli. Kolmessa 

tapauksessa (5 %) ei osattu sanoa, onko asiakas listalla. 

Espoossa asunnottomien tukiasumispalveluita koordinoi aikuissosiaalityön edustajista koottu 

Selvitä Arvioi Sijoita (SAS)-työryhmä (Josefsson 2011). SAS oli osa työskentelyä 14/55 

tapauksesta (25 %). Yleensä SAS ei ollut osa työskentelyä, kosta tukiasumiselle ei ollut 

tarvetta. Muu syy sille, ettei SAS ollut osa työskentelyä oli, ettei asiakkaan tilannetta ollut 

vielä kartoitettu. Kahdessa tapauksessa asiakkaalla oli asunto, joten tarvetta työskentelylle ei 

ollut.  

Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien parissa työskentelyssä otetaan vaihtelevasti yhteyttä eri 

henkilöihin. Useimmiten otettiin yhteyttä vuokranantajaan (14), esimieheen (10), työkaveriin 
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(8), SAS:iin (6), ei kehenkään (5), toiseen viranomaiseen (5), ulosottovirastoon tai talous- ja 

velkaneuvontaan (2), asumispalvelun tarjoajaan (2). Muita mainintoja olivat 

työllisyyspalvelut, edunvalvoja, asumisneuvoja ja sairaala. Kymmenessä tapauksessa jätettiin 

vastaamatta tähän kysymykseen.  

Tiedusteltaessa jatkotyöskentelyä useimmiten asiakkaan tilanteen koettiin ratkeavan sopivan 

asunnon saamisella (28). Jatkosuunnitelmana yleisintä oli tilanteen seuranta ja tapaamisen 

järjestäminen (sis. verkostoneuvottelun 18), 12 tapauksessa aiottiin ottaa SAS työskentelyyn 

mukaan, 12 tapauksessa todettiin, että asiakas hakee asuntoa ja annetaan siihen tarvittaessa 

tukea. Lisäksi aiottiin tehdä asuntopuoltoja (9), laittaa asiakas erikoispuoltolistalle (1), tehdä 

tarkempi arvio ja suunnitelma tilanteesta (5), selvitellä velkoja ja tehdä maksusuunnitelmia 

(4). Muita mainittuja työkäytäntöjä olivat ohjaajan tuki asuntohakemusten tekoon ja yhteistyö 

asumisneuvojan kanssa, oikean asumismuodon kartoittaminen, yhteistyötahoihin yhteyden 

ottaminen, järjestelyaika asunnon etsimiseksi, omavastuuosuuden maksamisen valvonta ja 

tilapäismajoitus päättäminen. Kolmessa tapauksessa ei osattu sanoa, mitä tehdään jatkossa ja 

kolmessa tapauksessa asiakas oli saanut asunnon.  

Keskimäärin tapaukset koettiin melko haastaviksi. Hieman tai melko haastaviksi arvioitiin 36 

tapausta ja 15 tapausta erittäin haastavaksi. Yksi tapaus koettiin liian haastavaksi. Neljässä 

tapauksessa työskentelyä ei koettu lainkaan haastavaksi.  

Työskentelyn kehittämisehdotukset jaottelin organisaatio-, työntekijä- ja yhteiskuntatasolle 

(Taulukko 7). Eniten kehitettävää osoitettiin organisaatiotasolle (24), jolle kehittämiskohteet 

vaihtelivat palveluiden uudelleen järjestämisestä, yhteistyön parantamiseen ja työntekijöiden 

vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen ja resurssien lisäämiseen. Työntekijätasolla (16) 

kaivattiin intensiivisempää asiakastyöskentelyä, lisää keinoja työskentelyyn sekä konkreettisia 

rutiineja työskentelyyn, kuten sen varmistamista, että asuntoja on haettu tai omavastuuosuus 

laitetaan asiakkaan maksettavaksi, jos se on mahdollista. Yhteiskuntatasolle kohdistunut 

kehittämisehdotus oli kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisääminen, kun taas esimerkiksi 

työttömyyteen ei kiinnitetty huomiota, vaikka se nousi yhtenä yleisimmistä asiakkaiden 

elämän haasteista esille. 
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Taulukko 7. Miten työskentelyä voitaisiin kehittää? 

  KEHITTÄMISKOHTEET   

Organisaatiotaso (24) Työntekijätaso (16) Yhteiskuntataso (6) 

omat palvelut asunnottomille (6) intensiivisempi asiakastyöskentely (10) lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja (6) 

lisää aikaa työlle (5) enemmän keinoja työskentelyyn (2)   

lisää vaikutusmahdollisuuksia asuntojen saamiseen/ varmistus, että asuntoja on haettu (2)   

puoltolistalle enemmän painoarvoa (4) omavastuuosuus maksettavaksi (2)   

selkeät yhtenäiset säännöt tilapäismajoituksesta (3) 

 

  

lisää kaupungin omia tilapäismajoituspaikkoja (2) 

 

  

lisää yhteistyötä vuokranantajien/ 

 

  

asumispalveluiden kanssa (1) 

 

  

lisää maahanmuuttajille suunnattua tukea (1) 

 

  

Kipinän kaltaista toimintaa lisää (1) 

 
  

ongelmien ennaltaehkäisyä (1)     

 

Tilapäismajoituksen tarve ja siihen liittyvät työskentelykäytännöt saivat minut pohtimaan 

sosiaalityötä ja sen mahdollisuuksia nyky-yhteiskunnassa. Aihe herätti paljon keskustelua ja 

mielipiteitä työyhteisössä. Ilmiötä oli vaikea jäsentää ja ymmärtää. Tutkimuksen toteutuksen 

aikana tutustuin Kirsi Juhilan (2008) ajatuksiin aikuissosiaalityön puheavaruudesta. Sitä 

voidaan soveltaa myös tilapäismajoitusta pohdittaessa ja se on yksi tapa jäsentää ilmiön 

taustoja ja yrittää ymmärtää sitä. Juhila (2008, 48) on määritellyt puheavaruudesta nousevaksi 

vallitsevaksi diskurssiksi yksityisen vastuun diskurssin. Sitä haastavaksi vastadiskurssiksi hän 

on nimennyt eriarvoistumisdiskurssin. Lähtökohtana on, että aikuissosiaalityötä määrittävät 

vallitsevat yhteiskuntapoliittiset, hallinnolliset ja taloudelliset diskurssit. Juhila (mt., 49–51) 

kytkee yksityisen vastuun diskurssin yhteiskunnassa puhaltaviin uusliberalistisiin tuuliin ja 

kommunitarismin aatteeseen. Näiden yhdistävänä tekijänä hän näkee yksityisen vastuun 

korostumisen yhteiskunnallisen vastuun sijaan. Uusliberalismissa korostetaan talouden 

merkitystä sekä yksilön vastuuta, aktiivisuutta ja yritteliäisyyttä. Kommunitarismissa taas 

korostetaan yhteiskunnan osana olevien yhteisöjen, kuten perheiden ja vapaaehtoistoimijoiden 

merkitystä. Eriarvoistumisen diskurssin Juhila (mt., 60) sitoo osaksi yhteiskunnallisia ja 

sosiaalisia rakenteita, jotka ovat osa yhteiskunnassa tapahtuvia muutosprosesseja. 

Aikuissosiaalityössä ilmenee työn projektimaistumista, jossa korostuu auttamisen 

katkonaisuus ja asiakkaiden epärealistinen vastuuttaminen. Kunnallisen sosiaalityön kritiikki 

kohdistuu sen valikoivuuteen ja riittämättömyyteen. Eriarvoistumisdiskurssissa tavoitellaan 

oikeudenmukaisuutta ja siinäkin on läsnä vastuun siirtäminen asiakkaalle, mutta siihen 

pyritään erilaisin keinoin (mt., 79). 
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Juhilan (2008, 61–62) mukaan rakenteellisia ja poliittisia ongelmia yritetään ratkaista 

yksilötasolla edellyttäen työntekijöiden olevan riittävän taitavia, asiakkaiden riittävän 

motivoituneita ja sitoutuneita ja eri toimijoiden yhteistyön sujuvaa. Asunnottomuudella, kuten 

muillakin yhteiskunnallisilla ongelmilla on kuitenkin rakenteellinen perusta, jota ei voi 

sivuuttaa ongelman ratkaisuyrityksessä. Richard Sennett (2007, 55) puhuu eriarvoisuuden 

kasvusta yhteiskunnassa ja toteaa, että ”Hyödyttömyyden uhka on haaste 

hyvinvointivaltiolle”. Tavoitteena on olla riippumaton kenestäkään, jolloin valtion vastuu 

pienenee. Tämä on kuitenkin paradoksaalista, sillä ”hyödyttömyys synnyttää riippuvaisuutta, 

riittämättömyys ruokkii avun tarvetta”. (Sennett mt., 94–96.)  

 

Juhila (2008, 80) toteaa sekä yksityistä vastuuta korostavan diskurssin että 

eriarvoistumisdiskurssin olevan osana käytännön työskentelyä. Molempia diskursseja voidaan 

pitää perusteltuina, mutta huolestuttavana hän pitää sitä, jos eriarvoistumisdiskurssi jää 

marginaaliseksi tai uhkaa kadota. Näen, että tilapäismajoituksen käyttämistä voidaan pitää 

merkkinä siitä, että eriarvoistumisdiskurssi elää Espoossa. Sillä vastataan osaltaan yksityistä 

vastuuta korostaviin suuntauksiin yhteiskunnassa ja sosiaalityössä. Juhilan (mt., 73) mukaan 

kunnallisessa aikuissosiaalityössä arvomaailman koveneminen on yhteydessä kovenevaan 

yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja vallitsevaan yksityisen vastuun diskurssiin. Juhila (2008, 75–

77) nostaa esille eriarvoistumista vastaan taistelemiseksi neljä tapaa toimia. Näitä ovat 

vaikuttamistyö, yhteisösosiaalityö, palveluohjaus ja asianajo sekä välittämiseen perustuva 

pitkäjänteinen työote. Hän kuitenkin pohtii, miten paljon kunnallisessa aikuissosiaalityössä on 

mahdollista toteuttaa näitä ammattietiikan mukaisia työotteita, kun yksityisen vastuun 

diskurssi vallitsee työkenttää. Itse tunnistan samankaltaisia ajatuksia heränneen 

tilapäismajoitusmajoituksen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa työskennellessä ja  

tilapäismajoitusta tutkiessani. Nykysosiaalityössä törmäävät eri tahojen vaatimukset, joiden 

ristipaineessa työtä tehdään. Kiinnostavaa on, miten ajaudutaan tiettyihin käytäntöihin ja 

miten paljon sosiaalityössä todella pysähdytään miettimään työskentelykäytäntöjä ja niiden 

merkitystä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Käytäntötutkimuksen tutkimustehtävänä oli selvittää tilapäismajoitusprosessia. Ensimmäisenä 

tutkimuskysymyksenä oli kartoittaa, minkälaisia piirteitä tilapäismajoituksen tarpeeseen 

liittyy ja minkälaisia syitä sen taustalla on. Tulosten perusteella tilapäismajoituksen tarpeessa 

olevien henkilöiden profiilit heijastavat asunnottomuustilastoja naisten ja 

maahanmuuttajataustaisten kohdalla. Kuten asunnottomistakin, myös suurin osa 

tilapäismajoituksen tarpeessa olevista on yksinäisiä miehiä. Maahanmuuttajataustaisten 

kohdalla korostui erityisesti perheellisten ja sellaisten henkilöiden osuus, joilla on lapsia. 

Maahanmuuttajataustaisten suuren määrän syitä voi jäljittää rakenteellisista syistä, kuten 

esimerkiksi maahanmuuttopolitiikasta, kotoutumisesta ja yhdenvertaisuudesta. 

Ulkomaalaistaustaisuuden koettiin vaikuttavan asunnonsaamiseen. Voi pohtia, pitäisikö 

yhteiskuntaan sopeutumisessa kiinnittää enemmän huomiota taloudellisten asioiden 

hoitamiseen velkaantumisen välttämiseksi sekä panostaa asumisohjaukseen. Espoon sisällä 

näyttäisi olevan suuret erot maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrissä, kuten myös 

tilapäismajoituspäätösten määrässä. Pohjoisessa tehtiin ajanjaksolla yli nelinkertainen määrä 

päätöksiä. Onko kyse alueellisista tai väestöllisistä eroista vai tavoista työskennellä? 

Oikeudenmukaisuuden näkökulmasta voidaan joka tapauksessa pohtia, ovatko asukkaat eri 

puolilla Espoota eriarvoisessa asemassa tilapäismajoituksen suhteen.  

Jyrki Kataisen hallituksen PAAVO II-ohjelmalla (2012–2015) tavoitellaan entisestään 

asunnottomuuden vähentämistä ja pyritään etenkin pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen. 

Tavoitteena on ”luoda alueellisesti ja sosiaalisesti tasapainoiset asuntomarkkinat, poistaa 

pitkäaikaisasunnottomuus ja kehittää asumisen laatua”. (ARA 2013, 5–7.) 

Tilapäismajoituksen tarvetta edelsi yli puolessa tapauksista pitkäaikaisasunnottomuus. 

Tilapäismajoitusta haetaan usein tilanteessa, jossa on jo jonkin aikaa vietetty aikaa ystävien, 

tuttavien tai sukulaisten luona. Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien määrät kuitenkin 

kertovat virallisen avun tarpeesta. Juhilaa (2008) ja Sennettiä (2007) mukaillen tämä kuvastaa 

yksityisen vastuun diskurssin paradoksaalisuutta sosiaalityössä. Yksityisen vastuun 

korostuminen näkyy siinä, että kaupungilla ei ole tarjolla omaa tilapäismajoitusta, vaan 

katsotaan, että aikuisilla ihmisillä on vastuu asumisensa järjestämisestä. Haastavaksi tilanteen 

tekee se, että vaikka vastuu asumisen järjestämisestä siirretään yksilöille, virallisen avun 

tarvetta kuitenkin on. Ammattietiikan mukaisesti sosiaalityössä puolustetaan heikompien 

oikeuksia eikä voida jättää huomiotta avuntarpeen inhimillisiä piirteitä. Yhteiskunnan 
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muuttuessa ja yleisen arvomaailman koventuessa, tilapäismajoituksen käyttäminen 

voidaankin nähdä sosiaalityön keinona sopeutua muutokseen. Karvinen-Niinikoski (2010) 

peräänkuuluttaa juuri tätä sosiaalityön muuntautumiskykyä. Toisaalta hän myös kehottaa 

suhtautumaan kriittisesti luotuihin käytäntöihin.  

Tilapäismajoituksen tarpeessa olevia asiakkaita yhdistävä tekijä oli huono taloudellinen 

tilanne, vaikka mielenkiintoista kyllä noin kaksi viidesosaa heistä eivät olleet olleet 

toimeentulotuen asiakkaina edeltävään kolmeen kuukauteen. Suurimmiksi tekijöiksi 

tilapäismajoituksen taustalla nousivat velkaantuminen, työttömyys ja ero ja perheen sisäiset 

ristiriidat. Tutkimuksessa päihde- ja mielenterveysongelmat näyttäytyivät vähäisinä verrattuna 

muihin elämän haasteisiin. Eräänä syynä tähän voi olla se, että erilaista tuettua asumista on 

lisätty Espoossa viime vuosina. Toisaalta syynä tähän saattaa olla myös se, että 

tilapäismajoitusta ei katsota heille sopivaksi asumismuodoksi. Suomessa 

pitkäaikaisasunnottomuus pyrittiin puolittamaan hallitusohjelman mukaisen 

pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman eli PAAVO I-ohjelman avulla vuosina 

2008–2011. Puolittamista tavoiteltiin asuntojen määrällä mitattuna erityisesti tuottamalla 

uusia palvelu- ja tukiasuntoja. (ARA 2013, 5–7.) Tukiasuminen oli selkeässä vähemmistössä, 

kun arvioitiin tilapäismajoituksen tarpeessa oleville henkilöille sopivaa asumismuotoa. 

Valtaosalle itsenäinen asuminen arvioitiin sopivaksi asumismuodoksi. Tilapäismajoittujien 

asioissa SAS-työskentelyä ei yleensä katsottu sopivaksi, sillä perusteella, ettei asiakkailla 

ollut tuen tarvetta. Kuitenkin tuen tarpeiksi nostettiin yleisesti tuki asumiseen, tuki asioiden 

hoitaminen ja tuki työllistymiseen. Valtaosa tilapäismajoituksen tarpeessa olevista ei näytä 

täyttävän SAS-työskentelyn kriteerejä eikä heille ole tarjolla muuta tukea. 

Tilapäismajoitus ei nimensä mukaisesti ollut yleensä tilapäistä, vaan sillä oli tapana pitkittyä, 

sillä lähes 60 prosentilla asiakkaista asuminen oli kestänyt yli puoli vuotta. 

Tilapäismajoituksen tarpeessa olevista suuri osa oli asunut siinä myös aikaisemmin. Tämä voi 

kertoa siitä, että tilapäismajoitukseen valikoituu vain osa sen tarpeessa olevista eli henkilöt, 

jotka ovat siitä tietoisia. Tilapäismajoituksen tarpeen ollessa toistuva, kyse saattaa olla myös 

siitä, ettei asiakas edelleenkään saa tai pysty pitämään asuntoa, koska tilapäismajoituksen 

tarpeen aiheuttavat tekijät ovat edelleen olemassa. Kuten Sahlinin (2000) esittämissä 

argumenteissa sosiaalitoimen välivuokra-asunnoista todettiin, tilapäismajoitus ei välttämättä 

johda itsenäiseen asumiseen, vaan saattaa sen sijaan tuottaa riippuvaisuutta siihen. 

Tilapäismajoituksenkin käyttäminen saattaa siis samalla lisätä sen tarvetta jatkossa. 

Yksityisen vastuun diskurssi on tilapäismajoituksen näkökulmasta lähtökohtaisesti 
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problemaattinen, sillä samalla kun asiakasta kehotetaan ottamamaan vastuu asumisestaan, se 

otetaan häneltä (tilapäisesti) pois antamalla hänelle asunto. Tilapäismajoitustyöskentelyyn 

sisältyy Jokisen ja Juhilan (2008) ja Sahlinin (2000) kuvaamaa kontrollia ja holhoamista, 

vaikka tavoitteena olisikin asiakkaan auttaminen ja vastuun siirtäminen vähitellen hänelle 

itselleen. 

Tilapäismajoitukseen johtaneissa syissä on samankaltaisuuksia elämän haasteiden kanssa. Ne 

eivät kuitenkaan vastaa toisiaan, mikä selittynee ainakin sillä, että ihmisten monimutkaisista 

elämäntilanteista ei voida vetää yksinkertaistettuja syy- ja seurausjohtopäätöksiä, vaan 

kyseessä on aina yksilöllinen tilanne ja monien tekijöiden summa. Todellisuudessa monet 

tekijät vaikuttavat tilapäismajoituksen tarpeen syntymiseen. Taustalla vaikuttavat tekijät ja 

arvioitu tuen tarve ovat osittain ristiriidassa keskenään. Tilapäismajoituksen tarpeeseen 

johtaneissa syissä painottuvat yksilöön ja perheeseen liittyvät tekijät, kun taas elämän 

haasteissa esille nousee myös yhteiskunnan rakenteisiin, kuten työttömyyteen liittyvät tekijät. 

Velkaantuminen suurimpana haasteena saattaa olla seurausta työttömyydestä, mutta siihen voi 

yhdistyä yhtälailla elämänhallinnan ja arjen hallinnan pulmia. Tätä ajatusta tukee tuen 

tarpeina eniten mainitut tuki asumiseen, arkeen ja asioiden hoitoon sekä työllistymiseen. Hans 

Swärd ja Weddig Runquist (2000, 22) kehottavat välttämään yksinkertaistavien syy-

seurauspäätelmien tekemistä puhuttaessa asunnottomuudesta, sillä siihen kietoutuu monia 

sekä yksilöllisiä, että yhteiskunnallisia tekijöitä. He myös toteavat, että tutkimuksen 

näkökulmasta riippuen, yleensä löydetään joko yksilöllisiä tai rakenteellisia tekijöitä 

asunnottomuuden taustalta.  

Toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, minkälaisia työkäytäntöjä tilapäismajoituksen 

tarpeessa olevien kanssa työskenneltäessä käytetään. Tilapäismajoitus näyttää olevan 

muotoutumassa osaksi aikuissosiaalityötä ja siihen liittyvät työskentelymallit hakevat 

muotoaan ja niihin tarvittaisiin lisää toimivia keinoja. Työkäytännöissä oli vaihtelua. 

Asiakkaan tapaamista ja tilanteen kartoittamista pidettiin tavanomaisena keinona edetä 

tilanteen selvittämisessä. Tilapäismajoituksen tarpeessa olevien henkiöiden kanssa 

työskentelyyn saattaa vaikuttaa se, että asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat tarpeen taustalla 

olevista syistä ja sopivasta asumismuodosta jonkin verran eri mieltä. Tämä asettaa 

työskentelylle haastavan lähtökohdan ja edellyttäisi mahdollisuutta pitkäjänteiseen 

työskentelyyn, koska asioiden eteenpäin vieminen ja vuoropuheluun pääseminen vie aikaa. 

Tiheiden tapaamisten tarpeen puolesta puhuu myös se, että työskentely tilapäismajoituksen 

tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa koettiin yleisesti melko haastavaksi, mikä osaltaan 
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saattaa selittää sitä, ettei osata sano, miten tilanteessa edettäisiin. Yleensä selvitettiin, onko 

asiakas hakenut asuntoja ja vaihtelevasti tehtiin asuntopuoltoja. Asunnottoman tilannearviota 

ei juurikaan tehty, vaikka sen avulla voisi olla mahdollista selvittää asunnottomuuteen 

johtaneita syitä, ajankohtaisia pulmia ja jatkotyöskentelyn tarpeita.  

Työskentelytapojen kartoittamisessa silmiinpistävää oli se, että jonkin verran ilmeni 

tietämättömyyttä asiakkaan tilanteesta, vaikka sosiaalityöntekijä on yleensä henkilö, jonka 

oletetaan olevan selvillä asiakkaan tilanteesta ja tilanteen seurannasta. Tätä selittänee osaltaan 

se, että tilapäismajoituksen tarve tulee usein yllättäen, jolloin kartoitetaan tilannetta päällisin 

puolin ja tehdään päätös tilapäismajoituksesta. Kun akuutti tilanne on ohi, tulee uusia 

asiakkaita, jolloin vanhojen asiakkaiden tilanteisiin perehtyminen saattaa jäädä 

puutteelliseksi. Riskinä on, että asiakas ”unohtuu” tilapäismajoitukseen. Intensiiviselle 

työskentelylle ei koettu olevan riittävästi aikaa. Toisaalta ehdotettiin myös asunnottomuuden 

”erottamista” aikuissosiaalityöstä, minkä voidaan katsoa heijastavan sosiaalityön sisäistä 

pilkkomista osiin ja sitä kautta Juhilan (2008) kuvaamaa sosiaalityön projektimaistumista. 

Karvinen-Niinikoski (2010, 253) kyseenalaistaa, tunnistetaanko sosiaalityön asiakastyössä 

institutionaaliset reunaehdot ja siinä läsnä olevat ja vaikuttavat valtasuhteet sekä niiden 

luomat ristiriidat. Jos näin ei tehdä, riskinä on, että sosiaalityö tekee itselleen 

karhupalveluksen, jolloin työskennellään omien tavoitteiden vastaisesti. Työskentelyyn ja sen 

kehittämiseen sisältyi jonkin verran ristiriitaisuuksia. Asuntojen puute ja se, ettei pystytä 

vaikuttamaan asuntojen saamiseen koettiin turhauttavana. Voisiko turhautumisen tunne 

syntyä kuitenkin siitä, että työskentelyssä ei edetä eikä tilapäismajoitus ole ponnahduslauta 

itsenäiseen asumiseen? Vaikka asuntojen puute mainittiin useimmiten tilanteessa 

ratkaisevaksi tekijäksi, kehittämisehdotukset kohdistuivat organisaatio- ja työntekijätasolle. 

Johtopäätöksen puolesta puhuu myös se, että asiakkailla todettiin yleisesti tuen tarpeita. 

Mielenkiintoista on se, että seitsemässä tapauksessa todettiin, ettei asiakkaalla ole tuen 

tarpeita, vaikka hän hakee tilapäismajoitusta. Kysymykseksi muotoutuukin tällöin se, 

ratkeaako tilanne todella pelkästään asunnon saamisella vai olisiko tarvetta myös muulle 

sosiaalityölle. Laajemmin tätä kysymystä voisi pohtia vielä siitä näkökulmasta, ketkä ovat 

aikuissosiaalityön asiakkaita. Jos asiakas tulee asiakkaaksi asunnottomuuden vuoksi, 

pidetäänkö häntä asiakkaana vai ajatellaanko, että hän kuuluisi jonkun muun tahon vastuulle. 

Pidetäänkö asunnottomuutta ja tilapäismajoituksen tarvetta joko syynä tai seurauksena, vaikka 

tällaisia päätelmiä on hankala monimutkaisissa tilanteissa tehdä? 
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Swärdin & Runquistin (2000, 26) sanoin moderni asunnottomuus on monimutkainen 

ongelma, johon eivät sovellu yksinkertaiset selitysmallit. Myös tilapäismajoitusta leimaa 

moniulotteisuus, josta ei voida vetää yksiselitteisiä johtopäätöksiä tai ratkaisuehdotuksia. 

Tutkimuksen kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää työskentelyyn liittyviä haasteita. 

Käytännön työskentelyn haasteiden lisäksi tutkimusta tehdessä nousi esille laajemmin 

tilapäismajoituksen taustaan ja merkitykseen liittyviä haasteita. Tilapäismajoituksessa 

kohdataan monia ristiriitaisuuksia, se ilmentää osuvasti nykysosiaalityön haasteita ja 

jännitteitä. Siinä kietoutuu yhteen vastuuseen ja valtaan ja kontrolliin liittyviä kysymyksiä. 

Tutkimuksen toteuttamisen mahdollisti se, että tiimi oli minulle tuttu ja minä suurelle osalle 

tiimin jäsenistä tuttu ja se, että minulla oli käsitys aikuissosiaalityöstä ja 

tilapäismajoitustyöskentelystä. Koen, että tutkimuksen toteuttamisessa oli läsnä 

käytäntötutkimuksellisia piirteitä etenkin aiheen valitsemisvaiheessa ja tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa. Käytäntötutkimusprosessini kestää yli vuoden ja sen aikana olen ollut 

aluksi työntekijän roolissa ja toteuttamisvaiheessa selkeästi opiskelijan/käytäntötutkijan 

roolissa. Tämän mahdollisti se, että toimintaympäristössä oli käsitys siitä, mistä 

käytäntötutkimuksessa on kyse. Käytäntötutkimusprosessi jatkuu vielä tulosten esittelemisellä 

työntekijöille, yliopistolla ja Espoon sosiaalityön tutkimuksen ryhmässä. 

Koen tutkimuksen tuottaneen tärkeätä tietoa tilapäismajoituksen tarpeessa olevista henkilöistä 

ja mahdollistavan kehittämisen niin työntekijä- kuin organisaatiotasollakin.  Kiinnostukseni 

aiheeseen on säilynyt ja tarkoituksena on jatkaa sen tutkimista pro gradu-tutkielmassa. Tällöin 

kiinnostuksenkohteena on tilapäismajoitukseen liittyvä moraalinen näkökulma, joka nousi 

tässäkin tutkimuksessa esille. Tarkastelen tuolloin oikeudenmukaisuuteen ja perusteluihin 

liittyviä kysymyksiä, kuten kenelle tilapäismajoitusta myönnetään ja millä perusteella.  
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Liite 1. KYSELY TILAPÄISMAJOITUKSESTA 

 Kysely tilapäismajoituksesta 

Taustakysymykset  
 

 

 

 

1. Milloin tilapäismajoituspäätös tehtiin? * 

Huom! Tässä kysytään päätöksentekopäivämäärää, ei kyselyyn vastaamispäivämäärää. 
 

Päivämäärä:  

________________________________  
 

 

 

 

2. Työskenteletkö...? * 

   Etelässä 

   Pohjoisessa 
 

 

 

 

 

3. Onko tilapäismajoituspäätös...? * 

   Myönteinen 

   Kielteinen 
 

 

 

 

 

4. Oletko tavannut asiakasta? * 

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä päämiestä. 
 

   Kyllä 
 

   En, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Asiakkaan sukupuoli? * 

   Mies 

   Nainen 
 

 

 

 

 

6. Asiakkaan ikä? * 

   18 - 25 
 

   26 - 41 
 

   42 - 65 
 

   yli 65 
 

 

 

 

 

7. Onko asiakkaasta jo täytetty tämä kyselylomake? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   Puutteellisesti 
 

 

 

 

 

8. Onko asiakkaan tilanteessa tapahtunut olennaista muutosta?  
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HUOM! Ole tarkka tämän kysymyksen kanssa, sillä kysely ilmeisesti menee jumiin joissakin tapauksissa, jos 
yrittää palata taaksepäin. Siis, jos haluat jatkaa kyselyä etkä siirtyä loppuun, valitse vaihtoehto "ohi". Jos 
valitsit edellisessä kysymyksessä vaihtoehdon "ei" tai "puutteellisesti", valitse vaihtoehto "ohi". Jos vastasit 
edelliseen kysymykseen "kyllä", valitse vaihtoehto "kyllä" tai "ei". Tällöin kyselyssä siirrytään suoraan 
loppuun. 

 

   Ohi 
 

   Kyllä, minkälaista?  

________________________________ 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

Taustatiedot asiakkaasta  
 

 

 

 

9. Asiakas on...? * 

   Perheellinen 

   Yksinelävä 
 

 

 

 

 

10. Onko asiakkaalla kotona asuvia lapsia? * 

   Ei 
 

   Kyllä, kuinka monta  

________________________________ 
 

 

 

 

 

11. Onko asiakas maahanmuuttaja? * 

   Ei 
 

   Kyllä, lähtömaa  

________________________________ 
 

 

 

 

 

12. Onko asiakas ollut toimeentulotuen asiakas ennen tilapäismajoituspäätöstä? * 

Tässä kysymyksessä kartoitetaan, onko kyseessä uusi asiakas vai onko hänellä jo toimeentulotuen 
asiakkuus. Valitse vaihtoehto "ei", jos asiakkaan asiakkuudesta on enemmän kuin 3kk aikaa. 

 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

13. Minkälaisia haasteita asiakkaalla on elämässään arviosi mukaan? * 

  Työttömyys 
 

  Päihteidenkäyttöä 
 

  Psyykkinen sairaus 
 

  Fyysinen sairaus 
 

 

 Velkaa, kuinka paljon?  

________________________________ 
 

  Vuokravelkaa 
 

  Ei luottotietoja 
 

  Kielitaidottomuus 
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  Kodinhoidolliset ongelmat 
 

 

 Jokin muu, mikä  

________________________________ 
 

 

 

 

 

14. Minkälaista tukiverkostoa asiakkaalla on? * 

Tähän voit kuvata sekä viranomais- että muuta verkostoa. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

15. Mitä palveluja/tukiverkostoa asiakas tarvitsisi arviosi mukaan? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Asuminen  
 

 

 

 

16. Missä asiakas oleskeli ennen tilapäismajoitusta? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

17. Kauanko asunnottomuus on kestänyt? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

18. Arviosi tilapäismajoituksen tarpeeseen johtaneista syistä? * 

  Ero 
 

  Häätö maksamattomien vuokrien vuoksi 
 

  Häiriöhäätö 
 

  Määräaikainen vuokrasopimus 
 

  Vuokrasopimuksen irtisanominen 
 

  Remontti 
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 Jokin muu, mikä  

________________________________ 
 

 

 

 

 

19. Asiakkaan oma arvio asunnottomuuteen johtaneista syistä? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

20. Arviosi siitä, miksei asiakas saa asuntoa? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

21. Tarvitseeko asiakas tukea asumiseen arviosi mukaan? * 

   Ei 
 

   Kyllä, millaista?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

22. Minkälainen olisi asiakkaalle sopiva asumismuoto arviosi mukaan? * 

Tukiasuminen= Asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta elämänhallinnassa ja asioiden hoitamisessa 
harvakseltaan. 
 
Tuettu asuminen= Keskitetty asumisyksikkö, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Asiakas tarvitsee 
tukea ja ohjausta ja ympärivuorokautista valvontaa. 
 
Tehostettu tuettu asuminen=Keskitetty asumisyksikkö, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Asiakas 
tarvitsee runsaasti tukea ja ohjausta, ympärivuorokautista valvontaa ja apua terveysongelmien hoidossa. 
 
Palveluasuminen= Asiakkaan psyykkinen ja fyysinen terveydentila ja sosiaalinen toimintakyky ovat 
huomattavasti alentuneet. Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. 

 

   Itsenäinen asuminen 
 

   Tukiasuminen 
 

   Tuettu asuminen 
 

   Tehostettu tuettu asuminen 
 

   Palveluasuminen 
 

   En osaa sanoa, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

23. Entä asiakkaan itsensä mielestä? * 

Tukiasuminen= Asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta elämänhallinnassa ja asioiden hoitamisessa 
harvakseltaan. 
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Tuettu asuminen= Keskitetty asumisyksikkö, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Asiakas tarvitsee 
tukea ja ohjausta ja ympärivuorokautista valvontaa. 
 
Tehostettu tuettu asuminen=Keskitetty asumisyksikkö, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Asiakas 
tarvitsee runsaasti tukea ja ohjausta, ympärivuorokautista valvontaa ja apua terveysongelmien hoidossa. 
 
Palveluasuminen= Asiakkaan psyykkinen ja fyysinen terveydentila ja sosiaalinen toimintakyky ovat 
huomattavasti alentuneet. Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. 

 

   Itsenäinen asuminen 
 

   Tukiasuminen 
 

   Tuettu asuminen 
 

   Tehostettu tuettu asuminen 
 

   Palveluasuminen 
 

   En osaa sanoa, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

Tilapäismajoitus  
 

 

 

 

24. Tilapäismajoitusta haki? * 

   Asiakas itse 
 

   Jokin muu taho, mikä  

________________________________ 
 

 

 

 

 

25. Onko tämä asiakkaan ensimmäinen kerta tilapäismajoituksessa? * 

Tällä kysymyksellä kartoitetaan, onko asiakas asunut aikaisemmin tilapäismajoituksessa niin, että hän on 
asunut välillä jossain muualla ennen uutta tarvetta tilapäismajoitukselle. 

 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

26. Kuinka kauan asiakas on asunut tilapäismajoituksessa?  

Tämä kysymys koskee asiakkaita, jotka jo asuvat tilapäismajoituksessa ja joiden päätöstä jatketaan. 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

27. Mistä nykyinen tilapäismajoitus on hankittu? * 

   Forenom 
 

   Finso 
 

   Jokin muu, mikä  
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________________________________ 
 

 

 

 

 

28. Miten pitkäksi aikaa tilapäismajoituspäätös tehtiin? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

29. Maksaako asiakas tilapäismajoituksesta omavastuuosuutta? * 

   Kyllä 
 

   Ei, miksi ei?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

Työkäytännöt  
 

 

 

 

30. Teitkö tilannearvion? * 

   Kyllä 
 

   En, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

31. Teitkö asunnottoman tilannearvion? * 

Espoossa on käytössä erillinen asunnottoman asiakkaan tilannearvio, joka löytyy Sharepointista kohdasta: 
aikuissosiaalityö ->asunnottomuus. Tällä kysymyksellä kartoitetaan, oletko käyttänyt tätä tilannearviota 
kyseessä olevan asiakkaan kanssa työskentelyssä. 

 

   Kyllä 
 

   En, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

32. Lähetitkö tilannearvion SAS:siin? * 

   Kyllä 
 

   En, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

33. Onko asuntoja haettu? * 

   Kyllä, mistä?  

________________________________ 
 

   Ei, miksi ei?  
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________________________________ 
 

   En osaa sanoa, miksi et?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

34. Onko asiakkaalle tehty asuntopuoltoja? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

35. Onko asiakas Espoon asuntojen erikoispuoltolistalla? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

36. Käytitkö tämän asiakkaan kanssa jotakin muuta työkäytäntöä?  

   Kyllä, mitä?  

________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

37. Keihin olet yhteydessä asiakkaan tilanteessa? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

38. Miten asiakkaan tilanteessa seuraavaksi edetään/suunnitelma? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Kehittäminen  
 

 

 
 

 

39. Vastaa seuraavaan väittämään asteikolla 1 - 5? * 

 
1=ei lainkaan 

haastava 

2=hieman 

haastava 

3=melko 

haastava 

4=erittäin 

haastava 

5=liian 

haastava 
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Tämän asiakkaan tilanne 

on?  
 

               

 

 

 

 

40. Miten ratkaisisit tämän asiakkaan tapauksen? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

41. Miten kehittäisit tilapäismajoituksen tarpeessa olevien parissa työskentelyä? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Lopuksi  
 

 

 

 

42. Haluatko kertoa vielä jotakin muuta aiheesta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 


