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1 JOHDANTO 

 

Espoo on ollut muun pääkaupunkiseudun tapaan viime vuosina muuttovoittoinen kunta, jonne on 

virrannut lisää asukkaita sekä kotimaan sisältä että ulkopuolelta (Espoon Väestörakenne). Yhtenä 

haasteena kaupungin väkiluvun kasvussa on ollut se, että kohtuuhintaisten asuntojen määrä ei ole 

lisääntynyt samaan tahtiin kuin niiden hakijat. Tätä kertovat myös Espoossa kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen tarjonnasta vastaavan Espoon Asuntojen tilastot, joiden mukaan asunnon 

hakijoiden määrä on selvästi epäsuhdassa vapautuvien asuntojen määrään (espoonasunnot.fi). 

 

Pula ja kilpailu kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista koettelevat etenkin esimerkiksi pienituloisia ja 

työttömiä henkilöitä, joille yksityisten markkinoiden vuokra-asuntojen hinnat ovat monesti 

ulottumattomissa. Hintatason lisäksi haasteita asunnon saannissa voi lisätä myös esimerkiksi 

maksuhäiriömerkinnät tai puutteelliset asunnonhakutaidot (esim. Koski 2013; Kostiainen & Laakso 

2015). Erik Clapham (2003 & 2005) on käyttänyt asuntopolun käsitettä kuvaamaan näitä eri esteitä 

asunnon saannille. Asumisen polku – tutkimus jakaa asumisen esteet rakenteellisiin, 

institutionaalisiin, ihmissuhteisiin liittyviin sekä yksilötason tekijöihin. Tällöin rakenteelliset syyt 

kuten pula kohtuuhintaisista asunnoista, voivat esimerkiksi luoda ne olosuhteet, joissa yksilöt joilla 

on päihde- tai mielenterveysongelmia, ovat muita alttiimpia asunnottomuudelle (Bush-Geertsema 

ym. 2010). Ajatus asumisen poluista toimii myös tämän tutkimuksen analyyttisena viitekehyksenä. 

 

Asuntomarkkinoiden eri haasteisiin liittyen aikuissosiaalityössä tehdään paljon työtä asumisasioiden 

parissa, jota sosiaalityön tutkimuksessa ja kirjallisuudessa kutsutaan monesti asumissosiaalityöksi 

(esim. Kettunen 2010; Suonio & Kuikka 2012). Sosiaalitoimella ei ole omia vuokra-asuntoja, joita 

tarjota asiakkailleen, mutta yksi keino asiakkaiden asunnon saannin edistämiseksi on ollut 

sosiaalitoimen vuokranantajille tekemät asuntopuollot. Espoon aikuissosiaalityössä tämä tarkoittaa 

käytännössä sosiaalitoimen tekemiä asuntopuoltoja Espoon Asunnoille, joiden kuukausittaisesta 

määrästä on sovittu yhteistyössä Espoon Asuntojen kanssa.  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia näiden asuntopuollon saaneiden henkilöiden profiilia sekä 

selvittää heidän asumistilannettaan, etenkin puollon päätyttyä. Tutkimusta ei voi kuitenkaan pitää 

ns. vaikuttavuustutkimuksena, sillä puolto ei yksin määritä asiakkaan asunnon saantia, vaan se on 
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käytännössä yksi merkityksellinen liite asiakkaan asuntohakemukseen. Asuntopuoltojen tutkiminen 

on silti tärkeää ja ajankohtaista, sillä puolto on toistaiseksi sosiaalitoimen tehokkain työväline 

edistää asiakkaiden asunnon saantia Espoon Asunnoilta. Tästä huolimatta, puolloista ei ole aiemmin 

tuotettu tutkimustietoa tai koottu tilastoja. Lisäksi on tärkeää selvittää puollettujen henkilöiden 

profiilia ja saada tutkimustietoa siitä, mille ryhmille asunnon saanti on erityisen haastavaa.  

 

Tutkimus on osa Helsingin Yliopiston sosiaalityön maisteriopintoihin kuuluvaa 

käytäntötutkimusjaksoa ja se toteutetaan Espoon Pohjoisessa aikuissosiaalityössä. Espoossa 

aikuissosiaalityö on jaettu kahteen toimipisteeseen: Pohjoiseen ja Eteläiseen aikuissosiaalityöhön. 

Kummassakin toimipisteessä tehdään asuntopuoltoja, mutta tämän tutkimuksen aineistona ovat 

ainoastaan Espoon Pohjoisen aikuissosiaalityön puollot. Tähän on kaksi syytä: tutkimuksen aihe 

annettiin minulle Espoon Pohjoisesta aikuissosiaalityöstä ja lisäksi olen itse työskennellyt siellä, 

joten se on minulle toimintaympäristönä ennestään tuttu. Aineistoksi on rajattu vuonna 2014 

tehdyt asuntopuollot sekä valitut muuttajat näiden puollettujen Effica-tiedoista. Käytettävää 

aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin, pääasiassa frekvenssi- ja prosenttijakaumien avulla.  

 

Tutkimus on aina prosessi, mutta käytäntötutkimuksessa teorian ja käytännön vuoropuhelu tuo 

vielä oman, erityisen leimansa tutkimukseen. Teorialla ja käytännöllä on monesti eri intressit, jolloin 

tärkeäksi muodostuu jatkuva ”neuvottelu” teorian ja käytännön välillä. (esim. Uggerhøj 2014.)  Niin 

ikään oma käytäntötutkimukseni on ollut alusta asti prosessi, jota käytännön rajat ovat muovailleet. 

Tutkimuksen aihe syntyi käytännön tarpeesta tutkia puoltoja ja tutkimuksessa oli tarkoitus 

erityisesti haastatella Espoon Asuntojen asukasvalitsijoita siitä, millainen hyvä puolto on 

sisällöltään. Tutkimuksen alussa kuitenkin selvisi, että puollon kuvausta asiakkaan tilanteesta ei 

lainkaan dokumentoida Espoon Asunnoilla, jolloin pelkkä puollon sisältöön keskittyminen olisi ollut 

tutkimuksessa epäolennaista. Tästä johtuen tutkimuksessa laajennettiin puoltojen tutkimista 

koskemaan puollettujen henkilöiden asumistilanteen lisäksi heidän profiiliaan. Tämä taas tuotti 

erilaista, mutta yhtälailla tärkeää, uutta tietoa. Pidetty palaveri ja tutkimuksen tulokset ylipäätään 

tuottivat myös monia kehitysehdotuksia, joita ei olisi syntynyt ilman käytäntötutkimuksen tekoa. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

 

Henkilö voidaan valita asuntopuoltolistalle esimerkiksi siksi, että hänellä on pian päättyvä 

vuokrasopimus tai ylikallis asunto, mutta hän ei ole yrityksistä huolimatta löytänyt uutta asuntoa. 

Merkittävän osan asuntopuollon saaneista henkilöistä voidaan myös ainakin etukäteen olettaa 

olevan kokonaan vailla vakituista asuntoa. Tämän kontekstin huomioon ottaen, käsitellään tässä 

luvussa asumisen eri haasteita ja asunnottomuutta sekä pureudutaan tekijöihin asunnottomuuden 

taustalla. Tämän jälkeen luvussa käsitellään sitä käytännön työtä, mitä asumiseen ja 

asunnottomuuteen liittyen tehdään Espoon Pohjoisessa aikuissosiaalityössä. 

 

2.1 Asumisen polut ja asunnottomuus  

 

Yksi ryhmä asunnonhakijoista ovat siis asunnottomat, joiden tilanne on usein kaikkein vaikein. 

Tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2014 Espoossa oli 633 yksinelävää asunnotonta ja 43 

asunnotonta perhettä. Yksinelävistä asunnottomista suurin osa asui tilapäisesti sukulaisten ja 

tuttavien luona (473). Loput asunnottomista asuivat ulkona ns. ensisuojissa (60), olivat 

kuntouttavissa yksiköissä kuten sairaaloissa (55), asuivat väliaikaisesti erilaisissa 

tilapäismajoituksissa (37) tai olivat vapautuneet vankilasta (8). Tilasto noudattaa yleisesti käytettyä 

asunnottomien jakoa asumismuodon mukaan (esim. Asunnottomat 2014), mutta käytännössä 

asunnottomuuden yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, mikä tekee myös asunnottomien määrän, 

luonteen ja syiden tarkentamisesti haastavaa (esim. Busch-Geertsema ym. 2010; Karjalainen 2010).  

 

Edellisvuoteen (2013) verrattuna asunnottomuus Espoossa kasvoi, vaikka hallituksen 

asuntopoliittisissa linjauksissa on etenkin viime vuosina painotettu asunnottomuuden poistamista. 

Esimerkiksi hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa (PAAVO) vuosille 

2012–2015 on ollut lähtökohtana se, että mahdollisuus kotiin ja ”omaan nimeen ovessa” kuuluu 

jokaisen ihmisoikeuksiin, mikä edellyttää (pitkäaikais)asunnottomuuden poistamista Suomesta 

kokonaan. Tämä asunnottomuusohjelma jatkoi ohjelman edellistä kautta, joka päättyi vuonna 2011.  
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Edellisen kauden (2008–2011) aikana saavutettiin merkittäviä tuloksia asunnottomuuden 

vähentämiseen liittyen rakentamalla lyhyessä ajassa runsaasti asuntoja ja tukipalveluja erityisesti 

päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä pitkäaikaisasunnottomille (mt.). Niin ikään Espoossa 

eriasteisen tukiasumisen tarpeessa oleville henkilöille on luotu omat arviointimenetelmät ja 

asumisen väylät (ns. SAS-prosessi). Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma tuo kuitenkin 

esiin myös sen tärkeän tosiasian, että vaikka asunnottomuuteen liittyy monesti päihdeongelman 

kaltaisia sosiaalisia syitä, ovat ongelmat usein myös taloudellisia kysymyksiä kuten puutetta 

kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Tietynlaisina väliinputoajina ovatkin ne asunnottomat, jotka 

eivät ole tukiasumisen tarpeessa vaan ”kamppailevat” tavallisista vuokra-asunnoista muiden 

kanssa, mutta saattavat omata erilaisia esteitä asunnon saannille kuten maksuhäiriömerkinnän. 

Tämän tutkimuksen asunnottomien puollettujen voi ajatella kuuluvan tähän ryhmään.  

 

Syyt ihmisen asunnottomuuden taustalla voivat olla monenlaisia. Tätä kuvaa esimerkiksi Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran hiljattain julkaisema raportti, jossa kysyttiin syitä edellisen 

asumisen päättymiseen vastaajilta, jotka olivat tehneet kirjauksen asunnottomuuden, vakinaisen 

asunnon puutteen tai asunnon löytämisen vaikeuksista. Reilulla viidesosalla vastanneista asumisen 

päättymisen syynä oli avio- tai avoero, joka oli syistä yleisin. Vajaalla viidesosalla asuminen oli 

loppunut vuokrasopimuksen päättymiseen itsestä riippumattomista syistä ja 12 prosenttia 

vastanneista oli muuttanut pois aiemmalta paikkakunnalta työn, opiskelun tai ihmissuhteen vuoksi. 

Vastanneista kuusi prosenttia mainitsi asumisen päättymisen syyksi liian suuret asumiskustannukset 

ja yhtä suuri osuus oli ollut käytännössä asunnoton jo ennen kirjauksen tekoa. Noin viidellä 

prosentilla vastanneista asuminen päättyi itsenäistymiseen lapsuudenkodista kun taas yhteensä 

seitsemällä prosentilla vastaajista oli taustalla häätö tai häätöuhka (vuokravelka tai häiriöt). Lisäksi 

muutama vastaaja oli vapautunut vankilasta ilman asuntoa. (ks. Kostiainen & Laakso 2015.) 

 

Nykyinen sosiaalitieteellinen asunnottomuus-tutkimus näkeekin asunnottomuuden taustalla olevan 

useita erilaisia syitä, perinteisten yksilöä leimaavien tekijöiden tai dikotomisen yksilöllisiä ja 

rakenteellisia syitä vertailevan tutkimuksen sijaan. Tätä näkökulmaa korostaa myös tämän 

tutkimuksen analyyttisena viitekehyksenä toimiva asumisen polku – tutkimus. Asumisen polku – 

tutkimuksessa asumisen haasteet ja asunnottomuus nähdään yhtenä mahdollisena osana ihmisen 

asumispolkua ja se tarkastelee asunnottomuutta tuloksena dynaamisesta vuorovaikutuksesta 

yksilön ominaisuuksien ja rakenteellisten tekijöiden välillä. (ks. Clapham 2003 & 2005.)  
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Asumisen polku – tutkimus jaottelee asunnottomuuteen johtavat tekijät karkeasti neljälle eri 

tasolle: rakenteellisiin tekijöihin, institutionaalisiin tekijöihin, ihmissuhteisiin liittyviin tekijöihin sekä 

yksilöön liittyviin tekijöihin. Riskit kaikissa näissä kategorioissa voivat lisätä ihmisen 

asunnottomuuden uhkaa. Lisäksi näiden neljän kategorian ohella voi olla yksittäisiä tapahtumia 

kuten ero, jotka voivat johtaa suoraan kohti asunnottomuutta. (Clapham 2003 & 2005; Bush-

Geertsema ym. 2010; Kostiainen & Laakso 2015.) Seuraavaksi käsitellään tarkemmin näitä eri tasoja. 

 

Rakenteelliset tekijät 

 

Aiemmissa tutkimuksissa asunnottomuuden keskeisiksi rakenteellisiksi tekijöiksi on tunnustettu 

esimerkiksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyys, riittämätön sosiaaliturva ja palvelut sekä 

yhteiskunnassa esiintyvä sosiaalinen epätasa-arvo kuten köyhyys ja työttömyys (esim. Bush-

Geertsema 2005 & 2010; Suonio & Kuikka 2012).  Onkin yleisesti tiedossa, että Espoossa kuten 

muissakin isoissa kaupungeissa, on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Asuntokanta 

on pieni ja se kasvaa liian hitaasti suhteessa lisääntyneeseen kysyntään. Toisaalta, pelkkä 

asuntotuotannon lisäys ei ratkaisisi ongelmia, koska suurkaupunkialueella asuntojen 

markkinahinnat nousevat usein korkeiksi ja ovat siten esimerkiksi pienituloisten ja työttömien 

ihmisten ulottumattomissa. (esim. Juntto & Hynynen 2006; Kostiainen & Laakso 2015.) 

 

Tarvetta olisi nimenomaan edullisille ja pienille vuokra-asunnoille, mutta pienasuntopulan 

vaivaamissa kunnissa kaupungin asunnon saaminen normaalin asuntojonon kautta näyttää olevan 

lähes mahdotonta (Karjalainen 2010, 150). Esimerkiksi Espoossa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 

organisoinnista vastaavalta Espoon Asunnoilta vapautuu vuokra-asuntoja vuosittain noin 1600 

kappaletta, kun se vuoden aikana vastaanottaa yhteensä noin 18 000 hakemusta, joista valtaosa 

koskee yksiöitä tai kaksiota (espoonasunnot.fi). Lisäksi niin sosiaalitoimen toimeentulotuessa 

huomioimat kohtuuvuokrat kuin Kelan asumistuet ovat jääneet jälkeen nykyisistä vuokramenoista. 

Esimerkiksi vuonna 2014 Kelan yleisen asumistuen saajista 77 prosentilla oli suuremmat 

asumismenot kuin mitä asumistuessa huomioitiin. Laissa määritellyt asumismenojen 

enimmäismäärät ovat näin usein todellisia asumiskustannuksia pienemmät (Tilastokatsaus 2/2015). 
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Voidaan sanoa, että erityisen hankalassa asemassa kiristyvillä asuntomarkkinoilla ovat 

pienituloisten ja työttömien lisäksi yksin asuvat ja maahanmuuttajat – siitäkin huolimatta, että 

näiden heterogeenisten ryhmien tulotasossa ja asuntomarkkinoille sijoittumisessa on suuria eroja. 

Yksin asuvien määrän kasvu kaikissa väestöryhmissä on lisännyt jatkuvasti pienten vuokra-asuntojen 

tarvetta, jolloin haasteeksi muodostuu se, mistä löydetään asunto kaikille. Lisäksi kasvava osa 

yksineläjistä on pienituloisia ja myös heidän asumiskustannukset nousevat väistämättä korkeiksi, 

sillä pienten asuntojen neliövuokrat ovat suhteessa isompia asuntoja korkeammat eikä 

asumiskustannuksia pysty jakamaan toisen kanssa. (Kärkkäinen 2010; Kostiainen & Laakso 2015.) 

 

Niin ikään maahanmuuttajien voi katsoa olevan erityisen haavoittuvaisessa asemassa 

asuntomarkkinoilla. Lähes kolmasosa aikuisista asunnottomista ja puolet asunnottomista perheistä 

Espoossa oli vuonna 2014 maahanmuuttajia ja maahanmuuttajien riskiä joutua asunnottomaksi 

pidetäänkin suurempana kuin kantaväestön. Suurin osa maahanmuuttajista asuu isojen kaupunkien 

vuokra-asunnoissa, mutta heillä ei ole erityisasemaa kuntien asunnonjaossa. Moni kokee kuitenkin 

esimerkiksi etniseen taustaan perustuvaa syrjintää asunnon haussa ja vaikeuksia saada asuntoa 

ilman viranomaisten apua, vaikka muilta osin pärjäisikin itsenäisessä asumisessa. (Rastas 2002; 

Pyykkönen 2013; Kostiainen & Laakso 2015.) 

 

Institutionaaliset tekijät 

 

Institutionaalisina tekijöinä lisäämässä asunnottomuuden uhkaa ja muodostamassa asumiselle 

esteitä pidetään esimerkiksi riittämättömiä palveluja ja koordinaation puutetta sekä resurssien 

epätasaista jakoa ja priorisointia (ns. allokaatiomekanismit). Lisäksi esimerkiksi erilaisista 

instituutioista kuten vankiloista tai sairaaloista vapautuvat henkilöt voivat kokea institutionaalisia 

esteitä, jos kotiutumisen jälkeistä asumista ei ole valmisteltu riittävän hyvin. (Bush-Geertsema ym. 

2010, 27–28.) Nämä henkilöt ovat myös saattaneet alun perin menettää asuntonsa juuri 

instituutioon menonsa vuoksi, sillä esimerkiksi toimeentulotuessa ei makseta henkilön vuokria 

vankilassaoloajalta kuin erityisellä harkinnalla ja silloinkin yleensä maksimissaan kuusi kuukautta. 

 

Institutionaalisiin tekijöihin liittyen henkilö voi joutua esimerkiksi tilanteeseen, jossa hän ei saa 

riittävää tukea asumiseen tai asunnottomuuteen sen vuoksi, että sosiaali- tai asumispalveluita ei ole 

saatavilla tai niitä ei ole koordinoitu riittävän hyvin (mt., 27). Omassa käytännön työssäni on tullut 



7 
 

esiin tapauksia, jossa henkilö on esimerkiksi menettänyt asuntonsa kun hän ei ole työttömäksi 

joutuessaan osannut tai tiennyt hakea toimeentulotukea vuokraan. Lisäksi joidenkin ryhmien voi 

katsoa olevan palveluiden ja etuuksien jakamisen suhteen epäedullisessa asemassa. Esimerkiksi 

yksin asuntoa hakevat asunnottomat eivät monesti ole sosiaalipalveluissa samalla tavalla 

kiireellinen ryhmä kuin vaikkapa asunnottomat lapsiperheet (mt., 27.), joille kunta on tietyissä 

tilanteissa velvollinen järjestämään asunnon jo lain puitteissa (Lastensuojelulaki 35§, Finlex). 

 

Tämän kaltaista (epäedullista) valikointia tapahtuu niin ikään vuokranantajien taholta, luonnollisesti 

etenkin yksityisillä markkinoilla, mutta myös kuntien asukasvalinnassa. Ympäristöministeriö on 

luokitellut asunnon tarpeen kiireellisyyden asunnon tarpeen sekä henkilön varallisuuden ja tulojen 

mukaan, johon myös Espoon Asunnot asukasvalinnassaan nojaa (espoonasunnot.fi). Näin 

esimerkiksi pienituloisia ja asunnottomia henkilöitä pyritään suosimaan, etteivät he olisi vielä 

nykyistä heikommassa asemassa asuntomarkkinoilla. Silti tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi 

(hyväosaisten) perheellisten saavan monesti yksin hakevia (asunnottomia) varmemmin asunnon 

myös kuntien asuntojonoissa (esim. Jokinen & Juhila 1991; Laaninen 1998).   

 

Ihmissuhteisiin liittyvät tekijät 

 

Ihmissuhteisiin ja perheasemiin liittyvät tilanteet mainitaan yhtenä tärkeimpinä tekijöinä 

asunnottomuuden ja sen uhan taustalla aiemmissa asunnottomuus-tutkimuksissa. Tällaisia tekijöitä 

voivat olla esimerkiksi väkivaltainen kumppani tai vanhemmat, avio- tai avoero, kumppanin tai 

muun perheenjäsenen kuolema sekä lapsuudenkodista pois muutto, etenkin vanhempien kanssa 

syntyneen konfliktin seurauksena. Nämä tekijät voivat olla yleisiä riskitekijöitä, mutta ne mainitaan 

myös yleisimpinä äkillisinä tapahtumina, eli ns. laukaisijoina, asunnottomuudelle. (Clapham 2003; 

Bush-Geertsema ym. 2010.) 

 

Aiemmissa asunnottomia henkilöitä koskevissa tutkimuksissa on myös havaittu, että asunnottomien 

ihmisten joukossa on muuta väestöä enemmän niitä henkilöitä, jotka ovat käyneet läpi elämässään 

esimerkiksi kotiväkivaltaa, eron, (riitaisan) lähdön lapsuudenkodista nuoressa iässä tai vanhemman 

kuoleman lapsuudessa. Vaikeudet ihmissuhteissa ovat näin ollen voineet myös tehdä nämä henkilöt 

muita ihmisiä haavoittuvaisemmaksi asunnottomuudelle. (Bush-Geertsema ym. 2010, 27.) 

 



8 
 

Yksilölliset tekijät 

 

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, yksilölliset tekijät vaikuttavat merkittävästi siihen, ketkä 

henkilöt ovat alttiita edellä luetelluille asunnottomuuden riskitekijöille. Yksilölliset tekijät voivat olla 

myös itsessään ratkaisevia tekijöitä kohti asunnottomuutta. (Bush-Geertsema ym. 2010, 27.) 

Keskeisiksi yksilöllisiksi tekijöiksi asunnottomuuden taustalla on tutkimuksissa mainittu esimerkiksi 

mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä fyysiset sairaudet ja vammat. Lisäksi henkilön aiemmat 

asumisen häiriöt, luottotietojen puute, rikollisuus sekä alhainen koulutus ja heikko kielitaito voivat 

lisätä asunnottomuuden riskiä. (esim. Juntto & Hynynen 2006; Suonio & Kuikka 2012; Koski 2013.) 

 

Eri ongelmat myös kytkeytyvät toisiinsa ja esimerkiksi päihteidenkäyttö näkyy monesti 

maksuhäiriömerkintöjen ja asuntohäätöjen lisääntymisenä (Kaakinen ym. 2006, 64). Ylipäätään 

monilla asunnottomilla voi olla takanaan useita häätöjä esimerkiksi häiriökäyttäytymisen tai 

vuokravelkojen vuoksi sekä luottotiedot menetettynä. Aiemmin kertyneet vuokrarästit ja 

häiriömerkinnät asumishistoriassa taas hankaloittavat uuden vuokrasopimuksen solmimista, jolloin 

tavallisilta vuokramarkkinoilta asunnon löytyminen voi olla vaikeaa tai melkein mahdotonta. (Koski 

2013, 64; Kostiainen & Laakso 2015, 79.) 

 

Henkilöllä voi olla vaikeuksia toimia erilaisissa virastoissa tai laitoksissa myös alhaisen koulutuksen 

tai heikon kielitaidon takia. Erilaiset sosiaalisen toimintakyvyn alenemat vaikeuttavatkin asunnon 

hakua ja saantia, etenkin yksityisiltä asuntomarkkinoita. (esim. Suonio & Kuikka 2012; Koski 2013.) 

Tässä kohtaa nousee esiin sosiaalitoimen ja osin myös vuokranantajien tärkeä rooli henkilön 

asunnonhakutaitojen vahvistamisessa ja asumistyössä, johon pureudutaan seuraavaksi. 

 

2.2 Asumissosiaalityö ja asuntopuollot Espoossa 

 

Merkittävä osa sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden työstä Espoon Pohjoisessa 

aikuissosiaalityössä koskee asumiseen sekä asunnottomuuteen liittyviä kysymyksiä. Sosiaalityön 

tutkimuksessa ja kirjallisuudesta tästä toiminnasta on nykyisin käytetty usein asumissosiaalityön 

käsitettä. Asumissosiaalityönä pidetään työtä yksilöiden ja perheiden kanssa asumiseen liittyvissä 

asioissa, etenkin niiden kohdalla, ketkä ovat asunnottomuuden uhan alla tai jo asunnottomina. 

(esim. Kettunen 2010; Suonio & Kuikka 2012.)  
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Sosiaalitoimessa annetaan asumisneuvontaa paitsi asunnottomille, myös muille asuntoa hakeville. 

Sosiaalitoimella ei ole omia vuokra-asuntoja eivätkä työntekijät pysty suoraan vaikuttamaan 

asuntojen saantiin. Asiakkaita pyritään kuitenkin neuvomaan asunnon haussa esimerkiksi 

kertomalla eri vuokranantajatahoista sekä auttamalla asuntohakemusten täyttämisessä. Lisäksi 

kohtuuhintaisen asunnon löytyessä, voidaan henkilöä tai perhettä auttaa taloudellisesti esimerkiksi 

asunnon vuokravakuudessa sekä toimeentulotukioikeuden syntyessä tukemalla vuokranmaksussa. 

Vuokra-asunnon haku ja saanti ovat kuitenkin ensisijaisesti asiakkaan omalla vastuulla.  

 

Sosiaalitoimen asuntopuolto Espoon Asunnoille  

 

Omien vuokra-asuntojen puuttuessa sosiaalitoimen työntekijöillä on ollut tapana kirjoittaa 

asiakkailleen asuntopuoltoja heidän asunnon saantinsa edistämiseksi. Kiristyvässä kilpailussa 

asunnoista ja hakijamäärien noustessa ovat kuitenkin myös puoltojen määrät kasvaneet, kokien 

tietynlaisen inflaation. Jotta asuntopuolloilla olisi oikeasti painoarvoa, on Espoon aikuissosiaalityö 

kehittänyt keskitetyn puoltolausuntokäytännön yhdessä Espoon Asuntojen kanssa. Tämä on 

lähtenyt myös Espoon Asuntojen toiveesta vähentää heille tulevien asuntopuoltojen määrää. 

 

Nykyään on sovittu, että Espoon aikuissosiaalityöllä on kuukausittain 10 henkilön 

asuntopuoltokiintiö Espoon Asunnoille. Puolloista kuusi tulee tämän tutkimuksen 

toimintaympäristöstä eli Pohjoisesta aikuissosiaalityöstä ja neljä Eteläisestä aikuissosiaalityöstä. 

Espoon Pohjoisessa aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijät tekevät puoltoehdotukset omista 

asiakkaistaan ja puollot käsitellään kerran kuukaudessa yhdessä johtavien sosiaalityöntekijöiden 

kanssa. Monesti puoltoehdokkaita on enemmän kuin kuusi, jolloin johtavat sosiaalityöntekijät 

valitsevat viime kädessä puoltolistalle kulloinkin otettavat kuusi henkilöä tai perhettä.  

 

Puoltolistalle pääseminen ei tarkoita, että puollettava saisi automaattisesti asunnon Espoon 

Asunnoilta vaan puolto on käytännössä yksi merkityksellinen lisäliite asiakkaan 

asuntohakemukseen. Puolto on kuitenkin sosiaalitoimen tehokkain työkalu edistää asiakkaiden 

asunnon saantia Espoon Asunnoilta ja puolletut asiakkaat ovat usein niitä, ketkä ovat heikoimmassa 

asemassa vuokra-asuntojen saamisessa itsenäisesti. Tämän vuoksi olisi tärkeää seurata ja tietää, 

miten puollon saaneiden asiakkaiden asumistilanne on kehittynyt ja ovatko he onnistuneet saamaan 

vuokra-asuntoa. Tätä selvitetään myöhemmin tämän tutkimuksen tulosluvussa (ks. alaluku 4.2).  
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Työ asunnottomien kanssa  

 

Asumissosiaalityöllä katsotaan olevan erityisen tärkeä osa niissä elämän murroskohdissa (esim. 

työttömäksi jääminen), jossa asiakkaalle tulee asumisen haasteita, mutta asunnottomuus on vielä 

ennaltaehkäistävissä (esim. Clapham 2003; Suonio & Kuikka 2012). Sosiaalitoimessa pyritäänkin 

oikea-aikaisen tuen avulla ennaltaehkäisemään esimerkiksi vuokravelkoihin tai asunnon 

puutteelliseen kuntoon liittyviä häätöjä. Tämä voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tukemista 

asiakasta taloudellisesti vuokravelan maksussa tai maksusopimuksen tekoa vuokravelasta yhdessä 

asiakkaan ja vuokranantajan kanssa. Aina asunnottomuus ei kuitenkaan ole estettävissä ja 

sosiaalitoimessa tehdäänkin paljon työtä asunnottomien ihmisten kanssa. 

 

Asuntopuolto on yksi työväline auttaa niitä asunnottomana olevia henkilöitä, jotka pärjäävät 

itsenäisessä asumisessa. Sen sijaan tukiasuntoa tarvitsevien (asunnottomien) asiakkaiden tilanne 

käsitellään erikseen. Asunnottomana olevien asiakkaiden kanssa pyritään sosiaalitoimessa 

ylipäätään tekemään intensiivistä työtä, joka on jaettu sosiaalityöntekijöiden vastuualueeksi. 

Asiakastapaamisilla asiakkaan kanssa tehdään esimerkiksi tilannearvio, jossa keskitytään erityisesti 

asumiseen liittyviin tekijöihin kuten siihen, missä asiakas oleskelee, kauan hänen 

asunnottomuutensa on kestänyt ja millainen hänen asumishistoriansa on. Lisäksi pyritään 

selvittämään mistä asiakas on hakenut asuntoa, onko hänellä mahdollisesti aiempaa vuokravelkaa 

tai häiriöhäätöä sekä miten asiakas itse arvioi asunnottomuuteensa johtavia syitä. Näiden tietojen 

avulla on tarkoitus saada sekä asiakkaan että työntekijän arviota asiakkaalle mahdollisesti sopivasta 

asumismuodosta. (Asunnottoman asiakkaan tilannearviointi.) 

 

Asunnottomana oleva asiakas on velvollinen järjestämään (tilapäisen) majoituksen itselleen ja 

lapsilleen. Tilannearvion yhteydessä pyritäänkin selvittämään asiakkaan mahdollisuus järjestää 

tilapäismajoitus esimerkiksi läheisverkoston kautta.  Mikäli asiakkaalla ei kuitenkaan ole mitään 

väliaikaista asumispaikkaa, ohjataan päihdeongelmaiset asunnottomat ensisijaisesti Olarinluoman 

vastaanottokotiin. Olarinluoman vastaanottokoti voi lisäksi ottaa ns. hätämajoitukseen niitä 

asiakkaita, joilla ei ole päihdeongelmaa. Mikäli Olarinluoman vastaanottokoti ei ole asunnottomalle 

sopiva vaihtoehto, voidaan viime sijassa turvautua myös maksulliseen tilapäismajoitukseen kuten 

Forenomiin tai One Way Missionin (miesten) koteihin. Tällaiseen (kalliiseen) tilapäismajoitukseen 
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turvaudutaan vain jos ei ole muita sopivia vaihtoehtoa ja niiden käyttöä on pyritty 

suunnitelmallisesti vähentämään Espoon sosiaalitoimessa viime vuosina. (Tilapäismajoitusohjeet.) 

 

Oleellinen osa asumiseen liittyvää sosiaalityötä on myös se mitä tehdään sen jälkeen, kun asunnoton 

asiakas on saanut asunnon, jotta hänellä olisi tarvittavat tiedot ja taidot asunnon säilyttämiseksi. 

Monet asiakkaista eivät tarvitse asumiseensa mitään tukea, mutta osalla tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi säännöllisiä tapaamisia, määräaikaista vuokrasopimusta tai vuokranmaksun seurantaa. 

Asunnon saannin yhteydessä tulisi myös muistaa, että osalla asunnottomuuteen kytkeytyy muita 

ongelmia, joita pelkkä asunnon saanti ratkaise. Asumisen polut liittyvätkin kiinteästi henkilön muihin 

elämänpolkuihin kuten työhön tai perheeseen ja sosiaalityön pitäisi pystyä tukemaan asiakasta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Clapham 2003, 13; Busch-Geertsema 2005, 206.) 

 

3 TUTKIMUSASETELMA 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Espoon Pohjoisen aikuissosiaalityön valmista 

asuntopuoltoaineistoa sekä puollettujen taustatietoja Effica-asiakastietojärjestelmästä. Kumpaakin 

käytettävää aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin. Seuraavaksi esitellään tarkemmin 

tutkimuksen aineistot, menetelmät ja analyysin eteneminen sekä arvioidaan tutkimukseen liittyviä 

eettisiä kysymyksiä. Ensin muodostetaan kuitenkin tutkielman varsinaiset tutkimuskysymykset. 

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Asuntopuollot ovat tällä hetkellä Espoon aikuissosiaalityön tehokkain (yhteis)työväline edistää 

asiakkaiden vuokra-asunnon saantia Espoon Asunnoilta. Puolletuista tai puolloista ei ole kuitenkaan 

aiemmin kerätty Espoon Pohjoisessa aikuissosiaalityössä systemaattisesti tietoa. Tässä 

tutkimuksessa on tarkoitus selvittää puollettujen profiiliin liittyviä seikkoja ja sen myötä sitä, 

minkälaisissa tilanteissa olevat ihmiset vaikuttavat olevan heikossa asemassa asunnon saamisen 

suhteen. Saamalla lisää tietoa tästä joukosta ja heidän tilannettaan mahdollisesti yhdistävistä 

(tausta)tekijöistä voidaan myös tehostaa näiden asiakkaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä sekä 

asunnonhakuun liittyviä käytäntöjä ylipäätään. Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys on: 
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 Millainen on puollettujen joukko?  

 

Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää puollettujen asumistilanteita erityisesti puollon 

päättyessä eli kuuden kuukauden jälkeen. Tarkoitus on muuttaa sosiaalitoimen sisäisiä 

työkäytäntöjä ja luoda pysyvä työskentelytapa, jossa puollettujen henkilöiden asunnon saantia 

seurataan systemaattisesti. Tilastoinnin kautta pyritään olemaan ajantasaisesti perillä 

asuntopuollon saaneiden asiakkaiden asumistilanteista, jotka ovat aiemmin jääneet yksittäisten 

työntekijöiden tietoon. Tähän teemaan liittyen, tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on: 

 

 Mikä oli puollettujen asumistilanne puollon päättyessä? 

 

3.2 Tutkimuksen aineistot, menetelmät ja analyysi 

 

Tutkimuksen aineistona ovat Espoon Pohjoisessa aikuissosiaalityössä vuonna 2014 tehdyt 

asuntopuollot. Puoltojen sisällöt vaihtelevat hieman, mutta yleisesti ottaen niihin on kirjattu 

puolletun ja vastaavan sosiaalityöntekijän yhteystiedot sekä kuvailtu lyhyesti puollettavan tilanne ja 

mahdollisen tuen tai määräaikaisen vuokrasopimuksen tarve.  

 

Aineistossa on tiedot puolloista kaikilta muilta kuukausilta paitsi maaliskuulta 2014. Tämä voi johtua 

siitä, että puoltoja ei ole maaliskuussa tehty tai sitten niitä ei ole syystä tai toisesta arkistoitu. Lisäksi 

helmikuussa 2014 puoltoja oli tehty vain viisi kappaletta. Aineistosta myös poistettiin päällekkäiset 

havainnot (5) eli puollot, jotka koskivat samoja henkilöitä. Henkilö voi saada jatkopuollon, jos hänen 

asumistilanteensa ei ole parantunut puollon seurauksena. Jatkopuollon saaneet henkilöt merkitään 

erikseen eivätkä he vie kuukausittaista puoltokiintiöitä, mikäli puoltoa on jatkettu yhtäjaksoisesti. 

Osalla puoltojen välissä on kuitenkin voinut kulua aikaa, jonka vuoksi sama henkilö voi olla 

useamman kerran puoltolistalla. Puoltoaineiston lopulliseksi kooksi muodostui yhteensä 60 puoltoa.  

 

Asuntopuoltojen lisäksi puolletuista saadaan tietoa Effica-asiakastietojärjestelmästä. Efficasta 

saadaan henkilön yleisiä rekisteritietoja (esim. siviilisääty), joita käytetään tässä tutkimuksessa 

syventämään kuvaa puollettujen profiilista. Lisäksi Efficasta saadaan mahdollisten 

toimeentulotukipäätösten avulla tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta ja esimerkiksi 

vuokranmaksusta, minkä avulla voidaan päätellä asiakkaan asumistilanne. Asiakkaista on myös 
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yleensä dokumentoitu Efficaan erilaisia kirjauksia esimerkiksi tapaamisten yhteydessä. Näitä tietoja 

käytetään kuitenkin ainoastaan valittuihin muuttujiin vastaamisessa ja vain siltä osin kun muuttujiin 

tarvittavat tiedot eivät selviä joko asuntopuolloista tai asiakkaan perustiedoista.  

 

Tietynlaisena aineistona tutkimuksessa on myös tutkimuksen alussa pidetty palaveri yhdessä 

Espoon Asuntojen asukasvalitsijan kanssa. Tämä tapaaminen paitsi ohjasi käytäntötutkimuksen 

suuntaa myös synnytti erilaisia kehittämisehdotuksia nykyiseen puoltokäytäntöön liittyen. 

Kyseisestä tapaamisesta heränneitä ajatuksia ja niiden käytännön toteutusta esitellään tutkimuksen 

lopussa, jossa käsitellään niin ikään muut tutkimuksesta virinneet kehittämisideat (ks. luku 5). 

 

Muuttujat  

 

Effica-asiakastietojärjestelmästä on valittu tietyt tiedot puolletun asumiseen ja taustaan liittyen, 

jotka muodostavat tutkimuksessa käytettävät muuttujat. Kaikki muuttujat on luokiteltu tutkimusta 

varten kahteen tai useampaan luokkaan, mikäli ne eivät ole olleet valmiiksi luokiteltuja.  

 

Puollettujen profiiliin liittyvinä demografisina taustamuuttujina ovat tutkimuksessa puolletun ikä, 

joka on luokiteltu Pohjoisessa aikuissosiaalityössä kesällä 2014 käyttöön otetun tiimi ikäjaon 

mukaisesti (1=18–25, 2=25–35, 3=35–50, 4=50-). Ikä on päätetty luokitella tällä tavoin siksi, että 

samalla voidaan tarkastella sitä, miten puolletut henkilöt jakautuvat toimipisteen neljän eri ikätiimin 

kesken. Muina demografisina tekijöinä ovat tutkimuksessa henkilön siviilisääty (1=naimaton, 

2=avio- tai avioliitto tai rekisteröity parisuhde, 3=eronnut, 4=leski) ja etninen tausta 

(1=suomalaistaustainen, 2=ulkomaalaistaustainen). Lisäksi niiden puollettujen kohdalla, jotka 

hakevat asuntoa yksin, on tarkasteltu heidän sukupuoltaan (1=nainen, 2=mies). 

 

Puollettujen asumiseen liittyvät muuttujat ovat tutkimuksessa: asumistilanne puoltohetkellä 

(1=oma asunto, 2=vailla vakinaista asuntoa), kenen kanssa puollettu hakee asuntoa (1=yksin, 

2=puolison kanssa, 3=puolison ja lasten kanssa, 4=vain lasten kanssa), syy edellisen asumisen 

päättymiseen, jos on asunnoton (1=vuokrasopimuksen päättyminen, 2=avio- tai avoero, 3=häätö, 

4=poismuutto toiselta paikkakunnalta tai lapsuudenkodista), onko taustalla asumisen häiriöitä 

(1=kyllä, 2=ei) ja mikä puolletun asumistilanne on puollon päättyessä (1=saanut Espoon Asuntojen 

asunnon, 2=saanut muun asunnon, 3=tilanne ratkennut muilla tavoin, 4=tilanne pysynyt samana). 
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Lisäksi joidenkin muuttujien sisältöä on jaettu vielä pienempiin ryhmiin ja tarkasteltu esimerkiksi 

sitä, missä vailla vakinaista asuntoa olevat puolletut puoltohetkellä oleskelevat (1=ystävien tai 

sukulaisten luona, 2=huolto-, vastaanotto- tai turvakotiasumisessa, 3=maksullisessa 

tilapäismajoituksessa, 4=muu) ja kuinka moni asunnon omaavista puolletuista kokee käytännössä 

asunnottomuuden uhkaa.  Näiden lisätietojen avulla on tarkoitus löytää kiinnostavia tendenssejä 

asuntopuollon saaneiden henkilöiden joukosta. 

 

Analyysin eteneminen 

 

Vaikka puollettujen tutkimisessa käytettävät muuttujat ja menetelmät oli päätetty alustavasti jo 

ennen tutkimiseen ryhtymistä, käytettiin analyysin alkuvaiheessa paljon aikaa puoltoaineiston läpi 

käymiseen. Lukemisen rinnalla puoltoaineistosta tehtiin muistiinpanoja ja yleisiä havaintoja. Tämän 

jälkeen alettiin puoltoaineistosta manuaalisesti tallentaa ja taulukoida tietoja Exceliin. Samoin 

puollettujen Effica-tiedot käytiin läpi ja niistä tallennettiin etukäteen valitut tiedot Excel-taulukkoon. 

Data muutettiin Excelissä numerokoodeiksi, myöhempää määrällistä tutkimista varten.  

 

Aineiston käsittelyssä käytettiin tutkimuksessa frekvenssi- ja prosenttijakaumia, jotka muodostettiin 

Excel-ohjelman avulla. Näiden yleisten jakaumien avulla nähdään nopeasti ja helposti, mitä arvoja 

mikäkin muuttuja sisältää (esim. Vehkalahti 2008, 52), kuten kuinka moni puolletuista on 

puoltohetkellä asunnoton tai kuinka moni puolletuista hakee asuntoa yksin. Muuttujien eri luokkia 

yhdistettiin ja poistettiin jakaumista siltä osin kun luokkiin tuli vain vähän havaintoja - esimerkiksi 

kukaan puolletuista ei ollut siviilisäädyltään leski tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Tämän jälkeen 

mietittiin, mitkä jakaumien tuloksista ovat kiinnostavia ja tarpeen esittää tutkimuksen lopullisissa 

tuloksissa, mitkä taas ehkä eivät. Tulosten havainnollistamiseksi jakaumista muodostettiin erilaisia 

kaavioita ja taulukoita tutkimuksen tuloslukua varten. 

 

Tutkimuksen analyysia arvioitaessa on syytä muistaa, että tämän tutkimuksen analyysiin ei lähdetty 

ns. tyhjästä vaan sen taustalla olivat jo käytännön työn tuoma tieto ja tuntuma heikossa asemassa 

olevista asunnonhakijoista sekä heidän mahdollisesta profiilistaan. Vaikka asuntopuolloista ei ollut 

aiempaa tutkimustietoa, käytännön tieto aiheesta loi tietynlaisen viitekehyksen ja lähtöhypoteeseja 

tutkimukselle sekä sille, millaisia muuttujia tutkimukseen ylipäätään kannattaa valita. Tiettyihin 

muuttujiin syventyminen ja toisten poisjättäminen analyysin edetessä lähti kuitenkin myös 
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aineistosta käsin. Aineiston analyysi oli täten osaksi aineistolähtöistä, eikä perustunut yksinomaan 

aiempaan käytännön tietoon tai teorioihin. (ks. esim. Alasuutari 1999; Hirsjärvi & Hurme 2008.) 

 

Pienestä puollettujen joukosta tehtävien havaintojen ohella on myös syytä muistaa se laajempi 

konteksti, missä tämän tutkimuksen aineistoa analysoidaan. Niin ajalla, paikalla kuin vallitsevalla 

kulttuurillakin on oma vaikutuksensa puollettujen tilanteissa esiintyviin ilmiöihin (ks. Hirsjärvi & 

Hurme 2008.) Esimerkiksi tämän tutkimuksen puolletut asuvat Espoossa, joka on iso ja 

muuttovoittoinen kaupunki, jota leimaa kalliit vuokrat ja pula (pienistä) vuokra-asunnoista. Tällä 

kontekstilla taas on oma vaikutuksena puollettujen (asumis)tilanteisiin. 

 

3.3 Tutkimuksen eettisyys  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009) on jakanut tutkimuksen teon eettiset periaatteet 

tutkittavien itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, vahingoittamisen välttämiseen sekä 

yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin. Vaikka tässä tutkimuksessa ei olla suoraan 

kontaktissa puollettuihin esimerkiksi haastattelemalla heitä, liittyy myös asuntopuoltoaineiston 

sekä etenkin puollettujen asiakastietojen tutkimiseen erilaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä.  

 

Kvantitatiivisessa aineistossa eettiset kysymykset koskevat etenkin tietojen luottamuksellista 

käsittelyä ja vastaajan yksityisyyden suojaamista (esim. Hirsjärvi & Hurme 2008). Tässä 

tutkimuksessa puollettujen yksityisyydensuoja on varmistettu sillä, että puoltoja on käsitelty 

ainoastaan työpaikan tiloissa. Puollettujen henkilötiedot ovat ylipäätään tiedossa vain tutkimuksen 

alussa selvitettäessä valittuja taustatekijöitä Effica-tietojärjestelmästä. Efficassa asiakastietoja ja 

sitä kautta puollettujen taustatekijöitä ei pysty selaamaan anonyymisti. Koska kenelläkään 

työyhteisössä ei olisi mahdollisuutta tuottaa 60 puolletun anonymisoituja taustatietoja tutkimusta 

varten, on Effican käyttö tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta välttämätöntä. Effica-tietojen 

käyttöön olen hakenut ja saanut tutkimusluvan Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta.  

 

Tarvittavat tiedot puolletuista tallennetaan Excel-taulukoihin. Näihin Excel-dokumentteihin ei enää 

merkitä puollettujen henkilötietoja, vaan puollettuun henkilöön viitataan vain koodilla (esim. P1) ja 

eri taustamuuttujien vastausluokkiin numeroilla. Tutkimuksessa ei näin muodosteta puollettavista 
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mitään henkilörekisteriä tallentamalla heistä esimerkiksi nimiä tai henkilötunnuksia. Kaikki 

tutkimusaineisto tullaan joka tapauksessa hävittämään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua.   

 

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa eli tulosten raportoinnissa eettisyyttä on noudatettu niin, että 

puollettujen nimet tai muut tunnistetiedot eivät tule tutkimuksessa esiin. Lisäksi tutkimuksen 

tuloksia ei ole esitetty liian pienissä ryhmissä, jotta puollettuja ei tunnistettaisi. Ylipäätään 

puollettujen taustatietoja käsitellään irrallisissa muuttujissa (esim. puollettujen siviilisääty tai 

ikäjakauma), jolloin yksittäisen puolletun tilanteesta ei voi luoda sellaista kokonaiskuvaa, josta 

puollettu olisi tunnistettavissa. Tulokset on myös pyritty esittämään objektiivisesti. Tulosten 

tulkinnassa on toki aina mukana tutkijan omaa tulkintaa, mutta tutkimuksen eettisyyden kannalta 

on tärkeää erottaa itse tulokset tästä tulkinnasta. (ks. Alkula 2002, 297–299.) 

 

4 TULOKSET  

 

Tässä luvussa esitetään tulokset puollettujen asumista koskeviin tilanteisiin liittyen. Lisäksi 

tarkastellaan sitä joukkoa, joka on puollon päättyessä saanut vuokra-asunnon ja heitä mahdollisesti 

yhdistäviä tekijöitä. Ensin tarkastellaan kuitenkin tuloksia koskien koko puollettujen joukon profiilia.  

 

4.1 Puollettujen profiili 

 

Taulukossa 1 on tarkasteltu asuntopuollon saaneita henkilöitä eri taustatekijöiden mukaan. Kuten 

taulukko osoittaa, puolletut jakautuvat iältään melko tasaisesti Pohjoisessa aikuissosiaalityössä 

käytettävän tiimi-ikäjaon kesken. Eniten puollettujen joukossa oli ns. senioritiimiin kuuluvia eli yli 

50-vuotiaita henkilöitä (19) ja vähiten taas kaikista nuorimpia eli alle 25-vuotiaita henkilöitä (12). 

Tätä voisi selittää esimerkiksi sillä, että nuorille on tarjolla myös sellaisia vuokra-asuntoja, joita 

vanhemmat ikäryhmät eivät voi hakea, kuten Nuorisosäätiön tai Alku-asuntojen asunnot. Samoin 

nuoremmissa ikäryhmissä voi olla opiskelijoita, joilla on mahdollisuus hakea HOAS:in opiskelija-

asuntoja. Erot ikäryhmien välillä ovat joka tapauksessa niin pieniä, että niistä ei voida tehdä 

yleistettäviä johtopäätöksiä vaan lähinnä todeta puolletuissa olevan kaikenikäisiä henkilöitä. 
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Taulukko 1. Puolletut iän ja siviilisäädyn mukaan sekä yksin asuntoa hakevien sukupuoli, n=60 

 

Asuntopuollon saaneet henkilöt (n=60)  

Ikä    

18–25 12 (20,0 %) 

25–35 16 (26,7 %) 

35–50 13 (21,7 %) 

50 + 19 (31,6 %) 

n 60 

Sukupuoli (jos hakee yksin)    

Nainen 10 (24,4 %) 

Mies 31 (75,6 %) 

n 41 

Siviilisääty   

Naimaton 17 (28,3 %) 

Avio- tai avoliitto 24 (40,0 %) 

Eronnut  19 (31,7 %) 

n 60 

  

Samoin puollettujen siviilisääty näyttää ensisilmäyksellä jakautuvan melko tasaisesti eronneiden, 

avio- tai avoliitossa olevien sekä naimattomien henkilöiden kesken. Puollettujen joukossa oli eniten 

liitossa olevia (24), sen sijaan eronneita oli hieman yli kolmannes (19) ja naimattomia hieman alle 

kolmannes (17). Kun puollettujen siviilisäätyä tutki tarkemmin, selvisi kuitenkin, että myös osalla 

liitossa olevista puolletuista oli joko avioero tulossa tai puolison kanssa saatettiin asua eri maissa. 

Käytännössä liitossa olevien määrä oli näin virallisia tilastoja pienempi. Tämä näkyy konkreettisesti 

siinä, että puollettujen joukossa oli ylivoimaisesti eniten yksin asuntoa hakevia henkilöitä. Kuviosta 

1 voidaan havaita, että lähes 70 prosenttia puolletuista haki vuokra-asuntoa yksin. Sen sijaan 23,3 

prosenttia haki asuntoa puolisonsa kanssa, joko kahdestaan (5 %) tai yhdessä puolison ja lasten 

kanssa (18,3 %). Loput puolletuista haki asuntoa lasten kanssa, mutta ilman puolisoa (8,3 %). 

 

Merkittävää on myös yksin asuntoa hakevien puollettujen sukupuolijakauma (Taulukko 1), sillä 75,6 

prosenttia yksin asuntoa hakevista oli miehiä ja 24,4 prosenttia naisia (Kuvio 1). Vaikka koko väestön 

tasolla naiset asuvat miehiä useammin yksin (SVT 2013, 7), on yksinäisten miesten heikko asema 

asuntomarkkinoilla havaittu myös monissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Laaninen 1998). 
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Kuvio 1. Kenen kanssa puollettu hakee asuntoa ja asuntoa yksin hakevien sukupuoli, % (n=60)  

 

Toinen selvästi heikossa asemassa asuntomarkkinoilla oleva ryhmä vaikuttaisi olevan 

ulkomaalaistaustaiset henkilöt (vrt. esim. Pyykkönen 2013; Kostiainen & Laakso 2015). Tutkimuksen 

puolletuista henkilöistä puolet eli 50 prosenttia oli etniseltä taustaltaan muita kuin kantasuomalaisia 

(Kuvio 2). Ulkomaalaistaustaisten puollettujen määrää voi pitää erittäin merkittävänä, etenkin 

verrattaessa sitä suhteessa koko väestöön: esimerkiksi Espoon koko väkiluvusta vieraskielisiä oli 

vuonna 2014 noin 12,2 prosenttia ja ulkomaalaisia noin 8,6 prosenttia (Espoon Väestörakenne).  

 

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden haasteita löytää vuokra-asuntoa voi osaltaan lisätä heidän 

kokemansa kielivaikeudet, jotka oli mainittu erikseen osassa puoltoja (13,3 %). Todellisuudessa 

kielivaikeuksia on luultavasti vielä tätä useammalla puolletulla, mutta niistä ei asuntopuolloissa ole 

kysytty erikseen. Osa työntekijöistä oli kuitenkin itse maininnut kielivaikeudet asunnon saamisen 

hankaloittajana, mikä on tärkeä tuoda esiin mietittäessä laajemmin asunnon saannin eri esteitä. 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Yksin Puolison kanssa Puolison ja lasten
kanssa

Lasten kanssa (ilman
puolisoa)

naiset

miehet

%



19 
 

 

Kuvio 2. Puolletut etnisen taustan mukaan ja koetut kielivaikeudet, % (n=60) 

 

4.2 Puolletut ja asuminen 

 

Ennen sen selvittämistä, mikä oli puollettujen asumistilanne puollon päättyessä, haluttiin tutkia 

puollettujen asumisolosuhteita puoltohetkellä sekä asunnottomien osalta syitä edellisen asumisen 

päättymiselle. Kuten kuvio 3 havainnollistaa, 70 prosenttia puolletuista oli puoltohetkellä vailla 

vakinaista asuntoa (VVA). Sen sijaan 28,3 prosentilla puolletuista oli oma asunto puollettaessa, 

jolloin tyypillinen syy uuden asunnon tarpeeseen oli esimerkiksi pian päättyvä vuokrasopimus, ero 

tai liian kallis asunto. Kun asunnon omaavien puollettujen tilanteeseen syvennyttiin tarkemmin, 

havaittiinkin että todellisuudessa myös merkittävällä osalla heistä oli asunnottomuuden uhka.   

 

Vailla vakinaista asuntoa olevien puollettujen majoitus oli järjestynyt erilaisin tavoin (Kuvio 4). 

Suurin osa eli hieman yli puolet asunnottomista puolletuista majaili puoltohetkellä ystävien tai 

sukulaisten luona (51,2 %). Seuraavaksi yleisintä oli majoittua maksullisessa tilapäismajoituksessa 

(34, 1 %), joiden organisoinnin ja kustannukset hoitaa yleensä sosiaalitoimi. Sen sijaan 9,8 prosenttia 

puolletuista majoittui huolto-, vastaanotto-, tai turvamajoituksessa. Lisäksi muutaman puolletun 

väliaikainen oleskelupaikka ei kuulunut mihinkään edellä olevista ryhmistä (4,9 %). 
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Kuvio 3. Puollettujen asumistilanne puoltohetkellä sekä asunnottomuuden uhka, % (n=59) 

 

 

Kuvio 4. Asunnottomana olevien puollettujen oleskelupaikka puoltohetkellä, % (n=41) 
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Koska merkittävä osa puolletuista oli puoltohetkellä asunnottomana (70 %), haluttiin tutkimuksessa 

selvittää myös puollettujen asunnottomuuden taustoja (Kuvio 5). Tätä analysoitiin tarkastelemalla 

asiakkaiden Effica-tiedoista syitä siihen, minkä vuoksi heidän edellinen vakituinen asumisensa oli 

päättynyt. Merkittävimmät yksittäiset syyt edellisen asumisen päättymiseen olivat avio- tai avoero 

(33,3 %) sekä vuokrasopimuksen päättyminen tai irtisanominen (28,3 %). Syitä vuokrasopimuksen 

loppumiseen saattoi olla useita. Joillakin vuokrasopimusta ei jatkettu itsestä riippumattomista syistä 

tai asunto saattoi olla esimerkiksi HOAS:in, jonka vuoksi siitä piti muuttaa pois opiskelujen loputtua. 

Osa taas oli saattanut irtisanoa asunnon itse esimerkiksi erotilanteessa asunnon kalleuden takia tai 

perhemuutosten myötä asunnon pienuuden vuoksi. 

 

Muutamalla vuokrasopimusta ei ollut jatkettu vuokranmaksuvaikeuksien tai häiriöiden takia, mutta 

kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinainen häätö, jota tarkasteltiin omana syynään. Yhteensä 13,3 

prosentilla asunnottomista puolletuista edellinen asuminen oli päättynyt häätöön.  Saman verran 

oli myös niitä, keillä edellinen asuminen oli loppunut poismuuttoon lapsuudenkodista tai toiselta 

paikkakunnalta (13,3 %). Osan kohdalla ei käynyt ilmi syytä asumisen päättymiseen tai edellisestä 

vakituisesta asumisesta saattoi olla jo pitkä aika. Nämä havainnot poistettiin aineistosta. (Kuvio 5.) 

 

 

 

Kuvio 5. Syy asunnottoman puolletun edellisen vakituisen asumisen päättymiseen, % (n=53) 
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Ylipäätään sen selvittäminen, kuinka monella aineiston puolletuista oli taustalla asumisen häiriöitä, 

osoittautui hankalaksi. Reilulla viidesosalla (21,7 %) tuli esille joko asuntopuoltodokumenteista tai 

Effica-kirjauksista aiemmat asumisen häiriöt. Lopuilla (78,3 %) asumisen häiriöitä ei joko ollut tai 

niistä ei tullut käytetyn aineiston perusteella täyttä varmuutta, jolloin puollettu luokiteltiin niihin, 

keillä ei ole häiriöitä. Oletettavaa on, että myös tästä ryhmästä osalla voi olla häiriöitä, mutta ne 

saattavat olla esimerkiksi vuosien takaa eivätkä näin syynä viimeisimmän asumisen päättymiseen. 

Tämä on kuitenkin tärkeää tuoda esiin, sillä myös vanhat häiriöt henkilön asumishistoriassa voivat 

hankaloittaa nykyistä asunnon saantia ja olla siten yksi syy puoltolistalla olemiseen. Toisaalta on 

myös huomionarvoista, että isolla osalla puolletuista ei ole taustalla minkäänlaisia häiriöitä.  

 

Kuviossa 6 on esitetty tulokset siitä, mikä puollettujen asumistilanne oli puollon päättyessä eli 

kuuden kuukauden jälkeen. Puolletuista lähes kolmasosa (31,7 %) oli saanut puollon aikana vuokra-

asunnon Espoon Asunnoilta, jonne asuntopuolto oli tehty. Niin ikään lähes kolmasosalla puolletuista 

(31,7 %) asumistilanne oli sama kuin puoltohetkellä eli heidän asumistilanteensa ei ollut 

asuntopuollon päättyessä muuttunut. Tulokset kertovat siitä, että puolto ei siis johda 

automaattisesti Espoon Asuntojen asunnon saamiseen, joskin joukossa oli myös muutama, jonka 

asunnon saantia haittasi tiukat aluekriteerit tai joka oli kieltäytynyt tarjotusta asunnosta.  

 

 

Kuvio 6. Puolletun asumistilanne puollon päättyessä eli 6 kuukauden jälkeen, % (n=60) 
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Puolletuista 16,5 prosenttia oli saanut puollon päättyessä vuokra-asunnon muualta (esim. säätiö tai 

yksityinen vuokranantaja) ja viisi prosenttia puolletuista oli muuttanut tukiasuntoon. Niin ikään 

viidellä prosentilla puolletuista asumistilanne oli ratkennut muilla tavoin. Sen sijaan 10 prosentin 

kohdalla ei ollut tietoa puolletun asumistilanteesta puollon päättyessä. (Kuvio 6.) Näissä tapauksissa 

puolletuista ei yleensä ollut asiakaskirjauksia Efficassa enää puollon päätyttyä. Puoltojen 

systemaattinen seuranta ja puollettujen tilanteiden dokumentointi erikseen olisikin tärkeää myös 

siksi, että osa puolletuista voi olla sosiaalitoimen asiakkaana vain asuntopuollon osalta, jolloin 

heidän nykyistä asumistilannettaan voi olla mahdotonta selvittää pelkistä Effica-asiakastiedoista.  

 

Lähes puolet (48,3 %) oli näin ollen saanut oman vuokra-asunnon joko Espoon Asunnoilta tai muulta 

vuokranantajalta puollon päättyessä. Taulukossa 2 on selvitetty näiden puollettujen taustoja. 

Ajatuksena on ollut verrata asunnon saajien profiilia suhteessa kaikkien puollettujen profiiliin ja 

analysoida sitä, ovatko jotkut ryhmät esimerkiksi yliedustettuina asunnon saaneiden joukossa.  

 

Taulukko 2. Asunnon saaneet puolletut eri taustatekijöiden mukaan, n=29 (suluissa kaikki puolletut)  

 
Espoon Asuntojen 
 asunto (n=19) 

Muu vuokra-  
asunto (n=10) 

Ikä     

18–25 6 2        (12) 

25–35 4 6        (16) 

35–50 4 1        (13) 

50 + 5 1        (19) 

Sukupuoli (jos yksin)      

Nainen 5 3        (10) 

Mies 7 5        (31) 

Etninen tausta     

Kantasuomalainen 12 6        (30) 

Ulkomaalaistaustainen 7 4        (30) 

Kenen kanssa hakenut     

Yksin 11 8        (41) 

Puolison kanssa 1       1         (3) 

Puolison ja lasten kanssa  4       1        (11) 

Lasten kanssa ilman puolisoa 3       0         (5) 
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Tulokset osoittavat, että Espoon Asunnoilta asunnon saaneet puolletut jakautuivat melko tasaisesti 

iän ja sukupuolen mukaan sekä sen suhteen, kenen kanssa asuntoa haettiin. Tulokset olivat näin 

melko yhdenmukaisia suhteessa koko aineiston perusjoukkoon. Sen sijaan tarkasteltaessa asunnon 

saajien etnistä taustaa, voidaan havaita, että kantasuomalaisista puolletuista oli saanut asunnon 

useampi (12) ulkomaalaistaustaisiin puollettuihin verrattuna (7).  

 

Samoin muun vuokra-asunnon saaneet puolletut jakautuivat melko tasaisesti sukupuolen ja 

asunnonhakukumppanin mukaan, verrattaessa heitä kaikkiin puollettuihin. Myöskään etnisen 

taustan perusteella ei havaittu asunnon saajien joukossa suuria eroja: kantasuomalaisista kuusi 

puollettua ja ulkomaalaistaustaisista neljä puollettua oli saanut vuokra-asunnon muualta. Sen sijaan 

puolletun iän mukaan on havaittavissa selvää hajontaa asunnon saannissa, sillä asunnon muualta 

saaneet henkilöt painottuvat toiseksi nuorimpaan ikäryhmään eli 25–35-vuotiaisiin puollettuihin.   

 

Vuokra-asunnon saaneiden puollettujen profiilista nousi näin esiin etninen tausta Espoon 

Asunnoilta asunnon saaneiden ja ikä muualta vuokra-asunnon saaneiden joukossa. Tuloksista ei 

voida kuitenkaan tehdä mitään yleistäviä johtopäätöksiä, sillä kyse on pienistä eroista ja ylipäätään 

pienestä puollettujen joukosta. Lähinnä voidaan havaita, että näissä muuttujissa kantasuomalaiset 

ja nuoret aikuiset olivat yliedustettuina asunnon saannin suhteen koko aineistoon verrattuna ja 

miettiä mistä se voisi mahdollisesti johtua.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Tässä tutkimuksessa on haluttu tutkia henkilöitä, jotka ovat saaneet sosiaalitoimesta asuntopuollon 

Espoon Asunnoille, joka vastaa Espoossa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannosta. 

Tarkoituksena on ollut selvittää puollettujen henkilöiden asumistilannetta puollon päättyessä, mistä 

ei ole tuotettu aiempaa tietoa Espoon aikuissosiaalityössä.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan lähes kolmasosa tutkimuksen puolletuista oli saanut vuokra-asunnon 

Espoon Asunnoilta ja 16,5 prosenttia joltain muulta vuokranantajalta. Yhteensä noin puolet oli näin 

muuttanut vuokra-asuntoon puollon päättymiseen mennessä. Toisaalta, lähes kolmasosalla 

puolletuista asumistilanne ei ollut muuttunut vaan se oli edelleen sama kuin puoltohetkellä.  



25 
 

Lisäksi tutkimuksessa on haluttu tarkastella ylipäätään puollettujen joukkoa, joille vuokra-asunnon 

saaminen omin avuin on erityisen haastavaa.  Asunnon saannin haasteita on tarkasteltu asumisen 

polku – tutkimuksen viitekehyksessä, joka katsoo asumisen esteiden sijoittuvan neljälle eri tasolle: 

rakenteellisiin, institutionaalisiin, ihmissuhteisiin liittyviin sekä yksilötason tekijöihin. Tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että myös puolletut kokevat asumisen haasteita useilla eri yhteiskunnan tasoilla. 

Heidän voi myös sanoa olevan ylipäätään nykyasuntomarkkinoiden väliinputoajia. Tyypillisin 

puollettu on (pienituloinen) yksinelävä mies, jolla voi lisäksi olla taustalla aiempia asumisen 

ongelmia, mutta ei kuitenkaan tukiasumiseen vaadittavassa mittakaavassa.  

 

Rakenteellisena kontekstina puolletut etsivät asuntoa Espoossa, jossa on pula ja kilpailu vuokra-

asunnoista. Puutetta on erityisesti pienistä asunnoista ja tutkimuksen puolletuista 70 prosenttia 

olikin yksin asuntoa hakevia henkilöitä, yleensä miehiä. Samoin ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat 

heikossa asemassa kiristyvässä asuntokilpailussa. Tämän tutkimuksen puolletuista henkilöistä 

puolet oli etniseltä alkuperältään muita kuin kantasuomalaisia. Lisäksi tutkimuksen tulosten mukaan 

ulkomaalaistaustaiset puolletut olivat saaneet harvemmin Espoon Asuntojen asunnon puollon 

päättyessä, kantasuomalaisiin puollettuihin verrattuna. Tämä rakenteellinen epäkohta on syytä 

huomioida etenkin tulevaisuutta ajatellen, sillä valtaosa Espoon väestönkasvusta syntyy 

vieraskielisten osuudesta (Espoon Väestörakenne). 

 

Institutionaalisesta näkökulmasta syrjintää kokevat myös muut ryhmät. Valtaosa tutkimuksen 

puolletuista oli yksin eläviä, jotka kärsivät siitä, ettei heitä pidetä eri instituutioissa kuten 

sosiaalipalveluissa yhtä kiireellisenä ryhmänä kuin vaikkapa lapsiperheitä. Lapsiperheitä ei voi 

esimerkiksi majoittaa huoltokoteihin tai asuntoloihin, jonka vuoksi heille järjestetään lähes 

poikkeuksetta maksullinen tilapäismajoitus. Samaten esimerkiksi nuorille on tarjolla enemmän 

asumisvaihtoehtoja muihin ikäryhmiin verrattuna, mitä voi pitää institutionaalisena valinta. Tämä 

näkyi tässä tutkimuksessa siten, että kaikista nuorimman ikäryhmän osuus puolletuista oli pienin.  

 

Ihmissuhdetekijöihin liittyen puolletuissa oli siviilisäädyltään eniten joko eronneita tai eroamassa 

olevia henkilöitä. Samoin merkittävin yksittäinen syy asunnottomana olevien puollettujen edellisen 

asumisen päättymiseen oli tutkimuksessa avio- tai avoerot. Eron seurauksena syntyvästä 

asunnottomuuden uhasta kärsivät etenkin miehet, varsinkin lapsiperheissä, joissa äidit jäävät 
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erotilanteissa yleensä asumaan lasten kanssa (SVT 2013, 1). Muutamalla puolletuista asunnon tarve 

liittyi myös muihin perhesyihin kuten poismuuttoon lapsuudenkodista tai perhekoon muutoksiin.  

 

Samoin yksilötason ongelmat asumiseen liittyen näkyivät tutkimuksen tuloksissa. Osalla puolletuista 

edellinen asuminen oli päättynyt häätöön, samoin osalla oli ylipäätään asumishistoriassaan erilaisia 

asumisen häiriöitä kuten vuokravelkaa. Tämä taas hankaloittaa merkittävästi uuden vuokra-

asunnon saamista tavallisilta vuokramarkkinoilta (esim. Koski 2013; Kostiainen & Laakso 2015). 

Samoin tutkimuksessa oli havaittavissa heikot taidot asunnon etsimisessä yhtenä sen saannin 

esteenä. Osalla puolletuista oli heikko kielitaito, mikä on merkittävä este esimerkiksi 

asuntohakemusten täyttämiselle.  Niin ikään henkilöt, jotka eivät osaa käyttää sähköisiä kanavia, 

voivat kokea ongelmia asunnon välityksen siirtyessä verkkoon. Tämä saattoi olla osasyy siihen, että 

tutkimuksessa asunnon yksityisiltä markkinoilta tai säätiöiltä saaneet puolletut olivat iältään nuoria.   

 

Vaikka tutkimuksesta saatuja tuloksia ei voi yleistää koskemaan muita kuin kyseessä olevaa 

puollettujen joukkoa, voi sen tulosten todeta olevan yhdenmukaisia monien aiempien 

asunnottomuutta käsittelevien tutkimusten kanssa (esim. Clapham 2003 & 2006; Myren 2006; 

Busch-Geertsema ym. 2010; Koski 2013; Kostiainen & Laakso 2015). Puollettujen asumisen esteet 

sijoittuvat monelle osa-alueelle. Sosiaalityö voi kuitenkin vaikuttaa näihin kaikkiin eri tasoihin. 

Rakenteellinen sosiaalityö voi esimerkiksi tuoda esiin kentältä saatua tietoa vaikeutuneesta 

asuntotilanteesta, erityisesti tietyille ryhmille kuten yksin asuville ja maahanmuuttajille.  

 

Rakenteellinen vaikuttaminen on tärkeää, sillä sosiaalitoimessa ollaan hankalassa välikädessä 

asumiseen liittyen. Sosiaalitoimen pitäisi pystyä turvamaan asiakkailleen tietty vähimmäiselintaso, 

mutta sosiaalitoimella ei ole kuitenkaan lainkaan omia vuokra-asuntoja, joita tarjota asunnottomille 

asiakkailleen. Lähinnä se voi erilaisilla tilapäisillä ratkaisulla kompensoida asuntomarkkinoiden ja 

asuntopolitiikan puutteita (Pakarinen 2011, 34). Myöskään sosiaalitoimen yhteistyön Espoon 

Asuntojen kanssa ei voi katsoa olevan täysin saumatonta, jos puollettujen joukosta vain noin 

kolmasosa on käytännössä saanut puollon aikana heiltä asunnon. Toki asumisen (rakenteelliset) 

haasteet koettelevat myös vuokranantajatahoja, mutta puoltolistalla olevien henkilöiden määrä on 

silti pieni suhteessa Espoon Asunnoilta vuodessa vapautuvien asuntojen määrään - etenkin kun 

näiden ihmisten erityinen asunnon tarve on arvioitu sosiaalitoimessa.   
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Se, mihin sosiaalitoimessa voidaan kuitenkin suoraan vaikuttaa, on asiakkaiden kanssa tehtävän 

työn laatu sekä sosiaalitoimen omat työkäytännöt. Seuraavaksi käsitellään näihin liittyviä, 

tutkimuksesta syntyneitä, käytännön kehitysideoita.  

 

Käytännön kehitysideat puoltokäytännön ja puollettujen henkilöiden aseman parantamiseksi 

 

Tutkimuksen alussa pidettiin palaveri Espoon Asuntojen kanssa puoltoihin liittyen, missä selvisi 

monia tärkeitä asioita puoltokäytännöstä. Tutkimuksessa oli ylipäätään alun perin tarkoitus 

haastatella Espoon Asuntojen asukasvalitsijoita siitä, millainen hyvä asuntopuolto olisi sisällöltään. 

Tapaamisella kuitenkin selvisi, että puoltojen sisältöä ei Espoon Asunnoilla lainkaan dokumentoida 

vaan asiakkaan asuntohakemukseen merkitään ainoastaan, että hänellä on sosiaalitoimen puolto.  

 

Koska puoltojen sisältöä eli asiakkaan tilannetta ei dokumentoida Espoon Asunnoilla, korostuu 

asiakkaan tekemä asuntohakemus, sillä vain asiakkaan omalla ”tarinalla” on merkitystä. Tämä taas 

laittaa asiakkaat keskenään eriarvoiseen asemaan, sillä toiset asiakkaat eivät pysty esimerkiksi 

heikon kielitaidon vuoksi kertomaan kattavasti tilanteestaan. Asiakastasolla sosiaalitoimen 

asumissosiaalityön kehittämistarpeet liittyvätkin siihen, että näitä ryhmiä autettaisiin nykyistä 

enemmän asuntohakemusten tekemisessä, pelkän neuvomisen tai puoltamisen lisäksi. Tarvetta 

tähän painottaa myös se tosiasia, että puolet tutkimuksen puolletuista oli ulkomaalaistaustaisia.  

 

Vaikka Espoon Asuntojen järjestelmä ei huomio puoltojen sisältöä, esitettiin tapaamisella muita 

parannusehdotuksia puoltoihin liittyvän yhteistyön sujuvoittamiseksi. Espoon Asuntojen toiveena 

oli, että kuukausittaiset puollot koottaisiin yhdelle A4:selle, jolloin puolletusta merkittäisiin lähinnä 

hänen henkilötietonsa sekä tarvittaessa muutama avainsana tilanteesta (esim. nykyisen asumisen 

päättymisen päivämäärä). Jatkossa puollot on tarkoitus koota näin sekä lisäksi merkitä koottuun 

listaan erikseen pyyntö siitä, että jos puollettu saa asuntotarjouksen tai hänellä on joitakin 

asuttamiseen liittyviä esteitä, muistettaisiin siitä aina myös ilmoittaa sosiaalitoimeen.  

 

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin jonkinlaisen lomakkeen tai oman kohdan luomisesta keskinäiseen 

tietojenvaihtoon liittyen. Espoon Asunnot toi nimittäin esille sen, että he eivät ole aina tienneet, 

onko heillä lupa antaa asiakkaalle tietoja häntä koskevasta puollosta tai vastaavasti sosiaalitoimelle 

tietoja asiakkaan asuntohakemuksesta tai asumishistoriasta. On erittäin merkittävä asia asiakkaan 
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yksityisyydensuojan näkökulmasta, että häntä koskevien tietojen vaihtoon on saatu todistetusti 

lupa. Jatkossa sosiaalitoimessa aiotaankin kirjata puoltoon kohta, jossa asiakas antaa luvan Espoon 

Asunnoille ja Espoon aikuissosiaalityölle olla keskenään yhteydessä häntä koskevissa asumisasioissa.  

 

Puollon sisällöllä on edelleen merkitystä sosiaalitoimen sisällä, kun arvioidaan asiakkaan tilannetta 

ja puoltamista. Sosiaalitoimen sisäisiin työkäytäntöihin liittyen päädyttiinkin yhdessä johtavien 

sosiaalityöntekijöiden kanssa tekemään puolloille uusi lomakepohja.  Uuteen lomakkeeseen on 

tarkoitus tietojenvaihtokohdan lisäksi merkitä jatkossa enemmän (oleellisia) tietoja asiakkaan 

tilanteesta kuten hänen väestörekisteriosoitteensa sekä mahdollinen vuokravelka. Näiden tietojen 

on havaittu usein puuttuvan puolloista eikä niistä ole kysytty suoraan edellisessä lomakepohjassa.  

Kuitenkaan Espoon Asunnot ei esimerkiksi pidä asiakasta asunnottomana eikä siten hänen 

asuntohakemustaan erittäin kiireellisenä jos asiakkaan vakituinen osoite ei ole Poste Restante. 

Samoin asiakkaan vanha vuokravelka, joka on voinut syystä tai toisesta jäädä sosiaalitoimessa 

huomaamatta, voi estää kokonaan uuden asunnon saannin. Uusi lomakepohja on samalla 

sosiaalityöntekijöille muistutus näiden asioiden selvittämisestä aina puollon tekemisen yhteydessä, 

sillä nämä seikat voivat tietyissä tapauksissa vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan asunnon saantiin.   

 

Lisäksi puollettujen tilannetta on tarkoitus alkaa Espoon Pohjoisessa aikuissosiaalityössä 

seuraamaan systemaattisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa Excel-taulukkoa, johon merkitään kaikki 

puolletut ja heidän puoltojensa päättymisen ajankohta. Taulukkoon on tarkoitus merkitä 

asiakkaiden asumistilanteiden muutokset, jotta pystytään seuraamaan laajemmassa mittakaavassa 

puollettujen asunnon saantia. Tähän liittyen on Espoon Asunnoille koottuun puoltodokumenttiin 

tarkoitus merkitä jatkossa asiakkaan oman sosiaalityöntekijän lisäksi yhden, sovitun, johtavan 

sosiaalityöntekijän yhteystiedot. Näin tiedot asuntotarjouksista välittyvät aina myös johtavalle 

sosiaalityöntekijälle, joka voi dokumentoida ne taulukkoon. Se myös takaa, että työntekijöiden 

vaihtuessa on aina tietty yhteyshenkilö, joka saa tiedon puolletun muuttuneesta asumistilanteesta.  
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