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Tuettua asumista hakevien 
espoolaisten sosiaalityön asiakkai-
den toimintakyky 
TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI 
Tutkimuksemme kohdistui Espoossa 
käytössä olevien 
palvelupyyntölomakkeiden 
suljettujen kysymysten analysointiin. 
Käytäntötutkimus on tehty Espoon 
aikuisten sosiaalipalveluihin yksikköön. 
Palvelupyyntölomakkeita ei ole aiemmin 
käytetty tutkimusaineistona, sillä kyseessä 
on varsin tuore toimintamalli, joka on otettu 
Espoossa käyttöön syksyllä 2015. 
 
Tuettu asuminen on asumismuoto, 
jossa tuetaan omatoimisuutta ja 
edistetään kuntoutumista. Asuminen 
tapahtuu joko itsenäisissä asunnoissa tai 
asuntoloissa. Se on osa pitkäkestoista 
kuntoutumisprosessia ja tavoitteena on 
pyrkimys parempaan arjen hallintaan. Haku 
tapahtuu täyttämällä palvelupyyntölomake 
yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Palvelun 
järjestää Espoon kaupungin aikuisten 
sosiaalipalvelut ja mielenterveys-ja 
päihdepalvelut yhteistyössä. 
 

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
minkälainen on tuettua asumista 
hakevan asunnottoman tausta, 
toimintakyky ja arjessa selviytyminen 
sekä minkälaisiin asioihin asiakkaat 
tarvitsevat tukea. Tutkimuksessa oltiin 
kiinnostuneita siitä, minkälainen kuva 
tuetun asumisen tarpeessa olevien 
tilanteesta muodostuu 
palvelupyyntölomakkeiden pohjalta. 

 
 
 
 
AINEISTO JA 

ANALYYSI 
Aineistona oli kaikki 
palvelupyyntölomakkeet , joista oli tehty 
myönteinen päätös ajalla 15.8.2015–
12.12.2016. Näitä oli yhteensä 320 
kappaletta. Valitsimme lomakkeista 
tutkimustehtävän kannalta keskeiset 
muuttujat ja syötimme tiedot numeerisessa 
muodossa tilasto-ohjelmaan 
(SPSS).Tutkimuksesta on rajattu pois 
lomakkeen avoimet kysymykset 
tutkimuksen laajuuden vuoksi. Käytimme 
analyysimenetelmänä ristiintaulukointia ja 
keskiarvojen vertailuja. Tutkimuksemme on 
luonteeltaan kvantitatiivinen. 
 

TULOKSET 
Tuloksista saatiin muodostettua 
yleiskuva tutkimusjaksolla tuetun 
asumisen tarpeessa olevien espoolaisten 
toimintakyystä ja tuen tarpeesta. 
Tulosten mukaan tukiasumista hakevista 
•  suurin osa oli miehiä (n.63%) ja nuoria 

aikuisia (n. 33%). Äidinkielenään muuta 
kuin suomea puhuvia oli 10 prosenttia.  

•  Pääasiallisena toimeentulona oli 
suurimmalla osalla toimeentulotuki, eläke 
tai työmarkkinatuki.  

•  Asunnottomia tai alle kuukauden 
kuluessa asunnottomaksi jääviä hakijoista 
oli 56%. 

•   Asunnottomuus oli noin 80 prosentilla 
vailla vakinaista asuntoa olevista kestänyt 
alle vuoden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiakkaiden fyysinen toimintakyky 
osoittautui lomakkeen kysymysten mukaan 
suhteellisen hyväksi. Asiakkailla oli 
kuitenkin varsin paljon 
mielenterveys-ja päihdeongelmia.  
•  Noin 35 % prosenttia käyttävänsä 

päihteitä aktiivisesti, mutta 
todellisuudessa päihteiden käyttö lienee 
yleisempää, sillä viihdekäyttöä ei kysytty.  

•   Psykiatrinen diagnoosi oli yli puolella 
(62%) vastaajista ja somaattinen 34 
prosentilla. Psykiatrisen diagnoosin 
omaavista vain 64 prosentilla oli 
olemassa hoitokontakti. 

Psykiatrinen diagnoosi vähensi 
itsenäistä selviytymistä asioiden 
hoitamisessa, mutta myös niillä, joilla ei 
ollut psykiatrista diagnoosia, tuen ja avun 
tarve oli erittäin merkittävää. 

 
IDEAT 
KEHITTÄMISEEN 
Käytäntötutkimuksessa tuotettu tieto 
palvelupyyntöjen suljetuista kysymyksistä 
mahdollistaa tietojen hyödyntämisen kootusti 
ja tuloksia on mahdollista käyttää 
asunnottomien palveluiden ja erityisesti 
tuetun asumisen kehittämisessä. Samalla on 
myös saatu runsaasti tietoa siitä, miten 
palvelupyyntölomake toimii 
tiedonkeräämisessä ja miten se onnistuu 
itsessään tiedon tuottamisessa. 
 
Palvelupyyntölomakkeista saatavan tiedon 
luotettavuuden lisäämiseksi, 
tilastointimahdollisuuksien parantamiseksi ja 
saman asian uudelleen kirjaamisten 
välttämiseksi, voisi olla hyödyllistä vielä 
tarkentaa kysymyksiä. Näkisimme 
tarpeelliseksi myös lomakkeen täyttöohjeen 
päivittämisen, siihen voisi avata kysymyksiä ja 
vastausvaihtoehtoja tarkemmin. Myös 
lomaketeknisiin asioihin tulisi kiinnittää 
huomiota, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin.  
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