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Tiivistelmä

Asunnottomuuskirja II – Ensisuojasta moniammatilliseksi palvelukes-
kukseksi sisältää katsauksen asunnottomien palvelujen kehittymiseen 
pääkaupunkiseudulla ja Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö 
-hankkeen toisen vaiheen (vuodet 2007–2008) aikana mukana olleiden 
palveluyksiköiden historiaan, tämän hetkiseen toimintaan ja tulevaisuuteen. 
Kirja on jatkoa hankkeen ensimmäisen vaiheen (vuodet 2005–2007) aika-
na ilmestyneelle artikkelikokoelmalle Asunnottomuuskirja – näkökulmia 
asunnottomien palvelujen kehittämiseen.

Kirjoittajina artikkelikokoelmassa ovat kyseisessä hankkeessa työs-
kennelleet projektipäällikkö Sanna Sunikka, kehittävä sosiaalityöntekijä 
Elisabet Erkkilä, lääkäri Agnes Stenius-Ayoade ja vastaava ohjaaja Johanna 
Pitkälä sekä kehittämistyössä mukana olleiden yksiköiden työntekijät johtaja 
Tuulia Hokkanen, lähihoitaja, ohjaaja Katri Joutselainen, lähihoitaja Karro 
Katavisto, sairaanhoitaja Tarja Korpela, ohjaaja Kaisa Kuuva, ohjaaja Anna-
Liisa Raamat, sosiaaliohjaaja Hannu Suvanto, vastaava ohjaaja Marja-Liisa 
Tikka sekä projektityöntekijä Kaijus Varjonen.

Ensimmäinen luku tiivistää asunnottomien palvelujen kehittämisen 
ja niihin vaikuttaneet yhteiskunnalliset olosuhteet 1800-luvulta tähän 
päivään saakka. Seuraavissa luvuissa käydään läpi vastaanottoyksiköiden 
– Herttoniemen asuntola ja Pääskylänrinteen päiväkeskus Helsingissä, 
Koisoranta Vantaalla sekä Olarinluoma Espoossa – historiaa ja tämän 
päivän toimintaa ja luodaan katsetta tulevaisuuteen. Kahdessa seuraavassa 
luvussa kuvataan ja pohditaan hankkeen aikana tehtyä kehittämistyötä eli 
toiminnallisten menetelmien käyttöä vastaanottoyksiköissä sekä jalkautuvaa 
lääkäri-sosiaalityöntekijä -työparin työtä. Kirjan lopuksi kootaan ajatuksia 
menneistä vuosista ja luodaan katsetta tulevaan.

Artikkelikokoelmassa kirjoittajat kuvaavat vastaanottoyksiköiden arkea 
ja kehittämistä käytännön esimerkkien avulla asiakkaiden omaa kokemusta 
unohtamatta. Teoksen punaisena lankana kulkee ajatus toiminnan kehit-
tymisestä ja ajattelutavan muutoksesta asiakkaiden valvonnasta aktiiviseen 
toimintakulttuuriin ja ainutkertaisiin asiakassuhteisiin panostamiseen. 

Asunnottomuus, asunnottomien palvelut, asunnottomien vastaanottoyksiköt
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SUMMARY

This book describes the change in services for homeless people since the 19th 
century and the developments in first aid shelters during a two year project 
conducted in the Helsinki metropolitan area between 2007 and 2008. The 
project was an extension of another project entitled “Development Centre 
for Services of Homeless People” conducted between 2006 and 2008.

The writers of the book have worked in both projects: project manager 
Sanna Sunikka, developing social worker Elisabet Erkkilä, doctor Agnes 
Stenius-Ayoade, senior social instructor Johanna Pitkälä, director Tuulia 
Hokkanen, practical nurse, social instructor Katri Joutselainen, practical 
nurse Karro Katavisto, nurse Tarja Korpela, social instructor Kaisa Kuuva, 
social instructor Anna-Liisa Raamat,  social instructor Hannu Suvanto, 
senior social instructor Marja-Liisa Tikka and project worker Kaijus 
Varjonen.

The first article describes, in short, the development in services for 
homeless people and societal tendencies, since the beginning of the 19th 
century. In the following four articles the writers describe the history and 
function of first aid shelters (Herttoniemi and Pääskylänrinne in Helsinki, 
Koisonranta inVantaa and Olarinluoma in Espoo) and look at the visions 
for the future. These are followed by two articles on the development work 
done in these first aid shelters. At the end of the book there is an article  
reviewing the past years and discussing the future of the services for the 
homeless. 

The authors describe every day practices and development work, with 
practical examples, throwing light on the client’s point of view. A common 
thread throughout the book is the emphasis on the development of practices, 
encouraging of clients to active working culture as well as focusing on 
unique relationship between the homeless person and the worker. 

Homelessness, services for the homeless, first aid shelters for homeless people



5

Esipuhe

Sosiaalialan kehittämistyön ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa parempia 
palveluja ja niiden avulla parempaa elämää niille, joiden elämänolosuhteissa 
on puutteita. Asunnottomien palvelujen kehittäminen lienee yksi vaikeim-
mista tehtävistä, koska kysymyksessä ovat heikoimmassa elämäntilanteessa 
olevat ihmiset, jotka usein jäävät peruspalveluiden ulkopuolelle. Tämä 
artikkelikokoelma on syntynyt pääkaupunkiseudulla asunnottomien 
vastaanottoyksiköiden työn ja kehittämisen lomassa. Kirja kertoo niiden 
arjesta tänä päivänä peilaten sitä menneeseen ja tulevaan.

Artikkelien kirjoittajilla on omakohtaista kokemusta työskentelystä 
asunnottomien kanssa – joillakin heistä jo hyvin pitkältä ajalta. Heidän 
kirjoittamissaan teksteissä näkyy paitsi kokemuksen mukanaan tuoma hil-
jainen tieto, myös arvostava ja ymmärtävä suhde asiakkaisiin. Artikkeleissa 
kerrotaan arjen kokemuksista todenmukaisesti ja kaunistelematta – niin 
hyvistä kuin huonoistakin hetkistä. 

Ihmisen arki kiinnittyy aina tiettyyn paikkaan ja tilaan, joka ei koostu 
vain fyysisestä ympäristöstä vaan myös siihen sidoksissa olevista sosiaalisista 
suhteista ja niihin vaikuttavista kulttuurisista merkityksistä. Asunnottomuus 
on ensisijaisesti suurkaupunkeihin keskittyvä ilmiö ja siten asunnottoman 
ihmisen arki kiinnittyy kaupunkitilaan – niin myös Suomessa, jossa noin 
puolet maamme 8000 asunnottomasta elää pääkaupunkiseudulla. 

Kaupunkitila on yhteistä elämisen tilaa, jonka käyttöön kaikilla 
on oikeus, mutta jolla on kullekin meistä erilainen merkitys vaihtuvissa 
tilanteissa. Asunnottomalle ihmiselle kaupunkitila hahmottuu erilaisena 
arjen toiminta-areenana kuin niille, joilla on oma kiintopiste – koti – johon 
vetäytyä omiin oloihin tai läheisten luo.  Emme kuitenkaan tiedä kovin 
hyvin siitä, miten asunnoton henkilö yhteisen kaupunkitilamme kokee. 
Emme myöskään tiedä, minkälainen merkitys hänelle on niillä paikoilla ja 
tiloilla, joita yhteiskunta asunnottomille osoittaa arjen areenoiksi. Tämän 
kirjan artikkelien avulla pääsemme hetkeksi hieman lähemmäksi tuota 
kokemusta työntekijöiden tekstien kautta. 

Asunnottomuuden vähentämiseen on tällä hetkellä laaja yhteiskun-
nallinen tahtotila ja ymmärrys siitä, että pitkään asunnottomina eläneet 
ihmiset eivät tarvitse vain seiniä ja kattoa ympärilleen vaan myös mo-
nenlaista tukea arjen elämään. Ajatus elämisen tilasta, joka koostuu sekä 
fyysisestä ympäristöstä että sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sopii hyvin 
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tähän ymmärrykseen. Merkittävä brittiläinen sosiaali- ja maantieteilijä 
Doreen Massey kiteyttää tämän ajatuksen erinomaisesti sanoessaan, että 
tila on sosiaalisen ulottuvuus. Hänen mukaansa tapa, jolla ymmärrämme 
tilan, vaikuttaa perustavalla tavalla siihen, miten käsitämme maailman ja 
kuinka paikannamme siihen itsemme. 

Tämän kirjan artikkeleissa asunnottoman ihmisen arjen elämisen tila 
näyttäytyy kovin rajallisena ja toivottavaa on, että myös asunnottomilla olisi 
tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet käyttää yhteistä tilaamme, luoda 
sille uudenlaisia merkityksiä ja saada itsemääräämiseen oikeuttavia tiloja. 
Tarvitsemme ennen kaikkea lisää tutkimustietoa asunnottomien omista 
arjen kokemuksista ja elämisen tiloista sekä niille annetuista merkityksistä. 
Tätä tietoa tulisi hyödyntää käytännön kehittämistyön tukena. 

Lämmin kiitos kirjoittajille ja kehittämistyöhön osallistuneille!

Kirsi Nousiainen



7

KIRJOITTAJAT

Elisabet Erkkilä on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hän on työs-
kennellyt kehittävänä sosiaalityöntekijänä asunnottomien palvelujen ke-
hittämisyksikkö -hankkeessa vuoden 2008 alusta. 

Tuulia Hokkanen on sosiaalityöntekijä ja sosiaalialan työnohjaaja. Lisäksi 
hän on käynyt yhteisöhoidon kaksivuotisen koulutuksen ja suorittanut 
johtamisen erityisammattitutkinnon. Hän on työskennellyt Vantaan kau-
pungilla A-klinikkatyössä vuosina 1985–1997 ja Koisorannan päivystävän 
hoitokodin esimiehenä vuosina 1997–2000, Espoon Diakoniasäätiöllä Ki-
vitaskuyhteisön johtajana vuosina 2001–2002 ja Vantaan päihdepalveluissa 
kuntouttavien asumispalvelujen johtajana vuodesta 2003 alkaen edelleen. 
Hän on osallistunut Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikköhank-
keeseen alusta asti lukuun ottamatta virkavapauden aikaa elokuusta 2007 
elokuuhun 2008.

Katri Joutselainen on lähihoitaja ja valmistuu sosionomiksi (AMK) jou-
lukuussa 2009. Hän on työskennellyt Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa 
hoitajana ja ohjaajana joulukuusta 2005 lähtien. 

Karro Katavisto on lähihoitaja. Hän on työskennellyt Olarinluoman vas-
taanottokodissa vuodesta 2002 alkaen. Katavisto työskentelee tällä hetkellä 
vakituisesti päivävuorossa. 

Tarja Korpela on sairaanhoitaja. Hän työskenteli syyskuusta 2007 alkaen 
Olarinluoman vastaanottokodissa sairaanhoitajan viransijaisena reilun 
vuoden ajan. Korpela työskentelee tällä hetkellä Helsingin Diakonissalai-
toksen huumevieroitusyksikössä.

Kaisa Kuuva on lähihoitaja. Hän on työskennellyt Olarinluoman vastaan-
ottokodissa ohjaajana heinäkuusta 1991 alkaen, eli lähes alusta saakka. 

Johanna Pitkälä on sosionomi (AMK). Hän on työskennellyt vuonna 2008 
kymmenen kuukauden ajan Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikössä 
vastaavana ohjaajana. Pitkälällä on pitkä työkokemus Helsingin kaupungin 
asunnottomien sosiaalipalveluissa, jossa hän on toiminut tukikotityössä, so-
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siaaliohjaajana ja sosiaalityöntekijän sijaisena. Hanketyöskentelyn päätyttyä 
hän siirtyi Hoitokoti Sillanpirttiin sosiaalityöntekijän tehtäviin. Syksystä 
2009 lukien hän on sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistossa.

Anna-Liisa Raamat on lähihoitaja ja työskennellyt ohjaajana vuodesta 2002 
alkaen sekä Olarinluoman vastaanottokodissa että asumisyksikössä. Tällä 
hetkellä Raamat työskentelee asumisyksikössä. 

Agnes Stenius-Ayoade on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti, yleislää-
käri. Hän on työskennellyt lääkärinä asunnottomien palvelujen kehittä-
misyksikkö -hankkeessa vuoden 2008 alusta.

Sanna Sunikka on koulutukseltaan sosiaaliohjaaja ja yhteiskuntatieteiden 
maisteri. Hän on toiminut kolmen vuoden ajan Asunnottomien palvelujen 
kehittämisyksikön projektipäällikkönä. Lokakuusta 2008 lukien hän on 
työskennellyt Hietaniemenkadun palvelukeskuksen johtajana. Hänellä 
on kokemusta myös sosiaalityöntekijän ja johtavan sosiaalityöntekijän 
tehtävistä Helsingin kaupungin asunnottomien sosiaalipalveluissa.
 
Hannu Suvanto on koulutukseltaan sosionomi (AMK). Hän on toiminut 
Herttoniemen asuntolassa ohjaajana vuodesta 2003 alkaen ja Hietanie-
menkadun palvelukeskuksen sosiaaliohjaajana vuodesta 2009 alkaen.

Marja-Liisa Tikka on kodinhoitaja ja sosionomi (AMK). Hän on työsken-
nellyt Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa eri tehtävissä 16 vuoden ajan ja 
syksystä 2006 lähtien vastaavana ohjaajana. Tässä tehtävässä hän jatkaa 
myös Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa. 

Kaijus Varjonen on sosionomi (ylempi AMK). Hän on viimeiset vuodet 
työskennellyt projektityöntekijänä Espoon kaupungin asunnottomien 
palveluiden kehittämishankkeissa ja loppuvuodesta 2008 sosiaalityönteki-
jänä Kolmirannan hoitokodissa. Helmikuusta 2009 hän on työskennellyt 
pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa asunnottomuuspro-
jektissa projektitutkijana. 
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Aluksi

sanna suniKKa

Asunnottomuuden vähentämiseksi on tehty työtä vuosikymmenten ajan. 
Asunnottomuuden poistamiseksi ja vähentämiseksi on toteutettu kuntien ja 
valtion yhteisiä ohjelmia – järjestöjen, kuntien ja yksityisten palveluntuot-
tajien työntekijät ovat pyrkineet lievittämään yksilöllistä hätää ja etsimään 
asuinpaikkoja niitä tarvitseville. Työ ei ole kuitenkaan päättynyt, vaan 
asunnottomia on edelleen ja uusia ponnisteluja tarvitaan.

Meneillään olevalla hallituskaudella tavoitteeksi on asetettu pitkäai-
kaisasunnottomuuden puolittaminen. Ohjelman myötä kunnat, järjestöt ja 
valtio ovat käynnistäneet kymmeniä asunnottomien asuntoja ja tukipalveluja 
lisääviä ja kehittäviä hankkeita. Aikoinaan moderneinakin pidetyt toimin-
tamallit ovat vanhentuneet ja niiden tilalle pyritään löytämään uusia. Osin 
taas palataan vanhoihin, hyväksi todettuihin palvelukokonaisuuksiin.

Asunnottomuuskirja II – ensisuojasta moniammatilliseksi palvelu-
keskukseksi valottaa erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien ylläpitämien 
ensisuojien ja vastaanottoyksiköiden historiaa ja nykypäivää. Artikkelit 
on kirjoitettu asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkötoiminnan 
(vuosina 2007–2008) aikana ja sen kirjoittamiseen on osallistunut projek-
tihenkilöstön lisäksi käytännön työntekijöitä. Kirja on jatkoa ensimmäisen 
hankekauden (vuosien 2005–2007) aikana kirjoitetulle artikkelikokoel-
malle, Asunnottomuuskirja – näkökulmia asunnottomien palvelujen 
kehittämiseen.

Artikkelikokoelman aluksi kuvataan lyhyesti asunnottomien palve-
lujen kehittymistä ja niihin vaikuttaneita yhteiskunnallisia olosuhteita 
1800-luvun lopulta tähän päivään. Seuraavat neljä artikkelia käsittelevät 
pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköiden kehityskaarta: Hannu Suvannon 
artikkeli kertoo Helsingin kaupungin Herttoniemen asuntolan historiasta 
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ja nykypäivästä sekä niistä seikoista, jotka johtivat Herttoniemen asuntolan 
ja osittain myös Pääskylänrinteen päiväkeskuksen perustamiseen. Artikke-
linsa lopuksi Suvanto kirjoittaa asuntolan toimintojen siirtymisestä Hieta-
niemenkadun palvelukeskukseen, jonne siirtyvät myös Pääskylänrinteen 
päiväkeskuksen palvelut vuoden 2009 aikana. Marja-Liisa Tikan ja Katri 
Joutselaisen artikkeli käsittelee Pääskylänrinteen päiväkeskuksen vaihei-
ta, päivätoimintojen jatkuvuutta Hietaniemenkadun palvelukeskukseen 
sekä mahdollisia synergiahyötyjä, joita päivätoimintojen yhdistämisellä 
Herttoniemen asuntolan palveluihin voidaan saavuttaa.

Vantaan kaupungin Koisorannan päivystävän hoitokodin perustamista 
ja muutosta palvelukeskukseksi kuvataan Tuulia Hokkasen artikkelissa 
”Koisoranta – ensisuojasta palvelukeskukseksi”. Espoolaisten kirjoittajaryh-
män muodostavat Kaijus Varjonen, Karro Katavisto, Tarja Korpela, Kaisa 
Kuuva ja Anna-Liisa Raamat. Olarinluoma – matkalla suunnitelmalliseen 
asiakastyöhön -artikkelissa kerrotaan Olarinluoman vastaanottokodin 
arjen hurjista alkuvuosista tähän päivään. Artikkelikokoelman kahden 
viimeisen luvun kirjoittamisesta ovat vastanneet asunnottomien palvelujen 
kehittämisyksikössä työskennelleet projektityöntekijät. Johanna Pitkälä 
käsittelee artikkelissaan vastaanottoyksiköissä toteutettuja ryhmätoimintoja 
sekä niiden arviointia. Elisabet Erkkilä ja Agnes Stenius-Ayoade puolestaan 
kirjoittavat asiakastilanteista, joita sosiaalityöntekijä-lääkäri työpari on 
kohdannut pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköihin jalkautuessaan. 

Vuosituhannen vaihde ja ensimmäiset yömajat
Yömajat ja asuntolat tarkoitettiin alun perin parantamaan kaupunkien 
huono-osaisimman väestön asuinoloja. Asuntoloiden pitäjät tarjosivat usein 
myös mahdollisuuden satunnaistyöhön sekä aatteelliseen ja uskonnolli-
seen osallistumiseen. (Ellisaari ym. 1985, 5.) Asuntolatoiminnan juuret 
ovat 1800-luvulla, jolloin teollistuvissa suurkaupungeissa syntyi köyhien 
parissa työskenteleviä hyväntekeväisyysjärjestöjä. 1800-luvun loppupuolella 
perustettiin joukko pieniä laitoksia ja vuonna1893 Helsingin vieraskoti ry 
(Helsingin työkoti- ja yömajayhdistys) perusti Pursimiehenkadulle suuren 
raittiushotellin, jonka tehtävänä oli ”työskennellä juoppouteen tai muihin 
paheisiin langenneiden miesten auttamiseksi ja hoitamiseksi”. (Taipale 
1982, 52, 182.)
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”Pursimiehenkadun yömajan ja vieraskodin yksilölliset sängyt, lämpimät salit, 
lukusali ja yhteiset tilaisuudet edustivat korkeampaa asumistasoa kuin monilla 
asukeilla tai alivuokralaisilla oli.” (Taipale 1982, 182.)

Helsingin vieraskodin kanssa samoin aikoihin Pelastusarmeija avasi naisten 
yömajan ja hieman myöhemmin vuonna 1908 miesten yömajan, joka tarjosi 
katon lisäksi ruokaa ja halkotöitä työttömille. Yömajoilla koettiin olevan 
myös hoidollinen merkitys. Kriminaalihuoltoyhdistys ry avasi vielä vuonna 
1909 pienen yksikön vapautuville vangeille, mutta sen jälkeen meni lähes 
kolme vuosikymmentä seuraavan tilapäismajoitusyksikön perustamiseen. 
(Salminen 2008, 13–18, Taipale 1982, 183, 249.)

Suuri lamakausi, muuttoliike ja tilapäisratkaisut
Suuri lamakausi alkoi 1920-luvun lopulla, työttömyys ja köyhyys räjähtivät 
viranomaisten käsiin (Salminen 2008, 52). 1930-luvun pula-ajan jälkeen 
yömajat olivat täynnä ja majoitusvuorokausien luku vuosina 1934–1939 
kasvoi noin 200 000:sta 350 000:een vuotta kohden. Sodan aikana yömaja-
asutus kuitenkin väheni, mutta samaan aikaan tilapäismajoitus teltoissa ja 
korsuissa lisääntyi. (Taipale 1982, 123.) Pelastusarmeijan yömajoista tuli 
poistua päivän ajaksi, mutta pahimpana pula-aikana sairaita ja työttömiä 
varten aloitettiin lämmittelytupatoiminta. Kansalaisia kehotettiin myös 
hankkimaan ruoka- ja yösijalippuja, joita he voisivat jakaa niitä tarvitseville. 
(Salminen 2008, 53.)

”Yömaja otti käyttöön lippujärjestelmän, koska osoittautui, että monen miehen oli 
vaikea suorittaa edes sitä vähäistä maksua, mikä oli määrätty vuodepaikasta tai 
ateriasta. Kuka tahansa saattoi hankkia lippuja niin yömajaan kuin ruokalaan ja 
jakaa niitä apua pyytäville.” (Salminen 2008, 16.)

Toisen maailmansodan jälkeen asunto-olot kärjistyivät ja asumiskurjuus 
kohtasi suuria ihmisjoukkoja. Helsingissä syntyi laaja pommisuoja- ja 
tilapäisasuntokanta (Taipale 1982, 4). Pommisuojayömajoissa elivät se-
kaisin vanhat, sairaat ja perheet, ilmaa ei ollut riittävästi (Kaakinen 1997, 
46). Asunnottomuus oli sodanjälkeisen ajan suuri ongelma kaupungeissa, 
jonne muutettiin työn perässä. Muuttajien joukossa oli paljon miehiä, 
joiden alkoholiongelma alkoi tai paheni entisestään kotiseudulta muuton 
jälkeen (Helsingin Sanomat 28.5.2006). Muuttaneista suuri joukko asui 
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siirtotyömaiden parakeissa ja yömajoja pitivät yllä uskonnolliset yhteisöt 
ja vapaaehtoisorganisaatiot. (Kärkkäinen 1998, 17.)

Kovaosasten ystävät ry perustettiin vuonna 1950 Erottajan pommi-
suojan majoitustoiminnan lopettamisen jälkeen. Järjestö hankki itselleen 
kiinteistön veljeskoteja varten ja ryhtyi myös ajamaan ensisuojan kaltaista 
majoitushallia Helsinkiin. (Taipale 1982, 185–186.)

”Mies kuin mies, nainen kuin nainen, edes istumaan yön ajaksi lämpimään huo-
neeseen, olisi mielestäni sopiva periaate tälle hallille”. Arvid von Martens toteaa 
Iltasanomille tilapäisen majoituksen järjestämistä koskevassa artikkelissa. (Ilta 
Sanomat 16.2.1967)

Yömajat olivat useina talvina täynnä ja majoitusjärjestöt pyrkivät järjestä-
mään tilapäismajoitusta, mutta paikkoja ei riittänyt kaikille. Osa miehistä 
jäi myös vapaaehtoisesti, etenkin kesäaikaan, joukkomajoituksesta asumaan 
esimerkiksi itse tehtyihin majoihin, veneiden alle, telttoihin ja roskalaatikoi-
hin. Helsingissä ulkona asuvien määrää on pyritty arvioimaan järjestöjen 
ja PAVi-toimiston etsintähuoltoryhmän toimesta. Määräksi arvioitiin 
1950-luvulla ja 1960-luvun alkupuolella 100–200 miestä talvea kohden. 
Vuonna 1967 ulkona asuvien määrä arvioitiin kuitenkin jo 500:aan ja 
samana vuonna avattuun Lauttasaarenkadun ensisuojaan majoittui muu-
tamassa päivässä 700–800 henkilöä. (Taipale 1982, 73–74, 151–152.) 

Marraskuun liike, poliittinen havahtuminen ja 
sosiaalihuollolliset toimenpiteet
Asunnottomien tilanteeseen alettiin laajemmin kiinnittää huomiota 
1960-luvulla:

”Risteyksissä, puistoissa ym. olevia suuria roska- ja hiekkalaatikoita kuulee sanot-
tavan hirtehisesti puliukkojen hotelleiksi. Viime viikolla nämä Helsingin yleiset 
roskalaatikot antoivat taas järkyttävän viestin tästä toisesta tehtävästään, kun kolme 
kuollutta ja neljäs henkitoreinen löydettiin Eläintarhasta laatikkoon sulloutuneina.” 
(Uusi Suomi liite 19.12.1963)

Tilanne kärjistyi vuonna 1967, kun ankarissa pakkasissa kuoli arviolta 
50 alkoholistia. Samana vuonna markkinoille oli tullut T-sprii, joka oli 
juomakelpoista talousspriitä. T-sprii eli liekki saavutti nopeasti suuren suo-
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sion korvikealkoholina. Lisäksi joulukuun joukkoarmahduksessa Suomen 
50-vuotisjuhlien kunniaksi vankiloista vapautettiin 1500 pikkurikollista, 
joilla ei ollut asuntoa tai työtä odottamassa. (Helsingin Sanomat 28.5.2006.) 
Marraskuun liike nosti esille asunnottomien huonot olot, tiedotusvälineet 
havaitsivat ongelman ja asunnottomuus tuli virallisesti huomatuksi. En-
sisuojia ja muita hätä- tai ensiaputoimenpiteitä ei enää pidetty riittävinä, 
vaan ratkaisuksi kaivattiin erityisiä toimenpiteitä. Poliittisen havahtumisen 
myötä kehitettiin sosiaalihuollon ratkaisuja, kuten huoltokoteja, yömajoja 
ja asuntoloita. (Kärkkäinen 1998, 17.)

Joulukuussa 1967 Helsinkiin avattiin Lauttasaarenkadun ensisuoja, 
joka tunnetaan paremmin Lepakkoluolana tai Liekkihotellina. Vanhaan 
varastoon kunnostettiin tilat 200 asunnottomalle, mutta yöpyjiä oli heti 
avaamisen jälkeen 1 000 (Helsingin Sanomat 28.5.2006). Liekkihotellin 
kehnoista olosuhteista uutisoitiin, mutta toiminta päättyi vasta Kyläsaaren 
hoitolaitoksen avattua ovensa vuonna 1979:

”Yhdessä huoneessa yöpyi satakin miestä ja tilaa oli vain sängyn verran. Pahiten 
känniset nukkuivat sumpuissa kellarissa, jossa makuualustana oli laveri.” (Helsingin 
Sanomat 28.5.2006.)

”...Helsingin Kyläsaareen rakennettavan hoitolaitoksen töiden aloittaminen viivästyi 
noin neljällä vuodella valituskierroksen vuoksi.” (Helsingin apulaiskaupunginjohtaja 
Pentti Pusa, Helsingin Sanomat 23.3.1978.)

Liekkihotellin perustaminen ajoittuu T-sprii aikakauteen, jolloin useilla 
paikkakunnilla avattiin ensisuojia. T-sprii poistettiin markkinoilta vuonna 
1972, minkä jälkeen asunnottomien kriisin koettiin taittuneen ja tavoit-
teena oli yömajakannan väheneminen. (Taipale 1982, 132, 140.) T-spriin 
markkinoilta poistuminen näkyi Lepakkoluolan arjessa: 

”Ainakin 90-prosenttisesti yleisin päihdytin on Sorbus, sitten tulee Gambina ja 
sitten koskis. Kolinaa ja Spriitä käytetään harvoin.” (Antti Vihervä, Helsingin 
Sanomat 23.3.1978.)

Marraskuun liike kiinnitti huomiota myös asunnottomien terveydentilaan 
ja järjesti vapaaehtoisen lääkäripäivystyksen, johon osallistui 17 lääkäriä 
eri sairaaloista ja tutkimuslaitoksista. He tutkivat 479 miestä Helsingin 
Lauttasaarenkadun majassa, mutta oireiden ja sairauksien jaottelu osoittautui 



17

vaikeaksi tutkimusolosuhteiden vuoksi. Yleisimpiä olivat hengitysteiden 
tulehdukset kuten nenänieluntulehdukset, influenssa, kurkunpään ja nielun 
tulehdus sekä krooninen ja akuutti keuhkoputken tulehdus. Lisäksi asukkaat 
kärsivät muu muassa unettomuudesta, vatsaoireista, yleensä tulehtuneista 
haavoista ja paleltumista. Tuolloin marraskuun liike esitti terveyssisaren 
ja lääkärin vastaanoton aloittamista majassa sekä sosiaalihammaslääkärin 
virkojen perustamista. (Raportti Helsingin asunnottomista, 20.)

Asunnottomien majoitusongelmaa hoidettiin pitkälti tilapäisratkai-
suilla ja sosiaalisen asuntotuotannon tavoitteena oli aluksi tuottaa asuntoja 
lapsiperheille. 1970-luvulla asuntopoliittisessa keskustelussa asuminen ja 
syrjäytyminen alkoivat kytkeytyä toisiinsa ja yömajojen asukkaita käsi-
teltiin asuntopoliittisessa mietinnössä ensimmäisen kerran. (Kärkkäinen 
1998, 18.) Samaan aikaan Helsingin asuntoloiden majoitusvuorokausien 
määrän kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun (Taipale 1982, 66). Helsin-
gin kaupungin majoituskomitea totesikin, että yksinäisille tarkoitettujen 
asunnottomien yömajojen ja asuntoloiden vuodesijalukua tulisi asteittain 
vähentää, rakentaa tilalle hotellityyppisiä tai hoidollisia majoituspaikkoja ja 
lopettaa huonokuntoiset yhteismajoituspaikat. Asukkaiden käytettävissä ei 
tuolloin ollut saunaa eikä suihkua 12 majoituspaikassa, joissa oli yhteensä 
noin 1500 vuodesijaa. (Majoituskomitea 1973, 95.)

Kaupungit ja valtio ottavat vastuuta 
asunnottomuudesta
Asuntoloiden ylläpitäminen oli ollut pitkälti järjestöjen vastuulla ja esi-
merkiksi Helsingin kaupunki perusti vasta 1980-luvulla ensimmäisen 
oman asuntolansa Herttoniemeen. Samalla kun kehitettiin parempitasoi-
sia välimuodon asuntoja – kuten tukikoteja ja tukiasumista sekä alettiin 
välittää asuntoja suoraan asunnottomille – tunnustettiin asunnottomien 
tarvitsevan myös tilapäistä majoitusta. (Kaakinen 1997, 3.)

Asunnottomuuden poistaminen asetettiin hallituksen tavoitteeksi 
jo vuonna 1983, mutta erillistä toimenpideohjelmaa ei esitetty. Samana 
vuonna nimitetty asunnottomien asuntotoimikunta esitti toimenpiteitä 
asunnottomuuden poistamiseksi ja päätavoitteeksi asetettiin normaalien 
asuntojen järjestäminen. Suunnitelmassa edellytettiin asunnottomien 
päihdeongelmaisten miesten asumisen järjestämistä tyydyttävälle tasolle 
ja asuntojen kokonaislisätarpeeksi asetettiin 9 850 asuntopaikkaa. Y-säätiö 
perustettiin hankkimaan asuntoja asunnottomille ja pakolaisille 1980-luvun 
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puolessa välissä. Säätiö hankki ja hankkii edelleen pääasiassa yksittäisiä 
asuntoja tavallisista asunto-osakeyhtiöistä sosiaalisesti eriytyneiden alu-
eiden ja talojen muodostumisen ehkäisemiseksi. (Ellisaari ym. 1985, 7; 
Kärkkäinen 1998, 20–23.)

Valtion asuntorahasto ARA (nykyisin asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus) aloitti asunnottomuutta koskevat kuntakyselyt 1980-luvun 
puolessa välissä (Asunnottomat 2007). Väestölaskennoissa oli erotettu 
1950-luvulta lukien vailla vakinaista asuntoa olevien ryhmä, mutta väes-
tölaskennan asunnottomuuskäsite ei ole ollut käyttökelpoinen: esimerkiksi 
asuntoloissa asuneet henkikirjoitettiin kyseessä olevan kiinteistön kohdalle, 
eivätkä he tulleet tilastoiduksi asunnottomiksi. (Taipale 1982, 53–58.) 
ARA on kerännyt tiedot samalla tavoin alusta saakka, mutta eri kuntien 
arviointiperusteet ovat saattaneet vuosien varrella vaihdella. Tilastot antavat 
kuitenkin suunnan asunnottomien määrän kehityksestä. ARA:n tilastojen 
mukaan Suomessa oli vuonna 1987 perheettömiä asunnottomia 17 110 ja 
asunnottomia perheitä 1 370. (Asunnottomat 2007.)

Yhdistyneet kansakunnat nimesi vuoden 1987 kansainväliseksi asun-
nottomien vuodeksi. Samana vuonna asunnottomuuden poistaminen asetet-
tiin jälleen maan hallituksen tavoitteeksi ja valtio osoitti eritysmäärärahoja 
asuntojen hankkimiseksi asunnottomille. Vaikka 18 000 asuntopaikan 
tavoitteeseen ei aivan päästykään, niin asunnottomille saatiin hankittua 
13 000 asuntopaikkaa viiden vuoden kuluessa ja asunnottomien määrä 
väheni puolella kymmenen vuoden sisällä. (Kärkkäinen 1998, 22–23.) 
Yhdistyneiden kansakuntien julistaman köyhyyden ja syrjäytymisen vas-
taisena päivänä 17.10. on vietetty asunnottomien yötä vuodesta 1997 
lukien (www.vvary.fi).

Taloudellinen lama ja yhteiset toimenpideohjelmat 
asunnottomuuden vähentämiseksi
ARA:n tilastojen mukaan asunnottomuus väheni tasaisesti 1990-luvun 
puoleen väliin saakka, jolloin Suomea koetteli taloudellinen lama ja luku 
lähti hienoiseen nousuun (”Nimi ovessa” 2007, 4). Lamavuosina asumisen 
ongelmat levisivät laajemmalle, ja monien työssäkäyvienkin asunnot jou-
tuivat pankin haltuun. Samaan aikaan terveyspalvelujen rakennemuutos 
siirsi painopisteen avohoitoon, minkä seurauksena monet muun muassa 
mielenterveysongelmista kärsivät tarvitsivat yhä enemmän tuettua asumista. 
(Lehtonen & Salonen 2008, 16.) Kotitalouksien taloudelliset vaikeudet 
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näkyivät myös leipäjonojen muodostumisena kaupunkien kaduille (Sal-
minen 2008, 144).

 Asunnottomuuden vähentämisohjelman (2001–2003) ja pääkau-
punkiseudun toimenpideohjelman (2002–2005) myötä asunnottomien 
määrän nouseminen saatiin pysähtymään. Tuolloin tavoitteena oli rakentaa 
ja hankkia vuosittain tuhat uutta asuntoa asunnottomille. Asiantuntija-
arvioiden mukaan asunnottomuus on vaikeutunut ja pitkittynyt: ”helppo” 
osa asunnottomuudesta on hoidettu, ja ilman asuntoa ovat jääneet ne 
asunnottomat, joilla on vaikeita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja 
jotka tarvitsevat asunnon lisäksi merkittävissä määrin palvelua tukea ja/
tai valvontaa. (”Nimi ovessa” 2007, 4, 6.)

Ympäristöministeriö asetti toukokuussa 2007 työryhmän valmiste-
lemaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelman 
laatimista. Ryhmän yhtenä tehtävänä oli arvioida asunto-, sosiaali- ja 
terveystoimen palveluketjun toimivuutta ja kustannustehokkuutta pitkäai-
kaisasunnottomuuden ennalta ehkäisyn näkökulmasta. Lisäksi työryhmän 
tehtävänä oli laatia esityksiä uudentyyppisistä asumis- ja tukiratkaisuista 
sekä koordinaatiovastuun selkiyttämisestä kuntien, valtion, yksityisten 
toimijoiden ja kolmannen sektorin kesken. (”Nimi ovessa” 2007, 2.)

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman tavoitteena on 
puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 mennessä. Pitkäai-
kaisasunnottomia on arvioitu olevan noin kolmannes perheettömistä asun-
nottomista eli noin 2500 henkilöä, joista 2000 on pääkaupunkiseudulla. 
Vähentämisohjelmassa ovat mukana 10 suurinta asunnottomuuskuntaa, joita 
ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, 
Joensuu ja Oulu. Valtio osallistuu uusien asunnottomien asumisyksiköiden 
rahoittamiseen. (Asunnottomat 2007.)

Asunnottomuus ja asunnottomien palvelut  
tänä päivänä
Suomessa oli marraskuun puolivälissä 2008 asunnottomana noin 8000 
yhden hengen taloutta ja noin 300 perhettä. Perheettömien asunnotto-
mien määrä on lisääntynyt edellisvuodesta noin 400 henkilöllä, mutta 
asunnottomien perheiden määrä on pysynyt useana vuotena suunnilleen 
saman suuruisena. Suurin osa yksinäisistä asunnottomista (4795) asuu tila-
päisesti tuttavien ja sukulaisten luona. Pitkään jatkunut asunnottomuuden 
väheneminen on pysähtynyt useissa kunnissa ja esimerkiksi Helsingissä 
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ja Espoossa asunnottomien määrä on kasvanut jo parin vuoden ajan. 
Kunnat asuttivat koko maassa vuoden 2008 aikana noin 3200 yksinäistä 
asunnotonta ja noin 650 perhettä. (Asunnottomat 2008.)

Asunnottomuus on edelleen suurten kaupunkien ongelma, johon 
erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden osalta pyritään etsimään uusia 
ratkaisuja. Yhtenä toimenpiteenä pitkään asunnottomia palvelleet asuntolat 
on tarkoitus muuttaa tuetun asumisen yksiköksi. Viime vuosituhannen 
puolella toimintansa aloittanut Helsingin vieraskoti ry jatkaa asunnotto-
mien toimintaa samassa osoitteessa, mutta ”Nubiksen” yhteismajoitussalit 
ja kopit on remontoitu moderneiksi yksiöiksi:

110-vuotias asuntola koki remontissa myös ulkoisesti täydellisen muodonmuutoksen. 
Karujen makuusalien ja rautasänkyjen tilalla on nyt 65 täysvarusteltua yksiötä... 
(Helsingin Sanomat 3.8.2006.)

Pelastusarmeija siirsi vuonna 1937 miesten tilapäisen majoituksen Alp-
pikadulle (Salminen 2008, 57) ja ”Rälläkässä” tarjotaan edelleen reilul-
le 200 asunnottomalle asuntolasumista, mutta suunnitelma asuntolan 
kunnostamiseksi on tehty. Hankesuunnitelman mukaan peruskorjaus 
aloitetaan vuonna 2011 ja se valmistuu vuonna 2015. Suunnitelmissa on 
myös asumisen tuen lisääminen. (www.hel.fi.)

Asuntolapaikkojen määrän väheneminen ei ole kuitenkaan uusi ilmiö, 
vaan niiden määrä on laskenut Helsingissä viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Vuonna 1971 asuntolapaikkoja oli vielä 3 645 ja 1990-luvun puo-
livälissä paikkojen määrä putosi alle tuhannen. Vuonna 2008 järjestöjen 
ja yksityisten palvelutuottajien tarjoamia asuntolapaikkoja oli noin 550. 
Samalla kun asuntolapaikat ovat vähentyneet, sosiaaliviraston tarjoamat 
tukiasunto-, tukikoti- ja pienasuntopaikat ovat lisääntyneet. Vuonna 2008 
Helsingin kaupunki oli välivuokrannut muun muassa 2033 pienasuntopaik-
kaa asunnottomille ja pystyi tarjoamaan tukiasunto- tai tukikotipaikan yli 
500 asunnottomalle. (Asumispalvelutilastoja 15.4.09/jpa.) Asunnottomien 
palvelujärjestelmässä merkittävä rooli edelleen on järjestöjen ja yksityisten 
palveluntuottajien asumispalveluilla, joihin yhä useammin asumisen lisäksi 
liittyy eritasoista tukea.

Asuntoloiden muunto-ohjelma ja uudet asunnottomien tukiasumis-
yksiköt tulevat tarpeeseen, mutta ne ovat kohdanneet ajoittain suurtakin 
vastustusta. Lähivuodet osoittavat, kuinka moni hanke toteutuu ja kuinka 
monta asuinpaikkaa asunnottomille saadaan järjestettyä. Esimerkiksi Hel-
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sinkiin sijoittuva Hietaniemenkadun palvelukeskus on jakanut vahvasti 
eri tahojen mielipiteitä:

”Yli 150 Etu-Töölön ja Kampin alueen yrittäjää on jättänyt vetoomuksen Helsingin 
kaupungille, ettei asunnottomien palvelukeskusta sijoitettaisi Hietaniemenkatu 
5:een.” (Helsingin sanomat 7.4.2006.)

”Koemme suoraselkäiseksi ottaa kantaa asuntolan puolesta ja vastustaa ajattelutapaa, 
ettei meidän naapuriin voisi tulla”. (HYY:n hallituksen puheenjohtaja Maija 
Jäppinen, Helsingin Sanomat 24.3.2006.)

Naapurisuvaitsevuutta kuitenkin on olemassa, ja esimerkiksi Vantaalla 
Koisorannan palvelukeskuksen ja muiden samaan pihapiiriin valmisteilla 
olevien yksiöiden perustamista ei ole vastustettu. Koisorannannassa palve-
lukeskuksen uudisrakennus valmistui vuonna 2007, mutta toimintatavat 
pysyivät pitkälti ennallaan. Vantaalla ja Koisorannassa on kehitetty eri-
tyisesti päihdepalveluja ja palvelukeskuksen kuntouttava työorientaatio 
oli omaksuttu jo päivystävän hoitokodin aikoihin. 

Helsingissä Hietaniemenkadun palvelukeskuksen peruskorjaus ja suun-
nittelu etenee vastustuksesta huolimatta. Pääskylänrinteen päiväkeskuksen 
ja Herttoniemen asuntolan toiminnat ja henkilöstö siirtyvät kesäkuun 
alussa uusiin tiloihin. Palvelukeskuksen erityisenä haasteena tulee olemaan 
pysyvien asuin- ja hoitomuotojen etsiminen asiakkaille. Tämä edellyttää 
muun muassa sosiaalityön ja terveydenhuollon resurssien lisäämistä ja 
aktiivisen työotteen omaksumista koko henkilöstön osalta.

Espoossa osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa on 
suunniteltu Olarinluoman vastaanottokodin peruskorjausta ja laajennusta. 
Espoossa on panostettu sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön tiivistämiseen 
ja työ näkyy myös Olarinluoman vastaanottokodissa, jossa asiakkaiden ter-
veyspalvelut näyttäisivät toimivan paremmin kuin Vantaalla ja Helsingissä. 
Sosiaalityön palvelujen osalta Espoossa toivotaan kuitenkin keskittämistä, 
jota on jo toteutettu Koisorannassa ja Helsingin yksiköissä. Seuraavat ar-
tikkelit kuvaavat tarkemmin pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköiden 
tarjoamia palveluja asunnottomille.
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Herttoniemen asuntola –  
portti palvelujärjestelmään

Hannu suvanto

Vanhempi mies köpöttelee kadulta pihalle ja kohti asuntolan ovea, kasvoja peittää 
parta ja päässä on pipo vinossa. Miehen askellus on epävakaa ja lyhyt, käsissään 
hänellä on muovikasseja. Hänen perässään tulee nuorehko mieshenkilö, ikää tuskin 
kolmeakymmentä. Reppuselkäinen kaveri kävelee reippaasti ja päättäväisesti. He 
molemmat ovat asunnottomia Helsingissä, tulossa yöksi Herttoniemen asuntolan 
ensisuojaan. Ovi aukeaa summerilla ja ohjaaja toivottaa hyvää päivää. Kuulumi-
sia ja tulijoiden nimiä kysytään: nuori mies mumisee nimensä ja ohittaa ohjaajan 
nopeasti, hän kävelee kohti majoitustiloja, niiden perimmäistä nurkkahuonetta. 
Vanha mies ilmoittaa nimensä kuuluvasti ja jää kertomaan päivän tapahtumia; 
päiväkeskuksessa on käyty syömässä ja Hakaniemen remmissä on juopoteltu. Väsy 
on ja kylmäkin, jos yöksi pääsisi sisään... ”Peremmälle vain”, ohjaaja sanoo. Sa-
massa pihaan kurvaa poliisin maija ja takaovet aukeavat, ensimmäisenä esiin tulee 
rollaattori ja sen takaa pilkistävät tutut kasvot – yöksi kotiin.

Herttoniemen asuntola toimii porttina palvelujärjestelmään. Se palvelee 
asiakasryhmää, jota voidaan pitää heikko-osaisimpana, asunnottomuuden 
kovana ytimenä. Asuntola on myös viimesijainen asuttamisen paikka, kun 
kaikki muut ovat sulkeneet ovensa. Välitön yösijan puute on asiakkaita 
yhdistävä tekijä. Asunnottomuus on yläkäsite, jonka alle mahtuu vyyhti 
raskaita elämänkokemuksia, yhteiskunnallisia muutoksia, syrjäytymistä 
ja valittuja elämisen muotoja.

Tämän artikkelin tarkoituksena on valottaa Herttoniemen asuntolan, 
”Sahiksen”, ensisisuojan tai ”surffin”, kuten asiakkaat sitä kutsuvat, histo-
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riaa. Painopisteenä on eräänlainen organisatorinen näkökulma, asuntolan 
vaiheet epävakauden ja huonojen tilojen paineessa. Alun alkaen poikkeus-
luvalla toimivaa parakkia on vaivannut sen soveltumattomuus ensisuoja-
toimintaan, kiinteistön huonokuntoisuus sekä asiakaspaikkojen vähyys. 
Näistä onkin tullut osaltaan asuntolaa määrittävä tekijä. Uusia tiloja on 
kaivattu jatkuvasti, mutta niiden löytäminen on ollut vaikeaa. Olemassa 
olevaa kiinteistöä on toistuvasti remontoitu ja sen avulla koetettu parantaa 
asuntolan asiakkaiden oloja.

Kyläsaaresta Herttoniemeen

”Mä oon asunu Lepakossa, Kyläsaaressa ja täällä Sahiksella... Aika samanlaisia 
nää surffit on kaikki ollu...” (53-vuotias mies)

Sodan jälkeen asunnottomia on Helsingissä asutettu muun muassa pom-
misuojissa. 1960-luvulla tuli kuuluisaksi niin sanottu Lepakkoluola eli 
entinen maalivarasto Ruoholahdessa. Asunnottomat ovat kaiken aikaa 
asuneet asuntoloissa, joiden taso on ollut usein varsin heikko, tai jopa 
ulkona. Heikkolaatuisen asuntola-asumisen määrää onkin pyritty vähen-
tämään ja korvaamaan normaalilla asumisella. Helsinkiin perustettiin 
Lepakkoluolaa korvaamaan vuonna 1979 uusi ensisuoja asunnottomille 
alkoholin käyttäjille teollisuus- ja varastoalueelle Kyläsaareen, nykyiseen 
Arabianrantaan. Kyläsaaren hoitolaitos suunniteltiin nimenomaan pysyväksi 
ensisuojaksi ja täytti hyvin tarkoituksensa. Hoitolaitoksessa oli ensisuoja ja 
päiväkeskus sekä katkaisuhoitoneuvola eli poliklinikka ja katkaisuhoito-
osasto. Yöpyjien määrä oli keskimäärin 100–120. Alkuvuosina määrä oli 
suurimmillaan talvikuukausina jopa 200 henkeä. (Helsingin kaupungin 
kiinteistölautakunta kokouspöytäkirja 21.3.2006.)

Asunnottomien ongelmia on vuosien varrella pyritty ratkaisemaan 
muun muassa useiden työryhmien avulla. Kokonaisvaltaisen asuntolapo-
litiikan työryhmä laati vuonna 1985 laajan raportin, jossa esitettiin useita 
toimenpiteitä asunnottomien tilanteen hallitsemiseksi. Työryhmä esitti 
huonokuntoisten asuntolapaikkojen selvää vähentämistä sekä tukikotien 
rakentamista alkoholismista toipuville asunnottomille. Kiinteistötoimi sai 
tehtäväkseen etsiä tukikodeille tontit. Tässä onnistuttiin, ja 1980-luvun 
loppupuolella rakennettiin useampi tukikoti, joista osa toimii edelleen 
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alkuperäisessä tehtävässään.1 Paikallinen vastarinta esti muutamien hank-
keiden toteutumisen, koska ne leimattiin ensisuojiksi, josta ei kuitenkaan 
ollut kysymys. Ennakkoon pelättyjä haittoja ei ole sosiaaliviraston tietojen 
mukaan lainkaan esiintynyt. (Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta 
kokouspöytäkirja 21.3.2006.) Johtajistotoimikunnan nimeämä työryhmä 
selvitteli vuonna 1990 asunnottomien päihdeongelmaisten ensisuojan-
omaista asumista ja hoitoa varten tarvittavia tilaratkaisuja. Työryhmä 
esitti Kyläsaaren hoitolaitoksen laajentamista ja sen ensisuojan, niin sa-
notun märän puolen, supistamista. Supistuvaa ensisuojaa korvaavat 33 
paikkaa työryhmä ehdotti sijoitettavaksi eteläiseen ja läntiseen suurpiiriin 
eli yksikköjä olisi ollut jatkossa kolme. Lopulta Kyläsaaren rakennus kui-
tenkin muutettiin ja laajennettiin Arabianrannan koulurakennukseksi 
ja ensisuojatoiminta siirrettiin Herttoniemen Sahaajankadulle tilapäisiin 
parakkirakennuksiin. (Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta kokous-
pöytäkirja 21.3.2006.)

Toistuvia remontteja
Herttoniemen asuntola perustettiin asunnottomille miehille vuonna 1983. 
Kyläsaaren hoitolaitoksen toiminnan loputtua vuonna 1995 sieltä siirtyi 
ensisuojatoiminta Herttoniemeen. Ensisuojan lisäksi Herttoniemeen tuli 
myös asuntola päihteettömille. Muuton yhteydessä rakennukseen tehtiin 
muutostyöt ensisuojaa varten (Herttoniemen asuntola, kokousmuistio 
3.12.1998). Asuntola oli väliaikaiseksi tarkoitettu betonipalkkiperustusten 
päälle asennettu puurunkoinen elementtiparakki, joka oli aikaisemmin 
toiminut työssäkäyvien miesten ja mielenterveysongelmista kärsivien 
asunnottomien miesten asuntolana. Ensisuojatoiminnan alettua Hertto-
niemen asuntolan henkilökunta koostui yhdeksästä ohjaajasta, yhdestä 
vastaavasta ohjaajasta sekä laitosapulaisesta ja liinavaatevaraston hoitajasta. 
Kaikki ohjaajat olivat yhtä lukuun ottamatta miehiä, laitosapulaisen ja 
liinavaatevarastonhoitajan ollessa naisia. Henkilöstö siirtyi suurelta osin 

1 ”Lauttasaaren tukikoti perustettiin ensimmäisenä vuonna 1985. 
Pihlaja mäen, Pukinmäen ja Pakilan tukikodit aloittivat toimin-
tansa 1987. Suurmetsän, Tapaninkylän ja Kannelmäen tukikodit 
tulivat 1988. Kornetintie tuli 1987/1988. Kulosaaren tukikoti aloitti 
1988/1989. Nyttemmin pienasunnoiksi muutettu Roihuvuoren tuki-
koti aloitti toimintansa muistaakseni vuonna 1989. ” (Pajunen 2009.)
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Kyläsaaren hoitolaitoksesta Herttoniemeen neljän ohjaajan ollessa Hert-
toniemen aikaisempaa henkilökuntaa.

Alun alkaen oli selvää, että asuntolan rakenteet eivät kestä pitkään. 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi syksyllä 2000 tekemässään tarkas-
tuksessa asuntolan kunnon ala-arvoiseksi ja velvoitti kaupunkia ryhtymään 
toimenpiteisiin asian tilan korjaamiseksi. Asuntolassa tehtiin tarvittavia 
parannuksia. Ensisuojaa jatkettiin kahdella lisähuoneella, ilmastointi tehtiin 
ensisuojatoimintaan sopivaksi ja tiloja kohennettiin yleisestikin. Samaan 
aikaan kaupunkisuunnitteluviraston johdolla ryhdyttiin etsimään asun-
tolalle uusia tiloja. Työryhmä selvitti kymmeniä eri kohteita vuoden 2002 
alussa jättämässään esityksessä. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin, että 
Herttoniemen asuntolaa laajennetaan ja velvoitti samalla sosiaaliviraston 
huolehtimaan korvaavien tilojen selvitystyön käynnistämisestä. 

Seuraava iso remontti alkoi vuonna 2002 ja se valmistui seuraavan 
vuoden aikana. Remontissa asuntola sai huomattavia laajennuksia. Ensi-
sisuojaan rakennettiin kaksi uutta huonetta, asuntola sai uuden keittiön ja 
ruokasalin, ensisuojan asiakkaille rakennettiin myös kokonaan uusi sauna. 
Rakennustöillä saatiin asuntolan pihapiiriä ja ulkoista ilmettä parannettua: 
rakennuksen vanha tasakatto korvattiin uudella harjakatolla, ulkopinnat 
maalattiin ja talon ympärille rakennettiin aita. Rakennusta ympäröivät 
nurmikentät kunnostettiin. Näiden laajennustöiden lisäksi Herttoniemen 
asuntolan rakennusta on korjattu, maalattu ja uusittu lukuisin pienin re-
monttitöin. Asuntola on koko historiansa kärsinyt väliaikaiseksi tarkoitetus-
ta, kuitenkin pysyväksi muuttuneesta luonteestaan. Tilat ovat soveltuneet 
heikosti toimintaan, esimerkiksi tilojen puhtaanapito on vaativaa, koska 
pintamateriaalit eivät kestä intensiivistä päivittäistä pesua. Korjaustöiden 
tarve on ollut jatkuvaa ja toistuvista sisäilmaongelmista on kärsitty, niin 
puutteellisen ilmanvaihdon, tilojen rakennekosteuden kuin kohonneiden 
hiukkaspitoisuuksien vuoksi. 

Paikkamäärä ei riitä
Kesäkuussa 2005 Helsingin vieraskoti ry:n 240-paikkaisessa Pursimiehen-
kadun asuntolassa alkoi laaja peruskorjaus, jolla koko rakennus uusittiin ja 
aikaisemmin suuret majoitussalit korvattiin korkeatasoisilla pienasunnoilla. 
Asuntolassa asuville pyrittiin löytämään remontin ajaksi tarkoituksenmukai-
sia palveluita, mutta kaikki eivät menneet osoitettuun paikkaan tai sijoitukset 
epäonnistuivat. Näin ollen useampi kymmenen asiakasta jäi tyhjän päälle 
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ja tämä näkyi Herttoniemen asuntolan asiakasmäärien nousuna jatkuvasti 
yli 60 yöpyjän, huippujen ollessa jopa yli 80 henkilöä vuorokaudessa 
(Herttoniemen asuntola, kokousmuistio 1.6.2005). Tilanne oli kestämätön 
niin asiakkaiden yöpymisolosuhteiden kuin henkilökunnankin kannalta. 
Elokuussa tehdyssä palotarkastuksessa todettiin asuntolan rakennusluvan 
mukainen paloluokka P3, jolloin rakennuksen suurin sallittu henkilö-
määrä on 50 (Helsingin kaupungin pelastuslaitos, palotarkastuspöytäkirja 
19.8.2005). Vaikka oli tiedossa, että palotarkastaja voisi määrätä asuntolan 
suljettavaksi, yöpyjien määrä ylittyi määräyksestä huolimatta toistuvasti. 
Työsuojelu otti kantaa asiaan ja määräsi elokuun lopussa paikkamäärän 
noudattamisesta. Tämän jälkeen Herttoniemen asuntolassa ei enää majoi-
tettu yli viittäkymmentä asiakasta, mikä johti asuntolaan pyrkivien ulos 
jäämiseen, koska muuta paikkaa päihtyneille ei ollut osoittaa.

Pursimiehenkadun asuntolan remontti heikensi myös ratkaisevasti 
naisten päivystysluonteista majoittamista. Kun Pursimiehenkadulla ol-
lutta naisille varattua ensisuojatyyppistä noin kymmentä asiakaspaikkaa 

Herttoniemen asuntola kevättalvella 2008. Kuva: Hannu Suvanto.
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ei enää ollut, asunnottomien naisten tilanne oli heikko. Asiaan vastattiin 
sosiaalivirastosta osoittamalla Herttoniemen asuntolasta naisille, joille ei 
välittömästi ole osoitettavissa muuta paikkaa, yksi huone niin sanotulta 
puolikuivalta puolelta. Nämä kaksi naispaikkaa olivatkin hyvin nopeasti 
jatkuvassa käytössä vähintään yhden naisen yöpyessä Herttoniemessä lähes 
päivittäin. Kyseessä oli hätätoimi, joka oli kestämätön kaikkien kannalta. 
Naisasiakkaat olivat vaikeassa elämäntilanteessa, jossa he joutuivat yö-
pymään päihtyneiden miesten asuntolassa. Toki naisilla oli oma huone 
sänkyineen mutta muut tilat, kuten tupakkahuone ja sosiaalitilat olivat 
miesten kanssa yhteisiä. Tämä aiheutti vaikeuksia niin naisille kuin asun-
tolan yleiseen viihtyvyyteen tuoden mukanaan järjestyshäiriöitä miesten 
kilpailleissa naisten huomiosta.

Syksy ja alkutalvi 2005–2006 oli raskasta aikaa Helsingin asunnot-
tomille ja Herttoniemen asuntolan henkilökunnalle. Talon ollessa täynnä 
lähes päivittäin asiakkaita jouduttiin käännyttämään ovelta pois jopa 
kymmenen, viisitoista. Tarjolla ei ollut paikkaa, jonne asiakkaita olisi 
voinut ohjata kylmältä suojaan. Toisinaan Vailla vakinaista ry:n yökahvi-
la Kalkkersiin mahtui lämmittelemään, mutta sekin oli yleensä täynnä. 
Satunnaisesti paikka löytyi poliisin Kisahallin putkasta. 

Tilanne huononi entisestään, kun asunnottomien sosiaalipalveluiden 
johtoryhmä päätti, ettei Herttoniemen asuntolassa lokakuusta 2005 alkaen 
järjestetä arkisin ruokailua. Tarkoituksena oli ohjata asiakkaat ruokailemaan 
Pääskylänrinteen päiväkeskukseen. Taustalla oleva ajatus oli, että asiakas-
maksuun sisältyvä ruokailu houkutteli yöpyjiä Herttoniemeen. Asuntolan 
henkilökunta suhtautui päätökseen kielteisesti ja huolestuneena, koska 
päihdeorientoituneen elämän vuoksi kaikki eivät hakeudu päiväkeskuksiin 
syömään. Merkittävää oli myös, ettei ensisuojaan tosiasiassa hakeuduttu ruo-
kailemaan vaan yösijan puuttuessa yöpymään. Päivittäinen asiakasruokailu 
oli aloitettu viisi vuotta aiemmin, ja sen havaittiin parantavan asiakkaiden 
yleiskuntoa ja jopa kuolintapaukset vähenivät. Kompromissiratkaisuna 
siirryttiin vuoden 2006 alussa päivittäiseen puuroateriaan.

Villa Väistö ja Kirvesmiehenkatu
Helpotusta asunnottomien tilanteeseen saatiin kun sosiaalivirasto reagoi 
akuuttiin ensisuojapaikkojen puutteeseen kahdella tilapäisellä yksiköllä. 
Villa Väistö avasi ovensa vuoden vaihteessa 2005–2006. Yksikkö käsitti 
yhden kerrostalon rapun. Neljässä kerroksessa oli pienyksiöitä, joihin voitiin 
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majoittaa reilut kolmekymmentä asiakasta. Majoitus oli yömajatyyppistä, 
ja tarkoitettu miehille, naisille ja pariskunnille. Asiakasohjaus tapahtui 
ainoastaan Herttoniemen asuntolan toimesta, olihan yksikkö tarkoitettu 
juuri sen asiakkaiden tilanteen helpottamiseen. Villa Väistön toiminta 
lakkasi noin kahdeksan kuukautta myöhemmin. 

Kirvesmiehen kadun tilapäinen yksikkö aloitti toimintansa helmi-
kuussa 2006 remontoituduissa entisissä ensihuoltolaitoksen tiloissa ja sille 
myönnettiin väliaikainen lupa majoituskäyttöön saman vuoden elokuun 
loppuun saakka. Asiakaspaikkoja oli 25 ja asiakasohjaus tapahtui Hertto-
niemen asuntolasta. Aluksi yöpyjiä oli noin viisi–kuusi henkilöä ja kevään 
mittaan käyttöaste nousi 80 prosenttiin. Toimintaperiaate oli ensisuoja-
tyyppinen ja asiakkaita majoitettiin sänkypaikoilla salissa yö kerrallaan 
kello 17.00–08.00. 

Herttoniemen asuntola, Villa Väistö ja Kirvesmiehenkadun yksikkö 
muodostivat 105 asiakaspaikan kokonaisuuden, jonka avulla pystyttiin 
majoittamaan kaikki yösijaa vailla olevat. Vuoden 2006 jouluna Villa 
Väistön tiloihin avattiin uusi yksikkö työnimellä Myllypadontie 4. Toimin-
nan tarkoitus oli jälleen paikata puuttuvia asuntolapaikkoja ja helpottaa 
Herttoniemen asuntolaan kohdistuvaa painetta. Yksikkö toimii edelleen ja 
on vakiintunut lähinnä naisasiakkaiden tilapäiseksi majoitusyksiköksi.

”Onks tää se Sahaajankadun asuntola?”
Herttoniemen asuntola ”Sahis”, usein paremmin Sahaajankadun asunto-
lana tunnettu, on 50-paikkainen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
asunnottomien sosiaalipalveluiden alainen yksikkö. Asuntola palvelee 
asunnottomia helsinkiläisiä miehiä tarjoamalla tilapäistä ja pysyvämpää 
majoitusta tarpeen mukaan. Asuntola on avoinna ympäri vuorokauden ja 
palvelujen piiriin voi hakeutua kuka tahansa asunnoton helsinkiläinen mies-
henkilö. Asiakkaat ohjautuvat yösijan puuttuessa Herttoniemen asuntolaan 
asunnottomien sosiaalipalvelujen majoitusvälityksen kautta, omatoimisesti 
tai sosiaalipäivystyksen ohjaamana. Myös poliisi tuo asiakkaita, ja esimer-
kiksi sairaaloista kotiutuvia asunnottomia ohjataan asuntolaan yöpymään. 
Tiloihin ei saa tuoda päihteitä, mutta päihtymys ei ole ensisuojaan pääsyn 
este. Asuntolassa on mahdollista tavata sairaanhoitajaa kaksi kertaa vii-
kossa, maanantaisin ja torstaisin kello 8.00–10.00 sekä sosiaalityöntekijää, 
joka on tavattavissa arkipäivisin virka-aikaan. Herttoniemen asuntolan 
ensisijainen tehtävä on tarjota väliaikaista asumispalvelua ensisuojassa, 
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turvata asiakkaille rauhallinen yösija sekä välitön ravinto-, hygienia- ja 
terveydenhuolto.

Taulukko 1. Vuoden 2008 tilastotietoja (Herttoniemen asuntolan majoitusohjelma 
2008).

Tunnusluku

Vuoden aikana yöpyneet asiakkaat 510 henkilöä
Uudet asiakkaat vuoden aikana 166 henkilöä
Poliisin tuomat asiakkaat vuoden aikana 403 henkilöä
Toteutuneet majoitusvuorokaudet 13 296 vuorokautta
Alle 10 vrk/vuosi yöpyneiden osuus 77,25 prosenttia
Asiakkaiden keski-ikä ~ 48 vuotta

Ensisuoja
Asuntola jakaantuu kahteen siipeen. Toisessa siivessä on ensisuoja eli niin 
sanottu märkä puoli, jossa majoitutaan usean hengen huoneissa patjoilla. 
Ensisuojan yhteydessä on myös erillisiä kahden hengen huoneita, joihin 
majoitetaan selvimpiä asiakkaita. Näistä niin sanotuista puolikuivista 
huoneista päihteettömien asiakkaiden on mahdollista siirtyä asuntolan 
puolelle, eikä erillistä katkaisuhoitoa välttämättä tarvita. Tilanteet sel-
vitetään tapauskohtaisesti ja niistä neuvotellaan työryhmässä. Palveluun 
sisältyy päivittäinen puuroateria, sauna kaksi kertaa viikossa, vaatehuolto 
sekä mahdollisuus käydä suihkussa joka päivä. Ensisuoja toimii hyvin ma-
talan kynnyksen periaatteella, esimerkiksi maksusitoumusta ei edellytetä. 
Kaikki yösijaa vailla olevat asunnottomat helsinkiläiset miehet pyritään 
ottamaan sisään. 

Ensisuojan asiakkaat ovat moniongelmaisia miehiä, joiden keski-ikä 
45–50 vuotta. Perinteisesti ensisuojassa yöpyvä mies on ollut kotoisin 
maaseudulta. Kädentöitä osaavana muutettiin Helsinkiin töiden perässä 
ja suurin osa tulijoista oli kirvesmiehiä, maalareita, muurareita tai seka-
työmiehiä. Miehet ovat niitä, jotka rakensivat Helsingin. Kun töitä oli, 
niitä tehtiin ja vapaa-aikaa vietettiin kosteasti miesporukoissa. Majoitus 
tapahtui usein epätyypillisissä olosuhteissa – työnantajan tarjoamassa 
parakissa tai asuntoloissa. Rakennustöiden ja työsuhteiden joustavuuden 
vähetessä miehet jäivät työelämän ulkopuolelle ja arjen täytti juopotte-
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lu asumismuodon vakiintuessa asuntoloihin. Näiden miesten elämässä 
päihteiden käyttö on totaalista ja ensisuojassa asuminen jaksottaista. (Vrt. 
Tapanainen 1989, 23; Reijonen 1987, 8.)

Nämä vanhemmat asiakkaat käyttävät päihdyttävänä aineena alko-
holia mutta rahanpuutteen vuosi ajoittain myös teollisia liottimia kuten 
Lasolia. Terveydentilan heiketessä he hakeutuvat katkaisuhoitoon, mutta 
kunnon parantuessa hoidosta usein palataan ”Alkon kautta” ensisuojaan. 
Kuten 63-vuotias asiakas asian totesi: ”Jos mä lopetan juomisen, niin se olis 
ku linnulta katkasis siivet.”  Toisinaan kipinä pidempään raittiuteen syttyy ja 
asuminen päihteettömässä asuntolassa onnistuu pitkäänkin, retkahduksia 
kuitenkin tapahtuu ja vanha kaveriporukka löytyy nopeasti ensisuojasta. 
Miesten tilanne ei kuitenkaan ole täysin epätoivoinen ja niin synkkä kuin 
äkkiseltään katsottuna saattaisi näyttää. Yllättävää on, että osa asuntolan 
miehistä ei ole katkera kohtaloonsa. He ovat tyytyväisiä siihen, että on 
paikka, jonne voi tulla humalasta huolimatta ja viettää yönsä sisätiloissa. 
Toivomuksena on kuitenkin inhimillinen, ihmisarvoinen kohtelu ja suhtau-
tuminen heihin; kritiikkiä saa osakseen asuntolan huono kunto. Asiakkaista 
aina muutama löytää elämälleen sisältöä myös raittiina, asuminen omassa 
asunnossa onnistuu ja paikka työelämästäkin voi löytyä.

Asiakaskunta nuorentuu
2000-luvun alkuvuosina ensisuojassa yöpyi satunnaisesti muutama nuo-
rempi asiakas. Asukkaat olivat useimmiten yli 40-vuotiaita. He olivat niin 
sanotun ensimmäisen aallon narkomaaneja ja käyttivät lähinnä amfeta-
miinia ja alkoholia sekaisin. Vuosien edetessä ensisuojan asiakkaiden ikä 
on polarisoitunut ja jakaantunut kahteen erilaiseen ryhmään. ”Vanhan 
liiton” iäkkäiden alkoholistien rinnalle on tullut ryhmä 20–30-vuotiaita. 
Näissä nuoremmissa asiakkaissa on huomattavissa päihdekulttuurin muu-
tos: lääkkeiden, huumeiden ja alkoholin sekakäyttö on tullut perinteisen 
alkoholin käytön tilalle. Vuosien edetessä tämä ero on vain selkiytynyt 
ja asiakaskunta nuorentunut entisestään. Huumausaineista amfetamiini, 
subutex ja kannabis ovat yleisimpiä. Niitä käytetään yhdessä alkoholin, 
rauhoittavien ja unilääkkeiden kanssa.
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”Nää nuoret vetää mitä käsiinsä saavat. Yksikin aamuvuoro alkoi sillai, et vessasta 
löyty pari veristä ruiskua lattialta ja röökihuoneessa notku kaksi sällii ihan vetelänä. 
Ne oli piikittänyt itteensä lihasrelaksanttia. Kaverit oli kuin piimää silkkisukassa, 
ihan vetkulina... No kyllä ne siitä tokeni, mut onks tos mitään järkee”. (Asuntolan 
ohjaaja)

Uusien nuorempien asiakkaiden taustoista löytyy yhteisiä piirteitä. Useat 
ovat olleet lastensuojelun asiakkaana: taustalla on huostaanottoja, koulun-
käyntivaikeuksia ja varhaisia kontakteja viranomaisiin, kuten sosiaalityönte-
kijöihin ja poliisiin, lähinnä varkauksien ja väkivallantekojen vuoksi. Heidän 
sijoittamisensa ensisuojan ulkopuolelle on vaikeaa häiriökäyttäytymisestä 
saatujen porttikieltojen vuoksi.

Ei vain päihdeongelmaisia
Ensisuojan asiakaskunta on viimeisten noin viiden vuoden aikana muut-
tunut myös muilta osin. Asiakaskunnan nuorentuessa ja päihteidenkäytön 
muuttuessa yhä moninaisemmaksi ovat myös niin fyysiset kuin psyyk-
kiset terveysongelmat lisääntyneet. Lisäksi maahanmuuttajien ja muiden 
ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä on kasvanut huomattavasti. 
Osaltaan perinteisen asiakaskunnan ikääntyessä heidän terveydentilansa 
rappeutuu, rankka elämä vaatii veronsa. Fyysinen kunto heikkenee, mikä 
näkyy liikkumisvaikeuksina ja yleisenä toimintakyvyn romahtamisena. 
Lisääntyvänä ryhmänä ensisuojan asiakaskunnassa on mielenterveyson-
gelmaiset, joilla päihteiden käyttö on hyvin satunnaista tai päihteitä ei 
käytetä ollenkaan. Heillä ongelmana on puuttuva tai heikko hoitokontakti, 
heikko hoitomotivaatio tai sairaudentunteen puuttuminen. Kun asunnot-
tomuuden vuoksi elämästä puuttuu kiintopiste ja tukikohta, on vaikeaa 
noudattaa lääkitystä, lääkkeet joko häviävät tai varastetaan, reseptejä ei 
kyetä uusimaan tai saadut lääkkeet syödään kaikki kerralla.

”Mielenterveysongelmaiset ovat väliinputoajia. Päihteiden käyttö on joillakin niin 
vähäistä, ettei katkolle ole asiaa ja sit sen verran runsasta, ettei mielenterveyspalvelui-
hin pääse… ensiks pitäis mennä katkolle. Asuntoloihin taas ei pääse, jossei lääkitystä 
ole, psyykkinen kunto on usein niin huono, ettei ne pärjää. No ensisuojassa ollaan 
kunnes tila menee niin huonoksi, että sairaalajakso järjestyy, toisinaan pakkohoito-
päätöksellä. Sit sairaalassa lääkkeet ja muut kohillaan ja kaveri hyvässä kunnossa. 
Kotiutuspäivä koittaa, niin sit ei satu olemaankaan vapaita asuntolapaikkoja ja 
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asiakas kotiutetaan ensisuojaan... siitä se kuvio lähtee taas alusta samalla kaavalla.” 
(Asuntolan ohjaaja)

Ulkomaalaistaustaisia asiakkaita yöpyy ensisuojassa lähes päivittäin, joista 
useimmat ovat naapurimaistamme Venäjältä ja Virosta mutta myös aina 
Afrikan mantereelta asti. Heidän taustansa vaihtelevat ja syyt asunnot-
tomuuteen ovat moninaiset. Osa on toisen tai kolmannen polven maa-
hanmuuttajia, jotka ovat nuoruudessaan kohdanneet samat suomalaisen 
yhteiskunnan ongelmat kuin muutkin ensisuojassa yöpyvät nuoret. Osa 
on tullut Suomeen työnhakuun, ja kun töitä ei ole löytynyt tai työsuhteet 
ovat satunnaisia, on ajauduttu asunnottomaksi. Taloudelliset vaikeudet 
tai parisuhteen katkeaminen saattavat myös ajaa ihmisiä ensisuojaan. 
Onpa ensisuojassa yöpynyt joskus turistejakin. Asiakaskunnan taustojen 
ja elämäntilanteen pirstaloituminen luo haasteita heidän jatkosijoittami-
selleen. Henkilökunnalla täytyy olla monipuolista osaamista ja herkkyyttä 
havainnoida asiakkaiden mahdollisuuksia ja tarpeita. Ikävän usein ensi-
suojassa yöpyminen pitkittyy sopivan sijoituspaikan puuttuessa tai eri 
palvelusektorin tahojen yhteistyön ollessa heikkoa.

Päihteetön asuntola
Asuntolan toisessa siivessä on 14-paikkainen miesten päihteetön asu-
misyksikkö, jossa asumiselta edellytetään omatoimista selviytymistä päi-
vittäisissä toiminnoista sekä päihteettömyyttä. Päihteettömällä puolella 
asiakkailla on käytettävissään sauna, pesutupa ja pieni kuntosali. Talo 
tarjoaa peruskalustetun yhden hengen huoneen, jossa on pöytä ja tuoli, 
vaatekaappi, kirjahylly, jääkaappi, televisioliitäntä sekä sänky liinavaat-
teineen. Huoneet ovat pienehköjä mutta niistä on mahdollista sisustaa 
yksilöllinen ja viihtyisä. 

Päihteettömältä puolelta siirrytään toipumisen myötä esimerkiksi tu-
kiasuntoon tai omaan asuntoon. Pyrkimyksenä on 6–12 kuukauden aikana 
järjestää asiakkaille asunto mutta käytännössä asuminen asuntolassa on usein 
paljon pitempi aikaista. Kun asiakas retkahtaa, hän siirtyy päihteettömältä 
puolelta ensisuojaan. Hän ei kuitenkaan menetä välittömästi paikkaansa, 
vaan voi palata takaisin, mikäli on motivoitunut päihteettömyyteen. 
Pitempi retkahdus johtaa kuitenkin uloskirjoitukseen. Rajana on yleensä 
noin viikko ja tällöin vauhtia haetaan usein asuntolan ulkopuolisista pal-
veluista, esimerkiksi katkaisuhoidosta. Asuntolan päihteetön puoli toimii 
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Yö tupakkahuoneessa. Kuva: Henrik Malmström.

tällä hetkellä melkoisella alikäytöllä, johtuen koko asuntolan rajoitetusta 
asiakaspaikkojen määrästä. Viidestäkymmenestä paikasta suurin osa täytyy 
varata ensisuojan käyttöön. Koska Herttoniemen asuntola on Helsingin 
ainoa päihtyneitä tilapäisesti majoittava yksikkö, on ensisuojaan tulijoita 
niin paljon, että toisinaan asuntolan kaikki paikat ovat käytössä.

Tällä niin sanotulla kuivalla puolella asui elokuussa 2008 neljä miestä. 
Päihteettömälle puolelle siirrytään asuntolan ensisuojan kautta, joten asia-
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kaskunta on samankaltaista. Etusijalla ovat ensisuojan vanhemmat asiak-
kaat. Vaatimuksena on yleensä viikko selvää jaksoa. Sijoitukset käsitellään 
ja päätetään työryhmässä ja yhdessä asiakkaan kanssa. Uudet asiakkaat ja 
eri tahojen lähettämät asiakkaat eivät mene jonon ohi, vaan jonon kärjessä 
ovat asuntolan omat asiakkaat. On tärkeää tietää ja tuntea päihteettömälle 
puolelle siirrettävät henkilöt, koska asuminen siellä on yhteisöllistä. Resurssit 
valvoa kuivan puolen toimintaa ovat rajalliset, koska vuorossa on vain kaksi 
ohjaajaa ja ensisuoja työllistää usein täysipäiväisesti. Tämän takia osaston 
toiminnan on säilyttävä mahdollisimman itsenäisenä. Osa asiakkaista käy 
työssä, osa käy erilaisilla työllistämiskursseilla, toiset taas viettävät aikaa 
joko asuntolassa oleskelemalla tai päiväkeskuksissa. Asuntolan puolella arki 
rakentuu viikoittain vaihtuvan siivousvuoron varaan. Siivoojan tehtäviin 
kuuluu päihteettömän puolen yleisestä siisteydestä huolehtiminen, johon 
kuuluvat yhteisten tilojen siivous sekä saunan pesu. Asuntolan päihteet-
tömällä puolella näkyy vielä tuo vanha perinteinen asiakaskunta, joille 
asuntola tarjoaa raittiuteen kannustavan ja turvallisen ympäristön.

Elämää ”kuivalla” puolella. Kuva: Henrik Malmström.
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Asuntolan päivärutiini

”Onks sul viinaa?” Ohjaaja kysyy sisään tulevalta asiakkaalta. ”Ei”, asiakas vastaa. 
”No mee sit hakee.” Ohjaaja ohjeistaa hymy huulilla... kumpaakin naurattaa. 
(Asuntolan ohjaaja)

Asuntolan päivärutiini määrittyy ensisuojan kautta. Päivä alkaa hyvin ai-
kaisin, ensimmäiset ensisuojassa yöpyneet heräilevät kolmen neljän aikaan 
aamuyöstä – toisten valvoessa läpi yön. Viiden jälkeen miehet lähtevät 
liikkeelle kohti ensimmäistä metroa ja yleensä kesäaikaan ensisuoja on 
melko tyhjä aamuvuoron saapuessa kello kahdeksan. Lämpimien säiden 
aikaan aamu lähtee käyntiin kahdeksan jälkeen, kun työntekijä kiertää 
ensisuojan läpi valoja sytytellen ja toivotellen hyvää huomenta. Aamun 
ensimmäinen tunti on kaikkein kiireisin, koska talo pyritään saamaan 
tyhjennettyä siivouksen tieltä kello yhdeksäksi, viikonloppuisin tuntia 
myöhemmin. Tuttujen kasvojen seassa on usein uusia asiakkaita, joita 
pitäisi ehtiä jututtaa. Krapula on kova ja on kiire kaupungille ”asioita hoi-
tamaan”. Siinä sitten tehdään pikahaastattelu ja kysytään, mistä asiakas 
on tulossa ja minne mahdollisesti menossa. Maanantait ja torstait ovat 
poikkeuksia, koska silloin saunotaan. Ensisuojan asiakkaille on sauna kello 
8.00–10.00. Tällöin haasteeksi muodostuu asiakkaiden saaminen pesulle. 
Kaikki keinot ovat sallittuja, on käytetty lahjontaa, lievää uhkailua, ja 
toisinaan ei anneta muuta mahdollisuutta. Hygieniasta huolehtiminen on 
liian monille yhdentekevää. 

Talviaikaan asiakkaita ei velvoiteta lähtemään ulos. Tästä huolimatta 
ensisuojaan jää hyvin harva. Ensisuojan tyhjennyttyä keskitytään siivouk-
seen ja valmistaudutaan tulevaan päivään. Laitosapulaisilla onkin melkoinen 
urakka päivittäin siivota ensisuoja yön jäljiltä. Ohjaajat hoitavat aamuvuoron 
aikana talon juoksevia asioita, kuten kaupassa käyntiä ja yhteydenpitoa 
yhteistyökumppaneihin. Sosiaalityöntekijän ja yöpyneiden asiakkaiden 
kanssa yhdessä mietitään tarkoituksen mukaisia ratkaisuja heidän elämän-
tilanteeseensa. Asunnottomien sosiaalipalvelujen majoitusvälityksen kanssa 
tehdään jatkuvaa yhteistyötä sijoitettaessa asiakkaita eteenpäin. 

Asuntolan asiakkaat pääsevät sisään kello 15.00 mutta osa on tullut 
pihamaalle viettämään aikaa jo aikaisemmin. Ensimmäiset asiakkaat 
hakeutuvat sisälle heti ovien avauduttua ja heille on järjestetty puuro-
ateria kello 15.00–16.00. Asiakkaita tulee yleensä tasaisesti aina puolille 
öin asti, sen jälkeen saattaa joku yksinäinen kulkija tulla, tai poliisi voi 
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tuoda muutamia asiakkaita ensisuojaan yöpymään. Asiakkaat nukkuvat, 
oleskelevat televisiota katsellen tai juopotellen pihapiirissä. Talo hiljenee 
kuitenkin yleensä puolenyön jälkeen, jolloin suurin osa asiakkaista menee 
nukkumaan, pian jo ensimmäisten herätessä. Ensisuojan ilmapiiri vaihtelee 
vuodenajan, sään, asiakkaiden lukumäärän ja henkilöiden mukaan.

”Parhaimmillaan asuntolassa vallitsee todella seesteinen tunnelma. Asiakkaat ovat 
hyväntuulisia ja viettävät aikaa television ääressä ja tupakkahuoneessa. Parhaana 
esimerkkinä voisi mainita yhden kauniin juhannusillan, jolloin grillattiin taka-
pihalla asiakkaille makkaraa. Oli lämmintä ja leppoisaa, kaikkein pahimmat 
häirikötkin oli iisisti ja siivoili toisten roskia pihalta pois. Toki arkenakin on usein 
mukavaa mutta toisinaan taas ei. Joinakin iltoina talo on ihan täynnä ja kaikilla 
äly ämpärissä. Talossa vallitsee kaaos, joka usein purkaantuu asiakkaiden välisinä 
väkivallantekoina... useimmiten vain lievänä painina, mutta on täällä kamalia 
asioitakin tapahtunut… pahat hetket mennään yleensä hurtilla huumorilla.” 
(Asuntolan ohjaaja)

Herttoniemen asuntola palvelusektorissa
Herttoniemen asuntola on siis ensisijassa asumispalvelua tarjoava yksik-
kö, jolla ei varsinaisesti ole katkaisu- tai kuntoutuspalvelua. Asuntola on 
palvelusektorissa alimmalla tasolla ja ensisuojan avulla kohdataan muuten 
tavoittamattomiin jäävä asiakasryhmä. Hoitoonohjaus sekä yksilökohtai-
nen palveluohjaus ovatkin asuntolan merkittävimpiä tehtäviä. Ensisuojan 
asukkaita ohjataan katkaisuhoito- ja kuntoutuspalveluihin sekä erilaisten 
asumispalvelujen piiriin. Herttoniemen asuntola muodostaa keskeisen 
väylän kuntoutus- ja hoitojärjestelmään. 

Useimmiten Herttoniemessä yövytään muutamasta päivästä noin 
reiluun viikkoon. Tällä aikavälillä löytyy yleensä uusi asuinpaikka. Osa 
asiakkaista kiertää palvelusektorissa ja yöpyy ensisuojassa aina päihteitä 
käyttäessään. Heille kertyy vuoden aikana viikkojen tai kuukausien jak-
soja ensisuojassa, kun päihteettömällä kaudella ollaan kuntoutuksessa tai 
asutaan asuntolassa. Monelle vakituisen asuinpaikan, kuten asuntolan ovi 
ei ole päihtymyksen vuoksi auennut: he yöpyvät ensisuojassa ja palaavat 
pääasialliseen asuinpaikkaansa kunhan ovat selvinneet humalastaan. Vielä 
vuosituhannen alkupuolella ensisuojassa yöpyneille kertyi paljon yöpymis-
vuorokausia ja alle kymmenen vuorokautta vuodessa yöpyneiden osuus 
oli viidenkymmenen prosentin luokkaa. Aktiivisella asiakasohjauksella 
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tilannetta on pystytty huomattavasti kohentamaan ja vuonna 2008 tuo 
osuus olikin hieman yli 77 prosenttia (taulukko 1). Hyvä tilanne saattaa 
muuttua koska viime vuosina asiakaskunta on nuorentunut ja asiakkaat 
ovat saaneet porttikieltoja asuntoloihin sekä häätöjä tukiasunnoista. Häirit-
sevän asumisen ja akuutin päihdeongelman vuoksi heidän sijoittamisensa 
Herttoniemen asuntolan ulkopuolelle on hyvin vaikeaa. 

Herttoniemen asuntolassa pyritään noudattamaan portaittaisen asu-
misen mallia, jossa asiakas nousee vaiheittain ensisuojasta puolikuivan 
puolen kautta asuntolan päihteettömälle puolelle. Sieltä hän sitten etenee 
tuetun asumisen kautta itsenäiseen asumiseen. Asumisen portaiden ensi-
askeleet otetaan ensisuojan puolella, työntekijöiden pyrkiessä antamaan 
asiakkaille mahdollisuuksia ja kannustamaan sekä tukemaan päihteettö-
myyteen. Tärkeää on myös olla luovuttamatta, vaikka kaikki ei menisikään 
suunnitelmien mukaan. Herttoniemen asuntolan suurena resurssina on 
”portaiden” olemassa olo. Avuksi ovat myös palvelusektorin muut toimijat, 
kuten katkaisupalvelut sekä erilaiset päihdehuollon yksiköt. Rajallisen 
paikkamäärän vuoksi suurin osa asiakkaista siirtyy talon ulkopuolelle 
muihin yksiköihin: sijoitukset tehdään asiakasta kuunnellen yhdessä 
asuntolan ohjaajien ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Työyhteisö
Herttoniemen asuntolassa työskentelee yksitoista vakituista ohjaajaa, joista 
yksi on vastaava ohjaaja. Kaikki ohjaajat ovat olleet pitkään sosiaaliviraston 
palveluksessa, ensisuojatyössä. Kahdella ohjaajista on sosionomin tutkinto, 
yksi on päihdealan ammattitutkinnon suorittanut ja muut ovat lähiohjaajia. 
Useimmat ovat kouluttautuneet työn ohessa. Tiimiin kuuluu vielä kaksi 
laitosapulaistaja sekä sosiaalityötekijä. Maanantaisin ja torstaisin käyvä 
sairaanhoitajakin kuuluu tavallaan remmiin, vaikka hänen pääpostinsa 
on Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa. Valtaosa työntekijöistä on miehiä. 
Ohjaajista kolme ja laitosapulaiset ovat naisia.

Laitosapulaiset huolehtivat asuntolan siisteydestä ja ensisuojan asi-
akkaiden saunottamisesta. Ohjaajien työ on kolmivuorotyötä ja vuorossa 
ollaan yleensä kahdestaan. Ohjaajat eivät koskaan työskentele yksin ja 
työparina on aina mies. Ohjaajien tehtävänkuva on moninainen: pääasial-
lisesti työ koostuu ohjaamisesta, neuvonnasta sekä järjestyksen ylläpidosta. 
Aamuvuoro alkaa kello kahdeksan, aamuisin asiakkaat herätetään ja kaksi 
kertaa viikossa saunotaan, ohjaajat avustavat laitosapulaisia saunottamisessa. 
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Aamun aikana asiakkaita pyritään sijoittamaan muun muassa asuntoloihin 
tai katkaisu- ja kuntoutushoitoon ja osa ohjataan terveydenhuollon piiriin. 
Iltavuorossa olevat ohjaajat kattavat ruokasalin ja valmistavat puuron. 
Asiakkaiden tullessa heidän henkilötietonsa otetaan ylös ja kirjataan ma-
joitusohjelmaan. Vanhojen tuttujen asiakkaiden kuulumisia kysellään ja 
uudet haastatellaan – kartoitetaan taustaa ja tiedustellaan tulevaisuuden 
suunnitelmia ja mahdollisuuksia. Tarvittaessa apuna käytetään sosiaaliviras-
ton asiakastietojärjestelmää (ATJ). Sisäänkirjauksen yhteydessä asiakkaan 
kunto tarkistetaan, päivän aikana mahdollisesti tulleet kolhut paikataan ja 
epäsiistit asiakkaat pyritään saamaan pesulle. Asuntolaan tulee runsaasti 
lahjoitusvaatteita, joista asiakkaat saavat puhtaat ja ehjät päällensä.

Poliittisilla päätöksillä on vaikutusta
Alkoholipoliittiset muutokset heijastuvat myös asuntolan arkeen. Edus-
kunnan laskiessa alkoholiveroa maaliskuussa 2004 vaihtuivat ensisuojan 
asiakkaiden Lasol-pöntöt viskipulloihin. Se oli kuitenkin hetken hekumaa, 
joka tasoittui nopeasti väkevien viinien ja korvikkeiden käytöksi. Pysy-
vämmän muutoksen sai aikaan saman vuoden alusta poistuneet alkoholin 
tuontimäärän rajoitukset ja Viron liittyminen Euroopan Unioniin. Tuonnin 
vapautuminen loi markkinat viinan kuljettajille ja ensisuojan asukkaista 
löytyi viinan kuluttajat. Tämän jälkeen korvikkeiden käyttö on ollut hyvin 
satunnaista. Herttoniemen asuntolan arjessa alkoholiveron alentaminen 
näkyi myös uutena asiakastulvana poliisin tuodessa asuntolaan enimmillään 
jopa kymmenkunta kaupungille sammunutta tai päihtyneenä toilaillutta 
miestä. Asuntolan henkilökunta onnistui kuitenkin liennyttämään tämän 
ilmiön tiukalla asiakasvalinnalla, sillä hyvin pian kävi selväksi, ettei suurin 
osa tuoduista henkilöistä ollut asunnottomia. Halvan alkoholin lumoissa 
oli vain kunto loppunut kesken, eikä poliisilla ollut intoa selvittää kyy-
tiin ottamiensa henkilöiden asumiskuvioita, olivathan putkatkin ääriään 
myöten täynnä. 
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Yhteiskunnallista vaikuttamista – ensisuojan tupakkahuoneen seinä.  
Kuva: Hannu Suvanto.

Uudet tilat
Herttoniemen asuntola perustettiin poikkeusluvalla määräaikaiseksi asun-
tolaksi asunnottomille miehille. Korvaavia tiloja on etsitty toistuvasti. 
Vuonna 2000 Herttoniemen asuntolan tilalle ryhdyttiin hahmottelemaan 
ensisuojan, tukiasumisen ja päiväkeskuksen yhdistävää palvelukeskusta. 
Tarve lähti juuri Herttoniemen kiinteistön huonosta kunnosta ja ajatuk-
sesta luoda parempaa palvelua. Ensisuojassa paljon yöpyville haluttiin 
saada mahdollisuus omaan huoneeseen ja entistä paremmat edellytyk-
set kuntoutumiselle. Palvelukeskuksessa yhdistyisi majoituksen lisäksi 
päivätoiminta, ateriapalvelut sekä sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän 
palvelut. Palvelukeskuksessa oli tarkoitus yhdistää Herttoniemen asuntola 
ja Pääskylänrinteen päiväkeskus. (Leijo 2000.) 

Eri virastojen edustajista koottu työryhmä etsi vuonna 2001 ensisuo-
jille ja asuntoloille uusia sijoitusmahdollisuuksia. Työssä tutkittiin noin 
kaksikymmentä eri vaihtoehtoa, joista sopivimpina pidettiin Lapinlahden 
Koivula-taloa, Hotelli Fennoa Kalliossa, Metsälän teollisuusalueen kahta 
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rakennusta ja kiinteistön Mäkelänkatu 46 rakentamatonta tontinosaa. 
Näistä esimerkiksi Mäkelänkadun vaihtoehto, kuten kaikki muutkin julki-
suuteen tulleen vaihtoehdot, kohtasivat voimakasta vastustusta. Pisimmälle 
saatiin vietyä teollisuusrakennuksen muuttaminen asuntolaksi Pitäjänmäen 
Takkatien teollisuusalueella, mutta tämäkin hanke kaatui naapureina ole-
vien yritysten ja kaupunginosayhdistyksen valituksiin poikkeamisluvasta. 
(Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta, kokous 2006.)

Hietaniemenkadun palvelukeskus

”Mä en sinne muuta, mä lähen sveduihin.” (66-vuotias asiakas, joka on nähnyt 
ensisuojat Lepakosta Herttoniemeen)

Herttoniemen asuntolan korvaavien tilojen suunnittelu lähti toden teolla 
käyntiin huhtikuussa 2005 ensimmäistä kertaa kokoontuneen ensisuoja-
ryhmän toimesta. Ryhmän tehtävänä oli kartoittaa palvelujen tarvetta ja 
suunnitella niiden järjestäminen tulevaisuudessa, olihan Herttoniemen 
asuntolan poikkeuslupa päättymässä elokuussa 2008. Tulevaksi konseptiksi 
alkoi hahmottua keskitetty malli, jossa yhdistyisi ensisuoja, päiväkeskus ja 
asuminen. Palvelukeskus olisi tarkoitettu niin naisille kuin miehillekin. 

Kesän aikana työryhmä selvitti ja kartoitti mahdollisia tontti- ja kiin-
teistömahdollisuuksia palvelukeskukselle. Kartoituksen pohjalta alkoi var-
teenotettavaksi vaihtoehdoksi muodostua Helsingin kaupungin omistama 
Hietaniemenkatu 5:n kiinteistö, jolla oli olemassa oleva asuntolakaava ja 
kiinteistön peruskorjaus oli muutenkin suunnitteilla lähivuosina. Kiinteistön 
riittävän suuri koko ja sijainti kantakaupungissa hyvien kulkuyhteyksien 
varrella olivat myös hankkeelle sopivia. Kapasiteettivaatimuksiksi arvioitiin 
Herttoniemen asuntolan asiakasmäärien pohjalta noin 60 ensisuojapaik-
kaa. Yhden yksikön mallin ajateltiin olevan helpoimmin toteutettavissa ja 
synergiaetujen lisäksi palvelukeskuksesta alkoi hahmottua tulevaisuuden 
osaamis- ja palvelukeskittymä. Vuonna 2006 palvelukeskusta alettiin 
toden teolla suunnitella Hietaniemenkadulle ja maaliskuussa 2008 alkoi 
kiinteistön peruskorjaus, jonka arvioitu valmistumisajankohta on touko-
kuu 2009. Palvelukeskus avaisi ovensa asiakkaille kesäkuun alusta 2009. 
Hankkeen viivästymisen vuoksi Herttoniemen asuntola jatkaa toimintaansa 
poikkeusluvalla, kunnes uusissa tiloissa päästään aloittamaan.
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Asunnottomien palvelukeskuksen tavoitteeksi asettui heikoimmassa 
asemassa olevien asunnottomien helsinkiläisten elinolojen radikaali paran-
taminen. Tarkoituksena on keskittää asunnottomille tarkoitetut palvelut 
yhteen keskeiselle paikalle sijoitettuun yksikköön. Keskittämisellä pyritään 
parantamaan asiakaskunnan elinoloja ja parantamaan heidän palveluiden 
käyttöään sekä palveluihin ohjautumistaan. Palvelukeskuksen tavoittee-
na on toimia vahvasti kuntouttavana ja eteenpäin ohjaavana yksikkönä. 
Tilapäismajoitusta tarjotaan Helsingissä ilman vakinaista yösijaa oleville 
naisille ja miehille. Majoituspalveluihin voi hakea ympäri vuorokauden 
myös päihtyneenä. Asunnottomille kohdennetut päiväkeskustoiminnot ovat 
asiakkaiden käytettävissä joka päivä ja tuetulle asumispalvelulle on noin 
55 paikkaa. Myös ympäristötyö kiinnittyi palvelukeskuksen toiminnan 
suunnitteluun. (Asunnottomien palvelukeskuksen toimintasuunnitelma 
2007.) Palvelukeskus liittyy myös vuosille 2008–2011 laaditun pitkäai-
kaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaisiin suunnitelmiin. 
Sen tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2011 
mennessä.

”Siel Hietsussa on kuulemma sängyt surffillakin, mähän muutan sinne ja alan 
juomaan.” (Asuntolan päihteettömällä puolella asuva asiakas)

Uusi asunnottomien palvelukeskus muistuttaa erehdyttävästi vanhaa 
Kyläsaaren hoitolaitosta; palvelukonsepti on sama. Ympyrä on sulkeu-
tunut. Kyläsaaren hoitolaitoksen alasajon aikaan puhuttiin ensisuojaa 
tarvitsevien asunnottomien katoamisesta tukiasumisen myötä. Silloin 
myös palvelukeskittymää pidettiin haitallisena sen luodessa ”alakulttuu-
ria” ympärilleen, kun asiakkaat saivat kaikki tarvittavat palvelut samasta 
paikasta. Asiakasohjaus yksikön ulkopuolisiin palveluihin koettiin vai-
keaksi. Nykyinen asunnottomuuden vähentämisohjelma korostaa jokaisen 
oikeutta omaan asuntoon ja tuen viemistä asiakkaan luokse, hänen omaan 
kotiinsa. Mutta onko siinä huomioitu asiakaskunnan elämäntilannetta, 
kun suurelle osalle jopa asuntolapaikan saaminen tai pitäminen osoittautuu 
lähes mahdottomaksi. Yksi vastaanottava yksikkö saattaa tulevaisuudessa 
olla kovin ruuhkainen.

Helsingissä asunnottomien suuri määrä yhdistyy heidän vaikeaan elä-
mäntilanteeseensa. Pääkaupungilla on vetoa niin hyvässä kuin pahassakin. 
Työntekijän näkökulmasta tuntuu, että näiden haastavien asiakkaiden 
kanssa palvelujärjestelmä on neuvoton. Asunnottomien palvelut ovat en-
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sisuojatyyppisen majoituksen osalta reagoineet lähinnä toistuvasti eteen 
tulevaan riittämättömään paikkakapasiteettiin sen sijaan, että tilanteisiin 
olisi varauduttu tai palveluja olisi rakentavasti suunniteltu. Palvelukeskus 
uusine tiloineen on tervetullut parannus akuutin yösijan puutteessa oleville, 
mutta sen valmisteluun on mennyt tuskastuttavan kauan aikaa ottaen 
huomion, että Herttoniemen asuntola perustettiin väliaikaiseksi jo vuonna 
1995. Asunnottomat asiakkaat ja heidän parissaan työskentelevät työntekijät 
ovat unohtuneet erilaisten organisaatiomuutosten koukeroihin. 

läHteet
Asunnottomien palvelukeskus Hietaniemenkatu 5b. Asuntolarakennuksen 

peruskorjaus. Hankesuunnitelma 13.4.2006. Helsingin kaupungin 
sosiaalivirasto. 

Asunnottomien palvelukeskuksen toimintasuunnitelma 2007. Helsingin 
kaupungin sosiaalivirasto. Asunnottomien sosiaalipalvelut.

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta. Kokouspöytäkirja 6/2006, 21.3.2006. 
Lausunto asunnottomien asuntolaa koskevasta valtuustoaloitteesta. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Palotarkastuspöytäkirja 19.8.2005.
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta. Kokousmuistio 4.5.2006. 
Herttoniemen asuntola. Kokousmuistio 3.12.1998. Helsingin kaupungin 

sosiaalivirasto.
Herttoniemen asuntola. Kokousmuistio 1.6.2005. Helsingin kaupungin 

sosiaalivirasto. 
Herttoniemen asuntolan majoitusohjelma 2008. Helsingin kaupungin 

sosiaalivirasto.
Leijo, Markku (2000) Kokousmuistio 9.5.2000. 
Pajunen, Jorma (2009) Sähköpostiviesti. [Luettu 16.3.2009]. 
Reijonen, Merja (1987) Taivas kattona. Raportti ulkona asumisesta alkutalven 

pakkasilla 1987. Sosiaalihallituksen raporttisarja nro 8/1987. Helsinki: 
Sosiaalihallitus.

Tapanainen, Erkki (1989) Metsien asukkaat. Tutkimus vuosina 1985–86 
Helsingissä maastossa asuneista miehistä ja naisista. Sosiaaliviraston 
julkaisusarja A7/1989. Helsinki: Helsingin sosiaalivirasto.



46  

Pääskylänrinteen päiväkeskus – 
kynnyksetön olohuone

marja-liisa tiKKa ja Katri joutselainen

Pääskynpesä, oli talvi tahi kesä... 
Löytyy päiväkeskus Kurvista, missä nurkan takana  
aamuseitsemästä heti istuu uskova ja pakana. 
On ruoka, kahvi, hoito, pyykki ynnä sauna, hengestä kaukana  
rapainen mieli ja kauna. Seura kaltaisesi, videot, stereot, päivän lehti,  
suosionsa taattu heti, kun sana kaupungille ehti. 
Pesässä tapaat Anut, Migtyt, Lissut, Jussit, näetpä kenties ihmeen:  
Kaijan komeat maitopussit! 
Taisto sen kun Malboroa päivät pitkin vetää, silloin tällöin  
ulos saattaa huppelisetää. 
Haavoihisi balsamia voit saada hoitsu Ullalta, siltä niin,  
jonka takamukset näyttävät herkkupullalta... 
Jos ruoka-ajasta myöhästyt, saat pitkää nenää, emäntä kun sanoo,  
on vain eijoota jäljellä enää.  
Ja, kovasti jos kutiaa, ryysyt kaappiin ja täit, ne pian huomaa,  
nyt viimeisen päiväsi näit: tulee raapimisesta loppu, kutinasta loppu,  
noille alivuokralaisille taivaaseen hoppu. 
Pikku-Raija pyykkää, mutta on kookas sen verran, että  
terveellisempää lie vaieta tämän kerran... 
Lea, pikkupyöreä hymy tiskin ja keittiön, kahvittaa, ravitsee niin herran kuin 
heittiön. Asiakkaista mainita sopinee erikseen Maire, välistä niin musta, että 
mieleen tulee Zaire. 
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Tyypeissä löytyy joka lähtöön varmaan, eipähän ole pelkoa päivän harmaan. 
Jollet oikein usko, tule ja tutustu! (Asiakas Jorkka 1992)

Sosiaalisuihkusta päiväkeskukseksi
Kokonaisvaltaisen asuntopolitiikan työryhmä ehdotti 17.12.1985 päivätyssä 
mietinnössään perustettavaksi asunnottomille tarkoitettuja palvelukeskuk-
sia. Mietinnössä todetaan, että asunnottomilta henkilöiltä puuttuvat ruo-
kailuun, henkilökohtaiseen siistiytymiseen ja omien vaatteidensa huoltoon 
sekä mielekkääseen toimintaan tarvittavat tilat. Asunnottomien päivätoi-
minnan kehittämiseksi haettiin mallia Lontoosta missä asunnottomille on 
järjestetty päivätoimintaa jo vuodesta 1977 asti (Ellisaari ym. 1986).

Elokuun alussa vuonna 1987 päihdehuolto-osasto avasi kokeiluna 
asunnottomille helsinkiläisille tarkoitetun pienehkön palvelupisteen Meri-
hakaan, jota asiakkaat kutsuivat ”sosiaalisuihkuksi” (Kaakinen ym. 1986). 
Muutaman viikon kuluessa etenkin peseytymis- ja pyykinpesutilojen runsas 
käyttö osoitti asunnottomien peruspalvelujen suuren tarpeen, johon vasta-
takseen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhteispalveluosasto perusti 
Pääskylänrinteen päiväkeskuksen Sörnäisten kaupunginosaan. Päiväkeskus 
aloitti toimintansa 26.3.1990. 

Päiväkeskus perustettiin tuottamaan peruspalveluita asunnottomille 
tai puutteellisesti asuville helsinkiläisille, ja se oli avoinna arkisin kahdek-
sasta neljääntoista. Toiminnan tavoitteena oli asiakkaiden oman arjen ja 
toiminnan tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Päiväkeskuksen 
oli tarkoitus toimia matalankynnyksen palvelupaikkana, mikä mahdollisti 
asiakkaiden asioimisen päiväkeskuksessa päihtyneenä ja nimettömänä. 
Alkuaikoina asiakaskunta koostui valtaosin ulkona asuvista, korvikkeita 
käyttävistä, alkoholiongelmaisista asunnottomista ja kriminalisoituneista 
miehistä. Kävijämäärä oli vuosittain liki 30 000. Naisia kävijöistä oli noin 
kymmenen prosenttia.

Peruspalveluina tarjottiin edullista ruokaa sekä sauna- ja pesulapalve-
lua. Saunomismahdollisuus asiakkailla oli maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin aamupäivällä, tiistaisin ja torstaisin oli mahdollisuus kuitenkin 
käydä suihkussa. Lisäksi päiväkeskuksessa tarjottiin terveydenhuollon 
peruspalveluita sekä neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon 
eri palveluihin. Alkutaipaleella järjestettiin aktiivista toimintaa asiak-
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kaiden ja lähialueen kanssa. Lehtiartikkelin ja raporttivihkon2 sivuilta 
löytyy merkintöjä muun muassa asiakkaille suunnatuista elokuva- ja 
kokkikerhosta, retkistä, ”talokokouksista”, keskustelu- ja yhteisöryhmistä, 
asiantuntijaluennoista sekä joistakin yrityksistä järjestää toiminnallista 
verstastoimintaa. Merkittävin saavutus oli kuitenkin luoda asiakkaille 
turvallinen ja ”kodintuntuinen” ympäristö.

”Täällä on aina hyvä ruoka ja kodin tuntua.” (Nainen)

Päiväkeskustoiminnan alkaessa 1990–luvun lopussa henkilökuntaa oli 
seitsemän: johtaja, sairaanhoitaja, kaksi ohjaajaa, emäntä ja kaksi laitosa-
pulaista. Heidän toimenkuvansa oli selkeästi rajattu omiin työtehtäviinsä 
ja vastuualueisiinsa painottaen kuitenkin työntekijöiden yhteistä vastuuta 
palveluiden toimivuudesta ja talon yhteisistä töistä. 

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen aukioloaikaa muutettiin asi-
akkaiden toiveesta niin, että päiväkeskus avasi ovensa aamulla tuntia 
aikaisemmin. Samalla saunomisaikaakin aikaistettiin. Aukioloajan muutos 
ei vaikuttanut päiväkeskuksen muihin toimintoihin.

1990-luvun puolivälissä ohjaajien toimenkuvaa laajennettiin ja asi-
akkaiden asuttamismahdollisuuksia pyrittiin parantamaan. Oma koti 
-projekti ja tukiasuntotyö tuli osaksi ohjaajien toimenkuvaa vuonna 1995 
(Pääskylänrinteen päiväkeskus, raportti 1995). Projekti käsitti kaksi yksiötä 
päiväkeskuksen läheisyydessä, jonne asutettiin runsaasti tukea tarvitsevia 
asiakkaita. Ohjaajat kävivät asukkaiden luona useita kertoja viikossa. 
Pääskylänkadulla sijaitseva tukiasunto sijaitsee myös päiväkeskuksen lä-
heisyydessä. Asunnossa asui kymmenen päihdeongelmaista miestä, joista 
osa oli fyysisesti huonokuntoisia. Asukkaat valikoituivat erityissosiaali-
toimiston sosiaalityöntekijän asumishaastattelujen perusteella. Ohjaajien 
antama tuki oli luonteeltaan kodinhoidollista, siivouksessa ja pyykinpesussa 
avustamista sekä virka-asioiden hoidossa auttamista. Tehtäviin kuului 
myös ennaltaehkäisevä ja ylläpitävä terveydentilan seuranta ja lääkehoi-
dosta huolehtiminen sekä tarvittaessa hoitoonohjaus. Lisäksi asiakkaita 
aktivoitiin itsensä ja asioidensa hoitoon sekä houkuteltiin vaihtoehtoiseen 
toimintaan retkille ja tapahtumiin kotona istumisen ja alkoholin käytön 
sijaan. Sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja päiväkeskuksen ohjaajat tekivät 

2 Pääskylänrinteen päiväkeskuksen henkilökunnan päiväkirja alkuvuo-
sista ja erityistapahtumista. 
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tukiasuntotyötä yhdessä, asukaskokouksia pidettiin myös säännöllisesti. 
Asukaskokouksissa puhuttiin tukiasunnon yhteisistä asioista. Tukiasun-
nolla pyrittiin käymään muutaman kerran viikossa, tarvittaessa useammin. 
”Oma koti” -projekti toimi useita vuosia ja mahdollisti monen asukkaan 
asuttamisen kaupungin vuokra-asuntoon.

Syksyllä 1997 tehdyssä asiakaskyselyssä asiakkaat toivoivat päiväkes-
kuksen olevan avoinna myös viikonloppuisin. Työntekijöiden vähyyden 
vuoksi ei voitu ajatella asiakkaita palveltavan lauantaina sekä sunnuntaina 
vaan päädyttiin palvelemaan heitä sunnuntaisin, jolloin muut päiväkes-
kukset olivat suljettuna. Työntekijöiden määrän ollessa sunnuntaisin neljä 
palvelut rajoitettiin ruokailuun ja ”olohuoneena olemiseen”. Kokeilu kesti 
kevään 1998 ajan ja asiakkaita kävi keskimäärin 80 päivässä.

”On se mukava, kun tämä on auki sunnuntaina, kun mikään muu paikka ei ole 
tähän aikaan aamusta auki” (Mies 1999)

Merihaan päiväkeskus suljettiin kokeiluluontoisesti vuoden 1998 kesällä 
ja saman vuoden lopussa toiminta päätettiin kokonaan lakkauttaa asia-

Pääskylänrinteen päiväkeskus.
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kasmäärän vähenemisen ja työsuojelullisten ongelmien vuoksi (Jussila 
1998). Merihaan työntekijöistä kaksi siirtyi Pääskylänrinteelle töihin, 
mikä mahdollisti keväällä pidetyn kokeiluluontoisen sunnuntain aukiolon 
vakinaistamisen. Kesäkuukausina päiväkeskus oli avoinna ainoastaan 
arkisin. Sunnuntain aukiolo koettiin asiakkaille tarpeelliseksi, mutta hen-
kilökuntaresurssien vähyys aiheutti usein arkisin palveluiden puuttumista. 
Vuonna 2005 sunnuntain aukiolo päätettiin lopettaa, jotta pystyttäisiin 
turvaamaan peruspalvelut arkipäivisin. Samanaikaisesti aukioloaikaa 
pidennettiin kahdella tunnilla. 

Henkilökunnan vastustuksesta huolimatta opioidiriippuvaisten meta-
doni korvaus- ja ylläpitohoito aloitettiin syksyllä 2001 osana päiväkeskus-
toimintaa. Vastustuksen keskeisimmiksi perusteluiksi nousivat kokemus 
narkomaanien ja alkoholistien kanssa tehdyn työn erilaisuudesta ja näiden 
ryhmien välisestä keskinäisestä skismasta sekä hoidollisen ja ei hoidolli-
sen toiminnan järjestämisestä samoissa tiloissa. Henkilökuntaa arvelutti 
ylläpitohoidossa olevien asiakkaiden kuntoutumisen onnistuminen tilassa 
missä muut asiakkaat voivat asioida päihtyneenä. Osa vastustuksesta oli 
normaalia muutosvastarintaa uutta ja vierasta toimintaa kohtaan. Korvaus- 
ja ylläpitohoitotiimiin palkattiin kaksi uutta työntekijää: sairaanhoitaja ja 
lähihoitaja. Työryhmässä oli kaikkiaan viisi työntekijää, joista kolme oli 
myös päiväkeskuksen työntekijöitä. Korvaus- ja ylläpitohoito aloitti kym-
menellä asiakaspaikalla, mutta niitä lisättiin vuonna 2003 kahteenkym-
meneen. Korvaus- ja ylläpitohoito oli hoidollista, paljon aikaa ja resursseja 
vaativaa. Asiakkaat hakivat päivittäin lääkkeensä, heille järjestettiin muun 
muassa toiminnallisia ryhmiä, retkiä ja korva-akupunktiota. Asiakkaat 
jaettiin vastuuhoitajille, joiden kanssa käytiin säännöllisesti omahoitaja-
keskusteluja. Lääkäri oli tavattavissa kaksi kertaa viikossa. Alkuvaikeuksien 
jälkeen toimintaan totuttiin ja se hyväksyttiin osaksi päiväkeskustoimintaa. 
Muutaman vuoden jälkeen henkilökunta kuitenkin nosti esille päiväkes-
kuksen päihtyneiden asiakkaiden vaikutuksen hoidossa olevien asiakkaiden 
pyrkimyksen päihteettömyyteen ja kuntoutumisprosessin etenemiseen. 
Keskustelua käytiin myös siitä onko korvaus- ja ylläpitohoito ylipäätään 
asunnottomien sosiaalipalveluiden tuottamaa palvelua. Sosiaalisen kuntou-
tuksen johtoryhmä päätti vuonna 2006 siirtää korvaus- ja ylläpitohoidon 
eteläisen A-klinikan alaisuuteen vuoden 2007 alusta lukien (Sosiaalisen 
kuntoutuksen johtoryhmä, kokousmuistio 2006). 
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Riittävän toimiva toimintamalli
2000-luvulla päiväkeskuksen toimintaa on kehitetty monella eri tavalla. 
Asiakkaita on otettu enemmän mukaan palveluiden suunnitteluun ja päivit-
täiseen toimintaan. Asiakkaat voivat ilmoittautua vapaaehtoistyöntekijöiksi 
aamulla päiväkeskukseen tullessaan. Tällöin he osallistuvat toimintaan 
esimerkiksi avustamalla tilojen loppusiivouksessa tai kaupassa käynnissä 
saaden vastineeksi maksuttoman lounaan, kahvia ja leipää päivän mittaan, 
sekä eväspaketin mukaansa. Vapaaehtoistyöntekijöitä otetaan päivittäin 
enimmillään viisi. Asiakkaiden kanssa on myös järjestetty erilaista toimintaa, 
esimerkiksi pelipäiviä ja retkiä. Erilaiset retket ovat olleet suurin menestys 
päiväkeskuksen toiminnan aikana. Toiminta on kuitenkin hiipunut hen-
kilökuntaresurssien ja asiakkaiden päihtymystilan vuoksi. 

Asiakaskunnassa on tapahtunut muutoksia päiväkeskuksen toiminnan 
aikana. 1990-luvun loppupuolella päiväkeskuksessa alkoi asioida enemmän 
narkomaaneja. Tuolloin päiväkeskuksessa oli erittäin levotonta, johtuen 
asiakaskunnan moniongelmaisuudesta ja henkilökunnan vähyydestä. 
Turvallisuussyistä päätettiin turvautua vartijapalveluihin, jotka edelleen 
ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Vartijan toimenkuvaan kuuluu 
valvoa yleistä rauhallisuutta ja puuttua häiriökäyttäytymiseen tarvittaessa, 
jotta jokaisella asiakkaalla olisi turvallinen olo. 

Päiväkeskuksen toiminnan aikana henkilökuntaa on määrällisesti 
ollut vaihtelevasti seitsemästä kahteentoista, pääosin naisia. Sunnuntain 
aukiolo sekä korvaus- ja ylläpitohoito vaativat enemmän resursseja ja sen 
vuoksi tuolloin henkilökuntaa on ollut enemmän. 

Päiväkeskuksen toiminta-ajatus on pysynyt kaikkina vuosina saman-
kaltaisena, vaikka erilaisia toimintatapoja on kokeiltu ja muutettu sekä 
koulutuksen että kokemuksen myötä. Pääskylänrinteen päiväkeskuksen 
tavoitteena on palvella syrjäytyneitä, asunnottomia tai puutteellisissa oloissa 
asuvia tukemalla heitä suoriutumaan arjestaan paremmin ja vastaamalla 
heidän perustarpeisiinsa. Tämä mahdollistetaan tarjoamalla heille tila, 
jossa erilaiset vuorovaikutussuhteet ovat mahdollisia, tarjoamalla heille 
fyysiseen hyvinvointiin liittyviä peruspalveluita, kuten edullista koti-
ruokaa ja sauna- ja pesulapalveluita, tukemalla itsenäistä suoriutumista 
ja vaikuttamalla edistävästi syrjäytyneiden suoriutumismahdollisuuksiin 
yhteiskunnassa. Päiväkeskus tarjoaa mahdollisuuden erilaisten ihmisten 
kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Päiväkeskuksen tarkoituksena on olla 
avoimuutta suosiva matalankynnyksen palvelupiste, jossa asiakkaat voivat 
asioida anonyymeina ja päihtyneenä.
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Päiväkeskuksessa pyritään edistämään asiakkaiden sosiaalista suoriu-
tumista. Ulkoisia suoriutumisedellytyksiä tuetaan peruspalvelujen tarjoa-
misen lisäksi asumisen ja taloudellisen toimeentulon osalta, esimerkiksi 
auttamalla hakemusten täyttämisessä ja asuntolapaikan löytymisessä. 
Yksinäisyyteen, ihmissuhde- ja sosiaalisiin ongelmiin pyritään vastaamaan 
kahdenkeskisin keskusteluin, ryhmäkeskusteluin ja vapaamuotoisten 
vuorovaikutustilanteiden avulla. 

Päiväkeskuksessa työskentelee tällä hetkellä johtaja, vastaava ohjaa-
ja, kolme ohjaajaa, sairaanhoitaja, emäntä ja kaksi laitosapulaista, sekä 
ostopalveluna kokopäiväinen vartija. Sairaanhoitaja työskentelee myös 
Herttoniemen asuntolassa kahtena aamuna viikossa. Sairaanhoitajan ja 
hoitajan vastaanotolla asiakkaat voivat muun muassa hoidattaa haavojaan, 
poistattaa tikkejään, mittauttaa verensokeriaan ja verenpainettaan ja saada 
esimerkiksi särkylääkettä. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös neuvonta ja hoi-
toon ohjaaminen esimerkiksi terveysasemille ja katkaisuhoitoasemille. 

Työntekijät tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Yhteistyö-
kumppaneina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa korostuvat asunnotto-
mien sosiaalipalvelut (asso), kaupunginosa-alueiden sosiaalipalvelutoimistot, 
edunvalvonta ja Hoitoa vailla – vaikea hoitaa -projektin työpari3, A-klinikat, 
selviämishoitoasema, katkaisuhoitoasemat, terveysasemat ja päivystävä 
lääkäripalvelu. Lähialueiden järjestötoiminnan kanssa päiväkeskuksella 
on monia yhteisiä asiakkaita. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, 
esimerkiksi Vailla vakinaista asuntoa ry:n (VVA ry), Pelastusarmeijan, 

3 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteishankkeessa 
aloitti työskentelyn sosiaaliviraston asunnottomien sosiaalipalvelujen 
sosiaalityöntekijä ja terveyskeskuksen psykiatrinen sairaanhoitaja 
keväällä 2006 jatkaen kaksivuotisen hankkeen loppuun vuoteen 
2008. Hankkeen tavoitteena oli asianmukaista psykiatrista hoitoa 
vailla olevien, väkivaltaisesti käyttäytyvien sekä vaarallisiksi koettujen 
psykiatrisesti oireilevien henkilöiden määrän kartoittaminen, hoidon- 
ja palvelutarpeen arviointi sekä uusien työmuotojen kehittäminen. 
Huomioitavaa hankkeen loppuraportissa on asunnottomien asiakkai-
den määrä. Kohderyhmään kuuluvia asiakkaita oli mukana 159, jotka 
kaikki olivat asunnottomia hankkeeseen ohjautuessaan. Hankkeessa 
käyttöönotetut toimintatavat vakiinnutettiin pysyväksi toiminnaksi 
Auroran sairaalan erityishoidon poliklinikalla ja Asunnottomien sosi-
aalipalvelutoimistossa vuoden 2009 alusta.



53

Sininauhasäätiön ja Diakonissalaitoksen kanssa on vakiintunutta, vaik-
kakaan ei säännöllistä. 

Asiakkaita lähellä
Asiakaskunnan kuvaaminen yksityiskohtaisesti on hieman ongelmallinen 
tehtävä, koska asiakkailta ei kysytä nimeä eikä muitakaan henkilötietoja. 
Pääskylänrinteen päiväkeskuksen palvelut on kohdennettu asunnottomille 
tai puutteellisissa oloissa eläville. Asiakaskunta koostuu pääosin päihde- 
(alkoholi-, lääke- ja huumeriippuvaisista) sekä mielenterveysongelmaisista 
miehistä. Naisten osuus päiväkeskuksen asiakkaista on noin 10 prosenttia. 
Asiakkaiden ikäjakauma on laaja: nuorista aikuisista aina vanhuksiin asti. 
Suurin osa asiakkaista on vakiokävijöitä, jotka käyvät päiväkeskuksessa 
lähes päivittäin.

Valtaosa päiväkeskuksen asiakkaista syksyllä 2008 asuu asuntoloissa 
ja muutama asiakas yöpyy rappukäytävissä tai teltassa. Suurinta osaa asi-
akkaista yhdistää syrjäytyminen yhteiskunnan niin sanotuilta normaaleilta 
toiminta-areenoilta, kuten esimerkiksi työelämästä ja sosiaalisista verkos-
toista. Monilla asiakkailla ongelmat ovat kasautuneet ja huono-osaisuus 
näkyy useilla eri elämänaloilla. Runsas päihteidenkäyttö ja mielenterveyden 

Kuva: Henrik Malmström.
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ongelmat aiheuttavat vaikeuksia niin ulkoisen kuin sisäisenkin elämän-
hallinnan suhteen. 

Vuonna 2008 asiakaskäyntejä oli hieman yli 20 000 ja aukiolopäiviä 
oli 251. Koko 1990-luvun ja 2000-luvun alkuvuosina kävijämäärät olivat 
reilusti yli 20 000 asiakaskäyntiä vuodessa, parhaimmillaan lamavuosina 
1992–1993 lähes 30 000. Viime vuosien asiakasmäärien vähenemiseen ovat 
vaikuttaneet muun muassa pitkäaikaisasunnottomien parantunut asutta-
mistilanne ja asunnottomuuden vähentämiseen ja poistamiseen tähtäävät 
toimenpiteet sekä kolmannen sektorin lisääntyneet päiväkeskuspalvelut.

Päiväkeskustyössä on huomioitava asiakkaan omat toimintavoimat 
ja tavoitteet. Työntekijöiden tehtävänä on tukea ja ohjata asiakasta mutta 
asiakkailla on oltava myös mahdollisuus vapaaseen oleskeluun päihty-
neenäkin ilman tavoitteellisia toimia tai kuntoutussuunnitelmia. Vapaan 
yhdessäolon ja sallivan ilmapiirin suosiminen, asiakkaiden itsemääräämis-
oikeuden kunnioittaminen sekä asiakkaiden kohtaaminen tasavertaisina 
ja arvokkaina yksilöinä mahdollistaa luottamuksellisen asiakassuhteen 
syntymisen. 

Pitkän tähtäimen työskentely on usein haasteellista. Asiakkaiden ti-
lanteet ja toiveet voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Työskentelyn on oltava 
asiakaslähtöistä ja perustuttava asiakkaan tavoitteisiin. Asiakkailla on usein 
negatiivisia kokemuksia itsestään sekä ympäröivästä yhteiskunnasta, niin 
julkista palvelusektoria kuin yksityisiä kansalaisiakin kohtaan. Negatiivi-
nen suhtautuminen aiheuttaa asiakkaissa turhautumista, epäluuloisuutta 
ja luottamuksen puutetta, joka kohdistuu erityisesti palvelujärjestelmään 
ja sen hankaluuteen. Asiakkaita on usein vaikea motivoida tai saada si-
toutumaan mihinkään. 

Päiväkeskuksessa vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Työntekijöillä 
on oltava valmiudet kohdata erilaisia asiakkaita. Asiakkaiden ulkoinen 
olemus ei saa vaikuttaa siihen, millaisen kuvan me asiakkaasta luomme tai 
miten me heitä kohtaamme tai kohtelemme. Asiakkailla on oikeus tulla 
huomioiduksi ja kuulluksi tasavertaisena kansalaisena. Heillä on oikeus 
päiväkeskuksessa purkaa tuntojaan ja mietteitään ja tämä saattaakin usein 
tapahtua äänekkäästi. Henkilökunta joutuu toisinaan edustamaan koko 
virkakoneistoa ja saa osakseen huudon, jossa purkautuu ehkä vuosienkin 
pettymykset. Henkilökunta sekä muu asiakaskunta ei aina voikaan välttyä 
aggressiiviselta tai uhkaavalta käytökseltä, mutta useimmiten väkivaltainen 
käytös on asiakkaiden keskinäistä välien selvittelyä, johon henkilökunnan 
on turvallisuuden takaamiseksi puututtava. Hyvällä vuorovaikutuksella, 
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kärsivällisyydellä ja jämäkkyydellä kuitenkin luodaan pohjaa asiakkaan 
turvallisuuden tunteelle. Luottamus ja kunnioitus puolin ja toisin asiak-
kaan ja työntekijän välillä on äärimmäisen tärkeää ja ehtona asiakastyön 
onnistumiselle. 

Työskentelyn painopiste on asiakkaiden elämäntilanteeseen paneutu-
misessa ja asiakaskontaktien luomisessa. Tämä vaatii aikaa, koska luottamus 
syntyy usein vapaamuotoisen yhdessäolon, tutustumisen ja tuttuuden 
kautta. Erityisesti ohjaajilla on tässä suuri rooli. Heidän tulee olla helposti 
lähestyttävissä. Tutustumisen ja vapaamuotoisen vuorovaikutuksen myötä 
voidaan edetä asiakkaan tarpeiden erittelyyn ja asioiden hoitamiseen ja jär-
jestelyyn yhteistyössä muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Toiminnassa ja 
työskentelyssä on huomioitava kyseessä olevan asiakasryhmän erityispiirteet 
sekä päiväkeskuksen perimmäinen ja ensisijainen tarkoitus.

”Olen kiitoksen ”velkaa” päiväkeskuksille! Tämä on tärkeä ja nykyaikainen tukipal-
velu monelle ihmiselle. Kiitos myös avusta tukiasunnon saamisessa.” (Mies 1998)

Päiväkeskuksessa kesällä 2006 ollut tulipalo, jonka johdosta päiväkeskus 
oli suljettuna viisi kuukautta, on myös vähentänyt asiakasmäärää jonkin 
verran.

Päiväkeskus on kuitenkin halunnut pitää ovensa avoinna kaikille 
kiinnostuneille. Tästä johtuen yksikön palveluita ovat jonkin verran käyt-
täneet myös muut kuin sosiaalihuollon vakioasiakkaat, esimerkiksi lähi-
seudun eläkeläiset. Tämä periaate on kuitenkin osoittautunut toimivaksi 
siinä mielessä, että se on madaltanut yksikköön hakeutumisen kynnystä. 
(Pääskylänrinteen päiväkeskus, perustussuunnitelma 1987.) Tiloja on myös 
vuokrattu iltakäyttöön esimerkiksi AA-ryhmille.

Pääskylänkadun tukiasunto on myös Helsingin sosiaaliviraston asun-
nottomien sosiaalipalveluiden alaisuuteen kuuluva, nykyisin yhdeksänpaik-
kainen ikääntyvien päihdeongelmaisten miesten asumisyksikkö. Tukiasunto 
on joillekin välietappi matkalla itsenäiseen asumiseen ja toisille se muo-
dostuu pidempiaikaiseksi kodiksi. Tällä hetkellä pisimpään tukiasunnossa 
yhtämittaisesti asunut asiakas on ollut siellä noin 10 vuotta. Tukiasunto 
sijaitsee Pääskylänrinteen päiväkeskuksen läheisyydessä ja päiväkeskuksen 
ohjaajat vastaavat edelleen asunnon käytännön asioiden hoitamisesta. 

Jokaisella asukkaalla on tukiasunnossa oma pieni huone, jossa on 
tavallisesti sänky, liinavaatteet, pöytä, kaksi tuolia, vaatekaappi ja jää-
kaappi. Asukkailla on myös mahdollisuus tuoda huoneeseensa omia 
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huonekalujaan ja tavaroitaan. Yhteisinä tiloina ovat wc- ja peseytymistilat, 
olohuone ja keittiö. 

Tukiasunnon asukkailla on mahdollisuus käyttää päiväkeskuksen 
palveluita kuten esimerkiksi pesula- ja sairaanhoitajan palveluita. He voivat 
syödä tai saunoa tai vaan oleilla päiväkeskuksessa. Asukkailla on myös 
mahdollisuus saada apua päiväkeskuksen työntekijöiltä niin fyysisissä ja 
terveydellisissä kuin psyykkisissä ja sosiaalisissakin ongelmissa kuin myös 
asioidensa hoitamisessa. 

Sosiaalityön menetelmät ovat tukiasuntotyössä pitkälti samoja kuin päi-
väkeskuksen asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Tukiasunnolla työskente-
lyssä on kuitenkin huomioitava asumisen tukeminen ja asumisviihtyvyyden 
tiukempi kontrolli. Keskiössä on myös päihteiden käyttöön liittyvä ennalta 
ehkäisevä työ ja häiriökäyttäytymisen minimoiminen, jotta asuminen 
yksikössä on mahdollista ja jotta asukkaat eivät häiritsisi taloyhtiön muita 
asukkaita. Tukiasunnon asukkaiden kanssa työskenneltäessä on muistettava, 
ettei heilläkään lähtökohtaisesti ole kuntoutumis- tai raitistumistavoitteita. 
Tukiasunnon ensisijaisena tarkoituksena on tarjota asukkailleen koti ja tukea 
heitä asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tukiasunnon asukkaat tarvitsevat 
tukea asumiseensa, mutta heidän pitäisi pystyä elämään ja asumaan ilman 
ympärivuorokautista, tehostettua valvontaa. Miesten kykyä itsenäiseen 
asumiseen seurataan. Henkilökunnan tukikäynnit tukiasunnolla ovat olleet 
vaihtelevia. Vähäiset käynnit aiheuttavat tukiasunnon miehissä levotto-
muutta ja tyytymättömyyttäkin, mikä puolestaan aiheuttaa lisääntyvää 
päihteidenkäyttöä ja häiriökäyttäytymistä. Nyt tukiasuntotyöhönkin on 
kehitetty uusia toimintamalleja ja suunnitelmallisuutta henkilökuntati-
lanteen parantumisen myötä. Tällä hetkellä tukiasunnon elämänmenoa 
seurataan käymällä siellä lähes päivittäin ja järjestämällä joitakin kertoja 
viikossa pientä toimintaa muun muassa levyraati iltapäiviä ja yhteisiä ruoan 
laittopäiviä. Nykyiset tukiasunnon asukkaat tarvitsevat seurantaa, tukea ja 
apua kohtuullisen runsaasti. Monilla asukkaista on vakava päihdeongelma, 
sekä somaattisia jatkuvaa hoitoa vaativia sairauksia. 

Asukkaiden pitäisi itse huolehtia niin henkilökohtaisesta kuin asuin-
tilojensakin hygieniasta, puhtaudesta ja siisteydestä. Myös yleisten tilojen 
siisteyden ylläpitämisestä huolehtiminen kuuluu asukkaille, tosin tukikodilla 
käy myös ulkopuolinen siivouspartio kerran viikossa ja päiväkeskuksen 
henkilökunta osaltaan avustaa siivouksessa.

Kuten jo mainittu, Pääskylänkadun tukiasunnosta vastaaminen on 
kuulunut Pääskylänrinteen päiväkeskuksen työntekijöille. Tukiasunnolle 
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päiväkeskuksen muutto Hietaniemenkadulle avattavaan yksikköön kesällä 
2009 aiheuttaa suuria muutoksia. Tukiasunnon valvonta- ja ohjaustoimin-
toihin liittyvät kysymykset ovat hyvin alkutekijöissään. Tämän hetkiset 
asukkaat tarvitsevat runsaasti tukea, seurantaa ja apua – on vielä kysymys-
merkki miten näihin haasteisiin tullaan vastaamaan. 

Innolla kohti tulevaisuutta 
Päiväkeskustyöskentely näinä vuosina on ollut haasteellista, vaihtelevaa 
ja työntekijää palkitsevaa. Asiakasryhmän erityispiirteet, ajankohtainen 
yhteiskunnallinen keskustelu, asunnottomuuden vähentämiseen täh-
täävät toimenpiteet ja uusi Hietaniemenkadulle avattava palvelukeskus 
asettavat haasteita ja tuovat muutoksia myös päiväkeskustyöskentelyyn. 
Palvelukeskus ja kahden toimipisteen, Pääskylänrinteen päiväkeskuksen 
ja Herttoniemen asuntolan yhdistyminen mietityttää niin henkilökuntaa 
kuin asiakkaitakin.

Asunnottomuus yhteiskunnallisena ilmiönä on tällä hetkellä saanut 
osakseen suurta huomiota. Koko 2000-luvun ajan sekä valtion että pää-
kaupunkiseudun kuntien toimesta on etsitty ratkaisuja asunnottomuuden 
poistamiseksi. Julkisessa keskustelussa on puitu runsaasti julkisen ja kol-
mannen sektorin aikeita rakentaa uusia asumisyksiköitä asunnottomille 
tai puutteellisissa oloissa eläville. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentä-
misen ja poistamisen tarpeeseen vaikuttavat eettinen, oikeudellinen ja 
yhteiskuntataloudellinen näkökulma. Keskeinen perustelu asunnotto-
muuden poistamiselle on kaikille kuuluva ihmisarvo. Jokaisella ihmisellä 
on oikeus asuntoon, turvalliseen paikkaan, jossa olla ja elää. Oma asunto 
luo edellytykset elämänhallinnan ja oman identiteetin vahvistamiseen. 
Suomen perustuslaki turvaa ihmisille kotirauhan ja yksityisyyden suojan. 
Lainsäädännöllä on vahvistettu asumisen oikeuksia ja tehostettu toimen-
piteitä asunnottomuuden vähentämiseksi. Pitkäaikaisasunnottomuuden 
poistaminen on myös yhteiskuntataloudellisesti kannattava ja tarkoituk-
senmukainen investointi. 

Asunnottomuus ei kuitenkaan ole pelkkä asuntopoliittinen ongelma. 
Pitkäaikaisasunnottomuus ei poistu vain asuntoja rakentamalla, vaan tarvi-
taan myös eritasoisia ja -sisältöisiä tukipalveluja. Pitkäaikaisasunnottomien 
ongelmat ovat usein huono-osaisuuden kärjistynyttä kasautumista, kuten 
työttömyyttä ja muita taloudellisia ongelmia, päihteiden väärinkäyttöä, 
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mielenterveyden ongelmia, rikollisuutta ja sosiaalisia sekä terveydellisiä 
ongelmia. 

Lisääntynyt päihteiden ongelmakäyttö sekä kaksoisdiagnoosipoti-
laiden kasvava määrä asettavat haasteita myös päiväkeskustyöskentelylle. 
Asiakkaat vaikuttavat olevan entistä huonompikuntoisia ja heidän ongel-
mansa ovat entistä moninaisempia ja heijastuvat useille eri elämänaloille. 
Moniongelmaisen asiakaskunnan kanssa työskentely vaatii laaja-alaista 
tietotaitoa ja moniulotteista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Asiakkaat 
tarvitsevat yhä enemmän ja entistä monimuotoisempaa apua, tukea ja 
ohjausta. Palvelukeskuksessa tämä sekä palvelu- ja kuntoutussuunnitel-
mien laatiminen ja toteuttaminen mahdollistunee moniammatillisen ja 
riittävän henkilökuntamäärän ansiosta. Asiakkailla on mahdollisuus saada 
saman katon alta useita eri palveluita. Tämä voi helpottaa sekä selkeyttää 
asiakkaiden asioimista palvelujärjestelmässä, mutta toisaalta se voi myös 
vähentää asiakkaiden aktiivisuutta ja hakeutumista palvelukeskuksen 
ulkopuolelle. 

Päiväkeskuksen toiminnan muuttaessa asiakkaiden on jälleen löydet-
tävä tämä uusi tila ja sopeuduttava uusiin tapoihin, sääntöihin ja ainakin 
osittain uuteen henkilökuntaan. Uusi palvelukeskus sijoittuu kuitenkin 
keskeiselle paikalle, hyvien kulkuyhteyksien varrelle, joten asiakkaat var-
masti löytänevät paikan. 

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa tulee olemaan päivätoimintojen 
lisäksi päivystysluonteista asumista sekä tilapäistä asumispalvelua. Päivä-
toiminnot ovat asiakkaiden käytössä samalla toimintaperiaatteella kuin 
Pääskylänrinteellä laajennettuna joka päivä aamuseitsemästä iltaseitsemään. 
Päivätoiminnot pystyvät vastaamaan reilun sadan asiakkaan päivittäisiin 
tarpeisiin. Niihin kuuluvat ruokapalvelut, sauna- ja vaatehuolto sekä eri-
laiset toimintaryhmät. Asiakkailla on myös mahdollisuus tavata arkisin 
sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö 
näyttelee suurta roolia asiakkaiden terveyspalveluiden osalta. Asiakkaat 
tarvitsevat tällä hetkellä runsaasti terveyspalveluita, joita heidän tuntuu 
olevan mahdotonta saada. Asiakkaiden edunmukaista olisi järjestää riittävät 
palvelut joko palvelukeskukseen tai nimetä lääkäri tai terveysasema, joka 
heitä tarvittaessa hoitaa. Näin asiakkaat saataisiin hoidon piiriin ja heidän 
terveydentilansa kohenemaan huonosta edes kohtuulliseksi.

Ruokapalveluihin on suunniteltu kuuluvaksi maksuton aamiainen, 
edullinen lounas ja päivällinen sekä koko aukioloajan kahvia ja voileipää. 
Sauna- ja vaatehuolto toimivat joka päivä aamuseitsemästä iltapäivään. 
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Erilaisten toimintaryhmien järjestäminen, ohjaaminen ja asumisen tuki-
toimet kuuluvat ohjaajien toimenkuvaan. Asuinkerroksissa on yhteensä 
viisikymmentäkolme paikkaa, joista yhdeksän on varattu naisille ja seit-
semälle liikuntarajoitteiselle asiakkaalle. Asumiseen suunnattu tuki on 
kokemuksesta osoittautunut hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Työntekijän 
huoli asukkaiden jatkoasuttamisesta on suhteellisen suuri ilman siihen 
tarkoitettuja paikkoja. Hietaniemenkadun palvelukeskuksesta siirtymi-
nen eteenpäin voi osoittautua liian hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. 
Kaikki asukkaat eivät välttämättä kykene itsenäiseen asumiseen suuresta 
tuesta huolimatta.

Hietaniemenkadun palvelukeskuksen avauduttua jokainen siirtyvä 
työntekijä joutuu henkilökohtaisesti pohtimaan ja etsimään omaa paik-
kaansa uudessa työyhteisössä ja uudet tulevat työntekijät joutuvat hakemaan 
oman paikkansa kahden entisen työyhteisön keskeltä. Tällä hetkellä päivä-
keskuksessa suurimpia ongelmia henkilökunnan keskuudessa aiheuttanee 
se, ettei toisen toimenkuvaa välttämättä tunneta riittävän hyvin. Ne, jotka 
vastaavat fyysisestä työstä kuten esimerkiksi siivouksesta ja ruokahuollosta, 
kokevat välillä tekevänsä raskaampaa työtä kuin ne, jotka tekevät ohjaavaa 
sosiaalityötä. Toisinaan asiakkaiden fyysisiin perustarpeisiin vastaaminen 
(ruokahuolto ja puhtauteen liittyvät palvelut) saa todella suuren arvon ja 
ainakin osa henkilökunnasta nostaa sen ensisijaisen merkittävään rooliin. 
Toisaalta sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien parissa työskentely ja 
asiakkaiden auttaminen voi osaltaan olla henkisesti hyvinkin raskasta. 
Keskusteleminen päihtyneen ja ahdistuneen asiakkaan kanssa on usein 
väsyttävää ja auttamisen vaikeus ajoittain masentavaakin. 

Henkilökunnasta huokuu myös normaalia muutosvastarintaa uutta 
palvelukeskusta ja sen eri toimintoja kohtaan ja keskustelua käydään 
siitä, mitä palveluja asiakkaille tulisi tarjota ja mitä taas missään nimes-
sä ei. Tavoitteenamme uudessa palvelukeskuksessa on, että säännölliset 
henkilökunnan yhteiset palaverit ja työnohjaus auttavat hahmottamaan 
kunkin toimipisteen tai toimintamuodon merkityksen. Alustavaa työtä 
tähän on jo aloitettu Pääskylänrinteen päiväkeskuksen ja Herttoniemen 
asuntolan henkilökunnan yhteisillä säännöllisillä työvalmennuspäivillä 
ja työpaikkakokouksilla. Avoinna toistaiseksi on, työskenteleekö kukin 
omissa pisteissään vai onko toiminnan ideana ”kaikki tekee kaikkea” 
-periaate. Henkilökunnan kiertävää toimintamuotoa puoltaa se, että sen 
avulla kukin saisi kuvan talon eri toiminnoista. Ainakin alkuvaiheessa 
tämä olisi hyödyksi, mutta pidemmän päälle tällaisella toimintamallilla 
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saattaisi kuitenkin olla joitakin huonoja puolia niin työn kehittämisen 
kuin asiakkaidenkin kannalta. Pitkäntähtäimen suunnittelu ja työn ke-
hittäminen sekä toimipisteeseen tai työtehtäviin sitoutuminen voisi olla 
hankalampaa. Asiakkaiden olisi vaikeampaa hahmottaa kenen puoleen he 
kääntyvät kussakin asiassa ja luottamuksellisen asiakassuhteen luominen 
olisi haasteellista työntekijöiden vaihtuessa. 

Joulupäivän aamuna tuli viesti ”Pääskynpesän” ajalta –  
sydämen kyllyydestä kiitokseen. 
Nyt on uusi vuosi, viimeinen tässä kodissa. 
Kiitämme kaupunkia ja työntekijöitä jotka olivat vuosia täällä.  
Tulivat niin tutuiksi – ystäviksi! 
Kiitämme uusista jotka nyt ovat kanssamme. Erikoiskiitos – .  
Hän on järjestänyt meille monta hyvää asiaa. Kuunnellut huolemme ja  
murheemme aina apuun asti. Myös voittoisia hyviä viestiä on tullut. 
Vuosia saapuivat uskolliset, kävivät päivittäin. Merkkipäivät kruunasivat  
kukkasilla ja vielä nytkin. On ollut koti mihin tulla, jokainen voimiensa mu-
kaan. Jos joskus heikkoa oli, niin apu on aina tullut. Ympäristön asukkaat  
ovat eläneet rauhassa. 
Muistelen vuosia. Niin monet ovat nukkuneet pois. On kuitenkin  
lapsuudesta elämänvirtaa pitkin perille ikuiseen lepoon. 
Tämä koti on ollut osa eletystä elämästä. Pieni paikka, joka oli avoin  
kaikille, nyt meitä muistot kuljettaa. ”Alusta asti mukana ollut.”  
( Nainen 2008) 
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Koisoranta – ensisuojasta 
palvelukeskukseksi

tuulia HoKKanen

Vantaan ensisuoja, Koisorannan päivystävä hoitokoti aloitti toimintansa 
11.12.1989. Heti toiminnan alettua todettiin, että noin 500 neliömetrin 
huoneistoalan käsittävä talo oli palvelujen kysyntään nähden liian pieni. 
Tilapäistä yöpymismahdollisuutta käyttävät asiakkaat joutuivat nukku-
maan lisäpatjoilla lattioilla, vaikka suunnittelun lähtökohtana olivat olleet 
sängyt. Mitään varsinaista päiväkeskustilaa, jossa asiakkaat olisivat päivisin 
voineet oleskella, ei ollut. Myös henkilökuntatilat olivat riittämättömät. 
Koko talossa oli vain kaksi työhuonetta, vaikka henkilökuntaa oli yh-
teensä 14. Siten laajennuksesta alettiin puhua melkeinpä yhtä aikaa talon 
valmistumisen kanssa.

Heinäkuussa vuonna 2007 se sitten tapahtui. Upouusi kaksikerroksi-
nen 1500 neliömetriä käsittävä uudisrakennus, Koisorannan palvelukeskus 
oli valmis. Piskuinen päivystävä hoitokoti jäi historiaan, mutta sen entiset 
tilat korjattiin päihdepalvelujen tuetun asumisen ja työtoiminnan taloksi. 
Helmikuussa 2009 rivistöön valmistui vielä kolmas talo, Osamankoti. Näin 
Koisotien rinnakkaisille tonteille syntyi asumispalvelukeskittymä, josta 
koordinoidaan lähes sataa päihdehuollon kuntouttaviin asumispalveluihin 
kuuluvaa asiakas- ja asuinpaikkaa.

Tässä artikkelissa pohdin, millaiset seikat ovat vaikuttaneet siihen, 
että Vantaalla asunnottomille päihdetaustaisille henkilöille suunniteltu 
ensisuoja on muuttunut uudenaikaiseksi palvelukeskukseksi. Pohdintani 
perustuu paitsi omiin havaintoihini ja työkokemukseeni Koisorannasta, 
myös löytämiini vanhoihin lehtileikkeisiin, pöytäkirjoihin, ja raportteihin. 
Lisäksi olen haastatellut sosiaalineuvos Marja-Leena Nousiaista, joka on 
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johtanut Vantaan A-klinikkatyötä ja päihdepalveluja vuosina 1976–2006 
sekä Koisorannan hoitokodin ensimmäistä johtajaa Jukka Nyströmiä 
(vuodet 1989–1995).

Not in my backyard -vuodet 1970–1985
Ensisuojaa oli suunniteltu Vantaalle 1970-luvun alkupuolelta lähtien. On-
gelma oli vanha tuttu; kukaan ei halunnut sitä lähistölleen, joten tonttia 
ei löytynyt mistään. Päättäjien kesken ei myöskään ollut yksimielisyyttä, 
halutaanko sitä ylipäänsä Vantaalle. Selkeä päätös ensisuojan rakentamisesta 
löytyykin vasta vuosien 1984–1988 kuntasuunnitelmasta. Asiaa lienee 
vauhdittanut eniten sosiaalihuollon valtakunnallinen suunnitelma, jonka 
mukaan ulkona majaileville päihdeongelmaisille oli oltava inhimilliset 
perustarpeet täyttävä asuinpaikka vuoteen 1987 mennessä. Tämä suun-
nitelma mainitaan ensisuojan perusteluissa, kuten myös Vantaan seudun 
artikkelissa 8.4.1986. Siinä kerrotaan lisäksi, että Uudenmaan läänin-
hallitus oli kehottanut Vantaata selvittämään, miten se aikoo toteuttaa 
annetun asuttamistavoitteen. Artikkelin mukaan tuohon aikaan oli noin 
300 asunnotonta vantaalaista. 

Vielä 1980-luvulla Vantaan asunnottomat sijoittuivat pääsääntöisesti 
joko päihdepalvelujen asumispalveluihin tai matkustajakoteihin Helsinkiin. 
Vantaan Seutu -ilmaisjakelulehden artikkelista ”Vantaalle ei kannata tulla 
paremman sosiaaliavun toivossa” vuodelta 1988 käy ilmi, että edellisvuonna 
Vantaa oli sijoittanut 192 ihmistä matkustajakoteihin. Keskimääräinen yö 
maksoi 96 markkaa, kokonaismenot olivat 1,45 miljoonaa markkaa.

Ensimmäinen päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjille kohdennettu 
asumispalvelu, Siltamäen hoitokoti oli perustettu vuonna 1972 Helsin-
gistä vuokrattuihin tiloihin. Kun uudet tilat Vantaan puolella valmistui-
vat, toiminta siirtyi Korson hoitokotiin vuonna 1979. Molemmat olivat 
30-paikkaisia ja profiloituneet asiakaskunnalle, jonka syrjäytyminen ei 
ollut kovin syvää ja pitkäaikaista. Sosiaalilautakunnan pöytäkirja vuodelta 
1976 kertoo, että Siltamäen keskivertoasiakas oli noin 35-vuotias mies, 
joka tavallisimmin lähti työelämään viikon kuluessa Siltamäkeen tultuaan. 
Asumisajat olivat lyhyitä, keskimäärin kaksi kuukautta.

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien sosiaalitoimisto (PAV) oli 
hankkinut ensimmäiset asuntolat vuonna 1979. Niillä tarkoitettiin oma-
kotitaloja, joissa asui 3–5 henkilöä. 1980-luvun kuluessa taloja hankittiin 
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kaikkiaan kahdeksan. Ne oli tarkoitettu Korson hoitokodin jatkoasumis-
paikaksi ja asukkailta edellytettiin raittiutta.

PAV-toimiston ylläpitämien Korson hoitokodin ja omakotitalojen 
lisäksi tukiasumista tarjosivat seurakunta, Y-säätiö ja sosiaalivirasto. Paik-
koja oli yhteensä viitisenkymmentä. Lisäksi ostettiin hoitokotipalveluja 
noin 35 henkilölle.

Pakkasten aiheuttamasta hätämajoituksesta kertova artikkeli tammi-
kuulta 1987 kertoo, että tuohon aikaan Vantaalla oli edelleen kolmisensa-
taa asunnotonta, joista metsissä tai autiotaloissa asui kuutisenkymmentä 
henkilöä.

Alkuvuodet Koisorannan päivystävässä hoitokodissa
Koisorannan rakennusta suunniteltiin ensisuojana, mutta se sai uuden 
nimen Koisorannan päivystävä hoitokoti jo ennen avaamista 11.12.1989. 
Nimen muutoksella haluttiin korostaa talon kuntouttavaa työotetta, mikä 
heijasteli todennäköisesti myös päihdehuollon isompaa, lainsäädännössä 
tapahtunutta muutosta. Kun ensisuojan ensimmäiset suunnitelmat kus-
tannuslaskelmineen tehtiin 1980-luvun puolivälissä, elettiin vielä aikaa, 
jota sääteli irtolaislaki ja päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huol-
losta annettu laki. Kun talo valmistui, elettiin jo nykyisen, vuonna 1987 
voimaan tulleen päihdehuoltolain aikaa. Alun perin ajateltiin, että talo 
toimisi viidellä valvojalla, sosiaalityöntekijällä, kahdella laitos- ja kahdella 
keittiöapulaisella sekä johtajalla. Vuoden 1989 aikana valvojanimikkeet 
muutettiin ohjaajiksi ja henkilökuntaan lisättiin psykiatrinen sairaanhoi-
taja sekä kuudes ohjaaja. Näillä muutoksilla haluttiin myös korostaa talon 
kuntouttavaa työotetta. 

”Ensisuojan tehtävänä on toimia tilapäisenä tukiyksikkönä ja asuntopaikkana 
asunnottomille päihdeongelmaisille, joiden mahdollisuudet sen hetkisessä elämänti-
lanteessa muiden palvelujen saamiseksi ja hakemiseksi sekä muunlaiseen asumiseen 
ovat rajoitetut ja vähäiset. Ensisuojan tarkoituksena on asiakkaiden ja asiakkai-
den perustarpeista, kuten ravinnon tarjoamisesta, perushygieniasta ja vaatteiden 
desinfioimisesta huolehtiminen. Ensisuojassa huolehditaan palvelujen käyttäjien 
sosiaalisesta kuntoutuksesta, autetaan sosiaalisissa vaikeuksissa ja käyttäjä ohjataan 
muuhun hoitoon ja pysyvämpään asumismuotoon. Ensisuojassa on selviämisyksikkö 
sekä asumisyksikkö.” (Sosiaali- ja terveyslautakunta 1985.)
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Edellä mainittu vantaalainen määritelmä ensisuojan tehtävästä eroaa 
painotukseltaan jonkin verran siitä määritelmästä, jonka sosiaali- ja ter-
veysministeriön asunnottomien huoltotoimikunta oli tehnyt mietinnössään 
vuonna 1972. Huoltotoimikunta painottaa enemmän asunnottomien pe-
rusturvaa – suojaa säätä vastaan, ravintoa ja puhtautta sekä ohjausta muihin 
palveluihin. Vantaalainen määritelmä toteaa selkeästi, että asiakkaiden 
sosiaalinen kuntoutus kuuluu myös ensisuojatoimintaan.

Kun talo avattiin, virallinen päivystyspaikkojen lukumäärä oli 10 ja 
hoitokotipaikkojen lukumäärä 15. Yksi asiakashuone jouduttiin kuitenkin 
heti ottamaan työhuoneeksi, joten hoitokotipaikkoja oli tosiasiassa 14.

Koisorannan päivystävä hoitokoti. Kuva: Patrik Silfverberg.

Talo täyttyi välittömästi. Asiakkaat olivat sairaita, huonokuntoisia, ikäänty-
viä miehiä, joille ei ollut vierasta nukkua porttikongeissa ja roskalaatikoissa. 
Erityisesti päivystyspaikkojen kysyntä oli tarjontaa suurempi. Lisätilaa 
tehtiin sänkypaikkoja vähentämällä ja vuoraamalla lattia 60 senttimetrin 
levyisillä varapatjoilla. Tällä muutoksella miesten noin 30 neliön suurui-
seen yöpymistilaan saatiin mahtumaan 12 henkilöä ja naisten vastaavan 
kokoiseen yöpymistilaan kolme henkilöä. Asiakkaita majoitettiin myös 
käytäville, kunnes paloviranomaiset kielsivät sen. Päivystyspuolen käyt-
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töaste oli yleensä yli sata prosenttia. Sen sijaan hoitokodin käyttöaste jäi 
60–70 prosenttiin.

Aluksi päihtyneetkin asiakkaat saattoivat tulla taloon jo kello 14.00, 
mutta meno ahtaissa oloissa oli sen verran levotonta, että sisääntulokriteerejä 
jouduttiin muuttamaan. Pian päihtyneiden sisäänpääsymahdollisuus siir-
rettiin alkavaksi illalla vasta kello 19.00. Tällä järjestelyllä luotiin työrauhaa 
niin työntekijöille kuin päiväkeskuksen selvänä oleville asiakkaillekin. 
Talon johtajan värikäs kuvaus toukokuulta 1990 kertoo:

 ”Päivystysasiakkaat alkoivat tulla ympäriänkyrässä päivittäin tasan kello 14.00. 
Heistä noin puolet nukahti välittömästi toisen puolen jäädessä kovaäänisesti öri-
semään ja notkumaan käytäville. Ennen kello 16.00 oli päivystysyksikkö ääriään 
myöten täynnä. Selviämistilaa tarvitsevia vantaalaisia jouduttiin käännyttämään 
ovelta. Kuitenkin useimmat jo kello 14.00 tulleet päivystysasiakkaat häipyivät kello 
22.00–23.00 välisenä aikana hieman selvittyään ja levättyään. Näin ollen yöllä oli 
mahdollisesti vapaita sänkypaikkoja ja vuorokauden täyttöaste oli silti esimerkiksi 
150 prosenttia. Henkilökunta tuli siihen tulokseen, että päivystysyksikkö edistää ja 
ylläpitää erittäin kosteaa ja rytmiltään epänormaalia elämäntapaa. Henkilökunta 
koki tilanteen sekä asiakkaiden, että itsensä kannalta epätarkoituksenmukaiseksi.” 
(Nyström 2009.)

Vuoden 1990 vuosikertomuksen mukaan Koisoranta oli profiloinut paik-
kansa palveluverkostossa seuraavasti:

”Koisoranta painottaa toiminnassaan päivystävyyttä ja vastaanottavuutta. Hoi-
tokodin rooli suhteessa muuhun vantaalaiseen päihdehuoltoon pidetään selkeästi 
yhteiskunnan normaalien palvelujen ja työelämän ulkopuolelle ajautuneiden syvästi 
alkoholisoituneiden vantaalaisten ensihuoltopaikkana. Päivystävää hoitokotia ei 
ole rakennettu yleistä asuntopulaa helpottamaan, ei edes päihdeongelmaisten, 
vaan suorittamaan omaa erityistä tehtäväänsä yhteistyössä muun sosiaalihuollon 
kanssa.” (Nyström 1991.)

Asiakasmäärät olivat suuria. Vuoden 1992 tilastojen mukaan Koisoran-
nassa asioi 250 eri henkilöä, joista 28 oli naisia. Mielenkiintoista on se, 
että näiden ensimmäisten vuosien teksteistä välittyy pyrkimys siihen, että 
päivystysasuminen todella jäisi asiakkaille lyhytaikaiseksi. Tilastollisesti on 
seurattu muun muassa asumisjaksojen pituuksia. Löytyy myös dokument-
teja, joissa pahoitellaan sitä, ettei päivystys ole suuren täyttöasteen vuoksi 
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pystynyt toimimaan sille alun perin tarkoitetulla tavalla ”mahdollisimman 
päivystävänä, vastaanottavana ja päihtyneiden säilöönottoa vähentävänä 
lyhytaikaisena hoitoyksikkönä”. Uskon, että juuri tämä sama kysymys 
on askarruttanut monia ensisuojien työntekijöitä ja myös minua. Miten 
toimia tavalla, joka tukee asiakasta pääsemään pois asunnottomuus- ja 
päihdekulttuurista, ja onko ensisuojan rakenteissa jotakin, mikä jarruttaa 
tätä pyrkimystä? Onko sittenkään hyvä, että samassa talossa toimii sekä 
päivystysluontoinen asuminen ja päihteetön asuminen ja jos on, millaista 
työotetta se vaatii?

Metsästä mökkiin
Henkilökohtainen pohdintani asunnottomuuteen ja osattomuuteen liittyen 
on alkanut 1989, jolloin esimieheni velvoitti A-klinikan työryhmämme 
”tekemään jotakin” metsäleireissä asuvien miesten hyväksi. Se ”jotakin” 
alkoi sillä, että kävimme useinkin keskustelemassa koijakylien miesten 
kanssa. Näiden miesten tarinat koskettivat. Suurin osa oli työn perässä 
pääkaupunkiseudulle muualta muuttaneita, jotka olivat asuneet erilaisissa 
tilapäismajoituksissa, joita 1970-luvulla rakennettiin työvoiman saamiseksi. 
Jossain vaiheessa miehet olivat luovuttaneet ja perustaneet omat yhteisönsä 
metsään. Metsäleirit olivat heidän turvansa ja se sosiaalinen ympäristö, jossa 
he olivat hyväksyttyjä. Miehet eivät olisi muuttaneet sieltä omaan yksiöön, 
vaikka sellainen olisi heille tarjottu. Vähitellen, kun olimme tutustuneet 
toisiimme, löytyi ratkaisu, jonka miehetkin hyväksyivät. He halusivat omia 
taloja, ja syntyi projekti ”Metsästä mökkiin”. Projektin lopputuloksena oli 
kaksi omakotitaloa, joihin miehet asettuivat asumaan. Toimin toisen talon 
tukihenkilönä noin vuoden. Tässä tehtävässä jouduin paljonkin mietti-
mään työntekijän roolia suhteessa syrjäytyneisiin asiakkaisiin. Pohdinnan 
lopputulos oli sama kuin ihmisten kesken yleensä. Vuorovaikutus ja kes-
kinäinen luottamus oli tärkeintä. Sen lisäksi tarvittiin selkeät pelisäännöt 
ja yhteinen kieli. Muistan, miten yksi miehistä ojensi minua liiallisesta 
kaunopuheisuudesta ja sanoi: ”Sano selvästi, mitä tarkoitat!”

Kun aloitin työskentelyn Koisorannan päivystävässä hoitokodissa 
vuonna 1997, ilmeni pian, ettei henkilökunta ollut tyytyväinen Koisorannan 
sen hetkiseen tilanteeseen. Erilaisten henkilövaihdosten ja ydinosaajien 
lähdettyä yhteinen toimintaideologia oli kateissa ja osa työntekijöistä oli 
varsin turhautunut. Sosiaalityöntekijän vakanssi oli siirretty muualle. Se 
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tarkoitti, että päiväsaikaan talossa oli tavallisimmin kaksi asiakastyönte-
kijää, iltaisin ja öisin vain yksi ohjaaja.

Asiakaskunnassakin oli jonkinlainen pysähtyneisyyden tila. ”Mä-
rän” puolen yöpyjien ydinjoukon muodosti vakiintuneiden asiakkaiden 
ryhmä, joka lähti aamulla kaupungille ja hoiperteli iltasella yöpymään ja 
kiistelemään lääkkeistään. Kantajengin lisäksi oli tietysti myös satunnaisia 
yöpyjiä. Olihan asiakkuuksia edelleen noin 200 vuosittain. Henkilökunta 
ja asiakkaat puhuivat ”märkäpuolesta” ja ”kuivapuolesta”. Päivystys- ja 
hoitokoti-sanat olivat pois käytöstä. ”Märkäpuolen” täyttöaste oli 118 
prosenttia ja ”kuivapuolen” vain 56 prosenttia. Mitä oli tapahtunut?

Omaa toimintakulttuuria rakentamassa 1997–2007
Ensimmäisenä ryhdyimme pohtimaan, miksi niin moni oli jämähtänyt 
asumaan ”märälle puolelle” ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Aikamme poh-
dittuamme, päätimme lähteä toteuttamaan jo Koisorannan syntysanoissa 
lausuttua perusajatusta: ”Ensisuojassa huolehditaan palvelujen käyttäjien 
sosiaalisesta kuntoutuksesta, autetaan sosiaalisissa vaikeuksissa ja käyttäjä 
ohjataan muuhun hoitoon ja pysyvämpään asumismuotoon. Ensisuojassa 
on selviämisyksikkö sekä asuinyksikkö.” 

Käytännössä muutos työotteessa tarkoitti, että asiakkaiden kohtaa-
misessa siirryttiin passiivisesta odottelusta ja valvonnasta aktiiviseen vuo-
rovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Opettelimme uudelleen puhumaan 
päivystyksestä ja hoitokodista ja aloimme yhdessä jututtamaan päivystyk-
seen vuosiksi jämähtäneitä asiakkaitamme. Lisäksi asetimme päivystyksen 
käytölle kolmen viikon suositusajan. Sinä aikana työntekijöiden oli tutus-
tuttava uuden tulijan tilanteeseen ja etsittävä vaihtoehtoa päivystykselle 
yhdessä asiakkaan kanssa. Henkilöstövalinnoissa kiinnitettiin erityistä 
huomiota siihen, että tulijalla oli päihdetyön osaamista ja usko muutoksen 
mahdollisuuteen.

Toimintaympäristössä tapahtui muutoksia, joilla oli merkitystä Koiso-
rannan toiminnalle. Ensimmäinen muutos, Korson hoitokodin toiminnan 
lopettaminen syksyllä vuonna 1997 suuntasi asiakasvirrat uudelleen. Koison 
ja Korson hoitokotien keskinäisessä työnjaossa Korsoon olivat perinteisesti 
hakeutuneet hoitomyönteiset asiakkaat ja Koison silloisessa kulttuurissa 
”tosi mies ei hoitoa tarvinnut”. Nyt näitä hoitomyönteisiä asiakkaita alkoi 
hakeutua myös Koison hoitokotiin. Sisällöllisesti se oli merkityksellistä, 
koska nämä asiakkaat toivat Koisoon sekä työntekijöille että asiakkaille 
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uskoa ja esimerkkiä siitä, että muutos on mahdollista ja siihen voi itse 
vaikuttaa. Toinen muutos koski iäkkäitä, käytännöllisesti katsoen Koiso-
rannan päivystyksessä pitkään asuneita henkilöitä. He saivat pysyvän 
kodin, kun Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Alppimyyrä aloitti 
toimintansa keväällä vuonna 1998. Kolmas muutos, Vantaan A-kilta Ry:n 
ylläpitämän 14-paikkaisen Kiltakodin avautuminen toukokuussa vuonna 
1999, helpotti Koison hoitokodin asiakaspainetta. Neljäs muutos oli se, 
kun Korson hoitokotiin kuulunut tukiasuntotoiminta liitettiin 1.1.1999 
Koisorannan esimiehen alaisuuteen.

Päivystyksen käyttömahdollisuuden rajaaminen
Ensimmäinen rakenteellinen muutos oli päivystyksen käyttömahdollisuuden 
ajallinen rajaaminen. Näimme sille useita perusteita, joista tärkein on ehkä 
se, että rajaamattomana päivystys toimi joillekin päihdeproblematiikkaan ja 
juomiskulttuuriin sitoutumista syventävänä. Ihminen on varsin sopeutuva, 
ja hänellä on luonnollinen halu kuulua johonkin ryhmään. Yksi ryhmä on 
ensisuojien asiakkaat, joiden päivärytmiä säätelee aamuisin kaupungille 
lähtö, päivän viettäminen alkoholia tai muita päihteitä nautiskellen ja 
paluu yöksi ensisuojaan. 

Ryhmä kehittää myös oman sosiaalisen verkostonsa ja lainalaisuutensa. 
Se, jolla on rahapäivä, jakaa juomansa muiden kanssa ja saa puolestaan 
juomaa, kun taas jollakin muulla on rahapäivä. On normaalia kokoontua 
yhteen ja jakaa arki päihteillä höystettynä. On normaalia joutua putkaan, 
olla syömättä ja on normaalia olla välittämättä valtaväestön asioista. Sain 
tästä kulttuurista vahvan kokemuksen, kun kerran juttelin yhden pitkä-
aikaisasiakkaamme kanssa. Hän oli ollut selvin päin jo pidemmän aikaa 
ja tuli kaupungilta. Hän totesi tulleensa kiertoteitä, jota jäin ihmettele-
mään. Lopulta selvisi, että hän tuli kiertoteitä, jotta ei tapaisi puiston 
penkillä istuskelevia kohtalotovereitaan. Syy välttelyyn ei ollut se, että 
hän olisi pelännyt omaa retkahtamistaan vaan se, että hän olisi joutunut 
sanomaan, ettei nyt ota. Tämä olisi miehen mukaan katsottu porukasta 
erottautumiseksi ja ryhmän sisäisten pelisääntöjen vastaiseksi, eikä hän 
halunnut menettää sitä ainoaa ryhmää, jossa hän oli hyväksytty ja johon 
hänen ihmissuhteensa kuuluivat. 

Toinen syy päivystykselliseen toimintaan on käsitys siitä, että ensi-
suojaan tulija on säännönmukaisesti jonkinlaisessa kriisissä. Jo asunnot-
tomaksi joutuminen on kriisi, mutta usein asiakkailla on kriisejä myös 
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muilla elämänalueilla. Ihmissuhteet ovat katkenneet, toimeentuloa ei ole, 
terveys huolestuttaa. Jos ajatellaan kriisien hoitoa yleensä, nopeus on tär-
keää, jopa ihan lähipäivät kriisin ilmennyttyä. Jos palvelumme eivät pysty 
tarttumaan asiakkaiden tilanteeseen nopeasti, on ihan luonnollista, että 
asiakas hakee avun ja hyväksymisen muulta, kuten kohtalotovereiltaan, 
joiden mukaan meno ei vaadi kuin ryhmän lainalaisuuksien hyväksymisen. 
Mutta se myös sitoo asiakkaan kulttuuriinsa. Olimmehan nähneet, miten 
joidenkin asiakkaiden päihteiden käyttö alkoi lisääntyä sen jälkeen, kun 
he olivat liittyneet tähän asunnottomien alkoholistien ryhmään. Sattuipa 
sellaistakin, että kun mukaan mennyt ei halunnut olla juomien suhteen 
vastavuoroisesti antelias, hänet yksinkertaisesti tapettiin.

Kolmas rajaamiseen johtanut syy on itse päihderiippuvuus, jonka 
luonteeseen kuuluu rajattomuus. Rajaton asiakas ja rajaton palvelu eivät 
voi olla hyvä yhdistelmä. Siinä käy helposti niin, että riippuvuus alkaa 
määrittää paitsi asiakkaan, myös henkilökunnan käyttäytymistä. Lähellä 
olevat työntekijät alkavat uskoa samoihin asioihin kuin riippuvuutensa 
kanssa kamppaileva asiakaskin eli siihen, ettei mitään ole tehtävissä. Se 
ajatus johtaa helposti yliholhoavaan ja/tai kontrolloivaan työotteeseen, asi-
akkaan puolesta ajattelemiseen ja tekemiseen. Koisorannassa yksi esimerkki 
tästä oli keittiön toiminta. Emäntä laittoi aina niin paljon ruokaa, että 
siitä riitti seuraavan päivän päivystysasiakkaille. Käytäntö lakkautettiin. 
Jatkossa asiakkaille tarjottiin vain tavanmukainen aamupala, koska heillä 
kuitenkin oli käytettävissään vähintään se rahamäärä, jonka yhteiskunta 
turvaa kaikille jäsenilleen.

Neljäntenä rajaamiseen johtaneena syynä on raha. Vantaalla päi-
vystysyöpymisestä ei peritä maksua. Yöpymiseen sisältyy aamiainen ja 
iltavoileivät. Tämä palvelun maksuttomuus houkuttelee joitakin asiakkaita 
käyttämään päivystystä niin pitkään kuin mahdollista, koska se aamu- ja 
iltapala huomioon ottaen on taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Kun poh-
dimme asiaa, emme löytäneet syytä, miksi meidän tulisi antaa asukkaiden 
asettua asumaan päivystykseen, jos vaihtoehtoisiakin palveluja on tarjolla. 
Katsoimme, että asumisesta maksaminen kuuluu kaikille.

Rehellinen kohtaaminen
Päihdeasioiden käsittelyssä rehellisyys ja avoimuus on hedelmällisen vuo-
rovaikutuksen lähtökohta. Jos tätä ei ole, asiakkaan ja työntekijän välistä 
suhdetta hallitsee salaisuus, mikä helposti tyrehdyttää muunkin vuorovaiku-
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tuksen. Syntyy tilanne, jossa asiakas on kertovinaan ja työntekijä uskovinaan 
eikä kumpikaan ole rehellinen. Laitosmaisissa olosuhteissa tämä on erityisen 
haasteellinen kohta, koska asiakkaiden päihteiden käytöstä saattaa seurata 
esimerkiksi asuinpaikan menetys. Asiakkaat eivät uskalla kertoa esimerkiksi 
lomasuunnitelmistaan tai lomatapahtumistaan avoimesti, mikäli niihin 
sisältyy päihteiden käyttöä. Koisoranta ryhtyi korostamaan rehellisyyden 
merkitystä ja rohkaisemaan asiakkaitaan kertomaan asiat sellaisina kuin 
ne olivat. Toimintatavassa avoimuuden lisääntyminen näkyi muun muassa 
siten, että työntekijä ja lomalle lähtevä asiakas saattoivat etukäteen pohtia 
keinoja, joilla päihdekäyttö pysyisi asiakkaan toivomissa rajoissa. 

Aina suunnitelmat eivät kuitenkaan onnistuneet ja asiakas menetti 
paikkansa hoitokodissa. Useimmiten siksi, että hän joko hävisi omille 
teilleen tai ei palannut lomaltaan sovittuna aikana. Voi tietysti kysyä, pi-
tääkö asumiseen liittyä sopimuksia siitä, koska asiakas on paikalla ja koska 
ei. Tässä tapauksessa meidän vastauksemme oli, että pitää. Hoitokotiin 
asutettiin ”raittiusharjoittelijoita” eli henkilöitä, jotka olivat oman kun-
toutumisensa alkuvaiheessa. Tästä syystä uskoimme, että rajoja tarvitaan, 
koska sisäiset rajat ovat vasta rakentumassa. Pyrimme tekemään asumisen 
reunaehdoista kuitenkin mahdollisimman inhimilliset, yrityksen ja ereh-
dyksen sallivat. Tähän kuului, että hoitokodin asiakas, joka retkahti, sai 
lyhyen ajan yöpyä päivystyspuolella hoitokotipaikkaansa menettämättä. Jos 
hän lopetti päihdekäyttönsä, hän siirtyi takaisin hoitokotiin. Muutoinkin 
hoitokotiin pääsyn kynnys pidettiin matalana. Paikkatilanteen mukaan 
hoitokotiin pääsi melkeinpä heti sen jälkeen, kun asiakkaan päihdekäyttö 
ja vieroitusoireet olivat loppuneet. Näillä toimenpiteillä pyrittiin mini-
moimaan päihdekäytöstä asumiselle tulevia seuraamuksia ja ehkäisemään 
päihdekäytön salaamistarpeita.

Rehellisellä vuorovaikutuksella on merkitystä myös yhteisön toimivuu-
den näkökulmasta. Jos asiakas joutuu valehtelemaan joko työntekijöiden 
mieliksi tai etuja saadakseen, syntyy kaksi kulttuuria – se, mikä kerrotaan 
työntekijöille ja se, mikä kerrotaan toisille asiakkaille. Tällaiset eri todel-
lisuutta elävät ryhmittymät ovat omiaan luomaan vuorovaikutuksellisia 
pelejä, joissa kumpikin osapuoli helposti harhautuu perustehtävästään. 

Riittävän yhtenäinen toimintaideologia
Yhteisillä työryhmäpäivillä, joihin osallistui koko henkilökunta laitos-
huoltajaa myöten, luotiin työntekijäyhteisön yhteinen käsitys siitä, mitä 
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asiakastyön ideologiaa talossa noudatetaan. Sen keskeisiä elementtejä olivat 
toipumisen mahdollisuuteen uskominen, pienten positiivisten muutosten 
huomaaminen, suora mutta kunnioittava vuorovaikutus ja aito kiinnostus 
asiakkaiden tilanteisiin. Lisääntynyt yhteinen ymmärrys yhdistää mutta 
ei tee työntekijöistä toistensa kopioita. Tietoisesti pyrittiin käyttämään 
työntekijöiden erilaiset vahvuudet asiakastyön hyväksi. 

Asiakastyössä pyrittiin hellänlujaan otteeseen. Toisaalta asiakkaan 
tilanteeseen paneuduttiin ja hänen asioitaan kuunneltiin, mutta toisaalta 
asiakkaalle pyrittiin jättämään vastuu oman elämänsä valinnoista. Esi-
merkkinä välittämisen voimasta on asiakas, joka oli erittäin huonossa 
kunnossa ja joi kaikkea mahdollista, korvikkeita myöten. Henkilökunta 
oli huolissaan, eikä pystynyt vaikuttamaan asiakkaan juomiskierteeseen 
tavanomaisilla keskusteluilla. Sovittiin, että ohjaaja, joka oli eniten huo-
lissaan, kirjoittaa asiakkaalle kirjeen. Kirjeeseen tuli laitaa huoli niin 
aidosti ja suoraan kuin työntekijä sen koki. Asiakas sai kirjeen aamulla 
ollessaan lähdössä kaupungille jatkamaan juomista. Hän kuitenkin luki 
kirjeen Koisorannan piha-alueella ja palasi taloon liikuttuneena siitä, että 
hänestä välitettiin. Hän kertoi myös kaataneensa aamuksi jättämänsä juo-
mat maahan. Asiakas raitistui, hankki uuden ammatin eikä ole tarvinnut 
palvelujamme moniin vuosiin.

Lujuutta tarvittiin erityisesti käyttäytymiskysymyksissä. Asiakkaat 
saattoivat käyttäytyä uhkaavasti tai muutoin huonosti henkilökuntaa tai 
muita asiakkaita kohtaan. Näihin tilanteisiin suhtauduttiin aina vakavasti. 
Uhkaavasti käyttäytyvä poistettiin talosta välittömästi eikä hän voinut 
käyttää talon palveluja ennen kuin uhkatilanne oli keskusteltu ja selvitel-
ty yhdessä asianosaisten kanssa. Luultavasti tämä nollatoleranssi on syy 
siihen, että Koisorannassa on ollut uhkatilanteita koko sen historian ajan 
todella vähän, yleensä reilusti alle kymmenen vuodessa. Selvittelytilanteet 
hoidetaan tavallisesti siten, että neuvotteluun osallistuu se tai ne työntekijät 
tai asiakkaat, joihin uhkailu on kohdistunut, talon johtaja ja uhkaavasti 
käyttäytynyt asiakas, jonka edellytetään olevan selvin päin. Selvittelyssä 
käydään läpi kunkin muistikuvat ja kokemukset tilanteesta. Asiakkaalle 
tämä on tärkeää sen vuoksi, ettei hän yleensä muista kaikkea tapahtunutta 
tai sen vuoksi, ettei hän ole ajatellut käytöksensä merkitystä muille. Uh-
kailun kohteeksi joutuneelle puolestaan jää helposti pelko tai vihaisuus 
asiakasta tai koko työtä kohtaan, mikäli tilanne jää käsittelemättä. Tämä 
puolestaan nakertaa työkykyä ja näkyy työntekijän käytöksessä, mikä 
puolestaan saattaa lisätä riskiä uusien konfliktien syntymiseen. Näin ollen 
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konfliktitilanteiden käsittely on olennainen osa talon kokonaisturvallisuutta. 
Muulla tavoin huonosti käyttäytymisen puheeksi otto ja käsittely ovat osa 
tavanmukaista asiakastyötä.

Kolmivuorolaitokset tarvitsevat yhteisiä toimintamalleja ja -ohjeita, 
jotta toiminta on tasalaatuista vuorossa olevasta työntekijästä riippumat-
ta. Ohjeiden kielteinen puoli on kuitenkin se, että ne helposti nousevat 
liiallisen huomion kohteeksi, niitä aletaan tehdä pienimpiinkin asioihin ja 
ne määrittävät asiakaskohtaamisia liikaa. Koisorannassakin huomattiin, 
että erilaisia ohjeistuksia oli vuosien mittaan kertynyt enemmän kuin 
kenelläkään pysyi mielessä. Lisäksi niistä oli tullut sääntöjä, joiden poh-
jalta työtä tehtiin sen sijaan, että ne olisivat olleet ydintehtävää palvelevia 
toimintatapoja. Työryhmäpäivillä sääntöviidakkoa käytiin läpi ja karsittiin 
pois epäolennaiset. Sovittiin, että on kolme ehdotonta sääntöä: uhkaavaa 
tai väkivaltaista käytöstä ei sallita, päihteiden tuomista taloon ei sallita ja 
hoitokodissa tulee olla selvin päin. Muut ohjeistukset määriteltiin toimin-
tatavoiksi, joista voi tarpeen tullen joustaa, mikäli joustaminen edesauttaa 
asiakkaan kuntoutumista. Se vapautti henkilöstöä keskittymään itse asiaan, 
asiakkaiden kohtaamiseen. 

Onnistumisen kokemukset lisäävät henkilökunnan uskoa ja innostusta 
asiakastyöhön. Haasteellisia tilanteita pohdittiin ja pohditaan edelleen 
yhteistuumin ja etsitään yksilöllisiä ratkaisuja. Esimerkkinä tästä on asia-
kas, jolle selvin päin keskustelu oli lähes mahdotonta. Kun hän oli selvin 
päin, hän kehitti omat tapansa kommunikoida. Henkilökunta sai kirjeitä, 
asukastoverit lehtiä ja kirjoja. Hänestä pidettiin, ja hän tuli hyväksytyksi 
sellaisena kuin oli.

Henkilöstön asenteet välittyvät asiakkaille, sanotaan niitä sitten ääneen 
tai ei. Turhautunut henkilökunta ei pysty rohkaisemaan asiakasta, mutta 
muutokseen uskova, asiakasta kuunteleva henkilöstö pystyy. Se ilmapiiri, 
missä työntekijällä on oikeus onnistua ja erehtyä, sallii sen myös asiakkaalle 
ja päinvastoin. Hyvä ilmapiiri näkyy molemminpuolisen joustamisen ja 
yhteistyön lisääntymisenä. Jos keittiöstä puuttui emäntä tai laitoshuoltaja 
sairastui, asiakkaat tulivat avuksi. Viimeisinä hoitokodin toimintavuosi-
na asiakkaat osallistuivat muun muassa säännöllisesti ruuan laittoon ja 
siivoustöihin. 

Tulevien suunnitelmien kannalta merkittävää oli myös kesällä vuon-
na 1989 toteutettu yhteistyöprojekti kaupungin puisto-osaston kanssa. 
Tuolloin Koisorannan asukkailla oli mahdollisuus muutaman markan 
toimintarahaa vastaan lähteä leikkaamaan kaupungin nurmikkoa aamu-
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päivisin. Puisto-osasto antoi työvälineet ja näytti työalueen, Koisorannan 
työntekijä toimi työnjohtajana. Toiminnan tulos yllätti positiivisesti. 
Useita asiakkaita osallistui toimintaan, sovitut työjaksot vaihtelivat parista 
viikosta kuukauteen ja yksikään ei jättänyt työsopimusjaksoaan kesken. 
Tästä jäi itämään ajatus systemaattisemman työtoiminnan järjestämisestä 
uudisrakennuksen yhteydessä.

Asiakkaissa työotteen muutos alkoi näkyä muun muassa raittiuden 
lisääntymisenä. Kun heidän asioihinsa paneuduttiin, heistä itsestäänkin 
tuli aktiivisempia. Raittiuden lisääntymiseen vaikutti varmasti myös se, että 
päivystyksen käyttö määriteltiin selkeästi rajalliseksi. Siten asiakkaalla ei 
ollut mahdollisuutta jäädä ajatukseen, että päivystys turvaa yösijan, vaikka 
elämä jatkuisi päihdekeskeisenä. Jo usean vuoden ajan on ollut tavallista, 
että Koisorannan päivystyksen yöpyjistä enemmistö on ollut selvin päin 
ja vähemmistö päihtynyt.

Yrityksiä luoda koteja pitkäaikaisasiakkaille
Koisorannan ja tukiasuntotoimiston yhteistyönä tutkittiin myös, voisim-
meko asuttaa pitkäaikaisasiakkaitamme ilman päihteiden käyttöä koskevaa 
rajoitusta. Vuonna 1999 asumispaikaksi valittiin yksi tukikodeistamme, 
jonne siirtyi neljä runsaasti alkoholia käyttävää asiakastamme. Asumista 
valmisteltiin ja suunniteltiin huolella tulevien asukkaiden kanssa ja taloon 
järjestettiin työntekijöiden päivittäiset käynnit. Aluksi näyttikin siltä, että 
miesten yhteisasuminen alkaa onnistua, mutta muutaman kuukauden 
jälkeen talo jouduttiin sulkemaan. Vuoden 2000 toimintakertomus kuvaa 
talon sulkemiseen johtaneita syitä seuraavasti:

”Tukiasumispuolella loppusyksystä 1999 aloitettu kokeilu Koison pitkäaikaisasuk-
kaiden asuttamisesta ilman päihteiden käyttöä koskevaa rajoitusta jouduttiin 
lopettamaan. Kokeilu osoitti, ettei kroonisesti ja hallitsemattomasti päihteitä käyt-
tävä päihdeongelmainen pysty noudattamaan tavanomaisia asumistapoja ilman 
henkilökunnan jatkuvaa tukea. Vaikka työntekijät kävivät kokeilutalossa lähes 
päivittäin, tuki ei riittänyt. Juomiskulttuurin myötä talo alkoi kerätä satunnais-
vierailijoita, talon asukkaiden terveydentila alkoi olla hälyttävä ja monia känni-
päissä sohlailuun liittyneitä vaaratilanteitakin sattui. Näin ollen talo tässä käytössä 
suljettiin ja muutettiin takaisin tukikodiksi, jossa päihtyneenä oloa tai päihteiden 
sinne tuomista ei sallita.”
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Myös talo, joka oli ollut metsistä muuttaneiden miesten koti seitse-
män vuotta, jouduttiin sulkemaan. Perustelut löytyvät vuoden 1999 
toimintakertomuksesta.

”Työryhmää kovasti työllistänyt ja puhuttanut kysymys oli Ylästön tukikodin tilan-
teen ratkaisu. Talossa asui alkuperäistä tukikotitoiminnan kohderyhmää, metsien 
miehiä. Tilanne tukikodissa alkoi tulla huolestuttavaksi toukokuusta 1998 alkaen. 
Tilanteen ulkoisia tunnusmerkkejä olivat: jatkuva kiljun läsnäolo tukikodissa, 
asukkaiden terveydentilan huonontuminen, talon hoidon ja siisteyden laiminlyönti, 
ryyppyjuhlat vieraineen. Asiaa koetettiin ratkaista miesten kanssa monin eri tavoin, 
mutta tilannetta ei saatu hallintaan. Ratkaisuksi tuli sulkea talo metsien miesten 
kotina marraskuussa -98.”

Vuoden 2001 alusta avattiin uusi yksikkö, kahden omakotitalon muo-
dostama Kuninkaala-yhteisö pitkäaikaisasiakkaille. Aikaisemmista ko-
kemuksista viisastuneena kohteeseen sijoitettiin yksi pysyvä työntekijä. 
Työntekijän tehtävä oli vahvistaa asukkaiden vastuullista käyttäytymistä ja 
toimia vastapainona päihdekulttuurille. Tämä yksikkö pysyi toiminnassa 
Koisorannan palvelukeskuksen avaamiseen saakka. Sen jälkeen asukkaat 
siirtyivät pääsääntöisesti asumaan Koisokoteihin.

Koisorannan palvelukeskus
Vuonna 2001 esitetty hankesuunnitelma Koisorannan päivystävän hoi-
tokodin laajentamiseksi eteni Vantaan organisaatiossa varsin juohevasti. 
Se palautettiin kertaalleen supistettavaksi taloudellisista syistä. Supistus 
johti siihen, että alun perin suunniteltujen 25 pienasunnon lukumäärä 
jouduttiin pudottamaan kahdeksaan. Muutoin suunnitelmat hyväksyttiin 
sellaisenaan. Suunnittelutyö tehtiin vuosina 2005–2006 ja rakentaminen 
vuosina 2006–2007.

Itse uskon, että suunnitelman läpimenoa edisti olennaisesti vaikutta-
mistoiminta, jota päihdepalvelujen johto oli toteuttanut johdonmukaisesti 
useita vuosia. Kaikki sosiaaliviraston johtajat, kaupunginjohtajat ja sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat olivat olleet tutustumiskäynnillä 
päihdepalveluissa. Tutustumiskäynnit toteutettiin siten, että vierailijat 
saivat asiakkaiden luvalla osallistua aitoihin työtilanteisiin. Koisorannassa 
tämä tarkoitti muun muassa sitä, että vierailija sai yhdessä 6–7 henkisen 
henkilökunnan kanssa istua 12 neliömetrin huoneessa aamuraportilla, 



76  

kuulla todelliset työtilanteet ja kokea saman happivajeen kun työnteki-
jätkin. Lisätilan tarvetta ei näiden vierailujen jälkeen kyseenalaistettu ja 
työn sisältökin varmasti aukeni vierailijoille eri tavalla kuin jos he olisivat 
kuulleet vain luentoja.

Hanke ei kohdannut myöskään minkäänlaista kansalaisvastustusta. 
Uusi talo sai rauhassa nousta vanhan talon naapuriksi. Kaikesta päätellen 
tikkurilalaiset ovat hyväksyneet Koisorannan osaksi kaupunkikuvaa eikä 
Koisorannan päivystävän hoitokodin toiminta ole aiheuttanut haittaa 
lähialueiden asukkaille.

Koisorannan palvelukeskus. Takana asumispäivystys, jonne on oma sisäänkäynti 
portin sulkemisen jälkeen iltaisin. Etummaisessa siivessä sijaitsevat Koisokodit, 
Arvi-asunnot ja päiväkeskus. Kuva: Patrik Silfverberg.

Mikä muuttui?
Palvelukeskuksen auetessa eniten muuttuivat fyysiset puitteet ja henki-
löstörakenne. Nyt talossa on tarkoituksenmukaiset tilat ja ainakin tämän 
hetken arvion mukaan tarkoituksenmukainen henkilökunta. Lisäksi asia-
kaspaikkaluku (39 sänkypaikkaa) lähes kaksinkertaistui.

20-paikkainen asumispäivystys on jaettu selkeästi miesten ja naisten 
yöpymis- ja oleskelutiloihin. Yhteensä kuusi yöpymishuonetta mahdollis-
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tavat, että päihtyneet ja selvät yöpyjät voidaan pääsääntöisesti sijoittaa eri 
huoneisiin nukkumaan, että liikuntarajoitteiselle on oma invamitoitettu 
WC ja suihku ja että tarttuvaa sairautta sairastava asiakas voidaan ohjata 
erilliseen peseytymistilaan. Tupakkatilat ovat katetulla ja lasitetulla te-
rassilla ulkona. Kolmivuoro-ohjaajien 12 neliömetrin työtila on kasvanut 
30 neliömetriin, joka mahdollistaa samanaikaisen työskentelyn kolmessa 
eri työpisteessä. Siten kenenkään ei tarvitse enää jonottaa työpöytää tai 
tietokonetta, mikä aikaisemmin oli yksi päivittäisistä ongelmista.

Lyhytaikaiseen asumiseen ja palvelutarpeen selvittämiseen tarkoitetut 
11 Arvi-asuntoa ovat edelleen kahden hengen huoneita. Vanhaan taloon 
verrattuna ne ovat kuitenkin olennainen parannus. Vanhassa talossa näille 
asiakkaille ei ollut muuta tilaa kuin päivystyksen yöpymistilat. Niihinkin 
pääsi vasta puolen päivän jälkeen, koska aamupäivä oli varattu siivoukselle. 
Lisäksi invamitoitettu huone varmistaa sen, että asiakkaaksi voidaan ottaa 
myös liikuntarajoitteinen henkilö. 

Palvelukeskuksen toisessa kerroksessa sijaitsevat kahdeksan Koisokotia 
ovat pienyksiöitä, joissa asiakkaat voivat elää suhteellisen itsenäisesti, mutta 
ovat silti avun lähettyvillä ympäri vuorokauden. Koisokodit on ainakin 
tähän asti kohdennettu henkilöille, joilla on pitkä asunnottomuushistoria. 
Ne ovat päihteetöntä asumista, mutta päihteidenkäyttötilanteessa asiakas 
voi yöpyä asumispäivystyksessä. Tähän mennessä saatujen kokemusten 
perusteella voi sanoa, että Koisokoteja tarvittaisiin enemmän. Niiden 
avulla on pääsääntöisesti onnistuttu luomaan turvallinen ja pitkäjänteinen 
asumismahdollisuus henkilöille, joilta se on pitkään puuttunut. 

Uudisrakennuksessa on myös neuvottelu- ja ryhmätilat, joita vanhassa 
rakennuksessa ei ollut lainkaan. Sen sijaan erillistä päiväkeskustilaa ei saatu 
toteutettua rakentamiseen varatun määrärahan ja neliöiden puitteissa. 
Siksi keittiön yhteydessä oleva ruokasali toimii myös päiväkeskustilana. 
Sinne ei ole erillistä sisäänkäyntiä suoraan ulkoa, josta syystä sen käytön 
laajentaminen esimerkiksi matalan kynnyksen päiväkeskukseksi ei ole 
mahdollista.

Toiseksi eniten muuttui henkilöstörakenne. Vanhassa talossa työskenteli 
yksi esimies, 13 vakinaista työntekijää ja paljon kolmivuoro-ohjaajien sijais-
työvoimaa, koska henkilökunnan perusmitoitus oli liian pieni. Ohjaajavaje 
alkoi vuonna 2003, jolloin ilta- ja yövuoroihin alettiin turvallisuussyistä 
sijoittaa aina kaksi ohjaajaa entisen yhden sijasta. Palvelukeskuksen auetessa 
tämä epäkohta korjattiin ja henkilökunnan moniammatillisuutta lisättiin 
sairaanhoitajien, toimintaterapeutin ja sosiaaliohjaajien palkkaamisella. 
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Kymmenen henkilön lisäyksestä huolimatta asiakastyötä tekevän henki-
löstön määrä suhteessa asiakaspaikkoihin säilyi samana. Se on edelleen 
0,5 työntekijää asiakaspaikkaa kohden. 

Myös johtamisjärjestelmä uudistettiin. Talo jaettiin päivystystiimiin ja 
starttipalvelujen tiimiin, joille kummallekin tuli oma johtava sosiaaliohjaaja. 
Heidän lisäkseen on vielä palvelukeskuksen esimies. Tämä muutos tehtiin 
paitsi henkilökunnan kasvun johdosta, johtamisjärjestelmän vahvistamiseksi 
ja henkilökunnan vastuualueiden selkiyttämiseksi. Vanhassa talossa sama 
henkilökunta hoiti sekä päivystystä että hoitokotia. Silloin päivystyksen 
akuutit asiat veivät helposti leijonan osan henkilökunnan voimavaroista, 
eikä kuntoutumisensa aloittaneille asiakkaille jäänyt riittävästi aikaa. Riit-
tävä johtajuuden läsnäolo on tietysti aina tärkeää, mutta tämänkaltaisessa 
talossa, jossa henkilökunta altistuu useita tunteja asiakkaiden vetoomuksille 
ja ongelmille, se on erityisen tärkeää. Johtamisella tuetaan ja turvataan 
riittävän yhtenäistä työkulttuuria ja asiakastyötä tukevia pelisääntöjä.

Talon toimintaideologiset juuret oli kehitetty jo vanhassa Koisossa, 
mutta uudet tilat ja monipuolistunut henkilökunta mahdollistavat niiden 
paremman toteutuksen. Asiakasnäkökulmasta keskeinen parannus on se, 
ettei kenenkään ole aamuisin pakko lähteä kaupungille, jos haluaa jäädä 
viettämään selvää päivää palvelukeskukseen. Asumispäivystys aukeaa jo 
kello 16.00, kun se ennen aukeni kello 18.00. Parannus on myös se, että 
asiakkaiden tilanteita pystytään kartoittamaan aikaisempaa monipuoli-
semmin. Päivystysasiakkaalla on mahdollisuus tavata ainakin ohjaaja ja 
sairaanhoitaja. Arvin asiakas tapaa säännön mukaisesti myös toimintate-
rapeutin ja sosiaalityöntekijän. Lääkäripalvelua talossa ei edelleenkään ole, 
mikä on selkeä epäkohta. 

Uutena toimintona aloitti Koison puutyöpaja. Se tarjoaa asiakkaille 
matalan kynnyksen mahdollisuuden kokeilla omin käsin tehtävää työtä. 
Työ mitoitetaan asiakkaan kykyjen ja taitojen mukaan työntekijöiden 
opastuksella. Työpajan pienuuden vuoksi kuntouttavan työn toteutta-
mismahdollisuuksia etsitään myös yhteistyöverkostojen kautta. Lähitule-
vaisuuden tavoitteena onkin, että Koisorannan työtoiminta liittyy osaksi 
isompaa verkostoa.

Kuka tarvitsee palvelukeskusta?
Suurin osa asiakkaista, noin 70 prosenttia hakeutuu Koisorantaan oma-
toimisesti ja vain noin 30 prosenttia tulee jonkun yhteistyökumppanin 
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ohjaamana. Asiakas tulee, kun hän on menettänyt vuokra-asuntonsa, kun 
kaverin luona asuessa sukset menevät ristiin, kun puoliso ottaa avaimet 
pois, kun päihteettömään tukiasuntoon ei voi mennä, kun paleltuminen 
uhkaa, kun vapautuu vankilasta tai kun yksinkertaisesti ei enää jaksa kier-
tää paikasta toiseen. Koisoranta tarjoaa suojaa ja turvaa. Siellä on valoisaa 
ja rauhallista. Elämä voi ehkä saada uuden käänteen. Kohtalotovereiden 
joukossa on helpompi hengittää.

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti työikäisiä, yksinäisiä ja työttömiä. 
Enemmistöllä on kuitenkin lapsia. He eivät ole vain asunnottomia ja 
päihdeongelmaisia, he ovat myös isiä ja äitejä. Monille Koisoranta on 
ensimmäinen kosketus päihdepalveluihin. Valtaosan murhe ja lohtu on 
alkoholi, mutta 30 prosentilla on myös muiden päihteiden käyttöä. Osa 
ponnistautuu raittiiksi tai raittiimmaksi, osalle matka valtaväestön elin-
tapoihin on liian pitkä. 

Yhteistyökumppanit odottavat Koisorannan palvelukeskukselta nopeaa 
yösijaa asunnottomalle, asiakkaan avun tarpeen ja avun vastaanottamisen 
valmiuden kartoittamista, asiakkaan päihdekuntoutuksen aloittamista, 
asumisen järjestämistä, tarkoituksenmukaisiin hoitoihin ja palveluihin 
ohjaamista ja päihteettömät asumisyksiköt oman toimintansa tukemista 
siten, että päihtymystilanteessa asiakas voi yöpyä päivystyksessä. 

Koisorannan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat aikuissosiaalityö, 
kriisikeskus, sairaalat, erilaiset asumispalvelut ja päihdehuollon hoitopal-
velut. Aikuissosiaalityö, sairaalat ja kriisikeskus ovat niitä, joiden rooli 
painottuu Koisorantaan ohjaamisessa. Erilaiset asumispalvelut ja päih-
dehuollon hoitopalvelut ovat puolestaan niitä, jonne Koisoranta ohjaa 
asiakkaitaan. Siten Koisorannan rooli palveluverkostossa on keskeisesti 
kartoittava, motivoiva ja päihdehoitoihin tai asumispalveluihin lähettävä. 
Sen lisäksi se järjestää itsessään kuntouttavaa asumispalvelua ja toimii 
asunnottomien tukipisteenä.

Kehityskaari
Vantaalla asunnottomien asumisratkaisut ovat historiallisesti olleet päih-
detyöhön painottuneita. Tämä näkyy Siltamäen vanhoissa kuvauksissa 
1970-luvulta, asuntolatoiminnan raporteista 1980-luvulta ja ensisuojan 
perusteluissa vuodelta 1985. Näiden rinnalla oli pitkään pääasiassa vain 
matkustajakotitoimintaa, kunnes 1980-luvulla tuli Y-säätiön toiminta ja 
2000-luvulla sosiaalitoimen oma tuettu asuminen. Näin ollen Koisoran-
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nan palvelukeskus, joka hallinnollisestikin on osa kuntouttavia ja hoitavia 
päihdepalveluja, on luonnollinen jatke tälle kehitykselle.

Koisorannan perustehtävä on pysynyt samana vuodesta toiseen. Asi-
akkaiden taustat ja päihteet kuitenkin muuttuvat yhteiskunnan muutosten 
mukaisesti. 1980-luvun asiakas oli tavallisesti alkoholia tai korvikkeita 
käyttävä mies, joka oli maalta muuttanut ja jolla oli työhistoriatausta. 
Nykyiset asiakkaat ovat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta, osa ei ole 
koskaan ollut työelämässä. Pistävä korvikkeiden haju on jäänyt historiaan, 
tilalle ovat tulleet lääkkeet ja huumeet. Diagnosoitu mielenterveyden häiriö 
on noin 30 prosentilla. Uusin asiakasryhmä ovat ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, jotka päihdeongelmiensa vuoksi ovat menettäneet asuntonsa.

Asiakkaiden arvostava ja hyvä kohtaaminen sekä erilaisuuden hyväk-
syminen ovat kuuluneet Koisorannan työperinteeseen koko sen historian 
ajan. Palvelukeskuksen myötä tullut henkilökunnan monipuolistuminen on 
tuonut siihen ammatillista lisäulottuvuutta, jonka vaikutuksia ja lisäarvoa 
asiakkaiden pysyvien asumismahdollisuuksien suhteen on vielä vaikea arvi-
oida. Kuitenkin jo uusi talo on merkinnyt asiakkaiden ja heidän kanssaan 
työskentelevien työntekijöiden arvostuksen lisääntymistä. ”Aikaisemmin 
emme olleet mitään. Nyt meitä arvostetaan ja mielipiteitämme halutaan 
kuulla”, totesi yksi pitkäaikainen työntekijämme.
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Olarinluoma –  
matkalla suunnitelmalliseen 
asiakastyöhön

Kaijus varjonen, Karro Katavisto, tarja Korpela,  
Kaisa Kuuva ja anna-liisa raamat 

Tämä artikkeli kertoo Espoossa sijaitsevan Olarinluoman vastaanottoko-
din ja asumisyksikön työstä ja sen kehittämisestä viime vuosien aikana. 
Artikkeli pohjautuu työntekijöiden ja kirjoittajien omiin kokemuksiin ja 
muistoihin. Aluksi kuvataan toiminnan alkuvaiheita vastaanottokotina ja 
päädytään pohtimaan kehittämistyön jälkeistä tulevaisuutta.

Vastaanottokodin alkuvuodet – yhdessä oppimista
Syyskuussa vuonna 1987 Espoon kaupungin sosiaalilautakunnan hanke-
suunnitelmassa todetaan: 

”Espoossa elää 1987 asunnottomina noin 500 henkilöä, joista osa on alkoholisteja 
ja kipeästi vastaanotto- ja hätämajoituksen tarpeessa. Sosiaalilautakunta on kunta-
suunnitelmaesityksessään v. 1988–92 esittänyt Olarinluoman tukiasuntolahankkeen 
toteuttamista v. 1988. Sosiaalilautakunta edellyttää, että Olarinluoman vastaan-
ottokotihanke toteutetaan tässä aikataulussa, jotta voidaan vastata viimeistään 
talven 1989 hätämajoitustarpeeseen.” (Hankesuunnitelma 1987.)
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Olarinluoman vastaanottokoti aloitti toimintansa keväällä vuonna 1991. 
Jo ensimmäisen toimintavuoden aikana asiakkaita kävi 192, ja seuraavana 
vuonna määrä lisääntyi 212 yöpyjään ja 7716 hoitopäivään. Luvut osoittavat, 
että vastaanottokodista tuli heti erittäin tarpeellinen palvelu Espooseen.

Työ vastaanottokodissa oli alkuvaiheessa haasteellista, sillä asiak-
kaita oli paljon ja vastaanottokodin kaltainen palvelu oli uutta Espoossa. 
Työntekijöillä ei ollut juuri välineitä asiakastyöhön, koska siihen ei ollut 
saatu koulutusta. Asiakastyössä esiin nousivat ihan tavallisen normaalin 
arjen sujumisen ongelmat sekä asiakkaiden ja työntekijöiden väliseen 
vuorovaikutukseen ja keskusteluyhteyteen liittyvät kysymykset. Lisäksi 
asunnottomille asiakkaille oli uutta se, että heidän, ”juoppojen”, elämästä 
oli joku kiinnostunut. Arvottomuuden ja häpeän tunteet olivat vahvoja 
ja työntekijöiden mukaan se on edelleen yksi Olarinluoman tärkeimpiä 
työsarkoja. Yhteiskunnassa vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien 
asiakkaiden auttamisen yksi keskeinen tavoite on auttaa heitä hyväksy-
mään itsensä ja kokemaan itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi saamaan 
apua; eräänlainen ”aina voi aloittaa alusta meininki”. Eteneminen elämän 
hallinnan ja omanarvontunnon saavuttamiseksi tapahtuu pienin askelin, 
mutta se on tuottanut tulosta pidemmän päälle. 

Kun Olarinluoman vastaanottokoti otettiin käyttöön, asiakaskunta 
koostui aluksi vaikeasti syrjäytyneistä, iäkkäistä, ”Mankkaansuon koijien” 
entisistä asukkaista, lähinnä alkoholin ja korvikeaineiden väärinkäyttäjistä. 
Heidän lisäkseen oli erittäin nuoria, lähes suoraan nuorisokodista siirty-
neitä asiakkaita, joiden problematiikkaa oli lääkkeiden ja liiman käyttö 
sekä sekakäyttö. Alusta asti oli selvää, että Olarinluomalle oli suuri tarve, 
koska paikka oli aina tupaten täynnä. Niin sanottuja ”surffipatjoja” oli 
pahimpina öinä pitkin käytäviä, kun yöpyjien määrä nousi jopa 46:een 
paikkaluvun ollessa vain 25. Kesä helpotti paikkatilannetta, kun asiakkaat 
pitivät omien sanojensa mukaan ”jokibaaria”, toisin sanoen leiriytyivät 
oleskelemaan lähellä sijaitsevan joen varteen. 

Alkuvaiheessa tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat poliisi ja Melto-
lan sairaala, jossa hoidettiin tuberkuloosipotilaita. Myös terveysasemien 
päivystysten kanssa oltiin tiiviissä yhteistyössä. Alkuaikoina asiakkaiden 
välillä oli paljon väkivaltaisiakin konfliktitilanteita kuten puukotuksia ja 
pahoinpitelyjä. Sanallinen uhkailu ja toisiinsa kiinnikäyminen oli jokapäi-
väistä samoin lähiseudun kaupoista varastelu. Kaikkea tätä henkilökunta 
selvitti yhdessä asianomaisten kanssa. Työntekijöille alkuvuodet olivat 
raskaita, kun toimivia sääntöjä ja rajojen asettamista opeteltiin ja haasteita 
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oli muutenkin paljon. Alkuvaihetta voisi kuvailla siten, että kadulla käytössä 
olleet toimintatavat ja mallit siirtyivät asiakkaiden mukana Olarinluoman 
vastaanottokodin seinien sisälle. 

Raporttivihot, joihin työntekijät kirjasivat tapahtumia, kertovat karua 
tarinaa:

18:00  
[…] Asiakas 2 hajotti asiakas 3:n mankan. 

Asiakas 1:ltä otettu pullollinen lantrattua tenua + maitotölkillinen raakaa 
tenua pois ja kaadettu raanaan.

19:30  
Asiakas 4 tuli takas ja kävi ottaan puolen tunnin tirsat ja jaksaa taas,  
on kuitenkin paljon rauhoittunut. 

19:30  
Asiakas 5 uhitellut ja huutanut koko illan. Meinasi käydä asiakas 6:n  
kimppuun. Kehoitettiin pientä ulkoilureissua ja lähtikin. 

20:30  
Asiakas 7 aivan sekava ja humalassa. Poliisi vie mennessään, lääkkeet annettu 
mukaan. Asiakas 7 hajoitti ison vessan peilin. Poliisit käyttivät sairaalassa 
sekavuustilan vuoksi. 

Alkuvuosina henkilökunnalle aiheutti työtä asiakkaiden juopottelu ”rii-
henkulmalla” ja naapureiden negatiivinen suhtautuminen asiakkaisiin. 
Asiakkaiden huonoa kuntoa kuvaa se, että välillä sammuneita asiakkaita 
haettiin takaisin kottikärryillä. Miehiä vietiin vastaanottokodin saunaan, 
ja he saivat puhtaat vaatteet varastosta. Tulehdusperäisiä sairauksia oli 
paljon, kuten myös haavoja, ihoinfektioita, kramppeja ja täitä. Etenkin 
ulkosalla elävien miesten jalat olivat huonossa kunnossa. Paleltumia oli 
myös paljon. Esimerkiksi erään pitkään metsässä asuneen miehen jaloista 
liotettiin sukkia irti useina päivinä. ”Tenun” ja korvikeaineiden haju 
vastaanottokeskuksessa oli vahva. Myös tupakka haisi, koska tupakointi 
sisätiloissa oli tuolloin sallittua. 

Alkuaikoina sattui paljon erilaisia värikkäitä sattumuksia. Esimerkiksi 
asiakas varasti viereiseltä tontilta Helluntaiseurakunnan traktorin ja pakeni 
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sillä poliisia. Vaatehuoneen ja saunanikkunoiden kautta tuli sisään niin 
pulloja kuin asukkaitakin. 

Valvonnasta tavoitteellisempaan toimintaan

Toiminta laajenee 
Olarinluoman alue oli erilainen ennen Kehä II:n valmistumista. Alueella oli 
aiemmin useita puutaloja, joista osa paloi. Pihapiirissä olevan funkkistalon 
peruskorjaus ja käyttöönotto tukiasuntoina mahdollisti itsenäisemmän 
asumisen harjoittelun Olarinluoman tontilla. Myös sääntöjen kehittäminen 
alkoi vähitellen tuottaa tuloksia. Viimeisenä isona muutoksena on ollut 
Olarinluoman asumisyksikön aloittaminen pihapiirissä. Asumisyksikkö 
aloitti toimintansa marraskuussa vuonna 2002 ja siitä on tullut asiakkaille 
konkreettinen porras itsenäiseen asumiseen.

Tämän päivän näkökulmasta alkuvuodet vaikuttavat erittäin le-
vottomilta. Vuosien myötä vastaanottokoti onkin rauhoittunut paljon. 
Rauhoittuminen on johtunut useista eri tekijöistä. Sääntöjen ja rajojen 
asettamisen ja toisaalta asiakkaiden tukemisen välinen suhde on pitänyt 
opetella käytännössä. Henkilökunta ja asiakkaat ovat oppineet toimimaan 
keskenään. Myös pihapiirin tukitalo ja myöhemmin asumisyksikkö ovat 
muuttaneet toimintaa. 

Asumisyksikössä on tällä hetkellä 18 yksiötä ja kolme kaksiota. Asuin-
huoneistoala on yhteensä 570 neliömetriä, jonka lisäksi on aputiloja yh-
teensä noin 30 neliömetriä. Lisäksi henkilökunnalla on oma valvomo ja 
asukkailla yhteistila, yhteensä noin 60 neliömetriä. Asukkaiden käytössä 
on pyykinpesutila sekä sauna. 

Olarinluoman asumisyksikkö on tarkoitettu päihdeongelmaisten 
erityisryhmälle, joka ei ole muutoin asutettavissa. Alkoholin käyttö on 
sallittua omassa asunnossa, mutta päiväsaliin pääsy päihtyneenä on kiel-
letty. Päiväsalissa asukkailla on mahdollisuus katsoa televisiota, lukea, 
pelailla ja keitellä kahvia. Asumisyksikön piha-alueella ja päiväsalissa on 
tallentava kameravalvonta. 

Asumisyksikköön haetaan asukkaaksi tekemällä asuntohakemus Es-
poon kaupungille, jonka jälkeen Olarinluoman henkilökunta haastattelee 
asiakkaan. Asukkailla voi olla mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia. Mikäli 
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asuntoa hakevalla asiakkaalla on vuokrarästejä Espoonkruunu Oy:lle4, 
täytyy niihin olla maksusuunnitelma. Jos henkilökunta on sitä mieltä, 
että asiakas soveltuu yhteisölliseen ja itsenäiseen asumiseen, puolletaan 
hänen hakemustaan.

Olarinluoman asumisyksikkö. Kuva: Kaijus Varjonen.

Asumisyksikön arki
 Olarinluoman asumisyksikössä työskentelee kaksi ohjaajaa. Ohjaajat ovat 
paikalla kahtena iltana (kello 11–20) viikossa, kolmena aamuna (kello 
8–16) sekä viikonloppuisin (kello 12–20). Niinä päivinä, kun ohjaajaa 
ei ole paikalla, voivat asukkaat kääntyä tarvittaessa vastaanottokodin 
henkilökunnan puoleen. Ohjaajien tehtävä asumisyksikössä on neuvoa 
tarvittaessa asumiseen liittyvissä asioissa, arkisissa askareissa ja virastoasi-
oissa, keskustella asiakasta askarruttavista asioista sekä seurata hänen yleistä 
vointiaan. Vastanottokodin ja asumisyksikön välinen yhteistyö on tiivistä 
ja sitä kehitetään jatkuvasti. Asumisyksikön asukkaat voivat käyttää myös 
vastaanottokodin sairaanhoitajan palveluita tarvittaessa.

4 Espoon kaupungin vuokratalo-osakeyhtiö.
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Kuten vastaanottoyksikössä, myös asumisyksikön toiminnan alkuvai-
heessa, ohjaajien työskentelyorientaationa korostui valvonta- ja kontrolli-
tehtävä. Tätä kuvaa hyvin episodi menneiltä vuosilta, jolloin työntekijät 
joutuivat miettimään asumisyksikössä sijaitsevan valvomon ikkunalasin 
korvaamista rikkoutumattomalla materiaalilla. Käytännön arjen työs-
kentelyssä piti huomioida, miten vältetään vahinkojen tapahtuminen 
väkivaltaisissa tilanteissa. Lasin tilalle vaihdetun pleksinkin kestävyys 
tuli koettua, kun asukas heitti ikkunaa puutarhapöydällä. Ohjaajien työn 
sisältö ja orientaatio on kuitenkin alkuvuosien valvonta- ja kontrollipaino-
tuksista muuttunut entistä enemmän ohjaukselliseen työskentelytapaan. 
Paitsi yhteisten pelisääntöjen luominen, myös tämä ohjaavampi työote ja 
työntekijöiden asiakkaita kohtaan osoittamansa tasaveroisempi kohtelu, ovat 
saaneet aikaan molemminpuolisen kunnioituksen ilmapiirin asiakkaiden 
ja työntekijöiden kesken. Tätä kuvaa konkreettisesti ohjaajan muisto:

”Asukas tuli pyytämään minua päiväsalista ulos juttelemaan. Kaikilla paikallaolijoilla 
oli kokemusta siitä, että kyseinen asukas saattaa olla aggressiivinen. Noustessani 
mennäkseni ulos juttelemaan asukkaan kanssa, muut päiväsalissa olevat asukkaat 
lähtivät mukaan. Sivusilmällä huomasin, kuinka muut asukkaat olivat keräänty-
neet taakseni puolirinkiin. Tämä loi turvallisen olon. Asukkaatkin pitävät omalla 
tavallaan silmällä meitä ohjaajia.”

Asumisyksikön toiminnassa on panostettu erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin. 
Asukkaiden kanssa tehdään aktiivisesti retkiä. Lisäksi Olarin seurakunta 
järjestää asukkaille leirejä. Kaikilla halukkailla on myös mahdollisuus 
osallistua jalkapalloharrastustoimintaan kerran viikossa. Tämä toiminta 
on vaikuttanut positiivisesti harrastuksessa mukana oleviin asukkaisiin, 
eikä kerran viikossa olevia treenejä mielellään jätetä väliin. Säännöllinen 
treenaus motivoi olemaan raittiina. 

Asumisyksikön yhteistyökumppaneina ovat poliisi, muut asumis-
palvelut, sairaalat, katkaisuhoitolaitokset ja kolmannesta sektorista kir-
kon työntekijät – muun muassa helluntaikirkosta käydään säännöllisesti 
pitämässä asukkaille keskustelu- ja laulutuokioita. Asukkailla on myös 
mahdollisuus tarvittaessa tavata vastaanottokodissa säännöllisesti käyvä 
lääkäri, joka tekee lisäksi kotikäyntejä huonokuntoisten asukkaiden luo. 
Tämä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi ja siitä on saatu paljon 
positiivista kokemusta. 
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Asumisyksikkö voi olla ponnahduslauta täysin itsenäiseen asumiseen, 
mutta se voi olla myös pysyvä asumismuoto. Asukkaan ei tarvitse muuttaa 
pois asumisyksiköstä, mikäli hän kokee, että ei pärjää itsenäisesti ilman 
tukea. Asumisyksiköstä asukkaita on muuttanut Y-säätiön ja Espoonkruunu 
Oy:n asuntoihin. 

Asiakkaan kokemaa
Myös asiakkaat ovat huomanneet muutoksen. Tätä artikkelia varten 
haastateltu asiakas kertoi, että ”paljon on muuttunut meininki verrattuna 
alkuaikoihin.” Asiakas oli vastaanottokodissa ensimmäisen kerran 1990-lu-
vun alussa. Hän muistaa, kuinka talo oli ihan täynnä asiakkaita. Kaikki 
eivät edes mahtuneet ”märälle”, vaan asiakkaita oli käytävällä nukkumassa. 
Talossa haisi pahalta, kun asiakkaat käyttivät paljon korvikkeita. Juomaan 
lähdettiin yleensä porukalla, silloin kun jollain oli rahaa. Krapulapäivinä 
sitten oli levotonta. Väkivaltaa oli paljon enemmän kuin tänä päivänä. 
Riitaan ei tarvittu muuta syytä kuin krapula tai viinanhimo. Virkavalta 
kävi nykyistä useammin, melkein joka ilta, joskus parikin kertaa illassa. 
Myös tarpeet tehtiin huoletta märkäpuolen lattialle. Silloin talon siisteyden 
tasokin oli paljon huonompaa, kuin mitä se on nykyisin. Asukkaat olivat 
auttamassa siivoojia useasti, tästä sai palkaksi ilmaisen ruuan ja asumisen. 
Märkäpuolella oli silloin kahdeksan sänkyä ja loput oli patjoja. Sängyt 
jouduttiin kuitenkin poistamaan tilanpuutteen vuoksi ja tilalle tuli pelkät 
patjat kaikille asiakkaille. 

Asiakas kertoo myös, että ruokailujärjestelyt ovat muuttuneet paljon. 
Alkuaikoina keittiössä oli työntekijä myös viikonloppuisin. Asiakas muistaa 
myös, että vastaanottokoti oli suljettuna parina kesänä kuukauden verran. 
Kun hän tuli toisen kerran vastaanottokotiin vuonna 2007 oltuaan poissa 
14 vuotta, oli talo hänen kertomansa mukaan aivan erilainen. Asiakkaat 
olivat rauhallisempia ja talon siisteyskin ihan eri luokkaa. Hän kertoo 
ajatelleensa, että vastaanottokoti on tyystin eri paikka kuin 1990-luvun 
alussa.

Kohti suunnitelmallista asiakastyötä
Olarinluoman vastaanottokotia on kehitetty osana Espoon kaupungin 
toteuttamaa Asunnottomien asiakasohjauksen ja palveluohjaustoiminnan 
kehittäminen -hanketta 1.4.2006–31.10.2008 välisenä aikana. Kehit-
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tämistehtävänä oli asunnottomien tilannearvioinnin työmenetelmän ja 
suunnitelmallisen asiakastyön kehittäminen vastaanottokotiin5. Tämän 
kehittämishankkeen aikana toimintaa on saatu suunnattua tavoitteiden 
mukaisesti ja kehitetty rakenteita ja työvälineitä niiden saavuttamiseksi. 
Lisäksi Olarinluoman vastaanottokoti toimi kehittämispilottina tilannearvi-
oinnin kehittämisen osalta Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
SOCCAn koordinoimassa Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö 
-hankkeessa. 

Työmenetelmänä käytetty asunnottoman asiakkaan tilannearviointi 
muokkautui kehittämistyön tuloksena kaikissa Espoon päihdehuollon 
laitoksissa käytettäväksi palvelusuunnitelmaksi. Palvelusuunnitelmaa 
on hiottu siten, että se toimii asiakkaan kanssa työskentelyä ohjaavana 
välineenä. Tärkeää on ollut saada suunnitelmasta sellainen, että kaikki 
asiakkaan kanssa työskentelevät voivat toimia samansuuntaisesti. Tämä 
toteutui siten, että suunnitelmia ryhdyttiin käymään yhdessä läpi viik-
kopalavereissa, jolloin niistä pystyttiin keskustelemaan ja hyödyntämään 
monipuolisemmin kaikkien osaamista. Myös tehtäväjaosta ja suunnitelmien 
etenemisestä sovittiin viikkopalavereissa. Sovittuja asioita alettiin doku-
mentoida, mikä helpotti niiden muistamista, tarkistamista ja välittymistä 
toisille työntekijöille. 

Suunnitelmallista työotetta edisti myös se, että asumisyksikön ohjaajat 
alkoivat osallistua viikkopalavereihin. Näin he saavat heti tiedon siitä, jos 
esimerkiksi jollain asiakkaalla on suunnitelmana muuttaa asumisyksik-
köön. Myös asumisyksikön asiakkaiden asiat käydään läpi viikkopalave-
reissa, jolloin vastaanottokodin työntekijät puolestaan kuulevat heidän 
tilanteistaan. 

Uudeksi käytännöksi on vakiintunut myös kuuden viikon välein 
olevat henkilökuntapäivät, jotka alkavat yhteisillä työnohjauksilla. Vuon-
na 2008 aloitettiin lisäksi asukaspalaverit ja toiminnalliset viikoittaiset 
ohjelmatuokiot.

5 Tilannearviointihankkeesta on tehty opinnäytetyö ja siitä on artikkeli  
julkaisussa Asunnottomuuskirja – näkökulmia asunnottomien palve-
lujen kehittämiseen.
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Vastaanottokodissa tehdään töitä arkisin kolmessa ja viikonloppuisin 
kahdessa vuorossa6. Päivävuorossa hoidetaan asiakkaiden virastoasioita, 
lääkärissä ja apteekissa käyntejä sekä ollaan yhteydessä yhteistyökump-
paneihin. Perustyötä7 tehdään kaikissa vuoroissa. Etenkin päivävuoron 
henkilökunta kokee, että kun henkilökunta päivävuorossa on vakiintunut, 
on se helpottanut työtehtävien jakamista ja roolien löytämistä. He myös 
näkevät, että vakiintuminen on lisännyt yhteishenkeä, millä on osaltaan 
myönteinen vaikutus vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. 

Suunnitelmalliseen asiakastyöhön panostaminen ja asiakkaiden tarpei-
siin enemmän keskittyvä työtapa on osoittanut, että yhä useampi asiakas 
on valmis ottamaan vastaan apua. Myös kaikkein vaikeimmin asutettavia 
ja päihteiden suurkuluttajia on saatu motivoitua erilaisiin hoitoihin, kun-
toutuksiin ja asumispalveluihin. 

Katse eteenpäin
Olarinluoman vastaanottokoti on kulkenut suhteellisen pitkän ja varsin 
värikkään matkan perustamisvuodestaan 1991 alkaen. Kun yhteiskunnan 
taholta on satsattu asunnottomuuden vähentämiseen, se on vaikuttanut 
muun muassa siten, että Olarinluoman vastaanottokoti on saanut resursseja 
työn kehittämiseen. Kehittämistyö yksikössä on tuonut tehokkuutta ja 
suunnitelmallisuutta asiakastyöhön sekä tuonut onnistumisen kokemuk-
sia työntekijöille. Kokemukset suunnitelmallisemmasta työskentelystä 
ovat olleet rohkaisevia. Sekä suunnitelmalliselle yksilötyöskentelylle että 
toiminnallisemmalle ryhmätyöskentelylle on Olarinluomassa jatkossakin 
selvästi tarvetta. Kehittämishankkeen aikana Olarinluomassa oli lisäre-
sursseja, jotka poistuivat, kun hanke päättyi. Esimerkiksi ryhmätoimin-
toja oli helpompi toteuttaa, kun oli niin sanottu ylimääräinen työntekijä 
apuna. Aika näyttää, miten uudet työmenetelmät juurtuvat perustyöhön 
ja kehittyvät edelleen. 

6 Olarinluoman asumisyksikössä on kaksi ohjaajaa. Ohjaajat ovat 
paikalla kahtena iltana (11–20) viikossa, kolmena aamuna (8–16) 
sekä viikonloppuisin (12–20). Vastaanottokodissa on yksi ohjaaja, 
joka tekee pelkkää päivävuoroa. Päivävuorossa työskentelevät lisäksi 
sairaanhoitaja, johtaja ja projektityöntekijä.

7 Uusien asiakkaiden vastaanottaminen, yösijan tarjoaminen, peseyty-
mis- ja ruokapalvelut sekä vaatehuolto. 
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Espoon kaupunki on mukana muiden suurten kuntien kanssa pit-
käaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa, missä Olarinluoman 
vastaanottokodin peruskorjaus ja laajennus on Espoon keskeinen hanke. 
Uudistetut ja uudet tilat ja asumispalvelut vaativat myös henkilöstöresurs-
seja toimiakseen hyvin. 

Lopulta kaikki kehittämistyö tähtää siihen, että asiakkaat saisivat 
parempaa palvelua. Ehkä artikkelin loppuun sopivat Juice Leskisen Kak-
soiselämää -kappaleen sanat, jotka alkoivat elää Olarinluoman karaoke-
aamuissa, kun erään asiakkaan tavaramerkiksi tuli esittää kappaleesta 
sykähdyttävä tulkinta:

”Kadehdi en niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään, kun joskus tuntuu että kunnolla 
saa eletyksi tätä yhtäkään.” (Juice Leskinen)
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Asukaskokouksia, 
päivätoimintaa, retkiä ja 
pienryhmiä asunnottomien 
vastaanottoyksiköissä 

joHanna pitKälä

Pitkäaikaisasunnottoman elämää ei useinkaan tarkastella aktiivisuuden tai 
osallisuuden näkökulmasta, vaan keskustelua leimaa pikemminkin puheet 
asunnottomista toimintarajoitteisina ja yhteiskunnasta syrjäytyneinä. 
Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa vastaanottoyksiöissä majailevalla 
asunnottomalla olevan voimavaroja, joita ei voida väheksyä. Selviytyminen 
päivästä toiseen yhteismajoituksessa ja muutenkin vaikeissa elinolosuhteissa 
vaatii jo sinänsä monenlaisia ponnisteluja. Monilla asunnottomilla on 
myös osaamisalueita, jotka eivät pääse riittävästi esille siinä arjessa, jota 
he elävät. Aikaisemmat työn, harrastusten tai elämänkokemusten kautta 
saadut tiedot ja taidot jäävät helposti nykytilanteen ongelmien varjoon. 
Työmenetelmiä kehittämällä, esimerkiksi toiminnallisten menetelmien 
käyttöä lisäämällä, voidaan asiakkaiden vahvuuksia tuoda paremmin 
esiin ja myös vahvistaa asunnottomien ihmisten osallisuuden kokemuksia 
suhteessa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan. 

Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikön vastaavana ohjaajana 
pääsin seuraamaan läheltä asunnottomien vastaanottoyksiköiden arkea ja 
järjestämään toimintaa yhdessä käytännön työntekijöiden kanssa. Hank-
keen aikana keräsimme mielipiteitä yksiköiden toimintaan osallistuneilta 
asiakkailta ja työntekijöiltä. Asiakkaiden mielipiteitä on koottu avoimessa 
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keskustelussa ja kahden palautekyselyn avulla. Vastaanottoyksiköiden lisäksi 
olin hankkeen vastaavana ohjaajana mukana Espoon tuetun asumisen 
yksikössä ohjaamassa suljettua pienryhmää kahden muun työntekijän 
kanssa. Toteutimme lisäksi Helsingin asunnottomien sosiaalipalveluissa 
toimineen ryhmän kanssa seurantatapaamisen. Artikkelissa esitetyt näke-
mykset toiminnallisuudesta perustuvat yhteisiin kokemuksiin, asiakkaiden 
ja työntekijöiden suulliseen palautteeseen ja kertomuksiin, muiden ohjaa-
mien toimintojen havainnointiin sekä palautekyselyihin. 

Hankkeen aikana järjestämämme ryhmätoiminta oli tavallista yhdes-
säoloa ja viriketoimintaa, josta käytän artikkelissani käsitteitä toiminnalli-
suus tai toiminnalliset menetelmät. Toiminnallisten menetelmien käyttöä 
kuvatessani toivon kuvaavani ennen kaikkea jotain siitä tunteesta, jonka 
yhdessä tekeminen on synnyttänyt. Tunteen kuvaaminen ei kuitenkaan 
ole helppoa. Miten saada esiin se häivähdyksenomainen hetki, kun kokee 
tilanteen merkityksen asiakkaalle, itselle työntekijänä ja kaikille osallistujille 
ryhmänä? Sellaisessa hetkessä on läsnä voimakas elämys yhdessä koetusta ja 
siitä syntyvä osallisuuden tunne. Ehkä sitä tunnetta ei voi täysin kattavasti 
kuvatakaan, vaan se on jokaisen itse koettava. 

Toimintaympäristöt
Asunnottomien palvelujen kehittämishankkeen vastaavana ohjaajana 
työpanokseni kohdistui eniten Espooseen, jossa Olarinluoman vastaan-
ottokoti oli keskeisessä asemassa toiminnallisia menetelmiä kehitettäessä. 
Kokeilimme asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa monenlaista toimintaa, ja 
siten olimme yhdessä luomassa uudenlaista, aktiivisempaa vastaanottokodin 
arkea. Olarinluoman vastanottokodissa oli jo etukäteen suunniteltu toi-
minnallisuuden lisäämistä yksikön arjessa, joten siellä hankkeen työntekijä 
otettiin innostuneesti vastaan ja menetelmän käyttöönotto oli helppoa. 
Toimintaa kehitettiin yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. 

Helsingissä Herttoniemen asuntolassa ei ollut mahdollista järjestää 
toimintaa päiväsaikaan, sillä yksikkö oli suljettu asiakkailta kello 8–15 
välisen ajan. Kehittämishankkeen työntekijät ja opiskelija tutustuivat yksi-
kön arkeen joinakin työpäivinä ja -iltoina. Kokeiluluonteisesti tarjosimme 
aamiaista yhtenä aamuna, koska Herttoniemen asuntolassa ei sellaista ole 
tarjolla. Totesimme, että ruokailun avulla asukkaita oli helpompi lähes-
tyä. Aamiaisen aikana virinnyt ilmapiiri antoi tunteen, että asuntolan 
asukkaiden kanssa olisi mahdollista järjestää toimintaa, jos toiminta olisi 



94  

räätälöity asiakkaiden toimintakyvyn mukaan ja jos yksikön rakenteet 
mahdollistaisivat sen paremmin. 

Helsingissä Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa työ on painottunut 
asunnottomille tarjottavien peruspalveluiden tuottamiseen. Päiväkes-
kuksessa on mahdollisuus ruokailuun, peseytymiseen ja vaatehuoltoon. 
Yksikön työn luonteeseen kuitenkin sopii hyvin myös toiminnallisten 
menetelmien käyttö, ja sen kaltaisille toiminnoille oli yksikössä suorastaan 
toivetta. Yhteistyö Pääskylänrinteen päiväkeskuksen työntekijöiden kanssa 
virisi helposti muun muassa retkien ja joidenkin ohjattujen toiminnallisten 
tuokioiden muodossa.

Vantaalla Koisorannan päivystävä hoitokoti muutettiin vuoden 2007 
loppupuolella palvelukeskukseksi, mikä tarkoitti uusien tilojen lisäksi 
muutosta palvelujen sisällöissä. Erilaisten työmenetelmien käyttö on myös 
tullut keskeiseksi osaksi yksikön työkäytäntöjä. Esimerkiksi arviointiyhtei-
sön asukkaille on tarjolla kolme pakollista ryhmää viikossa, ja lisäksi on 
vapaaehtoista toimintaa. Hankkeen vastaavan ohjaajan työpanosta ei siis 
tarvittu toiminnan käynnistäjän tai edistäjän rooliin, vaan Koisorannan 
palvelukeskuksessa olin enemmänkin oppija ja havainnoija. Työntekijöiden 
toiveen mukaisesti toteutin pienimuotoisen ryhmätoimintoihin liittyvän 
kyselyn asiakkaiden keskuudessa. 

Herttoniemen ”surffi”. Kuva: Henrik Malmström.
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Toiminnan aloittaminen – järjestelykysymys?
Toiminnan suunnittelu asunnottomien vastaanottoyksiköiden asiakkaille 
tuntui aluksi vaikealta, sillä monetkaan tutuista menetelmistä eivät tuntu-
neet sopivan tälle kohderyhmälle. Tilat ja resurssit tuntuivat puutteellisilta, 
eivätkä kaikki työntekijät heti lämmenneet uudelle tekemiselle. Pääkau-
punkiseudun vastaanottoyksiköissä ei toiminnallisten menetelmien käyttö 
ollut vielä vuoden 2008 alussa vakiintunut säännöllisiin työkäytäntöihin 
Koisorannan palvelukeskusta lukuun ottamatta. Kyse oli siis uudenlai-
sen työkäytännön sisäänajosta. Muutokset työyksiköissä eivät käy käden 
käänteessä, vaan toiminnalle on raivattava tilaa ja ihmisten innostamiseen 
on käytettävä aikaa. Tärkeää olisi saada ensin edes jokunen työntekijä 
ja asiakas innostumaan toiminnallisemmasta ja yhteisöllisemmästä vas-
taanottoyksikön arjesta, sillä usein sitä kautta asiasta usein innostuvat 
vähitellen muutkin. 

Toimintayksiköiden fyysiset tilat, taloudelliset resurssit ja työntekijä-
mitoitus eivät välttämättä – etenkään vanhoissa yksiköissä – tunnu sopivilta 
toiminnallisille menetelmille. Henkilöstöresurssit on usein mitoitettu vain 
valvontatyötä ja vaatimatonta perushoitoa silmälläpitäen. Vaikka henki-
löstön vähyys ja toimimattomat tilat ovat usein selkeitä puutteita, ja niillä 
on merkityksensä toiminnan järjestelyissä, ei niiden kannata antaa liikaa 
vaikuttaa uusien menetelmien käyttöönottoon vastaanottoyksiköissä. 
Pieniä muutoksia yksikön toimintatapoihin on usein mahdollista tehdä 
huonoillakin resursseilla. Kaikki tekeminen ei vaadi ollenkaan tai vaatii vain 
hyvin vähän rahaa. Tilojen ollessa huonot voidaan yksiköistä suuntautua 
ulos retkille tai lainata tiloja muualta. Henkilöstöresursseja puolestaan voi 
pyrkiä paikkaamaan töiden uudelleen organisoinnilla ja muilla työpaikan 
sisäisillä järjestelyillä, sekä tekemällä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. 
Myös opiskelijat toimivat usein mielellään uudenlaisten työkäytäntöjen 
eteenpäin viejinä, kunhan heille tarjotaan siihen mahdollisuus. Ihanteellista 
toki olisi, jos henkilöstöresurssit olisi mitoitettu sellaisiksi, että ne mahdol-
listaisivat paremmin aktiivisen työskentelyn asiakkaiden kanssa.

Uusien toimintamallien siirtäminen vastaanottoyksiköiden arkeen 
vaatii usein järjestelyjä yksikön työkäytäntöihin. Toiminnalliset menetel-
mät vakiintuvat parhaiten varaamalla niille selkeästi tilaa kalentereiden 
päivä-, viikko- tai kuukausiohjelmiin. Säännölliset, kaikkien tiedossa 
olevat toiminnalliset hetket rytmittävät hyvin vastaanottoyksikön viikkoa, 
ja asiakkaiden on helpompi muistaa ajankohta, jolloin voi tulla mukaan 
osallistumaan. Esimerkiksi Olarinluoman vastaanottokodissa Espoossa 
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aloitettiin asukkaiden kanssa säännölliset viikkopalaverit, joita varten 
merkittiin kalentereihin kaikki maanantaiaamupäivät varatuiksi. Asukas-
kokoukset vakiintuivat nopeasti osaksi yksikön arkea. 

Joissakin vastaanottoyksiköissä asiakkaiden päihteiden käyttö on 
hyvin runsasta ja jokapäiväistä, jolloin toiminnan järjestämistä voidaan 
pitää lähes mahdottomana tehtävänä. Usein on kuitenkin mahdollista 
löytää jotain sopivaa tekemistä, kunhan tavoitteet on asetettu riittävän 
matalalle ja toteutuksessa edetään riittävän pienin askelin. Alkaessamme 
suunnitella toiminnallisten menetelmien lisäämistä yksiköissä kyselimme 
asiakkailta toiveita, ja kävimme työntekijöiden kanssa monia keskusteluja 
siitä, minkälainen tekeminen olisi mielekästä. Piti ottaa huomioon, että 
toiminta suuntautuu aikuisille, elämää nähneille ihmisille, ja että suurin 
osa osallistujista on miehiä. Oleellista on, että toiminnassa koetaan onnis-
tumista ja osallisuutta, eikä tekeminen saa loukata tai nolata ketään. Tulee 
myös huomioida, että suuriin fyysisiin tai psyykkisiin ponnisteluihin ei 
välttämättä voisi kovin moni asukkaista osallistua. Jokaisella asiakkaalla 
on omat kiinnostuksen kohteensa, ja sen vuoksi on hyvä pyrkiä järjestä-
mään mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jos erilaista tekemistä on 
kokonaisuudessaan riittävän monipuolisesti tarjolla, ei kaikkien tarvitse 
haluta tai kyetä kaikkeen toimintaan. 

Toiminnallisten menetelmien käyttö vastaanottoyksikössä vaatii siis 
suunnittelua ja järjestelyä. Toisaalta toimintojen pitää olla myös hyvin 
joustavia, koska asiat eivät useinkaan toteudu suunnitelmien mukaan. 
Suunnitellulle retkelle voi ensin olla runsaasti ilmoittautuneita, ja retki-
päivänä suuri osa lähtijöistä peruuttaa aikeensa. Suunniteltu ohjelma ei 
aina kiinnostakaan asiakkaita, suunnitelmat unohtuvat tai päihtyneisyys 
voi estää osallistumisen. Ohjelmien suunnittelu ei siis voi olla kaavoihin 
kangistunutta, eikä työntekijöiden kannata lannistua ohjelman peruun-
tumisista ja muutoksista. Työntekijän joustavuus ja tilannetaju ovatkin 
toiminnan järjestämisessä hyvin keskeistä asiakaskunnan erityispiirteet 
huomioonottaen. Joustava työntekijä saattaa tarttua hyvään tilanteeseen 
ja järjestää toimintaa tarvittaessa vaikka spontaanisti. Toisaalta asiakkaita 
on hyvä vähitellen opettaa myös suunnitellumpaan elämäntapaan, eli 
jos johonkin lupautuu mukaan, pitää lupauksista myös pyrkiä pitämään 
kiinni.
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Kohtaamisia
Asunnottomien keskuudessa toteutettavan toiminnan keskeisimpänä lähtö-
kohtana tulisi olla asiakkaan ja työntekijän välinen aito kohtaaminen, jossa 
työntekijä ja asiakas ovat vuorovaikutuksessa yhdenvertaisia. Asiakkaan 
ihmisarvoa kunnioittava työntekijä ymmärtää, että asunnottomuus tai 
päihdeongelma ei tee asiakkaista yhtenäistä joukkoa, vaan jokainen ihmi-
nen – ja jokainen vastaanottoyksikön asukas – on ainutkertainen ihminen, 
jolla on omat yksilölliset tarpeensa ja voimavaransa. Arvostuksen tarpeen 
voisi kuvitella olevan jopa sitä suurempi, mitä vähemmän ihminen kokee 
arvostusta muussa elinympäristössään. Työntekijä, joka on sisäistänyt ar-
vostavan suhtautumisen asiakkaaseen, on yleensä valmis myös kehittämään 
omia työmenetelmiään ja asiakkaan elinolosuhteita. 

Työntekijä joutuu usein tekemään töitä saadakseen asiakkaiden luot-
tamuksen osakseen. Vuorovaikutukseen antautuminen edellyttää riittävää 
luottamuksen ja turvallisuuden kokemusta. Monien asiakkaiden kanssa 
keskusteluyhteyden saaminen on helppoa, mutta jotkut vastaanottoyksiköi-
den asiakkaista ovat niin sisäänpäin kääntyneitä, päihteiden vammauttamia 
tai psyykkisesti sairaita, että kontaktin saaminen saattaa olla haastavaa. 
Jokaisella työntekijällä on omanlaisensa keinot yhteyden saamiseksi vaa-
tivissa tilanteissa. Keskusteluyhteyden syntymistä voi auttaa, kun on 
jokin konkreettinen syy kokoontua yhteen. Monet keskustelut syntyvät 
tupakkaringissä, kahvikupin ääressä tai yhteisen työn ohessa. Esimerkiksi 
ruoan tarjoaminen tai avustaminen joissain käytännön toimissa avaa usein 
vuorovaikutuksen paremmin kuin pelkkä keskusteluyritys. 

Itse kokeilin hiusten parturointia tutustumisvälineenä. Olen itseop-
pineena koneparturoijana jonkin verran siistinyt vastaanottoyksiköissä 
miesten hiuksia ja partoja heidän omasta toiveestaan. Syynä innostukseeni 
on ollut se, että parturoinnin kautta pääsee luontevasti keskusteluyhteyteen 
asiakkaan kanssa. Ammattiparturitkin kertovat asiakkaiden avautuvan 
parturintuolissa, ja kertovan yksityisasioistaan varsin avoimesti. Uskoisin, 
että asiakkaan kannalta merkitystä on myös parturointiin liittyvällä toisen 
ihmisen lähellä olemisella. Parturointitilanteessahan ollaan toisen ihmisen 
kanssa lähikontaktissa, ja toimenpiteeseen liittyy fyysistä koskettamista. 
Erityisen suuri merkitys kosketuksella saattaa olla ihmiselle, joka ei muussa 
elämässään saa riittävästi läheisyyden kokemuksia. Asunnoton ihminen 
joutuu usein epäsiistin olemuksensa vuoksi kokemaan ihmisten hyljeksintää. 
Asunnottomien ja asuntoloiden julkinen vastustaminen viestittää asun-
nottomille, ettei heidän seuransa ole toivottua. Jos on tottunut ympäristön 
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taholta vain välttelyyn, saattaa työntekijän osoittama luonteva läheisyys 
tuntua hyvinkin merkitykselliselle. 

Päiväkeskuksessa oli parturoitavana asiakas, jolla oli hyvin epäsiistit hiukset ja parta. 
Parturoinnin aikana hänen kanssaan syntyi syvällinen keskustelu, jota tuskin olisi 
syntynyt pöydän ääressä istuttaessa. Parturoinnin aikana päiväkeskuksen työntekijät 
ja asiakkaat kehuivat kovasti miehen uudistuvaa ulkonäköä. Pitkien hiusten ja 
parran alta paljastui varsin mukavan näköinen mies, jota oli vaikea tuntea samaksi 
mieheksi kuin ennen. Mies oli kokemuksen jälkeen silminnähden uudistunut ja 
tyytyväinen. Uskoakseni syynä ei ollut pelkästään muuttunut ulkonäkö, vaan 
kokonaisvaltainen huomion ja lähellä olemisen kokemus. Toinen päiväkeskuksessa 
asioiva mies oli tästä kokonaisvaltaisesta tunteesta niin innostunut, että hän ehdotti 
parturointia joka kerta tavatessamme.

Eräs päiväkeskuksen asiakas muuttui parturoinnin aikana hyvin paljon ja sai run-
saasti positiivista huomiota. Hän nousi kehujen jälkeen parturointituolilta rivakasti 
ylös ja totesi: ” Nyt pitää kyllä lähteä kotiin siivoamaan kämppää.” Mies asui tuetun 
asumisen yksikössä ja oli työntekijöiden keskuudessa tunnettu hyvin epäsiististä 
asunnostaan. En tiedä saiko mies siivottua asuntoaan, mutta ainakin hänelle tuli 
hetkellinen, voimakas voimaantumisen tunne parturoitaessa saamansa huomion 
myötä. Jouduin toteamaan, että niinkin arkinen ja sosiaalipalvelun toiminnan 
ulkopuolinen toimintakuin hiusten parturointi, voi olla asiakasta osallistavaa ja 
aktivoivaa toimintaa.

Hihat ylös ja toimimaan
Hankkeen aikana kerääntyi kokemusta melko monenlaisesta toiminnasta. 
Kokeilimme esimerkiksi pelejä, arpajaisia, karaokea, tietokilpailuja, elo-
kuvia, keskusteluryhmiä, levyraateja, keilausta, retkiä luontoon, tutustu-
miskäyntejä ja asiantuntijan tietoiskuja. Kokeilimme myös pallohierontaa 
ja mielikuvaharjoituksia. 

Olarinluoman vastaanottokodissa otettiin askel kohti suunnitelmal-
lisempaa arkea aloittamalla asukkaiden viikkopalaverit, joissa tiedotet-
tiin asukkaille tärkeistä asioista ja joissa asukkaat saivat antaa palautetta 
toiminnasta. Kokoukset toimivat siis yksikön yhteisten asioiden käsit-
telyfoorumeina. Samalla oli aina jotain yhteistä toimintaakin. Vaikka 
osallistuminen viikkopalavereihin oli vapaaehtoista, niihin tuli mukaan 
aina yli puolet, useimmiten jopa 2/3 kaikista talon asukkaista. Kokoon-
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tumiset vakiintuivat nopeasti yksikön käytäntöihin. Asukkaat alkoivat 
pitää niitä niin merkityksellisinä, että kesälomista johtuvan tauon vuoksi 
niitä ehdittiin oikein kaivata.

Kesällä asukas kyseli, että miksi maanantaiaamuisin ei ole enää ollut ”niitä juttuja, 
joissa tehdään jotain yhdessä.” Hänelle vastattiin, että nyt on kesätauko ja tapaamisia 
jatketaan taas elokuussa. ”Älkää nyt kovin pitkiä taukoja pitäkö. Ukkojenhan pitää 
vaan ryypätä, jos ei talossa ole mitään tekemistä”, mies vastasi. Samainen mies kertoi 
toisella kertaa jättäneensä viinapullon juomatta retkeä edeltäneenä iltana, jotta 
pystyisi osallistumaan retkelle. Miehen kommentti oli lähinnä humoristinen lausah-
dus, mutta ehkä siinä oli hitunen todenperäisyyttäkin. Päihdeongelma ei tietenkään 
korjaannu satunnaisen toiminnan avulla, mutta arjen rytmittyminen ja yhteisöllisyys 
voivat kenties hiukan vähentää päihteidenkäyttöä vastaanottokodeissa.

Bingo-peli todettiin yhdeksi helpoksi ja hyväksi aloitustoiminnaksi uudelle, 
toiminnallisemmalle kulttuurille vastaanottoyksiköissä. Osallistujat saivat 
sen aikana itse säädellä, kuinka paljon halusivat olla aktiivisessa vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa tai vastaavasti olla mieluummin sivustaseuraa-
jana. Bingo ei loukkaa ketään mutta antaa sopivasti mukavaa ajanvietettä 
ja vaihtelua arkeen. Pelin säännöt olivat helpot, mutta siinä oli kuitenkin 
riittävästi mielenkiintoa, koska voittaja sai pienen palkinnon. Bingo toimi 
yllättävän toimivana pelinavauksena toiminnallisuudelle, sillä mukavan 
tekemisen kautta ohjaaja ja asukkaat tutustuivat toisiinsa. 

Olarinluoman vastaanottokodissa aloitettiin uusi, aktiivisempi elämä asukkaiden 
viikkopalaverien yhteydessä pelattavalla bingolla. Asiakkaita oli runsaasti mukana 
pelaamassa, ja pelaamiseen keskityttiin kunnolla. Saimme heti positiivista palautetta 
siitä, kuinka mukavaa oli pelata, ja voisiko samanlaista saada vielä lisää. Seuraa-
valla kerralla kuulimme, kuinka eräs bingoon osallistuneista miehistä oli eläytynyt 
peliin ihan tosissaan. Hän yöpyi niin kutsutulla märällä puolella yhteishuoneessa. 
Yöllä muut huoneessa nukkuneet miehet olivat säikähtäneet, kun mies oli hypännyt 
yhtäkkiä patjaltaan seisomaan ja huutanut kovalla äänellä: ”Bingo!” 

Yhdessä keskusteleminen koettiin itsessään jo tärkeänä asiana. Aina ei 
tarvitse järjestää erityistä ohjelmaa vaan riittää, että kokoonnutaan yhteen 
vapaamuotoisen yhdessäolon merkeissä. Usein pieni tarjoilu toimii hyvänä 
houkuttimena ja keskustelun virittäjänä kokoontumisessa. Keskustelun 
luonteesta riippuen ohjaaja ohjaili tarvittaessa keskustelun kulkua. Sul-
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jetuissa, tavoitteellisissa ryhmissä on keskustelun ohjaaminen ainakin 
jollain tasolla usein tarpeen, kun taas vapaissa asukaskokouksissa voi antaa 
keskustelun usein virrata vapaasti. Oleellisena seikkana ryhmissä pidettiin 
sitä, että niissä koki tulevansa kuulluksi. Kuulluksi ja ymmärretyksi tu-
lemisen merkitystä asiakkaat painottivat sekä suullisissa että kirjallisissa 
palautteissaan. 

Keskusteluryhmät voivat olla myös tavoitteellisempia, ja ne voivat 
toimia eri teemojen mukaan. Esimerkiksi Koisorannan palvelukeskuksessa 
toimii sairaanhoitajan ryhmä ja tunneryhmä, joissa käsiteltiin asiakkaiden 
kuntoutumiseen liittyviä tärkeitä aihepiirejä yhdessä. Olarinluoman vas-
taanottokodin viikkopalavereissa oli toisinaan tietoiskuja eri aihepiireistä 
kuten ensiavusta tai hygienian hoidosta. Asiakkaat olivat kiinnostuneita 
kuulemaan kuntoutumiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin liittyvistä 
asioista. Tietoa eri vaihtoehdoista kuten päihde- ja asumispalveluista ja 
taloudellisten asioiden hoitamisesta olisi toivottu enemmänkin. Vaih-
toehtoisten tulevaisuudensuunnitelmien esitteleminen auttaa asiakkaita 
asettamaan tavoitteita omalle elämälleen. Asioiden käsittelyyn ryhmissä 
voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuten tehtäviä, taidetta ja fyysisiä 
toimintoja. Niiden kautta tunteiden käsittelemistä pyritään tekemään 
helpommaksi. 

Vuosina 2004–2005 Helsingissä asunnottomien sosiaalipalveluissa toimineen ryh-
män seurantatapaaminen järjestettiin hankkeen aikana. Tapaamisessa kävi ilmi, 
että moni ryhmäläisistä oli säästänyt ryhmätoimintojen aikana tehtyjä töitä usean 
vuoden ajan. Eräs ryhmäläinen kertoi pitävänsä kotinsa seinällä ryhmässä tehtyä 
voimavarakartoitusta, johon hän oli kirjannut omia vahvuuksiaan. Ryhmän lopuksi 
olimme kirjoittaneet jokainen toisistamme paperille positiivisia asioita ja muistoja. 
Ne paperit olivat useimmilla tallessa, ja he kertoivat katsovansa niitä silloin, kun 
elämä tuntuu vaikealta.

Yhdessä toimiminen myös nostaa esiin ajatuksia ja muistoja, jotka ehkä 
muuten jäisivät tulematta esiin. Asiakas esimerkiksi muistaa tehneensä 
samanlaista toimintaa joskus jossain eri yhteydessä. Toiminnasta kumpu-
aa menneisyyteen liittyviä asioita esiin. Niiden pohjalta voi usein syntyä 
keskustelu siitä, miltä elämä näytti ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
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Jokaiselle jotakin
Monipuolisella toiminnalla on mahdollisuus nostaa esiin eri asiakkaiden 
vahvuuksia. Toiminnallisten menetelmien käyttö on paljastanut vastaan-
ottoyksiköiden asukkaissa olevan ainakin musikaalisesti, tiedollisesti, 
liikunnallisesti ja taiteellisesti lahjakkaita ihmisiä, joiden taidot eivät 
välttämättä olleet aikaisemmin yhteisön tiedossa. Myös työntekijöillä on 
erilaisia taitoja ja kiinnostuksen kohteita, joita on hyvä hyödyntää suunnit-
telussa. Työntekijän innostus asiaan tempaa helposti muutkin mukaansa, 
joten työntekijän on helppo aloittaa toiminta sellaisesta tekemisestä, josta 
itse on innostunut. Tosin joskus työntekijän voi olla hyvä kokeilla jotain 
sellaista, mitä ei aikaisemmin ole tehnyt. Heittäytyessään uuteen tai itselle 
ehkä jännittäväänkin toimintaan työntekijä laittaa itsensä alttiiksi epävar-
muudelle. Näin hän kenties ymmärtää paremmin, minkälaista rohkeutta 
asiakkaalta vaatii osallistuminen uudenlaiseen toimintaan. 

Palautekyselyn mukaan jopa puolet Olarinluoman asukkaista koki 
tietokilpailut mieluisana toimintamuotona. Tietokilpailujen voittajissa 
oli nähtävissä kahden eri sukupolven osaajia. Vanhemmilla visailijoilla 
oli hyvä yleissivistys etenkin aikaisemmin tapahtuneiden asioiden osalta, 
kun taas nuoremmat olivat hyvin perillä nykypäivän tapahtumista ja 
”julkkiksista”. 

Eräs vanhempi, rollaattorilla kulkeva asiakas loisti tietokilpailuissa, joissa kysyt-
tiin yleissivistykseen liittyviä kysymyksiä. Hänellä oli laaja tietämys muun muassa 
edellisten vuosikymmenten yhteiskunnallisista asioista. Hän sai paljon kehuja ja 
ihmettelyä suuresta tietämyksestään, jota kukaan ei ollut aikaisemmin tiennyt. Mies 
kuunteli kehuja hämmentyneenä, ja niiden seurauksena hän tuntui kävelevän sen 
päivän ajan paljon ryhdikkäämpänä, ja hänen askeleensa tuntui nousevan paljon 
ketterämmin kuin aikaisemmin.

Toinen, nuorehko mies, oli joutunut yllättäen tilapäismajoitukseen vaikeiden 
elämänvaiheiden jälkeen. Hänellä oli mieli maassa, ja itsetunto oli saanut kovia 
kolauksia. Miehen taloon muuton jälkeisenä päivänä oli asukkaiden viikkopalaveri, 
ja sen yhteydessä oli tietokilpailuja. Uusi asiakas oli hyvin perillä kaikista sen hetken 
uutisista ja tapahtumista, ja hän saikin loistaa kisailussa tiedoillaan. Jälkeenpäin 
hän kommentoi, että hänellä oli aamulla ollut hyvin raskaita ajatuksia, mutta 
tietokilpailuvoitto piristi mieltä. Hän kertoi kokeneensa, että ei ole sittenkään ihan 
”nolla”, vaan osaa ja tietää monia asioita erittäin hyvin. 
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Urheilulliset lajit toteutuivat useimmiten yksiköiden ulkopuolella. Tosin 
kerran järjestimme tarkkuusheittokilpailun sisätiloissakin ihan onnistu-
neesti. Pihapiirissä testasimme kesäaikaan pihapelejä kuten mölkkyä ja 
pétanguea. Erityisen suuri suosio oli kuitenkin niillä toiminnoilla, joita 
varten piti lähteä muualle kisaamaan. Olarinluomassa varasimme toisinaan 
keilahallista pari rataa. Keilauksen riemussa posket punoittivat innosta 
niin työntekijöillä kuin asiakkaillakin. Ja Olarinluoman vastaanottokoti 
vastaan Neppersin huoltokoti -biljarditurnauksessa oli ilmassa suuren ur-
heilujuhlan tuntua. Näillä keilaus- ja biljarditurnausreissuilla jos missä on 
saanut olla aistimassa osallisuuden kokemuksia ja suurta yhteisöllisyyttä 
asukkaiden välillä.

Biljardi-turnauksessa tullut häviö Neppersiä vastaan kirvoitti Olarinluoman 
asukkaat jälkipelissä kommentoimaan peliä pitkään: ”Kyllä me olarinluoma-
laiset olisimme voittaneet, mutta kun Neppersin porukalla oli ollut enemmän 
mahdollisuuksia harjoitella.” Tämä ajatus kiteyttää keskeisesti ne yhteisöllisyyden 
ja yhteenkuuluvaisuuden tunnelmat, jotka joukkueena toimimisesta seurasivat. 
Leikkimielinen pettymys häviöstä karvasteli sen verran, että toiveissa oli saada 
Neppersin väki vastapelaajaksi keilaukseen, mutta emme saaneet sieltä haastajaa 
kovalle porukallemme.

Keilausta kokeiltaessa eräs mukana olleista nuoremmista miehistä koki ensin, että 
hän ei osaa keilata ollenkaan. Todellisuudessa huonommuuden tunteeseen ei ollut 
aihetta, koska lähes kaikki muutkin mukana olleet olivat samalla tavalla vasta-
alkajia, ja harjoittelu sujui leppoisassa tunnelmassa. Kun itsensä huonoksi keilaa-
jaksi kokenut nuori mies sitten sai kaikki keilat kumoon yhdellä heitolla, oli hän 
vilpittömän innostunut omasta suorituksestaan. Tämän ihmisen elämänkokemukset 
olivat painottuneet kokonaisuudessaan enemmän epäonnistumisen kuin onnistumisen 
puolelle. Hänen onnistuneesta keilojen kaadosta syntynyt ilonsa oli käsin kosketeltavaa. 
Paluumatkalla vastaanottoyksikköön mies mainitsi monta kertaa, miten tärkeää 
on, että tällaisia retkiä ja tapahtumia järjestetään vastaanottokodissa. Erityiseksi 
kommentin tekee se, että tämä mieshenkilö ei yleensä osallistunut mihinkään toi-
mintaan ja oli keilaamaankin lähtenyt pitkän houkuttelun jälkeen.

Yhteistyö jatkoasuttamis- ja kuntoutusyksiköiden kanssa on tärkeä toimin-
tamuoto. Asiakkaille voi järjestää esimerkiksi tutustumiskäyntejä eri asu-
misyksiköihin ja päihdehuoltolaitoksiin. Olarinluoman vastaanottokodista 
olimme näissäkin merkeissä yhteydessä muun muassa Neppersin huoltoko-
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tiin. Pääsimme kerran paistamaan makkaraa Neppersin tunnelmalliseen 
grillikatokseen. Toisella kertaa vietimme siellä ”leffa”-iltaa naposteltavien 
kera, koska yksikössä oli videotykki ja valkokangas. Näiden käyntien antia 
oli mukavan yhdessäolon lisäksi se, että asiakkaat pääsivät tutustumaan 
yksikköön, johon Olarinluomasta olisi mahdollisuus siirtyä. Vastaavan 
tutustumisretken teimme myös Ridasjärven päihdehuoltolaitokseen.

Tutustumiskäynnillä eräs vastaanottokodin asukkaista innostuikin niin paljon 
Neppersin huoltokodista, että toivoi pääsevänsä muuttamaan sinne. Neppersin 
huoltokoti on päihteetön paikka, ja kun asumistoive konkretisoitui henkilölle it-
selleen, oli helpompi pyrkiä päihteettömyyteen. Tavoite muuttamisesta toteutuikin 
varsin pian. Tulevaisuudensuunnitelmat tuntuvat asiakkaista usein kaukaisilta. 
Tutustuminen konkreettisesti erilaisiin mahdollisuuksiin antaa asioista paljon 
selkeämmän kuvan.

Mielenkiintoista oli myös päästä tutustumaan toisten ohjaamiin toimin-
toihin, joiden toteuttaminen olisi minulle itselleni ollut hankalaa. Näitä 
olivat esimerkiksi kädentaitoihin liittyvät työpajat Koisorannan palvelu-
keskuksessa, levyraadit eri yksiköissä opiskelijan ohjaamina ja karaoke 
Olarinluoman vastaanottokodissa. Niissä opin ennen kaikkea sen, kuinka 
innostuneet ohjaajat saavat helposti muutkin mukaansa. Totesin myös 
konkreettisesti, kuinka tärkeää on, että järjestetään mahdollisimman 
monenlaista toimintaa, koska asiakkaillakin on erilaisia toiveita ja osaa-
misalueita. Yllätyin esimerkiksi Koisorannassa pääsiäisaskartelupajassa, 
kuinka nuoret miehetkin askartelivat hyvin keskittyneesti pääsiäiskortteja, 
vaikka olisin saattanut kuvitella heidän vieroksuvan askartelupajaa. Ei siis 
kannata luoda valmiita mielikuvia osallistujien toiveista ennen kuin on 
kokeillut asiaa käytännössä. 

Itselleni läheisin toiminnallinen menetelmä ovat erilaiset retket, eten-
kin luontoretket. Koen, että luonnossa ajatus helpoimmin pääsee hetkeksi 
pois vanhoista uomista, ja mieli saa hetken levätä. Luonnon helmassa ovat 
syntyneet usein rakentavimmat keskustelut asiakkaiden ja työntekijöiden 
välille. Retken toteuttaminen on helpompaa kuin etukäteen usein tuntuu; 
oleellista on vain päättää, että lähdetään. Eväiden ja kyydin järjestely ovat 
tärkeimmät muistettavat asiat. Olen myös todennut, että jos mukana on 
heikompikuntoisia henkilöitä, on ohjaajan hyvä tuntea etukäteen paikka, 
johon ollaan menossa. Jos taas kaikki jaksavat kävellä, ei pieni seikkailu-
kaan ole pahasta. Retkellä huomaa usein, että retkelle lähteminen ei ole 
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loppujen lopuksi ollenkaan vaikeaa, vaan vaikeampaa on malttaa lähteä 
retkeltä pois.

Toiminnat käynnistivät usein hyvän mahdollisuuden asiakkaiden 
keskinäiselle ryhmäytymiselle ja vertaistuelle. Tämä näkyi etenkin pienem-
missä ryhmissä. Usein työntekijä sai siirtyä taustahenkilöksi kuuntelemaan, 
kuinka ryhmäläiset jakoivat kokemuksiaan eri asioista. Asiakkaiden ver-
taistuki ei aina välttämättä synny itsestään, vaan sille tulee antaa tilaa ja 
sen syntymistä voi tukea hienovaraisesti. Koisorannan palvelukeskuksessa 
kokoontui joka toinen viikko asiakkaiden vertaisryhmä, jossa asiakkaat 
toimivat vuorotellen keskustelun ohjaajina. Palautekyselyssä vertaisryhmä 
sai erittäin hyvää palautetta. Vastaajista 80 prosenttia koki vertaisryhmän 
ilmapiiri hyväksi. Saman verran vastaajista kertoi tulleensa kuulluksi ja 
saavansa tukea päihteettömyyteen. Palautekyselyn otos oli tosin pieni, 
eikä kaikkien ryhmäläisten näkökulma välttämättä tule esiin. Uskoisin 
kuitenkin, että vertaistuen mahdollistaminen on tärkeää asiakkaiden 
yhteisöllisyyden kannalta. 

Vertaistuen merkitys tuli erityisen hyvin esiin järjestäessämme seurantatapaamisen 
parin vuoden takaisen ryhmän kanssa. Ryhmä oli aikoinaan toiminut asunnotto-
mien sosiaalipalveluissa, mielenterveyskuntoutujien suljettuna ryhmänä. Ryhmä oli 
muodostunut hyvin tiiviiksi. Vaikka ryhmän edellisestä tapaamisesta oli kulunut jo 
lähes kolme vuotta, alkoi ryhmä toimia heti tavattuaan kuin ei olisi erossa ollutkaan. 
Oli sydäntä lämmittävää huomata kuinka ryhmäläiset ilahtuivat toistensa näkemi-
sestä ja alkoivat heti vaihtaa kuulumisia todella avoimesti. Ohjaaja sai kuunnella 
sivusta kuulumisia: ” Minulla on ollut yksi sairaalajakso tässä välissä, muuten olen 
ollut hyvässä kunnossa” ja ”Päihteidenkäytön hallitsemiseen olen löytänyt sellaisen 
ja sellaisen keinon.” Ryhmän jäsenet myös jakoivat toisilleen tärkeitä kokemuk-
sellisia tietoja eri palveluista ja elämän hallintaan liittyvistä keinoista. Eräs mies 
esimerkiksi kertoi toisille merkinneensä ylös päihteettömät päivät ja palkinneensa 
itsensä jollain tavalla, kun merkintöjä oli tarpeeksi. Työntekijän kertomana sama 
asia olisi tuskin saanut vastakaikua, mutta toisen asiakkaan kertomana keino oli 
kokeilemisen arvoinen.

Vastaanottoyksiköissä oli myös nähtävillä asiakkaiden itsensä toteuttamaa 
toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Yksiköissä asiakkaat keskustelivat keskenään 
ryhmissä, pelasivat korttia ja katsoivat televisiota. Toisista asiakkaista myös 
kannettiin yhteisössä huolta. Tämän toiminnan merkitystä ei ole syytä vä-
hätellä. Se on usein jopa merkityksellisempää kuin työntekijöiden järjestämä 
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toiminta. Onkin hyvä varmistaa, että yksiköiden puitteet mahdollistavat 
myös asiakkaiden omaehtoisen yhteistoiminnan. 

Voimaantumista ja elämäniloa toiminnasta
Perinteinen ensisuojatyyppinen tilapäismajoitus on jäämässä vähitellen 
historiaan uusien, asunnottomille suunnattujen palvelukeskusten tieltä. 
Samalla toivotaan myös työyksiköiden toimintamallien uudistuvan. Osa 
tätä uudistusta on käytännön asiakastyön muuttuminen entistä asiakaslä-
heisemmäksi. Aikaisemmasta, enemmän valvojaa muistuttavasta roolista 
pyritään siirtymään lähemmäs ohjaus- ja tukityötä, jolloin keskeistä on 
asiakkaan aito ja yksilöllinen kohtaaminen. Aidon kohtaamisen kautta 
ymmärretään jokaisen ihmisen halu kokea onnistumisia ja hyväksyntää. 

Kohtaamisen merkitys tuli selkeästi esille hankkeen aikana toteutetussa 
toiminnassa ja asiakkaiden antamissa palautteissa. Toiminnallisuuden 
kokemuksia kartoitettaessa asiakkaat nostivat keskeisesti esille sen, kuinka 
tärkeää oli, että työntekijät olivat helposti lähestyttäviä ja osoittivat kiin-
nostusta asiakkaiden asioita kohtaan. Tätä näkökulmaa tuotiin esille jopa 
enemmän kuin toiminnan sisältöä. Työntekijöiden välitön ja arvostava 
suhtautuminen asiakkaisiin näkyi toimintatilanteissa leppoisana ja vapaana 
ilmapiirinä, jossa jokainen sai olla oma itsensä. Se myös auttoi osallistujia 
tuomaan esille omia mielipiteitään ja puhumaan avoimesti vaikeistakin 
asioista. Arvostavassa ilmapiirissä ihminen voi kokea olevansa samanve-
roinen muiden kanssa eli kokea osallisuuden kokemuksia. 

Toiminnalliset menetelmät vaikuttaisivat olevan hyvä keino kohti 
asiakasläheisempää työotetta, sillä ne perustuvat vastavuoroiseen kanssa-
käymiseen asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Hankkeen aikana tote-
simme, että toiminnallisuuden avulla on mahdollista nostaa paremmin 
esiin asiakkaiden yksilöllisiä vahvuuksia. Onnistumiset puolestaan antavat 
asiakkaille mahdollisuuden kokea osallisuutta suhteessa omaan elämäänsä 
ja ympäröivään yhteisöön. Keskeistä toiminnassa on se, että ihmisten on 
usein helpompi olla kanssakäymisessä keskenään, kun voi samalla tehdä 
jotain. Pöydän ääressä silmätyksin istuminen voi saada aikaan vaivaantu-
mista, koska tilanne tuntuu usein viralliselta ja kankealta. Työntekijätkin 
vaikuttavat helpommin lähestyttäviltä esimerkiksi luonnossa leiritulen 
äärellä kuin vastaanottoyksikön kopissa tai sosiaalitoimiston pöydän taka-
na. Toiminnan yhteydessä keskustelu sujuu vapautuneesti, ja vaikeistakin 
asioista on helpompi kertoa
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Palautteiden pohjalta näyttäisi siltä, että asiakkaat pitävät toimin-
nallisten menetelmien käyttöä vastaanottoyksiköissä melko tärkeänä. 
Koisorannan palvelukeskuksessa toiminnallisuus on jo vakiintunut työkult-
tuuriin siten, että arviointiyhteisön asiakkaille on kolme pakollista ryhmää 
viikossa ja lisäksi yksikössä on tarjolla runsaasti vapaaehtoista toimintaa. 
Arvi-yhteisön asiakkaille toteutetussa, pienimuotoisessa palautekyselyssä 
suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että Koisorannassa ryhmätoimintoja 
oli sopivasti. Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että ryhmiä oli liikaa, 
ja yhden asiakkaan mielestä toimintaa oli jopa liian vähän. Olarinluoman 
vastaanottokodissa, jossa toiminnallisuutta lisättiin merkittävästi hankkeen 
aikana, palautekyselyyn vastanneista kahdestatoista henkilöstä kolme piti 
yhteisen toiminnan järjestämistä erittäin tärkeänä, kahdeksan henkilöä piti 
melko tärkeänä ja vain yksi piti toiminnan järjestämistä melko turhana. 
Myös suullisessa palautteessa vastaanottoyksiköissä järjestettävää, ohjattua 
toimintaa pidettiin tärkeänä.

Mielenkiintoista oli todeta, kuinka samanlaisia asioita sekä asukkaat 
että työntekijät toivat esiin toiminnallisuuden merkityksiä kysyttäessä. 
Molemmat osapuolet mainitsivat toiminnan tarjoavan uusia kokemuksia, 
tuovan vaihtelua arkirutiineihin, lisäävän onnistumisen kokemuksia ja 
auttavan tutustumaan paremmin muihin ihmisiin, sekä asiakkaisiin että 
työntekijöihin. Työntekijät kertoivat toiminnallisuuden myös lisäävän 
työn mielekkyyttä ja edistävän yhteistyötä muiden toimijoiden kesken. 
Asiakkaat puolestaan kertoivat oppineensa katsomaan omaa elämänsä 
uudesta näkökulmasta ja voineensa tekemisen lomassa puhua helpommin 
vaikeistakin asioista. Kokemukset toiminnallisten menetelmien käytöstä 
vastaanottoyksiköissä ovat siis olleet varsin positiivisia. Tästä on hyvä 
jatkaa.
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Kompuroiva palvelujärjestelmä
– kokemuksia jalkautuvista sosiaali- ja 
terveyspalveluista pääkaupunkiseudun 
vastaanottoyksiköissä 

elisabet erKKilä ja agnes stenius-ayoade

”Mitä perustavimmanlaatuiset inhimilliset tarpeet ovat uhattuina ja mitä hei-
kommat ovat yksilön voimavarat selvitä sitä vahvemmat ovat yksilön oikeudet ja 
sitä selkeämpi on julkisen vallan velvollisuus järjestää toimeentulo ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut.” (Oikeus ja kohtuus 2006, 32.)
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Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikkö -hankkeessa on työskennellyt 
vuoden 2008 alusta kehittävä sosiaalityöntekijä ja lääkäri. Artikkelissa 
kuvaamme hankkeen aikana tekemäämme käytännön ohjaus- ja kehittä-
mistyötä ja kokemuksiamme moniammatillisen ja jalkautuvan arviointi-
työmallin pilotoinnista pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköissä. Samalla 
pyrimme havainnollistamaan sekä omien kokemustemme että muutamien 
esimerkkien kautta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tärkeyttä 
asunnottomien ihmisten parissa tehtävässä käytännön työssä. Artikkelin 
ovat lukeneet ja sitä ovat kommentoineet kokemustutkijakoulutettavat8 ja 
artikkelin jälkeen on kooste artikkelin heissä herättäneistä ajatuksista ja 
heidän antamastaan palautteesta.

Jalkautuva arviointityömalli
Hankkeen aikana kokeilimme moniammatillista arviointityömallia jalkau-
tumalla lääkäri-sosiaalityöntekijä -työparina joka toinen viikko pääkaupun-
kiseudun asunnottomien vastaanottoyksiköihin. Tavoitteena oli kartoittaa 
tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille vastaanottoyksikössä. Kokeilun 
aikana arvioitiin moniammatillisen työparimallin toimivuutta käytännön 
ohjaustyössä. Samalla keräsimme tietoa asiakkaiden terveydentilasta, 
sosiaalisista tilanteista ja palvelutarpeista. Tietoa on tarkoitus käyttää 
suunniteltaessa uusia asumis- ja hoitoratkaisuja erityisesti pitkäaikaisasun-
nottomille, joille ei ole löytynyt sopivaa palvelumuotoa tilapäisasumisen 
tilalle. Selvitys valmistuu kesällä vuonna 2009.

Vastaanottoyksiköt
Pääkaupunkiseudun asunnottomien vastaanottoyksiköt, työyhteisöt ja 
kunnittain toisistaan eroavat palvelukentät olivat meille ennestään osittain 
vieraita, joten osa ajastamme meni yksiköiden erilaisten toimintarakenteiden 
ja -mallien hahmottamiseen sekä oman paikan löytämiseen meille uudenlai-
sissa toimintaympäristöissä. Meille selvisi nopeasti, että pääkaupunkiseudun 

8 Kokemustutkijakoululaiset ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujia 
ja asunnottomuuden kokeneita, joille tarjottiin koulutuksen avulla 
mahdollisuus saada valmiuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 
Kokemustutkijakoulutuksen toteuttivat keväällä 2009 yhteistyössä 
Mielenterveyden keskusliitto ja Vailla vakinaista asuntoa ry. 
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vastaanottoyksiköt eroavat toisistaan suuresti toimintakulttuureiltaan ja 
-orientaatioiltaan. Tämä tarkoittaa myös erilaisia henkilöstörakenteita ja 
-resursseja eri yksiköissä. 

Esimerkiksi Vantaalla sijaitsevan Koisorannan palvelukeskuksen tarjo-
amat päivystys- ja asumispalvelut ovat päihdepalvelujen alaista palvelua ja 
siellä työskentely on päihteettömyyttä tukevaa ja kuntoutusorientoitunutta. 
Palvelukeskuksen henkilökuntaan kuuluu yksi vastaava sairaanhoitaja, 
neljä sairaanhoitajaa, vastaava ohjaaja, ohjaajia, toimintaterapeutti ja so-
siaalityöntekijä. Helsingissä sijaitsevien Herttoniemen asuntolan ja Myl-
lypadontien asumisyksikön tarjoama palvelu on sosiaalihuoltolain alaista 
majoitustoimintaa eikä yksiköiden tarjoamiin palveluihin sisälly varsinaisia 
kuntoutuksellisia asumispalveluita. Herttoniemen henkilöstö muodostuu 
ohjaajista ja yhdestä sosiaalityöntekijästä. Osa sosiaalityöntekijän työajasta 
kohdistuu Myllypadontielle, missä työskentelee päivisin yksi sosiaaliohjaaja. 
Espoon Olarinluoman vastaanottokoti sijoittuu toimintakulttuuriltaan 
Herttoniemen asuntolan, Myllypadontien asumisyksikön ja Koisoran-
nan palvelukeskuksen palvelukonseptien välille. Vastaanottokoti tarjoaa 
asiakkailleen viimesijaisen yöpymismahdollisuuden ja mahdollisuuden 
kuntoutumista tukevaan asumispalveluun, jossa on sekä päihteettömiä 
että hallitun päihdekäytön sallivia asumisvaihtoehtoja. Olarinluoman 
henkilöstö muodostuu ohjaajista, yhdestä sairaanhoitajasta, johtajasta, 
osa-aikaisesta sosiaalityöntekijästä sekä vastaanottokotiin tarvittaessa 
jalkautuvasta lääkäristä.

Vantaalla ja Espoossa vastaanottoyksiköiden palveluihin sisältyy myös 
päiväkeskuspalvelut. Helsingissä Pääskylänrinteen päiväkeskus toimii oma-
na yksikkönään ja henkilökuntaan kuuluu vastaava ohjaaja, ohjaajia sekä 
keittiö- ja siivouspalveluhenkilöstöä. Hankkeen aikana Pääskylänrinteen 
päiväkeskukseen ja Herttoniemen asuntolaan palkattiin yksi yhteinen 
sairaanhoitaja. 

Käytännön kehittämistyötä on tehty eri yksiköissä hyvin erilaisilla 
panostuksilla. Koisorannan palvelukeskuksessa suunnitelmallista ja oh-
jaavan asiakastyön otetta on kehitetty jo pidemmän aikaa ja aktiivinen 
ohjaustyö on osa päivystyksen toimintakulttuuria. Aktiivisella ohjaustyöllä 
tarkoitetaan, että henkilökunta pelkän valvomisen sijaan kartoittaa yhdessä 
asiakkaiden kanssa heidän kokonaistilanteensa, laatii heidän kanssaan 
suunnitelman ja ohjaa heitä eteenpäin pysyvämpään ja heidän kannaltaan 
tarkoituksenmukaisempaan asumismuotoon. Espoon Olarinluoman vas-
taanottokodissa suunnitelmallista asiakasohjausta ja tilannearviointimallia 
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on alettu kehittää jo Asunnottomien asiakasohjaus ja palveluohjaustoi-
minnan kehittäminen 2006–2007 -hankkeen aikana (ks. esim. Varjonen 
2007), joka toteutettiin Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuetun 
asumisen yksikössä. Tämän myötä ohjaava työote on vähitellen muotoutu-
massa osaksi Olarinluoman vastaanottokodin työ- ja toimintakulttuuria. 
Helsingin Herttoniemen asuntolassa, Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa 
ja Myllypadontien asumisyksikössä suunnitelmallisen ohjaustyön kehittä-
minen ja järjestelmällinen vahvistaminen ovat vasta aluillaan. Helsingissä 
ensisijaisena haasteena on yksiköiden yhdistyminen kesällä vuonna 2009 
Hietaniemenkadun asunnottomien palvelukeskukseksi. 

Jalkautuvaa lääkärintyötä
Erilainen henkilöstörakenne ja eri vaiheessa oleva kehittämis- ja ohjaustyö 
vaikuttivat selkeästi hankkeen lääkärin työhön eri yksiköissä. Espoossa ja 
Vantaalla sairaanhoitajat osasivat hyvin hyödyntää tilapäisesti tarjolla olevaa 
lääkärityöpanosta. Työpäivät Olarinluomassa sekä Koisorannassa olivat 
hankkeen lääkärille järjestäytynyttä vastaanottotoimintaa. Sairaanhoitajat 
pystyivät etukäteen arvioimaan, tarvitseeko potilas lääkärin tutkimusta. 
Lisäksi hoitajat olivat tehneet pohjaselvitykset, järjestäneet lääkitykset ja 
toteuttivat suunnitellun hoidon ja seurannan lääkärin ohjeen mukaan. 
Yksiköiden ohjauksellisen työotteen vuoksi asiakkaiden terveydentila ja 
sosiaalinen tilanne oli yleensä suhteellisen hyvin tiedossa ja palvelusuun-
nitelmat oli tehty. Erityisesti Espoossa yhteistyö terveysaseman kanssa oli 
toimivaa. Sekä Espoossa että Vantaalla lääkäripalvelujen tarve osoittautui 
viikoittaiseksi ja suhteellisen pienellä lääkärin työpanoksella pystyttiin 
huomattavasti tehostamaan sairaanhoitajien työtä ja tarjoamaan asiak-
kaille kokonaisvaltaisempaa hoitoa. Hankkeemme osoitti lääkärintyön 
tarpeellisuuden ja vastaanottokodin henkilökunta sai vahvistusta omalle 
näkökulmalleen. Tämän jälkeen Olarinluoman vastaanottokotiin on 
järjestetty joka toinen viikko lääkäripalveluita.

Herttoniemen asuntolassa ja Pääskylärinteen päiväkeskuksessa lääkärin 
vastaanottotyö oli vähemmän järjestäytynyttä ja vaikeammin hahmo-
tettavissa. Sekä asiakkaat että työntekijät olivat selkeästi tottumattomia 
terveydenhuollon palveluihin, mikä vaikutti lääkärin työpanoksen käyttöön 
ja vastaanotolle hakeutumiseen. Potilastapaamisia olikin näissä yksiköissä 
huomattavasti vähemmän. Helsingin kaupungin terveyskeskus ei myöntänyt 
hankkeen lääkärille käyttöoikeutta potilastietojärjestelmään, koska hän 
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työskenteli sosiaaliviraston palveluksessa. Espoossa ja Vantaalla käyttöoi-
keudet myönnettiin, joka mahdollisti potilaiden taustatietojen näkemisen. 
Potilastietojärjestelmän kautta asiakkaille pystyttiin myös määräämään 
tarvittavat lisätutkimukset ja heidän hoitosuunnitelmansa voitiin kirjata 
potilastietojärjestelmään hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Helsingissä kaikki esitiedot potilaista, heidän sairauksistaan ja hoidois-
taan puuttuivat, koska pääsyä potilastietojärjestelmään ei ollut. Lääkärin 
oli potilaan tilanteen arvioinnissa luotettava ainoastaan omiin kliinisiin 
tutkimuslöydöksiinsä. Helsingin vastaanottoyksiköissä asiakkaat olivat 
myös erittäin huonossa kunnossa. Lähes jokainen lääkäritapaaminen, 
erityisesti Herttoniemen asuntolassa, johti sairaalalähetteen tai lausunnon 
kirjoittamiseen. Helsingissä vastaanottoyksiköissä terveyspalvelujen tarve 
on siis suuri mutta saatavuus selkeästi huonompi muihin pääkaupunkiseu-
dun kuntiin verrattuna. Hankkeen aikana Pääskylänrinteen päiväkeskuk-
seen ja Herttoniemen asuntolaan palkattiin yksi sairaanhoitaja ja toisen 
sairaanhoitajan palkaaminen on suunnitteilla. Asiakkaiden fyysisen ja 
psyykkisen huonokuntoisuuden vuoksi näissä yksiköissä tarvitaan lisäksi 
lääkärin konsultaatiomahdollisuuksia ja hoitoa, mikä edellyttäisi potilas-
tietojärjestelmän käyttöoikeuksia sairaanhoitajille. 

Jalkautuvaa sosiaalityötä 
Erilaiset henkilöstörakenteet ja eri vaiheessa etenevä kehittämistyö vai-
kuttivat selkeästi myös hankkeen sosiaalityöntekijän työpanoksen muo-
toutumiseen ja käyttöön eri yksiköissä. Koisorannan palvelukeskuksessa 
sosiaalityöntekijän työpanos kohdentui tilannearvioiden ja palvelusuunni-
telmien laatimiseen. Tilannearviota ja niihin pohjaavia palvelusuunnitelmia 
laadittiin yhdessä asiakkaiden, ohjaajien ja sairaanhoitajien kanssa. Kokemus 
tästä oli hyvä ja suunnitelmien laatiminen yhdessä henkilökunnan kanssa 
vahvisti käsitystämme palvelukeskukseen vakiintuneesta ohjauksellisesta 
ja suunnitelmallisesta työotteesta. Espoon Olarinluomassa jalkautuvan 
sosiaalityöntekijän työpanos kohdentui lähinnä hankkeen lääkärin kanssa 
tehtyihin asiakashaastatteluihin. Lisäksi hankkeen sosiaalityöntekijä osal-
listui henkilökuntapäivän suunnitteluun ja järjestämiseen. Henkilökunta-
päivän aikana pohdittiin asiakkaiden kanssa tehtävien palvelusuunnitel-
mien sisältöä, tarkoituksenmukaisuutta, dokumentointia ja suunnitelmien 
kirjaamiseen ja päivittämiseen liittyviä käytäntöjä.
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Helsingin vastaanottoyksiköissä hankkeen sosiaalityöntekijän työpanos 
osoittautui tarpeelliseksi. Esimerkiksi Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa 
ei tavallisesti ole käytettävissä sosiaalityöntekijää ja hankkeemme sosiaali-
työntekijä joutui käytännön työpäivinä paikkaamaan tätä vajetta. Espoossa 
ja Vantaalla vastaavaa käytännön sosiaalityön tarvetta ei samalla tavalla 
ilmennyt ja siellä sosiaalityöntekijän oli mahdollista keskittyä käytännön 
kehittämistyöhön. Pääskylänrinteen päiväkeskuksessa sosiaalityön jakso 
muodostui yhdessä päiväkeskuksen ohjaajien kanssa tehdystä palveluoh-
jaus- ja neuvontatyöstä sekä päiväkeskuksessa kävijöiden auttamisesta 
erilaisiin etuuksiin, edunvalvontaan ja päihdehoitoon pääsemiseen liitty-
vissä asioissa. Päiväkeskusasiakkaiden tottumattomuus sosiaalityöntekijän 
läsnäoloon nosti myös esiin useiden ihmisten kipeitä kokemuksia palvelu-
järjestelmän heille asettamista kohtuuttomista vaatimuksista selvitä yksin 
yhteiskunnallisessa etuus- ja palveluviidakossa. Jo entuudestaan vaikeissa 
elämäntilanteissa olevat ihmiset tarvitsevat tähän ennen kaikkea tukea, 
ohjausta ja neuvontaa. (Ks. myös esim. Hänninen ym. 2007; Metteri 2004, 
61; Juhila 2008, 68–76.) 

Lääkäri- ja sosiaalityön yhdistävän moniammatillisen arviointityömal-
lin tarve korostui erityisesti Herttoniemen asuntolassa ja Myllypadontien 
asumisyksikössä, missä asiakkaat saattoivat huonokuntoisuutensa vuoksi 
olla jopa välittömän sairaanhoidon tarpeessa. Moniammatillisessa tiimissä 
asiakkaiden hoidon kokonaisvaltainen toteuttaminen oli huomattavan 
paljon helpompaa. Esimerkiksi lääkärin tutkimuksen ja lääkehoidon 
tarpeellisuuden toteamisen jälkeen asiakkaille saatiin sosiaalityöntekijän 
avustuksella välittömästi järjestettyä lääkemaksusitoumus. Ohjaajien 
kanssa varmistettiin, että lääkkeet saatiin haettua apteekista ja jaettua 
asiakkaille säännöllisesti. Näin vältettiin komplikaatioita ja mahdollisia 
sairaalajaksoja. Helsingissä asiakkaille tehtiin myös toimintakyvyn ja 
asumispalvelutarpeen moniammatillisia arviointeja. Toimintakyvyn ja 
asumispalvelutarpeen arvioinnit johtivat usein yksiköissä tapaamiemme 
asiakkaiden tuetumman palveluasumisen SAS-lähetteiden (selvitä-arvioi-
sijoita) kirjoittamiseen. Lähetteet kirjoitettiin yhdessä vastaanottoyk-
siköiden ohjaajien kanssa osana vastaanottoyksiköiden henkilökunnan 
ohjauksellisen ja suunnitelmallisen työotteen vahvistamista. Tällä tavoin 
yksilökohtainen asiakastyö ja asiakastyön kehittäminen eli ohjauksellisen 
ja suunnitelmallisen työotteen vahvistaminen vastaanottoyksiköissä ni-
voutuivat yhteen. Jalkautumisen aikana meille kertyi myös aikaisemman 
työkokemuksen lisäksi niin sanottua vastaanottoyksiköiden olosuhteisiin 
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liittyvää, kokemukseen perustuvaa tietoa. Sen pohjalta oli mahdollista 
rakentaa laajempaa asunnottomien palvelujen kehittämiseen tähtäävän 
asunnottomien terveydentilaa, sosiaalista tilannetta ja palvelutarpeita 
koskevan selvitystyön tutkimusasetelmaa. Selvitystyö kytkeytyi näin tii-
viisti käytännön kehittämiseen ja käytännöstä nousevaan tietoon. Tässä 
mielessä kehittämistyössämme oli myös käytäntötutkimuksellisia piirteitä 
(ks.esim. Satka ym. 2005; Julkunen & Saurama 2009). 

Järjestelmä ontuu 
Jalkautumisen aikana törmäsimme lukuisiin palvelujärjestelmän rajoihin 
ja asunnottomien palvelujen järjestämiseen liittyviin ongelmatilanteisiin. 
Seuraavissa kappaleissa kuvaamme näitä sektoroituneeseen palvelujärjes-
telmään liittyviä ongelmia omien kokemustemme ja esimerkkien valossa. 
Pyrimme myös esittämään niille kokonaisvaltaisempia ratkaisuvaihtoehtoja 
asunnottomien palvelujen kehittämiseksi. Kaikki artikkelissa käytetyt 
esimerkit perustuvat todellisiin tilanteisiin. Yksilönsuojan säilyttämiseksi 
yksityiskohtia on muutettu. Kirjoittaessamme tätä artikkelia olemme 
myös pohtineet paljon sitä, millä tavoin kohtaamiemme ihmisten vaikeat 
elämäntilanteet ja niihin nivoutuvat palvelujärjestelmään liittyvät raken-
teelliset ongelmat tulisi kuvata ihmisten yksilöllisiä elämäntilanteita ja 
itsemääräämisoikeutta sekä yksilösuojaa kunnioittaen ilman, että jotakin 
olennaista jätetään pois. 

Kun jalat eivät kanna 
Monilla viimesijaisissa vastaanottoyksiköissä majailevilla asunnottomilla on 
vaikeita hoitamattomia somaattisia oireita, esimerkiksi sydämen rytmihäi-
riöitä ja vajaatoimintaa tai ihotulehduksia. Hoitamattomien somaattisten 
oireiden taustalla on useimmiten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia, 
joiden vuoksi henkilöiden oma kyky tunnistaa ja huolestua oireistaan on 
alentunut. Esimerkiksi monet vaikeasti päihdeongelmaiset asunnottomat 
saattavat olla niin tottuneita vieroitusoireisiin ja huonoon oloon, etteivät he 
välttämättä edes itse tunnista heikkoa kuntoaan. Päihderiippuvuuden aihe-
uttamat vieroitusoireet saattavat myös olla niin pakottavia, että itsensä hoi-
tamisen sijaan heidän huomionsa kiinnittyy päihteiden hankkimiseen. 
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Herttoniemen asuntola. Kuva: Henrik Malmström.

Pääkaupunkiseudun perusterveydenhuollossa ei tällä hetkellä huomioida 
pitkäaikaisasunnottomia erityisasiantuntijuutta vaativana ryhmänä, vaan 
asunnottomat ohjataan käyttämään samoja niin sanottuja ”normaalipal-
veluja” kuin muukin väestö. Espoossa ja Vantaalla asunnottoman avoter-
veydenhuolto on järjestetty entisen osoitteen mukaan. Tällöin vaikeuksia 
saattaa aiheutua siitä, että oman terveysaseman sijainti on kaukana vastaan-
ottoyksiköstä tai nykyisestä olinpaikasta. Helsingissä asunnottomalla on 
akuuteissa asioissa oikeus hakeutua haluamalleen terveysasemalle. Monella 
pitkäaikaisasunnottomalla on kuitenkin perusterveydenhuollon potilastieto-
järjestelmässä jokin vanha osoite, jonka mukaan heidät ohjataan asioimaan 
kyseisen alueen terveysasemalla. Pitkäaikaisissa vaivoissa asunnoton potilas 
pyritään ohjaamaan lääkärille, joka tuntee hänet parhaiten. Vaikka tämä 
on sinänsä hyvä asia, hakeutuminen oikealle terveysasemalle jää kuitenkin 
potilaan omalle vastuulle. Lisäksi se saattaa antaa mahdollisuuden asiak-
kaan ”pompotteluun” ja ”luukuttamiseen”. Pitkäaikaisasunnottomuuteen 
lähes aina liittyvien mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi asiakkaiden 
kyky ja pitkäjänteisyys hakeutua ”oikealle” terveysasemalle tai lääkärille 
on kuitenkin usein heikentynyt, ja tämän vuoksi asiakkaan vaivat jäävät 
usein ilman hoitoa. 

Haastattelimme vastaanottoyksikössä tutkimusta varten keski-ikäisen miehen. 
Miehellä oli jalassaan pahoin tulehtunut säärihaava ja likaiset, pitkään vaihtamat-
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tomana olleet siteet. Jalasta nousi epämiellyttävä haju. Hän oli ollut haavan takia 
sairaalahoidossa reilua viikkoa aikaisemmin, mutta keskeyttänyt hoidon muutaman 
päivän jälkeen. Vastaanottoyksikön sairaanhoitaja oli yrittänyt saada miehen jo usean 
päivän ajan menemään terveysasemalle haavahoitoon. Koska vastaanottoyksikössä 
ei ole haavahoitoon sopivia tiloja, sairaanhoitaja ei kyennyt hoitamaan haavaa 
yksikössä. Miehen jalassa olevat siteet olivat siten edelleen vaihtamatta. 

Haastattelimme miestä kahden tunnin ajan ja yritimme samalla motivoida häntä 
menemään terveysasemalle haavahoitoon. Pitkien perustelujen jälkeen hän suostui 
lähtemään meidän saattamanamme terveysasemalle, jossa hän oli aikaisemminkin 
asioinut. Hän ei ollut halukas menemään lähimmälle terveysasemalle, koska hän 
ei ollut koskaan asioinut siellä.

Vastaanottotiskillä terveyaseman avustaja otti meidät vastaan toteamalla, että ”tä-
mä terveysasema ei ole mikään asunnottomien terveysasema”. Miestä muistutettiin 
myös siitä, että hänen pitää kantaa vastuuta itsensä hoitamisesta ja että aikoja pitää 
varata etukäteen ja, että niitä tulisi myös käyttää (mies oli aikaisemmin jättänyt 
useat hänelle varatut ajat käyttämättä). Mies sai kuitenkin lopulta ajan haava-
hoitoon kolmen tunnin päähän. Meillä ei ollut mahdollisuutta jäädä odottamaan 
vastaanottoajan toteutumista ja sovimme, että hän palaa hoitamaan haavansa. Ehkä 
hieman meidänkin yllätykseksemme hän oli käynyt sovitussa haavahoidossa. Sen 
sijaan jatkohoidoksi sovittu haavahoitoon hakeutuminen sairaalan päivystykseen 
viikonloppuna jäi toteutumatta. 

Emme tiedä kuinka haavan kanssa lopulta kävi, mutta ainakaan viiteen viikkoon 
haastattelupäivän jälkeen hän ei ollut käynyt terveysasemalla tai sairaalassa hoi-
dattamassa jalkaansa.

Huomiota kiinnittää kuitenkin se, että miehen potilaskäynnistä lääkärin kirjaama 
viimeinen merkintä kuului neljä päivää myöhemmin: ”...jatkossa selvitettävä mille 
ta:lle hoito kuuluu, kun asuu asuntolassa...(toisessa kaupunginosassa). Ak tuskin 
siis omalääkäri.” 

Edellä kuvattu esimerkki kuvastaa hyvin sitä, miten nykyisen palvelujär-
jestelmän vaatimukset asioida normaalipalveluiden edellyttämällä tavalla 
ovat vailla vakinaista osoitetta oleville ihmisille haastavia. Vaikeus asioida 
terveydenhuollon normaalipalveluissa näkyy edellisen esimerkin tavoin 
kykenemättömyytenä asioida varatuilla ajoilla ja huolehtia lääkityksestä 
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sekä sairaalahoitojen keskeyttämisinä. Sosiaalitoimen yksiköissä puolestaan 
on harvemmin tarpeeksi terveydenhuollon henkilökuntaa huolehtimaan 
asiakkaiden terveydestä sosiaalitoimen yksiköissä tai henkilöstöresursseja 
asiakkaiden saattamiseksi hoitoon. Tuen tarpeiden ja palvelujen kohtaamat-
tomuuden vuoksi asiakkaat uhkaavat usein pudota täysin terveydenhuollon 
avopalvelujen ulkopuolelle. Tarkoituksenmukaisten ja kokonaisvaltaisten 
palvelujen puuttuessa asiakkaat jäävät siten usein vaille hoitoa ja saavat 
apua vasta kun jalat eivät kirjaimellisesti enää ”kanna”. Käytännössä 
tämä tarkoittaa usein ambulanssikyytiä päivystykseen ja sitä seuraavaa, 
mahdollisesti pidempää sairaalajaksoa. 

Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaiset asunnottomat koetaan 
myös helposti sekä sosiaali- että terveystoimessa ”vaikeina” potilaina tai 
asiakkaina, minkä vuoksi he ovat erityisen alttiita erilaiselle palvelujär-
jestelmässä tapahtuvalle ”luukuttamiselle”. Sairauksien vuoksi heidän 
kykynsä ja sinnikkyytensä liikkua ”luukulta” toiselle on myös useimmiten 
alentunut. Esimerkiksi edellä kuvattuihin lääkärin kirjaamiin muistiinpa-
noihin viitaten oletamme, että jatkoajanvaraus haavahoitoa varten ei tämän 
ihmisen kohdalla helposti onnistu miltä tahansa terveysasemalta. Jo tällä 
kertaa palvelun saaminen näytti edellyttävän läsnäoloamme ja asiakkaan 
asianajoa (ks. esim. Payne 1997, 266). Edellä kuvattu palvelutapahtuma 
terveysaseman vastaanottotiskillä on myös hyvä esimerkki palvelujärjes-
telmässä tapahtuvasta institutionaalisiin käytäntöihin liittyvästä ulossul-
kemisen politiikasta, jonka mukaan ihminen ja hänen palvelutarpeensa 
syrjäytetään yksilöllisen syyllistämisen avulla ja vastuu omasta hoidosta 
ja palvelutarpeista siirretään yksilölle itselleen. Vastaavaa vastuuttamista 
tapahtuu myös sosiaalitoimessa, missä ”hyvinvointivaltion etuisuuksia ja 
palveluja loputtomasti vaativa tai niitä vastaan asiattomasti argumentoiva 
kansalainen” tulkitaan vastuuttomaksi asiakkaaksi kun taas hyvä asiakas 
osaa olla ”asiassaan aktiivinen oikealla tavalla” (Juhila 2008, 55–56). (Ks. 
myös esim. Hänninen ym. 2007; Metteri 2004.) 

Kun mieli ei taivu 
Myös monet psyykkisesti sairaat asunnottomat ihmiset jäävät vaille asian-
mukaista hoitoa ja asumispalvelua etenkin silloin, kun heillä ei ole tunnetta 
sairaudesta. Hoidon ja asumispalvelun järjestäminen näille ihmisille on 
myös hyvin vaikeaa. Jos he eivät koe olevansa sairaita, he ovat usein lääki-
tys- ja hoitovastaisia. Lisäksi hoitamattomat oireet, kuten vainoharhaisuus 
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ja pelokkuus, tekevät psyykkisesti sairaasta ihmisestä myös vaikeasti asu-
tettavan. Näistä syistä psyykkisesti sairaat asunnottomat asuvat samoissa 
vastaanottoyksiköissä tai asuntoloissa muiden pitkäaikaisasunnottomien 
kanssa. Sairautensa vuoksi he ovat asuntoloiden hierarkian ”pohjasakkaa” 
ja päätyvät helposti muiden asiakkaiden hyväksikäytön kohteiksi. Vastaan-
ottoyksiköiden työntekijät kohtaavat näitä tilanteita päivittäisessä työssään. 
Asiakkaiden tilanne ja psykiatrisen hoidon tarve on myös useimmiten 
asumispalveluyksiköiden henkilökunnan tiedossa. Henkilökunnalla on 
kuitenkin vain vähän keinoja auttaa psyykkisesti sairaita asiakkaitaan, jos 
näillä itsellään ei ole hoitomotivaatiota. Tällöin ainoaksi hoitovaihtoehdoksi 
jää turvautuminen kaupungin päivystävään lääkäriin siinä toivossa, että 
tämä kirjoittaisi asiakkaalle lähetteen tahdosta riippumattomaan hoitoon. 
Pyynnöistä huolimatta päivystävä lääkärikään ei aina saavu paikalle vaikka 
tilanne on akuutti.

Asuntolassa asuva, skitsofreniaa sairastava mies oli sytyttänyt asuntolassa tulipalon, 
koska hän oli kokenut saavansa ihottuman asuntolan siivouksen yhteydessä käytetyistä 
pesuaineista. Lisäksi hän oli pahoinpidellyt asuntolassa kahta muuta asukasta, joista 
toinen oli pahoinpitelyn seurauksena joutunut sairaalahoitoon. Mies oli uloskirjoi-
tettu asuntolasta ja hän saapui aamupäivällä kello 11.00 asso:on, mistä pyydettiin 
päivystävä lääkäri paikalle arvioimaan tilannetta. Lääkärin perään kyseltiin kello 
13.00, kello 14.20 ja uudestaan kello 15.07, jolloin saatiin tietää, ettei lääkäri 
ennätä perille ennen toimiston sulkeutumista. Miehelle järjestettiin yöpymispaikka 
vastaanottoyksiköstä. Tapasimme miehen yksikössä kolme viikkoa myöhemmin. 
Tapaamisessa hän oli edelleen vainoharhainen, latautunut ja psykoottinen, jonka 
perusteella kirjoitimme hänelle M1-lähetteen psykiatriseen sairaalahoitoon. 

Tahdosta riippumaton sairaalahoito on mahdollista toteuttaa ja sitä voi-
daan jatkaa ainoastaan silloin, kun mielenterveyslain kriteerit täyttyvät 
eli potilas on mielisairas9, kun hän on vaarallinen joko muille tai itselleen 
ja kun muut hoitovaihtoehdot ovat riittämättömiä (Mielenterveyslaki 
14.12.1990/1116, 8§). Muissa tapauksissa hoito perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Sairaalahoito saattaa myös keskeytyä sairaalasta karkaamisen, hoidon kes-
keyttämisen tai huonon hoitomotivaation vuoksi. Tällöin potilaan hankala 
käytös tai omaehtoisuus johtaa hänen uloskirjoittamiseensa nimenomaan 

9 Hänen todellisuudentajunsa on heikentynyt ja hänet voidaan todeta 
psykoottiseksi.
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huonoon hoitomotivaatioon viitaten. Käytännössä pakkohoitoon lähet-
täminen ei siis aina auta, vaan asiakas palaa usein samaan epätoivoiseen 
elämäntilanteeseen. 

Viidentenä hoitopäivänä osastonlääkäri kirjoittaa: ”Toivoo sairaalasta vain sopivan 
asunnon järjestämistä, omasta mielestä (asuntolan nimi) ei voi mennä koska se ”ei 
ole ihmisten paikka”... sostt jatkaa asumisen selvittelyä.” Sairaalassa miehen vointi 
rauhoittui pian ja sairaalan sosiaalityöntekijä pyrki löytämään miehelle toista 
asumismuotoa soittamalla muutaman päivän ajan miehen omalle sosiaalityönteki-
jälle, jota ei kuitenkaan tavoittanut. Kahdeksantenatoista hoitopäivänä sairaalan 
sosiaalityöntekijä kirjoittaa: ”Soitettu Asunnottomien sosiaalipalveluiden, asso:on 
asuntolapaikkojen välitykseen. Tällä hetkellä paikkoja on vähän. Soitetaan aamulla 
omalle sosiaalityöntekijälle...” Kaksi päivää myöhemmin sairaalassa todetaan, että 
hoito alkaa olla lopussa ja uloskirjoitus tapahtuu asso:on. Sairaalan sosiaalityöntekijä 
kirjoittaa: ”Menettely potilaan kotiutuessa: koska on asunnoton, niin menee kotiu-
tumisaamuna kello 8.00 asso:on Toinen linja 4 H asuntolapaikkojen välitykseen.” 
Asso:sta mies palaa lähtöpisteeseen eli vastaanottoyksikköön. Avohoitokontaktia 
hänellä ei ole, koska hän ei ole hoitoon tai lääkitykseen motivoitunut. Hoitoa vailla 
– vaikea hoitaa -hankkeen työntekijät ovat kuitenkin aloittaneet hoitomotivointi-
työskentelyn miehen kanssa asso:n sosiaalityöntekijän aloitteesta. 

Tarkoituksenmukaista palveluratkaisua ei tämänkään miehen kohdalla 
järjestynyt hoitojakson aikana. Pidempikään psykiatrinen sairaalahoito-
jakso ei välttämättä tarkoita, että ihmisille löydetään sopiva hoito- ja/tai 
asumismuoto. Ilman yhteisymmärrystä mielenterveyspalvelujen tarpeesta 
potilasta on vaikea motivoida psykiatrisen poliklinikan avohoitosuhtee-
seen, joka edesauttaisi asunnon järjestymistä. Mielenterveyskuntoutujille 
suunnatut, tuetummat asumispalvelut eivät myöskään ole vaihtoehtona 
mikäli ihminen ei itse koe olevansa tuetun asumisen tarpeessa, ja päät-
tää kieltäytyä tästä hoitomuodosta. Tällaisessa elämäntilanteessa olevan 
ihmisen onnistunut hoito- ja/tai asumismuodon löytyminen edellyttää 
joustavaa moniammatillista ja jalkautuvaa työskentelyotetta, jonka avulla 
asiakkaan hoito ja palveluihin ohjautuminen pystytään kokonaisvaltaisesti 
toteuttamaan. 

Vuoden 2009 vaihteessa vakinaistetun Hoitoa vailla – vaikea hoitaa 
-hankkeen jalkautuva sosiaalityöntekijä – psykiatriaosaston sairaanhoitaja 
-työparimalli on hyvä esimerkki siitä millä tavoin vaikeasti psyykkises-
ti sairaita ja potentiaalisesti väkivaltaisia asunnottomia on mahdollista 
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tavoittaa ja saattaa etsivän ja jalkautuvan sekä pitkäjänteisen hoitomoti-
vointityöskentelyn avulla hoidon ja asumispalvelujen piiriin. Hankkeessa 
kehitetyn moniammatillisen ja jalkautuvan työmallin myötä myös monen 
asiakkaan asuminen on voitu turvata varmistamalla heille psykiatrisen 
lääkehoidon seuranta ja hoidon jatkuvuus. (Helsingin sosiaalivirasto, 
Asunnottomien sosiaalipalveluiden projektit: Hoitoa vailla – vaikea hoitaa 
-hanke 2006–2008. Päätösseminaari 26.11.2008). Hanke on saavuttanut 
pienillä resurssilla suuria tuloksia. Tämän vuoksi Hoitoa vailla – vaikea 
hoitaa -hankkeessa kehitettyä moniammatillista ja jalkautuvaa työparimallia 
tulisi edelleen kehittää ja etsiä myös muita vastaavanlaisesta työparimallista 
hyötyviä asunnottomia. 

Kun muisti ei pelaa
Päihteitä käyttävät muistiongelmaiset ihmiset ovat vakavasti psyykkisesti 
sairaiden lisäksi toinen pitkäaikaisasunnottomien ryhmä, joka usein jää 
ilman tarkoituksenmukaisia asumis- ja hoitoratkaisuja. Hankejakson ai-
kana kirjoitimme yhdessä vastaanottoyksiköiden ohjaajien kanssa useita 
SAS-lähetteitä Helsingin vastaanottoyksiköiden asiakkaalle. Valtaosalla 
näistä asiakkaista oli päihdeongelman lisäksi muistiongelmia ja heidän 
toimintakykynsä oli huomattavasti heikentynyt. Lähetteiden taustalla 
oli siis asiakkaiden selkeä fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon perustuva, 
tuetumman ja hoidollisemman palveluasumisen tarve. 

Vastaanottoyksikössä tapasimme sairaalavaatteet päällään harhailevan 62-vuotiaan 
miehen. Yksikön henkilökunta oli hyvin huolissaan hänen pahenevan muistamat-
tomuutensa ja yleisen pärjäämättömyytensä vuoksi. Mies oli asunut vuosikausia 
asuntolassa tai vastaanottoyksikössä, käyttänyt säännöllisesti paljon alkoholia ja 
hänen kuntonsa oli vastaanottoyksikön henkilökunnan mukaan mennyt viimeisen 
vuoden aikana merkittävästi huonompaan suuntaan. Hänellä oli usein vaikeuksia 
löytää kaupungilta takaisin yksikköön ja hänen ajantajunsa oli olematon. Ajoittain 
hän ei myöskään tuntunut olevan tietoinen kuka hän on. Henkilökunnan mukaan 
hän oli myös pidemmän ajan ollut muiden asiakkaiden hyväksikäytön kohteena. 

Tavatessamme mies oli juuri palannut yksikköön kolme kuukautta kestäneen ja 
verrattain vaiheikkaan sairaalahoitojakson jälkeen. Hoitojakson aikana hänet oli 
siirretty tapaturmien ja komplikaatioiden vuoksi sairaalasta toiseen yhteensä viisi 
kertaa. Valitettavasti – ja oletettavasti ainakin osittain – useiden siirtojen vuoksi 
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kukaan ei ollut eri sairaalahoitojaksojen aikana ehtinyt perehtyä hänen tilanteeseensa 
syvällisemmin. Sairaalateksteissä ei esimerkiksi ollut minkäänlaista mainintaa 
dementiasta, eikä tätä ollut tutkittu. Teksteistä kävi kuitenkin ilmi, että sairaalan 
sosiaalityöntekijä oli miettinyt miehen kohdalla SAS-lähetteen tekemistä. Hän oli 
myös keskustellut asiasta asiakkaan kanssa, mutta koska tämä suhtautui asiaan 
kielteisesti ja poistui sairaalasta, lausunto jäi lopulta tekemättä. 

Kun tapasimme miehen vastaanottoyksikössä, hän oli selkeästi dementoitunut. Hän 
arveli elävänsä vuotta 1974, hän ei ymmärtänyt yksinkertaisia ohjeita tai kysymyksiä 
ja muistitestissä (MMSE) hän sai tuloksen 14/30, mikä viittaa selkeästi dementiaan. 
Tapaamisen perusteella kirjoitimme hänelle lähetteen sairaalaan kadulla pärjäämät-
tömyyden ja alkoholidementiaepäilyn vuoksi sekä SAS-lähetteen jatkosijoituspaik-
kaa varten. Muutamaa kuukautta myöhemmin mies oli edelleen sairaalahoidossa 
dementiaosastolla ja hän odotti jatkosijoituspaikkaa dementiayksikköön. 

Esimerkissä näkyy vastaanottoyksikön asiakkaan terveydentila ja sosiaali-
nen tilanne pahimmillaan. Selkeästi laitoshoitoa tarvitseva dementoitunut 
asunnoton mies karkaa sairaalasta ja hänet uloskirjoitetaan poissaolevana. 
Palatessaan vastaanottoyksikköön henkilökunta huomaa tilanteen, mutta 
heillä ei ole välineitä eikä valtaa puuttua siihen. Ilman hankkeen lääkärin 
kirjoittamaa sairaalalähetettä kyseinen henkilö olisi jäänyt vastaanotto-
yksikköön, missä ei ole tarjolla minkäänlaisia dementikolle tarkoitettuja 
erityispalveluja tai terveydenhuollon asiantuntemusta, kunnes hänen 
kuntonsa olisi heikentynyt tai hänelle olisi tapaturman vuoksi voitu soit-
taa ambulanssi. Asiakkaan paluu vastaanottoyksikköön sairaalasta olisi 
mahdollisesti pystytty ehkäisemään, jos hänen muistiongelmansa olisi 
selvitetty sairaalassa. Sairaalaolosuhteissa muistiongelman selvittäminen 
voi kuitenkin olla vaikeaa. Selkeää käsitystä potilaan pärjäämisestä arjessa 
on mahdotonta saada, kun potilas on tutkimushetkellä fyysisesti sairas. 
Pelkästään fyysinen sairaus voi aiheuttaa muutoin toimintakykyiselle ih-
miselle sekavuustilan, joka voi muistuttaa kroonista dementiaa hyvinkin 
paljon. Lisäksi ihminen saattaa vieraassa sairaalaympäristössä passivoitua 
ja hänen pärjäämiskykynsä voi laskea väliaikaisesti. Kokonaiskäsityksen 
muodostaminen ihmisen asumismahdollisuuksista ja pärjäämisestä vaatii 
useimmiten pidemmän ajan seurantaa sekä tietoa siitä, minkälainen poti-
laan toimintakyky on arjessa. 

Asunnottoman henkilön arjen toimintakyvystä tietävät usein parhaiten 
vastaanotto- ja asumisyksiköiden työntekijät, jotka ovat tekemisissä asiak-
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kaidensa kanssa päivittäin. Sosiaalitoimen työntekijät ovat kuitenkin usein 
voimattomia esimerkiksi psyykkisesti sairaan tai muistamattoman ihmisen 
auttamisen suhteen ilman sosiaali- ja terveystoimen tiivistä yhteistyötä. 
Kuten edellisestä esimerkistä käy ilmi, vastaanottoyksikön ohjaajat olivat 
seuranneet asiakkaansa toimintakyvyn heikentymistä jo pidemmän aikaa. 
Heillä ei kuitenkaan ole ollut käytössään minkäänlaisia välineitä puuttua 
asiakkaansa tilanteeseen ilman terveydenhuollon resursseja. Tilanne on 
paradoksaalinen, sillä terveydenhuollossa lausunnon kirjoittaminen edel-
lyttää puolestaan edellä kuvatusti tietoa asiakkaan arjen toimintakyvystä. 
Psyykkisistä sairauksista kärsivien ja myös vaikeasti muisti- ja päihdeongel-
maisen ihmisen auttaminen edellyttää kokonaisvaltaista, vastaanottoyksi-
köihin sijoittuvaa tai jalkautuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmat 
yhdistävää moniammatillista työskentelyotetta. 

Kuva: Henrik Malmström.

Kun avohoito ei riitä 
Elämä kadulla ja asuntoloissa lisää päihteiden käyttöä. Tästä syystä myös 
riski saada tulehduksia, haavoja tai joutua pahoinpidellyksi kasvaa. Asun-
nottomuus voi kuitenkin johtaa myös muilla tavoin lisääntyneeseen terve-
ys- ja/tai sosiaalipalvelujen käyttöön. Asunnottomat saattavat esimerkiksi 
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hakeutua terveysasemalle tai päivystykseen huonovointisuuden, epäselvien 
kiputilojen tai alavireisyyden vuoksi, mutta keskusteluissa ilmeneekin, 
että asiakkaiden suurin ongelma on asunnottomuudesta aiheutuva tur-
vattomuuden tunne. 

Selvitimme päiväkeskuksessa keski-ikäisen miehen tilannetta, jonka huonovointi-
suus, ahdistuneisuus ja jähmeys olivat herättäneet henkilökunnan huomion. Taus-
talla löytyi mielenterveys- ja päihdeongelmia, taipumusta satuttaa itseään, saada 
tulehduksia sekä hieman epämääräisiä syitä hakeutua terveyspalveluihin. Viime 
vuosien aikana mies oli useita kertoja viikossa, joskus jopa päivittäin, hakeutunut 
terveysasemalle tai päivystykseen erilaisten vaivojen takia. Välillä hakeutumiseen 
liittyi vakavakin sairaus, mutta aina näin ei ollut vaan käyntien taustalla tuntui 
olevan jokin muu syy. 

Palvelujen runsas käyttö näkyi myös sosiaalitoimessa. Mies asioi sosiaalityöntekijän 
luona useita kertoja viikossa. Hoivan ja huomion tarpeet nousivat esiin myös miehen 
asioidessa päivittäin päiväkeskuksessa. Kesän tullessa miehen oma sosiaalityönte-
kijä järjesti hänelle paikan päihdehuollon asumispalveluyksiköstä, jossa hän oli 
aikaisemmin ollut ja viihtynyt hyvin. Hankkeen lääkäri kävi tapaamassa häntä 
asumisyksikössä, jolloin ilmeni, että hoidossa ollessaan hän oli pärjännyt ilman 
vammoja, sairauksia tai yhteyksiä terveyspalveluihin. Asumispalveluyksikössä hän 
oli myös huomattavasti paljon rennompi, iloisempi ja vähemmän ahdistunut, vaikka 
ulosanti ja muisti edelleen olivat huonot. 

Asumispalveluyksikössä tämän miehen turvallisuuden tunne näytti lisään-
tyneen niin, ettei hänellä enää ollut päivystysluonteisten palvelujen tarvetta. 
Asuntolassa pärjäämättömyys saattaa siis edellä kuvatun esimerkin tavoin 
näkyä terveys- ja sosiaalipalvelujen runsaana käyttönä. Asuntolassa mie-
helle näytti tapahtuvan jatkuvasti asioita, jotka johtivat tavalla tai toisella 
esimerkiksi terveyspalvelujen päivystyskäyttöön. Suuresta terveyspalvelujen 
käytöstä huolimatta säännölliseen hoitosuhteeseen miehen kanssa ei ollut 
päästy. Terveysasemilla ja sairaaloissa voi olla vaikea nähdä ja tarttua 
asiakkaan hätään. Ei tiedetty miksi hänen muistinsa oli huonontunut, 
eikä hänelle ollut tehty perusteellisia psykiatrisia tutkimuksia. Hänelle oli 
toistuvasti kirjoitettu lähetteitä neurologisiin ja psykiatrisiin polikliinisiin 
jatkotutkimuksiin, mutta mies ei koskaan mennyt niihin, joten hänen 
tilanteensa jäi selvittämättä. Päivystyksessä tai sairaalaolosuhteissa ei ole 
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mahdollista tai järkevää suorittaa kaikkia tutkimuksia, eikä ole myöskään 
mahdollisuutta pohtia syitä suurelle terveyspalvelujen käytölle. 

Palvelujärjestelmän sektoroituneisuuden vuoksi esimerkkimme miehen, 
tai vastaavanlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kokonaistilannetta 
ei hahmoteta terveydenhuollossa eikä sosiaalihuollossa. Tilanteiden selvit-
täminen edellyttäisi, että sosiaalitoimen yksiköissä olisi riittävät terveyden-
huollon henkilöstöresurssit ja vastaavasti, että varsinkin avoterveydenhuol-
losta löytyisi riittävää sosiaalityön osaamista. Sektorien välistä yhteistyötä 
vaikeuttaa riittämättömien henkilöstöresurssien lisäksi virastojen välinen 
puutteellinen tiedonkulku. Edellä kuvatun esimerkin henkilön kokonais-
tilanteen selvittäminen edellytti potilasasiakirjojen tilaamista monista eri 
sairaaloista ja pääsyoikeutta sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään. Vasta 
näiden tietojen valossa pystyimme muodostamaan kokonaiskäsityksen mie-
hen tilanteesta ja palvelutarpeista. Ilman sosiaali- ja terveystoimen tiivistä 
yhteistyötä kalliina pidettyjen, tuetumpiin asumispalveluihin sijoittamisen 
tarvetta on myös vaikea perustella. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi 
tämän miehen hoito tulee yhteiskunnalle halvemmaksi laitoksessa kun 
kadulla, inhimillisistä ”säästöistä” puhumattakaan.

Kun ihminen ei mahdu muottiin 
Asianmukaiset hoito- tai asuttamisyritykset saattavat kaatua myös sosiaa-
li- ja terveyspalvelujärjestelmien sisäisiin rajanvetoihin. Kokemuksemme 
mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden erillisyys korostuu käytännön 
työssä pääkaupunkiseudun kunnista erityisesti Helsingissä, missä sosiaa-
li- ja terveystoimi toimivat hallinnollisesti toisistaan erillisinä yksikköinä. 
Espoossa ja Vantaalla sosiaali- ja terveystoimi ovat yhdistyneet viimeisten 
vuosien aikana. Etenkin Espoossa, missä yhdistyminen tapahtui jo vuonna 
2004, muutos on koettu tiedonkulun näkökulmasta hyväksi. Ongelmia 
ilmenee kuitenkin edelleen palvelujärjestelmän tasolla, kun kysymyksessä 
on esimerkiksi asunnottoman henkilön asumiseen liittyvien ratkaisujen 
tekeminen.

Tapasimme vastaanottoyksikössä vähän yli 68-vuotiaan eläkeläisnaisen, joka oli 
asunut tukiasuntolassa vuosia. Hänet oli uloskirjoitettu asuntolasta asumiseen liitty-
vien ongelmien vuoksi. Asuntolan kirjausten mukaan hän oli esimerkiksi unohtanut 
hellan levyt päälle ja käyttäytynyt aggressiivisesti. Epäselväksi jäi, liittyivätkö nämä 
ongelmat muistivaikeuksiin vai päihteiden käyttöön. Hänen sairaskertomuksestaan 
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löytyi viittauksia alkoholin haitalliseen käyttöön, mutta tavatessamme hän oli itse 
vakaasti sitä mieltä, ettei hänellä ole ollut ongelmia alkoholinkäytön kanssa, ja 
ettei hänellä ollut alkoholiriippuvuusdiagnoosia. Vastaanottoyksikössä hän oli ollut 
täysin raittiina jo monta kuukautta. Yksikön henkilökunta oli kuitenkin kiinnit-
tänyt huomiota muistiongelmiin ja avuttomuuteen. Henkilökunta oli arvioinut, 
että nainen tarvitsee tuettua, palvelutalotasoista asumista ja vastaanottoyksikköön 
jalkautuva lääkäri kirjoittikin hänelle lausunnon vanhuspalveluiden palveluasu-
mista varten. Vanhuspalveluihin sijoittamista käsittelevässä kokouksessa todettiin, 
ettei hänelle ole mahdollista tarjota palvelutalossa raittiutta tukevaa asumista 
ja kokouksessa ehdotettiin, että asia vietäisiin päihdepalvelujen SAS-ryhmään. 
Päihdepalvelujen SAS-ryhmän käsittelyssä kuukautta myöhemmin puolestaan 
todettiin, että ”esitettyjen tositteiden mukaisesti asiakkaalla ei päihdeongelmaa, 
palautetaan vanhuspalveluihin uudelleen käsiteltäväksi.” Kuukautta myöhemmin 
nainen oli edelleen vastaanottoyksikössä. Tällä kertaa niin sanotulla ”märällä 
puolella” päihteidenkäytön vuoksi. 

Joskus asiakkaiden palvelutarpeet ja palvelujärjestelmä eivät kohtaa toisiaan 
järjestelmän omien sisäisten rajanvetojen ja jäykkien palvelukonseptien 
vuoksi. Esimerkiksi päihteiden käyttö saattaa sulkea ulos asumismahdolli-
suuden vanhus- tai vammaispalvelun asumisyksiköissä. Tällaisissa tilanteissa 
asiakkaat saattavat edellä kuvatusti jäädä viimesijaisiin vastaanottoyksi-
köihin, koska he eivät sovi olemassa olevien palveluiden kohderyhmään. 
Moniammatillinen ja jalkautuva työ vastaanottoyksikkötasolla ei aina riitä, 
vaan tarkoituksenmukaiset hoito- tai asumisratkaisut voivat kaatua myös 
asumispalvelujärjestelmän sisäisiin rajanvetoihin. Tämän vuoksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä tulisi lähteä asiakkaiden 
tarpeista ja edistää niistä lähtevää kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen 
tuottamista. 

Väliinputoamista saattaa tapahtua myös kriisimajoitustilanteessa. 
Esimerkiksi Vantaalla päihteittä elävät asunnottomat nuoret saattavat kriisi-
tilanteessa joutua yöpymään päihdeongelmaisille tarkoitetussa Koisorannan 
palvelukeskuksessa, ja heidän ohjaamisensa päivystyksestä pysyvämpään 
asumiseen on vaikeaa. Espoossa puolestaan ryhmä, johon kuuluu päihteittä 
eläviä, mielenterveysongelmista kärsiviä asunnottomia henkilöitä, uhkaa 
jäädä Olarinluoman vastaanottokodin pääasiallisesti päihteitä käyttäville 
suunnattujen palvelujen ulkopuolelle. Palvelujärjestelmien rajat eivät kui-
tenkaan haittaa yksinomaan hoidon tai asumispaikan järjestymistä, vaan 
joskus asiakas voi jäädä myös vaille taloudellista tukea osoitteettomuuden 



125

vuoksi. Hankejaksomme aikana kohtasimme esimerkiksi muualta Van-
taalle muuttaneen asunnottoman henkilön, jolle ei näyttänyt löytyvän 
hänen sosiaaliturvastaan vastaavaa sosiaalipalvelupistettä, koska hänellä 
ei ollut väestörekisteriin kirjattua osoitetta Vantaalla. Käytännössä asiakas 
jäi ilman toimeentuloa, kunnes hänen perusturvastaan vastuussa oleva 
sosiaalipalvelupiste vihdoin selvisi. Mikäli asunnottomien sosiaalisen ja 
taloudellisen turvan hoitamisessa siirrytään myös Helsingissä niin sanotulle 
”normaalipalveluperiaatteelle” keskitettyjen asunnottomien palvelujen 
sijaan, tämä seikka tulisi siis ottaa huomioon. 

Kuva: Henrik Malmström.

Aktiivista ohjausta ja uudenlaisia avohoitomalleja
Olemme edellä kuvanneet nykyisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kohtaa-
mattomuutta asunnottomien vastaanottoyksiköiden asiakkaiden tarpeiden 
suhteen tilanteissa, joissa asunnoton on joko fyysisen tai psyykkisen toimin-
takyvyn alenemisen vuoksi kykenemätön asioimaan palvelujärjestelmien 
edellyttämällä tavalla. Hoitoon hakeudutaan useimmiten yhteispäivys-
tyspisteiden kautta. Yhteispäivystyspisteissä päihtymystilassa olevien ja 
tartuntatauteja kantavien, huonossa kunnossa olevien asiakkaiden hoito 
on vaikeaa ja epäasianmukaista. Päivystyspisteissä ei ole mahdollisuutta 
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selvittää tai hoitaa muita kun akuuttia hoitoa vaativat tilanteet, jolloin 
kroonisten sairauksien selvittäminen ja hoito jää huomioimatta. 

Pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköissä sosiaali- ja terveyspalve-
lujen saatavuutta on joidenkin asiakkaiden kohdalla yritetty helpottaa 
siirtämällä vastaanottoyksiköissä asuvien asunnottomien asuinosoitteeksi 
vastaanottoyksikön osoite. Tästä huolimatta hoitosuhteen jatkuvuus ja 
oma lääkärisuhde pääsee syntymään vain harvoille. ”Oman lääkärin” 
puuttuessa kokonaisvastuu, hoidon jatkuvuus ja varsinkin kroonisten 
sairauksien selvittely ja hoito jäävät usein toteutumatta. 

Artikkelissa olemme pyrkineet kuvaamaan, miten ainakin osa hoidosta 
olisi mahdollista toteuttaa avohoidossa. Moniammatillisten avopalvelujen 
tarjoaminen ja niiden saatavuus kaikkein huonoimmassa asemassa oleville 
asunnottomille on paitsi inhimillistä, myös useimmiten kansantaloudellisesti 
kannattavampaa kuin laitoshoito. Palveluiden järjestäminen edellyttäisi 
kuitenkin erityisesti tälle ryhmälle suunnattuja uudenlaisia sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelumalleja, joissa sosiaali- ja terveystoimen eri am-
mattiryhmien asiantuntijuus yhdistyy ja erityisosaaminen on turvattu. 
Avopalvelun tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä asumispalveluita tarjoavien 
tahojen, päihdehuollon, taloudellisesta turvasta huolehtivien sosiaalihuol-
lon aikuispalvelujen, psykiatrian, erikoissairaanhoidon, hammashoidon ja 
tartuntatautiyksikön kanssa. 

Uudenlaisten avohoitomallien lisäksi sosiaalitoimen asunnottomille 
suunnatuissa yksiköissä tulisi panostaa pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen 
sosiaalityöhön ja asiakkaiden aktiiviseen ohjaukseen. Vaativan asiakastyön 
tueksi tarvitaan lisäresursointia hyvin koulutettuun henkilöstöön, kuten 
erikoissairaanhoitajiin ja sosiaalityöntekijöihin. Tarvitaan siis aivan uuden-
laisia palveluratkaisuja ja henkilöstöresursseja kuin mitä sosiaali- tai terveys-
toimella on tällä hetkellä käytettävissään – ja eritoten tiivistä yhteistyötä 
eri virastojen kesken aktiivisen ohjauksen ja uudenlaisten avohoitomallien 
löytämiseksi. Tilapäisten hankerakenteiden sijaan toivottavampia olisivat 
sosiaali- ja terveydenhuollon pysyvät yhteistyörakenteet järjestelmätasolla. 
Muutos voi toteutua ainoastaan pitkäkestoisissa ja turvallisissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelu- ja hoitosuhteissa, joissa asiakkaiden oikeuden-
mukainen kohtelu on taattu. 
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Kokemustutkijoiden 
kommentteja artikkelista 
Kompuroiva palvelujärjestelmä 

elisabet erKKilä ja agnes stenius-ayoade 

Artikkelin ovat lukeneet Vailla vakinaista asuntoa ry:n (VVA ry) pit-
käaikaisasunnottomuuden kokeneet kokemustutkijakoululaiset Matias 
Toivonen, Jorma Korhonen, Riitta Kemppi ja Pasi Kammonen. Lisäksi 
mukana on ollut viides henkilö, joka ei halua nimeään mainittavan. Ko-
kemustutkijakoulu on Mielenterveyden keskusliiton ja Vailla vakinaista 
asuntoa ry:n yhdessä järjestämä koulutus.10 Kokemustutkijakoulutuksen 
tarkoituksena on luoda mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asun-
nottomuuden kokeneille valmiuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 
Koulutus järjestettiin Tampereella, ja helmikuussa vuonna 2009 alkaneeseen 
kokemustutkijakouluun osallistui ensimmäisen kerran viisi asunnottomuu-
den kokenutta tutkijakoulutettavaa. Kokemustutkijoiksi valmistuneiden 
ensimmäisenä tehtävänä oli lukea ja kommentoida kehittävä sosiaalityön-
tekijä Elisabet Erkkilän ja lääkäri Agnes Stenius-Ayoaden tässä teoksessa 
julkaistava artikkelikäsikirjoitus. 

Säilyttääksemme kokemustutkijakoulutukseen osallistuvien oman 
”äänen”, olemme listanneet jäljempänä heiltä saamamme kommentit, jotka 
VVA ry:n aluetyöntekijä Carole Brady on kirjannut niiden alkuperäisessä 

10 Koulutusta koordinoivat Mielenterveyden keskusliiton tutkimus- ja 
kehittämispäällikkö Markku Salo, Diakonia-ammattikorkeakouluun 
tutkijayliopettaja Susanna Hyväri ja Vailla vakinaista asuntoa ry:stä 
Carole Brady.
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muodossa. Artikkelissamme olemme pyrkineet huomioimaan kokemus-
tutkijakoulutettavien siitä esittämiä kommentteja ja havaintoja. 

Kiitämme kokemustutkijoita artikkelin lukemisesta, heidän työtämme 
kohtaan ilmaisemasta tuesta ja erityisesti heidän tärkeistä huomioistaan 
koskien asunnottomien palvelujen kehittämistä.

Kokemustutkijakoululainen Riitta Kemppi menehtyi äkilliseen sai-
rauteen maaliskuussa. Kiitollisina muistamme häntä.

Kokemustutkijoiksi valmistuvien kommentit ja 
havainnot artikkelin kirjoittajille:

Kokemustutkijoiksi valmistuvat olivat kaikki sitä mieltä, että artikkeli oli hyvä, mutta 
he toivoisivat, että tekstissä käytetyt käsitteet avattaisiin selkokielelle. Nyt heille jäi 
muutama kohta hieman epäselväksi tekstissä käytetyn terminologian vuoksi.

Artikkelin tyyli oli heidän mielestään kunnioittavaa, eivätkä he eivät kokeneet 
artikkelia millään lailla loukkaavana. 

Artikkeli herätti keskustelua ja lähestulkoon jokainen löysi siitä yhtymäkohtia omaan 
elämäänsä. Heidän mielestään oli erittäin hyvä asia, että artikkelissa oli esimerkkejä. 
He arvelivat, että niiden avulla asia hahmottuu paremmin myös niille, joilla ei ole 
omaa kokemusta asunnottomuudesta tai eivät ole perehtyneet aiheeseen.

Artikkelissa nostettiin esille ihmisten ”pompottelu” eli jatkuva eteenpäin ohjaami-
nen, jota kaikki kokemustutkijakoululaiset olivat kokeneet palveluja hakiessaan. 
Lisäksi henkilökunnan asenteet ja käytös oli heidän kokemuksensa mukaan ollut 
monissa paikoissa töykeää. Heitä lohdutti tieto siitä, että nyt hankkeessa mukana 
olleet sosiaalityöntekijä ja lääkäri olivat tietoisia siitä, kuinka asunnottomia pom-
potellaan paikasta toiseen.

Tekstiä lukiessa kokemustutkijakoululaiset tunsivat kateutta espoolaisia kohtaan, 
sillä Espoossa pääsee helpommin hoitoon. Useammalla oli tieto siitä, että asunnot-
toman pitäisi päästä hoitoon mihin tahansa terveysasemalle. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut helsinkiläisille kokemustutkijakoululaisille, että asia ei valitettavasti 
mene niin.
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Tutkijakoululaisia mietitytti paljon se, kuinka voi olla mahdollista, että Espoo 
ja Vantaa myönsivät lääkärille käyttöoikeuden potilastietojärjestelmään, mutta 
Helsinki ei. Heidän mielestään palvelujärjestelmässä on tässä kohtaa tapahtunut 
suuri epäkohta ja, ettei tietojärjestelmän käyttöoikeuksien myöntämättä jättäminen 
auta helsinkiläisiä hoidon ja tuen tarpeessa olevia ihmisiä. 

Asumisyksikössä nykyisin asuva toivoisi palvelujärjestelmän kehittyvän niin, et-
tä vaikeasti muistiongelmaiselle ja asunnottomalle osoitettaisiin henkilö, kenen 
puoleen voisi kääntyä. Hän kuvasi kuinka monesti hän on ollut tilanteessa, jossa 
olisi toivonut, että hänellä olisi ollut työntekijä, kenen luokse olisi voinut mennä 
” ilmoittautumaan” ja, että tämä työntekijä sitten kertoisi mitä pitää seuraavaksi 
tehdä ja minne mennä.

Kokemustutkijakoululaisten mielestä kuulostaa oikein hyvältä, että uudenlaiset 
työparimallit muodostuisivat työntekijöistä, joilla olisi sekä sosiaali- että terveysalan 
osaamista. He ovat usein kokeneet saamansa hoidon ja palvelun paikoissa puutteel-
liseksi, koska ainoastaan ”toinen puoli” on tullut hoidettua. Monilla on myös korkea 
kynnys lähteä hakemaan apua julkisen terveydenhuollon palvelujen piiristä, koska 
niin usein on tullut ”seinä vastaan”, eivätkä he ole saaneet hakemaansa ongelmaan 
apua. Moniammatillisen työparityöskentelyn avulla ihmiset saisivat heidän mukaansa 
helpommin apua tilanteeseensa.

Kokemustutkijakoululaiset haluaisivat nähdä sosiaali- ja terveystoimen yhdistyvän 
jonain päivänä myös Helsingissä. He uskovat, että sillä voisi olla palvelun saajan 
näkökulmasta positiivinen vaikutus.
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Lopuksi

sanna suniKKa

Katsaus menneisiin vuosikymmeniin osoittaa, että asunnottomien asuin-
olosuhteet eivät ole olleet kehumisen arvoiset. Meneillään olevalla pitkä-
aikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla tavoitellaan sekä pitkäai-
kaisasunnottomuuden puolittamista että palvelutason parannusta. Valtion 
periaatepäätepäätöksen (valtioneuvosto 14.2.2008) mukaan pääkaupunki-
seudulle on tarkoitus luoda edellytykset sille, että vuoteen 2011 mennessä 
pitkäaikaisasunnottomille voidaan osoittaa 1000 asuntoa, tukiasuntoa 
tai hoitopaikkaa, joista Helsinkiin sijoittuisi 750, Espooseen 125 ja Van-
taalle 125 paikkaa. (Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 
2008–2011.) 

Lisäksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (2006/308) 
mukaisten asuntoloiden käytöstä asunnottomien pitkäaikaiseen asumiseen 
luovutaan asteittain ja ne korvataan itsenäisen, tuetun sekä valvotun asu-
misen mahdollistavilla asumisyksiköillä. (Pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelma 2008–2011.)

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma parantaa varmasti 
monen asunnottoman tilannetta sekä fyysisten tilojen että tukipalvelujen 
osalta. Samaan aikaan kentältä nousee kuitenkin syvä huoli asuinpaikkojen 
riittävyydestä: fyysisten puitteiden parantaminen vähentää paikkamäärää ja 
uudet hankkeet uhkaavat kaatua ympäristön vastustuksen alle. Esimerkiksi 
240-paikkaisen Helsingin vieraskodin laaja peruskorjaus johti Herttonie-
men asuntolan asiakasmäärien kasvuun sekä lopulta palotarkastajan ja 
työsuojelun puuttumiseen tilanteeseen. Hietaniemenkadun palvelukeskuk-
sen valmistuminen taas viivästyi lähes vuodella valitusten vuoksi. Vaikka 
naapuruston vastustus on hidastanut monien yksiköiden valmistumista, 
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se on myös kannustanut palveluntuottajia pohtimaan toimintojen sisältöä 
ja lisäämään yhteistyötä alueen asukkaiden ja yrittäjien kanssa. 

Aiemmat asunnottomuuden vähentämisohjelmat ovat keskittyneet 
asuntojen rakentamiseen ja hankkimiseen asunnottomille. Meneillään 
olevassa ohjelmassa merkittävää onkin valtionavustuksen kohdentamisen 
sekä henkilöstön palkkakuluihin että uudisrakennusten ja peruskorjausten 
kustannuksiin. Esimerkiksi monet asuntolat on alun perin perustettu ma-
joitustehtävää varten ja henkilökuntaa ei ole riittävästi vastaamaan nykyisen 
asiakaskunnan tarpeisiin. Moni asuntola-asukki kaipaisi tukea muun 
muassa lääkehoitoon sekä etuuksien ja palvelujen hakemiseen liittyvissä 
asioissa. ”Nimi oveen” -periaate helpottaa myös asiointia peruspalveluissa, 
koska puuttuva tai muuttuva osoite hankaloittaa tällä hetkellä monien 
palvelujen saamista.

Pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköiden palveluja on kehitetty sekä 
fyysisten puitteiden että palvelujen sisällön osalta. Vastaanottoyksiköiden 
perusajatus on pysynyt melko samana vuosien mittaan: sosiaali- ja terveys-
ministeriön asettama asunnottomien huoltotoimikunta esitti mietinnös-
sään vuonna 1972, että ensisuojassa tulisi olla mahdollisuus suojaan säätä 
vastaan kaikkina vuorokauden ja vuoden aikoina, selviämiseen suojassa 
päihtymyksestään, puhdistautumiseen saunaa ja suihkua käyttäen, ravinnon 
saantiin (ainakin yksi ateria päivässä), puhtaan vaatekerran vaihtamiseen, 
lääkinnällisen jatkohoidon saantiin ja jatkohoitoon toimittamiseen, oles-
keluun suojassa myös päivisin, jatkomahdollisuuksia koskevan tiedon ja 
ohjauksen saamiseen sekä tarvittaessa lääkärihoitoon. (Majoituskomitea  
1973, 124, 205.) 

Nykyiset asunnottomien vastaanottoyksiköt tuottavat edelleen samoja 
peruspalveluja kuten ruoka- ja hygieniapalveluja ja tarjoavat yösijan. Niiden 
lisäksi on vaihtelevissa määrin kehitetty muita palveluja. 

Esimerkiksi Koisorannassa päivystävän hoitokodin henkilökunta tuli 
päivystyksen alkuaikoina siihen tulokseen, että päivystysyksikkö ylläpiti 
erittäin kosteaa ja rytmiltään epänormaalia elämäntapaa. Päihtyneenä 
päivystyksessä olemista ruvettiinkin rajoittamaan ja toimintoja lähdettiin 
kehittämään kuntouttavaan suuntaan. Asiakkaiden kanssa ryhdyttiin 
käymään läpi ne palvelut, joihin hänellä on mahdollisuus hakeutua ja sen 
jälkeen sovittiin päivämäärästä, jonka jälkeen päivystyspalvelu ei olisi 
enää käytössä. Lisäksi asiakkaille tarjottiin mahdollisuus viettää Koisossa 
selvää päivää, joka henkilökunnan mukaan on tukenut päihteettömyyteen 
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pyrkimistä. Koisorannan palvelujen kehittämiseen on vaikuttanut Vantaan 
kaupungin kiinnostus kehittää erityisesti päihdepalveluja.

Helsingissä taas on pitkät perinteet majoitustoiminnalla ja asunnotto-
mien sosiaalipalvelut on keskitetty samaan yksikköön. Päihtyneenä olemisen 
tai päihteiden käytön salliva asumis- tai vastaanottoyksikkö varmasti osittain 
myös ylläpitää päihdekeskeistä elämäntapaa, mutta Helsingissä korostuu 
tällä hetkellä enemmän halu tarjota riittävät palvelut myös akuutisti päih-
teitä käyttäville henkilöille. Herttoniemen asuntolassa ja Pääskylänrinteen 
päiväkeskuksessa päihtyneenä oleminen on hyvin tavallista ja päihde-
kuntoutus järjestetään päihdehuollon avo-, laitos- tai asumispalveluissa. 
Hietaniemenkadun palvelukeskukseen lisätään kuntouttavaa toimintaa, 
mutta kaikki palvelut on tarkoitettu myös päihtyneille.

Helsingin sosiaaliviraston laatima pitkäaikaisasunnottomuuden toi-
mintasuunnitelma sisältää 13 hanketta, joista ensimmäinen kohde on 
aloittanut toimintansa. Seuraava valmistuva kohde on Hietaniemenka-
dun palvelukeskus, josta on useamman kerran kuullut todettavan, että 
sehän pelastaa Helsingin asunnottomuustilanteen. Palvelukeskukselle 
on asetettu korkeat tavoitteet ja sen tulisi pystyä vastaanottamaan vailla 
asuinpaikkaa olevat asunnottomat ja etsimään heille pysyviä asumis- tai 
hoitomuotoja. Palvelukeskuksen koko toiminta-ajatus perustuu siihen, että 
tarjolla on myös edullisia vuokra-asuntoja ja eri tasoista tuettua asumista 
sekä palveluasumista. 

Kaikissa pääkaupunkiseudun vastaanottoyksiköissä on kokemuk-
sia, että asiakkaita oli jouduttu ottamaan ylipaikoille. Tällöin toiminta 
painottuu peruspalvelujen tuottamiseen kuntouttavan ja ohjaavan työn 
kustannuksella. Muita asumisyksiköitä tarvitaankin asiakkaiden ohjaami-
seksi eteenpäin ja toisaalta asiakasmäärän pitämiseksi inhimillisenä sekä 
asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta.

Asunnottomien palvelujen kehittämisyksikön suunnittelukokouksessa 
kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien edustajat toivat esille tarpeen yhdistää 
sosiaali- ja terveystoimen osaamista pitkäaikaisasunnottomien palvelujen 
parantamiseksi. Hankkeen aikana tämä käsitys on vahvistunut, mutta 
kuntien välillä on havaittu myös eroja. Espoossa ja Vantaalla sosiaali- ja 
terveystoimen yhdistäminen on helpottanut jonkin verran yhteistyötä ja 
heikoin tilanne lieneekin Helsingissä, missä oleskelee noin puolet Suo-
men asunnottomista. Helsingissä neuvotellaan edelleen Pääskylänrinteen 
päiväkeskuksen ja Herttoniemen asuntolan sairaanhoitajan potilastieto-
järjestelmän käyttöoikeudesta, minkä puuttuminen heikentää olennaisesti 
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asiakkaiden hoidon toteuttamista ja tiedon välittymistä. Hallinnollisella 
tasolla sosiaali- ja terveystoimi on kuitenkin laatinut suunnitelman lää-
käripalvelujen sisällyttämisestä Hietaniemenkadun palvelukeskukseen ja 
lääkäri aloittaa työnsä palvelukeskuksessa kesällä 2009.

Koisorannan palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna 2007, Hietanie-
menkadun palvelukeskuksen ovet avautuvat tänä vuonna ja Espoossa Olarin-
luoman laajennussuunnitelma on laadittu. Koisorannan palvelukeskuksen 
perustamista henkilöstö kuvasi ilmaisulla ”luova kaaos”. Käynnistämiskipuja 
aiheutti ainakin se, että suunnittelussa mukana olleiden henkilöiden energia 
oli sidottuna muun muassa talon rakentamiseen, kalustamiseen ja rekry-
tointiin, eikä aikaa jäänyt varsinaisen toimintamuutoksen systemaattiseen 
suunnitteluun. Mitä olemme toistemme kokemuksista oppineet? Emme 
ilmeisesti kovinkaan paljon, koska Hietaniemenkadun palvelukeskuksen 
käynnistäminen näyttää etenevän samoja polkuja: kiinteistön peruskorjaus 
etenee ja käyttäjä ottaa kantaan monenlaisiin teknisiin asioihin. Todennä-
köisesti talo saadaankin valmiiksi, mutta henkilökunnan tehtävänkuvia ja 
toiminnan sisältöjä joudutaan hakemaan palvelukeskuksen avattua ovensa 
asunnottomille. 

Asunnottomuuskirja II – ensisuojasta moniammatilliseksi palvelu-
keskukseksi kirjoitettiin, koska asunnottomille suunnatut palvelut ovat 
muuttumassa ja perinteiset ensisuojat ovat jäämässä historiaan. Kirjan 
tarkoituksena on kuvata sitä todellisuutta, jossa asunnottomien parissa on 
työskennelty sekä moniammatillisen palvelukeskuksen syntyä. Suurten 
palvelukeskittymien on katsottu luovan ympärilleen ”alakulttuuria” ja 
”laitostavan” asiakkaitaan.

Vuokrasopimusperusteinen ja pysyvä asuminen tilapäisratkaisujen 
sijaan on tervetullut muutos, mutta ei poista sitä tosiasiaa, että useat 
asunnottomat tulevat käännytetyiksi pois peruspalveluissa. Tulevaisuus 
näyttää, muuttuuko palvelujärjestelmä siten, että kaikilla on mahdolli-
suus asioida peruspalveluissa ja erikseen asunnottomille kohdennettuja 
palveluita ei enää tarvita.
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Hietaniemenkatu 5. Kuva: Kari Salovaara.
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