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1 JÄRJESTELYKYSYMYS ? 
 

Tuomo: ”Se on niin kuin tämä Suomen pohjasakka, sanotaan 300 - 500, jotka 

nukkuu  tuolla veneiden alla ja muualla. Jotenkin ne on niin kuin tavallaan pyyh-

kästy pois, että ei oo mitään tollasta järjestelyä [...] joka periaatteessa olisi jär-

jestelykysymys eikä varmasti tulisi kovin kalliiksi. Ja tilaa löytyy." 

Pentti: "Niitä on noin 300, ne ei haluu, eikä ne pysty - ne haluaa olla ulkona. Ja 

sinne ku ne saa ruokaa jollain tavalla, olkoon sitten hengellisen järjestyksen tai 

yhdistyksen, mutta että ne saa, ettei niiden tarvitse olla nälissään - se on hyvä. 

Nekin on ihmisiä. Ja mun mielestä niitäkin pitää puolustaa. Valitettavasti ne on 

menny niin pitkälle, ei oo haluja ja mielenkiintoo, että […] me asutaan täällä ja 

heillekin pitäisi tehdä jotain. Jos nyt joku paikka, sä puhuit konehallista - siellä pi-

tää olla valvonta, sairaanhoitajat, seuraavana aamuna jatkoon pääsy mahdolli-

suus ja sitä kautta eteenpäin. Mut tätä ei pystytä järjestään muka… ei pystytä?!" 

(Ryhmähaastattelu/miesten asuntola.)   

 
 
Valtion asuntorahasto (ARA) kerää vuosittain kunnilta tiedot asunnottomien määrästä 

(www.ara.fi/download.asp?contentid=21326&lan=sv). Vuonna 2006 koko maassa arvioitiin 

olevan 7399 yksinäistä asunnotonta, joista pääkaupunkiseudulla noin 4000, pääosa 

näistä Helsingissä (3065) . Asunnottomuus on näiden tilastojen valossa vähentynyt 

hitaasti, mutta pääkaupunkiseudulla väheneminen näyttää viime vuonna pysähtyneen 

ja kääntyneen hienoiseen nousuun Espoossa (+50) ja Vantaalla (+26). Pääkaupunki-

seudun asukasluku saavutti miljoonan toukokuussa 2007. Asukaslukuun suhteutettuna 

asunnottomien määrä on marginaalinen ilmiö, joka koskettaa puolta prosenttia pää-

kaupunkiseudun väestöstä.  

 

Vaikka yleinen asunnottomuus on vähentynyt, on asunnottomuustilanne pääkaupunki-

seudulla pysynyt vaikeana. Tämän johdosta valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien 

edustajat sopivat erillisestä asunnottomuuden vähentämisohjelmasta vuosille 2002 - 

2005. Vähentämisohjelman raportissa huomiota kiinnitettiin erityisesti pitkäaikai-

sasunnottomiin, asunnottomien ns. kovaan ytimeen, joiden asumisen ongelmaan ei 

asuntopoliittisin toimenpitein ole löytynyt ratkaisua. Ratkaisua on lähdetty hakemaan 

sosiaalihuollon puolelta. Puhutaan erityisryhmästä, joille tarvitaan erityiset, räätälöidyt 

asumispalvelut. Näitä järjestelmän kannalta vaikeasti asutettavia raportoitiin vuonna 

2004 olevan pääkaupunkiseudulla 1806. (Asunnottomien asumispalvelujen kehittämi-

nen..2005, 9-11). 
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Tämä selvitys on tehty osana pääkaupunkiseudun kehittämisyksikköhanketta. Tavoit-

teena oli selvittää pääkaupunkiseudun nykyiset, yksityisten sosiaalipalveluntuottajien 

asumispalvelut, jotka on kohdennettu asunnottomille ja asunnottomille päihdeongel-

maisille. Selvitystyö laajeni kattamaan myös majoitus- ja ravitsemislain mukaan toi-

miviin asuntoloihin. Varsinkin Helsingissä ne ovat keskeinen osa asunnottomien asu-

misjärjestelmää. Kunnat rajasivat toimeksiannon ulkopuolelle omat palvelunsa sekä 

muille erityisryhmille (mielenterveys-, vammais- jne.) tarkoitetut asumispalvelut. 

Toimeksiannon rajauksesta johtuen vertailua kuntien omiin asunnottomien ja päihde-

ongelmaisten asumispalveluihin ei ole voinut tehdä. Pääkaupunkiseudun isot kunnat 

Espoo, Helsinki ja Vantaa tuottavat myös omia asumispalveluja etenkin päihdeongel-

maisille. 

 

Selvityksessä vaikeasti asutettaviksi määriteltyjen asunnottomien asumispalveluita ja 

asumistarpeita lähestytään keskeisten solmukohtien kautta. Aikaisemmissa selvityk-

sissä, joita on koottu ensimmäiseen lukuun, on esitetty erilaisia vaihtoehtoja asutetta-

vuusongelmien ratkaisemiseksi. Niissä pääpaino on ollut asumispalvelujen määrälli-

sessä lisäämisessä. Luvuissa kaksi ja kolme esitellään asunnottomien nykyinen asu-

mispalvelujärjestelmä ja keskeisimmät asuttamista vaikeuttavat tekijät. Luvussa neljä 

selvitetään, miten asuntoloissa ja asumispalveluyksiköissä käytännössä kyetään vas-

taamaan näiden asiakkaiden asuttamista vaikeuttaviin ongelmiin. Viimeisessä luvussa 

nostetaan esiin joitakin asuttamiseen ja palvelutarpeisiin liittyviä haasteita tietoisena 

siitä, ettei kaikkiin esiin nostettuihin ongelmiin ole löydettävissä nopeita tai helppoja 

ratkaisuja. Selvityksen tärkein anti onkin ehkä siinä, että se vahvistaa aikaisempien 

tutkimusten tuloksia vaikeasti asutettavien elämäntilanteen ongelmallisuudesta ja toi-

saalta tarkentaa kuvaa pohjimmaisten asuntomarkkinoiden toiminnasta ja mahdolli-

suuksista ratkaista näitä ongelmia omalta osaltaan.  
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1.1 Selvityksen tausta 
 
Ympäristöministeriö, STM ja Helsingin kaupunki tilasivat Sosiaalikehitys Oy:ltä esisel-

vityksen pääkaupunkiseudun asunnottomien tuki- ja palveluasumisen kehittämissuun-

nitelmaa varten (Pitkänen & Kaakinen 2004). Selvityksessä kuvattiin pääkaupunkiseu-

dun asunnottomille tarjolla olevaa asuntokantaa, tuki- ja asumispalveluita sekä kunti-

en ja muiden palveluntuottajien kehittämistyötä sekä esitettiin toimenpide-ehdotuksia 

kaupunkien oman ja seudullisen kehittämistyön organisoimiseksi sekä tuki- ja asumis-

palvelujen rahoituksen turvaamiseksi. 

 

Selvityksessä (mt., 42) arvioitiin, että Helsingissä tarvitaan uusi 30-paikkainen yksik-

kö liikuntarajoitteisille päihdeongelmaisille, uusi yksikkö kaksoisdiagnoosi-potilaille 

sekä 20 - 30-paikkaiset asumispalveluyksiköt naisille, HIV-positiivisille narkomaaneille 

sekä vanhuksille. Myös muille huumeongelmaisille, vapautuville vangeille, korvaus- ja 

ylläpitohoidossa oleville ja lähes joka paikkaan porttikiellon saaneille tarvittaisiin uudet 

asumisyksiköt. Varovasti arvioiden kyseessä olisi 9 – 10 uuden pienen asumisyksikön 

perustaminen Helsinkiin ja noin 180 – 300 paikkaa asumisyksikön koosta riippuen. 

 

Helsingin sosiaaliviraston erityissosiaalitoimisto (nykyisin Asunnottomien sosiaalipalve-

lutoimisto, lyhennys ASSO) esitti jo vuonna 2000, että näiden vaikeimmin asutettavi-

en paikkatarve on n. 100 ja uusien yksiköiden yksikkökoon tulisi olla korkeintaan 20 

asukasta. Kyseessä oli eritasoinen tuki- ja palveluasuminen.  

 

Useissa aikaisemmissa selvityksissä on tuotu esiin, että moniongelmaisille naisille, joil-

la ei ole kykyä tai halua elämäntapojensa muuttamiseen, tarvitaan turvallisia asu-

misyksikköjä, joissa päihteidenkäyttö on sallittua. Naisten päihdeongelma kehittyy eri 

tavalla kuin miesten; naiset alkoholisoituvat nopeammin ja pitkän asunnottomuuden 

ja päihteidenkäytön seuraukset ovat naisille kohtalokkaammat. Mukaan tulee päihtei-

den lisäksi muita psykososiaalisia ongelmia, kuten prostituutiota, lasten menetyksiä 

(huostaanottoja, sijoituksia) ja psyykkisiä ongelmia. Näin ollen on perusteltua hoitaa 

naisia erityisesti naistyön näkökulmasta. Selvityksissä on korostettu pienten, ihanne-

koko 15 - 20 paikkaa, yksiköiden välttämättömyyttä (esim. Tervonen 2004; Viljaranta 

1999; Granfelt 2003.) Yksi tällainen päihteiden käytön salliva yksikkö on olemassa 

Helsingissä (Naisten asumisyksikkö), mutta Espoossa ja Vantaalla ei vastaavia ole.   

  



 6

Espoossa tarve oli 60 laitosmuotoista paikkaa psykiatrisille hoidon piirissä oleville asi-

akkaille, hoidon ulkopuolella oleville kaksoisdiagnoosiasiakkaille sekä kuntoutukseen 

motivoitumattomille päihdeongelmaisille, joista kahden viimeksi mainitun ryhmän 

paikkatarve on suurin. Lisäksi heille tarvittaisiin 120 paikkaa joko tukiasunto- tai pal-

velutalotyyppisenä asumismuotona. (Pitkänen & Kaakinen 2004, 42.) 

 

Vantaalla ei esiselvityksen mukaan ollut tarvetta uusille asumisyksiköille edellä maini-

tuille kohderyhmille. Sen sijaan asumispalvelutarvetta oli muille erityisryhmille kuten 

esim. päihdekuntoutujille 10 paikkaa (mt., 42). 

 

Vankien jälkihuoltotyöryhmän raportissa (2006, 17) ehdotetaan ensihuoltojärjestel-

män luomista sosiaalihuollon puolelle. Ensihuoltojärjestelmä toimisi päihde- ja mielen-

terveysongelmaisten, asunnottomien ja vankilataustaisten asiakkaiden palvelujärjes-

telmänä, johon keskitettäisiin tarvittava erityisosaaminen. Työryhmä esittää myös 

tuetun asumisen ja sosiaalisen isännöinnin lisäämistä.    

 

Edellisissä selvityksissä asumispalveluiden tarve on luokiteltu sen asiakasryhmän mu-

kaan, joille asumispalvelut tulisi kohdentaa. Näille ryhmille on kunnissa omat asumis-

palvelujärjestelmänsä (mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, hiv-positiiviset 

narkomaanit, vammaiset, vanhukset) ja niitä ohjaa usein myös oma erityislainsäädän-

tönsä kuten mielenterveyslaki, päihdehuoltolaki, vammaislaki jne.   

Erilaisia asumispalveluja voi ryhmitellä myös asiakkaan palvelutarpeesta käsin hoita-

viin ja tukeviin palveluihin, kuten Riitta Granfelt (2003) on vapautuvien vankien asun-

nottomuutta käsittelevässä tutkimuksessaan tehnyt. Ehdotukseen sisältyvät itsenäinen 

asuminen, tuettu itsenäinen asuminen yleisissä sosiaalitoimen palveluissa, kuntoutta-

va asuinyhteisö, laaja-alaista psykososiaalista tukea tarjoava asuinyhteisö sekä akuu-

tissa päihde- ja rikoskierteessä eläville palveluiltaan asianmukainen ensisuoja.  

 

Asumis- ja tukipalvelujen tuottamisessa on uusien yksiköiden perustamisen lisäksi 

otettava huomioon myös henkilöstön määrä ja koulutus. Helsingin sosiaaliviraston sel-

vityksessä vuodelta 2006 arvioitiin, että henkilöstömitoituksen tulisi olla tehostetussa 

palveluasumisessa 0,45. Tämä merkitsee n. kahta asiakasta per työntekijä/työvuoro, 

kun otetaan huomioon 2-vuorotyö ja ympärivuorokautinen valvonta ja jotta asiakkai-

den erityistarpeiden edellyttämä palveluasumisen ja tuen kriteerit täyttyisivät. Henki-

löstömitoitusta tulee lisätä 0,1 - 0,2:lla silloin, kun yksikössä on erityisosaamista edel-
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lyttäviä potilasryhmiä kuten dementiaa sairastavia. Päihdehuollon asumispalveluissa, 

jotka sisältävät asumisen ja kuntoutuksen, henkilöstön vähimmäismitoituksen tulisi 

olla Helsingin sosiaaliviraston mukaan 0,1, mutta päihdehuollon laatusuositusten mu-

kaan 0,3. (Selvitys asunnottomien asumistilanteesta, Helsinki 2006; Päihdehuollon 

laatusuositukset 2002.) 

 

Määrällisesti arvioituna haaste on iso. Vuonna 2004 pääkaupunkiseudulla tarvittiin siis 

kiireellisesti n. 500 uutta asumispalvelupaikkaa vaikeasti asutettaviksi määritellyille. 

Pieninä yksiköinä (paikkamäärä enintään 30) se merkitsee 16 - 17 uutta eriasteisesti 

tuettua asumispalveluyksikköä. Kohderyhmän tuen tarve on suuri, joten myös henki-

löstöä tarvitaan paljon. Keskivertomitoituksella (0,45) laskettuna tarvitaan 225 uutta 

sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinnon suorittanutta työntekijää. Minimimitoituk-

sellakin (0,1 = 10 asiakasta/työntekijä), joka on riittämätön kohderyhmän tarpeet 

huomioon ottaen, tarvitaan viisikymmentä uutta työntekijää.  

 
 
1.2 Selvityksen toteutus ja aineisto 
 
Hallinnollisesti orientoituneen tutkimuksen ensisijainen päämäärä on palvella hallintoa 

palvelujärjestelmän, tässä tapauksissa asumispalvelujärjestelmän kehittämisessä ja 

hallinnoinnissa.  Tiedot palvelujen määrästä, laadusta ja kustannuksista ovat keskei-

siä, kun pyritään vaikuttamaan palvelujärjestelmään. Ilman tätä tietoa palveluiden 

määrällisten ja laadullisten puutteiden paikallistaminen on vaikeaa. 

 

Palvelujen ongelmista voidaan saada tietoa erilaisin menetelmin. Tätä selvitystä var-

ten on kerätty tietoa sekä asunnottomien palveluiden työntekijöiltä, palveluiden tuot-

tajilta että käyttäjiltä eli asunnottomilta asiakkailta. Näkökulma on vaikeaksi luokitel-

tujen/koettujen asiakkaiden palvelutarve, josta käsin 

nykyistä asumispalvelujärjestelmää on tarkasteltu. Näin on päästy lähemmäs konk-

reettista sosiaalityötä ja asumispalvelujen sisältöä. (Hassi-Nuorluoto 2000,10).  

 
Empiirinen aineisto on kerätty vuoden 2006 aikana useammalla eri tavalla, että on 

saatu monipuolisempi kuva asunnottomien asumispalvelu-järjestelmästä, asukkaista 

ja palveluista. Aineiston muodostavat strukturoitu kysely yksityisten sosiaalipalvelun 

asumispalvelun tuottajille ja asuntoloiden johtajille, asunnottomien kanssa työskente-
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levien työntekijöiden teemahaastattelut ja pitkäaikaisasunnottomien asiakkaiden ryh-

mähaastattelut.  

 

Kysely lähetettiin 23 Etelä-Suomen lääninhallituksen luparekisterissä 9.1.2006 olleelle 

asumispalveluita tuottavalle yksikölle. Näistä kyselyyn vastasi 17 (74 %). Asunnotto-

mien yhteismajoituspaikat on saatu kuntien yhteismajoituslistoista, Helsingin osalta 

asuntoasiamieheltä.  Majoitus- ja ravitsemislain mukaan toimivia yksiköitä oli 17, jois-

ta kyselyyn vastasi 13 (76 %). Tämän lisäksi kysely lähetettiin muihin asunnottomille 

asumispalvelua tarjoaviin yksiköihin, joiden kohderyhmänä olivat pienet erityisryhmät 

sekä pelkkää tukiasumistoimintaa tarjoaviin yksiköihin ja projekteihin. Näitä oli 14, 

joista kyselyyn vastasi 8 (57 %).  

 

Kyselyn lisäksi haastattelin 15 asunnottomien asioiden kanssa työskentelevää työnte-

kijää. Helsingissä pääpaino on ollut asunnottomien sosiaalipalvelu – yksikön (ASSO:n) 

työntekijöiden haastattelussa, koska yksikkö vastaa asunnottomien täysi-ikäisten yk-

sinäisten sosiaalipalveluista. Näitä ovat toimeentulotuki, päihdehuolto, vammais- ja 

vanhustenhuolto, päiväkeskus-toiminta ja asunnottomien asumispalvelut.  

 

Espoossa ja Vantaalla ei keskitettyä asunnottomien sosiaalipalvelutoimistoa ole, vaan 

asunnottomat asiakkaat hoidetaan aluetoimistoissa. Vantaalla on viisi asumisohjaajaa, 

jotka yhdessä alueen sosiaalityöntekijän kanssa etsivät asunnottomaksi jääneelle asi-

akkaalle sopivaa asumismuotoa. Espoossa puolestaan jokainen alueen sosiaalityönte-

kijä hoitaa oman alueensa asunnottoman asiat ja asuttamisen (=majoituksen). Tämän 

lisäksi tehtiin pitkäaikaisasunnottomien ryhmähaastatteluja. joihin osallistui 53 pitkä-

aikaisasunnotonta. Haastattelupaikkoina olivat etupäässä matalan kynnyksen yksiköt 

eli sellaiset, joihin asiakkaat saavat tulla myös päihtyneinä. Ryhmiä oli 13. Haastatel-

luista 34 oli miehiä ja 19 naisia. Ryhmien koko vaihteli 2-6 henkilöön/ryhmä. Haastat-

telujen kesto oli 1 -1,5 tuntia.  

 

Haastateltavien valintakriteerinä oli pitkäaikaisasunnottomuus (yli 3 vuotta asunnot-

tomana olleita – ei vakinaista vuokra-asuntoa ko. aikana) ja palveluiden suurkulutta-

juus eli henkilöt, joiden työntekijät tiesivät käyttäneen runsaasti erilaisia sosiaali- ja 

asumispalveluita. Tämän lisäksi tein tutustumiskäyntejä 32 yksikköön. 
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Asiakaslähtöisyydestä puhutaan paljon ja asiakkaiden osallistamista perustellaan sillä, 

että heillä on tietoa, josta voi olla hyötyä julkisen sektorin kehittämisessä (Krogstrup 

2004, 7). Kun tutkimuksen tavoitteena on tutkia nykyisiä asumispalveluita, ei se ole 

mahdollista ilman, että palvelun käyttäjää myös kuullaan.  

 

2. PALKINTONA OMA ASUNTO 

Aino: " Mä oon ollu asunnottomana kaheksan vuotta. Se kuvaa sitä tilannetta mi-

kä tääl Helsingissä on. Tääl ei todellakaan saa asuntoa…" 

Eero : " ...jos siirryt vaan paikasta toiseen niin ei se oo mitään asumista... yhest 

lähet ja toiseen meet, kierrät vaan sitä rinkiä. Ei siinä oo järkeä. Totta kai se vaa-

tii iteltä paljon, mut siin on se perusidea... pitäis päästä päihteistä eroon ni saa 

asunnon palkinnoks." (Ryhmähaastattelu/päihdehuollon asumispalvelu.)  

 

Kunnilla on käytössään erilaisia asunnottomien asumispalveluita, joita säätelevät eri 

lait. Tässä selvityksessä keskityn päihdeongelmaisten asumispalveluihin ja asuntoloi-

hin. Lainsäädännöllisesti asuntolatoimintaa säätelee Laki majoitus- ja ravitsemisliik-

keistä (308/2006) ja ylin valvova viranomainen on kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Asuntolatoiminta rinnastuu yritystoimintaan (vrt. hotellit). Liikeyrityksen toiminnan 

aloittamisesta ja lopettamisesta riittää ilmoitus poliisi- ja veroviranomaiselle. Sosiaali- 

ja terveysministeriö tai lääninhallitus ei valvo eikä säätele majoitustoimintaa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu sosiaalihuoltolain yleinen ohjaus ja valvonta. 

Sosiaalipalveluiden, joihin myös asumispalvelut kuuluvat, valvonta kuuluu lääninhalli-

tukselle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan (Valvontalaki 603/1996, 8§). Sosi-

aalihuoltolain mukaiset asumispalvelut jaetaan luvan- ja ilmoituksenvaraisiin palvelui-

hin.  Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan on tehtävä ennen toimintansa aloittamista, 

olennaista muuttamista tai lopettamista, kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palve-

luja antaa. Palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta on niin ikään ilmoitettava ilmoi-

tuksen vastaanottaneelle viranomaiselle. Kunnan puolestaan on ilmoitettava tätä toi-

mintaa koskevat tiedot lääninhallitukselle rekisterinpitoa varten. Lääninhallitus rekiste-

röi palveluntuottajan yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. Ympärivuo-

rokautista sosiaalipalvelua antava palveluntuottaja joutuu hakemaan luvan toimintan-

sa aloittamiseen lääninhallitukselta. Lääninhallitus valvoo ensisijaisesti luvanvaraista 

toimintaa ja kunnilla on ensisijainen valvontavelvollisuus 

ilmoituksenvaraisiin toimintoihin. (Valvontalaki 603/1996.) 



 10

 

2.1 Asumispalveluiden määrittely 

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluita järjestetään silloin, kun asumiseen liittyy 

sosiaalihuollollisen tuen ja hoidon tarve. On kuitenkin syytä muistaa, että sosiaalihuol-

tolaki lähtee asumispalveluiden toissijaisuudesta asuntopoliittisiin toimiin nähden.  So-

siaalihuoltolaissa (SHL 23 §) kunnan järjestämisvastuulla olevat asumispalvelut jae-

taan palvelu- ja tukiasumiseen. 

 

Palvelu- ja tukiasumisen kirjo on suuri. Asumispalveluita on määritelty eri tavoin, yh-

teistä määritelmää ei ole. Yksiköiden nimikkeet, sisältö ja laatu vaihtelevat suuresti. 

Asumispalvelumuotoja määrittelee lääninhallitusten lupakäytäntö. Määrittelyistä on 

kunnissa omia sovellutuksia. Seuraavassa määrittelyssä olen käyttänyt lähteinä lää-

ninhallituksen palveluluokitusta (10.8.2005) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön mie-

lenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämissuositusta (STM 2007).   

 

Asuntola on majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun lain mukaan toimiva majoituslii-

ke, jonka tarkoituksena on ollut yösijan antaminen etupäässä joukkomajoituksen 

muodossa. Asuntola-asumisen tulisi rajoittua tilapäiseen asumiseen.  

 

Tuettu asuminen on omatoimista suoriutumista tukeva ja kuntoutumista edistävä 

asumismuoto, jossa henkilö voi asua joko omassa kodissaan tai tukiasunnossa. Tu-

kiasunnossa asuminen on luonteeltaan tilapäistä ja tavoitteena on siirtyminen itsenäi-

seen asumiseen. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan kotikäynneillä arkitoiminnoissa ja 

elämänhallinnassa. Tukiasumisen piirissä olevat asiakkaat voivat kuulua myös kotihoi-

don palvelujen piiriin. Palvelut tuotetaan asiakkaalle asuntoon. 

 

Tukiasunnoissa asiakkaat asuvat joko itsenäisessä asunnossa tai soluasunnossa.  So-

luasunnot ovat pääosin kaupunkien kiinteistövirastoilta välivuokrattuja perheasuntoja. 

Tukiasunnot on tarkoitettu ensisijassa pitkään asuntoloissa asuneille ja päihdeongel-

masta vapautuneille henkilöille ja välivaiheeksi henkilöille, jotka ovat ohjattavissa it-

senäiseen asuntoon. Se voi olla myös pysyvää sellaisille asunnottomille henkilöille, 

jotka eivät selviydy ilman jatkuvaa tukea. 

 

Itsenäinen asuminen tarkoittaa sitä, että asiakas asuu sosiaaliviraston hallinnassa ole-

vassa asunnossa eikä asumiseen kuulu palveluja. Hankintayhtiöt, kuten Y-säätiö, 
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vuokraavat pienasuntoja kuntien sosiaalitoimelle, joka jälleenvuokraa ne asumispalve-

lujen tarvitsijoille. Sosiaalitoimi siis asuttaa henkilöitä sellaisessa tilanteessa, jossa 

nämä itse eivät syystä tai toisesta voi solmia vuokrasopimusta omin neuvoin.  

 

Palveluasuminen voidaan jakaa 1.tehostettuun palveluasumiseen ja 2. palveluasumi-

seen. Palveluasumisen määrittely on hankalaa, sillä palveluasuminen voi olla ympäri-

vuorokautista tai ei-ympärivuorokautista. Ympärivuorokautinen palveluasuminen voi 

olla iltaisin ja öisin miehittämätöntä eli valvonta hoidetaan esim. turvarannekkein tai 

muulla teknisellä järjestelyllä tai paikalla on henkilökuntaa ympärivuorokauden.  

 

1. Tehostettua palveluasumista pidetään laitoshoitoa kevyempänä vaihtoehtona. Ra-

janveto tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon välillä on lääninhallituksen mukaan 

vaikeaa. Työntekijöiden määrä ja tarve on suurempi kuin palveluasumisessa, koska 

tehostetussa palveluasumisessa edellytetään, että henkilökuntaa on paikalla ympäri 

vuorokauden. Myös asiakkaat ovat yleensä vaikeasti toimintarajoitteisia ja tarvitsevat 

jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa samoin kuin laitoshoidossa olevat. (Valvonnan avaimet 

2001, 8.) 

 

2. Palveluasuminen on huoltosuhteeseen perustuvaa ympärivuorokautista palvelua 

niille, jotka eivät ole laitoshoidon tarpeessa, mutta tarvitsevat päivittäistä tukea ja 

apua. Asiakkaat saavat päivittäistä tai ympärivuorokautista tukea, apua ja palveluita 

omatoimisen suoriutumisen mahdollistamiseksi. Palveluntuottaja tuottaa palvelut. Näi-

tä palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumi-

sessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon 

siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden , kuntoutuksen ja 

viihtyvyyden edistämiseksi. Yksikön nimi voi olla hoitokoti, palvelutalo, pienkoti, asun-

tola jne. (Rouvinen 2005, 11.) 

 

Kuntouttavilla asumispalveluilla tarkoitetaan tuetusta asumisyksiköstä tai – yksiköistä 

ja niiden tukipalveluista muodostuvaa kokonaisuutta. Tavoitteena on asiakkaan suun-

nitelmallinen valmentaminen selviytymään avohoidossa mahdollisimman itsenäisesti. 

Kuntouttava asumispalvelu sisältää arkielämän taitojen ja vuorovaikutustaitojen har-

joittelemista, erilaisiin toiminnallisiin ryhmiin osallistumista, tukea päihteettömyyteen 

ja päihteiden käytön hallintaan. Asumiskeskeisen kuntoutuksen tavoite on siirtyminen 
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omatoimiseen asumiseen. Asumisen lisäksi voidaan järjestää muita kuntouttavia tuki-

palveluita. 

 

Päihdehuollon asumispalvelut muodostavat yhden osan päihdehuollon erityispalveluis-

ta. Alimman portaan muodostaa ensisuoja, jolla tarkoitetaan väliaikaista majoitus-

paikkaa. Sillä pyritään asiakkaiden välittömien perustarpeiden kuten asunto, ravinto ja 

terveys tyydyttämiseen, huollon tarpeen selvittämiseen ja muuhun hoitoon ohjaami-

seen. Väliaikaisuudesta huolimatta ensisuojista on haastateltujen työntekijöiden mu-

kaan tullut sekä Helsingissä että Espoossa työntekijöiden mukaan pysyväisluonteisia 

asumispaikkoja joillekin. Niissä eletään ja kuollaan. (Ks. myös Hassi-Nuorluoto 2000, 

33.)  

 

Huolto- ja hoitokodit  ovat osa päihdehuollon tavoitteellista kuntoutusjärjestelmää ja 

ne voivat ennaltaehkäistä laitoshoidon tarvetta ja parantaa jatkohoidon onnistumis-

mahdollisuuksia. Huoltokodit voivat myös tarjota pysyvän asumisratkaisun osalle 

päihdeongelmaisista eläkeläisistä, sillä joidenkin asumistarpeita vastaa paremmin yh-

teisasuminen kuin yksin asuminen. Hoitokodin tehtävä on sen sijaan yhteiskuntaan 

integroiminen. 

 

Asunnottomille päihdeongelmaisille tarkoitetut asumispalveluyksiköt ovat alkaneet 

profiloitua tuottamaan räätälöityjä palveluita määritellylle asiakaskunnalle. Korvaus-

hoidossa oleville asiakkaille on Lintumetsäyhteisö Espoossa, kaksois-

diagnoosiasiakkaille Kartanoyhteisö, ikääntyneille alkoholiongelmaisille naisille 

Liisankoti. Alle 65-vuotiaiden tehostettua palveluasumista päihdeongelmaisille miehil-

le, joilta ei edellytetä elämäntavan muutosta, tarjoaa asumispalveluita Alppimyyrä 

Vantaalla ja Alppitupa Helsingissä jne. Vertailua näiden asumispalvelu-yksiköiden välil-

lä on vaikea tehdä kohdennetun profiloitumisen vuoksi.  

 

Olen jakanut asunnottomien asumispalvelut lainsäädännöllisin perustein kahteen ryh-

mään majoitus- ja ravitsemislain mukaan toimiviin asuntoloihin ja sosiaalihuoltolain 

mukaisiin asumispalveluihin. Selvyyden vuoksi käytän jatkossa asuntola-termiä tar-

koittaessani majoitus- ja ravitsemislain mukaan toimivia yksiköitä ja asumispalvelu-

termiä tarkoittaessani Sosiaalihuoltolain 23 §:n mukaan toimivia yksiköitä riippumatta 

siitä, mitä nimitystä yksiköt itse käyttävät. 
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2.2 Fyysiset puitteet  

Tilaratkaisut vaikuttavat asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutukseen, toimintoi-

hin, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Toimitiloissa on huomioitava työturvallisuuteen ja 

suojeluun liittyvät tekijät. Palo- ja asumisturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. (Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002, 17 - 18.) 

 

Fyysisissä puitteissa on isoja eroja sekä asumispalveluyksiköiden että asuntoloiden 

välillä ja kesken. Osa sijaitsee omakotitaloissa, osa kerrostaloissa, joista esim. yksi 

kerros on annettu yksikön käyttöön. Osa taas toimii rakennuksissa, jotka on rakennet-

tu muuhun käyttöön (päiväkoti, terveysasema, opiskelija-asuntola, hotelli).  Osa on 

alun perinkin rakennettu asuntolatarkoituksiin, mutta vuosikymmeniä sitten, jolloin 

asuntola-asumisen kriteerit ovat olleet toiset. Osa on museoviraston suojelemia eikä 

ylläpitäjä voi vapaasti remontoida niitä tarkoituksenmukaisemmiksi. 

 

Tutustuin asuntoloihin ja asumispalveluyksiköihin tutustumiskäynneillä ja tein havain-

toja tilojen toimivuudesta. Osassa rakennuksia on runsaasti portaita ja kynnyksiä ja 

osasta puuttuu hissi. Askelmat, kaiteet ja valaisu ovat osittain puutteellisia. Lähtökoh-

taisesti voin havaintojeni perusteella todeta, että kaikki asuntolat ja suurin osa sosiaa-

lihuoltolain mukaista asumispalvelua tarjoavista yksiköistä edellyttää tilojensa puoles-

ta asukkaalta omatoimisuutta ja vähintään tyydyttävän tasoista fyysistä toimintaky-

kyä. Rollaattoreilla liikkuminen, pyörätuoleista puhumattakaan ei valtaosassa asu-

misyksiköitä onnistu.  

 

Liikuntarajoitteisuuden aiheuttamien haasteiden lisäksi palvelun tuottajien avovasta-

uksissa tuotiin esiin myös pariskuntapaikkojen puute. Tavanomaista on, että avio- tai 

avopari majoitetaan erikseen niin, että toinen asuu naisten ja toinen miesten asunto-

lassa tai toinen asuu nais- ja toinen miespaikalla samassa asuntolassa. Tällöin aikuis-

ten elämään kuuluva avioelämä on mahdotonta. Lapsettomia asunnottomia kohdellaan 

lähes aina yksinäisinä henkilöinä, miehinä ja naisina, eikä parisuhdetta oteta asutetta-

essa huomioon. Tilanne on vielä ongelmallisempi, jos asunnoton pariskunta edustaa 

samaa sukupuolta. 

 

Varustetaso asumispalveluyksiköissä vaihtelee. Omassa huoneessa yleisimpään varus-

telutasoon kuuluvat jääkaappi (35 %), seuraavana käsienpesuallas (37 %), oma WC 

(26 %) ja oma suihku (26 %). Keittomahdollisuus omassa huoneessa on harvinaista. 
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Yleisin ratkaisu on yhteiskeittiö. Osalla, varsinkin naisista, oli huoneissaan oma kah-

vinkeitin ja mikro. 

 

Viranomaissuosituksissa ja laatukriteereissä suositellaan yhden hengen huoneita, kos-

ka ne tarjoavat yksityisyyden suojan (oman rauhan ja intimiteetin). Vain poikkeusta-

pauksissa asukkaan suostumuksella huoneeseen voitaisiin sijoittaa kaksi henkilöä. Val-

taosassa asumisyksiköitä (76 %) tämä on huomioitu ja huoneet ovat yhden tai kahden 

hengen huoneita.  

 

2.3 Palvelut 

Olen koonnut asuntoloiden ja asumispalveluiden asumiseen liittyvät palvelut alla ole-

vaan prosenttitaulukkoon.    

 

TAULUKKO 1 Asumiseen liittyvät palvelut absoluuttisina lukuina ja prosentteina 
(%)   
 
Palvelu Asuntolat N=13 Asumispalvelut N=17 
 Kyllä    Ei    Kyllä   Ei   
majoitus 100  100  
liinavaatteet   85   15 100   
siivous 100   100  
ateriat     8   92  82  18  
terv.palvelut *     8   92  47  53  
Sos.palvelut**    15   85  29  71 
Ympärivrk val-
vonta 

   69   31  53   47 

Palvelu-,hoito-
tms.suunnitelma 

   38   62  88  12 

Lääkehoito ***    23   77  71  29 
 
*     yksikössä on käytettävissä oma sairaanhoitaja tai lääkäri  
**   yksikössä on oma sosiaalityöntekijä 
***  henkilökunta valvoo asiakkaiden lääkkeiden käyttöä ja myös säilyttää            
       asiakkaiden lääkkeet 
 

 

Asuntolat tarjoavat pääsääntöisesti majoituksen, puhtaat liinavaatteet (= pyyhkeet, 

lakanat, vuodevaatteet), siivouksen sekä ympärivuorokautisen valvonnan. Jonkin ver-

ran samankaltaisuutta asumispalveluiden kanssa on nähtävissä siinä, että joka neljän-

nessä asuntolassa tehdään palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelma asiakkaalle. Sitä, 
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kuka suunnitelman käytännössä tekee, ei kysytty. Myös sosiaalityöntekijöiden osuus 

näkyy. Kyseessä ovat pääsääntöisesti "jalkautuneet" Asson sosiaalityöntekijät. Nykyi-

sin jalkautuminen tarkoittaa pääosin sitä, että sosiaalityöntekijät käyvät tapaamassa 

asiakkaitaan asuntoloissa. Aikaisemmin sosiaalityöntekijä on työskennellyt asuntolassa 

sosiaalipalvelutoimiston sijasta. Esimerkiksi Pursimiehenkadun asuntolassa oli sosiaali-

työntekijällä oma työtila ja delegointioikeus, jolloin hän pystyi hoitamaan asuntolan 

asiakkaiden sosiaalipalvelut paikan päällä. Munkkisaaren palvelukeskuksessa on ny-

kyisinkin ASSO:n sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja, jotka hoitavat Munkkisaaren 

palvelukeskuksen helsinkiläisten asiakkaiden sosiaalipalvelut. Kyselyyn vastanneet 

ovat kyselyyn liittyen tulkinneet ASSO:n jalkautuneet sosiaalityöntekijät yksikön 

omiksi työntekijöiksi. Johtopäätös perustuu siihen, että kyselyyn vastanneista asunto-

loista yhdessäkään ei ollut omaa, palkattua sosiaalityöntekijän koulutuksen suoritta-

nutta työntekijää( ks. seuraava luku).. 

  

Asumispalveluissa palveluiden kirjo on suurempi. Vaikeasti asutettavien asiakkaiden 

terveydentilan ja psykososiaalisten ongelmien kannalta merkittävää on se, että puo-

lessa yksiköitä (47 %) palveluvalikkoon eivät kuulu terveydenhuollon palvelut, vaan 

asiakas hoitaa ne itse tai henkilökunta kutsuu apua tarvittaessa. Tosin henkilökunta 

huolehtii asiakkaiden lääkehoidosta lähes kaikissa yksiköissä. Lääke-hoitoa ei ole jä-

tetty asiakkaan omalle vastuulle.  

 

Sosiaalityöntekijöiden näkymättömyys asumispalveluyksiköissä oli yllätys. Ne yksiköt, 

joissa sosiaalityöntekijä on, ovat useimmiten päihdehuollon asumispalveluyksiköitä. 

"Jalkautuneita" sosiaalityöntekijöitä oli vain muutamissa asumispalveluyksiköissä. 

Asiakas hoitaa toimeentuloon, päihdekuntoutukseen ja muuhun sosiaalityön tarpee-

seen liittyvät asiansa itse sosiaalipalvelutoimistossa. Asumispalveluyksikön henkilö-

kunta avustaa esimerkiksi ajan varaamisessa tai poikkeustapauksissa saattamalla so-

siaalipalvelutoimistoon. 

 

 

2.4   Henkilöstöresurssit 

Onnistuneella henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, että riittävät tiedot ja taidot 

omaava henkilöstö tuottaa määrältään ja laadultaan tarkoituksenmukaiset palvelut 

suurimmalle mahdolliselle määrälle asiakkaita kustannustehokkaimmalla ja inhimilli-

sesti vaikuttavimmalla tavalla (Voutilainen 2007, 37). 
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Henkilöstömitoitus -käsite sisältää kannanoton sekä hoitotyössä tarvittavan henkilös-

tön määrään että sen koulutusrakenteeseen. Henkilöstömitoituksen kuvaamisessa 

käytetään erilaisia tunnuslukuja, joista tässä olen käyttänyt henkilöstön ja asukkaiden 

välistä laskennallista tunnuslukua. Olen verrannut asuntoloiden henkilöstömitoitusta 

asumispalveluiden henkilöstömitoitukseen ja tehnyt muutamia huomioita Sosiaalihuol-

tolain mukaisten asumispalveluiden välillä.  

 

Asuntoloissa henkilöstömitoitus vaihtelee 0,1:stä 0,5:een, mediaanin ollessa 0,1. 

Asumispalveluyksiköissä vaihteluväli on 0,1:stä 1,8:aan mediaanin ollessa 0,3. Tosi-

asiallinen mitoitus työvuoroissa on matalampi, sillä mitoitukseen vaikuttavat vuorotyö, 

sairauspoissaolot, koulutukset jne.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluyksiköissä henkilöstön kelpoisuutta sääte-

lee laki (272/2005), sen sijaan asuntoloissa henkilöstöllä ei ole kelpoisuusvaatimuksia. 

Toisen asteen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneita kyselyyn vastanneiden 

38 yksikön joukossa oli asuntoloissa 47 prosentilla ja asumispalveluissa 44 prosentilla 

henkilökunnasta.  Asuntoloissa ei ole yhtään sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän eikä 

lääkärin tutkinnon suorittanutta. Asumispalveluyksiköissä 13 prosentilla on sairaanhoi-

tajan tutkinto, viidellä prosentilla sosiaalityöntekijän tutkinto ja yhdellä prosentilla lää-

kärin tutkinto. Lähes kaikissa asuntoloissa ja asumispalveluyksiköissä on myös työn-

tekijöitä, joilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutusta; yleisimmin he toimi-

vat vahtimestareina tai valvojina.  

 

Asumispalvelujärjestelmän henkilöstön koulutustason kehittymistä ei voi verrata aikai-

sempaan, koska sitä ei ole pääkaupunkiseudun kunnissa seurattu. Yhteenvetona voi 

sanoa, että henkilöstöllä on yleisimmin kouluasteen tutkinto sosiaali- tai/ja terveys-

alalta. Kyselyn tulos vahvistaa tältä osin aikaisempia tutkimuksia, joissa on todettu, 

että raskaimman asiakaskunnan kanssa työskentelevät vähiten koulutusta saaneet 

henkilöt (Kaukonen 2005). 
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3  EI TÄÄ OO NIIN HELPPOO KU  LUULLAAN 

Tuomo:" Hermot kireellä. Ei tää oo niin helppoo kun luullaan [...] mulla on vai-

keuksii, mä joudun joka aamu poliklinikalle meneen hakeen lääkkeen. Onneks 

mulla on ollut kämppis, joka on selvin päin. Sellanen ihminen, joka örisis känni-

päissään öisin niin se ois johtanu siihen, että mä istuisin linnassa pahoinpit [...] tai 

jostain ja menettäisin asunnon..ei ole ruusuilla tanssimista." (Ryhmähaastatte-

lu/miesten asuntola.) 

 

Vaikeaa asutettavuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta, joko niin, että 

”vaikeasti asutettavat” ovat itsessään ongelma tai, että tietyllä asunnottomien ryhmäl-

lä on vaikeita, asutettavuutta hankaloittavia ongelmia (Helne 2002, 88). 

 

3.1  Vaikeasti asutettavat 

”Vaikeasti asutettavalla tarkoitetaan pääkaupunkiseudun asunnottomuustyöryhmän 

määritelmässä sellaista asunnotonta, joka tarvitsee pääasiallisesti ympärivuoro-

kautista valvontaa tai asunnon palvelutalon tapaisesta yksiköstä tai henkilö, joka on 

asunnoton, mutta majailee sukulaisten tai tuttavien luona eikä hae tilanteeseensa 

muutosta.” ( Asunnottomien asumispalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla 

2005, 11; Juvonen & Varjonen 2006, 16 – 17.) 

 

Uusissa tutkimuksissa ja raporteissa on alettu korostaa asiakaskunnan psykososiaali-

sia ongelmia, joiden kuvaamisella on haluttu lisätä ymmärrystä siitä, millaisesta asia-

kaskunnasta on kyse. 

 

”Vaikeimmin asutettavien ryhmään kuuluvat moniongelmaiset, jotka tarvitsevat 

asunnon lisäksi tukipalveluita. Useimmissa uusimmissa tutkimuksissa on kuvattu 

moniongelmaisille yhteisiä piirteitä, joita ovat yksilöllisesti vaihdellen etenkin 

päihde- ja mielenterveysongelmat mm. ADHD:stä johtuva impulsiivisuus, rikolli-

suus, väkivaltainen käyttäytyminen ja parisuhteessa koettu väkivalta, periytyvä 

asiakkuus eli lastensuojelullinen tausta tai vanhempien asiakkuus sosiaalitoimessa 

sekä omien lasten huostaanotot. Moniongelmaiset asiakkaat ovat vaikeissa tilan-

teissa eikä heidän motivoitumisensa oman elämän eteen päin viemiseksi ja eri-

tyispalveluiden käyttämiseksi ole erityisen vahva edes palveluohjauksen avulla”. 

(Pitkänen & Kaakinen 2004, 23.) 
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Käsitteet leviävät nopeasti mediaan eivätkä aina siinä muodossa tai siten ymmärretty-

nä kuin tutkijat tarkoittavat.  Helsingin Uutisissa (13.12.2006) esimerkiksi todetaan, 

että häätökierteessä ovat vaikeimmin asutettavissa oleva ryhmä: 

 

 ” Tällainen asukas on haluton hoitamaan asioitaan. Hän on piittaamaton, mahdol-

lisesti päihdeongelmainen henkilö, jolla periaatteessa olisi riittävät resurssit mak-

saa vuokransa, ellei hän käyttäisi rahojaan väärin. Häätökierteessä oleva siirtyy 

ongelmineen vuokranantajalta toiselle, ja hänen kaltaisiaan pyritään asukasvalin-

noissa varomaan.” 

 

Vaikeasti asutettava tarkoittaa asuntotoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

järjestelmän kannalta asunnotonta henkilöä, jolle ei nykyisissä palveluissa tunnu löy-

tyvän oikeaa asumis- ja tukimuotoa. Hänen koetaan tarvitsevan erityisratkaisuja asu-

misensa järjestämisessä. On syntynyt tilanne, jossa viranomainen tai asumispalvelu-

järjestelmä ei kykene vastaamaan asiakkaan asumistarpeeseen, koska tarvetta vas-

taavaa asumismuotoa ei joko ole tai asiakas katsotaan kyvyttömäksi kyseistä asumis-

palvelua käyttämään. Syntynyt tilanne kertoo myös palvelu- ja hoitojärjestelmän toi-

mimattomuudesta ja ehkäisevän työn epäonnistumisesta. (Karjalainen 2004, 168.) 

 

Vaikeasti asutettavien lukumäärän arvioiminen pääkaupunkiseudulla on ongelmallista. 

Asunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista koordinoivan pääkaupunkiseu-

dun kuntien työryhmän toimeksiannosta kunnissa arvioitiin asunnottomien asutetta-

vuutta erityyppisiin asumismuotoihin (Asunnottomien asumispalvelujen kehittäminen… 

2005,9). Asutettavuusluokitus perustui Pääkaupunkiseudun asunnottomuustyöryhmän 

kehittelemään luokitukseen, jossa vaikeasti asutettaviksi määrittyivät sellaiset asiak-

kaat, jotka eivät hae aktiivisesti omaa asuntoa tai  asiakkaan soveltuvin asumismuoto 

on huoltokoti, palveluasumistyyppinen yksikkö tai sellainen asuntolatyyppinen asu-

misyksikkö, jossa tukea saatavilla ympärivuorokauden. (Ohje asunnottomien tilastoi-

miseksi, Espoo 2004). Heitä on määrällisesti arvioitu olevan 1806. (Taulukko 2.) Viime 

kädessä tiedot kerättiin kuntien sosiaaliviranomaisilta. Tietoja ei kerätty majoitus- tai 

asumispalveluita tuottavilta järjestöiltä eikä yksityisten sosiaalipalveluntuottajien 

asumispalveluyksiköistä. Tiedonkeruuta ei ole toistettu vuoden 2004 jälkeen, joten ei 

ole tiedossa, onko vaikeasti asutettavien määrässä pääkaupunkiseudun kunnissa ta-

pahtunut muutosta. Ei myöskään ole tiedossa, mitä näille1806:lle on kolmessa vuo-

dessa tapahtunut. 
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Taulukko 2.  Vaikeasti asutettavat asunnottomat 15.11.2004 pääkaupunkiseudun 

kunnissa absoluuttisina lukuina ja prosentteina (%) 

 

Helsinki  Espoo  Vantaa   Yhteensä 

1 549 (86)  183 (10)   74 (4)      1 806 (100) 

 

(Lähde: Asunnottomien asumispalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla 2005, 

10) 

 

Käytän ”vaikeasti asutettava ” -käsitettä tietoisena sen ongelmallisuudesta. Tässä sel-

vityksessä vaikeasti asutettavuus tarkoittaa sekä sektoroituneen palvelujärjestelmän 

ongelmia että kohderyhmän omaa asutettavuutta vaikeuttavia tekijöitä. Käsite sulkee 

sisäänsä molemmat merkitykset, jolloin painopiste siirtyy yksittäisistä ihmisistä ylei-

semmin tietyn ryhmän ja järjestelmän ongelmiin. 

 

Yhteenvetona voi todeta, että vaikeimmin asutettavaksi määrittyy sellainen päihteiden 

käyttäjä, jonka päihteiden käyttö kietoutuu mielenterveyden ongelmiin ja psyykkisiin 

sairauksiin. Hänellä ei ole sairauden tuntoa ja hän on hoitoon motivoitumaton tai suh-

tautuu kielteisesti ammattilais- ja vertaistukeen. Hänellä on usein hoitamattomia so-

maattisia sairauksia. Hän ei myöskään pysty tai halua muuttaa elämäntapaansa. (Mm.  

Törmä & Huotari, 2005, 119 - 120; Hynynen 2005, 60; Noponen 2005, 24; Tervonen 

2004, 39.) 

 

3.2 Hallitsematon päihteidenkäyttö 

Asumispalveluiden tuottajille tehdyssä kyselyssä sekä asunnottomien parissa tehtyjen 

työntekijähaastatteluiden pohjalta asuttamista vaikeuttaviksi tekijöiksi nousivat: 

1. hallitsematon/aktiivinen päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat 

2. asukkaiden toimintakykyisyys 

3. vuokravelat   
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Alkoholi 

Olli: ”Sunnuntai oli vähän hankalampi ku ei ollut kaupat auki ja tollee. Se oli 

yleensä vittumainen päivä. Mut kyll senkin jollain tapaa […] varsinkin ku nää itä-

suomalaiset tuli tänne yhes vaihees myymään tota huokeeta.” 

Asko: ”Nythän saa jo neljän viiden aikaan heti. Vaikka pari euroo kourassa ni 

yheksän volttista. Kerranhan mä notkuin aamulla  humalassa tossa Kampissa tai 

olihan se jo aamupäivää ni yks venäläinen iski mulle kassin kouraan. Otta sinä, 

minä en vie takasin. Mä katoin, siin oli  vodkapurkki ja tupakkatoppia […] Se iski 

mulle sen kassin siinä hotellin edessä."  

Olli: "[N]ii [...] se oli lähös takas" 

Asko: "Joo […] mä en vieny takas […] muut meni matkalla, mutta sardiinit jäi." 

Pera: ”[M]ä olin kolme kuukautta [...] silloin ku Nubiksessa asuin ni tein Itikseen 

matkaa, ni Kampin metroasemalla tyssäs joka aamu se matka.” 

Asko: ”Joo, ei sen pitemmälle tarvinnu mennäkään. Niinhä se oli silloin 80-

luvullakin. Täältä lähti neljä kaverii Norjaan silakkalaivalle tai johonkin kalateh-

taalle, minne ne oli menossa. Mutta tuolla Tokoinrannassahan ne oli, se oli se ka-

lapaikka. (Yleistä naurua.) No, vettä siellä oli joka tapauksessa.” 

(Ryhmähaastattelu/päihdehuollon asumispalvelu.) 

 

Keskustelussa tulee esille se, kuinka hallitsevassa asemassa alkoholi on ajankäytön 

jäsentäjänä. Sunnuntai on vaikea päivä, koska alkoholia ei saa, silloin odotetaan vain 

maanantaita, jolloin sitä taas saa. Alkoholi estää myös tavoitteellisen toiminnan. Saar-

nion mukaan toiminnan suunnittelun häiriöt ovat alkoholisteille tyypillisiä (Saarnio 

1990, 177). Vaikka suunnitelmissa on päästä ”Itikseen ”, eikä ainakaan tietoisena tar-

koituksena ole juominen, niin matka Itäkeskukseen Kampin kautta kestää kolme kuu-

kautta. Toisaalta keskustelussa kolmannen miehen kommentti ”ettei sen pitemmälle 

tarvinnu mennäkään” viittaisi tulkintaan, että matkan tarkoituksena on alun perinkin 

ollut alkoholin haku.  

 

Päihderiippuvuuden kehittyminen kestää aineesta riippuen muutamasta käyttökerrasta 

useiden vuosien käyttöön (esim. alkoholi). Päihderiippuvuuden syvetessä ihmisen ko-

ko elämänpiiri vähitellen kapeutuu ja keskittyy päihteen ympärille. Merkittävää ei siis 

ole, kuinka paljon päihdettä käyttää, vaan se, kuinka pitkälle elämä pyörii päihteen 

ympärillä.   
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Eri tieteenaloilla (Murto 2006,139 - 141;Saarnio 2004, 287- 288) ollaan lähes yksimie-

lisiä siitä, että pitkäaikainen alkoholin käyttö aiheuttaa vakavia psyykkisiä ja fyysisiä 

haittoja. Päihdesairauksien aiheuttamat haitat ovat rinnastettavissa muiden kroonisten 

sairauksien aiheuttamiin haittoihin. Neuropsykologinen tutkimustieto kertoo melko 

yksimielisesti, että pitkäaikainen päihteiden käyttö heikentää ajan mittaan pysyvästi 

korkeampia henkisiä suorituksia ja useimmiten myös muuttaa persoonallisuutta, min-

kä lisäksi se aiheuttaa neurologisia sairauksia.  (Mm. Saarnio1990, 181 - 185; Holo-

painen 2003, 265 – 272.)  

 

Päihdelääkäri Antti Holopaisen (2003, 265 – 272) mukaan kroonistunut alkoholismi on 

tila, joka vaihtelee taudinkuvaltaan, mutta on pitkälle kehittyneenä elinikäinen, invali-

disoiva ja fataali sairaus. Päihtyneet ovat hyvin alttiita tapaturmille ja pahoinpitelyille. 

On arvioitu, että yhden promillen humalassa tapaturmariski kasvaa kymmenkertaisek-

si (Alkoholiohjelma 2004). Tapaturmat ja pahoinpitelyt puolestaan ovat myrkytysten 

ohella yleisimpiä päihdepotilaiden diagnooseja sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla 

(Suomen Lääkärilehti 2006, 4923 – 4927).  

 

Kymmeniä kertoja vuodessa päihtymyksen vuoksi poliisin säilöön ottamaksi joutuvia 

kuvaa melko korkea keski-ikä, asunnottomuus ja työttömyys. Miltei poikkeuksetta 

heillä on ollut säilöön ottohetkellä ulkoisia vammoja – vanhoja tai tuoreita. Sen lisäksi 

suurimmalla osalla oli jonkinlaisia kroonisia terveyteen liittyviä ongelmia, joista ylei-

simpiä olivat diabetes, epilepsia, hepatiitti tai jokin sydämeen tai korkeaan verenpai-

neeseen liittyvä vaiva. (Noponen 2005, 24.) 

 

Ikääntyneet päihdeongelmaiset 

Ikääntyneistä päihdeongelmaisista kaksi kolmasosaa on aloittanut runsaan alkoholin-

käytön jo 30 - 40 -vuotiaana. Ikääntyneiden, kuten muidenkin, päihteidenkäyttö on 

osa heidän vuosien varrella sisäistämäänsä elämäntapaa.  

Päihteet vaikuttavat ikääntyneisiin hyvin yksilöllisesti. Jo muutama annos alkoholia 

nostaa vanhuksen tapaturmariskiä. Alkoholin sekä erityisesti lääkityksen ja alkoholin 

yhteisvaikutukset voivat olla arvaamattomia ikäihmiselle tyypillisen hidastuneen ai-

neenvaihdunnan takia. (Suhonen 2005, 15 - 16.) 

 

Toisaalta ikääntymiseen ja runsaaseen päihteidenkäyttöön liittyvät oireet saattavat 

olla hyvinkin lähellä toisiaan. Se, mitä pidetään ikääntymisestä johtuvana, onkin päih-
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teistä aiheutuvaa ja päinvastoin. Sekavuustilat ovat hyvä esimerkki tästä. Fysiologiset, 

psykologiset ja sosiaaliset muutokset ovat päihdeongelmaan kytkeytyessään hanka-

lasti jäsentyviä.  (Mt.15 - 16.) 

 

Alkoholidementialla tarkoitetaan tilaa, joka johtuu etanolin tai sen aineenvaihdunta-

tuotteiden suorista toksisista vaikutuksista aivoihin. Alkoholisteilla tavataan erilaisia 

aivosairauksia, jotka aiheuttavat dementiaa, mutta edelleen on epäselvää, aiheuttaako 

alkoholi itsessään pysyvää dementiaa eli onko ns. ”alkoholidementiaa” lainkaan itse-

näisenä tilana olemassa. Alkoholismi on kuitenkin tiettyjen aivosairauksien tärkein 

vaaratekijä.  Jos alkoholisti lopettaa juomisen, hän pystyy useimmiten huolehtimaan 

itsestään eikä varsinaisesta dementiasta voi tällöin puhua. (Hillbom 2003, 315 - 329.)  

 

Helsingin sosiaaliviraston asunnottomien sosiaalipalvelutoimistossa oli 1980-luvulla 

asunnottomien vanhusten asioihin erikoistunut sosiaalityöntekijä, joka sijoitti asunnot-

tomia vanhuksia vanhusten asuintaloihin (Kokonaisvaltaisen asuntolapolitiikan… 1985, 

21). Silloin asunnottomia vanhuksia pyrittiin sijoittamaan ns. normaalipalveluihin, 

päinvastoin kuin nykyään, jolloin suunta on kohti yhä erikoistuneempia palveluita. 

Helsingin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen (Lund 2006, 141) mukaan on näyttöä siitä, 

että useiden runsaastikin alkoholia käyttävien vanhusten alkoholin käyttö vähenee ja 

osa heistä raitistuu, kun heille tarjotaan perusturva, kunnolliset asumisolosuhteet ja 

ruoka. 

 

Huumeiden käyttö 

Huumeiden ongelmakäyttö on usein eri aineiden, alkoholin ja  lääkkeiden sekakäyttöä, 

koska ongelmakäyttäjä yleensä käyttää myös muita aineita sen mukaan mitä kulloin-

kin on saatavilla. Käyttäjän elämä käpertyy huumeiden ympärille. Tärkeäksi nousee 

aineen jatkuva saanti ja vieroitusoireiden välttäminen. Myös korvaus- ja ylläpitohoi-

dossa olevat saattavat käyttää muita päihteitä (alkoholi, kannabis, amfetamiini jne.), 

vaikka saavat riippuvuuteensa buprenorfiini- tai metadonlääkityksen. Haastateltujen 

työntekijöiden mukaan ei ole kovinkaan harvinaista, että he hakeutuvat päihdehoitoon 

hoitamaan riippuvuuttaan näistä oheisaineista. 

 

Päihdetapauslaskennoissa on syrjäytyneistä huumeiden käyttäjistä todettu, että he 

ovat kaikilla mittareilla mitattuna huono-osaisimpia myös päihteidenkäyttäjien joukos-

sa: he ovat sairaampia sekä fyysisesti että psyykkisesti, työttömiä, asunnottomia, 
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kouluttamattomia, sosiaalisesti eristyneitä ja köyhiä. Huumeet aiheuttavat kuolemia ja 

lisäävät sairaaloiden kuormitusta. Sairaalahoitoa vaativat suonensisäisen käytön aihe-

uttamat tulehdukset ja vammat. Käyttäjät rahoittavat oman käyttönsä omaisuusrikok-

silla, prostituutiolla, varastetun tavaran välittämisellä, huumeiden myynnillä. Lisäksi 

heillä on vankilatuomioita. (Forssen, 2005, 17;Salasuo 2004, 152, Weckroth 2006, 

103- 104.)  

 

Huumeiden käyttäjillä on todettu olevan suurta palveluntarvetta jo perusasioiden hoi-

tamisessa, kuten viranomaisten kanssa asioinnissa, sosiaalietuuksien hakemisessa ja 

asumisasioiden järjestelemisessä. Ongelmakäyttäjät eivät useinkaan osaa hallita joka-

päiväistä elämäänsä; perustarpeet ovat tyydyttämättä, ruuan saanti, hygieniasta huo-

lehtiminen ym. aiheuttavat ongelmia. Heidän elämänsä käpertyy ja jäsentyy huumei-

den käyttäjien alakulttuurin ympärille. Vielä huumeiden käytön lopettamisen jälkeen-

kin tarvitaan paljon tukea ja apua, jotta paluu normaaliin ”tavalliseen elämään” olisi 

mahdollista.  (Myös Törmä & kumpp. 2003, 86; Forssen 2005, 48; Weckroth 2006, 

104-110; Knuuti 2007.) 

 

Ulla Knuutin mukaan syrjäytyneiden tai marginaalissa elävien huumeidenkäyttäjien 

asuntotilanne on epävakaa ja he asuvatkin suurimmaksi osaksi tuttavien tai vaihtuvien 

tyttö-/poikaystävien luona ”huumeluukuissa”, joissa huumeiden käyttö (myös piikit-

täminen) on mahdollista. Kiertelevä elämä sukulaisissa ja tuttavissa on rankkaa. Tava-

roiden ja viranomaisissa vaadittavien dokumenttien kuljettaminen ja tallessa pitämi-

nen kiertelevän elämän takia on useimmille mahdotonta. Huumeidenkäyttö ja hankin-

ta täyttävät suurimman osan ajatuksista ja ajankäytöstä ja ainakin ajoittain elämä on 

kaoottista. (Knuuti 2007,19; Weckroth 2006, 105 -110.)   

 

Sosiaali- ja terveysviranomaisten puheissa tarkoitetaan yleensä tätä aktiivikäyttäjien 

ryhmää, joka tulisi saada palvelujen piiriin (matalan kynnyksen yksiköt) ja jolta puut-

tuu tarvittavat asumispalvelut. (Laapio 2000,143; Pitkänen & Kaakinen 2004, 42.) Pe-

rinteisesti päihdehuollon tavoittamat huumeiden käyttäjät ovat itse huume-

ongelmansa vuoksi hoitoon hakeutuneita. Tutkimusten mukaan vaikuttaa kuitenkin 

siltä, että huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteet, joiden toiminta alkoi 1997, 

tavoittavat suhteellisen hyvin muun päihde- ja terveydenhuollon tavoittamattomiin 

jääviä huumeiden käyttäjiä. Neuvonnan piiriin houkuttelun keinona toimii ruiskujen ja 

neulojen vaihto-ohjelma, anonyymius ja ”asiakkaan ehdoilla ” toimiminen. Tämä tar-
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koittaa sitä, että asiakkaalle ei esitetä mitään vaatimuksia eikä häneltä edellytetä si-

toutumista muuhun kuin häiriöttömään käyttäytymiseen neuvontapisteen tiloissa. 

(Hurme 2002, 304 - 305.) 

 

Asuntoloissa ja ensisuojissa majoittuvat huumeiden käyttäjät ovat kaksinkertaisia 

epäonnistujia: he eivät ole pärjänneet ns. normaaliyhteiskunnassa, mutta eivät huu-

memaailmassakaan, koska ovat joutuneet syrjäytetyiksi viimesijaisiin asumisyksiköi-

hin alkoholistien joukkoon. Heidän terveydentilansa on huono. Psykiatristen laitoshoi-

tojen ja vankiloiden vuorottelu on johtanut laitostumiseen, jonka seurauksena heidän 

on vaikea elää yhteiskunnan sääntöjen mukaan. Pysyvänä toimeentulona ovat tarve-

harkintaisesti kontrolloidut sosiaalietuudet. Monet näistä henkilöistä jäävät näiden tu-

kein ulkopuolelle, koska heillä ei ole riittävästi voimavaroja hakea niitä. Suunnitelmal-

linen varastaminen ja muu rikollinen toiminta vaatii sen verran voimavaroja, ettei sii-

henkään enää välttämättä kyetä, jolloin myös päivittäisen huumeannoksen hankkimi-

nen alkaa olla ongelma. (Knuuti 2007, 19.) 

 

Suomessa alkoholi on edelleen pääpäihde ja alkoholin käyttö on kulttuurisesti hyväk-

syttyä. Huumeiden käyttäjien lisääntyvästä palveluntarpeesta huolimatta ns. elämän-

tapa-alkoholistit tai kroonikkoalkoholistit muodostavat pitkäaikais-asunnottomien ko-

van ytimen.  

 

3.3 Psyykkiset ongelmat ja väkivaltaisuus 

Kaksoisdiagnoosi -käsite nousi yleiseen tietoisuuteen huumehoidon kehittymisen myö-

tä, kun huomattiin, että useilla vakavasti huumeriippuvaisilla oli eriasteisia mielenter-

veydellisiä ongelmia aina mielenterveyden häiriöistä vakaviin mielen-terveyden saira-

uksiin, kuten skitsofrenia, asti.   

 

Kaksoisdiagnoosilla tarkoitetaan yleisimmin sitä, että henkilöllä on sekä mielentervey-

den ongelma/häiriö/sairaus ja päihdeongelma/-riippuvuus. Lääketieteellisesti määritel-

tynä kaksoisdiagnoosi edellyttää, että päihderiippuvuus ja psyykkinen sairaus esiinty-

vät toisistaan riippumatta. Käytännön työssä käsitettä käytellään väljästi kuvaamaan 

kaikenlaisia alkoholin tai huumeiden esiin nostamia psyykkisiä oireita ja toisaalta myös 

alkoholiriippuvaisten kaikkia psyykkisiä oireita.  

(Mäkelä 2003, 184.)  
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Carola Fabritius (henkilökohtainen tiedonanto 11.8.2005) toteaa, että psykiatristen 

pitkäaikaispotilaiden joukossa kaksoisdiagnoosipotilaat ovat keskimääräistä vaikeahoi-

toisempia ja syrjäytyneimpiä. He ovat keskimääräisesti nuorempia, usein miehiä, 

usein aggressiivisesti tai itsetuhoisesti ja lääkitystään epäsäännöllisesti käyttäviä sekä 

huonosti arki elämäänsä hallitsevia. Vakava mielenterveyden sairaus ja päihderiippu-

vuus yhdessä aiheuttavat sen, että kyseisillä asiakkailla on huomattavasti enemmän 

impulssikontrollin hallitsemattomuutta, väkivaltaisuutta, itsetuhoisuutta, väkivaltari-

koksia sekä vankilatuomioita kuin muilla päihdeongelmaisilla. Kaksoisdiagnoosipotilaan 

psykiatrinen ennuste heikkenee hoitamattoman päihdeongelman takia.  

  

Kaksoisdiagnoosiasiakkaat ovat hyvin heterogeeninen joukko. Eri tason kaksoisdiag-

noosiasiakkaista on kysymys silloin, jos päihdeongelmaisella on ahdistuneisuuden ja 

neuroottisuuden kaltaisia mielenterveyden häiriöitä, kuin jos henkilö sairastaa skitso-

freniaa ja on vakavasti päihderiippuvainen. Suuri osa psyykkisistä oireista katoaa tai 

lievenee, kun henkilö raitistuu ja hoitaa alkoholiongelmaansa. 

 

Asuntoloiden työntekijät ja muut asiakkaat tiedostavat sen, että tämä asiakaskunta ei 

”kuulu” asuntolaan. He tarvitsisivat asianmukaista hoitoa ja tukea, jota asuntoloissa ei 

ole saatavilla.  

 

” Porukka on yksinkertaisesti sellaisia, etteivät kykene asumaan asuntoloissa. 

Joukossa on paljon mielenterveysongelmaisia ja huumeriippuvaisia.  Tarvitsisivat 

pitkän hoidon vaikka Tervalammella (päihdekuntoutuslaitos/HT) ja sitten asunto-

laan. Heillä on puutteita henkilökohtaisessa hygieniassa, kantavat täitä ja syyhy-

punkkeja ja he ovat selkeästi sairaita. Heitä ei voi ottaa edes asuntolaan, kun tar-

tuttavat nämä syöpäläiset muihin. Ovat vielä täysin yksin ja heidät on pakko viedä 

pesuun.”  (Työntekijä/miesten asuntola) 

 

Alli: ” Kuinka sekaporukkaa tänne on pantu. Ne tarvis paljon enemmän hoivaa ja 

huolenpitoa, sillä lailla ett kyll meikäläinenkin tarvii, mut paikka on väärä. Menee 

kaikkien paletti sekasin. Tää on niin raskasta katsottavaa. Ihminen tulee katso-

maan, ett onko tuo hissi? Tää vaan lainaesimerkkinä, mutt ihan ku ei ois koskaan 

hissiä nähnytkään [...]” 

Eeva: ” Ja sitten hirveessä lääkehumalassa täällä käytävillä. Ettei paljon omaa 

ympäristöä tajua, ett silmät seisoo päässä. Mun mielestä ei oo tarkotus, että ih-
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minen kulkee hirveessä laillistetussa pillerihumalassa.” (Ryhmähaastattelu/naisten 

asuntola) 

 

3.4 Toimintakyky 

Asumispalveluiden tuottajat nostivat kyselyssä esiin asutettavuutta vaikeuttavana te-

kijänä liikuntarajoitteiset ja päivittäisissä toiminnoissa apua tarvitsevat asukkaat. Nä-

mä ovat asiakkaita, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut. 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa kykyä suoriutua arjesta ja 

henkilön eri rooleihin liittyvistä välittömistä tehtävistä. Käsitteeseen liittyvät fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimintakyky on osa elämän-hallintaa. (Haa-

pola 2005, 12). 

  

Erään haastatellun työntekijän mukaan avun tarve merkitsee yksinkertaisesti sitä, että 

henkilö ei selviä arkisista asioista, kuten kodinhoidosta, kauppa-asioista tai raha-

asioiden hoidosta. Hän saattaa tarvita apua myös pukeutumisessa, riisumisessa, syö-

misessä ja WC:ssä asioimisessa. Päivittäistoiminnoissa autettavat tarvitsevat konk-

reettista apua parranajossa, peseytymisessä, lääkitsemisessä, syömisessä ja joskus 

kuivittamisessa eli vaippojen vaihdossa useampia kertoja päivässä. Joskus tarvitaan 

kaksi työntekijää nostamaan asiakas vuoteesta, koska hän ei itse siihen fyysisen tilan-

sa vuoksi kykene.  

 

Asiakkaan/potilaan terveydentila, tiedot ja taidot vaikuttavat hänen itsehoitotaitoonsa 

ja lääkehoidon onnistumiseen. Valtaosa kyselyyn vastanneista asuntoloista (77%) ja 

lähes kolmannes (29%) asumispalveluyksiköistä on jättänyt lääkkeellisen hoidon täy-

sin asiakkaiden omalle vastuulle. 

 

Kotioloissa tai avohoidossa (kuten asuntolassa) korostuu asiakkaan/potilaan itsehoito-

taito. Potilaan tulee olla tietoinen lääkkeen käyttötarkoituksesta ja –tavasta sekä ym-

märtää, minkälaisia mahdollisia haittavaikutuksia lääke saattaa aiheuttaa ja millaisia 

mahdollisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden ja päihteiden kanssa lääkkeellä saat-

taa olla.  Yhteen sopimattomien lääkkeiden ja lääkeyhdistelmien käyttö saattaa aihe-

uttaa asiakkaalle/potilaalle vakavia sivuvaikutuksia. Lisäksi asiakkaan/potilaan on ky-

ettävä seuraamaan ja arvioimaan lääkehoitonsa tehokkuutta.  
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Aino: "Semmonen vanhempi nainen seuras, ku hai laivaa. Mul ei ollu mitään rau-

haa. Koko ajan vaan päläpälä […] Sit ne (muut asukkaat/HT) sano mullekin, ett 

mee vaan tos on lähellä terveysasema, et sielt saat mömmöjä ittelles et nukut ka-

to. Et jokaisella oli se pilleripurkki ja mulla ku ei ollu mitään se oli kauheeta nuk-

kuu." (Ryhmähaastattelu/päihdehuollon asumispalvelu.) 

 

Suomessakin on kiinnitetty huomiota vanhusten päällekkäiseen tai yhteen sopimatto-

maan lääkitykseen sekä puutteisiin lääkehoidon vaikuttavuuden seurannassa. (Turval-

linen lääkehoito 2006, 32.) Sen sijaan asunnottomien yhteismajoituksissa asuvien sai-

raiden alkoholistien, mielenterveysongelmaisten tai ikääntyneiden alkoholistien lääke-

hoidon ongelmallisiin kysymyksiin en ole törmännyt edes heitä käsittelevissä tutki-

muksissa.  

 

Fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja/tai kognitiivisen toimintakyvyn lasku aiheuttaa 

avun tarvetta kaikilla ihmisillä. Yleensä tarve kasvaa ikääntymisen, sairastumisen tai 

vammautumisen myötä. Pitkäaikainen krooninen päihteidenkäyttö nopeuttaa fyysisen 

ja psyykkisen toimintakyvyn laskua joko tilapäisesti tai pysyvästi.    

 

Alkoholin käytön kasvu enteilee tulevaisuudessakin sitä, että yhteiskunnassa tulee 

olemaan yhä enemmän päihdeongelmaisia, joilla on yksi tai useampi vaje fyysisen, 

psyykkisen ja/tai sosiaalisen sekä kognitiivisen toimintakyvyn alueella. Palvelujen ja 

kuntoutuksen tarve todennäköisesti kasvaa. Alkoholin aiheuttamat kuolemat olivat jo 

vuonna 2006 työikäisten miesten yleisin kuolinsyy ja toiseksi yleisin työikäisillä naisil-

la. Palvelujen tarve ei todennäköisesti kasva lineaarisesti, vaan voi jopa vähentyä, kun 

kuolema korjaa satoa. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2006.) 

 

3.5 Vuokravelat 

Sosiaalihuoltoasetuksen mukaan (10§) sosiaalityön ja muiden sosiaalipalvelujen ta-

voitteena on tukea asiakkaan siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Tätä tavoitetta vaike-

uttavat kuitenkin vuokravelat. Asumispalveluita järjestävien työntekijöiden kannalta 

vaikeasti asutettaviksi nousivat kaikissa kunnissa haastattelujen perusteella henkilöt, 

jotka olivat jättäneet maksamatta vuokransa erilaisista syistä johtuen.  

 

Christa Salovaara-Karstu ja Vesa Muttilainen (2004) ovat tutkineet häätöjä osana 

asunnottomuusongelmaa. Häädön perusteina ovat tyypillisimmin 2-3 kuukauden ajalta 
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maksamatta olevat vuokrat. Vuonna 2006 marraskuun loppuun mennessä Helsingin 

kihlakunnan ulosottovirastolle oli tullut 1250 häätöhakemusta, joten ne ovat hieman 

nousussa aikaisempaan verrattuna. Helsingin asunnottomien sosiaalipalvelutoimistos-

sa haastatellun työntekijän mukaan vuokravelkoja ko. vuonna oli n. 800 henkilöllä.  

 

Häätötutkimus osoitti, että osalla asunnottomista nykyiset vaikeudet ovat alkaneet 

aikaisemmasta häädöstä. Varsinkin ne, jotka oli häädetty häiritsevän elämän vuoksi, 

olivat heikoimmassa asemassa, sillä heillä oli myös päihde- ja mielenterveysongelmia.  

Ainoaksi vaihtoehdoksi heille jäävät usein sosiaalihuollon asuttamisratkaisut ja toden-

näköisimmäksi vaihtoehdoksi näytti muodostuvan asuntolakierre. ( Salovaara–Karstu 

& Muttilainen 2004, 96 - 97.)  

 

Samassa tutkimuksessa todetaan myös, että vuokranantajat korostivat asukasvalin-

nan kriteerinä hakijan asumishistoriaa. Hakijalla ei saa olla maksamattomia vuokra-

velkoja. Vuokranantajat tarkistavat yleensä asunnonhakijoiden maksuhäiriöt luottotie-

to-rekisteristä. Jos henkilöllä on luottotiedoissa vuokravelasta johtuva maksuhäi-

riömerkintä, hänen täytyy maksaa velka pois ennen uuden asunnon saamista. Jos 

henkilö on häädetty häiriköinnin takia uuden asunnon voi saada, mikäli on näyttöä 

siitä, että elämäntapa on muuttunut häiriön jälkeen. Espoon vaikeasti asutettavien 

projektiraportissa todettiin, että asiakkaan on vaikea antaa näyttöä elämäntavan muu-

toksesta. Miten näytön voi antaa ja mikä on riittävä näyttö, on määrittelemättä. (Ju-

vonen & Varjonen 2006, 6.)  

 

Aikaisempina vuosina vuokravelkaa saattoi kerääntyä useampia tuhansia Suomen 

markkoja. Kuntien kiinteistöyhtiöt ovat tehostaneet vuokranmaksujen seurantaa ja 

nykyisin jo 2-3 kk:n maksamatta jääneistä vuokrista tulee työntekijän mukaan ilmoi-

tus. Kaikissa pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalitoimissa tehdään räätälöity lyhentä-

missuunnitelma vuokransa maksamatta jättäneille asiakkaille. Tavoitteena on asiak-

kaan vastuullisuuden kehittäminen sosiaalipedagogisin keinoin. Asiakkaat lyhentävät 

vuokravelkaansa toimeentulotuestaan, työttömyyspäivärahastaan, työmarkkinatues-

taan tai eläkkeestään tehdyn maksusuunnitelman mukaisesti. Toimeentulotuen perus-

osa yksin asuvalla henkilöllä on pääkaupunkiseudulla 389,37 € eli n. 13 €/päivä vuo-

den 2007 alusta lukien.  Yleensä maksamatonta vuokravelkaa lyhennetään 20 - 30 €/ 

kk.   
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Toimeentulotuen perusosa on viimesijainen minimi toimeentulo. Vuokravelkojen ly-

hentäminen siitä tuntuu kohtuuttomalta asiakkaan näkökulmasta tarkasteltuna. Mie-

lestäni tulisikin nostaa esiin keskustelua siitä, onko tällainen käytäntö toimeentulotuki-

lain hengen mukainen tai jopa lain vastainen. Perusosan suorittamisesta alennettuna 

säädetään toimeentulotukilain 10 §:ssä. Sen mukaan toimeentulotuen perusosaa on 

mahdollista alentaa 20 - 40 prosenttia vain sellaisissa tilanteissa, joissa saaja on kiel-

täytynyt työstä, työvoimapoliittisista toimenpiteistä tai kuntouttavasta työtoiminnasta. 

Lisäksi lain ao. pykälän mukaan toimeentulotuen perusosan alentaminen ei saa vaa-

rantaa ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentu-

loa eikä alentamista voida pitää kohtuuttomana. Alennettua toimeentulotuen perus-

osaa voidaan myöntää vain kaksi kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyön-

nistä alkaen. 

  

Toimeentulotukiasiakkaalla tulee olla sosiaalihuoltolain mukaan laadittu palvelu-, hoi-

to-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma.  Jos perusosaa pienennetään, tulee 

aikaisempaa suunnitelmaa täydentää perusosan alentamisen yhteydessä tehdyllä 

suunnitelmalla. Sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan on aina tehtävä asiakkaan ja 

tarvittaessa myös muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä suunnitelma asiakkaan 

itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Tulkitsen tämän niin, että pelkkä vuokravelan 

maksusuunnitelma ei riitä. Sosiaaliministeriön laatima opas toimeentulotukilain sovel-

tajille ei tunne tilannetta, jossa kuntien kiinteistöyhtiöille syntyneitä vuokravelkoja ly-

hennetään toimeentulotuen perusosasta. (Opas toimeentulotukilain soveltajille 2007.) 

 

Vuokravelat kuntien kiinteistöyhtiöille eivät vanhene, joten takaisinmaksu saattaa kes-

tää vuosia. 

”[T]örmäsin sellaiseenkin, että yhdelle mielenterveysongelmaiselle oli tehty ta-

kaisinmaksusuunnitelma kymmeneksi vuodeksi. Se oli lyhentänyt rästiään neljä 

vuotta 100 €/kk (eläkkeestä/HT) ja vielä jäljellä oli 6 vuotta [...]” (Työntekijä.) 

 

Asunnottomuutta ylläpitävänä tekijänä vuokraveloilla on keskeinen merkitys asutta-

mistyössä, sillä valinnanmahdollisuudet asumispalveluiden järjestämiseen rajautuvat. 

Ruotsissa on ehdotettu, että sosiaalitoimi voisi auttaa häädön uhatessa vuokran mak-

sussa jopa määräämättömän ajan, jotta häätökierteeltä vältyttäisiin (Beijer 2003,30). 

Myös Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa (2007, 88) todetaan, että toimeentulo-
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tukea voidaan myöntää takautuvasti, jos asiakasta uhkaa häätö tai asunnottomaksi 

joutuminen esimerkiksi vuokravelkojen takia.   
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4 KÄYPÄ KIERTÄÄN PARI KIERROSTA 

Pekka: "Täällä on vahtimestarit, jotka tsiikaa [...] hei,joo, sä saat mennä, hei sä 

et tuu sisään [...]." 

Tuomo: "Käypä kiertään pari kierrosta." 

Pekka: "Sit sä kierrät pari kierrosta ja otat enemmän viinaa [...]." 

(Ryhmähaastattelu/miesten asuntola.) 

 

Tässä luvussa käsittelen sitä, miten asuntolat ja asumispalveluyksiköt pyrkivät käy-

tännössä ratkaisemaan päihteidenkäytöstä, psyykkisistä ongelmista ja väkivaltaisuu-

desta sekä asiakkaiden toimintakyvyn laskusta johtuvia ongelmia.    

 

4.1  Kiellettyä, mutta sallittua        

Asumispalveluiden tuottajat nostivat keskeiseksi asumista vaikeuttavaksi tekijäksi 

asukkaiden hallitsemattoman päihteiden käytön. Kysyin suhtautumista asukkaiden 

päihteidenkäyttöön sekä lomakkeessa että avovastauksissa.   

 

Aikaisemmasta luokittelustani poiketen jaoin kyselyyn vastanneet yksiköt tämän ky-

symyksen yhteydessä päihdehuollon asumispalveluja tuottaviin ja muihin yksiköihin 

(asuntolat ja muut asumispalveluyksiköt). Kaikki yksiköt voitiin jakaa päihteiden käy-

tön sallivuuden osalta kolmeen ryhmään: nollatoleranssi, kirjava käytäntö ja salliva 

käytäntö. 

 

Nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että päihtyneenä ei pääse sisään. Nollatoleranssia edel-

lyttivät yhdeksän päihdehuollon asumispalveluyksikköä ja yhdeksän muuta asumisyk-

sikköä. Nämä toimivat käytännön tilanteissa samalla tavalla eli päihtynyt kirjoitetaan 

ulos välittömästi. Kun päihtyneeltä evätään pääsy sisään, hänet ohjataan useimmiten 

hakeutumaan ensisuojaan, ettei hän jäisi päihtyneenä kadulle. Espoossa eräästä asu-

mispalveluyksiköstä on haastatellun työntekijän mukaan järjestetty päihtyneelle kulje-

tus Olarinluoman ensisuojaan. Vahvasti päihtyneelle saatetaan kutsua poliisi nouta-

maan.  

 

Osassa päihdehuollon asumispalveluista nollatoleranssin vaatimus vaikuttaa varsin 

perustellulta silloin, kun yksikön tehtävänä on kuntouttaa irti päihteistä ja tukea päih-

teettömyyttä. On myös selvää, että tarvitaan asuntoloita, joissa alkoholin käytön tulee 
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olla hallittua ja kontrolloitua muiden asukkaiden asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden 

vuoksi. 

 

Onko nollatoleranssi ja täysi päihteettömyys perusteltua asettaa yleiseksi asumisen 

ehdoksi asuntoloissa herättää mielestäni kysymyksiä. Alkoholi on laillinen päihde, eikä 

kaikilla alkoholia käyttävillä asunnottomilla ole päihdeongelmaa. Toisaalta asuntoloilla 

on omat toiminta-ajatuksensa ja ideologiansa, joiden perusteella niillä on laillinen oi-

keus valita asiakkaansa (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 308/2006 5 §). Mo-

nia asuntoloita ylläpitävät kristilliset yhdistykset, jolloin täysraittiuden vaatimus voi 

liittyä taustayhteisön (palveluntuottajan) arvomaailmaan ja sen suhtautumiseen alko-

holinkäyttöön.   

 

Kirjava käytäntö oli kahdessa päihdehuollon asumispalveluyksikössä ja kuudessa 

muussa asuinyksikössä. Tällöin yksikössä on periaatteena, että päihteidenkäyttö ei ole 

sallittua. Käytännössä päihtyneeseen suhtautuminen vaihtelee asiakkaan tilanteen ja 

työntekijän mukaan. Tavallista on neuvoa päihtynyttä kävelemään ulkona muutama 

tunti, jotta humala haihtuisi.  

  

Tällainen kirjava käytäntö mahdollistaa käytännön, jota voi kutsua ovensuuvallaksi. Se 

on mikrovaltaa, jossa asiakkaan persoonalla on merkitystä. Rauhalliseksi tiedetty 

päihtynyt voidaan päästää huoneeseensa nukkumaan, mutta räyhäävät asiakkaat oh-

jataan kadulle kävelemään tai kutsutaan paikalle poliisi. Huumeiden tai lääkkeiden 

vaikutuksen alaisena saattaa olla helpompaa päästä sisälle, koska päihtymystilaa on 

vaikeampi tunnistaa ovella.  

 

Asunnottoman kannalta sisään pääsyn epääminen päihtymyksen vuoksi on ongelmal-

linen. Pääkaupunkiseudun kunnissa ei ole katkaisuhoitopaikkaa, johon pääsisi sisälle 

ympäri vuorokauden ja ensisuojat sijaitsevat kaupunkien laidoilla. Helsingissä en-

sisuoja sijaitsee Herttoniemessä, jonne matkustaminen päihtyneenä ja rahattomana 

on vaikeaa etenkin yöaikaan. Espoossa ja Vantaalla tämä on vielä mahdottomampaa.  

Vaihtoehdoista jää jäljelle Helsingissä asunnottomille tarkoitettu yökahvila Kalkkers, 

johon mahtuu 18 henkilöä/yö. Espoossa tai Vantaalla ei ole tätäkään vaihtoehtoa.  

 

Asunnottomat päihdeongelmaiset ovat kehittäneet ilmeisesti hyviä selviytymisstrate-

gioita, koska paleltumiskuolemia sattuu ani harvoin verrattuna 1960 -lukuun. Pitäisikö 
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päihdehuollon asumispalveluyksikköihin lisätä selviämishuone, johon asiakas pääsisi 

yöksi?  Aamulla hänet vietäisiin, ei vain ohjattaisi, hoitoon hänen niin halutessaan.  

 

Sallivat yksiköt vaihtelevat ensisuoja-/hätämajoitustyyppisistä yksiköistä ikääntyvien 

päihdeongelmaisten pysyviin asumispalveluihin. Osassa päihteidenkäytön sallivista 

asumisyksiköistä korostettiin myös kristillisiä arvoja. Vastaajien mukaan kaikilla ihmi-

sillä on ihmisarvo yksinomaan hänen ihmisyytensä perusteella. Ihmisen arvo on riip-

pumaton hänen laadustaan ja elämäntavoistaan. Jokaista tulee auttaa ilman vaati-

musta elämäntapojen muuttamisesta. Tavoitteena on edistää syrjäytyneiden ja lei-

mautuneiden ihmisten ihmisarvoista elämää: ”[...]toimintastrategiana on puolustaa 

myös sellaisten ihmisryhmien oikeuksia ja ihmisarvoa, jotka on muualla leimattu ja 

joiden elämää yleisesti moralisoidaan” (Törmä, Huotari, Kinnunen & Nieminen 2002, 

17).  

 

”Meillä on sallittu omassa huoneessa alkoholin- ja huumeidenkäyttö, koska asia-

kaskunta on hyvin spesiaali.” (Vastaava ohjaaja/asuntola.) 

 

”Alkoholinkäyttö omassa huoneessa on sallittua. On sovittu, että yhteisissä tiloissa 

ei käytettäisi, mutta kun he ovat siellä iltaisin keskenään, niin on vaikea sanoa, 

missä sitä käyttöä sitten on. Iltaisin ei ole valvontaa [...]” (Vastaava ohjaa-

ja/asuntola.) 

 

Päihteiden käytön sallivia yksiköitä oli päihdehuollon asumispalveluista neljä ja muista 

viisi. Näissä ei ollut mukana kuntien ensisuojia, koska kysely kohdistettiin yksityisten 

sosiaalipalvelun tuottajien asumispalveluihin ja asuntoloihin. Sallivat yksiköt jakautu-

vat yksiköihin, joissa alkoholin käyttö on sallittu omassa huoneessa tai yksiköihin, 

joissa työntekijät eivät puutu myöskään omassa huoneessa tapahtuvaan huumeiden 

käyttöön.  

 

4.2 Väkivaltaisuus: nollatoleranssi    

Väkivaltaisuus liittyy asunnottomien elämään monella tasolla. Se voi aiheutua yksilö-

psykologisista tekijöistä tai se voi olla tilannesidonnaista ja liittyä päihteiden käyttöön. 

Huumemaailmaan liittyvästä väkivallasta ja sen uhkasta on lukuisia kuvauksia (mm. 

Lalander 2001; Weckroth 2006, 104 - 110). Väkivaltaista käyttäytymistä tai käy-
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töshäiriöitä liittyy myös dementoitumiseen, alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöön sekä 

alkoholinkäyttöön. Suurimmassa osassa väkivaltarikoksia alkoholi on osatekijänä. 

 

Tietyssä valikoituneessa psyykkisesti sairaiden ryhmässä väkivaltariski on aina ole-

massa. Heillä on rajuja tilanvaihteluita myös lääkittynä ja tarkka käyttäytymisen en-

nustaminen on vaikeaa. Viranomaisiin kohdistuva epäluulo on yleistä ja he mukautu-

vat heikosti suoriin vaatimuksiin ja sääntöihin. (Fabritius, henkilökohtainen tiedonanto 

11.8.2005.) 

 

Väkivaltaiseen käyttäytymiseen suhtaudutaan vakavasti. Helsingin asunnottomien so-

siaalitoimistossa työntekijöillä on mahdollisuus suojautua väkivaltaisiksi tiedettyjen tai 

hankaliksi luokiteltujen asiakkaiden palvelemisesta äärimmäisissä tilanteissa niin, että 

asiakasta ei päästetä toimiston tiloihin lainkaan. Häntä palvellaan niin sanotusti ”tuuli-

kaappiin”. 

 

”Meillä asiakaskunta on kaikkinensa rauhoittunut eikä ongelmia pahemmin ole. 

Mikäli asiakas käyttäytyy huonosti ja on yhteistyökyvytön, niin hänelle voidaan 

asiat palvella ulos, mikä tarkoittaa sitä, että ohjaaja/vartija vie maksusitoumukset 

yms. asiakkaalle tuuletuskaappiin.” (Työntekijä.)  

 

Asumisyksiköissä kysymyksessä on yhteisasuminen, jolloin työntekijöiden tehtävä on 

ottaa huomioon myös muiden asukkaiden turvallisuus ja fyysinen koskemattomuus.  

Jo uhkaavasta käytöksestä seuraa yli puolessa yksiköistä (66%)  lähes aina uloskirjoi-

tus. 

 

Majoitus- ja ravitsemuslain mukaan asuntoloilla on oikeus valita asiakkaansa. Ne voi-

vat kieltäytyä majoittamasta asiakasta, jos siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen 

toiminta-ajatuksen vuoksi perusteltu syy. (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 

308/2006 5§.) Sosiaalihuollon mukaisissa asumispalveluissa ei tällaista lakiin perustu-

vaa kieltäytymisperustetta ole. 

 

Väkivallan ehkäisyssä pyritään käyttämään kameravalvontaa, koska asumisyksiköiden 

turvallisuutta ei ole taattu riittävällä henkilöstömitoituksella. Kun on useita eriasteises-

ti ja eri aineista päihtyneitä samassa tilassa, voi kenen tahansa käyttäytyminen olla 

arvaamatonta.  
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5 KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET 

Nykyistä asumispalvelujärjestelmää suhteessa vaikeasti asutettavien ongelmiin voi 

kuvata kuvion 1 mukaisesti. Siinä asumisyksiköt sijoittuvat nelikenttään sen mukaan, 

miten niissä suhtaudutaan päihteiden käyttöön ja toisaalta miten niissä pystytään vas-

taamaan asukkaiden toimintakyvyn tilapäiseen tai pysyvään laskuun.  

 

 

 

KUVIO 1. Vaikeasti asutettavat ja asumispalvelujärjestelmä  

 

 

Perinteiset asuntolat vastaavat hyvin sellaisten asunnottomien asumistarpeisiin, jotka 

ovat omatoimisia ja joiden päihteiden käyttö on hallittua tai kontrolloitua. Mikäli asun-

nottomuus johtuu köyhyydestä tai tilapäisestä kriisistä, asuntola-asuminen toimii väli-

aikaisena asumisratkaisuna. Osalle asiakaskunnasta sen pitäisi saada olla myös pysy-

vä ratkaisu, jos asiakas niin haluaa. Asuntola tarjoaa myös yhteisöllisyyttä ja ihmis-

suhteita, mitä itsenäinen yksin asuminen ei välttämättä tarjoa. Asuntoloiden fyysiset 

puitteet, palvelut, henkilökuntamitoitus ja -koulutus ovat omatoimiselle asiakaskun-

SOCCA/ Hannele Tainio

VAIKEASTI ASUTETTAVAT JA 
ASUMISPALVELUJÄRJESTELMÄ

Hallittu päihteidenkäyttö

Hallitsematon päihteidenkäyttö

Omatoiminen Pysyvästi alentunut
toimintakyky

ERITYISRYHMIEN RÄÄTÄLÖIDYTPERINTEISET
ASUNTOLAT

PÄIHDEHUOLLON
KUNTOUTUS JA                   ENSI-
ASUMISPALVELUT           SUOJA

ASUMISPALVELUT

»UUDET 
ASUNTOLAT
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nalle riittävät. Tällaisenaan asuntola-asuminen sopii myös portaittaisen asuttamisen 

malliin, jossa tavoitteena on siirtyä asteittain itsenäiseen asumiseen.  

 

Räätälöidyt asumispalveluratkaisut ovat toimivia myös niille asunnottomille, joiden 

toimintakyky on laskenut tilapäisesti tai pysyvästi. Pienille erityisryhmille kohderyh-

män ongelmiin erikoistunut, motivoitunut ja kouluttautunut henkilökunta sekä pieni 

yksikkökoko on sinne pääsevälle asukkaalle "lottovoitto ". Yleensä näissä yksiköissä 

päihteiden käytön tulee olla hallittua. Toisaalta räätälöidyt, tarkasti rajatuille kohde-

ryhmille tarkoitetut palvelut myös syrjäyttävät asiakkaita. Niihin rakentuu valikoitu-

mismekanismi, jonka tarkoituksena on valita oikea asiakas oikeaan paikkaan oikeaan 

aikaan. Räätälöidyt asumispalveluratkaisut rakentuvat sektoroituneen palvelujärjes-

telmän mukaisesti: esimerkiksi 2D-asiakkaat, mielenterveysongelmaiset tai korvaus-

hoidossa olevat huumekuntoutujat. Monista ongelmista samanaikaisesti kärsivät asi-

akkaat jäävät helposti näiden palvelujen ulkopuolelle.  

 

Päihdehuollon kuntouttavat asumispalveluyksiköt toimivat päihdekuntoutusjatkumolla 

joko ensisuojina, josta asiakkaat ohjautuvat katkaisu- tai laitoskuntoutukseen tai lai-

toskuntoutuksen jälkeisinä jatkohoitoyksikköinä.  Ensisuojiin on muodostunut pitkäai-

kaisasiakkaiden joukko, joiden päihteiden käyttö on kroonistunut. Pääkaupunkiseudun 

ensisuojaverkoston (Olarinluoma, Koisoranta ja Hietaniemenkatu) suunnittelu- ja ke-

hittämistyössä pyrittäneen paneutumaan juuri tämän asiakaskunnan erityisongelmiin 

vuosien 2007-2008 aikana.  

 

Asiakkaiden kognitiivisen tai fyysisen toimintakyvyn rajoitteet vaikeuttavat pääsyä 

päihdehuollon kuntouttaviin palveluihin. Liikuntarajoitteisille on vaikeaa löytää asu-

mispalveluyksikköä, koska asumisratkaisuissa ei ole huomioitu pyörätuolia käyttäviä 

henkilöitä. Päihdehuollon kuntouttavat avo- ja laitospalvelut erilaisine terapioineen 

eivät ole työmuodoissaan myöskään kyenneet ottamaan huomioon pitkäaikaisten 

päihteiden käyttäjien alentunutta kognitiivista omaksumiskykyä. Vaikeimmassa ase-

massa olevat alkoholistit ohjautuvat helposti "säilytyshoitoon". (Saarnio 1990, 183; 

Kaukonen 2005, 318.)    

 

Usein ikääntyneisiin päihdeongelmaisiin suhtaudutaan dikotomisesti joko jyrkästi tuo-

miten tai hyväksyen. Tällöin runsasta päihteidenkäyttöä saatetaan vähätellä ja arvella, 

että ikääntynyt on jo elämässään loppusuoralla ja hänen hoitamisensa on vähien re-
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surssien väärinkäyttöä. Tällöin unohdetaan helposti ikääntymiseen liittyvät fysiologiset 

muutokset, sairaudet, toimintarajoitteet, lääkitys, tapaturmat ja näiden yhteys run-

saaseen päihteidenkäyttöön. Myös oman hygienian laiminlyönti, yksipuolinen ruokava-

lio, lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset jne. edellyttäisivät ulkopuolisen puuttu-

mista tilanteeseen. Päihdehuollon asumispalveluihin kuuluvat myös huoltokotityyppi-

set yksiköt, jotka on tarkoitettu eläkkeellä oleville itsenäiseen asumiseen kykenemät-

tömille päihdeongelmaisille. Huoltokodissa päihteiden käyttö on sallittua ja niissä on 

täysihoito eikä asumisaikaa ole rajattu. 

 

Nuolet kuviossa 1 osoittavat, millaisiin ongelmiin vaikeasti asutettavat asumispalvelu-

järjestelmässä törmäävät. Vaikka heillä on alentunut toimintakyky ja he olisivat oikeu-

tettuja käyttämään räätälöityjä asumispalveluita, estää hallitsematon tai jopa kaootti-

nen päihteidenkäyttö pääsyn näihin palveluihin. Päihdehuollon asumispalveluissa päih-

teidenkäytön hallitsemattomuus ja kaoottisuus viestittää päihdehoidon tarpeesta ja 

siihen osataan puuttua. Kuitenkin suurimmassa osassa päihdehuollon kuntoutus- ja 

asumispalveluja on isoja puutteita sekä asumisratkaisujen että henkilökunnan koulu-

tuksen osalta työskennellä asiakkaiden kanssa, joilla on kognitiivisesti tai fyysisesti 

alentunut toimintakyky. 

 

Viime vuosina kehitys näyttääkin kulkeneen yllättävään suuntaan. Vaikeasti asutetta-

vien asuttamisongelmaa on alettu ratkaista perustamalla uusia asuntolatyyppisiä 

asumisyksiköitä kaikkein syrjäytyneimmille ja haastavimmille asiakkaille, joiden asu-

minen ei muissa yksiköissä ole heidän elämäntapansa tai muiden syiden vuoksi ollut 

mahdollista. Tässä selvityksessä näistä uusista asuntolamalleista oli mukana kolme. 

Vastausten perusteella asuntolat eivät poikenneet fyysisiltä puitteiltaan tai henkilös-

tömitoitukseltaan perinteisistä asuntoloista, mutta koulutuksessa oli selkeä ero. Uusi-

en asuntoloiden henkilöstöllä oli vähintään sosiaali- ja terveysalan koulu- tai opistota-

son ammatillinen tutkinto. Asiakaskunta oli poikkeuksellisen vaativaa, huonokuntoista 

sekä fyysisesti ja psyykkisesti sairasta. Asuntoloiden ideologian mukaisesti asumisen 

ehtona ei ollut elämäntavan muuttaminen, joten henkilökunta ei pääsääntöisesti puut-

tunut asiakkaiden päihteiden käyttöön. 

 

Päihdepalvelujen laatusuosituksissa todetaan, että joidenkin asiakasryhmien hoidossa 

ammattikoulutetun henkilöstön tarve saattaa olla 1,5 työntekijää/asiakas. Tällaisia 

asiakkaita voivat olla huumeiden käyttäjät ja sekakäyttäjät, psyykkisistä ongelmista 



 38

kärsivät tai päihtyneet. (Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002, 19.) Missään näistä 

yksiköistä henkilöstömitoitus ei ollut tämän suosituksen mukainen. Oletan, että työn-

tekijöiden päivittäin kohtaamat haasteet: asiakkaiden huonokuntoisuus, päihtymys ja 

siihen liittyvät mahdolliset uhka- ja väkivaltatilanteet yhdessä niukan henkilöstömitoi-

tuksen kanssa asettavat paineita myös turvallisuuskysymyksiin. Heikon tai heikenty-

vän toimintakyvyn myötä ikääntyneillä, mielenterveys- ja päihdeongelmaisilla on eri-

tyisiä tarpeita asumisturvallisuuden suhteen. (Erityisryhmien asumisturvallisuuden … 

2007, 20.) 

 

Sektoroitunut hoito- ja palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan kaksoisdiagnoosipoti-

laiden hoidon tarpeisiin.  Jos potilas ohjautuu päihdehuollon erityispalveluihin voi käy-

dä niin, että psykiatrisen hoidon tarvetta vähätellään tai siltä ummistetaan silmät kun 

taas psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä päihdeongelman luonnetta paisutellaan 

ja korostetaan sen ensisijaisuutta.  (Mäkelä 2003, 188 - 189; Kärkkäinen 2006, 302.) 

 

Potilaat, joilla on mielisairaus tai vakava mielenterveyden häiriö sekä vakava päihde-

riippuvuus kuuluisivat psykiatrisen hoidon piiriin. Sen lisäksi heille tulisi tarjota sa-

manaikaisesti päihdehoitoa. Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden/-potilaiden asumispalvelui-

den järjestäminen edellyttäisi sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistä yhteistyötä. Joiden-

kin psyykkisesti sairaiden päihdeongelmaisten kohdalla tilanteesta riippuen palvelu 

saattaa edellyttää tehostettua palveluasumistakin hoidollisempaa yksikköä kuten sai-

raalaa tai psykiatrista laitoshoitoa.  Arviointijaksokin saattaa edellyttää laitoshoitojak-

soa joko psykiatrisessa sairaalassa tai päihdekuntoutuksessa. Psyykkisen toimintaky-

vyn arviointi ja mielenterveydellisten ongelmien diagnosointi on hankalaa etenkin 

henkilöillä, joilla on myös vaikea päihdeongelma. Psykiatrinen arviointi edellyttää täy-

sin päihteetöntä jaksoa, joka on käytännössä vaikea toteuttaa, ellei henkilö ole moti-

voitunut tai kykenevä hakeutumaan päihdehoitoon. Myös lääkitystä suunniteltaessa 

päihdepotilaan moniongelmaisuus merkitsee sitä, että päihdekierre on ensin katkais-

tava ennen kuin turvallinen ja tehokas lääkityksen aloitus on mahdollista.  Usein päih-

dekierteen katkaiseminen edellyttää riittävän pitkää laitoshoitojaksoa, jotta lääkehoi-

don aloittaminen on mahdollista. (Fabritius, henkilökohtainen tiedonanto 11.8.2005.) 

 

Huumeiden käyttäjät herättävät ennakkoluuloja ja pelkoja, sillä heihin liitetään sellai-

sia piirteitä kuin rikollisuus, arvaamattomuus, väkivaltaisuus ja vaarallisuus. Tätä ku-

vaa ovat olleet luomassa media, elokuvat sekä osittain myös päihdehoito tehdessään 
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eroa narkomaanien ja muiden päihdeongelmaisten välille. Narkomaanin leima on koh-

talokas, sillä siitä on vaikea päästä eroon siitä huolimatta että huumeiden käytöstä 

olisi aikaa. Leima vaikeuttaa monella tavalla paluuta tavallisen kansalaisen elämään. 

(Hurme 2002, 296 – 308;Salasuo 2004, 21-22; Knuuti 2007.) 

 

 

5.1 Haasteet ja kehittämisehdotukset 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttä-

mään turvaan, välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (19 §). Rakennukset 

ja seinät eivät tähän riitä. Huolenpito on välittämistä, mutta ennen kaikkea se on 

konkreettista tekemistä, johon tarvitaan käsiä - toista ihmistä.  

 

Kun asumisyksiköiden asiakaskunta on yhä moniongelmaisempaa, on asumisyksiköi-

den henkilökunta joutunut enenevässä määrin tekemisiin asiakkaiden lääkehoidon 

kanssa. Näillä on erilaisia somaattisiin ja psyykkisiin sairauksiin liittyviä lääkityksiä, 

joista he itse eivät välttämättä kykene huolehtimaan. Kyseessä on asiakaskunta, joista 

osalla on dementia, psyykelääkitys ja vakava päihderiippuvuus. Tällöin päihtymys-

käyttöön kelpaa helposti kaikki, millä pään saa sekaisin. Asukkaiden omassa kontrol-

lissa oleva lääkkeiden käyttö herättääkin paljon kysymyksiä. On oletettavaa, että suu-

rin osa ko. asiakaskunnasta ei kykene hoitamaan omaa lääkitystään asianmukaisesti 

lääkärin ohjeiden mukaan.  

 

Psyykeongelmaisten kohdalla asianmukainen lääkitys, lääkityksen annostelu ja lääke-

hoidon asianmukainen seuranta pitäisi oletettavasti oireilun poissa, vähentäisi demen-

tiaa sairastavien levottomuutta ja ahdistusta sekä kohentaisi myös muulla tavoin sai-

rastuneiden fyysistä kuntoa. Osassa asuntoloista käy kotisairaanhoito ja yhteistyö alu-

eellisen kotisairaanhoidon kanssa on hyvää ja laadukasta. Kyselyn mukaan 92 prosen-

tissa asuntoloista ei ollut minkäänlaisia terveyspalveluja, joten asiakkaat ilmeisesti 

hakeutuvat itse terveyspalveluiden piiriin, kun kokevat niitä tarvitsevansa. Myös asu-

mispalveluissa puolet asiakkaista vastaa itse terveyspalveluidensa järjestämisestä.  

 

Oman kysymyksensä muodostavat PKV -lääkkeet eli bentsodiatsepiinit, rauhoittavat ja 

unilääkkeet sekä keskivahvat tai kodeiinia sisältävät kipulääkkeet.  Koti- eli avohoi-

dossa näiden lääkkeiden käytössä ja säilytyksessä tulisi olla erityisen tarkka, etteivät 

ne joutuisi katukauppaan. Nykyisissä asumisyksiköissä, joissa asukkaat itse säilyttävät 
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lääkkeensä, tästä ei ole mitään takeita. Toisaalta asuntoloissa ei ole riittävästi lääkin-

nälliseen hoitoon koulutettua henkilökuntaakaan. 

  

Vaikeasti asutettavien moniongelmaisten asunnottomien lääkehoito on ratkaisematta. 

Jos asiakas ei kykene huolehtimaan omasta lääkehoidostaan asianmukaisesti alentu-

neen toimintakykynsä vuoksi, niin kenen vastuulla se on? Kysymykseen vastaaminen 

on juridisesti helppoa, mutta huolenpidon näkökulmasta kysymys on problemaatti-

sempi. (Julkunen 2006.)   

 

Pohdittavaksi nousee myös, tulisiko huumeiden käyttö sallia joillekin ryhmille ja jos 

niin millainen käyttö, missä ja keiden valvonnassa ja vastuulla? Aktiivisesti päihteitä 

käyttäville asumispalveluita järjestettäessä olisi myös mietittävä, miten yksikössä va-

raudutaan niihin lieveilmiöihin, joita aktiivikäyttö mahdollisesti aiheuttaa korttelissa tai 

asumisyksikössä. Myös huumeiden käyttöön mahdollisesti liittyvät tapaturmat, ylian-

nostukset ja myrkytykset edellyttävät henkilökunnalta erityisosaamista ja mm. en-

siaputaitoja. Yliannostus ja myrkytys voivat olla joko tahaton annosteluvirhe tai itse-

murhayritys. Mikäli aktiivisesti huumeita käyttäville halutaan järjestää asumispalvelui-

ta ilman elämäntavan muutosvaatimusta, on huolellisesti pohdittava ja harkittava, 

millaista asumispalvelua järjestetään ja millaisin ehdoin se tuotetaan.  Kun aktiivikäyt-

täjät saadaan pysymään palvelujen piirissä ja pois kaduilta, tuo se turvaa myös muul-

le yhteiskunnalle. Niin kauan kuin huumeiden käyttö on kaikissa muodoissaan laitonta, 

erityisryhmille myönnettävien poikkeuslupien ja -käytäntöjen tulee perustua poliittisiin 

päätöksiin eikä erilaisiin toimintakäytäntöihin. Jos toiminta perustuu kirjoittamattomiin 

sääntöihin tai käytäntöihin, on sitä vaikeaa valvoa.      

  

Asuttamistyötä vaikeuttavat tekijät asettavat haasteita myös asunnottomien kanssa 

tehtävälle sosiaalityölle. Kokonaisvaltaisen suunnitelmallisen sosiaalityön pitäisi olla 

asiakastyön lähtökohta.  Mallia voisi ottaa lastensuojelun sosiaalityöstä, jossa sosiaali-

työntekijä on vastuutyöntekijä koko asiakassuhteen ajan. Hänen tehtävänsä on arvioi-

da asiakkaan elämäntilannetta kokonaisuutena ja sen pohjalta tämän palvelujen tar-

vetta ja seurata tapahtuvia muutoksia. Suunnitelmien ja päätösten tekemisen ohella 

yhteistyö asumispalveluiden tuottajien ja asuntolatyöntekijöiden, muiden viranomais-

ten ja järjestöjen kanssa tulisi olla keskeinen työmuoto myös asunnottomien sosiaali-

työssä.  Usein asumisyksiköiden henkilökunta tuntee asiakkaan palvelutarpeen pa-

remmin kuin sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityöntekijä, koska asumisyksikössä asia-
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kasta on pystytty seuraamaan eripituisia jaksoja ympäri vuorokauden mahdollisesti 

useaan eri otteeseen kuukausien ja vuosien aikana. 

 

Myös palvelutarpeen arviointi edellyttää eri ammattialojen yhteistyötä, asiakasta itse-

ään unohtamatta, varsinkin kun kyseessä ovat asiakkaat, joilla on monenlaisia ongel-

mia. Arviointikumppanit tilanteesta riippuen voivat olla palveluyksikön edustajan ohel-

la vanhustyön, vammaistyön, päihdehuollon, psykiatrisen hoitotyön, kriminaalihuollon, 

kotihoidon tms. työntekijöitä. Asutettavan yksikön edustajan mukana olo on tärkeää 

siksi, että hän tuntee yksikkönsä palvelut ja resurssit ja pystyy arvioimaan asukkaan 

selviytymistä omassa yksikössään. Näin saatetaan välttyä vääriltä sijoituksilta. Työot-

teen muuttaminen edellyttäisi kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa asunnottomien 

aikuissosiaalityön menetelmien kehittämistä kontrolloivasta byrokratiatyöstä kohti 

asiakaskeskeistä huolenpitotyötä. ( Pitkänen & Kaakinen 2004, 51; Juhila 2006, 177; 

Mäntysaari 2006,130.) 

 

 Uusien asumisyksikköjen ja paikkamäärien lisätarve on esitetty aikaisemmissa selvi-

tyksissä ja raporteissa (luku 1). Vaikeimmin asutettavien asunnottomien asumispalve-

lujen tuottaminen edellyttäisi pääkaupunkiseudulla mittavia investointeja uusien yksi-

köiden, henkilöstön määrän ja koulutuksen, tilaratkaisujen ja ylläpidon osalta. Henki-

lökuntarakenteen tulisi olla moniammatillinen, minkä lisäksi työntekijöillä tulisi olla 

ainakin vanhustyön sekä päihde- ja mielenterveysalan erityisosaamista. Tällaiset asu-

misratkaisut ovat kalliita. Kun julkisella puolella kysyntää on aina jollain tavoin rajoi-

tettava ja kysynnän hallinta edellyttää palvelun rajoittamista ja palveluihin ohjaamis-

ta, niin nykyisen asenneilmapiirin vallitessa ja kuntien kiristyvässä taloudellisessa ti-

lanteessa näyttää epärealistiselta, että tälle kohderyhmälle perustettaisiin tarvetta 

vastaava määrä uusia pieniä yksikköjä. (Ks. myös Ekroos 2004,10). Lisäksi samalle 

kohderyhmälle tulisi perustaa ainakin Helsingissä useampia pieniä yksikköjä, sillä pal-

velujen tarvitsijoita on lukumääräisesti enemmän kuin mitä yhteen pieneen 20 - 30 -

paikkaiseen yksikköön voidaan sijoittaa. Esimerkkinä käyvät vaikkapa ikääntyneet al-

koholisoituneet naiset, jotka eivät halua tai kykene muuttamaan elämäntapaansa.  

 

Pienten yksikköjen ohella tarvitaan muita monipuolisia, joustavia asumisratkaisuja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asumispalveluiden tuottajien yhteistyöllä olisi etsit-

tävä asiakkaita parhaiten palveleva pysyvä asumisratkaisu. Joillekin laitoshoito voi olla 

avohoitoa inhimillisempi ratkaisu.  
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Asunnottomuus on tuskin koskaan ihmisen oma valinta, useimmiten se on epätoivottu 

seuraus tietyistä valinnoista ja elämäntapahtumista.  Asunnottomuus aiheuttaa pitkit-

tyessään monia ei-toivottuja seurauksia asunnottomalle itselleen kuten leimautumista, 

lamaantumista, somaattisia sairauksia sekä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Nämä 

puolestaan kertautuvat kustannuksina yhteiskunnalle erilaisina terveys- ja sosiaali-

menoina. 
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