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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu tutkielmani käsittelee sosiaalityöntekijöiden ja Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden henkilöstön näkemyksiä häädöistä
ja häädetyistä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineiston olen koonnut käyttämällä teemahaastattelua. Haastattelin 10 sosiaalityöntekijää ja 14
kiinteistöyhtiön työntekijää, sekä yhtä asukasaktiivia. Haastatellut kertoivat minulle näkemyksistään häädöistä, häädetyistä ja häätöjen
merkityksestä omassa työssään.
Kiinteistöyhtiöissä häätöjä ei pidetty niin suurena ongelmana, kuin olin odottanut. Itse häätötoimenpide on kiinteistöyhtiön kannalta prosessin
päätepiste, johon asti vain harva tapaus etenee siitä huolimatta, että vuokranperintä ja häiriökäyttäytymiseen puuttuminen työllistävät kovasti
kiinteistöyhtiöiden henkilöstöä.
Sosiaalityöntekijät pitivät etenkin lapsiperheiden häätö- ja häätöuhkatilanteita kuormittavina. Sosiaalityöntekijän vastuulla on tilanteen mukaan
joko yrittää estää häädön toteutuminen, tai järjestää perheelle jatkomajoitus häädön jälkeen. Perheettömien häädettyjen kohdalla
sosiaalityöntekijät pitivät omia tehtäviään hyvin rajallisina. Vastuun jatkoasumisen järjestelyistä nähtiin kuuluvan ennen kaikkea asiakkaalle
itselleen.
Sekä sosiaalityöntekijät että kiinteistöyhtiöiden edustajat nostivat haastatteluissa esiin asuinalueiden segregoitumisen, joka keskittää häätöjä ja
niitä edeltäviä maksuvaikeuksia sekä sosiaalisia ongelmia tietyille asuinalueille. Yhtenä segregaation aiheuttajana etenkin kiinteistöyhtiöissä
pidettiin keskitettyä asunnonjakoa, joka helposti yksipuolistaa asuinalueen asukasrakennetta.
Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden ja kiinteistöyhtiöiden edustajien häätöteemaan liittyvissä näkemyksissä ei ollut havaittavissa suuria,
perustavanlaatuisia eroavaisuuksia. Kummassakin ryhmässä korostettiin asukkaan omaa vastuuta asumisensa turvaamisessa, mutta nähtiin myös
joitain yhteiskuntarakenteeseen ja palvelujärjestelmään liittyviä seikkoja, jotka vaikeuttavat asumiseen liittyvien velvoitteiden hoitamista.
Haastatteluissa nousi selvästi esiin toive sosiaali- ja kiinteistötoimen yhteistyöstä, vaikka toimivan yhteistyön muotoja ja siitä saatavia hyötyjä ei
osattu kovin tarkasti määritellä. Koska häätöihin liittyvien näkemysten peruslinjaukset vaikuttavat sosiaali- ja kiinteistötoimessa olevan varsin
samankaltaiset, olisivat hyvät edellytykset nykyistä tiiviimmälle yhteistyölle olemassa.
Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä olen käyttänyt seuraavia tutkimuksia: Ihalainen Paula (1987): Häätö. Sosiaalipoliittinen tutkimus
vuokraoikeuden menettämisestä. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos. - Jokinen, Arja ja Juhila, Kirsi (1991): Pohjimmaiset
asuntomarkkinat. Diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä. Sosiaaliturvan keskusliitto, Asuntohallitus. Nettopaino, Joutsa. -
Piirainen, Timo (1993): Vuokra-asuminen ja sosiaaliset ongelmat. Stakes, tutkimuksia 24. Gummerus, Jyväskylä.
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