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Abstrakt 

Min pro gradu-avhandling baserar sig på intervjuer jag utfört bland 13 anställda inom vuxensocialarbetet i 

Helsingfors stad. Jag har intervjuat socialarbetare, socialhandledare, skuldrådgivare och boendesrådgivare. 

Den gemensamma nämnaren för dessa yrkesgrupper är att alla arbetar med fall av vräkningshot och 

hyresskulder. 

Jag frågade hur de såg sitt professionella handlingsutrymmer i hänseende till den organisation de arbetar 

inom. Jag ville också veta hur de såg sitt handlingutrymme i förebyggande av vräkning. Jag valde 

vuxensocialarbetet i Helsingfors stad på grund av att bostadslöshetssituationen i Helsingforsregionen avviker 

från situationen i övriga Finland. 

Ytterligare ställde jag fokus på ärenden som berör den ekonomiska utkomsten. I och med att utbudet på 

bostäder i Helsingforsregionen är knapp är det följaktligen dyrare att bo i Helsingforsregionen än vad det är i 

övriga Finland. Samtidigt ville jag veta om Finlands socialskydd är tillräckligt för att täcka dessa 

boendekostnader. 

Jag går också igenom den centrala lagstiftningen som reglerar Finlands socialvårdI den socialrättsliga delen 

redogör jag för lagen om utkomststöd, socialvårdslagen samt de lagar som reglerar bostadsbidraget. I den 

utsökningsrättsliga delen reglerar utsökning, dit vräkningsärenden juridiskt också ingpår. 

Som forskningsmetod använde jag semistrukturerade intervjuer. Jag samlade mitt material genom att 

intervjua socialvårdsprofessionella som arbetar med vräkningsärenden. Jag bandade alla intervjuer. Efter att 

ha transkriberat intervjuerna analyserade jag materialet med hjälp av innehållsanalys. Jag försöker besvara 

mina frågor i analyskapitlet. 

Det centrala fokuset riktar sig på boenderådgiavarna som i huvudsak arbetar i syfte att stöda boende. 

Ursprungligen har boenderådgivningen grundats utgående från housing first- eller bostad först-principen. 

Därför behandlar jag denna princip i ett eget kapitel, låt vara att boenderådgivarna inte längre arbetar med 

bostadslösa klienter. 

Boenderådgivningen ses som en central och yrkeskunnig faktor som har färdigheter att hjälpa i syfte att 

förebygga vräkning. De boenderådgivare jag intervjuade upplevde att de hade tillräckliga verktyg att 

förebygga vräkning. Hetsen och de stora klientvolymerna sågs i sin tur som en försvårande faktor i det 

sociala arbetet. Socialarbetarnas möjligheter till långsiktigt klientarbete med klienter med hyresskulder 

ansågs vara försvagade. En annan utmaning som togs upp var de höga boendekostnaderna samt 

socialskyddets otillräcklighet att täcka dessa kostnader. 

I min pro gradu-avhandling vill jag framför allt lyfta vuxensocialarbetet i sitt värde. Samtidigt diskuterar jag 

den förändring som är att vänta bland annat i och med att utkomststödet övergår i Folkpensionsantaltens 

(FPA) regi. Jag vill samtidigt poängtera att de senaste omorganiseringarna inom Helsingfors stads 
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socialväsen också haft inverkan i det sociala arbetets handlingsmöjlighter. Därför anser jag det vara värt att 

hålla fast vid att vuxensocialarbetet har en framitid och sin plats i det finländska samhället. 

 

Helsingfors 30.9.2015 

Olof Cantell 
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Tiivistelmä 

Pro gradu -tutkielmani perustuu haastattelututkimukseen, jonka olen tehnyt haastattelemalla 13:a Helsingin 

kaupungin aikuissosiaalityön työntekijää. Haastattelemiini ammattihenkilöihin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, 

sosiaaliohjaajia, asumisneuvojia ja velkaneuvojia. Yhteistä näille ammattiryhmille on se, että kaikki 

kohtaavat työssään tilanteita jotka liittyvät häätöuhkiin ja vuokravelkoihin. 

Kysymykseksi asetin sen, miten he näkevät omat toimintamahdollisuutensa viitekehyksissä siihen 

organisaation jossa he työskentelevät. Lisäksi halusin saada selville, millaiseksi he kokevat ammatillisen 

liikkumatilansa häätöjen ehkäisyssä. Valitsin kohteeksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 

alaisen aikuissosiaalityön, sillä Helsingissä – kuten myös koko Pääkaupunkiseudulla – on aivan erityinen 

tilanne asunnottomuuden suhteen, jos vertaa muuhun Suomeen. 

Toiseksi kiintopisteeksi muodostuivat toimeentuloon liittyvät asiat. Kun kerran asuntojen tarjonta on 

Pääkaupunkiseudulla väkimäärään nähden vähäinen, on luonnollisesti asumisen hinta muuta Suomea 

kalliimpi. Samalla halusin tietää, onko Suomen sosiaaliturva riittävä kattamaan näitä asumisesta aiheutuvia 

kuluja. 

Tutkielmassani käyn myös läpi Suomen sosiaalihuoltoon liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. 

Sosiaalioikeudellisessa osiossa havainnollistan toimeentulotukilakia, sosiaalihuoltolakia sekä niitä lakeja, 

jotka säätelevät asumistukea. Ulosotto-oikeudellisessa osiossa käyn puolestani läpi ulosottolakia sekä muita 

lakeja, jotka säätelevät ulosottoa, jonka piiriin häätöasiat lainsäädännölliset asiat myös kuuluvat. 

Tutkimusmenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua. Keräsin aineistoni haastattelemalla häätö- ja 

vuokravelka-asioiden parissa työskenteleviä sosiaalialan ammattihenkilöitä. Nauhoitin kaikki haastattelut. 

Litteroituani nauhoitukset analysoin aineistoni sisältöanalyysin avuin. Analyysiluvussa pyrin vastaamaan 

asettamiini kysymyksiin. 

Ammattiryhmistä keskeinen huomio kiinnittyy asumisneuvojiin, joiden keskeinen työnkuva on auttaa 

asumiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonta on alun perin rakentunut niin kutsutun housing first eli 

asunto ensin -periaatteen pohjalle. Näin ollen käsittelen tätä housing first -periaatetta erillisessä luvussa, 

olkoonkin että asunnottomien auttaminen on sittemmin hävinnyt asumisneuvojien toimenkuvasta. 

Asumisneuvonta nähdään Helsingin aikuissosiaalityössä keskeisenä sekä ammattitaitoisena tekijänä häätöjen 

ehkäisemiseen liittyvissä asioissa. Haastattelemani asumisneuvojat kokivat myös itse, että heillä on riittävät 

työkalut häätöjen ehkäisemiseksi. Sosiaalityössä puolestaan nähtiin haastavaksi tekijäksi kiire sekä suuret 

asiakasmäärät. Tämän katsottiin heikentävän heidän mahdollisuuksiaan pitkäjänteiseen asiakastyöhön 

asiakkaiden parissa, joilla on vuokravelkaa. Toiseksi haasteeksi nähtiin Pääkaupunkiseudun korkeat 

asumiskustannukset sekä sosiaaliturvan riittämättömyys niiden kattamiseksi. 
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Pro gradu -tutkielmallani haluan ennen kaikkea nostaa aikuissosiaalityön ansaitsemaansa arvoon. Samalla 

tarkastelen sitä muutosta, mikä häämöttää muun muassa toimeentulotuen siirtyessä Kansaneläkelaitoksen 

(Kela) hallinnon alle vuonna 2017. Samalla haluan huomauttaa, että myös Helsingin kaupungin 

sosiaalitoimen viimeaikaiset organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet aikuissosiaalityön 

toimintamahdollisuuksiin. Näin ollen näen tärkeäksi pitää kiinni siitä, että aikuissosiaalityöllä on tulevaisuus 

sekä paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

Helsingissä 30.9.2015 

Olof Cantell 
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Abstract 

My thesis is based on interviews I have made with 13 employees within the social work that is practised 

among adult clients in the city of Helsinki. I have interviewed social workers, social instructors, housing 

advisers and debt advisers. My interviewees all have in common that they are dealing with issues of unpaid 

rent or even eviction menace. 

I wanted to find out how my interviewees consider their professional mobility referring to the organization 

they work within. I also wanted to know how they see their professional mobility when it comes to 

preventing evictions. I selected the adult social work within the city of Helsinki because of the fact that the 

housing and homelessness situation is different in the Helsinki metropolitan region from what it is in the rest 

of Finland. 

I also focused on issues combined with economic coping. Since it is hard to find a dwelling in the Helsinki 

region, the cost of housing is naturally higher than that in the rest of Finland. I also wanted to know if the 

Finnish social security is sufficient to cover the costs of housing in Helsinki. I have one chapter in a part of 

which I focus on Finnish legislation. This includes legislation that regulates social care, economic allowance 

as well as eviction. 

I collected my material using semi-structured interviews. I interviewed social care professionals who work 

with cases of eviction and unpaid rent. I recorded all my interviews. Having transcripted my material I went 

to analyzing. 

Among the professionals my central focus is put on the housing advisers. As you probably know by the name 

of the professions, their job is to help with housing. Originally this profession appeared based on the housing 

first principle. I have a separate chapter for this principle, even though the housing advisers in Helsinki no 

longer work with homeless clients. 

Housing advising is seen as a skilled key factor in preventing eviction. It was also within the experience of 

the housing counselor I interviewed that they possessed sufficient tools to prevent evictions, whereas 

constant intense combined with big client volumes is seen as a challenging factor in social work. This is seen 

to decrease the latter ones’ ability to do long term work with clients who have left their rents unpaid. Another 

challenge that was faced was the high price of housing in Helsinki combined with insufficient social security. 

With this thesis I want to give adult social work the credit it deserves. There are huge changes facing this 

sector of social work in Finland. For example the city of Helsinki has recently re-organized its social care. 

Another big change is the fact that the economic allowance will no longer be run by the municipal social care 

but by the government controlled Kela. 
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Helsinki September 30th 2015 

Olof Cantell 
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1. Inledning 

Vuxensocialarbetet håller som bäst på att genomgå stora förändringar, både i Helsingfors och i hela 

landet. En av de stora reformer som gjorts är bland annat sammanslagningen av socialverket och 

hälsovårdsverket inom Helsingfors stad till ett nytt stort ämbetsverk. En annan stor förändring är att 

utkomststödet, som varit ett dominerande element i vuxensocialarbetet, år 2017 övergår i 

Folkpensionsanstaltens (Fpa) regi (Plenarprotokoll PR 172/2014 rd). Dessa ändringar lämnar 

oundvikligen sitt spår bland annat bland dem som utför det så kallade gräsrotsarbetet inom dessa 

organisationer. Övriga ändringar som skett inom de yrkesgrupper som varit mål för min 

undersökning är smärre omorganiseringar samt förändring av arbetsuppgifter bland dessa 

yrkesgrupper. Den allra senaste omvälvningen inom det sociala området är den nya 

socialvårdslagen som trädde i kraft 1.4.2015. 

Ursprungligen avsåg jag att forska i frågor kring vräkning och förebyggande av det. Under mina 

studier märkte jag emellertid att samtliga yrkesgrupper reflekterar sig själva i förhållande till den 

organisation de verkar inom. Därmed kom fokus i min undersökning att flyttas från den 

ursprungliga forskningsfrågan till frågor kring organisation, arbetsfördelning och 

handlingsmöjligheter. Som gemensam nämnare höll jag ändå kvar temat med hyresskulder och 

vräkningshot. 

Jag ger en bakgrund till min undersökning genom att referera gällande lagstiftning (plus den gamla 

socialvårdslagen som var gällande tills 1.4.2015), beskriva Helsingfors stads social- och 

hälsovårdsverks organisationsmodell, som jag redogör för, samt genom att ge en beskrivning av 

Housing first-principen, som ursprungligen varit som grund då boenderådgivningen etablerats. I 

kapitel 5 ingår ett avsnitt där jag redogör för organisationen inom Helsingfors stads 

vuxensocialarbete. De två övriga avsnitten i kapitel 5 är ägnade åt lagstiftning, det ena åt 

utsökningsrätt och det andra åt socialrätt. I socialrätten återger jag lagstiftning om socialvård, 

utkomststöd samt bostadsbidrag. Housing first-principen behandlas i ett eget kapitel, kapitel 4. 

Ett av syftena med förebyggande utkomststöd är att förebygga utslagning (L om utkomststöd 

(1412/1997), 1 §). En av de situationer där behovet för förebyggande åtgärder aktualiseras är då 

klienten hotas att bli vräkt från sin bostad. Vid sådana situationer kan socialarbetaren till exempel 

bevilja behovsprövat utkomststöd för att klienten ska kunna betala av på eventuella obetalda hyror. 

Om vräkning och verkställighet av vräkning regleras det i utsökningsbalken (705/2007). Vräkning 

får inte utföras av till exempel hyresvärden själv utan den ska verkställas av utmätningsman och 

vräkningen ska grunda på domstolsbeslut. Grunder för vräkning kan vara obetalda hyror i fall då 
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andra indrivningsmetoder inte lyckats eller störande leverne i bostaden. Också i fall där fastighetens 

ägare bytts, till exempel genom köp, kan vräkningar verkställas. Likaså kan det ske om en person 

som inte haft rätt att använda bostaden bott där och bostaden återförs till den rätta boenden. 

Situationer som leder till vräkning kan bland annat bero på upplösning av familjen såsom 

skilsmässa. I sådana situationer kan det dessutom finnas grund för vräkning (ÄL 234/1929 I avd. 6 

kap. 1 § 1 mom. 1-2 pkt, L om registrerat partnerskap 950/2001 2 kap. 7 § 2 mom.) (Koulu & 

Lindfors 2009; Linna 2004, 21-22; Linna 2008, 225; Swärd 1998). I min undersökning koncentrerar 

jag mig på vräkningar som beror på obetalda hyror och anhopade hyresskulder. 

Hyresgästens rättsskydd är ganska klart reglerat i utsökningsbalken, både i utsökningsbalken från år 

2007 och i den tidigare utsökningslagen från år 2003. I lagen bestäms bland annat på vilka grunder 

vräkning inte får verkställas. Vräkning får till exempel inte verkställas om hyresgästen är i 

skuldsanering och domstolen gjort beslut om förbud mot verkställighet (L om skuldsanering för 

privatpersoner 57/1993 4 kap. 21 § 1 mom.). Syftet med detta förbud är att trygga boende för 

sådana gäldenärer som varit betalningsoförmögna (Linna 2004, 36-37; Linna 2008, 223). 

Att förebygga vräkning inom socialt arbete ger samtidigt en möjlighet att förebygga vidare sociala 

problem. En direkt effekt av förebyggande av vräkning är följaktligen att man förebygger 

bostadslöshet. Bostadslöshet ökar i sin tur risken för bland annat missbruk och brottslighet. Likaså 

ökar det risken att bli offer för brott, såsom till exempel misshandel eller sexuellt utnyttjande. 

Dessutom kan vräkningar beröra familjer där det finns små barn. Därför anser jag att förebyggande 

av vräkning är en betydelsefull förebyggande åtgärd i socialt arbete. 

2. Material, metod och frågeställning 

Min pro gradu-avhandling består av en kvalitativ undersökning som berör frågor kring 

hyresskulder, vuxensocialarbetets position i socialvårdens organisation samt de professionellas syn 

på sina handlingsmöjligheter i fall av hyresskulder och sin position inom organisationen de arbetar 

inom. Som forskningsmetod använder jag mig av innehållsanalys. 

Innehållsanalys är en metod med vars hjälp man forskar i uttalat språk. Metoden kan tillämpas såväl 

på skriven text som på intervjuer. I innehållsanalys finns det såväl kvalitativa som kvantitativa 

element. Det kvalitativa i innehållsanalys består av att man undersöker och analyserar det som 

uttalas. I innehållsanalys kan man också koda sitt material. Efter kodning kan man studera frekvens 

av vissa ord, satser eller meningar, varvid metodens kvantitativa karakteristika betonas (Bierschenk 
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1978, 8-11). I undersökningar av verbala data utgör dessa ord, satser och meningar det relevanta 

materialet (Bierschenk 1978, 30). 

För innehållsanalys krävs det att man har en population som är klart avgränsad. I annat fall kan man 

inte generalisera innebörden i det material man får. Genom slumpmässiga stickprov kan studien 

göras mer valid. Ytterligare kan större validitet uppnås genom att antalet upprepningar i 

undersökningen är tillräckligt många. (Bierschenk 1978, 22) 

I intervjuundersökningar ställer forskaren frågor som informanten svarar på. Vidare formulerar 

forskaren forskningsproblemet utgående av de iakttagelser som uppmärksammas i studien 

(Bierschenk 1978, 23). En intervjuundersökning går alltså ut på att forskaren i början har en fråga 

som hon vill få svar på. Vidare formulerar hon frågorna som sedan operationaliseras till en 

intervjustruktur. Efter den utförda intervjun analyseras svaren, varvid det är möjligt att omformulera 

den ursprungliga forskningsfrågan. Utan konkret forskningsfråga kan man inte heller få relevant 

material (Bierschenk 1978, 34). 

Vid innehållsanalys är resultatet beroende på hur underökningens målsättning kategoriserats samt 

hur analysens mätenheter avgränsats. Bierschenk talar om diagnostisering av det empiriska 

materialet, vilket utgör det första steget i analysen. Vidare beskriver Bierschenk syftet med 

diagnostiseringen: ”... att upptäcka unika egenskaper och relationer samt att förankra 

kategorisystemet i den verbala datauppsättningen.” (Bierschenk 1978, 35). Diagnostiering kan 

kräva upprepad genomgång av materialet. 

I kategorisering fördelas objekt i olika kategorier. Dessa objekt kan bland annat vara levande 

varelser eller föreställningar (Bierschenk 1978, 36). Relevanta kategorier motsvarar 

problemformuleringen i undersökningen. Genom att hänvisa till underökningens frågeställning kan 

man vidare finna dold innebörd i materialet. 

Jag utförde min materialinsamling som en semistrukturerad intervju. Till informanter hade jag valt 

professionella inom det sociala området som arbetade inom vuxensocialarbetet i Helsingfors stad. 

Jag intervjuade sammanlagt 13 informanter. Bland informanterna fanns det sex boenderådgivare, 

två skuldrådgivare, två socialarbetare och tre socialhandledare. Informanterna utvaldes på grund av 

att de alla i sitt arbete kom i kontakt med hyresskuldsfrågor. Under undersökningens gång kom jag 

att utvidga min informantkår så att alla dessa ovannämnda yrkesgrupper kom med. Detta gjorde jag 

på grund av att det visade sig att informanterna såg sig själva i en kontext av den organisation de 

arbetade inom; de kunde inte ensamma avgöra i frågor kring hyresskulder. Materialet kom även att 
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tydligare klargöra hur informanterna såg sin ställning i det omorganiserade vuxensocialarbetet inom 

Helsingfors stad. 

Under varje intervju använde jag mig av strukturen jag gjort för intervjun. I strukturen ingick de 

frågor jag velat få svar på med hjälp av intervjuerna. Frågorna i strukturerna varierade utgående från 

vilken yrkesgrupp det var jag intervjuade (se bilagor 1, 2 och 3). Jag utförde intervjuerna så att jag 

tillämpade respektive struktur som grund för en dialog jag gick tillsammans med informanten. Kom 

informanten med något som jag ansåg meningsfullt för min undersökning men som inte 

nödvändigtvis stod skrivet i strukturen kunde jag spinna vidare på det särskilda diskussionsämnet. 

Dessutom kunde det hända att informanten i sitt uttalande besvarade en senare fråga jag ännu inte 

hunnit ställa. Detta motsvarar min uppfattning av vad semistrukturerad intervju går ut på. 

Bierschenk beskriver struktur som ”den ursprungliga ordningen inom ett empiriskt material eller en 

datauppsättning” (Bierschenk 1978, 23). Enligt Bierchenk är huvudsyftet med en intervju att samla 

verbala data (Bierschenk 1978, 27). 

Visserligen kan innebörden i en intervju inte bara avgränsas till vad som sägs. Själva situationen 

inom vilken intervjun utförs spelar nämligen också en roll, hur intervjuaren och den intervjuade 

kommunicerar. Också intervjuarens roll och position har inverkan på själva intervjun. Bierschenk 

ser intervjun som ett interpersonellt kommunikationssystem med ett nätverk av sociala relationer 

(Bierschenk 1978, 25). För intervjuaren gäller det att identifiera dessa faktorer. 

Jag kontaktade förmännen inom var och en av de enheter mina informanter arbetade inom. 

Förmännen sökte sedan frivilliga informanter bland sin personal. Efter att ha fått namn och 

kontaktinformation till respektive informant tog jag kontakt och kom överens om tidpunkten för 

intervjun. Jag utförde intervjuerna mellan maj 2014 och juni 2015. Jag betonade frivilligheten i att 

ställa upp i intervjun och meddelade att anonymiteten var garanterad så att det under inga 

omständigheter skulle vara ofördelaktigt för mina informanter att ställa upp. Dessutom valde jag att 

hålla mina frågor tillräckligt allmänformulerade. Enligt Bierschenk ger detta intervjupersonen fler 

valmöjligheter då hon svarar på frågorna (Bierschenk 1978, 28). 

Varje intervju jag utförde bandades. Efter att ha bandat transkriberade jag intervjuerna. Efter två 

intervjuer i respektive yrkesgrupp gjorde jag min första analys så att jag kunde forma min 

uppfattning om vad som sades i intervjuerna och hurdana saker informanterna tog upp. Dessa första 

analyser gav mig också verktygen till att se över mina forskningsfrågor. Vidare omformulerade jag 

min ursprungliga forskningsfråga. På detta sätt kunde jag få konkret innehåll i arbetet. 
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Efter att ha transkriberat intervjuerna gick jag igenom materialet, yrkesgrupp för yrkesgrupp. Jag 

sökte likheter ur de svar jag fått och förde dem vidare till olika kategorier. Efter att ha kategoriserat 

materialet med varje intervjuad yrkesgrupp för sig jämförde jag kategorierna inom respektive 

yrkesgrupp med kategorierna i övriga yrkesgrupper. Därefter bildade jag kategorier där det ingick 

blandade utplock där flera yrkesgrupper var representerade. Dessa kategorier förde jag sedan in i 

analysen, som redan blivit påbörjad efter de första intervjuerna. Analysen finns i kapitel 6 i detta 

arbete. 

I min undersökning ville jag ursprungligen veta hur professionella inom det sociala området som 

arbetar med boendeärenden upplever att detta förebyggande fungerar inom den organisation och det 

nätverk de arbetar inom. För att få svar på dessa frågor ville jag låta professionella inom 

vuxensocialarbetet i Helsingfors stad själva ge sina synpunkter på hur de ser sina möjligheter att 

förebygga. Som det tidigare framgick ger lagen hyresgästen ett relativt starkt rättskydd. Vad jag 

ville veta var hur denna rätt förverkligas i praktiken. Jag ville också få svar på hur förebyggande av 

vräkning lyckats i praktiskt socialt arbete. Jag sökte alltså svar på dessa ovannämnda frågor genom 

att låta de professionella med egna ord berätta hur det fungerar.  

Den egentliga forskningsfrågan kom visserligen att utformas först under dessa intervjuers lopp: hur 

upplever anställda inom Helsingfors stads vuxensocialarbete sina handlingsmöjligheter? Denna 

forskningsfråga ställde jag med fokus på ramarna för den organisation de arbetar inom. Gemensamt 

för de intervjuade var att alla arbetade med frågor som gällde hyresskulder, obetalda hyror och 

vräkningshot. En annan fråga jag ställde var hur nivån på socialskyddet motsvarar hyresnivån i 

Helsingfors. Detta redogör jag för i avsnitt 7.2 i diskussionskapitlet och som grund för detta 

använder jag mig också av socialvårdslagstiftning som finns redogjort i avsnitt 5.3. 

 

3. Teori 

3.1 Byråkrati 

Professionellt socialt arbete bygger på etiska principer, och dess praktik utövas för att tjäna de 

ändamål som finns uttalade i dessa etiska principer. Parallellt med detta råder den verkligheten att 

socialarbetaren handlar inom ramarna för den organisation hon arbetar inom. Till exempel i 

kommunalt socialt arbete finns det regelverk som ställer villkor för och avgränsar det 

handlingsutrymme socialarbetaren har till förfogande. 
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Sociologen Max Weber forskade i de strukturer som ligger bakom det kapitalistiska 

samhällssystemet. Ett kapitalistiskt samhälle byggs upp av vad han kallade den protestantiska 

etiken vars innebörd är avgörande i detta sammanhang; den protestantiska etiken utgör en 

handlingsmodell som tjänar det kapitalistiska systemets ändamål. Weber forskade även i byråkratin 

som en funktion i detta system. Weber såg även till exempel de professionella ämbetsmännen som 

stöttepelare för det västerländska samhället. (Weber 1980.) 

Max Webers teorier har utgjort grunden för ytterligare byråkratiteorier som sedermera skapats inom 

socialvetenskaperna. En av dessa senare teoretiker är Michael Lipsky med sina teorier om 

gräsrotsbyråkrati. Detta begrepp omfattar olika professionella som arbetar i samhällelig tjänst och i 

direkt kontakt till klienterna som anlitar servicen. Andra exempel på gräsrotsbyråkrater är lärare, 

läkare, poliser samt professionella inom vårdbranschen. Gräsrotsbyråkrater kan sägas tillämpa 

välfärdspolitik i praktiken. Gemensamt för dessa gräsrotsbyråkrater är att de arbetar inom ett system 

som är uppbyggt bland annat av regelverk. Roine Johansson ser byråkrati som ett socialt och 

organisationsteoretiskt begrepp som det är fruktbarast att forska i i relation till en given 

problemställning. (Johansson 1992, Lipsky 1980, Metteri 2012.) 

Gräsrotsbyråkraterna är de inom detta system som arbetar i kontakt med klienten. En socialarbetare 

kan till exempel ha ett mål, som till exempel kan basera sig på hans eller hennes yrkesetik, att finna 

en lösning i en viss situation som är aktuell hos klienten. Socialarbetaren kan då ha en synpunkt på 

vilka lösningar som vore lönsamma i klientens situation. Socialarbetarens handlingsutrymme kan 

emellertid begränsas av det regelverk som är gällande inom den organisation där hon eller han 

arbetar. Gräsrotsbyråkrater kan även kännetecknas som professionella som jobbar i den nedersta 

rangen i ett hierarkiskt system. Varje organisation är i sig unik i hänseende till hurdana 

maktförhållandena inom den är. Gemensamt för organisationer är dock att de bygger på något slag 

av maktförhållanden. (Johansson 1992, Lipsky 1980, Metteri 2012.) 

Förutom regelverket befinner sig gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme inom ramarna för 

allmänna riktlinjer. Dessa riktlinjer kan anses styra den praxis som utövas. Riktlinjerna kan i sin tur 

inom sig innehålla uttryck för väldigt olika målsättningar. Till exempel så kan en lärares 

undervisning styras av väldigt olika och till och med sinsemellan motstridiga målsättningar i 

läroplanen. Till och med rättsväsendet kan räknas med i denna kategori då man talar om 

gräsrotsbyråkrati, om också dess verksamhet bygger sig närmast på lagar (som visserligen även i 

andra professioner än bara domstolsväsendet kan anses skapa det handlingsutrymme som finns i 

respektive professionellas praktik). (Lipsky 1980.) 
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De samhällsreformer som genomfördes på 1990-talet minskade det handlingsutrymme 

socialarbetarna haft i sitt yrke. Samtidigt kom normer och reglementen också i sin tur att påverka 

detta handlingsutrymme. Dessutom kom de tilltagande arbetslöshetssiffrorna att medföra ökad 

efterfrågan på social service. Behovet att prioritera, som kom i samband med den ökade 

klientbelastningen, skapade etiskt kontroversiella situationer för socialarbetarna. Johansson ser det 

byråkratiska systemet även i kontexten av en ständig konflikt mellan klienten och dennas 

individuella önskemål respektive systemet, som i sin tur tillämpar allmänna regler och allmän praxis 

som berör hela klientelet (Johansson 2012, 55-60). (Metteri 2012.) 

3.2 Konsumtionsteori 

Trots att min undersökning i huvudsak fokuserar på det sociala arbetet och dess vetenskapliga och 

professionella metoder, så sätter jag också i viss mån fokus på den sociala grundtrygghetens 

tillräcklighet, vilken inverkan den tillsammans med nivån på boendekostnader har i frågor som 

gäller vräkning och bostadslöshet. Jag studerar hyresskulder i ett bredare perspektiv med fokus på 

insolvens, det vill säga betalningssvårigheter. 

I denna kontext har jag valt att utgå från den franske sociologen Jean Baudrillards 

konsumtionsteorier. Baudrillards teorier utgår från studier i ideologiska ansatser om människan och 

hennes ekonomiska beteende. Denna kontext har betydelse, förutom vilka människans 

grundäggande behov är, vidare även hur de konstrueras (Baudrillard 1998, 49-50). 

Baudrillard uppmärksammar den materiella ymnighet som han anser att starkt kännetecknar det 

moderna västerländska samhället. Som grund använder Baudrillard samhällsstudier utgående från 

bland annat Karl Marx, Emile Durkheims och Thorstein Veblers teorier. Vidare forskar Baudrillard 

i reproduktiva funktioner i samhället såsom rikedom och fattigdom, tillfredsställelse och missnöje 

samt framsteg och tillbakagång. (Baudrillard 1998.). 

Baudrillard menar att samhällets under- och medelklass är reducerade till konsumentrollen eftersom 

de saknar de möjligheter som samhällets överklass har att skapa mönster i samhället. Därmed 

förblir under- och medelklassens enda möjlighet att följa överklassens mönster. Enligt Baudrillard 

är konsumtion inte enbart köp av varor utan ett uppföljande av sociala koder, det vill säga detta 

mönster som överklassen reproducerar. (Baudrillard 1998.) 

Baudrillard talar om konsumtionssamhället. Denna samhällsmodell kännetecknas bland annat av 

strävan efter ekonomisk tillväxt. Konsumtionssamhället kännetecknas dessutom av en sorts 

individualism där man genom att konsumera hävdar sig. Däremot kan man inte förbise de 
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samhälleliga påföljder denna samhällstyp för med sig. Som en av dess avigsidor ser Baudrillard 

tilltagande inkomstklyftor och ojämlik fördelning, vilka emellertid kan lindras med hjälp av 

beskattning och inkomsttransfereringar. Baudrillard fokuserar även på konsumtionssamhällets 

ekologiska konsekvenser. (Baudrillard 1998.) 

3.3 Kritisk reflektion samt stöd och kontroll i vuxensocialarbete 

I socialt arbete aktualiseras frågor om både makt och kunskap. Dessa två aspekter kan fokuseras 

parallellt. Detta ger socialarbetaren möjlighet att sätta de fall hon arbetar med i en gällande social 

kontext. Den kritiska reflektionen utgör då ett verktyg med vars hjälp socialarbetaren kan utföra 

detta kontextualiserande. 

Jag redogör i detta kapitel för två socialvetares teoretiska referensramar: sociologen Jürgen 

Habermas’ samt socialarbetaren Jan Fooks. Samtidigt vill jag i detta kapitel ge innebörd åt 

vuxensocialarbetet. Detta gör jag baserat på Kirsi Juhilas studier i vuxensocialarbete samt Arja 

Jokinens studier i stöd och kontroll i vuxensocialarbetet. Som grund har jag vidare använt Aulikki 

Kananojas och Anni Pentinmäkis studier i socialt arbete med individer och familjer och studerat 

bland annat i grundläggande principer för socialt arbete. Till slut redogör jag för sådana 

samhälleliga diskurser som hänför sig till socialt arbete. 

I socialt arbete talar man om vuxensocialarbete, ofta i skillnad till till exempel barnskydd eller 

åldringsvård. Vuxensocialarbete kan i sin tur sektoriseras i missbrukarvård, kriminalvård, service 

för arbetskraft med flera. Vuxensocialarbete har ibland kritiserats för att alltför centralt kretsa kring 

utkomststödet. (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 14-37). Överfokuseras det på utkomststöd 

med dess kalkyler och penningtransaktioner så löper det sociala arbetets roll som förändringsarbete 

risken att förringas. 

I organiseringen av kommunalt socialt arbete delas klienterna i olika kategorier, varvid servicen i 

sin tur erbjuds till klienter i respektive kategori. Sådana kategorier kan till exempel vara 

missbrukarvård (som numera i allt högre grad är integrerad med mentalvården), service för 

bostadslösa eller service för arbetskraft – det vill säga särskild socialservice riktad till arbetslösa 

klienter. Därutöver är den kommunala socialvården ofta indelad så att klienter i olika åldersgrupper 

får socialservice på olika enheter. Definitionen av vuxensocialarbete beror i viss på mån på hur det 

är organiserat i respektive kommun, ifall man alltså avser kommunens socialarbete. Hur 

vuxensocialarbetet är organiserat varierar från kommun till kommun. Däremot har kommunerna på 
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olika sätt kunnat ge var sin definition på vuxensocialarbete (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 

16–18). 

Det sociala arbetet i kommunerna är ofta under socialarbetarförvaltning, även om många kommuner 

– bland annat i samband med administrativa omorganiseringar – numera övergått till att slå samman 

socialvården med hälsovården. I varje fall agerar det sociala arbetet då så att säga på eget plan, men 

samtidigt är det underställt det regelverk som anknyter sig till utkomststödet och beviljande av 

utkomststöd. Vuxensocialarbete sker även så att säga på flera andra arenor och i mångt och mycket 

på främmande plan, bland annat i hälsovårdens samt fångvårdsväsendets område (Juhila i Jokinen 

& Juhila (toim.) 2008, 26-37). Aulikki Kananoja och Anni Pentinmäki (1977, 214) delar de 

organisationer där socialt arbete utövas i två klasser: 1. organisationer där kunskap i socialt arbete är 

central respektive 2. organisationer där annan kunskap är central men där det sociala arbetet också 

bidrar med sin kunskap. Den första klassen omfattar i huvudsak socialbyråer. Den andra klassen 

utgörs i sin tur av institutioner som till exempel skolor, sjukhus och fängelser. 

Missbrukarvården, till exempel, har fått dela rum med samtliga hälsovårdsprofessioner, med 

läkarkåren och vårdprofessionerna i spetsen. Missbrukarvården har till stor del uppstått på det 

sociala arbetes initiativ. I och med att missbrukarvården integrerats med mentalvården, som i sin tur 

varit starkt medicinstyrd, har denna medikaliseringsutveckling inom missbrukarvården vidare 

accentuerats. Detsamma gäller naturligtvis socialarbetare som arbetar i sjukhus (med patienter med 

såväl mentala som somatiska besvär) – för att inte tala om andra samhälleliga institutioner såsom 

till exempel fängelser. Vidare spelar det medicinskt empiriskt mätbara även roll vid evaluering av 

arbetsförmåga; kraven på evidens är hårda om man söker sjukpension, man måste exakt kunna 

diagnostisera vilka faktorer som orsakar nedsatt arbetsförmåga och beslutet fattas av en 

försäkringsläkare. Medikaliseringen begränsar sig inte enbart till institutioner utan den kan sägas ha 

tagit plats i den samhälleliga diskursen.  

Arbetslösa klienter har för sin del fått söka sin socialservice i enheter som styrts av den 

arbetsmarknadspolitiska förvaltingen. Ett annat plan för vuxensocialarbete har utgjorts av 

fångvården, som verkar under rättsväsendet. I detta område är det alltså rättspolitiken och 

brottspolitiken som styr. Det sociala arbetets roll blir här att uppfostra medborgare som uppfyller 

kriterierna för vuxenhet samt att bekämpa avvikande beteende, det vill säga beteende som inte följer 

sociala mönster (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 92-94; Kananoja & Pentinmäki 1977, 55). 

Vidare kan till och med det kyrkliga diakoniarbetet anses befinna sig på främmande plan. Trots att 

socialarbetaren arbetar på främmande plan, så utövar hon ändå just socialt arbete. Däremot 
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representerar socialarbetaren den organisation hon arbetar för; i motsats till att socialarbetaren till 

exempel alltid representerar det kommunala socialväsendet (Kananoja & Pentinmäki 1977, 214). 

Man har till exempel ansett att barn behöver ett visst slags särskild socialservice. En annan grupp 

som anses ha specialbehov är åldringar. Därmed har den kommunala socialvården ofta organiserat 

särskilda enheter för barnskydd samt familjearbete respektive åldringsvård. Ett samlande begrepp 

för den socialservice som erbjuds till klienter som faller mellan de två ovannämnda åldersgrupperna 

har i sin tur vuxensocialarbetet blivit. 

Vuxensocialarbetet i sin tur delar sig i ett flertal kategorier. I många kommuner har 

vuxensocialarbetet förankrats till social och ekonomisk försörjning, något som tidigare fungerat 

som ett verktyg bland flera i socialvården med alltså inte varit den centrala faktorn. Med andra ord 

anknyter sig vuxensocialarbetet till handläggning av utkomststödsärenden. Visserligen har 

behandlingen av ansökan i den ekonomiska försörjningen i samband med att det sociala arbetet 

utvecklats och professionaliserats vidare delegerats till en särskild yrkesgrupp, 

förmånshandläggarna (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 86). Förväntningarna att utöva riktigt 

socialt arbete – i det här fallet alltså vuxensocialarbete – har alltmer tilltagit i väntan på att 

handläggning av utkomststödsärenden övergår i FPA:s regi. 

Förutom inom den ekonomiska försörjningen utövas vuxensocialarbetet inom ett flertal andra 

delområden. Till exempel missbrukarvården har oftast organiserats så att den riktar sig till klienter 

som fyllt 18 år, varvid vården för minderåriga missbrukare erbjuds på särskilda enheter. Det sociala 

arbetet för arbetslösa klienter ordnas i sin tur ofta under förväntningen att klienterna aktivt tar del i 

arbetsmarknaden. Därmed har det i sin tur uppstått diverse serviceformer i syfte att upprätthålla 

klientens arbetsförmåga. 

I socialt arbete med individer och familjer använder sig socialarbetaren av en process med 

arbetsmetoder i syfte att skapa förändring i situationen. Denna process utgörs av bedömning, 

planering, intervention, evaluering och uppföljning (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 21-24). 

Malcolm Payne poängterar häri de möjligheter som finns i kritisk reflektion. Bland annat ger 

reflektion möjlighet att se den praktiska verkligheten i arbetet utgående från de teorier som finns till 

förfogande i professionen (Adams, Dominelli & Payne (ed.) 2009, 3, 91-99). 

I och med att det sociala arbetet är tätt sammankopplat med ekonomiskt understöd för individer och 

familjer uppstår det en form av maktanvändning i klientarbetet. Samtidigt som det sociala arbetet 

strävar efter att erbjuda hjälp till klienten – och samtidigt hålla fast vid individens 
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självbestämmanderätt (Kananoja & Pentinmäki 1977) – så finns det i arbetet en funktion av 

kontroll. Arja Jokinen (i Jokinen & Juhila (toim.) 2008) gjorde en undersökning bland 

socialarbetare i syfte att undersöka kombinationen av stöd och kontroll i klientarbetet. Förutom 

hjälpare har socialarbetaren också yrkesrollen som myndighet och representant för den offentliga 

makten. Då hjälp och stöd erbjuds förväntas användaren av socialservice i gengäld underkasta sig 

social kontroll. 

I Jokinens undersökning ingick 24 socialarbetare från olika kommuner i Finland. Varje informant 

deltog i undersökningen genom att med egna ord i skrift beskriva erfarenheter av kombinerandet av 

stöd och kontroll i sitt arbete. Stöd sågs bland annat som ett hjälpmedel i syfte att uppnå ställda mål. 

I syfte att uppnå dessa mål gör socialarbetaren upp en plan tillsammans med klienten. Denna 

funktion hos stödet ger i sin tur rum för kontroll i klientarbetet; planerna måste vara förenliga med 

målen i det sociala arbetet (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 116). Vidare motiveras behovet 

av kontroll av att arbetet inte annars innebär önskade förändringsprocesser (i samband med att 

socialt arbete ses som förändringsarbete) (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 132). 

Under möte med klienten samt med hjälp av advocacy kan socialarbetaren i stället ägna sig åt 

stödarbetet och lösgöra sig från att utöva social kontroll (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 

117–119). Å andra sidan kan mötet mellan socialarbetare och brukare anses innehålla normativa 

element i syfte att uppnå önskat och mönsterenligt beteende (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 

2008, 125). Vad som anses vara sådant mönsterenligt eller normativt beteende hänger ihop med 

kultur och värderingar i samhället (Kananoja & Pentinmäki 1977, 55). I uppföljning i klientarbetet 

aktualiseras i sin tur kontrollfunktionen vidare (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 120–124). 

Kontrollen i det sociala arbetet ses som något organisatoriskt och oöverkomligt, i mångt och mycket 

på grund av att arbetet har sin form av myndighetsutövande (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 

2008, 127). En faktor som påverkar här är att socialarbetaren arbetar med samhällets medel, eller 

”skattebetalares pengar”. Också om socialarbetaren kan känna sig motvillig att utöva kontroll, 

måste hon göra kompromisser och förena dessa två element (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 

2008, 128). Vidare kan kontrollen utgöra ett villkor för klienten att få det stöd hon eller han söker. 

Det sociala arbetet befinner sig i ett läge där det måste göra sig hört i ett sammanhang där även 

andra vindar blåser och idéer tar rum. Medicinare och ekonomer kan uttrycka viss särskild kunskap, 

som ofta anses vara exakt och mätbar till sin karaktär. Samtidigt måste man ändå komma ihåg att 

det bakom denna kunskap finns en strävan att härska det sociala luftrummet. Därmed kvarstår åt det 

sociala arbetet att genom kunskap föra talan för sådana samhällsgrupper som nödvändigtvis inte 



20 
 

själva får sin röst hörd, till och med inom socialvårdens organisation i respektive kommun. Dessa 

situationer som berör individer, familjer och till och med gemenskaper, kan vara komplexa till sin 

karaktär. Försök att mäta eller kategorisera dem kan te sig omöjliga. 

Det sociala arbetet innehar emellertid en stor mängd kunskap om människan. Socialvetenskaperna 

söker sin plats i den samhälleliga och vetenskapliga diskursen. Inom till exempel barna- och 

familjevård kan man anse att socialvetare har viss kunskap. Detsamma gäller åldringsvård och 

geriatri. Därmed har dessa två delområden fått sitt rum inom det sociala arbetet. Vuxensocialarbetet 

har emellertid senare tagit form. Det är egentligen först under 1900-talets sista årtionden som man 

talat om vuxensocialarbete (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 86). Visserligen är barnavård, 

vuxensocialarbete respektive åldringsvård inte några delområden inom det sociala arbetet som är 

separata eller oberoende av varandra (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 91). 

Juhila menar att kunskapsutvecklingen inom vuxensocialarbetet sker genom att socialarbetaren 

möter sådant som klassas som avvikande beteende (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 92). 

Vidare menar Juhila att det i vuxenskap ingår diverse beteendemönster, såsom till exempel 

ansvarstagande, som den vuxna förväntas uppfylla. Om detta inte sker är det frågan om avvikande 

beteende (Juhila i Jokinen & Juhila 2008, 93). Jokinen poängterar (i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 

133) hur kunskap i vuxensocialarbete anses vara nödvändigt för att kunna förena stöd och kontroll 

på ett sådant sätt att det gagnar klienten. 

Det kritiska sociala arbetet begreppsligas uttryckligen utgående från hur dess praktik relaterar sig 

till dessa frågor. De kunskapsteoretiska lärorna utgör en grund för kritisk teori i socialt arbete. 

Begreppet ”kritisk” ska här inte förväxlas med förbehåll eller avoghet, som ordet i vardagsspråk 

ofta förknippas med. I detta sammanhang har det kritiska att göra med just det sätt på vilket 

socialarbetaren bearbetar kunskap, någonting som befinner sig i en ständig förändring, tidigare 

kunskap respektive den kunskap som kumuleras. En annan kontext där det kritiska aktualiseras har 

att göra med den makt som används av den professionella i arbetet. Till exempel i kritisk evaluering 

ses individuella problem som en följd av samhälleliga förhållanden (Fook 2002, 157-158; Fook 

2012, 179-180: Kivipelto 2006, 32-33). I det sociala arbetet finns det till och med en större samling 

kritiska teorier men de bildar emellertid inte någon enhetlig helhet. Däremot lämpar de sig till att 

forska i samhället: dess institutioner, dess maktförhållanden samt växelverkan människor emellan 

(Adams, Dominelli & Payne (ed.) 2009, 9-13; Fook 2012, 128-129; Kivipelto 2006, 57). 

Såsom jag tidigare nämnt så grundar sig kritisk reflektion på analys av bland annat 

maktförhållanden och mellanmänskliga relationer. Således torde Habermas (1982) kommunikativa 
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teori lämpa sig som grund för denna metod. Utgående från Habermas läror har man sedermera 

utvecklat antiopressiva teorier enligt vilka förändringar i samhället endast kan ske genom ökad 

medvetenhet på individuell nivå (Kivipelto 2006, 59-63). 

Beträffande begreppet ”reflektion” måste man komma ihåg att det har ett flertal olika innehåll i det 

sociala arbetet. Malcolm Payne granskar detta begrepp genom att jämföra kritisk reflektion med 

reflexiv praktik. Reflektion kan definieras bland annat som det att man tänker genom de saker man 

kommit i kontakt med i syfte att utveckla ett bättre klientarbete. Den reflexiva praktiken, som Payne 

hänvisar till och som har sina grunder i den praktiska filosofin, ser som kunskapens syfte att skapa 

problemlösningar i praktiken. Den utgör alltså ett tekniskt verktyg i arbetet. Den reflexiva praktiken 

förbiser emellertid aspekter som har att göra med mellanmänskliga förhållanden i socialt arbete. Om 

till exempel en brukare i socialtjänsten starkt förlitar sig på socialarbetaren och därmed ställer höga 

förväntningar, kan det skapa ett tryck som sedan vidare ställs på socialarbetarens förman (och så 

vidare) (Adams, Dominelli & Payne (ed.) 2009, 93-94). 

Kommunalt vuxensocialarbete erbjuds ofta i syfte att söka ändring i situationer som drabbar 

individer eller familjer. Sådana situationer kan bland annat vara arbetslöshet, missbruksproblem, 

bostadslöshet eller hot om vräkning. Beroende på kommunen och hur respektive kommun definierat 

sin socialservice kan dessa situationer vara beskrivna antingen som samhälleliga problem eller 

också problem i individens eller familjens livshållningsförmåga. Kirsi Juhila (Jokinen & Juhila 

(toim.) 2008) tar upp två olika samhälleliga diskurser. Dessa två är det individuella ansvarets 

diskurs respektive segregationsdiskursen. Det individuella ansvarets diskurs betonar delvis 

individuella förpliktelser men också individuella friheter. I bägge fall ser de emellertid att det är 

individen som tar ansvar för sitt eget och sin familjs liv. I kommunitarismen, som Juhila räknar med 

i denna diskurs, betonas även individens ansvar för sin närmiljö (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 

2008, 49-60). 

Det individuella ansvarets diskurs inbegriper också en diskurs om konkurrenskraft. I denna diskurs 

anses statens uppgift vara att värna om samhällets konkurrenskraft och uppmuntra sina medborgare 

därtill. De mest framgångsrika individerna förtjänar att belönas, medan beroende av socialbidrag 

anses vara av förkastligt. Därför ska utkomststödet, arbetsmarknadsunderstödet och bostadsbidraget 

enligt denna uppfattning hållas så låga som möjligt (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 52-53). 

Vidare har denna ideologi med så kallad new public management som verktyg förstärkt 

socialvårdens funktion som kontrollutövande (Jokinen i Jokinen & Juhila (toim.) 131-132). 
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Segregationsdiskursen fokuserar i sin tur på samhälleliga utvecklingstrender och deras effekt på 

samhällsgrupper. Människor påverkas av strukturella förändringar i samhället. En annan sak som 

betonas är tilltagande sociala klyftor; medel och välfärd fördelas inte jämnt. Segregationsdiskursen 

fäster även uppmärksamhet vid delningen i vinnare respektive förlorare, en delning följer med 

kapitalismens utveckling. I det individuella ansvarets diskurs betonas i sin tur vikten av 

konkurrenskraft i denna samhällsutveckling (Juhila i Jokinen & Juhila (toim.) 2008, 60-67). 

 

4. Housing first 

Housing first- eller bostad först-principen går ut på idén att man ska se till att klientens 

boendeärenden sköts innan man kan börja åtgärda vidare sociala problem, såsom till exempel 

mentala problem eller missbruk. Utgående från denna princip ser socialmyndigheten även till att 

bostadsvräkningar inte verkställs utan att klientens boende säkerställs. Principen kan även användas 

som teoretisk grund om man vill studera empiriska data (http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin). 

Housing first-teorin är utvecklad i USA men tillämpas även i andra länder, bland annat i Finland. 

Sam Tsemberis har undersökt tillämpandet av metoden bland amerikanska bostadslösa med mentala 

problem och missbruksproblem. Tsemberis ser bostadslösheten som ett globalt socialt problem; 

fenomenet förekommer i länder världen över (Tsemberis 2010, 1-2). Housing first ifrågasätter 

servicesystem med sådana procedurer där brukaren förväntas hitta lösning till sina övriga problem 

innan boende kan anordnas. Då man tillämpar housing first, så handlar man tvärtom: först boende, 

sedan lösning på övriga problem (http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin). 

Det är svårt att säga hur många av de bostadslösa som lider av mentala sjukdomar. Enligt Tsemberis 

är det emellertid inte relevant hur många eller hur stor andel som har mentala problem. Snarare 

gäller det att åtgärda bostadslösheten i sig. På så sätt undkommer man vidare svårigheter såsom 

hälsproblem, brottslighet, undernäring, missbruksproblem och mentala problem. (Tsemberis 2010.). 

Housing first bygger bland annat på principen om skadelindring, om det också är svårt eller till och 

med omöjligt att förutspå om boendet kommer att lyckas eller om klienten återfaller i bostadslöshet. 

En annan princip är nämligen att boende är en grundläggande mänsklig rättighet. Skadelindring 

innebär att man hjälper klienten att bemästra sitt beroende eller sina mentala sjukdomar. (Tsemberis 

2010.). 

http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin
http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin
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I Finland har housing first tillämpats genom ett särskilt Nimi ovelle-projekt (”Namn på dörren”). 

Projektet är en finländsk tillämpning av den amerikanska pathways to housing-modellen, som också 

bygger på housing first. Till de centrala principerna hör valfrihet, separering av boende och service, 

rehabilitering och empowerment och integrering i samhället. Modellen går ut på att man söker 

självständigt boende för klienten. Detta är motsats till kollektivt boende som kan förekomma i till 

exempel serviceboende eller härbärgen. Boendet ska inte heller vara något villkor för övrig social 

service (Tsemberis 2010, http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-

periaate/ae_keskeiset_periaatteet). Principen har också fungerat som grund då man i riksomfattande 

projekt att motverka bostadslöshet.  

Bostad först-principens effekter kan bland annat konstateras via PAAVO-programmet vars syfte är 

att minska på långvarig bostadslöshet. Med hjälp av PAAVO har man bland annat kunnat hitta 2300 

bostäder åt bostadslösa (Karppinen & Fredriksson 2014, 3). PAAVO-projektet tog slut år 2015 och 

har fortsatts av AUNE-projektet som har som syfte att förebygga bostadslöshet.  (Karppinen & 

Fredriksson 2014 & 2015.) 

 

5. Det sociala arbetet och boenderådgivningen i samhällelig brytning 

5.1 Organisationen inom socialvården i Helsingfors 

Informanterna i mina intervjuer arbetade alla inom vuxensocialarbetet i Helsingfors stad. Det 

sociala arbetet i Helsingfors administreras av stadens social- och hälsovårdsverk 

(http://www.hel.fi/hki/sote/sv/Etusivu). Social- och hälsovårdsverket är ett nytt ämbetsverk vars 

verksamhet startade år 2013. Detta nya ämbetsverk är bildat genom sammanslagning av 

socialverket respektive hälsovårdsverket. 

Det mesta av det sociala arbetet görs inom avdelningen för familje- och socialservice. Inom familje- 

och socialserviceenheten finns det en enhet för service för unga och vuxensocialarbete. Inom denna 

organisation finns enheterna för det sociala och ekonomiska understödet, service för unga samt 

betalning av utkomststöd. Den svenska socialservicen erbjuds på eget kontor. Därutöver finns det 

en enhet för invandrare i behov av särskild service. 

Det sociala och ekonomiska understödet omfattar bland annat det sociala arbetet och 

socialhandledningen för klienter som fyllt 25 år. Varje utkomststödstagande Helsingforsbo som 

http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-periaate/ae_keskeiset_periaatteet
http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-periaate/ae_keskeiset_periaatteet
http://www.hel.fi/hki/sote/sv/Etusivu
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fyllt 25 har en ansvarig arbetare antingen inom det sociala arbetet eller inom socialhandledningen. 

Servicen för klienten i åldern 18–24 år sker i särskild enhet för unga klienter. Enheten har en egen 

enhetschef. Varje utkomststödstagare i åldern 18–24 år har en ansvarig socialarbetare. 

Barnskyddsklienter som fyllt 18 år har sina socialarbetare inom eftervården ända tills de fyller 20. 

Förmånshandläggarna, som utgör den yrkesgrupp som uttryckligen är specialiserad på 

utkomstödkalkyler och -beslut, arbetar i sin tur inom enheten för betalning av utkomststöd. Beslut 

om utkomststöd kan göras av socialarbetare, socialhandledare eller förmånshandläggare. Därutöver 

finns det en särskild byråenhet som sköter själva betalningen av utkomststöd och som består av 

regionala enheter placerade på respektive socialkontor. 

Det sociala arbetet och socialhandledningen för vuxna klienter samt enheterna utkomststödet är 

placerade i sammanlagt åtta verksamhetscenter av vilka vart och ett är i något av de fyra områdena: 

det norra, det södra, det östra eller det västra. Hur respektive enhet är placerad varierar de fyra 

områdena emellan. I varje fall är de respektive verksamheterna organiserade i olika linjer som var 

och en har sin egen ledning. Till exempel så är arbetar klientens ansvariga socialarbetare eller -

handledare respektive förmånshandläggare inom var sitt team med var sin ledning. I motsats till 

tidigare organisationer existerar multiprofessionella team med socialarbetare, socialhandledare och 

förmånshandläggare inte, med undantag av en enhet, Socialt arbete i väst, där det arbetar både 

socialarbetare och socialhandledare. 

Visserligen har Det sociala och ekonomiska understödet också andra uppgifter än det sociala 

ansvaret för utkomststödstagare. Inom organisationen finns en skild enhet för stöd av boende. 

Denna enhet ansvarar bland annat för boendeplacering för bostadslösa klienter. Inom organisationen 

finns också enheten för boenderådgivning. Boenderådgivningen har som uppgift att trygga boende. 

Därmed har de bostadslösa klienterna gallrats bort från denna enhets klientel, trots att den 

ursprungligen grundades baserad på bostad först-principen (se kapitel 4). Inom Det sociala och 

ekonomiska understödet finns det ytterligare en enhet för skuldrådgivning. 

Handlingsmiljön 

Materialet för denna undersökning samlade jag genom att utföra allt som allt 13 intervjuer. Jag 

började med att intervjua boenderådgivare. Jag tog kontakt med chefen för boenderådgivning i mars 

2014. På detta sätt fick jag svar samt kontaktuppgifter till fyra informanter. Dessutom blev jag 

ombedd att komma och presentera min undersökning till boenderådgivarnas veckomöte. Jag fick 

tag på alla de fyra informanter som lovat ställa upp. Av dessa fyra kom jag överens att intervjua tre. 

Tidpunkten för intervjun med den fjärde inte kunde arrangeras förrän i juli. Eftersom jag ville 
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komma i gång med min intervju så snabbt som möjligt, höll jag de tre första intervjuerna före mötet 

där jag presenterade min forskning, vilket förstås gjorde ordningen något omvänd. 

Jag hade från början tänkt fokusera enbart på förstadsområdena och utesluta det södra området med 

innerstaden. På mötet där jag presenterade intervjun kom det emellertid en önskan från en 

boenderådgivare vid det södra området att ställa upp, varefter jag också inkluderade detta område. 

Därmed kom samtliga områden inom Helsingfors att finnas representerade i mitt material. 

Den första intervjun utförde jag i maj 2014. Boenderådgivaren jag intervjuade var stationerad på ett 

av Helsingfors stads hyresbostäders kontor. Kontoret befann sig i en egen byggnad mitt i ett 

bostadsområde. Ett flertal av husen runtomkring var stadens hyreshus. Inne på kontoret fanns det 

arbetsrum där hyresbolagets anställda arbetade. I detta kontorsutrymme fanns också 

boenderådgivarens arbetsrum. I ingången till kontoret fanns en kundservice eller reception där 

bland annat hyresgästerna kunde utföra sina boendeärenden, såsom att underteckna hyreskontrakt, 

hämta eller lämna nyckel till bostaden med mera. 

Jag gjorde den andra intervjun på ett ställe där boenderådgivaren arbetade på ett avskilt kontor, det 

vill säga där det varken fanns övrig socialservice inom vuxensocialarbetet eller administrativ 

verksamhet inom Helsingfors stads hyresbostäder. Kontoret var placerat i ett kontorshus där det 

verkade även andra enheter inom Helsingfors stads social- och hälsvårdsverk. Stället var bekant åt 

mig från tidigare då jag varit där på ett nätverksmöte då jag själv arbetade inom Helsinfors stads 

vuxensocialarbete. 

De tre följande intervjuerna gjorde jag på socialservicebyråer. Här arbetade boenderådgivaren på 

samma ställe som socialarbetarna och socialhandledarna i området. Genom att bekanta mig med 

dessa ställen fick jag samtidigt tillfälle att se verksamhetscentren ur klientsynpunkt. Till exempel 

var de olika socialservicebyråerna olika i hänseende till hur utrymmet var ordnat. Oftast var det 

första man mötte då man kom in i kontorsbyggnaden en vaktmästare eller en väktare som satt i ett 

bås. För att komma till den man ska besöka anmäler man sig till denna vaktmästare eller väktare. 

Den sista intervjun med boenderådgivaren gjorde jag på samma socialservicebyrå där jag själv 

arbetade. Under hela den tid jag intervjuade så arbetade jag själv inom vuxensocialarbetet i 

Helsingfors stad. Trots att jag utförde intervjuerna i egenskap av ”utomstående studerande” hade jag 

även rollen av en anställd inom samma organisation. Med andra ord så hade jag hela tiden en 

dubbelroll i relation till alla dem jag intervjuade. Samtidigt kände jag färdigt till den organisation 

jag utförde mina studier inom. Dessutom underlättade det för mig att hitta informanter. 
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Efter att boenderådgivarna intervjuats gick jag vidare till att intervjua skuldrådgivare. Från början 

vad det tänkt att jag bara skulle intervjua boenderådgivare. I och med att jag upptäckte att det var 

frågan om en större organisation eller ett nätverk som boenderådgivarna arbetade inom blev det 

aktuellt att utvidga underlaget till det material jag skulle skaffa. Helsingfors stads skuldrådgivare 

arbetar alla på ett och samma ställe, i ett kontorshus som finns vid Tavastvägen 31, bredvid Sörnäs 

metrostation. I byggnaden verkade också andra enheter inom Helsingfors stads social- och 

hälsovårdsverk. Skuldrådgivningen var placerad i egna kontorsutrymmen som omfattade en våning 

i byggnaden som enheten fanns i. 

I och med att jag intervjuat skuldrådgivarna blev det ytterligare aktuellt att skaffa mera material. För 

att materialet skulle vara komplett ansåg jag att det var nödvändigt att intervjua socialarbetare och 

socialhandledare. Jag valde två enheter så att båda yrkesgrupperna ingick i intervjun, det vill säga 

både socialarbetare och socialhandledare. Jag valde enheterna slumpmässigt så att det kom med två 

olika av samtliga fyra områden – nord, syd, öst och väst. 

5.2 Utsökningsrätt 

Vräkningsprocessen kan delas i två faser: sökande av grunder för vräkning respektive verkställighet 

av vräkning. Vräkning ur bostad baserar sig på stadganden i utsökningsbalken (705/2007). 

Utsökningsbalken är en lag som reglerar indrivning av skuld med rättsliga medel. Lagen innehåller 

bland annat bestämmelser om hurdant dokument som är tillräcklig grund för vräkning. Med 

utsökning avses verkställighet av försummad betalningsförpliktelse eller annan förpliktelse som är 

avsedd i utsökningsbalken (Linna 2008, 17). Utsökning kan sägas vara sistahands medlet i denna 

verkställighet (Linna & Leppänen 2014, 1). 

Vräkning kan verkställas bland annat om en hyresgäst låter bli att betala sin hyra, men det finns 

också andra situationer som kan utgöra grund för vräkning. Om en bostadsägare inte betalt sitt 

bolagsvederlag kan bostadsaktiebolaget ta bostaden i sin besittning (L om bostadsaktiebolag 

1599/2009 8 kap. 2§ 1 mom. 1 pkt). Om en bostadsrättshavare inte betalar sin bostadsrättsavgift 

eller sitt bruksvederlag, kan bostadsrättsavtalet hävas (L om bostadsrättsbostäder 650/1990 9 kap. 

36 § 1 mom. 1–2 pkt). I skilsmässofall får den make eller maka som anses ha större behov bli kvar i 

den gemensamma bostaden, varvid den andra maken/makan åläggs att flytta ut ur bostaden (ÄL I 

avd. 6 kap. 1 § 1 mom. 1-2 pkt, L om registrerat partnerskap 2 kap. 7 § 2 mom.) (Linna 2004, 21-

22; Linna 2008, 225). 
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Som krav på dokument i vräkningsfall ställs det att det tydligt framgår vad som yrkas på den 

hyresskyldiga, med andra ord att hyresgästen förväntas överlåta den fasta egendomen i 

hyresvärdens förvaltning och flytta bort därifrån. I dokumentet kan hyresvärden också till exempel 

uppmana hyresgästen att under hot om vräkning flytta ut ur bostaden (UB 7 kap. 2 §) (Linna 2008, 

224). 

Hur länge grunden för vräkning är giltig beror på om grunden för utsökning åstadkommits av 

hyresgästen själv eller inte. Om hyresavtalet till exempel uppsagts för att hyresvärden genom eget 

beslut tagit fastigheten i egen besittning, kan giltighetstiden för grunden vara kortare än om 

hyresförhållandet upphört på grund av att hyresgästen brutit mot hyreskontraktet. Också själva 

verkställighetsförfarandet är reglerat i utsökningsbalken. Innan vräkning verkställs måste 

socialmyndigheterna tillkännages om fallet och ges möjlighet att arrangera tillfälligt boende åt den 

vräkningshotade ifall det i hushållet finns barn eller övriga personer som kan tänkas behöva särskild 

hjälp (UB 7 kap. 3 §) (Linna 2004, 65-66; Linna 2008, 223). I samband med verkställighet av 

vräkning tilldelas den hyresskyldiga oftast även en betalningsförpliktelse motsvarande den summa 

som krävs av obetald hyra. 

I utsökningsbalken regleras det om parter respektive utomstående (UB 1 kap. 3 § 5–6 mom.). En 

part kan antingen vara gäldenär (UB 1 kap. 3 § 4 mom.), det vill säga den som är skyldig, eller 

borgenär (UB 1 kap. 3 § 3 mom.) det vill säga den som driver in skulden. De målsägande parterna 

utgörs av sökande, det vill säga den som ansökt om verkställighet respektive svarande, det vill säga 

den som skulden att verkställa yrkas på. I vräkningsärenden är den sökande alltså hyresvärden och 

den svarande hyresgästen eller underhyresgästen, ifall det inte är den vräkta som fört ärendet till 

rätten (UB 7 kap. 1 §) (Linna 2004, 44; Linna 2008, 34-35). I fall där det är underhyresgästen som 

är svarande kan även huvudhyresgästen fungera som sökande, liksom i fall där hyresgästen vidare 

hyrt ut en del av bostaden hon bor i. Övriga än dessa nämnda parter är utomstående (UB 1 kap. 3 § 

1–3 mom.) (Linna 2008, 35; Linna & Leppänen 2014, 17-19). 

Dessa parter är i rättshandling personer. En part kan vara antingen en fysisk person, det vill säga en 

enskild individ, eller en juridisk person, det vill säga en stiftelse eller ett samfund (UB 1 kap. 3 §). 

Den sökande ställer i rättsfall en fordran på den svarande (UB 1 kap. 4 §). Enligt utsökningsbalken 

(2 kap. 2 § 1-3 mom.) ska det som grund för vräkning finnas ett domstolsbeslut eller alternativt ett 

administrativt beslut (Linna 2004, 10, 24-26). Vräkning kan också verkställas på 

utmätningsmannens beslut. Hyresvärden har emellertid inte någon befogenhet att verkställa 
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vräkning. Därmed får hyresvärden inte på eget bevåg till exempel byta lås eller beslagta 

hyresgästens egendom mot lösen (Linna 2004, 2). 

Om det förflutit mer än sex månader sedan utsökningsärendet blivit anhängigt, ska en utredning 

enligt utsökningsbalken göras ifall det är befogat. Har det förflutit mer än ett år ska utredning göras 

om det inte är uppenbart obefogat (UB 3 kap. 57 §). Utmätningsmannen ska ge den som är skyldig 

att utreda en kallelse till utredning senast två dagar innan (UB 3 kap. 58 § 1 mom.). 

Utmätningsmannen har rätt att använda tvång om det finns skäl att anta att gäldenären inte skulle 

iaktta kallelsen. Till exempel kan utmätningsmannen be polisen hämta gäldenären på plats (UB 3 

kap. 59 §). Utmätningsmannen har också rätt till handräckning av andra myndigheter, såsom till 

exempel socialmyndigheter (UB 3 kap. 108 §) (Linna & Leppänen 2014 290-292). 

Oftast baserar sig vräkningar ändå på domstolsbeslut. I de flesta vräkningsärenden råder det ingen 

tvist parterna emellan. I sådana fall kan domstolen behandla ärendet på basis av en kortfattad 

stämningsansökan, förutsatt att det inte finns fler gäldenärer än en (RB 4/1734 5 kap. 3 §), och 

kanslipersonalen vid tingsrätten kan utdela tredskodom (TingsrättsL 581/1993 19 §). I fall där det 

råder tvist parterna emellan behandlas ärendet i tings- eller hovrätten som ett vanligt tvistemål 

(Linna 2004, 31-30, Linna 2008, 104-106; Linna & Leppänen 2014, 118). 

Domstolen kan även göra beslut om förbud mot verkställighet. Ett exempel på fall där detta kan 

tillämpas är om den svarande är i skuldsanering (L om skuldsanering för privatpersoner 57/1993 4 

kap. 21 § 1 mom.) och skuldsaneringen omfattar den obetalda hyra som är föremål för kravet och 

skulden förfallit innan beslutet om skuldsanering gjorts. Förutsättningen är då att det inte finns 

andra grunder för vräkning än obetald hyra, såsom till exempel störande leverne. Om gäldenären 

har gått med i ett betalningsprogram, måste detta program då efterföljas. Verkställighetsförbudet 

träder i kraft då domstolen gjort beslut att påbörja skuldsanering (L om skuldsanering för 

privatpersoner 4 kap. 18 § 1 mom.) (Linna 2004, 36-39; 2008, 223). Enligt 21:a paragrafens 3:e 

moment ska domstolen ”utan dröjsmål meddela utsökningsmyndigheten – – om att ett interimistiskt 

förbud som gäller utsökning har utfärdats” (714/2000). För att vräkning ska verkställas ska den 

sökande göra en ansökan. Denna ansökan lämnas skriftligen eller elektroniskt till 

utmätningsmannen eller till Riksfogdeämbetets informationssystem. Ansökan ska innehålla 

underteckning av sökanden eller den som upprättat ansökan (UB 3 kap. 1 §). I ansökan ska framgå 

sökandens namn, ombudets namn, svarandens namn, hur stort belopp som ansöks samt uppgifter för 

identifiering av utsökningsgrunden (UB 3 kap. 2 §). Själva utsökningsgrunden ska vara bifogad i 

ansökan (UB 3 kap. 5 §) (Linna & Leppänen 2014, 223). 
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Utsökningsbalken baserar sig på 1895 års utsökningslag. Utsökningsbalken har sedermera ändrats, 

bland annat på 1990-talet, då gäldenärens rättsskydd förstärktes medan utmätningsmannens rätt att 

få behövliga uppgifter å andra sidan förstärktes. En av dessa ändringar var 

gäldenärsskyddsreformen som hade en förmildrande effekt på strängheten i verkställigheten (Linna 

& Leppänen 2014, 5-6). Dessutom började man i lagen göra skillnad på gäldenärer som är 

samarbetsvilliga respektive sådana som undviker utsökning. Att avgöra gäldenärens samarbetsvilja 

är i dessa fall utmätningsmannens sak (Koulu & Lindfors 2009, Linna 2008). 

Inom juridiken klassificeras utsökningsbalken till insolvensrätten. Det delområde inom juridiken 

som forskar i utsökningsfrågor kallas utsökningsrätt. Utsökningsrätten har varit ett eget rättsområde 

alltsedan början av 1900-talet. Häri avviker den finländska rättspraxisen från den i de övriga 

nordiska länderna, där utsökningsfrågor är en del av processrätten. Däremot är 

utmätningsmannaverken och utmätningsmännen finländska motsvarigheter till 

kronofogdemyndigheten i Sverige. Utöver utsökningsbalken, som förvisso är den centrala 

rättskällan, består de utsökningsrättsliga rättskällorna av rättspraxis samt tidigare forskning i 

rättsområdet (Koulu & Lindfors 2009). 

Dessutom finns det andra lagar som reglerar utsökning. Sådana lagar är bland annat lagen angående 

vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983), lagen om verkställighet av skatter och avgifter 

(706/2007) samt lagen om verkställighet av böter (672/2002). Visserligen skiljer sig 

utsökningsrätten från övrig insolvensrätt i utsökningsfall som beror på gäldenärens tillfälliga ovilja 

eller oförmåga att betala och i fall där man inte är tvungen att ta till tvångsverkställighet. I och med 

att utsökning går ut på utmätning enbart av skuldkapital och inte gäldenärens hela förmögenhet kan 

det räknas till särskild verkställighet, till skillnad från konkurs- och skuldsaneringsförfaranden som 

räknas till allmän verkställighet (Linna 2008 18-19; Linna & Leppänen 2014, 2-3). 

Till insolvensrätten hör alla fall som har att göra med betalningssvårigheter. En sådan 

betalningssvårighet kan till exempel vara betalningsoförmåga, det vill säga att gäldenären inte har 

tillräckliga medel att betala sin skuld och inte heller har möjlighet att få så stora krediter att de 

skulle täcka denna skuld. Lagstadgade åtgärder i syfte att få gäldenären att uppfylla sin skyldighet 

kallas för insolvensförfaranden. Däremot behöver det i utmätningsfall inte nödvändigtvis vara 

frågan om ovannämnda insolvensförfaranden, såsom till exempel om det är frågan om konkurs eller 

företags- eller skuldsanering, där förutsättningen uttryckligen är att gäldenären är oförmögen att 

betala sin skuld. Lagstadgade insolvensförfaranden ska emellertid inte förväxlas med 

indrivningsåtgärder som utövas av borgenären, det vill säga inkassering, låt vara att dessa åtgärder 
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ändå är reglerade i lagstiftningen (Koulu & Lindfors 2009; Linna & Leppänen 2014, 2-3). (Koulu & 

Lindfors 2010.) 

I utmätningsfall kan det nämligen vara frågan inte om oförmåga att betala skulden utan bara om 

ovilja att betala skulden. Till skillnad från andra länder har man i Finland valt att dela 

insolvensförfaranden enligt vilken typ av förfarande det är frågan om, i stället för att använda ett 

och samma förfarande i alla respektive fall. Denna särdelning har emellertid kritiserats för att inte 

behandla alla gäldenärer lika. Å andra sidan medför utebliven betalning samma rättsliga påföljder i 

vartdera fallet (Koulu & Lindfors 2009; Linna & Leppänen 2014, 2-3). (Koulu & Lindfors 2010). 

I insolvensrättslig lagstiftning har man vidare två vägar att gå för att lösa problematiken med 

betalningsoförmåga: 1. Likvidering innebär att gäldenärens egendom realiseras till pengar så att 

skulden kan avbetalas. 2. Genom rehabilitering strävar man igen efter att återfå gäldenärens 

betalningsförmåga. I praktiken innebär rehabilitering oftast skuldsanering (Koulu & Lindfors 2009; 

Koulu & Lindfors 2010, 15; Linna 2008; Linna & Leppänen 2014). 

I vräkningsfall ska gäldenären få delgivning senast en vecka före flyttningsdagen. Denna 

flyttningsdag kan dock skjutas upp om det inte medför avsevärd olägenhet för sökanden (UB 7 kap. 

4 § 1 mom.). Innan vräkning verkställs skickas till gäldenären en flyttningsuppmaning. Vid 

verkställningen avlägsnas gäldenären samt gäldenärens egendom ur lägenheten (UB 7 kap. 5 § 1 

mom.). Finns det barn som berörs av vräkningen ska socialmyndigheterna informeras (UB 7 kap. 3 

§) (Linna 2008, 18; Linna & Leppänen 2014, 35). 

Skyldigheter som fastställs i utsökningsbalken är bland annat: ”skyldighet att betala i pengar eller 

varor” (UB 1 § 1 mom.) eller betalningsskyldighet, ”skyldighet att överlåta fast egendom eller viss 

lös egendom till någon annan” (UB 1 § 2 mom.) samt ”skyldighet att i någon annans besittning 

överlåta fast egendom, en byggnad, en lägenhet eller annan lokal eller en del av en sådan eller att 

flytta bort från den” (UB 1 § 3 mom.). I det sistnämnda momentet är det alltså frågan om vräkning 

(Linna 2008, 222). 

5.3 Lagstiftning kring utkomststöd, socialvård och bostadsbidrag 

Utkomststöd 

Utkomststöd är en social förmån vars syfte är ”att trygga en persons och familjs utkomst och främja 

möjligheterna att klara sig på egen hand” (L om utkomststöd (1412/1997) 1 kap. 1 § 1 mom.). Den 

huvudsakliga rättskällan i utkomststödsärenden är lagen om utkomststöd. Andra lagar som reglerar 
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utkomststödet är socialvårdslagen (710/1982), lagen om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården (812/2000) och förvaltningslagen (434/2003) (Social- och hälsovårdsministeriet 2013, 

9). Den nya socialvårdslagen trädde i kraft 1.4.2015 (SVL 1301/2014 7 kap. 61 §), men i 1982 års 

socialvårdslags 12:e paragraf finns det bestämmelser som har tillfogats dit år 2004 och som gäller 

till och med 31.12.2016. I detta kapitel ligger fokus huvudsakligen på den gamla socialvårdslagen 

från år 1982. 

Utkomststöd är en sistahands socialförmån. Med andra ord finns utkomstsödet till för att trygga 

klientens oundgängliga behov. Utkomststöd kan alltså beviljas om klientens förstahandsförmåner 

inte räcker till (L om utkomststöd 1 kap. 2 § 1 mom.). I samma paragrafs andra moment stadgas det 

vidare om syftet med förebyggande utkomststöd: ”att främja en persons sociala trygghet och 

förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av 

utkomststöd” (Social- och hälsovårdsministeriet 2013, 10). 

Det finns tre typer av utkomststöd: en grunddel för täckande av utgifter för kost och kläder och 

dylikt samt olika utgifter som i lagen kallas för övriga grundutgifter, det kompletterande 

utkomststödet och det förebyggande utkomststödet (L om utkomststöd 2 kap. 7 § a–c, 13 §). Det 

kompletterande och förebyggande utkomststödet finns till just på grund av att syftet är att trygga att 

klienten kan klara sig på egen hand. Syftet att trygga boendet är skrivet i 13:e paragrafens 2:a 

moment (Social- och hälsovårdsministeriet 2013, 18). 

Varje klients situation och behov måste bedömas enskilt. Till exempel förekommer det ofta klienter 

och klientfamiljer som inte har några som helst förstahands inkomster. Detta fråntar inte klientens 

rätt till utkomststöd men förpliktar att utreda möjligheterna till förstahandsförmåner. Då en klient 

eller en klientfamilj anhåller om utkomststöd ska ansökan behandlas utan dröjsmål. Beslutet ska 

vara gjort senast den sjunde vardagen efter att ansökan anlänt till kontoret där den behandlas, 

förutsatt att klienten med familj bifogat alla behövliga dokument till sin ansökan (L om utkomststöd 

3 kap. 14 a § 1–2 mom.). I brådskande fall ska beslutet göras samma dag eller senast därpå följande 

arbetsdag. (Social- och hälsovårdsministeriet 2013.) 

Klienten har rätt att inom sju vardagar träffa socialarbetare eller socialhandledare (L om 

utkomststöd 3 kap. 14 a § 4 mom.) i syfte att få rådgivning och upplysning om sina rättigheter och 

skyldigheter. Däremot förutsätter det nödvändigtvis inte att klienten inom dessa sju vardagar får 

komma till socialarbetarens eller socialhandledarens mottagning. Paragrafens krav kan även 

uppfyllas då klienten får sitt ärende utrett till exempel per telefon (Social- och hälsovårdsministeriet 

2013, 70-71). 
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Ett beslut om utkomststöd är till sin karaktär ett förvaltningsbeslut. Förvaltningsbeslut regleras av 

förvaltningslagen som har som syfte att garantera god förvaltningssed. Lagen baserar sig på 

Finlands grundlags (731/1999) 21:a paragraf enligt vilken var och en har rätt att få sina ärenden 

med myndigheter behandlade utan dröjsmål. Grunderna för god förvaltning finner man i 

förvaltningslagens andra kapitel. (Social- och hälsovårdsministeriet 2013.) 

Förutom att klientarbetet inom socialvården ska basera sig på förvaltningslagens principer om god 

förvaltning, förutsätts den vara konfidentiell och klientfokuserad. Dessa principer är i sin tur 

stadgade i lagen om klientens ställning och rättigheter. Lagens andra kapitel innehåller 

bestämmelser om klientens rättigheter och skyldigheter. Paragraf 4 i detta kapitel innehåller 

bestämmelser om rätt till gott bemötande utan kränkning eller diskriminering (jfr SVL 1301/2014 4 

kap. 30 § 1 mom.). (Social- och hälsovårdsministeriet 2013.) 

Socialvård ska ges så att klientens självbestämmanderätt och egna åsikter respekteras (L om 

klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2 kap. 8 § 1 mom.). Enligt samma paragrafs 

andra moment ska klienten ”ges möjlighet att delta och påverka i planeringen och genomförandet av 

de tjänster som tillhandahålls klienten”. Vidare bestämmer momentet att ärendet ska avgöras i 

enlighet med klientens intresse. Också förvaltningslagen (6 kap. 34 §) innehåller bestämmelser om 

klientens rätt att bli hörd. (Social- och hälsovårdsministeriet 2013.) 

Varje medborgare är skyldig att själv ta ansvar för sin och sin familjs ekonomiska försörjning (L om 

utkomststöd 1 kap. 2 § 2 mom.). Ifall klienten inte är medveten om vilka medel det finns att sköta 

försörjningen, har socialmyndigheten skyldighet att ge råd och information om befintliga medel och 

alternativ (FörvL 2 kap. 8 § 1 mom.; L om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2 

kap. 5 §). Ifall ärendet inte hör till myndighetens verksamhet ska klienten hänvisas till den rätta 

myndigheten (FörvL 2 kap. 8 § 2 mom.). Detta kan även omfatta andra instanser. Socialarbetaren 

kan till exempel hänvisa klienten att komma överens med sin hyresvärd om att betala obetald hyra. 

Dessutom ska socialarbetaren kunna identifiera övriga riskfaktorer, såsom till exempel mental 

ohälsa eller missbruksproblem, samt problem som löper risken att gå till följande generation i 

familjen. (Social- och hälsovårdsministeriet 2013.) 

Då socialvård utövas ska det göras en service- och vårdplan för varje klients del (L om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården 2 kap. 7 §). Ifall det inte finns uppenbart hinder, ska 

planen göras i samråd med klienten (L om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2 

kap. 7 § 2 mom.), varmed man strävar efter att binda både socialarbetaren och klienten i det 

gemensamma arbetet. Förutom service och vård kan planen även omfatta rehabilitering eller annan 
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motsvarande verksamhet (L om klintens ställning och rättigheter inom socialvården 2 kap. 7 § 1 

mom.). (Social- och hälsovårdsministerit.) 

Som det tidigare framkommit finns det förebyggande utkomststödet till för att hjälpa klienter och 

klientfamiljer att klara sig på egen hand. Kommunerna beslutar var för sig om vilka grunder det 

finns att bevilja förebyggande utkomststöd, visserligen tillsammans med de förpliktelser som finns i 

lagen om utkomststöd. För förebyggande utkomststöd krävs det inte att klienten på basis av sina 

inkomster är berättigad till grunddelen i utkomststödet, utan tanken är att det i allt större 

utsträckning skulle användas som ett verktyg i det sociala arbetet – bland annat i syfte att trygga 

boende (HE 134/2000). (Social- och hälsovårdsministeriet 2013.) 

Socialvård 

Socialvårdslagen omfattar bland annat utkomststöd, socialservice, och sociala krediter (SVL 1 kap. 

1 §). Ansvaret för socialvården hör till respektive kommun (SVL 2 kap. 5 §) och det administrativa 

ansvaret hör till social- och hälsorvårdsministeriet (SVL 2 kap. 3 §). Således har kommunen 

ansvaret för socialvården för sina invånare (SVL 3 § 13 § 1 pkt) samt utkomststöd för personer som 

vistas i kommunen (SVL 3 § 13 § 2 pkt). Vidare innehåller denna paragraf bestämmelser om bland 

annat social handledning liksom sociala krediter. 

Social service omfattar allt från service för barnfamiljer till åldringsservice. Även det sociala arbetet 

hör till den sociala servicen (SVL 3 kap. 17 §). Med socialt arbete avses arbete med att lösa 

problem. Socialt arbete utövas av yrkesutbildad person (SVL 3 kap. 18 §). Även boendeservice 

räknas till social service. Boendeservice kan till exempel vara hjälp för ordnande av 

boendeförhållanden (SVL 3 kap. 23 §). 

Bostadsbidrag 

Bostadsbidraget, som är en av de sociala förmåner vars utbetalning sköts av Folkpensionsanstalten, 

regleras av tre lagar: lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014), lagen om bostadsbidrag för 

pensionstagare (571/2007), dessutom finns ett bostadstillägg inbakat i studiestödet (L om studiestöd 

(65/1994) 1 kap 2 § 2 pkt). Vidare regleras det om bostadsbidrag i statsrådets förordningar. Syftet 

med lagen om allmänt bostadsbidrag är ”att sänka boendeutgifterna för hushåll” (1 kap. 1§). 

Ytterligare finns det bestämmelser om militärunderstödets bostadsunderstöd i 

militärunderstödslagen, men jag lämnar denna stödform utanför fokus på grund av att den som 

stödform är rätt marginell (FPA-statistik 2015, 33). För att omfattas av lagen måste man vara bosatt 
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i Finland (1 kap. 2 §) i enlighet med de bestämmelser som finns i lagen om tillämpning av 

lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). 

För att bostadsbidrag ska betalas måste bostaden vara stadigvarande (L om allmänt bostadsbidrag 1 

kap. 7 § 1 mom.). Vidare krävs det att det utrymme där klienten uppger sig bo är avsett bör boende. 

Till hyresbostad räknas en bostad som det gjorts hyreskontrakt om (L om allmänt bostadsbidrag 1 

kap. 7 § 2 mom.). Samma bestämmelser tillämpas också på bostadsrättsbostäder (L om allmänt 

bostadsbidrag 1 kap. 7 § 3 mom.). Bostadstillägget i studiestödet är avsett för självständigt boende 

studerande samt makar eller sambor som båda har rätt till studiestöd (L om studiestöd 2 kap 14 §). 

Hur stort bostadsbidraget är bestäms genom en koefficient som gör beloppet till 80 procent av den 

differens som uppnås då man drar av bassjälvrisken från det som räknas till godtagbara 

boendeutgifter – för pensionstagare bestäms beloppet i sin tur enligt en 85 procents koefficient: 

allmänt bostadbidrag = 0,8 * (gbu-bsr) 

bsr = bassjälvrisk 

gbu = godtagbara boendeutgifter 

(FPA-statistik 2015, 28; Laitila & Viitamäki i Eerola, Kari & Pehkonen (toim.) 2009, 102; L om 

allmänt bostadsbidrag 8 § 1 mom.; L om bostadsbidrag för pensionstagare 2 kap 15 §) 

Vad som är godtagbara boendeutgifter bestäms genom bostadsarealen samt maximibelopp i euro 

per kvadratmeter. Om bostadshyran överskrider maximibeloppet, så räknas detta maximibelopp 

som godtagbara boendeutgifter. Till de godtagbara boendekostnaderna räknas också vattenavgifter: 

17 euro/person/månad och uppvärmningskostnader: i 38 euro/månad + 13 euro/person/månad för 

varje ytterligare person i hushållet (L om allmänt bostadsbidrag 2 kap. 9 § 1 mom.). I vissa delar av 

landet godkänns även högre uppvärmningsutgifter (L om bostadsbidrag 2 kap. 9 § 5 mom.; 

Statsrådets F om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2014 

(952/2013); Statsrådets F om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 

2015 (1019/2014)). Likväl är det den maximala godtagbara bostadsarealen som räknas om arealen 

överskider detta maximum. Hur stor den maximala godtagbara bostadsarealen är beror på hur 

många personer det finns i hushållet (Laitila & Viitamäki i Eerola, Kari & Pehkonen (toim.) 2009, 

102). 

Till bassjälvrisken räknas 40 procent av de inkomster som beaktas. Andelar som är mindre än 10 

euro beaktas emellertid inte (L om allmänt bostadsbidrag 16 § 1 mom.). För pensionstagare består 

självrisken av bassjälvrisk samt tilläggssjälvrisk, som till sin storlek är 40 procent av familjens 
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årliga inkomster (FPA-statistik 2015, 26). Bassjälvriskandelen är 491,51 euro om året (L om 

bostadsbidrag för pensionstagare 2 kap 11 § 1–2 mom.). Vidare innehåller denna 11:e paragraf 

bestämmelser om inkomstgränser för tilläggssjälvriskandelen. 

Beloppet på bostadstillägget i studiestödet utgör 80 procent av boendekostnader upp till 252 euro, 

förutsatt att bostadshyran är minst 33,63 euro i månaden (L om studiestöd 2 kap 14a § 1 & 4 mom.). 

Denna paragraf innehåller dock begränsningar i fall där studeranden bor i en bostad som ägs av 

hans förälder eller föräldrar samt för studerande som bor i elevhem i folkhögskola eller 

idrottsinstitut med avgiftsbelagda linjer (L om studiestöd 2 kap 14a § 2 mom.). 

Lagen om allmänt bostadsbidrag innehåller bestämmelser om maximalt godtagbara 

boendekostnader. Vilket detta maximibelopp är beror på vilken grupp kommunen man bor i hör till. 

Kommunerna är indelade i fyra grupper av vilka Helsingfors stad ensam utgör grupp I (L om 

allmänt bostadsbidrag 2 kap 10 § 3 mom.). I Helsingfors är detta maximibelopp högst av de fyra 

grupperna (tabell i L om allmänt bostadsbidrag 2 kap 10 §). För pensionstagares del omfattar grupp 

I förutom Helsingfors också Esbo, Vanda och Grankulla (Statsrådets F om grunderna för 

bestämmande av bostadsbidraget år 2015 4 §). 

Rätten till bostadsbidrag bestäms utgående från inkomsterna, samt för pensionstagare från hur stor 

egendom och förmögenhet man har (L om bostadsbidrag för pensionstagare 2 kap 13 §). Här räknas 

”de fortlöpande eller årligen återkommande bruttoinkomsterna för hushållets medlemmar” (L om 

allmänt bostadsbidrag 2 kap 12 § 1 mom.; jfr L om bostadsbidrag för pensionstagare 2 kap 12 § 1 

mom.). Alla månatliga inkomster som är minst lika stora som arbetsmarknadsstödet tas i beaktan L 

om allmänt bostadsbidrag 2 kap 12 § 2 mom.). Socialbidrag såsom bland annat studiestöd, 

utkomststöd eller barnbidrag beaktas inte som inkomster (L om allmänt bostadsbidrag 2 kap 15 §; L 

om bostadsbidrag för pensionstagare 2 kap 14 §). Studiestödet, där bostadstillägget alltså ingår, är 

en behovsprövad socialförmån. Med andra ord påverkar andra inkomster, såsom förvärvsinkomster, 

rätten till studiestöd (L om studiestöd 3 kap 17 §). För studerande som är under 20 år gamla 

påverkar dessutom föräldrarnas inkomster rätten till studiestöd (L om studiestöd 3 kap 19 §). 

 

6. Analys 

I detta kapitel redogör jag för resultatet i de intervjuer jag gjorde. Analysen baserar sig delvis på de 

första analyser jag gjorde efter att ha utfört två intervjuer i respektive yrkesgrupp. Efter att alla 
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intervjuer var utförda och materialet transkriberat delade jag in materialet i olika kategorier. Först 

kategoriserade jag materialet ur varje yrkesgrupp för sig. Efter att ha gjort detta jämförde jag de 

olika kategorierna sinsemellan och förenade dem i olika kategorier där olika yrkesgrupper var 

representerade. Jag har delat detta kapitel i fyra avsnitt, delvis utgående från de första intervjuerna 

och delvis baserat på mina kategoriseringar. Analysmetoden jag använt är innehållsanalys (se 

kapitel 2). 

6.1 Professionellt handlingsutrymme och resurser inom boenderådgivningen 

Jag ville utreda hur de olika yrkesgrupperna som intervjuades såg sitt handlingsutrymme i frågor 

som gäller hyresskuld. Boenderådgivarna ansåg den flexibilitet som gjorde det möjligt att gripa in i 

diverse situationer inom boende vilka kunde upplevas vara problematiska vara en positiv sida i 

arbetet. Särskilt möjligheten att ingripa snabbt sågs som en styrka. Också inom det sociala arbetet 

ansåg man att det finns medel att ingripa: 

 

”Mä näkisin, että meillä asumisneuvonnassa on tosi hyvin aikaa tavata asiakkaita 

hyvinkin nopealla aikavälillä, samallekin päivälle voi olla tai seuraavalle.” 

(Jag tycker att vi i boenderådgivningen har riktigt gott tom tid att träffa klienterna också på kort varsel, 

samma dag eller följande.) 

(boenderådgivare) 

 

”Et kyllä me pyritään vähän varhaisemmassa vaiheessa tapaamaan – niin kuin ottaan 

koppia asiakkaista niin kuin jotka on sen häätöuhan.. tai vaarassa menettää asuntonsa 

tai sitten vuokravelkaa alkaa olla kasvanut...” 

(Vi försöker träffa klienterna i ett lite tidigare skede – att liksom ta lyra då det gäller klienter som hotas 

av vräkning eller löper risken att förlora sin bostad eller om bostadsskulder börjat anhopas...) 

(boenderådgivare) 

 

”...mutta vaikka [häätöuhkatilanteita] tulis aika akuutisti, niin vieläkin keinoja on.” 

(… men också om det kommer rätt akuta fall med vräkningshot så finns det fortfarande medel.) 

(socialarbetare) 

 

”...asiakkaat on yhteydessä näin, että nyt on häätö tulossa, niin tääl aika myönteisesti 

suhtaudutaan niin kuin, et saatais ehkäistyä ne häädöt vuokravelan takia. Esimerkiks 
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jos on yksinäinen henkilö, niin sille yleensä pääsääntöisesti ainakin kerran 

myönnetään vuokravelat.” 

(… klienterna kontaktar oss och berättar att det nu blir vräkning och då förhåller vi oss här ganska 

positivt för att liksom kunna hindra vräkningar på grund av hyresskuld. Om det till exempel är en 

ensamstående person så beviljar vi i regel åtminstone en gång pengar för betalning av skulden.) 

(socialarbetare) 

 

”...tavallaan meil on.. aika hyvät resurssit on kyllä, että niihin myönteisesti johto 

suhtautuu.” 

(… på sätt och vis har vi rätt goda resurser, ja då, och ledningens ställning är positiv.) 

(socialarbetare) 

 

”...on.. ..alettu kehittämään, on tää et asumisneuvoja pystyy vaikuttamaan siihen, että 

jos asuu esimerkiksi ylikalliissa asunnossa HeKa [kaupunginosa] (HeKa = Helsingfors 

stads hyresbostäder, skrib. anm.) niin kuin alueella.. ..niin sitten mahdollisimman 

nopeasti pääsisi vaihtamaan edullisempaan asuntoon. Että siitä on ihan siinä meidän 

yhteistyökokouksessa sovittu että... Ja isännöitsijä otti sen esiin, että se ei ole niin kuin 

yhtiön etu tietenkään että siellä syntyy vuokravelkaa. Eikä se tietenkään ole sen 

asiakkaan etu.” 

(… man har börjat utveckla detta så att boenderådgivaren kan inverka på att om man till exempel bor i 

en överdyrt bostad i en HeKa-stadsdel ((HeKa = Helsingfors stads hyresbostäder, skrib. anm.) ... så då 

kunde man så fort som möjligt få byta till en förmånligare bostad. Vi har alltså kommit överens om 

detta vid ett samarbetsmöte att... Och disponenten tog upp att det inte är i bolagets intresse att 

hyresskuld uppstår. Och naturligtvis är det inte i klientens intresse.) 

(boenderådgivare) 

 

”Ja sitten tavallaan se, et ulkopuolinen taho näkee tän meidän toiminnan semmoisen 

niin kuin myöskin siis rahallisen hyödyn.” 

(Och sen ser en utomstående part på sätt och vis också den ekonomiska nyttan i vår verksamhet.) 

(boenderådgivare) 

 

Med andra ord såg boenderådgivarna en ekonomisk aspekt i sitt arbete, nämligen det att de kunde 

bidra till att hitta en billigare bostad. Vidare beskrevs de förebyggande elementen i arbetet som en 

resurs, såväl inom boenderådgivningen som inom det övriga vuxensocialarbetet: 
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”... mä näkisin sen niin, että se ennaltaehkäisevä työ, mihin meillä nyt niin kuin 

painotetaan, niin se on se voimavara; että pystytään hyvinkin varhaisessa vaiheessa, 

kun on kysymys vuokravelasta, niin puuttumaan tilanteeseen.” 

(… jag tycker att det förebyggande arbete som vi nu liksom lägger stor vikt på är den resurs som 

behövs för att vi ska kunna ingripa mycket tidigt då det gäller hyresskulder.) 

(boenderådgivare) 

 

”...se ennaltaehkäisevyys on niin kuin voimavara ja ollaan rakennettu semmoisia 

yhteistyön malleja sitten kiinteistöyhtiöiden kanssa ja sitten näiden niin kuin 

yhteistyökumppaneiden kanssa, niin kuin sosiaaliaseman sosiaaliohjaajien ja 

sosiaalityöntekijöiden kanssa.” 

(… förebyggandet är liksom en resurs och vi har byggt sådana samarbetsmodeller med 

fastighetsbolagen och de här samarbetsparterna, till exempel socialrådgivarna och socialarbetarna.) 

 

”...sitten joskus se on hyvä, et jos siihen niin kuin ehtii ajoissa sitten saada yhteisen 

ajan, niin hyvä se on tavata asumisneuvojankin kanssa sitten, et se sitten tavallaan 

linkittyy, siis se suunnitelma sitten etiäpäin.” 

(… ibland är det bra om man i tid kan hitta en gemensam tid, så är det bra att träffas också med 

boenderådgivaren sedan så att det hela liksom länkas samman och planen kan föras vidare.) 

(socialhandledare) 

 

”...he seuraa sitten asiakkaan polkua siitä eteenpäin.” 

(… de följer sedan klientens väg framåt.) 

(socialhandledare) 

 

Boenderådgivarna ansåg sig kunna erbjuda sådana serviceformer som det övriga socialväsendet inte 

kan. Dessutom såg de sig som ett slags ”frispelare” som kunde bemöta socialvårdsklienten i svåra 

föränderliga situationer. Till och med kunde de anse sig ersätta socialarbetare, som ansågs till alltför 

stor grad ha blivit bundna av utkomststödet och dess regelverk. Dessutom ansåg en del av 

informanterna det att boenderådgivarna kunde ta över om socialarbetaren eller socialhandledaren 

inte själv har tid att arbeta med klienter med hyresskulder: 

 

”Ehkä mä voisin sen verran vielä sanoa.. ..et periaatteessahan kaiken tän saman voi 

tehdä myöskin oman alueen siis toimeentulotuen työntekijä – nyt kun puhutaan niist 
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vuokraveloista – niin nimenomaan niissä. Kaiken saman voi tehdä oman alueen 

työntekijä ja tietysti osa tekeekin paljon samantyyppistä työtä täs 

vuokravelkatilanteessa kuin me asumisneuvojatkin, mutta se että sit on myöskin niitä 

työntekijöitä, jotka on valtavan ylityöllistettyjä, kenel ei oo aikaa ehkä lähtee 

soittelemaan, kenel ei oo ehkä aikaa lähtee neuvottelemaan, kenel ei oo ehkä 

kontakteja niihin kiinteistöyhtiöihin vielä syntynyt...” 

(Kanske jag ändå kunde säga så mycket som att allt det här också kan göras av en anställd inom 

utkomsstödet på klientens eget område – nu då vi talar om hyresskulder – ja, uttryckligen då det gäller 

dem. Allt det samma kan en anställd inom klientens eget område göra och naturligtvis sköter en del 

också samma typ av arbetsuppgifter som vi boenderådgivare också sköter, men det finns också 

anställda som har väldigt mycket arbete och inte har tid att börja ringa runt och börja förhandla och som 

inte ännu skapat kontakter till fastighetsbolagen...) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos sosiaalitoimisto lähtee tukemaan et maksaa vuokravelat, et me pystytään 

antamaan se jälkiseuranta asiakkaalle eli pystytään käymään tarvittaessa kuukausittain 

tai esimerkiksi jollain on selvitelty tai todennettu näitä vuokranmaksuja sit sen 

jälkeen, et maksaahan kuukausittain.” 

(… om socialbyrån börjar ge stöd så att klienten kan betala sina hyresskulder, kan vi erbjuda klienten 

en uppföljning, dvs. vi kan månad för månad gå igenom eller till exempel i något fall har vi rett ut och i 

efterhand konstaterat att hyresbetalningen skötts och kontrollerat att klienten verkligen betalar hyran 

varje månad.) 

(asumisneuvoja) 

 

”Niin pyritään selvittään sitten sitä tilannetta; ehkä siellä pystytään vähän joustaan 

ehkä semmosissa tilanteissa, missä muussa ei joustettais.” 

(Så försöker vi reda ut situationen, kanske det finns möjlighet till en viss flexibilitet kanske i sådana 

situationer där man annars inte skulle vara flexibel.) 

(boenderådgivare) 

 

”...mä voisin niin kuin väittää, että asumisneuvojat juuri tänään tekee enemmän 

muutossosiaalityötä kuin konsanaan sosiaalityöntekijät kerkiävät tekemään 

toimeentulotuen näkökulmasta.” 

(… jag vill påstå att boenderådgivarna med tanke på utkomststödet just i dag utför mera 

ändringssocialarbete än vad socialarbetarna någonsin hinner göra.) 

(boenderådgivare) 

 

”...mä näen kuitenkin sillä tavalla meidät niin kuin sellaisena tukitahona, joka 

tavallaan asiakkaan ehkä oman elämäntilanteen vaikeissa hetkissä niin on mukana 
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niissä kohtaamisissa – on ehkä neuvomassa ja ohjaamassa, että mistä vois yrittää 

hakea taloudellista apua, oisko tässä tehtävissä vielä jotakin, entä sit jos se asunto 

menee...” 

(… men jag ser oss som en stödjande part som på sätt och vis vid svåra stunder i klientens livssituation 

är med vid dessa möten – kanske genom att ge råd och handledning, till exempel om var klienten kunde 

söka hjälp eller om man ännu kan göra något om klienten förlorar bostaden...) 

(boenderådgivare) 

 

”...mä näen, että me ollaan niin kuin saattaen mukana joko siinä itse tapahtumassa, 

kun häätö toteutuu, mut me ollaan myös saattaen mukana ohjaamassa ja neuvomassa 

siinä aikaisemmin, kun sitä vielä ei oo tapahtunut ja kenties voidaan vielä toimia, et se 

häätö jopa peruuntuu.” 

(… jag tycker att vi finns med som ett slags ledsagare antingen då vräkningen förverkligas, men vi 

finns också med som ledsagande part som rådgivare eller handledare redan tidigare, då det inte skett 

ännu och vi kanske ännu kan göra något för att vräkningen ska tas tillbaka.) 

(boenderådgivare) 

 

Förutom tidigt förebyggande betonades också möjligheten att ingripa så att säga i sista minuten: 

 

”...tavallaan nää joilla on kaks kuukautta vuokravelkaa mutta myöskin sitten nää jotka 

on oikeuteen lähdössä, että ei oo kuulunu mitään, niin he ilmoittaa ne kaikki mulle. Et 

mä pystyn vielä tavallaan yrittään selvittää tilannetta...” 

(… på sätt och vis meddelas alla de här fallen till mig där klienterna har en hyresskuld på två månader 

och dem som ska inför domstol. Jag kan alltså på sätt och vis ännu försöka reda ut situationen…) 

(boenderådgivare) 

 

”Et vaikka sinä päivänä, kun suurin piirtein kamat pitäis kantaa ulos, niin ollaan viel 

joskus niit häätöjä peruttu että. Kyllä asumisneuvojilla, kyl meil on vaikutusvaltaa 

näihin just sinne kiinteistöön ja sosiaalitoimen kanssa niin kuin vähän vielä 

neuvotteluvaraa.” 

(Det har till exempel hänt att vi ännu den dag då möblerna skulle bäras ut lyckats få vräkningar 

inställda. Visst har vi boenderådgivare inflytande på just fastighetsbolaget och vi har ett 

förhandlingsutrymme då det gäller socialverket.) 

(boenderådgivare) 
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Inom det sociala arbetet ansåg informanterna att just det förebyggande utkomststödet gav 

handlingsutrymme. Dessutom ansåg informanterna att det fanns möjligheter till behovsprövning i 

särskilda fall. Socialarbetarna uppgav att de även kunde träffa klienter med hyresskulder: 

 

”[Ammatillinen liikkumatila] on hyvä, koska just niin kuin me voidaan myöntää, 

harkintaa käyttää. Ja onks se nyt kahden tonnin vuokravelka, niin sen jälkeen täytyy 

keskustella johtavan kanssa. Et alle sen voidaan periaattees päättää itse, mutta jos ne 

on kinkkisii, niin me kyllä jutellaan aina sitten. Ja toinen et jos aatellaan, et se on 

mennyt jo häätöön asti, et se häätöpäätös on tullut, niin me voidaan soittaa sinne 

ulosottomiehelle ja sopia sitten sen kanssa, että voidaanko siirtää sitä häätöpäivää 

esimerkiks, jos asiat on vielä kesken.” 

([Det professionella handlingsutrymmet] är bra för just så som vi kan bevilja och bedöma behovet. Om 

det är frågan om en hyresskuld på 2000 euro måsta vi diskutera saken med ledande socialarbetare. Om 

det är frågan om mindre summor kan vi i princip besluta själv men om de är besvärliga så diskuterar vi 

alltid. Och ett annat fall om man tänker att det gått så långt att vräkningsbeslutet kommit, så kan vi till 

exempel ändra på flyttningsdatumet om klienten ännu har något på hälft.) 

(socialarbetare) 

 

”No, kyllähän meillä on [ammatillista liikkumatilaa]. Aina kun mä saan tietoo, niin 

kyllä me varataan aikoja ja tehdään niit suunnitelmia asiakkaiden kanssa. Et siinä 

kohtaa tietysti yritetään puuttua...” 

(Nå visst har vi [ett professionellt handlingsutrymme]. Alltid om jag får veta om något så bokar vi tider 

och gör planer tillsammans med klienten. Då försöker vi naturligtvis ingripa...) 

(socialarberare) 

 

En konkret resurs som boenderådgivarna såg i sitt arbete var att de etablerat sig i diverse 

samarbetspartners riktning. Till exempel utgjorde de den instans av vuxensocialarbetet som 

etablerat de tätaste kontakterna med hyresvärdar, såsom det kunde konstateras i ett tidigare utplock i 

detta kapitel. Vidare ansåg boenderådgivare att boenderådgivningen kunnat organisera sig på ett sätt 

som motsvarar behovet i respektive område: 

 

”...meil on aika hyvä tämmöinen toimintamalli aina sovittu niin kuin kaikille eri 

alueille; sen alueiden tarpeen mukaan on sit lähdetty kehittään sitä.” 
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(… vi har alltid kommit överens om en rätt bra verksamhetsmodell på alla områden och enligt behovet 

på de olika områdena har vi satt i gång utvecklandet av området.) 

(boenderådgivare) 

 

”Ja sitten nää yhteistyökuviot on kuitenkin sillä tavalla pitkän ajan myötä kehittyneet 

semmoiseks sujuvaksi; kun niit on niin kuin hiottu kuin moni muu asia tässä vaiheessa, niin 

pystyy sitten hyvin tavallaan niitä käyttäen.” 

(Och samarbetsformerna har i loppet av en lång tid utvecklats så att de löper smidigt och många saker 

har nu justerats så att man nu på sätt och vis kan fungera och tillämpa detta.) 

(boenderådgivare) 

 

”Ja sitten kun on luotu nää yhteistyökuviot, niin esimekiks mun alueella, tässä ton HeKa 

[kaupunginosa]  kanssa toimin sillä tavalla, että he niin kuin antaa mulle sen tiedon jo niistä 

jotka on niin kuin kaksi kuukautta vuokravelkaa. Et mä pystyn niin kuin etukäteen jo 

ottamaan yhteyttä näihin, jos näyttää siltä että tarvii apuu...” 

(Och sen då samarbetsformerna är skapade till exempel på mitt område, så fungerar jag med 

[stadsdelen] HeKa så att de informerar mig redan om klienter som har hyresskulder för två månader. Så 

att jag liksom på förhand kan kontakta klienterna om de ser ut att behöva hjälp...) 

(boenderådgivare) 

 

Utbudet på diverse arbetsformer (Kinni 2013) upplevdes dessutom som ett rörlighets- och 

resursbringande element: 

 

”...on tehty maksusuunnitelmia.” 

(… vi har gjort upp avbetalningsplaner.) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos sosiaalitoimisto lähtee tukemaan et maksaa vuokravelat, et me pystytään 

antamaan se jälkiseuranta asiakkaalle...” 

(… om socialbyrån börjar bevilja stöd och betalar hyresskulder, då kan vi erbjuda klienten en 

uppföljning.) 

(boenderådgivare) 

 

”Et se ennaltaehkäisevyys on yks tämmöinen niin kuin hyvä keino.” 



43 
 

(Förebyggandet är liksom ett bra sätt.) 

(boenderådgivare) 

 

”Et mä pystyn niin kuin etukäteen jo ottamaan yhteyttä näihin, jos näyttää siltä että 

tarvii apuu” 

(Så att jag liksom på förhand kan kontakta klienterna om de ser ut att behöva hjälp.) 

(boenderådgivare) 

 

”Ja sitten asumisneuvonnan liikkumatila perustuu asiakastilanteissa 

kokonaisvaltaiseen sosiaaliseen...” 

(Och dessutom baserar sig boenderådgivningens handlingsutrymme i klientmöten på en social helhets-) 

(boenderådgivare) 

 

”Me tavataan nimenomaan asiakkaita.. .. Ja sitten parityöskentely, seuranta ja kaikkee 

muuta mahdollista...” 

(Vi träffar uttryckligen klienter… Och dessutom arbete i par, uppföljning och allt möjligt annat…) 

(boenderådgivare) 

 

Boenderådgivarna såg sig som ett slags brobyggare mellan klienterna och andra instanser såsom till 

exempel socialmyndigheten eller hyresvärden. Samtidigt ansåg de att boenderådgivaren som 

representant för socialväsendet kunde återskapa hyresvärdens tillit till hyresgäst som inte betalat 

hyra: 

 

”...voidaan neuvotella sinne sossuun päin, sillä tavalla minulla vähän 

toimeentulotukipohjaa myös, mutta periaatteessa jos vaan saa jonkinlaiset suhteet 

sinne sosiaaliasemalle pystyy käymään niitä neuvotteluja. Mä näkisin että pystyy 

puhumaan asiakkaan puolesta, jos on oikeen vaikee ongelma, joku päihde tai 

tämmönen.” 

(… vi kan förhandla med socialbyrån, på det sättet har jag också en uppfattning om klientens utkomst, 

men i princip så kan man förhandla om man lyckats få kontakter till socialbyrån. Jag anser att man kan 

tala för sin klient om det är frågan om ett väldigt svårt problem, till exempel droger.) 

(boenderådgivare) 
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”...ollaan rakennettu semmoisia yhteistyön malleja sitten kiinteistöyhtiöiden kanssa ja 

sitten näiden niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa, niin kuin sosiaaliaseman 

sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Että niitten avulla ollaan saatu 

sellaisia aika toimiviakin malleja rakennettua.” 

(... vi har byggt sådana samarbetsmodeller med fastighetsbolagen och de här samarbetsparterna som till 

exempel socialrådgivarna och socialarbetarna på socialbyrån. Med deras hjälp har vi lyckats bygga till 

och med rätt väl fungerande modeller.) 

(boenderådgivare) 

 

”...voidaan järjestää niitä verkostotapaamisia ja -keskusteluita.” 

(… vi kan ordna nätverksträffar och -diskussioner.) 

(boenderådgivare) 

 

”...aika monet vuokranantajatahot – mullahan itselläni on myöskin yksityisiä ja on 

näitä muita firmoja elikkä koko tän [alueen] toimipisteen katujaon mukainen alue – 

niin siel on moni vuokranantaja jopa ihan iloinen siitä, että asumisneuvoja soittaa 

vuokravelkatilanteessa asiakkaan kanssa ja ovat hyvin paljon sovittelevampia. Elikkä 

kun he tietää, et on joku taho, joka seuraa, joka auttaa, niin on sit niitä tilanteita, et 

ihan yksityisetkin vuokranantajat niin on voinut jopa perua tai antaa 

jatkoasumisaikaa.” 

(… rätt många hyresvärdar – på mitt område som omfattar gatufördelningen för det här kontoret finns 

också privata hyresvärdar och andra firmor – där är många hyresvärdar direkt glad över att 

boenderådgivaren ringer tillsammans med klienten då det är fråga om en situation att klienten har 

hyresskulder och då är de mycket mer medgörliga. Då de alltså vet att det finns någon som följer med 

situationen och hjälper, då kan det hända att också helt privata hyresvärdar kan ta tillbaka vräkningen 

och låta hyresgästen bo vidare.) 

(boenderådgivare) 

 

”Et jos aisiakas vaan sanoo itse, niin aika moni vuokranatajataho aattelee et: ”Okei, et 

sul on vuorkavelkaakin syntynyt. Et miten se tilanne tästä muuttuis?”. Mut sit kun he 

tietää, et siel on työtä tekevä taho takana, niin heille syntyy sellainen käsitys, et 

asiakas on oikeesti halukas tekemään tän asian eteen töitä eikä halua päästää tilannetta 

enää uudestaan tähän samaan jamaan.” 

(Att om klienten bara säger själv att hyresvärdarna tänker att ”OK du har hyresskulder också. Hur kan 

det ha blivit ändring på det här?” Men sen om hyresvärdarna vet att klienten får stöd från någon som 

arbetar för honom, så tänker de att klienten på riktigt är villig att göra något för saken och att klienten 

inte på nytt vill låta situationen bli så dålig.) 

(boenderådgivare) 
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”...mä näen hirveen hyvänä et on meit asumisneuvojia koska tota niin meil on sitten se 

ihan tavallaan oma aika tähän tehtävään varattava ja on varattu. Ja sit se, että meil on 

myöskin niit hyviä kontakteja sinne vuokranantajatahoihin ja ehkä luottamusta 

myöskin siihen meidän työskentelytapaan, joka sit edesauttaa asiakkaita näissä 

vaikeissa tilanteissa.” 

(… jag tycker att det är väldigt bra att vi boenderådgivare finns till eftersom vi då har arbetstid som är 

vikt för den här uppgiften. Dessutom har vi också goda kontakter till hyresvärdarna som kanske har 

förtroende för vårt arbetssätt som hjälper klienterna i de här svåra situationerna.) 

(boenderådgivare) 

 

”No, kyllähän ne niin kuin ainakin täs [alueen] asemalla on oikein hyvät, joka 

varmaan perustuu siihen hyvään yhteistyöhön, mikä meil on tänne rakennettu niin 

kuin tän sosiaaliaseman henkilökunnan kanssa ja sitten näitten ympäröivien – meil on 

neljä isoo kiinteistöyhtiötä, kaupungin tässä – niin myös se että sinne ne 

yhteistyörakenteet on tosi hyvät ja ne on kunnossa.” 

(Nå, visst är de goda åtminstone här på kontoret vilket säkert baserar på att vi samarbetar så bra, detta 

har vi byggt upp tillsammans med personalen på socialbyrån och fastighetsbolagen här omkring – vi 

har fyra stora fastighetsbolag i den här delen av staden – så är också samarbetsstrukturerna med dem 

verkligen bra och fungerande.) 

(boenderådgivare) 

 

”Me ollan tänne aika hyvin verkostoiduttu ja toki muihinkin vuokranantajatahoihin, et 

eihän ne oo vaan ne kaupunginkiinteistöt ja sitten nää yleishyödylliset SATOt – tai no 

eihän se, vapaarahoitteiset, sanotaan SATO – S-Asunnot esimerkiks, joka on täs 

[alueella] yks talo, niin niiden kans tehdään kyl tiiviisti kans yhteistyötä.” 

(Vi har nätverkat rätt bra och visst också med hyresvärdar på annat håll, alltså inte bara med stadens 

fastigheter och dessutom med allmännyttiga SATO och sådana – ja det är ju fritt finansierat – till 

exempel S-Asunnot som har ett hus här på området, också med dem har vi ett tätt samarbete.) 

(boenderådgivare 

 

Boenderådgivning kan alltså ses som ett slags socialt arbete i nätverk (Kinni 2013). En annan fördel 

som boenderådgivningen ansågs ha var att den sänkt tröskeln mellan klienten respektive 

socialmyndigheten (som alltså i detta fall är lika med boenderådgivaren): 

 

”...ollaan silleen helpommin lähestyttävä kohta kuin sosiaalitoimisto...” 

(… vi är på något sätt lättillgängligare än socialbyrån …) 

(boenderådgivare) 
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”Mä näkisin, että pystyy puhumaan asiakkaan puolesta; jos on oikein vaikea ongelma, 

joku päihde- tai tämmöinen. Henkilö ei pysty tai ei uskalla tuoda sitä, niin voi olla, 

että asiakasneuvojan kautta pystytään tuomaan sitä infoa sinne ylöspäin.” 

(Jag tycker att man kan tala för klienten om det är frågan om ett riktigt svårt problem, ett drogproblem 

eller något liknande. Personen i fråga kan inte eller vågar inte föra fram det, så det kan hända att vi 

genom klientrådgivningen kan föra vidare informationen.) 

(boenderådgivare) 

 

”...asumisneuvoja voi olla siinä sitten se niin kuin yhteistyökumppani, et voi 

asiakkaan kans yhdessä sitten lähestyä työntekijää.” 

(… boenderådgivaren kan vara med liksom i funktion av samarbetspartner och tillsammans med 

klienten vända sig till den anställda.) 

(boenderådgivare) 

 

”Tehdään sellaisia maksusuunnitelmia, jotka on rakennettu sen varaan mikä on 

asiakkaan maksukyky...” 

(Vi gör upp sådana betalningsplaner som utgår ifrån klientens betalningsförmåga…) 

(boenderådgivare) 

 

I de flesta fall träffar boenderådgivningarna dem som hamnat i svårigheter innan socialarbetaren 

träffar dem. Boenderådgivarna var ense om att det skett en ökning i behovet av den service de 

erbjuder. Detta kunde förklaras ur individuell synpunkt genom förändringar i brukarnas situation 

eller genom att klienterna lättare funnit servicen inom boenderådgivningen eller ur helhetsmässig, 

samhällelig synpunkt genom förändringar i samhället, såsom i följande citat: 

 

”...kun tulee taantumaa ja lisääntyy työttömyys esimerkiks, niin silloin aina tulee 

semmoisia uusia asiakkuuksia.” 

(… vid konjunkturnedgångar och ökad arbetslöshet till exempel, då får fi alltid nya klienter.) 

(boenderådgivare) 

 

Individuella orsaker återförklarades bland annat på följande sätt: 
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”Että semmoinen niin kuin elämäntilanteen.. muutos niissä tuloissa saattaa vaikuttaa 

siihen, että se näkyy esimerkiks sitten semmoisena vuokranmaksuvaikeutena – että 

sitten tulee sitä vuokravelkaa. Ehkä elämäntavat säilyy niin kuin samanlaisina ja ne 

menot samanlaisena, vaikka ne tulot tippuu – esimerkiksi näin niin.” 

(Att liksom en ändrad livssituation, en ändring av inkomsterna kan leda till att det sedan känns som 

svårigheter att betala hyran – att det uppstår hyresskulder. Levnadsvanorna och utgifterna förblir kanske 

oförändrade fastän utgifterna sjunker – så här till exempel kan det gå.) 

(boenderådgivare) 

 

”Eli mä mietin, onko se siitä että asiakkaat on löytänyt paremmin sen, siitä puhutaan 

enemmän...” 

(Jag undrar alltså om det är så att klienterna lättare funnit det, det talas mera om det…) 

(boenderådgivare) 

 

”On tietysti niitä, jotka jättää sen vuokran maksamatta vaan sen takii, et ei viitsi, ja 

jättää monesta paikasta ja on paljon vuokravelkaa suuntaan ja toiseen mut et tota kyl 

siel...” 

(Det är klart att det finns sådana som låter bli att betala hyran bara för att de inte ids, och lämnar efter 

sig hyresskulder på många ställen, men alltså...) 

(skuldrådgivare) 

 

En av de intervjuade såg även skillnader mellan generationer då det gäller behovet av service som 

erbjöds: 

 

”Että se tarve on erilainen niin kuin ikäihmisillä...” 

(Att behovet är annorlunda än hos äldre människor…) 

(boenderådgivare) 

 

”Mutta aina ikäihmiset on semmoinen asiakasryhmä, joka on sen vuokran maksanut 

aina, vaikka muuhun elämiseen sitä rahaa on jäänyt vähemmän. Ja sitten näkyy nuoret 

sellaisena omana, hyvin erilaisena ryhmänä sitten; tarpeet on erilasia.” 

(Men äldre människor är alltid en sådan klientgrupp som alltid betalat sin hyra också om det blivit över 

mindre pengar för livet i övrigt. Och sen kan vi se ungdomar som en egen, mycket annorlunda grupp; 

behoven är olika.) 

(boenderådgivare) 
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”...kun se vuokra on kuitenkin se iso, niin koetetaan maksaa kaikkea pientä ja 

ajatellaan, että jätetään se yhden kuukauden vuokra vaikka maksamatta, et kyllähän 

sitten saa sen jollain tavalla kiinni.” 

(… då hyran ändå är den stora utgiften, så försöker man betala allt möjligt smått och tänker att man till 

exempel kan låta bli hyran för en månad, på något sätt kan man visst få ifatt det sen.) 

(boenderådgivare) 

 

”...varsinkin jos otetaankin pankkilainoja, niin sit mietitään niin, että ne koetetaan 

hoitaa ja jätetään se vuokra maksamatta.” 

(… i synnerhet om klienten tagit banklån, så försöker han sköta lånen och då låter han bli att betala 

hyran.) 

(boenderådgivare) 

 

”...tahtoo olla, et se (vuokra) on se viimeinen...” 

(… det blir lätt så att hyran är det sista…) 

(boenderådgivare) 

6.2 Det sociala arbetet och förebyggande av vräkning 

De intervjuade var nöjda med de medel som användes inom det sociala arbetet, till exempel det 

förebyggande utkomststödet, i syfte att förebygga vräkning. Bland annat så fick den 

behovsutredning socialarbetaren använde förståelse, till exempel om klienten råkade vara en 

barnfamilj. Barnfamiljer utgör faktiskt den största klientgruppen (Kinni 2013). De intervjuade hade 

något delade synsätt på vikten att ta barnfamiljers särbehov i beaktan. En del såg det som en 

lagstadgad plikt hänvisande till barnskyddslagen: 

 

”...esimerkiks lapsiperheiden asunnottomuutta säätelee muun muassa lastensuojelulaki 

selkeesti että. Kun on.. velvollisuus on tota antaa taloudellista tukea siihen 

tilanteeseen...” 

(… till exempel barnfamiljers bostadslöshet regleras helt klart bland annat av barnskyddslagen. Då det 

är vår skyldighet att bevilja ekonomiskt stöd i en sådan situation...) 

(boenderådgivare) 
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”Et tää on niin kuin tavallaan hyvä asia, et yritetään niin kuin vähän toisella tavalla 

miettii ja puuttua sitten siihen asiaan että.” 

(Det är på sätt och vis bra då man tänker lite annorlunda och ingriper i saken.) 

(boenderådgivare) 

 

Å andra sidan kunde de intervjuade mena att egenskapen av barnfamilj kunde utnyttjas av vissa 

klienter. Det kunde till exempel hända att dessa brukare utgick från att det var lättare att undgå 

vräkning ifall det var frågan om barnfamiljer: 

 

”Niin valitettavan usein siinä käy sit niin, että maksetaan kun lapsiperhe; et se on se 

peruste – tavallaan maksetaan se vuokravelka pois kun lapsiperhe: ”Eihän me voida 

jättää lapsiperhettä asunnottomaks”...” 

(Så tyvärr går det ändå ofta så att vi betalar för en barnfamilj – att vi betalar bort hyresskulden då det är 

fråga om en barnfamilj: ”Vi kan ju inte låta en barnfamilj bli utan bostad” ...) 

(boenderådgivare) 

 

”Ja ehkä sit vähän tuudittaudutaan semmoiseen ajatukseen, että kun mul on nyt nää 

lapset, niin meidät aina tästä sit jotenkin pelastetaan kuitenkin. Et vähän käytetään niin 

kuin hyväkskin sitä.” 

(Och så kanske man lite invaggar sig i tanken att då jag nu har de här barnen så blir vi nu alltid ändå 

räddade till slut på något sätt. Man utnyttjar det också lite.) 

(boenderådgivare) 

 

Vidare menade de flesta av de intervjuade att socialarbetarnas och -handledarnas arbete präglas av 

ett ökat behov av den service de producerar. Samtidigt ansågs Helsingfors stads sparåtgärder sätta 

extra tryck på det sociala arbetet: 

 

”...heil [Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön palvelupisteessä] oli ehkä 

asiakasmäärät niin suuria että heil ei aina ehkä ollut sellaisella volyymilla 

mahdollisuus osallistua asiakkaiden arkeen ja elämään ja järjestelyihin kuin ehkä 

asiakasperhe olis tarvinnut, mutta he hoiti työnsä hienosti totta kai, mut heillä oli 

valtava asiakasmäärä – että sekin kyl selkeesti näkyy asiakkaiden ja perheiden 

elämässä.” 
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(… vid enheten för Helsingfors stads vuxensocialarbete hade de kanske så stora klientmängder att de 

inte alltid hade möjlighet att delta med sådan volym i klienternas vardag och liv och arrangemang som 

kanske skulle ha behövts för klientfamiljen, men de skötte fint sitt arbete, så klart, men de har väldigt 

mycket klienter – och det kan tydligt ses i klienternas och familjernas liv.) 

(boenderådgivare) 

 

”Mut aika tota huonosti sosiaalitoimi, totta kai heilläkin säästötoimet kun rahaa 

kaikilla vähän, niin he eivät kovin mielellään noita vuokravelkoja lähde tosta noin 

vaan maksamaan.” 

(Men rätt dåligt betalar socialverket, det är klart att de också är tvungna till sparåtgärder då det är så ont 

om pengar över allt, så de betalar inte hyresskulder så där utan vidare.) 

(skuldrådgivare) 

 

”Mä näen että se työn määrä on tällä hetkellä niin huisi, että se jää paljon siihen 

akuuttien, ns. tulipalojen ehkäisyyn, elikkä tehdään niitä akuutteeja myöntäviä 

päätöksiä, mutta se seuranta monella varmaan jää, koska se työn määrä on niin huima. 

Ja uskon että työntekijät varmaan haluaisivat toimia ennaltaehkäisevälläkin mielellä, 

että pystyis tekemään sitä seurantaa.” 

(Jag anser att arbetsmängden just nu är så väldig att man bara har tid att förebygga akuta, sk. bränder, 

dvs. akut fatta positiva beslut, men uppföljning har vi inte tid med, då det är så mycket arbete. Och jag 

tror att de anställda säkert skulle vilja arbeta också förebyggande så att det skulle finnas möjlighet till 

uppföljning.) 

(boenderådgivare) 

 

”...et varmaan siellä toimeentulotukityössä näkyy se, että siellä varmaan.. siel on niin 

valtava se asiakaspohja ja valtavasti menee aikaa siihen niin kuin 

perustoimeentulotukeen. Et työhän on paljon semmoista korjaavaa ja niin kuin 

tulipalojen sammuttelua.” 

(… och säkert kan man där i enheten för utkomststöd se att klientbasen är så väldigt stor och att det går 

väldigt mycket tid till att sköta det grundläggande utkomststödet. Arbetet är alltså till stor del 

korrigerande och liksom släckande av bränder.) 

(boenderådgivare) 

 

Det sociala arbetet idag beskrevs, såsom man i de ovanliggande citaten kan läsa, som ett ”släckande 

av bränder”, det vill säga att det ökade behovet för servicen minskat de möjligheter som finns för mer 

långsiktigt socialt arbete. Detta långsiktiga sociala arbete, såsom till exempel helhetsmässig 

kartläggning av klientens behov, blev alltså alltför ofta överskuggat av detta så kallade släckande av 

bränder. 
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Det förebyggande utkomststödet ansågs vara otillräckligt om till exempel klienten upprepade gånger 

lät bli att betala sin hyra, även om ingripande i hyresskulder i sig ansågs vara en bra sak. Emellertid 

ansågs de ytterligare preventivåtgärder som fanns i syfte att förebygga vräkningar hamna i 

skymundan i och med att socialarbetarnas arbetsbörda vuxit. I varje fall betonades vikten av 

helhetsmässigt och planläggande arbete med klienten i sådana fall då hyresskulder uppstår: 

 

”Niin näkee, että siellä niin kuin on sitä, että työntekijä säännöllisesti tapaa asiakasta. 

Et pystyy siihen, et se on semmoista suunnitelmallista ja siinä on sitä jatkuvuutta ja 

varmasti ehkäistään myöskin niitä häätöjä sillä, että ihminen on niin kuin siinä niin 

kuin asiakkuudessa ja on sitoutunut myöskin.” 

(Då ser man att den anställda träffar sina klienter regelbundet. Att man ska kunna arbeta planerat och 

kontinuerligt och säkert kan man hindra vräkningar genom att en person finns med i klientrelationen 

och förbunden till arbetet.) 

(boenderådgivare) 

 

En förutsättning för långsiktigt socialt arbete ansågs vara att även klienten förbinder sig i arbetet. 

Dessutom betonades också vikten av egen motivation hos klienten: 

 

”Mutta mä kyl nään, että jos asiakkaalta löytyy oma se motivaatio ja semmoinen, että 

on sitten yhteydessä ja tulee tapaamiselle, niin kyl sitä apua saa.” 

(Men jag tycker att om klienten själv är motiverad och sedan tar kontakt och kommer till träffen, då får 

han säkert hjälp.) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos se asia on semmoisessa mallissa, et kun tähän mun luokse joku asiakas tulee, 

niin siinä kohtaa resurssit piisaa. Mut se tosiaan, et meil on monesti asiakkailla se 

ongelma, et he tulee vasta siinä vaiheessa, kun heil on se ulosottomiehen päätös, jossa 

lukee että häätö tapahtuu kahden viikon päästä. Et siinä kohtaa sitten jos ne paperit 

tulee niin et mul on siel häätöpäätös, niin niin nopeeseen reagointiin niin 

todennäköisesti aika ei piisaa. Et silloin se täytyy tavallaan – väitän, että esimerkiks 

sosiaalitoimiston systeemit pystyy paljon nopeemmin reagoimaan niihin – ja sit taas 

ku meil on kuitenkin rajatut systeemit periaatteessa niin kuin mitä keinoja voidaan 

käyttää...” 

(… om klienten har det så ställt att han kommer till mig, så då räcker nog resurserna till. Men vi har 

verkligen ofta sådana problemfall att klienter kommer först då de fått utmätningsmannens beslut där det 

står att vräkningen sker om två veckor. Att om papperen kommer då vräkningsbeslutet redan finns, då 
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är det osannolikt att tiden inte räcker för så snabb reaktion. Då påstår jag att socialbyråns system kan 

reagera snabbare medan vi i princip har en mera begränsade uppsättning medel som kan användas...) 

(skuldrådgivare) 

 

”...sanotaan just, tää että onko näihin asuntohäätöjen ehkäisyyn, niin sehän et monesti 

se asiakas ottaa meihin ihan liian myöhään yhteyttä. Et suunnilleen jos tavaroita 

kannetaan ulos, niin silloin on keinot aika vähissä. Ja sithän mä taas täs omassa työssä 

niin aika paljon mä näen, että henkilö ei oo vielä kääntynyt sosiaalitoimen puoleen. 

Niin oon pyrkinyt siihen, että sosiaalityön kans entistä enempi yhteistyötä. Ja sit 

mietitty yhdessä, et voitaisko täältä esimerkiks just tällä sosiaalisella luotolla antaa 

joku osa vaikka vuokravelasta ja jos sosiaalitoimi tulis sitten vastaan et ne antais 

jonkun osan ja saatais sitä kautta estettyä se häätö.” 

(… man kan säga att då det gäller förebyggandet av vräkning från bostad ofta är så att klienten 

kontaktar oss alltför sent. Då bohaget ungefär bärs ut då finns det inte så mycket vi kan göra. Och i mitt 

arbete kan jag rätt ofta se att personen i fråga ännu inte vänt sig till socialverket. Därför har jag strävat 

efter att åstadkomma ett tätare samarbete med socialarbetet. Sen har vi tillsammans tänkt över om det 

kunde vara möjligt att till exempel med social kredit bidra till en del av hyresskulden och om 

socialverket sedan kunde hjälpa till och ge en del så att vi på det sättet kunde hindra vräkningen.) 

(skuldrådgivare) 

 

”Toki siellä sitten putoaakin asiakkaita.” 

(Visst faller också en del klienter bort där sen.) 

(boenderådgivare) 

 

”Että nuorten kohdalla varsinkin on sitä ongelmaa enemmän, että ei mennä 

tapaamisille. Ja sitten voi olla, et ne asiat jää niin kuin hoitamatta ja mennään niin 

kuin tosi pitkälle siinä vuokravelan suhteen.” 

(Bland de unga förekommer det oftare att man inte kommer till träffen, vilket är problematiskt. Och då 

kan det hända att saken inte sköts och hyresskulderna bara växer och växer.) 

(boenderådgivare) 

 

Ingripande i hyresskulder var emellertid inte den enda åtgärden som togs upp i syfte att förebygga 

vräkningar. Informanterna påpekade också att det finns betalningsprogram med vilkas hjälp man 

samtidigt kunde stötta klienten då hon eller han betalar av på sin hyresskuld. Det kunde till exempel 

hända att man stödde klienten med matpenning samtidigt som han betalade av på sin hyresskuld. 
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Samma låga tröskel som ansågs finnas i boenderådgivningen ansågs dock inte finnas i det 

konventionella sociala arbetet. Vikten av personlig motivation var en annan faktor som 

informanterna betonade: 

 

”...siellä [sosiaalitoimessa] on paljon sellaista halua ja ammattitaitoa niin kuin puuttua 

näihin tilanteisiin, jos asiakas itse on niin kuin motivoitunut ja osaa niin kuin hakeutua 

sen avun piiriin.” 

(… vid socialverket finns vilja och yrkeskunskap att ingripa vid de här situationerna om kunden själv 

liksom är motiverad och kan söka sig dit där hjälpen finns.) 

(boenderådgivare) 

 

”...sen, et asiakas tavallaan itse ottaa sen vastuun sitten siitä tilanteesta ja myöskin 

sitten kantaa.” 

(… det att klienten sen själv tar ansvaret för situationen och också bär det sen.) 

(boenderådgivare) 

 

”...mä kyl nään, että jos asiakkaalta löytyy oma se motivaatio ja semmoinen, että on 

sitten yhteydessä ja tulee tapaamiselle, niin kyl sitä apua saa.” 

(… jag tycker att om klienten själv är motiverad och så där och tar kontakt och kommer till träffen, så 

visst finns det hjälp att få.) 

(boenderådgivare) 

 

”...kun niillä on pelko mennä sinne sosiaalitoimistoon.” 

(… då de är rädda att gå till socialbyrån) 

(boenderådgivare) 

 

”Mutta sitten on semmoisia asiakaskuntia, jotka kokee tuon ihan ylivoimaisena sitten 

kääntyä vaikka niin kuin sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan puoleen. Et kynnys voi olla 

tosi korkea.” 

(Men sen finns det klientgrupper som tycker att det är helt omöjligt att vända sig till till exempel en 

socialarbetare eller socialrådgivare. Tröskeln kan vara verkligen hög.) 

(boenderådgivare) 
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”...koetaan että: ”Se ei ole minua varten.” – monesti joutuu ihmisiä kannustamaan 

siihen, että joskus on tilanteita, että on oikeus hakea sitä toimeentulotukea. Saattaa 

olla että on vaikka tehty myönteisiä päätöksiäkin tuota toimeentulotuessa, mutta 

asiakas ei oo saanut toimitettua jotain vuokranmaksulomaketta.” 

(… man tycker att ”Det är inte för mig.” – ofta får vi lov att uppmuntra folk så att de inser att det kan 

finnas situationer då man har rätt att ansöka om utkomststöd. Det kan till exempel hända att det till och 

med fattat ett positiv beslut på enheten för utkomststöd, men klienten inte skickat in någon blankett för 

betalning av hyran.) 

(boenderådgivare) 

6.3 Bostad först 

Boenderådgivarna fick också frågan hur de upplevde att Bostad först-principen fungerar i deras 

arbete. Bostad först eller housing first är en metod inom det sociala arbetet som kommer från USA 

och som poängterar vikten av boende. Teorin baserar sig på att man inte kan ingripa i övriga 

bakomliggande problem, såsom till exempel mental ohälsa eller missbruksproblem förrän klientens 

boende är ordnat. Housing first betonar vikten av självständigt, icke-institutionellt boende 

(Tsemberis 2010, http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-

periaate/ae_keskeiset_periaatteet). 

Housing first ansågs vara ett bra utgångsläge men informanterna betonade emellertid att klienten 

måste ha förutsättningar att bo självständigt: 

 

”... kaikki ihmiset ei pysty tai ei halua asua itsenäisesti...” 

(… alla människor kan eller vill inte bo självständigt…) 

(boenderådgivare) 

 

”...sitten mä oon taas kerran huolissani siitä, et on olemassa joukko ihmisiä, jotka ei 

oikein niin kuin voi tarpeeks huonosti mutta sitten taas ne ei oikein oo siellä ihan 

siellä niin kuin, miten sanoiskaan, olla oman elämänsä hallinnan siellä niin kuin 

kuninkaitakaan...” 

(… men jag är också bekymrad över att det finns en del människor som inte har det tillräckligt dåligt 

men som ändå inte riktigt har kontroll över sitt liv...) 

 

”Et eihän kaikki edes halua asua yksin tai jotkut haluaa asua esimerkiks asuntolassa 

koko ikänsä – tai jotkut myös haluaa asua siel teltassa...” 

http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-periaate/ae_keskeiset_periaatteet
http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/asunto_ensin_-periaate/ae_keskeiset_periaatteet
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(Alla vill ju inte ens bo ensamma eller en del vill till exempel bo på ett boende hela livet – eller en del 

vill också bo i ett tält...) 

(boenderådgivare) 

 

Dylikt självständigt boende kunde anses samtidigt också behöva stöd vid sidan om: 

 

”... jos siellä asumisen historiassa on ollut niin kuin vakavia tämmöisiä niin kuin 

ongelmia vuokranmaksun ja asunnosta niin kuin huolehtimisen suhteen, niin ihminen 

ehkä tarvitsisi semmoista tiivistä tukea ja ohjausta...” 

(… om en persons boendehistoria innehåller allvarliga problem då det gäller betalning av hyra eller 

skötsel av bostaden, då behöver personen kanske intensivare stöd eller handledning...) 

(boenderådgivare) 

 

Informanterna ansåg att nya servicestrukturer är nödvändiga för att detta över huvud taget ska 

förverkligas. 

6.4 Boendekostnader och socialskyddets tillräcklighet 

I min studie vill jag också ta upp den sociala grundtrygghetens betydelse i situationer då hot av 

vräkning uppstår. Till exempel kan plötsliga nedsving i individers och familjers utkomst skapa nya 

oförväntade situationer som kan vara svåra att komma över. En annan faktor som påverkar här kan 

vara att bostadshyran plötsligt höjs och att denna höjning skapar ett större gap i individens eller 

familjens ekonomi. 

Att beakta de orsaker som föranleder vräkning samt hot om vräkning var något som 

boenderådgivarna ansåg vara viktig. Dessa orsaker kunde till exempel vara individuella, såsom 

orsaker som hänförde sig till livshållning. Å andra sidan kunde man också betrakta samhälleliga 

förhållanden, såsom till exempel förändringar i de ekonomiska konjunkturerna. Till exempel kunde 

arbetslöshet och därav förorsakad försvagad utkomst antas ligga bakom och i vissa fall kunde 

sådana förändringar vara plötsliga och överraskande för brukaren: 

 

”...kun tulee taantumaa ja lisääntyy työttömyys esimerkiks, niin silloin aina tulee 

semmoisia uusia asiakkuuksia. Että semmoinen.. muutos niissä tuloissa saattaa 

vaikuttaa siihen, että se näkyy esimerkiks sitten semmoisena 

vuokranmaksuvaikeutena.” 
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(… vid konjunkturnedgångar och ökad arbetslöshet till exempel, då får fi alltid nya klienter. En sådan 

ändring i inkomsterna kan medverka till att klienten får svårigheter att betala sin hyra.) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos tulee tällainen yllättävä tilanne, että väheneekin työtunnit tai sairastuu tai 

irtisanotaan tai mitä tahansa, joku yllättävä tilanne, niin totta kai sit se on sitten vielä 

hankalampi selvitä siitä ylikalliista, kun siitä kohtuuhintaisestakin ois vaikee selvitä.” 

(… om en sån överraskande situation uppstår att antalet arbetstimmar minskar eller att man blir sjuk 

eller uppsagd eller vad som helst, en överraskande situation, så då är det klart att det blir ännu 

besvärligare att klara alltför dyra hyror, då det också kunde vara svårt att klara en skälig hyra.) 

(boenderådgivare) 

 

”...kyllä niitä pikkuhiljaa rupee tulemaan, siis lapsiperheitä jossa vanhemman on ihan 

normisti töissä ja pitäis tulla toimeen mut sit tulee joku äkillinen tilanne ja sitten se 

romahdetaan ja tullaan korkeelta alas.” 

(… ja, de börjar förekomma så småningom, dvs. barnfamiljer där en av föräldrarna arbetar helt normalt 

så att de borde klara sig, men sen uppkommer en plötslig situation och så rasar allt samman och det blir 

ett högt fall.) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos niin kuin nopeesti putoaa esim., sanotaanko nyt vaikka korkealta.. tai 

palkkatulosta ylipäänsä putoaa työmarkkinatuelle, niin siinähän se pudotus on kova ja 

siinähän pitää opetella elämään uudelleen tällä tuella sitten. Mut sittenkin kun on 

pidempään ollut toimeentulotuen asiakkaana, niin se on sit eri näkökulma.” 

(… om man råkar ut liksom för ett högt fall eller över huvud taget tidigare fått lön för arbete och nu tar 

emot arbetsmarknadsstöd, så är det ju rätt tufft och man får sedan lov att lära sig att leva på ett nytt sätt 

med stödet. Men också om man en längre tig varit utkomstsödsklient, då är ju perspektivet ett annat.) 

(socialhandledare) 

 

”...yleensä mitä parempi tulotaso ollut, niin sitä vaikeampi sit siihen on tottua siihen 

heikompaan tulotasoon.” 

(… vanligen är det så att ju högre inkomstnivå man haft dess svårare är det att vänja sig med en lägre 

inkomstnivå.) 

(socialhandledare) 
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Övriga förändrade livssituationer informanterna fäste uppmärksamhet vid var bland annat plötsligt 

insjuknande – såväl somatiskt som mentalt. Dessutom kunde beroendeproblem, såsom spelberoende 

eller alkohol-/narkotikamissbruk ses ligga bakom. Utkomststödet ansågs inte täcka de nuvarande 

levnadskostnaderna. Även andra betalningssvårigheter än sådana som berodde på hyresskulder 

uppmärksammades av informanterna: 

 

”Hirveen monella on mennyt luottotiedot, että he ei yleensä itse pysty selvittämään 

vuokravelkatilannetta...” 

(Väldigt många har blivit av med sina kreditupplysningar, så att de inte själva kan klara upp situationen 

då de har hyresskulder.) 

(boenderådgivare) 

 

”Se pienituloisuus kyllä näkyy – ja se, että ihmisillä on niitä velkoja muuallekin, et on 

sitä ylivelkaantumista.” 

(Det kan märkas att inkomsterna är låga – och att folk har skulder åt annat håll också, att de är 

överskuldsatta.) 

(boenderådgivare) 

 

”...on niitä velkoja, maksuja rästissä sitten monelle taholle.” 

(… de har skulder och betalningar som släpar efter åt många olika håll.) 

(boenderådgivare) 

 

”Joo, niin kuin mä sanoin täs aikaisemmin, niin se vuokravelka on vaan yks merkki 

siitä, että on niit isompii ongelmii. Hirveen monella näillä on nimenomaan.. 

pallotellaan niin kuin kolmen eri luottokortin kanssa: siirretään yhdeltä, maksetaan 

yhtä ja sitten maksetaan palkkapäivänä vaik satanen sinne Visaan, et sit voidaan niin 

kuin käyttää loppukuusta se satanen mikä on siin saman kuun aikana maksettu. Et niin 

kuin pyöritetään tämmöist niin kuin ihan siis järkyttävää laskurumbaa päivittäin tai 

kuukausitasolla.” 

(Ja, som jag sade tidigare så är hyresskulder bara ett tecken på att man har andra större problem. 

Väldigt många har det uttryckligen... de försöker hålla bollarna i luften med tre olika kreditkort: 

överföringar från ett, betalningar från det andra och sen då lönen kommer så betalar de till exempel en 

hundring till Visa så att de mot slutet av månade kan använda den hundring man betalat dit under 

samma månad. Man liksom har räkningarna att gå runt i en otrolig karusell dag efter dag och månad 

efter månad.) 

(boenderådgivare) 



58 
 

 

”...hirveen ison osan siit tuloista haukkaa se ulosotto niin esimerkiks, niin sitten se 

tietenkin aina sitten vaikuttaa just siihen vuokranmaksukykyynkin ja tällein.” 

(… än väldigt stor del av inkomsterna går till exempel till utmätning och naturligtvis inverkar det just 

på förmågan att betala hyran och så.) 

(boenderådgivare) 

 

”...Helsingissä korkeat asumiskustannukset vaikuttaa siihen, et velat syntyy. Ja sit taas 

vuokra on kuitenkin niin iso, et sitten siellä viimeiseks tulee se houkutus, et vuokra 

jätetään maksamatta. Koska sillä sitten katetaan muut ja ehkä pikkaisen liian tarkkaan 

ollaan siitä, et laskut pitää maksaa, jolloin osa kääntää sen niin, et vuokra jätetään 

maksamatta, jotta pystytään maksaan luottokortti- ja muita lyhennyksiä.” 

(… i Helsingfors är höga boendekostnader orsak till att skulder uppstår. Och hyran är ändå så hög att 

det till sist blir lockande att låta hyran bli obetalad. Med de pengarna täcker man andra kostnader och är 

kanske lite för noggrann med att betala alla räkningar och då vänder en del situationen så att hyran inte 

betalas för att de ska kunna betala av på sina kreditkort och annat.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...tavallaan tehdä vähän väärinpäin niitä asioita. Et kun se vuokra on kuitenkin se iso, 

niin koetetaan maksaa kaikkea pientä ja ajatellaan, että jätetään se yhden kuukauden 

vuokra vaikka maksamatta, et kyllähän sitten saa sen jollain tavalla kiinni.” 

(… på sätt och vis blir allt detta gjort lite fel väg. Då hyran ändå är den stora utgiften, så försöker man 

betala allt möjligt smått och tänker att man till exempel kan låta bli hyran för en månad, på något sätt 

kan man visst få ifatt det sen.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...vaikka kaikille niin kuin koetetaan täällä sanoa sitä, että ensin on huolehdittava ne 

niin kuin asuminen ja tämmöiset kustannukset ja sitten vasta kaikkee muuta. Mutta 

jotkut on käytännössä toisin päin – ja varsinkin jos otetaankin pankkilainoja, niin sit 

mietitään niin, että ne koetetaan hoitaa ja jätetään se vuokra maksamatta.” 

(… fast vi här försöker säga till alla att de först ska se till att de sköter kostnaderna boende och sådant 

och först sen för allt möjligt annat. Men en del gör det tvärtom i praktiken – och i synnerhet om de tar 

banklån så tänker de att de ska skötas först och så låter de bli att betala hyran.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...vuokrat on ollut ongelmia. Ja sit se tahtoo olla, et se on se viimeinen, jää sitten niin 

et jää useampi kuukaus maksamatta niitä vuokria ja sithän homma onkin hyvin 

vaikea.” 
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(… hyrorna har varit problem. Och det blir lätt så att hyran är det sista, och sen blir hyrorna för flera 

månader obetalade och sen är det ju ganska svårt.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...nyt on varsinkin näistä nuorista taas niin ne pitää itsestään selvänä, että eletään 

velaks. Niin silloin ehkä on helpompi ajatella, että jos on vuokravelkaa niin so what.” 

(… bland de unga finns det sådana som tycker att det är självklart att leva på skuld. Då är det kanske 

lätt tänkt att om man har hyresskulder så so what.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...tavallaan nykyään se, et on velkaantunut, on se millä tavalla tahansa, niin se on niin 

sanotusti hyväksyttävämpää kuin joskus aikaisemmin.” 

(… på sätt och vis är det numera mera acceptabelt än tidigare att vara skuldsatt, oberoende av hurdana 

skulder det är fråga om.) 

(skuldrådgivare) 

 

Bostadsskulder och övriga skulder kunde enligt vissa informanters mening gå hand i hand, 

parallellt. Men det kunde också hända att klienter betalade bort övriga skulder, vilket kunde anses 

vara en orsak till att bostadshyran inte blev betald. Sådana skulder kunde till exempel vara orsakade 

av kredit- eller snabblån, vilkas avbetalning kunde medföra att de medel som blev kvar inte räckte: 

 

”...siel ei oo kyse siitä että eikö olisi välttämättä halua maksaa sitä vuokraa. Vaan kun 

se raha menee niin monelle muulle taholle, että menot on suuremmat kuin tulot.” 

(… där är det inte fråga om att man nödvändigtvis inte vill betala hyran. Men då det går pengar till så 

mycket att utgifterna blir större än inkomsterna.) 

(boenderådgivare) 

 

Anhopningen av skulder kunde bland en del klienter kvitteras med en viss likgiltighet: 

 

”Ja sitten kun on noi ulosotot alkanut kertymään, niin on vähän semmoinen: ”Ei oo 

millään enää mitään välii”” 

(Och sen då det anhopats utmätningar så tänker man lite liksom: ”Det spelar någon roll längre.”) 

(boenderådgivare) 
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”Ihmiset varmaankin yrittää aika pitkällekin selvitäkin välillä itsekseen ja sit ollaan jo 

siinä pisteessä, että kaikki on tosiaan jotenkin kasautunut ja sit ei enää avatakaan 

mitään kirjekuoria, ja laskut vaan menee ja näin.” 

(Folk försöker säkert också klara sig rätt långt på egen hand och sen har de redan nått den punkten att 

allt verkligen samlats på hög och sen öppnar man inte längre kuverten och räkningarna får gå och så 

där.) 

(boenderådgivare) 

 

Boendekostnaderna ansågs ha ökat i en så hård takt att den sociala grundtryggheten inte hann med. 

Två av de intervjuade nämnde som exempel på detta ett fall där en individ eller en familj som i flera 

år bott i en och samma hyresbostad till slut råkar ut för att bostadshyran stigit mer än familjen har 

medel att täcka kostnaderna med. En annan tog upp et fall där en familj inte varje månad varit 

berättigad till utkomststöd: 

 

”Joo, siis tota siis kyl perusturva jää riittämättömäks, jos sillä joutuu maksamaan 

vuokraa.” 

(Ja, grundtryggheten räcker inte till om man blir tvungen att betala hyran med den.) 

(boenderådgivare) 

 

”Niin tavallaan se, että ylikalliissa asuminen, niin totta kai se vaikuttaa kun 

tulotasohan ei juuri nouse kuitenkaan. 20 euron palkankorotushan ei oikein tunnu 

missään, jos vuokra nousee melkein satasella kuukaudessa. Tavallaan se niin kuin 

semmoinen niin kuin vastaavuus siinä, et jos vuokra nousee, niin sen tulotason pitäis 

nousta vähintään saman verran, mut se ei vaan nouse. Et vuokrat nousee niin kuin 

paljon nopeempaa tahtii.” 

(Ja, det att man bor på sätt och vis för dyrt, det inverkar ju, för inkomsterna stiger inte nämnvärt. Ett 

lönepåslag på 20 euro är en struntsak om hyran går upp nästan med en hundring per månad. På sätt och 

vis så borde det ju bli en motsvarande höjning, om hyran går upp så borde inkomstnivån stiga minst 

lika mycket men det gör den inte. Hyrorna stiger i mycket snabbare takt.) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos vuokralapussa, -laskussa on se joku summa, niin kyl se mun mielestä pitäis 

silloin ottaa kokonaan huomioon...” 

(… om det i hyresräkningen står en viss summa så tycker jag att den borde beaktas i sin helhet…) 

(boenderådgivare) 
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”...meillähän on nää kohtuuvuokrarajat ja tota valitettavasti Pääkaupunkiseudulla 

ahneet vuokranantajatahot ovat kyllä ne ohittaneet jo aikoja sitten ja toisaalta sitten 

taas meidän organisaatiossa niin kohtuuvuokrarajoista pidetään, joudutaankin 

pitämään kiinni, ettei se vuokrataso karkais jonnekin. Mutta nyt ollaan sellaisessa 

ristiriidassa, että meillä pidetään tiukasti kiinni niist kohtuuvuokrarajoista...” 

(... vi har ju gränser för skälig hyra men tyvärr har giriga hyresvärdar i huvudstadsregionen överskridit 

den för länge sedan och å andra sidan så håller vi inom vår organisation fast, ja vi är tvungna att hålla 

fast vid gränserna för skälig hyra för att hyresnivån inte ska ränna i väg. Men nu har vi råkat i ett sådant 

dilemma att vi håller strängt fast vi gränserna för skälig hyra.) 

(boenderådgivare) 

 

”Mut näin se on, et sattaa olla niin kuin, et jää se 130–150 sit perusosasta 

todellisuudessa, esimerkiks vaikka yhden hengen on 480 ja rapiat niin eihän tää niin 

kuin oo oikein. Ja se on johtanut sen takia tai siis kohtuullistetaan se vuokra, ja se on 

niin kuin semmoinen, et mä oon pitkään miettinyt sitä et miks oikeesti edes lähdetään 

kohtuullistamaan vuokria ja vääristämään tavallaan sitä todellista vuokratasoo.” 

(Men det är ju så att 130–150 euro av grunddelen blir över i verkligheten, fast grunddelen för en person 

till exempel är 480 euro och lite till, så det är ju inte rätt det här. Och det beror på att man har dragit 

gränsen för en skälig hyra och jag har länge funderat varför den gränsen ska dras så att den verkliga 

hyresnivån på sätt och vis förvanskas.) 

(boenderådgivare) 

 

”...jos toimeentulotuella elää, niin siinä pärjää, jos sitä ei kohtuullisteta.” 

(… om man lever på utkomststöd så klarar man sig om gränsen för skäliga hyreskostnader inte 

tillämpas.) 

(boenderådgivare) 

 

”...Helsingissä varmaan aika iso ongelma on se, et kun vuokrat on korkeet ja sit mä 

väitän, että toimeentulotuen myöntämisessä nää raja-arvot, mitä huomioidaan niin 

kuin esimerkiks yksinasuvalla henkilöllä vuokraan; 650 euroo ja siitä poikki, ehkä 

ensimmäinen puol vuotta voidaan hyvällä omallatunnolla huomioida viel joku 

korkeempi vuokra; niin tuota se on aika julmaa kyllä.” 

(... i Helsingfors är det samtidigt ett rätt stort problem att hyrorna är höga och jag vill påstå att de här 

gränsvärdena som tillämpas då utkomststöd beviljas, till exempel 650 euro och inte mera till hyran för 

en ensamboende person, att man kanske under det första halvåret med gott samvete kan godkänna en 

högre hyra, visst är ganska grymt.) 

(skuldrådgivare) 
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”Kyllähän nyt nimenomaan täällä Helsingissä, kun vuokrat on korkeet ja 

sosiaalitoimihan laskee, et ne voi hyväksyy sen koko vuokran tietyn ajan 

laskelmissaan. Mut sittenhän ne lähtee, siellähän on määritelty se, mikä voi olla 

enimmäisvuokra, niin sittenhän ne ei enää huomioi sitä koko vuokraa, vaan se on sen 

ihmisen elinkustannuksista pois. Niin tietää sen, et mistä tästä pystyis saamaan 

halvempia asuntoja, niin siinä on musta niin kuin yks sellainen pointti, mikä pitäis 

aina huomioida. Niin siinä sosiaalitoimessa ois kyllä paljon oikaisemista.” 

(Just här i Helsingfors där hyrorna är höga kan väl socialverket för en period kalkylera med ett 

godkänna hela hyran. Men sen börjar de ju utgå från en definierad maximihyra och då beaktas inte 

längre hela hyran, utan det tas ifrån folks levnadskostnader. Ja då man vet att det inte finns billigare 

bostäder, ja det tycker jag är en sak som borde beaktas. Där skulle socialverket absolut ha mycket att 

rätta.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...Helsingissä se on kyllä.. siis korkeat vuokrat mun mielest vaikuttaa hyvin vahvasti. 

Niin sit nimenomaan tää kuvio, kun sosiaalitoimisto sitä leikkaa rankasti.” 

(... i Helsingfors är hyrorna höga och jag tycker att det har stor inverkan, alltså just detta att socialverket 

så hårt skär ner på hyreskostnaderna i sina kalkyler.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...mut sanotaan, et jos on – meidän asiakkailta on pääosin luottotiedot mennyt, jolloin 

yksityisillä asuntomarkkinoilla he on täysin epäkelpoo materiaalia. Kaupunki ei heille 

asuntoo anna, koska heillä on jo asunto, ja toimeentulotuki ei huomioi korkeampaa 

vuokraa, koska laskelmat ja säännöt sanoo niin, et ei saa huomioida. Et tämmöinen 

just jos ihminen on hakenut monia kymmenen asuntoja ja aina on torpattu ja siitä 

huolimatta ei huomioida, niin kylhän se väkipakolla aiheuttaa sitä, että ihminen joutuu 

koko ajan vaan pahempiin ja pahempiin ongelmiin niitten asioitten kanssa.” 

(… men låt oss säga att någon av våra klienter blivit av med sina kreditupplysningar, då duger de över 

huvud taget inte som hyresgäster på den privata marknaden. Staden ger inte heller bostad till dem 

eftersom de redan har en bostad och utkomststödet beaktar inte den högre hyran, eftersom kalkylerna 

och reglerna förbjuder det. Just detta att om en person ansökt om tiotals bostäder och alltid fått avslag 

och hyran ändå inte beaktats i sin helhet, så visst måste det leda till att personen får allt värre problem 

med sin ekonomi.) 

(skuldrådgivare) 

 

Det finska ordet ”kohtuullistaa” som förekommer i citatet ovan innebär att man i 

utkomststödkalkylen inte räknar med hela bostadshyran utan enbart den hyressumma som enligt 

stadens normer kan anses vara skälig hyra (se figur 1). Helsingfors stad har skapat en tabell där man 

angivit hur stor den penningsumma maximalt får vara som räknas som skäliga hyreskostnader. 
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Storleken på detta maximibelopp beror emellertid på hur många personer det bor i respektive 

bostad. Om hyran alltså är högre än vad skälighetsnormen tillåter och socialmyndigheten följer 

dessa normer faller den överskridande delen av hyreskostnaderna på klientens självrisk. Det är 

emellertid närmast bara stadens hyresbostäder samt vissa äldre husbolags hyresbostäder som passar 

inom ramarna för dessa skälighetsnormer. 

Personer               
antal 

Helsingfors 
2012 

Helsingfors 
1.2.2015 

Vanda       
1.1.2014 

Esbo           
1.1.2014 

1 650 675 675 675 

2 770 800 798 800 

3 895 925 926 925 

4 1 035 1053 1055 1053 

5 1 225 1225 1185 1235 

6 1 345 1345 1340 1341 

7 1 460 1460 1418 1485 

8 1 570 1570 1497 1595 

  
extra person         
72 e/mån 

extra person        
72 e/mån 

extra person      
110 e/mån 

underhyresgästbostad 385 e/mån 385 e/mån 365 e/mån 385 e/mån 

I hyresförhållande 
som liknar cellboende 
(kollektivt boende och 
motsv.)  500 e/mån   

Figur 1: Tabell för skäliga boendekostnader i Helsingfors, Esbo och Vanda (källa: Bilaga 1 till riktlinjer för 
utkomststöd i Helsingfors stad) 

 

Kolumnen med turkos rubrik (se Figur 1) visar vilken den gällande normen för skälig bostadshyra i 

Helsingfors är från och med 1.2.2015. Kolumnen längst till vänster, den första gula, anger 

personantal i hushållet. Är det fler personer än åtta i hushållet stiger den största skäliga hyran med 

72 euro i månaden per person (tredjesista raden). Den största skäliga bostadshyran för 

underhyresgäster är 385 euro i månaden (nästsista raden). Den största skäliga hyran per person för 

boende i kollektiv eller studerandeboxar är 500 euro i månaden (sista raden). 

I övrigt ansåg informanterna att dessa skälighetsnormer släpar efter den allmänna hyresnivån – en 

av de intervjuade menade att hyresnivån i vissa kommunala hyresbostäder till och med överskridit 

skälighetsnormen: 

 

”...kohtuuvuokrat laahaa aika tehokkaasti jäljessä.” 
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(... de skäliga hyrorna släpar rätt mycket efter.) 

(boenderådgivare) 

 

”...meidän asiakkuuksista on niin kuin valtaosa näitä kaupungin asunnoissa, vuokra-

asunnoissa asuvia, niin se on tosi kohtuullinen, se vuokrataso sitten tällä alueella.” 

(... största delen av våra klienter bor i stadens hyresbostäder och hyresnivån är verkligen skälig på det 

här området.) 

(boenderådgivare) 

 

 

Möjligheten att få kommunal hyresbostad beror emellertid på bostadssituationen i regionen. I 

Helsingforsregionen har bostadslösheten ökat medan den avtagit i övriga Finland (Kostiainen & 

Laakso 2012). 

6.5 Boenderådgivarprofessionens roll i det sociala arbetet 

Jag ska här diskutera informanternas profession, vilken dess position är i kommunens 

vuxensocialarbete och i vilket brytningsskede den befinner sig för tillfället. Då jag utförde mina 

intervjuer, kunde jag bland många informanter upptäcka hur de positionerade sig i relation till det 

sociala arbetet – härmed menar jag såväl vuxensocialarbetet som även socialhandledningen, som 

alltså är en profession som har socionom (YH) -utbildning som sina kompetenskrav. 

Som det här ovan framgått ansåg många av boenderådgivarna att de hade sådana möjligheter att 

snabbt ingripa i klientens i många fall akuta situation som socialarbetarna saknade. 

Boenderådgivarna ”marknadsförde” detta som en nyttighet de kunde erbjuda såväl till den 

krisdrabbade brukaren som till den överbelastade socialarbetaren. Dessutom ansåg de sig ha ett visst 

professionellt handlingsutrymme. Bland annat skapades detta handlingsutrymme av att de inte 

själva gjorde beslut om ekonomiskt understöd. Avsaknaden av denna befogenhet sågs alltså som en 

frihet i deras arbete: 

 

”...meillä ei ole päätösoikeutta, me ei pystytä tekemään sellaisia rahallisia päätöksiä 

ollenkaan...” 

(… vi har ingen beslutanderätt, vi kan inte alls besluta om pengar...) 

(boenderådgivare) 
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”...et meil ei oo päätösvaltaa esimerkiks toimeentulotuesta. Niin se taas auttaa siihen, 

et se ehkä se niin kuin asumisneuvoja–asiakas-asetelma ei oo niin semmoinen 

valtapainotteinen...” 

(… vi har inte beslutanderätt till exempel om utkomststöd. Det däremot hjälper, att det är fråga om en 

klient för boenderådgivaren – då är det inte så utpräglat fråga om maktpositioner...) 

(boenderådgivare) 

 

”...meillä ei oo niin kuin valta päättää hänen raha-asioista...” 

(... vi har liksom rätt att besluta om hans penningärenden…) 

(boenderådgivare) 

 

Frånvaron av maktkonstellation sågs alltså som en fördel i arbetet. Med andra ord kan man säga att 

boenderådgivarna ansåg sig ha bättre möjligheter att föra klientens talan. Detta kunde till exempel 

ske i och med att boenderådgivaren kunde yrka på någon viss stödåtgärd. Boenderådgivarna kunde 

emellertid se en varians i socialarbetarnas och -handledarnas villighet att föra ärenden till dem. Till 

exempel kunde vissa socialarbetare och -handledare uppleva att boenderådgivarna tog deras jobb. 

Av de övriga professionerna sågs boenderådgivarna enhälligt som en behövlig samarbetspartner. 

Till exempel värdesattes den förmåga de hade att arbeta med just dessa särskilda frågor – det 

gemensamma för alla mina informanter var att de i sitt arbete stötte på fall med obetalda hyror, 

anhopade hyresskulder och vräkningshot. Till exempel boenderådgivare ansågs genom sitt arbete 

kunna motivera brukare att börja sköta sina skuldärenden: 

 

”...asumisneuvonnalla ei ehkä häätötilanteisiin oo niinkään konkreettisia neuvoja 

sitten, mutta niin kuin kuitenkin se tuki siinä asiakkaan niin kuin kriisiytyneissä 

elämäntilanteissa ja sitten niin kuin kannustaminen siihen yhteydenottoon toisille 

tahoille päin sitten.” 

(… boenderådgivningen har kanske inte direkt konkreta medel i vräkningsfall, men kan ändå stödja 

klienten då hans livssituation krisat till sig och uppmuntra honom att kontakta andra instanser.) 

(socialhandledare) 

 

”...heillä on omanlainen tietämyksensä tästä, jonka he pystyvät toimittamaan edelleen 

meille...” 
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(… de har sitt eget kunnande om detta som de kan ge vidare till oss…) 

(socialhandledare) 

 

Boenderådgivarna ansågs alltså ha särskild kunskap som kunde inverka underlättande på arbetet 

kring hyresskulder. En annan fördel som informanterna ansåg att var att informationen löpte 

smidigt. Vidare uppskattades det att man var i ständig växelverkan professionerna emellan. 

Dessutom uppfattade informanterna möjligheten att ingripa snabbt som en fördel, vilket i många fall 

ansågs kunna ha en förebyggande effekt: 

 

”Mut kuitenkin omassa työssä niin kuin tehdään säännöllistä niin kuin 

vuorovaikutusta puolin ja toisin.” 

(Men i det egna arbetet står vi i regelbunden växelverkan sinsemellan.) 

(socialhandledare) 

 

”Oon, paljonkin [yhteydessä asumisneuvontaan]. Se on erittäin hyvä työmuoto. Myö 

tehdään paljon yhteisii kotikäyntejä jos on esimerkiks niin häiriökäyttäytymistä, 

justiin tää häätöuhka. Ja se, että he pystyy puuttumaan, ennen kuin ollaan siinä 

häätöpisteessä, puututaan jo ennen sitä – nyt kun se asumisneuvoja on siellä.” 

(Jag har mycket kontakt med boenderådgivningen. Det är en bra arbetsform. Vi gör ofta gemensamma 

hembesök om det till exempel är fråga om störande beteende, just i fråga om vräkningshot. Och det att 

man kan ingripa innan det gått så långt som till vräkning, att man ingriper redan innan – nu då 

boenderådgivaren är på plats.) 

(socialarbetare) 

 

”...sen mä oon kokenut itse asiassa helpottavaks, et noi asumisneuvonnasta on yleensä 

tullut ilmoitus näitten vuokravelka-asioiden osalta. Eli se on, ainakin mul on 

semmoinen tunne, et se on helpottanut sitä työtaakkaan...” 

(… det har jag tyckt är underlättande att boenderådgivningen vanligen meddelat oss om fall med 

hyresskulder. Jag har alltså åtminstone en känsla att det lättat på min arbetsbörda...) 

(socialhandledare) 

 

”...kun.. ..miul on alue, missä mul on asumisneuvoja kiinteistössä, niin sitä kautta 

tulee hyvin tieto meille ja silloin pystytään puuttumaan.” 
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(... då jag har ett område där jag har en boenderådgivare i fastigheten, blir vi den vägen väl informerade 

och kan då ingripa.) 

(socialarbetare) 

 

”Elikkä semmoiset alueet, mis ei oo asumisneuvojaa, silloin se on haastavampaa – 

koska asiakkaat ei oo meihin yhteydessä, me ei tiedetä mitään.” 

(Det vill säga att det på sådana områden där det inte finns en boenderådgivare, där är det en större 

utmaning – då klienterna inte har kontakt med oss så vet vi ingenting.) 

(socialarbetare) 

 

”Että kun ei me tiedetä välttämättä, jos se ei oo toimeentulotukiasiakas. Niin eihän me 

tiedetä, onks siin vuokravelkoja vai mitä siinä on. Et se on.. sen [asumisneuvonnan] 

pitäis olla joka paikassa...” 

(Vi vet kanske inte om det inte är fråga om en utkomststödsklient. Så vi vet ju inte om de har 

hyresskulder eller vad det är frågan om. Boenderådgivningen borde vara med över allt...) 

(socialarbetare) 

 

”...jonkun verran Asumisneuvonta niitä plokkaa, eli ne ei tuu edes meille asti.” 

(… i viss mån sköter boenderådgivningen dem själv och då kommer de inte till oss.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...mutta joku vanhempi kollega sanoi, että silloin kun asumisneuvonta on tullut, niin 

se ois vähentänyt niin kuin täällä näitä syntyvien häätöjen ja vuokravelkojen määrää.” 

(… men en äldre kollega sade att då boenderådgivningen startade, så minskade mängden) vräkningar 

och hyresskulder.) 

(skuldrådgivare) 

 

”...[asumisneuvonnassa] on pystytty puuttumaan, ehkä antaan sitä opastusta ja neuvoa 

ja estämään niitä häätöjäkin.” 

(… vid boenderådgivningen har man kunnat ingripa, kanske ge handledning och råd och till och med 

hindra vräkningar.) 

(skuldrådgivare) 
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”...se, mikä on erinomaista, on se että meillä on tosi hyvät asumisneuvojat, joille voi 

sitten tavallaan siirtää tätä työtä sitten, et he seuraa sitten asiakkaan polkua siitä 

eteenpäin.” 

(... det är utmärkt att vi har verkligen duktiga boenderådgivare till vilka vi sen på sätt och vis kan 

överföra en del av det här arbetet så att de sedan följer klientens väg framåt.) 

(socialhandledare) 

 

Boenderådgivningen kunde bland annat beskrivas som en del av nätverket eller en länk mellan 

brukaren och socialvården. Boenderådgivarna jobbar delvis på verksamhetscentren och delvis inom 

stadens hyreshus kontor som finns utspridda i vissa stadsdelar, så att de har ett område var. Särskilt 

mycket värdesatte informanterna det om boenderådgivaren verkade inom hyresbolaget, nära där 

brukaren bor: 

 

”...tota must ainakin toi yhteistyö toimii ton, [alueen HeKa-]kiinteistö on lähinnä 

mulla se niin ja siel on asumisneuvoja, niin musta erittäin hyvin sinne suuntaan on 

saatu sitä niin kuin, saadan niin kuin soviteltuu ja oltuu yhteydessä. Tietoo saadaan 

puolin ja toisin kulkemaan kyllä että, se niin kuin toimii.” 

(… jag tycker i alla fall att samarbetet med fastigheten på HeKa-området som jag närmast har hand om, 

och där finns en boenderådgivare, att samarbetet med dem fungerar mycket bra och vi har lyckats 

jämka och vara i kontakt med varandra. Vi utbyter information och det fungerar liksom.) 

(socialarbetare) 

 

”...sit kun se asumisneuvoja on siellä, niin me saadaan tartuttua nopeammin.” 

(... sen då boenderådgivaren är med kan vi fortare ingripa.) 

(socialarbetare) 

 

Boenderådgivningen grundades ursprungligen i syfte att tillämpa bostad först-principen. De 

bostadslösa hör inte längre till klientelet, numera har Boenderådgivningen som uppgift att trygga 

boende – det vill säga för sådana klienter som ännu har bostad men som kan löpa risken att förlora 

bostaden. 

Vuxensocialarbetet har under senare år varit föremål för ett flertal omorganiseringar. Så har fallet 

också varit i Helsingfors stad där jag utförde min undersökning. Förutom dessa boenderådgivare 

som jag använt som informanter har socialhandledarna kommit in som en ny profession i 
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vuxensocialarbetet, utöver socialarbetarna och förmånshandläggarna; av vilka de sistnämnda arbetar 

särskilt med beslut om utkomststöd. 

Det som tidigare varit Helsingfors stads socialverk slogs under hösten 2012 samman med 

hälsovårdsverket till ett nytt större ämbetsverk, social- och hälsovårdsverket, som startade sin 

verksamhet genast i början av därpå följande år. I samband med att detta nya ämbetsverk bildades 

organiserades även vuxensocialarbetet till särskilda enheter för socialt arbete, socialhandledning 

respektive förmånshandläggning. I denna organisationsform är det sociala arbetet delat i 

ungdomssocialarbetet respektive det sociala arbetet för 25 år fyllda klienter. Ungdomssocialarbetet 

omfattar samtliga brukare i åldern 18–24 år. Klienter över 25 år är fördelade mellan det sociala 

arbetet och socialhandledningen beroende på huruvida de är förstagångsklienter eller har något 

tidigare beslut om utkomststöd, eller vilket behov av socialvård de har som individer eller familjer. 

Boenderådigvingen är i sin tur organiserad i en egen enhet. 

12.3.2015 godkände Finlands riksdag en lagändring som medför att utkomststödet år 2017 övergår i 

Folkpensionsanstaltens (Fpa) regi (Plenarprotokoll PR 172/2014 rd). Syftet med denna nya lag är 

att minska på kommunernas uppgifter samt att garantera lika behandling för alla medborgare. Då 

detta skrivs finns det emellertid ingen vetskap om hur denna övergång kommer att ske. Det är också 

oklart vilket behovet är av den service respektive profession inom det nuvarande kommunala 

ekonomiska stödet erbjuder. Öppna frågor i anknytning till detta är hur många förmånshandläggare 

som hädanefter behövs, vilken den kommunala förmånshandläggningens framtid är och vilken 

vuxensocialarbetets roll är. 

Förväntningarna inom vuxensocialarbetet har varit såväl oroade som hoppfyllda. Det har rått 

ovisshet bland annat om vilken socialarbetarens roll är i den framtida organisationsmodellen och 

vilken förankring vuxensocialarbetet har till utkomststödet. Å andra sidan har många socialarbetare 

sett den nya modellen som en möjlighet att återfå det sociala arbetet i sitt jobb, det vill säga att i sitt 

dagliga arbete kunna koncentrera sig på de uppgifter de fått utbildning till samt att ägna mer tid åt 

brukarna av servicen. I dagens läge uppskattas cirka 60 procent av socialarbetarens arbetstid gå till 

att handlägga ansökan om utkomststöd. Omedvetenheten om hur det kommer att vara kan i ljuset av 

denna undersökning även ses återspegla sig i boenderådgivarnas syn på sitt arbete (Talentia 7.2014, 

Tuominen, Mäki-Fränti & Pietilä i Kipunoita 3/2014). 
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7. Diskussion 

7.1 Det professionella handlingsutrymmet 

Ur intervjuerna framkom det inte att informanterna skulle ha sett brister i sitt professionella 

handlingsutrymme. De flesta av de intervjuade hade rätt lång erfarenhet av sitt arbete, vilket kom att 

ge dem viss insikt i bland annat frågor kring hyresskulder. En klar majoritet av de intervjuade 

upplevde därmed att de hade de medel som behövdes för att ingripa i vräkningshot och dylikt. 

Det som däremot upplevdes belastande var arbetsmängden. Till exempel uttryckte 

boenderådgivarna och skuldrådgivarna att det behovet för den service de erbjuder ökat. Därutöver 

så fäste de också uppmärksamhet på arbetsmängden i det övriga vuxensocialarbetet. Samma sak 

kunde konstateras ur utsagorna från dem som arbetade med utkomststödet. En socialhandledare 

uppgav sig ha över 250 klienter. Klientantalet som socialarbetarfacket Talentia rekommenderar per 

anställd i vuxensocialarbetet är 35–50 

(http://www.talentia.fi/tyoelamassa/hyva_tyopaikka/mitoitus). 

I intervjuerna framkom det att det så gott som enhälligt önskades att fall med vräkningshot borde 

behandlas med en regelbunden uppföljning, det vill säga att socialarbetaren eller socialhandledaren 

regelbundet träffar klienter som fått hyresskulder. Det kunde emellertid hända att kontakten med 

klienten upphörde då skulden var betald och vräkningshotet för den gången avvärjt. Det faktum att 

både socialarbetare och socialhandledare använder stora delar av sin tid på sedvanliga 

utkomststödsärenden kombinerat med de stora klientvolymerna kunde i många fall omintetgöra 

denna möjlighet till regelbunden uppföljning. 

7.2 Det sociala skyddsnätet i bostadsmarknadens press 

Då det gäller socialskyddet har jag i detta arbete närmast fokuserat på utkomststödet och 

bostadsbidraget. Som det förekommer i lagen om allmänt bostadsbidrag, liksom i de övriga lagarna 

som innehåller stadgar om boendesociala förmåner, är syftet att minska på boendekostnaderna för 

hushåll. Utkomststödet är i sin tur en sistahands förmån som är avsedd om de övriga medlen inte 

räcker till. 

Lagen om utkomststöd innehåller bestämmelser för hur höga de godtagbara boendeutgifterna får 

vara. Gränserna är fastställda enligt fyra kommungrupper för att de varierande boendekostnaderna i 

olika delar av landet ska tas i beaktan. Med andra ord ska de motsvara de reella boendekostnaderna 

i respektive region. 

http://www.talentia.fi/tyoelamassa/hyva_tyopaikka/mitoitus
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Motsvarar då dessa gränser de reella boendekostnaderna? För att få svar på denna fråga måste man 

undersöka vilka de godtagbara boendeutgifterna är och jämföra dem med hyresnivån. Jag tar som 

ett exempel ett enpersonshushåll i Helsingfors som bor på hyra och som omfattas av lagen om 

allmänt bostadsbidrag. De maximala godtagbara boendeutgifterna för ett sådant hushåll är 508 euro 

i månaden (tabell i L om allmänt bostadsbidrag 2 kap 10 §). Utan självrisk, som alltså bestäms 

utgående från vilka de årliga bruttoinkomsterna är, kan en sådan person alltså få högst 406,40 euro i 

månaden i bostadsbidrag – inkomster som beaktas minskar alltså på beloppet på bostadsbidrag (se 

underrubrik ”Bostadsbidrag” i avsnitt 5.3). 

Om man däremot följer Helsingfors stads riktlinjer för skäliga boendekostnader så är den högsta 

godtagbara månadshyran 675 euro. Om klienten har svårigheter att betala sin hyra kan 

socialarbetaren eller socialhandledaren ta i beaktan också högre bostadshyror än vad riktlinjerna 

tillåter. En förmånshandläggare kan utan särskilda riktlinjer från socialarbetare eller -handledare ta i 

beaktan hyresbelopp som överskrider denna gräns upp till 40 euro. Alltså kan en ensamboende 

utkomststödstagare bo i en bostad vars hyra är 715 euro i månaden (675 €/mån + 40 €/mån). 

För att hitta en bostad med skälig månadshyra får man i praktiken närmast vända sig till en 

hyresvärd som hyr ut på sociala grunder. Till dessa hyresvärdar hör närmast de kommunala 

hyresbolagen i Helsingforsregionen. Många av de hyresbolag som tidigare varit allmännyttiga har i 

större utsträckning börjat ta marknadshyra, vilket de antagligen kommit att finna ekonomiskt mer 

lockande. Helsingfors stad uppger sig vara Finlands största hyresvärd omfattande över 56 000 

bostäder (http://www.hel.fi/www/Helsinki/sv/boende-och-miljo/boende/hyres/). Varje år uppges 

2500 av dessa bli lediga (http://www.hel.fi/www/Helsinki/sv/boende-och-

miljo/boende/hyres/ansokning/). I maj 2014 fanns det emellertid 26 000 ansökningar i kö till att få 

en kommunal hyresbostad i Helsingfors (HU 20.6.2015, länk: 

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/223866-vuokra-asuntojono-ei-lyhene-lainkaan-liki-40-000-

hakemusta). 

Det kommunala bostadsutbudet motsvarar med andra ord inte närapå den efterfrågan det finns på 

hyreslägenhet. Detta innebär att man för att få hyresbostad får lov att söka en bostad som finns på 

marknaden. Om man då granskar vad FPA betalar i bostadsbidrag, maximalt 406,40 euro i 

månaden, kan man konstatera att det allmänna bostadsbidraget inte räcker till att täcka de reella 

boendekostnaderna. Å andra sidan måste man komma ihåg att en höjning i beloppet på 

bostadsbidrag i sin tur kan leda till motsvarande höjning i hyresnivån. Bland annat en av 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/sv/boende-och-miljo/boende/hyres/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/sv/boende-och-miljo/boende/hyres/ansokning/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/sv/boende-och-miljo/boende/hyres/ansokning/
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/223866-vuokra-asuntojono-ei-lyhene-lainkaan-liki-40-000-hakemusta
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/223866-vuokra-asuntojono-ei-lyhene-lainkaan-liki-40-000-hakemusta
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socialarbetarna jag intervjuade tog upp denna problematik, hyresvärdar följer med utvecklingen i 

nivån på de sociala förmånerna. 

7.3 Socialvården i ett föränderligt samhälle 

Är socialarbetare förändringsarbetare som sysslar med lösningsfokuserade metoder baserade på 

yrkesetik med klienten i fokus? Eller är de byråkrater som arbetar bundna av regelverk som de blivit 

påtalade? Jag ska i detta avsnitt diskutera dessa frågor utgående från de teorier jag haft som grund 

samt de resultat jag fått. 

Som Aulikki Kananoja beskriver verkar socialarbetaren alltid inom ramarna för den organisation 

hon eller han arbetar inom. Med andra ord är det ofrånkomligt att socialarbetarens 

handlingsutrymme begränsas av detta regelverk. Samtidigt måste man komma ihåg att dessa 

organisationer skapats genom administrativa och slutligen genom politiska beslut. Genom dessa 

politiska beslut bestäms det också hur mycket medel som riktas till socialvården. 

Också om de intervjuade upplevde att de hade de verktyg de behövde till att utföra sitt arbete kunde 

de uppleva att själva arbetsbördan var för stor. Om klientmängden växer till sig har socialarbetaren 

eller -handledaren två möjligheter. Ett alternativ är att hon eller han väljer att ”släcka bränder”, 

såsom informanterna beskrev skedet. Då åtgärdar man den akuta situationen, såsom anhopande 

hyresskulder eller vräkningshot. I detta fall är faran avvärjd men bakgrundsfaktorn till hotet blir inte 

uppmärksammad. Det andra alternativet är att man väljer ut en eller flera ur sitt klientel som man 

sedan arbetar med på ett längre sikte. Detta arbete kan emellertid försvåras av att nya akuta 

situationer uppstår. 

Vuxensocialarbetet är i många finländska kommuner nära kopplat till utkomststödet. I Helsingfors 

stad, som jag hade som forskningsobjekt, är vuxensocialarbetet ordnat så att det nära anknyter sig 

till utkomststödet. I viss mån kan socialarbetaren göra förändringsarbete med sina klienter, men så 

gott som helt och hållet sker detta arbete parallellt med att klienten får utkomststöd. Således får 

socialarbetaren i sin yrkesroll lov att balansera mellan stöd och kontroll, såsom Arja Jokinen 

beskriver i sin teori om vuxensocialarbete. 

Vilken är då boenderådgivarens position i socialvårdens organisation? Kirsi Juhila tar upp den 

konstellationen där socialarbetaren befinner sig på främmande plan. Är boenderådgivaren på 

främmande plan eller på hemmaplan? För att få klarhet i denna fråga gäller det att fokusera på 

boenderådgivarens yrkesroll. Denna yrkesroll är visserligen såpass komplex att det kan vara svårt 

att entydigt besvara den fråga jag ställde i början av detta stycke. 
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Bland boenderådgivarna finns det både socionomer (YH) och socialarbetare med politices magister-

examen. Samtidigt som de utgör en egen yrkesgrupp representerar de samma profession som 

socialarbetare och socialhandledare. I Helsingfors stad arbetar boenderådgivarna som ett eget team 

men är placerade regionalt runtom hela staden. 

Boenderådgivningen grundades ursprungligen utgående från bostad först-principen. Idén var att 

motverka bostadslöshet. Med denna verksamhetsidé kunde boenderådgivarna då också arbeta med 

bostadslösa klienter. I och med att efterfrågan på boenderådgivarnas service tilltagit har 

personalmängden emellertid förblivit densamma. Vidare har också denna yrkesgrupps uppgift 

reducerats till att trygga boende, varvid de bostadslösa fallit utanför boenderådgivningens klientel. 

Frågan blir då vem som ska ta hand om denna klientgrupp vars antal är tilltagande i 

Helsingforsregionen. Visserligen föreslås utökning av boenderådgivning i syfte att förebygga 

bostadslöshet (Karppinen & Fredriksson 2015, 4). 

I min intervju upplevde boenderådgivarna det som befriande att de inte själva sysslade med 

utkomststödsbeslut. Detta menade de att gav dem mera tid samt verktyg att hantera de egentliga 

bakomliggande problemen. Detta innebär emellertid inte att boenderådgivare på något sätt skulle 

verka utanför utkomststödets organisation och regelverk. De är bara positionerade utanför detta 

beslutsfattande. 

I början av avsnittet ställde jag frågan vilken socialarbetarens roll i denna organisation är. Svaret på 

denna fråga kan vara att de är både förändringsarbetare och byråkrater. Snarare skulle jag ändå 

påstå att handlingsmiljön är såpass komplex att det inte går att entydigt svara på denna fråga. Därför 

är det mer meningsfullt att försöka beskriva dessa organisatoriska referensramar och på det sättet 

skapa en bild av den verklighet de professionella inom socialvården verkar inom. 

Den offentliga socialvården har ursprungligen uppstått som en form av välfärdsservice. Parallellt 

med detta har det sociala arbetet utvecklats till en profession som har vissa mål för individer och 

samhället och som grundar sig på fastställda etiska principer. Det ekonomiska understödet har från 

början använts som ett verktyg i det sociala arbetet. I och med att den samhälleliga diskursens fokus 

riktats mot finans och ekonomi har detta också kommit att styra socialvården. 

Det sociala arbetet och socialvetenskaperna likaså måste därmed hävda sig för att få sig hörda i den 

samhälleliga diskursen. Denna uppgift är emellertid inte så enkel, om man till exempel jämför med 

medicinen eller ekonomin som har bättre möjligheter att uppvisa mätbara resultat. Vidare behöver 

samhället både sociala och ekologiska motkrafter till den tilltagande ekonomiska hegemonin och 
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dess anspråk på ständig tillväxt. Konsumtionssamhället, som Jean Baudrillard beskriver i sin 

konsumtionsteori, skapar särskilda beteendemönster och villkor för individer och familjer. Hur ska 

en familj i Helsingfors med låga inkomster klara av dessa sociala anspråk samtidigt som 

boendekostnaderna är vad de är. Skuldrådigvarna framförde hur lätt det kunde ske att hyran blev 

obetald samtidigt som övriga skulder tilltog, till exempel i samband med snabblån och dylikt. Finns 

det en utväg ur konsumtionssamhällets normer? 

Enligt Talentias undersökning uppgav en majoritet av de socialarbetare och socialhandledare som 

svarat på dess förfrågan, att det är underlättande att utkomststödet övergår i FPA:s regi. Det blir 

emellertid öppet hur den kommunala socialvården kommer att vara organiserad efter detta. Kommer 

sammansvetsningen med hälsovården att öka? Om det går så har det sociala arbetet då möjligheter 

att hävda sig? I varje fall är det avgörande vilken legitimitet vuxensocialarbetet har bland de 

beslutsfattande – liksom i den samhälleliga debatten och därmed i folkopinionen. Detta kräver 

emellertid att man vet vad vuxensocialarbetet är. Dessutom kräver det legitimitet att förbättra 

positionen för samt att inkludera de allra svagaste grupperna i samhället. Sådana grupper är bland 

annat långtidsarbetslösa, bostadslösa, frigivna fångar sjukpensionerade och personer med nedsatt 

arbetsförmåga. 

 
Figur 1. I bilden syns ett uttag ur ett kollage gjort av boenderådgivarna inför ett seminarium arrangerat av 
Helsingfors vuxensocialarbete. Här föreslås bl.a. systematiska hembesök tillsammans med socialarbetare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär till boenderådgivarna (på finska, svensk översättning i 

parentesen) 

1. Millaisiksi koet asumisneuvonnan voimavarat häätöjen ehkäisyssä? (Vad anser du om 

boenderådgivningens resurser vid förebyggande av vräkning?) 

2. Miten kuvailisit asumisneuvojan käytettävissä olevan liikkumatilan häätöjen ehkäisyssä ja 

vuokravelka-asioissa, eli mitä keinoja asumisneuvonnalla on näissä asioissa? (Hur skulle du 

beskriva det handlingsutrymme boenderådgivaren har tillgång till vid förebyggande av 

vräkning och i hyresskuldärenden, dvs. vilka medel har boenderådgivningen till sitt 

förfogande?) 

3. Onko mielestäsi asumisneuvonnan tarve/palvelujen tarve lisääntynyt? (Anser du att behovet 

av boenderådgivning/tjänster ökat?) 

4. Miten näet nk. Asunto ensin -periaatteen toimivan? (Hur tycker du att den så kallade Bostad 

först-principen fungerar?) 

5. Miten koet sosiaalityön ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen toimivan vuokravelka-

asioissa? (Hur tycker du att det sociala arbetet och det förebyggande utkomststödet fungerar 

i hyresskuldärenden?) 

6. Miten koet sosiaalityön toimivan häätöjen ehkäisyssä? (Hur tycker du att det sociala arbetet 

fungerar då det gäller förebyggande av vräkningar?) 

7. Miten näet lapsiperheiden asioiden vaikuttavan häätötilanteissa? (Hur tycker du att 

barnfamiljers situation inverkar i vräkningsfall?) 

8. Miten näet, että perusturvan riittävyys myötävaikuttaa vuokravelkojen syntyyn? (Hur tycker 

du att den sociala grundtrygghetens tillräcklighet inverkar på att hyresskulder uppstår?) 

9. Näkyvätkö (muutkin) maksuvaikeuksiin liittyvät asiat vuokravelka- ja häätöasioissa? (Har 

(också andra) frågor som anknyter till betalningssvårigheter inverkan i ärenden som gäller 

hyresskuld eller vräkning?) 

10. Miten näet asumiskustannusten tason vaikuttavan vuokravelkojen syntyyn? (Hur tycker du 

att boendeutgifternas nivå inverkar på att hyresskulder uppstår?) 
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Bilaga 2: Frågeformulär till skuldrådgivarna (på finska, svensk översättning i 

parentesen) 

1. Ovatko vuokravelkatilanteet lisääntyneet Talous- ja velkaneuvonnassa? (Har fallen med 

hyresskuld ökat vid Ekonomi- och skuldrådgivningen?) 

2. Onko velkaneuvonnalla riittävät voimavarat asuntohäätöjen ehkäisyssä ja vuokravelka-

asioissa, eli mitä keinoja velkaneuvonnalla on näissä asioissa? (Har skuldrådgivningen 

tillräckliga resurser för förebyggande av vräkningar från bostad och i hyresskuldärenden? 

Vilka medel har skuldrådgivningen tillgång till i dessa ärenden?) 

3. Onko mielestäsi velkaneuvonnan tarve/palvelujen tarve lisääntynyt? (Tycker du att behovet 

av skuldrådgivning/tjänster ökat?) 

4. Miten koet sosiaalityön ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen toimivan vuokravelka-

asioissa? (Hur tycker du att det sociala arbetet och det förebyggande utkomststödet fungerar 

i hyrsesskuldärenden?) 

5. Miten koet muun sosiaalityön, kuten esim. asumisneuvonnan tai lastensuojelun, toimivan 

häätöjen ehkäisyssä? (Hur tycker du att det övriga sociala arbetet, t.ex. boenderådgivningen 

eller barnskyddet fungerar vid förebyggande av vräkningar?)  

6. Miten näet, että perusturvan riittävyys myötävaikuttaa velkojen syntyyn? (Hur tycker du att 

den sociala grundtrygghetens tillräcklighet inverkar på huruvida skulder uppstår?) 

7. Näkyvätkö (muutkin) maksuvaikeuksiin liittyvät asiat vuokravelka- ja häätöasioissa? (Har 

(också andra) frågor som anknyter till betalningssvårigheter inverkan i ärenden som gäller 

hyresskuld eller vräkning?) 

8. Miten näet asumiskustannusten tason vaikuttavan velkojen syntyyn? (Hur tycker du att 

boendeutgifternas nivå inverkar på att hyresskulder uppstår?) 

9. Miten näet mahdollisuudet käyttää sosiaalista luottoa kun on kyse vuokravelkatilanteista? 

(Hur tycker du att möjligheterna att använda sociala krediter ser ut då det är fråga om 

hyresskulder?) 
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Bilaga 3: Frågeformulär till socialarbetarna och socialhandledarna (på finska, 

svensk översättning i parentesen) 

1. Millaisiksi koet aikuissosiaalityön/sosiaaliohjauksen voimavarat häätöjen ehkäisyssä? (Vad 

anser du om vuxensocialarbetets/socialhandledningens resurser vid förebyggandet av 

vräkning?) 

2. Miten kuvailisit sosiaalityöntekijän/-ohjaajan käytettävissä olevan liikkumatilan häätöjen 

ehkäisyssä ja vuokravelka-asioissa, eli mitä keinoja aikuissosiaalityöllä on näissä asioissa? 

(Hur skulle du beskriva det handlingsutrymme socialarbetaren/-handledaren har tillgång till 

vid förebyggande av vräkning och i hyresskuldärenden, dvs. vilka medel har 

vuxensocialarbetet till sitt förfogande?) 

3. Onko mielestäsi avun tarve vuokravelka-asioissa lisääntynyt? (Anser du att hjälpbehovet 

ökat då det gäller hyresskuldärenden?) 

4. Miten koet ennaltaehkäisevän toimeentulotuen toimivan vuokravelka-asioissa? (Hur tycker 

du att det förebyggande utkomststödet fungerar i hyresskuldärenden?) 

5. Miten koet muun sosiaalityön (esim. lastensuojelun) toimivan häätöjen ehkäisyssä? (Hur 

tycker du att övrigt socialt arbete (t.ex. barnskyddet) fungerar då det gäller förebyggande av 

vräkningar?) 

6. Miten koet asumisneuvonnan toimivan häätöjen ehkäisyssä? (Hur tycker du att 

boenderådgivningen fungerar vid förebyggande av vräkningar?) 

7. Miten näet lapsiperheiden asioiden vaikuttavan häätötilanteissa? (Hur tycker du att 

barnfamiljers situation inverkar i vräkningsfall?) 

8. Miten näet, että perusturvan riittävyys myötävaikuttaa vuokravelkojen syntyyn? (Hur tycker 

du att den sociala grundtrygghetens tillräcklighet inverkar på huruvida skulder uppstår?) 

9. Näkyvätkö (muutkin) maksuvaikeuksiin liittyvät asiat vuokravelka- ja häätöasioissa? (Har 

(också andra) frågor som anknyter till betalningssvårigheter inverkan i ärenden som gäller 

hyresskuld eller vräkning?) 

10. Miten näet asumiskustannusten tason vaikuttavan vuokravelkojen syntyyn? (Hur tycker du 

att boendeutgifternas nivå inverkar på att hyresskulder uppstår?) 


