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1 JOHDANTO 

Mitä tapahtuu kun vuokraan ei riitä rahaa? Mikä lasku on kaikkein tärkein hoitaa, jos 

kuukauden kaikkiin maksuvelvoitteisiin ei ole varaa? Paljonko vuokranmaksua voi vii-

västyttää että koti säilyy? Näitä kysymyksiä aikuissosiaalityössä pohditaan yhdessä asi-

akkaiden kanssa hyvin usein. Maksuvaikeudet ja maksamattomat vuokrat voivat pahim-

millaan johtaa häätöön ja asunnon menettämiseen. Velat ja maksuhäiriömerkinnät, eri-

tyisesti häätö- ja vuokravelkamerkinnät, vaikeuttavat taas häädetyn mahdollisuutta 

saada uusi asunto. (Strömberg-Jakka 2012, 147). Asunto ja asunnottomuus käsitteinä 

ovat osa ilmiön yhteiskunnallista puolta, asuntopolitiikkaa. Tähän samaan tematiikkaan 

liittyvät tulonjaot ja yhteiskunnassa vallitseva eriarvoisuus. (Granfelt 1998, 174.) Asun-

nottomuuden uhan alla oleva perhe ei kuitenkaan ole palanen asuntopoliittista keskuste-

lua, vaan vaarassa menettää kotinsa. Koti on lähes jokaiselle paljon tunnetta sisältävä 

sana. Koti on ikään kuin kuva hyvästä elämästä ja turvallisuudesta (mt.103).  

Kiinnostukseni asunnottomuuden uhan teemaa kohtaan on noussut käytännön työstäni 

aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijänä. Kun tapaamiselle saapuu perhe, jolla on muka-

naan maksukehotus vuokranantajalta tai häätöilmoitus, alkaa yhteinen asioiden selvit-

tely. Prosessit ovat toisinaan haastavia. Häätöuhkiin voidaan helpommin puuttua, kun 

vuokranantaja ei ole vielä hakenut tai saanut käräjäoikeuden häätöpäätöstä tai häätöasia 

ei ole ulosotossa vireillä. Jos tilanne on edennyt niin pitkälle, että käräjäoikeus on tehnyt 

häätöpäätöksen, asia on edennyt ulosottoon, jossa perheelle on muuttopäivä määrätty, ei 

sosiaalityöntekijällä välttämättä ole mahdollisuutta neuvotella vuokravelan maksusta tai 

häädön siirtämisestä. Häätöprosessin vaihe määrittelee sosiaalityöntekijän toimintamah-

dollisuuksia ja yhteistyökumppaneita. Tilanteet eivät ole yksinkertaisia, ja joskus jää 

epäselväksi vastaako häädön peruuttamisesta ulosotto vai vuokranantaja. (Strömberg-

Jakka 2012, 144.)  

Tutkin aihetta jo aiemmin käytäntötutkimuksessani, joka toteutettiin keväällä 2016 ai-

kuissosiaalityössä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella asunnottomuuden uhan alla 

olevien lapsiperheiden kanssa työskentelyä, yhteistyön merkitystä asunnottomuuden 

uhan ehkäisemisessä, sekä tuoda esiin toimivia työkäytäntöjä. Käytäntötutkimuksen ai-

neistona oli aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden lomakehaastatteluaineisto. Tutki-

muksen keskeisiä tuloksia oli se, että ilman tiivistä ja sitoutunutta verkostotyöskentelyä 
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onnistumisen mahdollisuudet häädön ehkäisemiseksi jäävät pieniksi. Vuokravelan ja 

häätöuhan syyt nähtiin aikuissosiaalityössä hyvin laajana vyyhtenä, ja taustalla ajateltiin 

aina olevan muita ongelmia, esimerkiksi äkillisiä sairastumisia tai työttömyyttä, peli- tai 

päihdeongelmia tai perheväkivaltaa. Tärkeimpinä aikuissosiaalityön yhteistyökumppa-

neina vuokravelkatilanteisiin liittyvässä verkostotyöskentelyssä nähtiin asumisohjaus ja 

alueellinen lastensuojelu. (Palomäki 2016.) Aikuissosiaalityössä yhtenä osa-alueena on 

toimeentulotuki. Lapsiperheelle, jolle on kertynyt vuokravelkaa tai jonka velka on ai-

heuttanut häätöuhan, voidaan sosiaalityöntekijän harkinnalla myöntää ehkäisevää toi-

meentulotukea koko velkasummaan tai osaan siitä, mikäli vuokranantajan kanssa on 

mahdollista tehdä velasta takaisinmaksusuunnitelma. Toimeentulotuen myöntäminen on 

vuoden 2016 loppuun saakka ollut kuntien vastuulla. 

Käytäntötutkimukseni perusteella voidaan todeta, että aikuissosiaalityön sosiaalityönte-

kijät kokevat häätöuhan olevan näkyvä merkki monimutkaisesta ongelmavyyhdistä. 

Häätöuhka ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys, joka on korjattavissa ehkäisevän 

toimeentulotuen myöntämisellä, vaan perheiden tilanteen pysyväksi parantamiseksi kat-

sottiin sektorirajojen yli ulottuvan monitoimijaisuuden olevan välttämätöntä. Tutkimuk-

sessa nousi esiin eri ammattiryhmien eriävät näkemykset tilanteesta. Aikuissosiaalityön 

ja lastensuojelun välinen yhteistyö koettiin toisinaan riittämättömänä. Sosiaalityönteki-

jät kokivat, että muiden toimijoiden silmissä aikuissosiaalityön rooli prosesseissa liittyi 

lähinnä taloudelliseen puoleen ja toimeentulotuen myöntämiseen. Aikuissosiaalityössä 

nähtiin, että lastensuojelussa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota perheen taloudelliseen pär-

jäämiseen osana kokonaisvaltaista elämänhallintaa, tai vuokravelkaantumista ei pidetty 

samalla tavalla merkkinä suuremmista ongelmista kuin aikuissosiaalityössä. Lastensuo-

jelussa ei nähty olevan riittävästi resursseja puuttua tilanteisiin, joissa perheen ongel-

mista indikoi vuokravelka. (Palomäki 2016.)  

Asiakkuuden alkaminen lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä tapahtuu varsin eri ta-

voin. Vuokravelka tai häätöuhka ei yksinään ylitä kynnystä lastensuojeluasiakkuuden 

alkamiselle. Häätöuhka tai vuokravelka toimii usein aikuissosiaalityön työskentelyn 

käynnistäjänä tai ensimmäisenä kontaktina asiakasperheeseen. Silloin alkaa usein myös 

yhteistyö aikuissosiaalityön ja asumisneuvonnan välillä, ja toisinaan mukaan tulee las-

tensuojelu.  
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Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on häädön ja siitä aiheutuvan asunnotto-

muuden uhka yhteiskunnallisena ilmiönä, sekä uhan alla olevien lapsiperheiden kanssa 

työskentely ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on 

selvittää sitä, millaisena asunnottomuuden uhan alla ollut perhe on kokenut siihen liitty-

vän prosessin. Toisena tutkimuskysymyksenä on selvittää tarkemmin sosiaalityönteki-

jöiden ja yhteistyökumppaneiden käsityksiä yhteistyöstä liittyen asunnottomuuden uhan 

alla olevien lapsiperheiden kanssa työskentelyyn. Minua kiinnostaa se, miten eri tavalla 

sosiaali- ja perhepalveluissa nähdään asunnottomuuden uhka. Miten vuokravelka tai 

häätöuhka näyttäytyy muille toimijoille? Millä tavalla taloudellisia vaikeuksia huomioi-

daan esimerkiksi lastensuojelussa? Entä miten kaiken keskellä kodin menettämisen 

uhan kokenut perhe tulee huomioiduksi?  

Tutkimustapana tässä tutkimuksessa on case-tutkimus. Valitsin case-tutkimuksen lähes-

tymistavakseni, koska halusin tarkastella yhteistyöhön liittyviä suhteita niin viranomais-

ten kuin asiakkaan näkökulmista. Tapaustutkimusta pidetään joko tulkitsevana tai il-

miön ymmärtämiseen tähtäävänä, tai toisaalta se voi olla tiukasti tietoa tuottavaa tutki-

musta. Tapaustutkimuksen monipuolisuuden takia sitä ei tulisi ajatella ainoastaan tutki-

musmetodina. (Pekkarinen 2010,4.) Robert E. Stake (1995) kuvaa case-tutkimusta toi-

siinsa integroitujen osien systeeminä. Osat eivät Staken mukaan välttämättä toimi aina 

toivotulla tavalla, tarkoitukset voivat olla irrationaalisia, mutta siitä huolimatta kyseessä 

on systeemi. (Stake 1995, 2.) Hyvä tapaustutkimus on Staken mukaan kärsivällinen, ref-

lektiivinen ja antaa mahdollisuuden toiseen näkökulmaan. Tutkijan tulee case-tutkimuk-

sessa vaalia monia eri näkökulmia, jotka saattavat joskus olla myös ristiriidassa keske-

nään (Mt, 12.)  

Tutkittava tapaus on kiinnostuksen kohteena olevan ilmiön konteksti, joka määrittää il-

miön erityispiirteitä (Peltola 2007, 114). Näkökulmani case-tutkimukseen on tässä tutki-

muksessa tarkastella tyypillistä tapausta, jonka avulla ilmiötä voitaisiin ymmärtää laa-

jemmin. Tyypillisestä tapauksesta pyritään saamaan niin paljon tietoa kuin mahdollista, 

löytämään sen ainutkertaiset piirteet ja ymmärtää yhtä tapausta mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti (Stake 1995, 8). Tyypillisiä piirteitä tähän tutkimukseen valikoituneen 

asiakasperheen tapauksessa ovat kokemus häätöuhasta, joka on johtunut maksamatto-
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mista vuokrista, ei häiritsevästä elämästä, joka on vuokravelan ohella toinen häätöuh-

kiin johtava yleinen syy. Tutkimuksen tilastollisen tarkastelun valinnoilla luon ilmiölle 

laajemman kontekstin. Tuon esiin ne taloudelliset reunaehdot ja realiteetit, joissa vähä-

varaiset lapsiperheet tällä hetkellä elävät, sekä tarkastelen häätöjen ja velkaantumisen 

yleisyyttä. Case-tutkimuksessa triangulaation avulla voidaan hahmottaa tutkittavan il-

miön kokonaisuutta esimerkiksi tutkimusaineistoon liittyen. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

141). Tilastollista aineistoa tässä tutkimuksessa käytetään siis tarkentamaan, mistä hää-

töuhkailmiössä on kyse. Tilastollinen tarkastelu paikantaa tähän tutkimukseen valikoitu-

neen case-perheen tyypillisyyden sekä häätöuhkailmiöön että taloudelliseen ahdinkoon.  

 

2 HÄÄTÖUHKA TILASTOJEN JA TUTKIMUKSEN VALOSSA 

 

2.1 Tutkimuksellinen katsaus ilmiöön häätöuhka 

 

Asunnottomuuden ja häätöjen uhkia on tutkittu kansainvälisesti jonkin verran, mutta 

vain vähän suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tarkastelun kohteena 

tässä tutkimuksessa ovat erityisesti eurooppalaistutkimukset. Häätöuhkaan tai häätöpro-

sessiin liittyy joka valtiossa oma lainsäädäntönsä, eivätkä tutkimuksen kohteena usein 

olevat ennaltaehkäisevät tai korjaavat työtavat ole vertailtavissa. Häätöuhka nähdään 

kuitenkin kaikissa tutkimuksissa hyvin samanlaisen prosessin tuloksena, ja johtuvan sa-

moista syistä, oli lainsäädännöllinen häätöprosessi tai sosiaalipalvelujärjestelmä millai-

nen tahansa. Vuokravelka on muutakin kuin taloudellinen ongelma, eli vuokravelan 

taustalla voi olla moninainen vyyhti ongelmia (Holl ym. 2016; van Laere ym. 2008: 

Viirkorpi 1995), jotka voivat olla joko rakenteellisia, kuten tukien ulkopuolelle jäämistä 

tai työttömyyttä, tai yksilöllisiä ongelmia, kuten avio- tai avoerot (Stenberg ym. 2011, 

41).  

Edellä luetellut ongelmat voivat olla myös häätöjen seurausta. Häädön saatuaan ihmisen 

voi olla erittäin hankalaa pitää työpaikkansa, tai häätö voi olla laukaiseva tekijä ihmis-

suhteen katkeamiseen, jopa perheiden hajoamiseen, lasten perusturvan heikkenemiseen 
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ja muihin lisääntyviin sosiaalisin ongelmiin. (Stenberg ym. 2011; Viirkorpi 1995). Asu-

misen ongelmiin johtavia riskitekijöitä voivat olla myös psyykkiset ja fyysiset terveys-

haasteet, alhainen koulutustaso, päihteidenkäyttö tai esimerkiksi perheväkivallan koke-

minen (Phinney ym. 2007, 836). Vuokravelkaa pidetään yleisesti merkittävimpänä hää-

töön johtavana syynä (Schout ym. 2015; Stenberg ym. 2011; Salovaara-Karstu & Mutti-

lainen 2004). Häädöt puolestaan ovat keskeinen asunnottomuuteen johtavana syy (Holl 

ym. 2016, 533), vaikkakaan Suomessa asunnottomuuden ja häätöhakemusten välillä ei 

ole tilastollista yhteyttä (Kettunen 2010, 10). Asunnottomuus on vähentynyt, kun taas 

häätöuhkatilanteiden määrä on kasvanut (mt,10).  

Häätöjen ehkäisyyn liittyviä interventioita on toteutettu ja niiden toimivuutta tutkittu 

esimerkiksi Alankomaissa ja Skotlannissa. Häätöjen ehkäisyyn liittyvissä hankkeissa ja 

niiden arviointitutkimuksissa asiakkaina on yleensä perheitä, joilla on jo taustallaan 

häätö tai häätöuhka, tai sen lisäksi jokin muu elämänhallinnan riskitekijä (van Laere 

ym. 2008; Hill ym. 2002). Systemaattisempaa tarkastelua häätöjen ehkäisyyn liittyvistä 

interventioista ovat tehneet Holl, van den Dries ja Wolf (2016) sekä Schout, de Jong ja 

van Laere (2015). Vuokraveloista johtuvista häädöistä on toteutettu myös kansainvälistä 

vertailevaa tutkimusta (Stenberg ym. 2011). Tutkimuksessa vertailtiin häätöprosesseja 

Ruotsissa, Alankomaissa ja Saksassa. Häätöjen ja asunnottomuuden yleisyyttä tulonsiir-

toja saajien keskuudessa on tarkasteltu yhdysvaltalaistutkimuksessa (Phinney ym. 

2007). Tutkimusaineistona toimi vuodesta 1997 vuoteen 2003 kerätty naisten työllisyys-

tutkimusaineisto, jossa haastateltiin taloudellista tukea tai tulonsiirtoja saaneita yksi-

huoltajaäitejä. Tutkimuksessa painottui riskitekijöihin puuttuminen ja asumisen tuen jär-

jestäminen riskiryhmiin kuuluville perheille. (Phinney ym. 2007, 836.) 

Alankomaissa häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisyyn on viime vuosikymmeninä pa-

nostettu niin taloudellisen avun kuin lainsäädännönkin keinoin (social support act), sekä 

lisäämällä paikallista yhteistyötä sosiaalista asumista toteuttavien järjestöjen ja kunnalli-

sen mielenterveystyön kanssa. Myös akateemista tutkimusta on pyritty lisäämään. Sosi-

aaliset asuntoyhtiöt (housing associations) vastaavat pääosin edullisista vuokra-asun-

noista. Häätöön johtavissa vuokravelkatilanteissa häätötuomiosta huolimatta neuvotel-

laan yleensä maksusopimuksesta. Neuvotteluja käydään asiakkaan, asuntoyhtiöiden, pe-
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rintätoimistojen ja sosiaalitoimen välillä. (Schout ym. 2015, 184-186.) Yhteistyön sosi-

aalisten vuokra-asuntoyhtiöiden ja sosiaalitoimen sekä erilaisten projektitoimijoiden 

kanssa ajatellaan olevan tehokas keino häätöjen ehkäisyyn (Stenberg ym. 2011, 54).  

Amsterdamissa viranomaisten ja asuntoyhtiöiden yhteistyötä vuokravelkatilanteissa tai 

asumiseen liittyvissä häiriöissä on kehitetty vuodesta 1993. Asumisen tukiohjelmien toi-

mintatapa ja niiden organisointi on vuokravelkatilanteissa erilainen kuin asumiseen liit-

tyvien järjestyshäiriöiden kohdalla. (Van Laere ym. 2008, 3.) Tutkimuksella pyrittiin 

arvioimaan kahden rinnakkaisen tukiohjelman toimivuutta häätöjen ehkäisyssä. Tutki-

muksessa todettiin asuntoyhtiöillä olevan usein hallinnollinen ja byrokraattinen suhde 

asukkaisiinsa huolimatta siitä, että joidenkin palveluksessa oli esimerkiksi sosiaalialan 

ammattilaisia. Vuokravelka-asioissa havaittiin niiden asiakkaiden, jotka eivät itse olleet 

aktiivisia asuntoyhtiön suuntaan saavan hyvin vähän apua ja tukea. Kotikäynneillä to-

dettiin olevan suora vaikutus häätöjen ehkäisyyn; sellaisissa asuntoyhtiöissä, joiden 

käytäntöön kuuluivat kotikäynnit vuokravelkatilanteessa, oli häätöjen määrä puolet pie-

nempi verrattuna niihin asuntoyhtiöihin, joilla kontaktia asukkaaseen ei ollut. Kotikäyn-

neiltä raportoitiin enemmän sosiaalisia ongelmia, mutta nämä raportoinnit tai lähetteet 

toisen toimijatahon suuntaan vaikuttivat ennaltaehkäisevän häätöjä. Tutkimuksen johto-

päätöksissä todetaan häätöjen ehkäisyyn tarvittavan vahvaa sosiaalisiin ja terveydellisiin 

ongelmiin keskittyvää verkostoa, joka pystyy tarjoamaan moniammatillista apua häätö-

uhkatilanteissa. Henkilökohtainen kontakti nähtiin parhaana keinona ennaltaehkäisyssä. 

(Mt. 7.) Tutkijat pitävät tärkeänä tilastotiedon keräämistä häätö- tai häätöuhkatilanteista, 

jotta ennaltaehkäisevä työ tulee näkyväksi (mt. 8).  

Schout ym. (2015) tutkivat häätöihin johtaneita polkuja ja asiakkaiden ja viranomaisten 

yhteistyösuhteita häätöön johtaneissa tilanteissa. Tutkimuskysymyksenä oli miten tilan-

teet kehittyvät niin että häätö on edessä, sekä miten tätä tietoa voidaan hyödyntää asu-

misen tukea antavissa toiminnoissa (Schout ym. 2015, 185). Tutkimus koostui seitse-

mästä erillisestä case-tutkimuksesta (mt. 187). Häätöprosesseissa määrääviä tekijöitä 

nousi tutkimuksessa esiin viisi: toimijat kääntyivät toisiaan vastaan, asiakkaiden val-

miuksia tai toimintakykyä yliarvioitiin, asiakkaat eivät tuoneet esiin tietoa mitä ammat-

tilaiset kokivat tarvitsevansa, toimijoiden väliltä puuttui yhteinen yritys estää häätö, 
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sekä ammattilaisilta puuttui kykyä säädellä kovaa ja pehmeää lähestymistapaa asiakas-

työssä. Tutkijat kehottavat kiinnittämään häätöjen ehkäisyssä huomiota rakenteelliseen 

varhaisempaan ongelmiin tai niihin viittaaviin merkkeihin tarttumiseen. (Mt. 196.) 

Myös Phinney ja kumppanit (2007) tulivat tutkimuksessaan siihen tulokseen, että riski-

tekijöihin tulisi sosiaalityössä kiinnittää enemmän huomiota, mikäli asunnottomuuden 

uhkaa halutaan ehkäistä (Phinney ym. 2007, 836). Toisena tärkeänä tekijänä Schout ym. 

(2015) näkivät asukkaiden sitoutumisen ongelmanratkaisuun erityisesti, kun häätöuhka 

syntyy häiriöilmoituksista. Viimeisenä tarvitaan kestävää yhteistyötä ammattilaisten vä-

lillä, mikä edellyttää tutkijoiden mukaan yhteistä ymmärrystä häätöjen ennaltaehkäisyn 

tärkeydestä. (Mt. 196.)  

Myös Skotlannissa on toteutettu projekteja auttamaan häätöjen ehkäisyssä. Malcolm 

Hill, Jennifer Dillane, Jon Bannister ja Suzie Scott (2002) tutkivat moniammatillista 

perheprojektia, jonka tavoitteena oli auttaa häätöperheitä asumiseen liittyvissä ongel-

missa. Asiakkaat ohjautuivat pääasiassa asunto- tai sosiaaliviranomaisilta tulleilla lähet-

teillä. (Hill ym. 2002, 81.) Tutkimuksessa selvitettiin perheprojektissa tehtyä työtä, sii-

hen osallistuneiden asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä, sekä arvioitiin perheiden 

tilanteiden edistymistä prosessiin osallistumisen jälkeen (mt. 79-80). Projektin arvioin-

nin mukaan hieman alle kahdessa kolmasosassa tilanteita työskentely perheen kanssa 

onnistui. Asumisen näkökulmasta ongelmat vähenivät huomattavasti, kun taas sosiaali-

työn näkökulmasta asuminen ei ollut perheiden ainoa ongelma, jolloin onnistumisia tai 

projektin tulosta oli vaikeampi arvioida. (Mt. 83.)  

Yhteistyön kysymykset osoittautuivat ongelmallisiksi. Projektityöntekijät olivat kaikista 

yhteistyökumppaneista tyytymättömimpiä juuri sosiaalityöntekijöihin. Syitä tähän tyy-

tymättömyyteen oli esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden vähäinen osallistuminen yhteisiin 

tapaamisiin, kun taas sosiaalityöntekijän näkökulmasta perheiden ohjaaminen projektin 

intensiivisemmän työskentelyn pariin tarkoittaisi enemmän aikaa muille asiakasper-

heille. (Mt. 86-87.) Perheet kokivat projektityöntekijöiltä saadun yksilöllisen avun ole-

van tukevaa, kun taas sosiaaliviranomaiset jäivät heille etäisiksi (mt. 84). Holl, van den 

Dries ja Wolf (2016) kritisoivat omassa systemaattisessa katsauksessaan tutkimuksen 

ulkopuolelle jätettyä yli viidesosaa projektiin alun alkaen osallistuneista perheistä. 
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Muuttuneiden olosuhteiden lisäksi muita syitä tai perusteluja tälle poisjättämiselle ei 

kerrottu, eikä arvioitu tätä suhteessa tutkimuksen lopputuloksiin. (Holl ym. 2016, 539.) 

Projektien monimuotoisuuden ja ennaltaehkäisevien hankkeiden kirjavuuden kannalta 

on perusteltua tutkia systemaattisesti näiden tehokkuutta, ei vain yksittäisen hankkeen 

näkökulmasta. Yhteistyö on ennen kaikkea paikallista. Holl ym. (2016) analysoivat tam-

mikuun 1985 ja toukokuun 2012 välisenä aikana julkaistuja erilaisia häätöjen ehkäisyyn 

liittyviä tutkimuksia. Tutkijoiden tavoitteena oli systemaattisesti tarkastella erilaisia 

häätöjen ehkäisyyn liittyviä interventioita ja niiden tehokkuutta. (Mt. 533.) Tutkimukset 

valikoitiin siten, että niissä kuvatun intervention yhtenä tarkoituksena tuli olla häätöjen 

ehkäisy, ja että niiden tuloksissa tuli selkeästi näkyä intervention teho, joko numeraali-

sesti tai muulla tavalla (mt. 534).  

Merkittävää tutkijoiden mukaan on se, että vaikka asunnottomuus on suuri yhteiskun-

nallinen ja kansainvälinen ongelma, ja häädöillä nähdään olevaan siihen suuri vaikutus, 

ei häätöjen ehkäisystä ole tehty laajalti tutkimustyötä. Tutkimuksen vähäinen määrä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö interventioilla saataisi tuloksia aikaan. Erilaisia projek-

teja häätöjen ehkäisyyn on toteutettu, mutta systemaattinen tutkimustyö puuttuu ja kan-

sainvälisiä julkaisuja aiheesta on vähän. Interventio-ohjelmien tavoitteet, organisointi ja 

kohderyhmät ovat erittäin kirjavia, jolloin niiden vertailu on lähes mahdotonta. Projek-

tien tehokkuus häätöjen ehkäisemisestä pidemmällä aikavälillä on niin ikään vaikea sel-

vittää. Epäselväksi jää onko interventioilla siirretty vain kyetty siirtämään häätöä vai to-

della pystytty niitä ehkäisemään. (Holl ym. 2016, 543-544.)  

Sten-Åke Stenberg, Lia van Doorn ja Susanne Gerull (2011) tutkivat vuokraveloista 

johtuvia häätöjä vertailevassa tutkimuksessa, jonka aineisto oli koottu Ruotsista, Alan-

komaista ja Saksasta. Kansalaisoikeuksien näkökulmasta (ks. Marshall 1963) häätöjä 

voidaan pitää kansalaisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien ristiriitana. Vuokrananta-

jalla on kansalaisoikeuksiensa perusteella oikeus omaisuuteensa ja sen hallintaan, ja 

viime kädessä hänellä on oikeus häätää vuokralainen, mikäli sopimusta rikotaan. Vuok-

ralaisen sosiaaliset oikeudet tulevat kuitenkin häädössä uhatuiksi. Tästä näkökulmasta 

vuokralaisen kansalaisoikeudet (oikeus asumiseen) jäävät alisteiseen asemaan vuokran-

antajan oikeuksiin nähden. (Stenberg ym. 2011, 42.) Häätöjä koskeva lainsäädäntö on 
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Euroopassa erittäin tiukkaa ja pyrkii turvaamaan vuokralaisen asemaa. Stenberg kump-

paneineen toteaa tämän johtaneen siihen, että vuokranantajat vaativat vuokralaisilta 

enemmän ja mieluummin suosivat maksukykyisiä vuokralaisia kuin sosiaalietuuksien 

saajia. 1990-luvun lamalla on ollut vaikutuksensa niin edullisten asuntokantojen raken-

tamiseen kuin asunnottomien ja häätöjen määrän lisääntymiseenkin. Talouden elpymi-

sen jälkeen asuntotuotanto on noussut esimerkiksi Ruotsissa melko hitaasti, kun taas 

asunnottomien määrä on kasvanut. Kun häätö on yksilölle henkilökohtainen katastrofi, 

voidaan sitä tutkijoiden mukaan pitää makrotasolla mahdollisuutena turvata useammalle 

ihmiselle asunto. Tämä on ilmiön sisäinen paradoksi. (Mt. 43-44.) 

Saksan mallissa sosiaaliturvajärjestelmä on jaettu kahdelle viranomaiselle siten, että 

työssäkäyvien etuuksista vastaa valtiollinen taho (työvoimapalvelut), ja työn ulkopuo-

lella olevien etuuksista kunnallinen taho (sosiaalitoimisto). Molemmat tahot ratkaisevat 

myös vuokravelkahakemuksia. Vaikka molempia tahoja koskee suurin piirtein saman-

kaltainen lainsäädäntö, on käytäntö vuokravelkojen maksamisessa erittäin kirjavaa. 

Työvoimapalveluissa päätöksistä vastaavat hallinnossa työskentelevät henkilöt, ei sosi-

aalityöntekijät. Vaikka lain mukaan vuokravelkainen hakija, jolla ei ole maksukykyä on 

oikeutettu tukeen, on valtaosa päätöksistä silti kielteisiä. Tämä johtuu tutkijoiden mu-

kaan puutteellisesta tiedosta lainsäädäntöä kohtaan, sekä ylipäänsä ohjeistuksen puuttu-

misesta. Hakijaan ei välttämättä oteta lainkaan henkilökohtaista yhteyttä. Ainoastaan 

lapsiperheiden ollessa kyseessä toteuttavat viranomaiset kotikäyntejä. (Stenberg ym. 

2011, 51-52.) Ruotsissa millään yksittäisellä viranomaistaholla ei ole välitöntä vastuuta 

vuokravelkatilanteissa, mutta toimeentulotuen malli on lähes vastaavanlainen kuin Suo-

messa. Tuen myöntäminen on tarveharkintaista. Kun kyseessä on lapsiperhe, myönne-

tään taloudellista tukea tutkijoiden mukaan enemmän. Mikäli lapsiperhe tulee hääde-

tyksi, tulee sosiaalitoimi usein mukaan työskentelyyn, mutta mitään tähän velvoittavaa 

lainsäädäntöä ei Ruotsissa ole. (Mt. 54.) 

Tilastoinnin eroavaisuuksien ja asuntomarkkinoiden erilaisuuden vuoksi on eri maiden 

vertailu kovin hankalaa. Niin ikään häätöprosessit (ensimmäisestä vuokravelasta toimi-

tettuun häätöön) ovat huomattavan eri pituisia kolmen maan kesken. Ruotsissa prosessi 

voi olla jopa alle kolme kuukautta, kun taas Saksassa prosessi voi viedä yli 15 kuu-
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kautta. Molemmilla on tutkijoiden mukaan puolensa. Pitkä aika saattaa helpottaa asu-

kasta järjestelemään asumistaan uudelleen, mutta toisaalta vuokravelan määrä saattaa 

kohota kestämättömän suureksi. (Stenberg ym. 2011, 56.) 

Suomessa häätöjen ehkäisyyn alettiin kiinnittää enemmän huomiota 1990-luvun laman 

jälkeen. Laman seurauksena työttömyys kasvoi ja velkaantuminen lisääntyi samaan ai-

kaan kun tulonsiirtoja ja sosiaalietuuksien määrää supistettiin. Näiden seurauksena eri-

tyisesti vuokranmaksuvaikeudet lisääntyivät, vuokraveloista johtuneet häätöhakemukset 

lisääntyivät, sekä kiinteistöyhtiöiden taloudellinen tilanne heikkeni johtuen vuokravel-

katappiosta ja vuokrien menetyksistä. (Viirkorpi 1995, 3-4.) Vuonna 1994 toteutettiin 

sosiaali- ja terveysministeriön johdolla Häätö-projekti viidellä kokeilupaikkakunnalla 

(Helsinki, Jyväskylä, Seinäjoki, Tornio ja Vantaa). Paikallisiin projektiryhmiin osallis-

tui sosiaalitoimen, kunnallisen vuokrayhtiön, asuntotoimen sekä asiakkaiden edustajia. 

Projektin tarkoituksena oli häätöprosessiin osallistuvien tahojen yhteistyötä lisäämällä 

ehkäistä häätöjä. Tavoitteena oli mm. selvittää olemassa olevia menettelytapoja vuokra-

velka- ja häätötilanteissa, sekä tuoda esiin menettelytapojen ja lainsäädännön puutteita. 

(Mt. 4-7.) Projektin tuloksissa todettiin vuokravelkojen vähentämisen olleen projektita-

hojen mielestä häätöjen ehkäisyä tärkeämpi ongelma, ja löydetyt yhteistyön parantamis-

keinot edistivät ennen kaikkea velkojen perintää, eivät niinkään asukaslähtöisyyttä. 

Asukkaiden edustus ja heidän omat kokemuksensa jäivät vähäisiksi. Projektityöskente-

lyssä päähuomio kohdistui kiinteistöyhtiöiden talouden turvaamiseen. (Mt. 20-22.)  

Timo Piirainen (1993) on tutkinut vuokra-asumisen sosiaalisia ongelmia väitöskirjas-

saan. Piiraisen tutkimus koostui sekä laajasta tilastollisesta aineistosta että haastatte-

luilla toteutetusta laadullisesta aineistosta. Tilastollinen aineisto koski koko Helsinkiä, 

ja sillä pyrittiin kuvaamaan sosiaalisten ongelmien esiintymistä tai kohdentumista eri 

väestöryhmiin. Haastatteluaineisto kerättiin sekä viranomaisia (poliisi, sosiaalityönteki-

jät, isännöitsijät) että vuokratalojen asukkaita haastattelemalla. Vaikka Piiraisen tutki-

mus on yli 20 vuoden takaa, voidaan olettaa joidenkin tutkimuksessa esiin nousseiden 

seikkojen pysyneen muuttumattomina. Piirainen kritisoi vuokra-asumisen sisällä näky-

vää sosiaalista segregaatiota, jossa marginaaleihin kuuluvia ryhmiä asutettiin tiettyihin 

asuntokohteisiin, ja ns. palkkatyöläiselämäntapaan orientoituneet vuokralaiset pyrkivät 
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näistä kohteista pois. Piiraisen mukaan sosiaalityön keinoin voitaisiin tehokkaasti vä-

hentää segregaatiosta aiheutuvia sosiaalisia ongelmia. (Mt. 218-221.)  Päivi Jouttimäki 

(2008) tutki pro gradussaan häädön saaneiden kokemuksia. Jouttimäen tutkimuksessa 

häätöjen välittömänä syynä oli vuokravelka. Noin puolella haastatteluun valikoituneista 

perheistä oli ollut vuokravelkaa myös aiemmin. Jouttimäki toteaakin, että aiempi vuok-

ravelka kasvattaa riskiä vuokranmaksun ongelmiin tai häätöuhkaan. (Mt., 64-65.)  

Olof Cantell (2015) haastatteli pro gradussaan 13 Helsingin aikuissosiaalityön työnteki-

jää, jotka olivat tekemisissä vuokravelkojen ja häätöuhkien kanssa. Haastateltaviin kuu-

lui sekä sosiaalityöntekijöitä että asumisneuvojia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 

millaisena työntekijät kokevat ammatillisen liikkumatilansa häätöuhkiin liittyen. Haas-

tateltavien joukko valikoitui laajaksi sillä perusteella, että vastaajat kokivat etteivät ky-

kene pelkästään oman ammattinsa puitteissa ratkaisemaan vuokravelkoihin liittyviä on-

gelmia. (Cantell 2015, 11.) Suurin osa haastatelluista koki omaavansa oman ammatilli-

sen liikkumatilansa puitteissa niitä välineitä joilla puuttua häätöuhkiin. Toisaalta kuiten-

kin vastaajat kokivat oman työmääränsä varsin kuormittavana. Velka- ja asumisneuvon-

nan palveluiden kysynnän koettiin kasvaneen huomattavasti, kuten myös työmäärän ai-

kuissosiaalityössä. Suuren työmäärän nähtiin vaikuttavan negatiivisesti vuokravelkati-

lanteen jälkeiseen seurantaan ja tärkeänä pidettyyn jatkotyöskentelyyn asiakkaan 

kanssa. (Mt. 70.) Asiakasmäärien lisääntyessä sosiaalityöntekijöillä on Cantellin mu-

kaan kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on toimia tulipalojen sammuttajana, toisin sanoen 

hoitaa vain akuuteimmat ja kiireellisimmät tilanteet, jolloin vuokravelkatilanteiden taus-

tat jäävät helposti selvittämättä. Toinen vaihtoehto on valikoida ne asiakkaat, joiden 

kanssa pitkäjänteinen työskentely on mahdollista aloittaa, jolloin vastaavasti uusien 

akuuttien tilanteiden käsittely hankaloituu. (Mt. 72.) 

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

vuokrasuhteiden osapuolten kokemuksia oikeustieteen näkökulmasta. Tutkimusaineis-

tona oli eri ulosottopiirien rekistereistä koottu kvantitatiivinen aineisto 800 häätöuhkati-

lanteesta. Tutkimuksen yhteydessä toteutettiin suurille vuokranantajille suunnattu loma-

kekysely. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin teemahaastattelu 11 häätöuhan tai häädön 

kokeneelle henkilölle. Salovaara-Karstun ja Muttilaisen mukaan maksuvaikeudet ovat 

yleisin syy joutua häätöuhan alle. Vain noin kuusi prosenttia tutkimuksessa käsitellyistä 
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häätöuhkatilanteista johtui jostain muusta syystä kuin maksamattomista vuokrista. (Mt. 

41.) Häätöuhan kokeneista haastatelluista seitsemän oli kokenut häätöuhan vain vuokra-

velan takia. Haastateltujen tilanteet vaihtelivat suuresti pitkäaikaisista vakavista talous-

vaikeuksista, pienituloisuuden aiheuttamista heikoista taloudellisista selviytymismah-

dollisuuksista aina ns. kevytmieliseen rahankäyttöön tai ennakoimattomiin elämäntilan-

teisiin. Salovaara-Karstu ja Muttilainen päättelevät, että viimeksi mainituissa tapauk-

sissa häätöuhka voi jopa olla myönteinen kokemus tai eräänlainen herätys, joka muuttaa 

raha-asioiden hoitamisen tärkeysjärjestystä perusteellisesti. (Mt. 74.) 

Marko Kettunen (2010) on tutkinut asumisneuvonnan mahdollisuuksia häätöjen ennal-

taehkäisyssä Helsingissä. Kyseessä on selvitys, joka liittyy pitkäaikaisasunnottomuuden 

vähentämisohjelmaan (PAAVO). Tavoitteena oli yhdistää tilasto- ja haastatteluaineistoa 

siten, että häätöjen ehkäisyä varten asumisneuvonnan ja ennaltaehkäisevän työn resurs-

sit kohdentuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. (Kettunen 2010, 6-7.) Vuoden 2008 

häätöuhkatilastossa 62,6 prosentissa tilanteista häätöuhka koski miehiä ja 37,7 prosen-

tista naisia. Kettunen selittää sukupuolten eroavaisuutta esimerkiksi sillä, että yksin-

huoltajat ovat pääasiassa naisia, ja alaikäisen lapsen olemassaolo vaikuttaa naisten hää-

töjen määrään vähentävästi. Naisten lähivanhemmuuden voidaan ajatella vaikuttavan 

myös yleiseen asunnottomuusjakautumaan sukupuolten välillä. (Mt. 16.) Kettusen mu-

kaan häätöjä ennaltaehkäiseville palveluille on kysyntää sekä sosiaalitoimen, vuokran-

antajien että vuokralaisten taholta. Verkostotyöskentely näyttelee palveluiden järjestä-

misessä tärkeää roolia, koska minkään yksittäisen organisaation keinoin ei voida rat-

kaista asumisen vaikeimpia ongelmia. Toimijoita oli Kettusen selvitystyön perusteella 

esimerkiksi Helsingissä niin paljon, että päällekkäisyyksiä on vaikea hahmottaa ilman 

keskitettyä koordinointia. (Mt. 62.) Vaikka Kettusen selvitys koskee Helsinkiä ja sen 

asumisen tukipalveluiden organisointia, on perusteltua tuoda esiin myös sitä, että asumi-

sen neuvontapalveluita tarvittaisiin myös muihin kuin kaupunkien omiin vuokrakiinteis-

töpalveluihin. Kettunen toteaa, että mikäli asunnottomuutta ja häätöjen ehkäisyä halu-

taan tehokkaasti ehkäistä, olisi suurilla paikkakunnilla tarpeen perustaa oma asunnotto-

muuden ja häätöjen ehkäisyyn verkostomaisella otteella paneutuva yksikkö, jossa ennal-

taehkäisevä työ ja korjaava työ yhdistyisivät (mt. 63).   
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1990-luvun laman jälkeen suomalaisista lapsiperheistä suuren osan hyvinvointi on pa-

rantunut. Kuitenkin pienessä osassa lapsiperheitä tilanne on huonontunut, pahoinvointi 

yleistynyt ja ongelmat kasautuneet. (Lammi-Taskula & Salmi 2010, 199.) Timo Halttu-

nen (1999) tutki lapsiperheiden taloudellista selviämistä perheiden, sosiaalityöntekijöi-

den ja kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Tutkimuskohteena olivat toimeentulotukea 

saavat lapsiperheet. Tutkimuksen aineistona toimi toimeentulotukiasiakkaiden teema-

haastattelut, kyselylomake toimeentulotukiasiakkaille, joka toimi lähinnä taustamateri-

aalina, sekä asiantuntijahaastattelut. Tutkimus ajoittui ensimmäisen taloudellisen laman 

aikaiseen Suomeen. Halttusen tutkimuksella pyrittiin selvittämään lapsiperheiden tilan-

netta laman jälkeen, vastaako sosiaalitoimistosta annettu tuki heidän tarpeitaan sekä voi-

daanko kansalaisjärjestöjen avulla lisätä lapsiperheiden saamaa sosiaalista tukea ja eh-

käistä syrjäytymistä. (Mt. 11-13.) Halttunen puhuu tutkimuksessaan mieluummin lapsi-

perheiden taloudellisesta selviämisestä kuin syrjäytymisestä (mt. 9).  

 

2.2 Tutkimuskohteen tilastollinen paikantaminen 

 

Tutkimukseni aihe liittyy vuokra-asumiseen ja asumisen ongelmiin. Kaupungeilla on 

omat vuokrataloyhtiöt (Espoossa Espoon asunnot oy, Helsingissä Stadin asunnot), joi-

den asukasvalintaa ohjaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Asunnot ovat 

arava- ja korkotukilainoitettuja, ja asukasvalinnoissa noudatetaan esimerkiksi kiireelli-

syys- ja varallisuusperusteita. Asukasvalinnan perusteena esimerkiksi Espoon asunnot 

Oy:lle on hakijan tai ruokakunnan asunnontarpeen kiireellisyys, varallisuus ja tulot. 

Asunnonhakijat on kiireellisyyden perusteella ryhmitelty kolmeen kiireellisyysryhmään. 

(Espoon kaupungin internet-sivut.) Yleisen asumistuen saajia Espoossa elokuussa 2016 

oli 6479+4857, joista ensimmäinen luku koskee Ara-rahoitteisia vuokra-asuntoja. Ara-

rahoitteisista asunnoista 3295 eli noin puolet oli kolmioita tai sitä suurempia perheasun-

toja. (Aran selvitys, yleisen asumistuen vuokrat postinumeroittain elokuu 2016.) 

Vuonna 2016 koko maan ulosottovirastoihin tuli vireille 6598 häätöä. Toimeenpantuja 

häätöjä oli 1809. Luku on 1,1 % edellisvuotta suurempi. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 

toimeenpantujen häätöjen määrä kasvoi 3,9 %. Hakija peruutti häädön 2847 kertaa, ja 
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vastaajan todettiin muuttaneen itse 1720 tapauksessa. Ulosottoviraston kaikista velalli-

sista toteutunut häätö koskee vain 0,3 %, eli hyvin pientä määrää. (Turpeinen 2016, 28-

29.) Länsi-Uudenmaan ulosottovirastoon tuli vuonna 2016 vireille 643 häätöä. Toi-

meenpantuja häätöjä oli 135. (Mt. 64.) Espoossa häätöasioiden määrä kolminkertaistui 

vuosien 1985 ja 2003 välillä. Kasvu oli suurempaa kuin muissa suurissa ulosottopii-

reissä (Turku, Helsinki, Tampere ja Vantaa). (Salovaara-Karstu & Muttilainen 2004, 

28.) Marko Kettusen (2010) asiantuntijahaastattelujen mukaan suuri osa häädöistä to-

teutuu ilman virallisen häätöprosessin käynnistämistä. Nämä häädetyt eivät näy häätöti-

lastoissa. Kettusen mukaan vuokranantaja yrittää keskustelemalla, ”ulospuhumisella” 

painottaa, että asukkaan olisi parempi muuttaa ennen virallista häädön täytäntöönpanoa, 

jotta asukas välttyisi uuden asunnon saamista vaikeuttavalta häätömerkinnältä ulosotto-

tiedoissaan. (Kettunen 2010, 14.) 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n selvityksen mukaan Suomessa oli vuo-

den 2015 lopussa 424 asunnotonta perhettä. Asunnottomien perheiden määrä pysyi en-

nallaan vuoteen 2014 verrattuna, vaikka asunnottomien yksineläjien määrä väheni yli 

300 henkilöllä. Väkilukuun suhteutettuna asunnottomia oli eniten Uudellamaalla. Erityi-

sesti Helsingissä yksinasuvien ja nuorten asunnottomuus kasvoi vuoden 2014 luvuista. 

(Ahola & Dhalmann 2015, 3.) 

Vuoden 2016 maaliskuun lopussa 371 800 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintä. Suh-

teellisesti eniten maksuhäiriömerkintöjä oli 30-34-vuotiailla miehillä, joista 15,7 % oli 

merkintä. Naisissa suurin suhteellinen osuus oli 25-29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa 

10,6 % oli maksuhäiriömerkintä. Maksuhäiriömerkintä syntyy esimerkiksi velkomus-

tuomiosta. (Majamaa & Rantala 2016, 10.) Tilastokeskuksen ulosottotilaston mukaan 

vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 228 000 ulosottovelallista. Velkaantuminen on ylei-

sintä 25-39-vuotiailla. (Tilastokeskus, ulosottoasiat 2015.) 

Tämän tutkimuksen keskiössä on yksinhuoltajaperhe, jonka tulot koostuvat pääosin tu-

lonsiirroista, kuten lapsilisistä, kotihoidon tuesta ja yleisestä asumistuesta. On perustel-

tua tarkastella lapsiperheiden taloudellista tilannetta Suomessa ja sen kehitystä viime 

vuosina, jotta yksittäisen lapsiperheen taloudellista selviytymistä voidaan peilata ylei-

seen tilanteeseen. Tuloerot ovat yhteydessä eriarvoisuuden yleiseen kasvuun, koska ne 
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vaikuttavat niin poliittisen vallan kuin terveyden ja koulutuksenkin jakautumiseen (Vaa-

lavuo & Moisio 2014, 99). Tuloeroja ja köyhyyttä mitataan yleensä kulutusyksikkökoh-

taisia tuloja vertailemalla, tai tarkastelemalla ylimmän ja alimman tuloviidenneksen tai -

kymmenyksen tuloeroja. Suhteellista köyhyyttä mitataan köyhyysriski- tai pienituloi-

suusrajalla, jossa suhteellisesti köyhiksi määrittyvien tulot ovat alle 60 prosenttia maan 

keskimääräisestä tulotasosta. Suomessa suhteellinen köyhyysraja vuonna 2012 oli yk-

sinasuvalla henkilöllä 1200 euroa. Köyhyysriskiraja kuvaa tuloerojen kehitystä. Köy-

hyysaste saattaa kasvaa, vaikka pienituloisten tulot ja elintaso pysyvät ennallaan, jos 

keskimääräinen tulotaso on kasvanut. (Mt. 101.) Tuloerot kasvoivat vuosina 1993-2008 

voimakkaasti. Vuonna 2008 ylin tuloviidennes ansaitsi noin nelinkertaisesti verrattuna 

alimpaan viidennekseen. Suhteellinen köyhyysaste koko väestössä samalla tarkasteluvä-

lillä (ensimmäisen laman jälkeen) on noin kaksinkertaistunut ja lapsiväestön kohdalla 

jopa kolminkertaistunut. (Moisio 2010, 182-183.) Vuodesta 2008 vuoteen 2012 niin tu-

loerot kuin suhteellinen köyhyys ovat vähentyneet. Suhteellinen köyhyysaste on laske-

nut 13,8 prosentista 11,9 prosenttiin. (Vaalavuo & Moisio 2014, 106.)  

Suomen lapsiköyhyys on Euroopan unionin matalinta Tanskan jälkeen (Vaalavuo & 

Moisio 2014, 107), mutta silti lasten köyhyys on siis kolminkertaistunut samaan aikaan 

taloudellisen kasvun kanssa (Lammi-Taskula & Salmi 2010, 200). Vuonna 2012 lapsi-

perheiden köyhyysaste oli 8,3 prosenttia, ja lapsiperhekotitalouksien osuus köyhyysris-

kissä olevista oli lähes 30 prosenttia. Suurimmassa köyhyysriskissä ovat yksinasuvat 

sekä yksinhuoltajat, joiden köyhyysaste on 20 prosenttia. (Vaalavuo & Moisio 2014, 

107-108.) Vuonna 2008 pienituloisia oli väestöstä 13,2 prosenttia, kun vuonna 1995 

vastaava luku oli 7,9 prosenttia (Lammi-Taskula & Salmi 2010, 200). Työssäkäyvästä 

väestöstä suurin köyhyysriski (15 %) on yksinhuoltajilla, mitä selittää Moision mukaan 

yhden aikuisen tulojen riittämättömyys perheen kokoon nähden. Työttömyys lapsiper-

heessä lisää köyhyysriskiä noin 50-90 prosenttiin siten, että yksinhuoltajaperheissä riski 

on korkein. (Moisio 2010, 183-185.) Pikkulapsivaihe perheessä, eli vanhemman hoita-

minen lapsia kotona kotihoidon tuella vaikuttaa taloudellisen niukkuuden kokemukseen 

(Lammi-Taskula & Salmi 2010, 210). Yksinhuoltajaperheistä puuttuu sekä toisen puoli-

son tuki arjessa, että toisen osapuolen palkkatulot (Lammi-Taskula ym. 2014, 157). 
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Pienituloisuus vaikuttaa perheen mahdollisuuksiin ylläpitää yhteiskunnassa normaalina 

pidettyä elämäntapaa. Taloudellinen eriarvoistuminen näkyy lasten arjessa esimerkiksi 

kulutusmahdollisuuksien eroina. Köyhät lapsiperheet ovat riippuvaisia sosiaaliturvasta 

ja tulonsiirroista. (Lammi-Taskula ym. 2014, 148.) Köyhyys ei tarkoita vain taloudelli-

sen toimeentulon heikkoutta tai aineellista puutetta, vaan sen voidaan ajatella tuottavan 

myös yhteiskunnallista toiseutta (vrt. Pohjola 1994, 59). Heikko tulotaso ei ole ainoas-

taan objektiivisilla mittareilla määritelty ongelma lapsiperheiden keskuudessa, vaan ta-

loudellisen toimeentulon kokemusta voidaan pitää hyvinvoinnin mittarina. Köyhyys ka-

saantuu niille lapsiperheille, yksinhuoltajille ja monilapsisille perheille, jotka ovat muu-

tenkin jo haavoittuvassa asemassa. Perheen oma kokemus ja tulkinta hankaluuksista 

täydentävät objektiivisista tuloista käytettäviä mittareita.  

Noin 25 % perheistä menojen kattaminen tuloilla koettiin hankalaksi vuosina 2007 – 

2008 toteutetussa Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittämishanke (LATE) kerätyn 

aineiston perusteella. Aineisto kerättiin lasten- ja kouluterveydenhuollon määräaikais-

tarkastuksissa. Vanhempien lasten ikäryhmissä vanhemmat kokivat hieman yleisemmin 

tulonsa riittäviksi menoihin nähden. (Kaikkonen ym. 2012, 48.) Avun saamisen koke-

mukset vaikuttavat vahvasti perheen jaksamiseen ja hyvinvointiin. Sosiaalisen tuen riit-

tämätöntä kokemista oli 40 % vanhemmilla. (Mt. 52.) Suomalaisten hyvinvointi 2014 -

tutkimuksen mukaan yleisintä toimeentulo-ongelmien kokemus on yksihuoltajatalouk-

silla, joista neljännes raportoi menojen kattamisen tuloilla olevan hankalaa tai erittäin 

hankalaa, kun vastaavasti kahden vanhemman lapsiperheessä vain noin kuusi prosenttia 

kertoi toimeentulo-ongelmista. (Vaalavuo & Moisio 2014, 110). Tutkimuksessa tarkas-

teltiin myös kotitalouksien peruskulutuksesta tinkimistä esimerkiksi vuosittaisten ulko-

maanmatkojen, uusien huonekalujen tai vaatteiden ostamisen kautta. Vuodesta 1996 pe-

ruskulutuksesta tinkineiden osuus on vähentynyt yleisesti ottaen, mutta työttömien koti-

taloudet ilmoittivat tinkivänsä useammasta asiasta verrattuna aikaisempiin vuosiin. Yk-

sinhuoltajilla osuus on pysynyt samana ollen 32 prosenttia vuonna 2013. (Vaalavuo & 

Moisio 2014, 113.) 

Lapsiperheet eivät ole toimeentulotuen saajissa suurin tai keskeisin ryhmä. Tarkastele-

malla lapsiperheiden toimeentulotuen saamista on kuitenkin mahdollisuus saada koko-
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naisvaltainen käsitys köyhyyden yleisyydestä ja sen kehityksestä viime vuosina. Toi-

meentulotuen käyttö antaa sosiaalityön näkökulmasta kiinnostavamman tarkastelumah-

dollisuuden köyhyyteen kuin suhteellinen köyhyys. Toimeentulotuen tarve kertoo sekä 

sosiaaliturvajärjestelmän heikkouksista, että toimeentulon ongelmista. (Raunio 2009, 

260.) Timo Halttusen (1999) tutkimuksen mukaan lapsiperheet, jotka omasivat hyvän 

ulkoisen elämänhallinnan, toimi toimeentulotuki lyhytaikaisena ja satunnaisena apuna. 

Huonon ulkoisen elämänhallinnan lapsiperheissä toimeentulotuki taas oli olennainen 

osa perheen toimeentuloa, ja sen saanti yleensä pitkäkestoista. Näissä perheissä mahdol-

lisuudet parantaa perheen taloudellista tilannetta olivat usein rajalliset. (Halttunen 1999, 

60.) 

Vuonna 2014 toimeentulotukea sai yli neljännes yksinhuoltajanaisista, eli yhteensä 26,5 

prosenttia, kun kahden vanhemman kotitalouksissa toimeentulotukea sai viisi prosenttia 

(Virtanen & Kiuru 2015, 2). Kolmilapsisten yksinhuoltajaperheiden toimeentulotuen 

saamisessa näkyi suurin kasvu vuosien 2013 ja 2014 välillä (+5,9 %). Edelleen kuiten-

kin yksilapsiset perheet ovat suurin ryhmä toimeentulotukea saavien yksinhuoltajaper-

heiden joukossa (57 %), mutta kolmilapsisten yksinhuoltajaperheiden osuus yksinhuol-

tajaperheiden toimeentulotuessa on ollut kasvussa lähes koko ajan vuodesta 1990 läh-

tien. (Virtanen & Kiuru 2015, 42-43.) Pisimpään toimeentulotukea saaneista vuonna 

2014 oli suuri osa 30 – 39-vuotiaita (mt. 62). Ehkäisevää toimeentulotukea saavista pi-

simpään (1,9 kk/vuosi) saivat yksinhuoltajanaiset ja yksinhuoltajamiehet (mt. 67). 

Toimeentulotukea sai vuonna 1995 lähes 85 000 lapsiperhettä. Määrä laski vuoteen 

2012 saakka (50 138 perhettä), kunnes kääntyi sen jälkeen nousuun. Vuonna 2014 toi-

meentulotukea sai 52 921 lapsiperhettä, joista lähes puolet oli yksilapsisia perheitä. Yk-

sinhuoltajaperheiden toimeentulotuen saaminen on niin ikään vuoden 1995 jälkeen las-

kenut vuoteen 2012 saakka, jolloin toimeentulotukea saaneista lapsiperheistä yhden 

huoltajan perheitä oli 28 395. Vuodesta 2012 eteenpäin toimeentulotukea saaneiden yk-

sinhuoltajaperheiden määrä on jälleen kasvanut, ja vuonna 2014 toimeentulotukea sai 

30 201 yhden huoltajan lapsiperhettä. Yksinhuoltajanaisten kotitalouksissa 28,3 % toi-

meentulotuen kesto oli 10-12 kuukautta. (Virtanen & Kiuru 2015, 42-43, 62.) Asumis-

menot ovat kasvaneet 2000-luvulla nopeammin kuin niihin myönnetty asumistuki. Noin 
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70 % toimeentulotuen saajista saa myös asumistukea. (Mt. 9.) Toimeentulotuen pitkäai-

kaisasiakkuutta voidaan Moision (2010) mukaan selittää kahdella tekijällä. Ensimmäi-

sen laman jäljiltä Suomeen muodostui työmarkkinoilta pysyvästi syrjäytyneiden ryhmä, 

joka on jäänyt melko pysyvästi toimeentulotuen asiakkaiksi. Toisena syynä Moisio nä-

kee Kelan myöntämien perusturvaetuuksien riittämättömän tason, joista erityisesti asu-

mistuen suhde toimeentulotukeen on pieni. Yleisen asumistuen taso ei vastaa kunnal-

lista vuokratasoa, jolloin toimeentulotuella paikataan tätä vajetta. (Moisio 2010, 187-

188.) 

 

2.3 Häätö oikeudellisena prosessina 

 

Häätö käsitteenä on tämän tutkimuksen kannalta olennainen lähtökohta. Kun puhutaan 

lapsiperheen häätöuhasta, on syytä tarkastella, millainen tilanne tai prosessi perhettä uh-

kaa. Häätö asunnosta tarkoittaa käytännössä kodin menettämistä. Häätöuhka on tällöin 

tilanne, jossa perhettä uhkaa kodin menettäminen. Häätö on kaikille osapuolille viimesi-

jainen toimi, ja siihen liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa. Häätötilanteisiin viitataan myös 

muissa laeissa. Häätöjen taustalla on usein monimutkaisia tilanteita ja ongelmakokonai-

suuksia. (Salovaara-Karstu & Muttilainen 2004, 19.) Häätö linkittyy vahvasti myös 

asunnottomuuteen, koska häätötuomion saaneen voi olla erittäin vaikea saada uutta 

vuokra-asuntoa (mt.14). Häätö tarkoittaa kaksivaiheista menettelyä, joista ensimmäinen 

on häätöperusteen hankkiminen käräjäoikeudesta ja toinen häätöperusteen täytäntöön-

pano ulosotossa (mt. 1). Häätöperusteena on yleensä käräjäoikeuden riita-asiassa an-

tama yksipuolinen tuomio. Häädön hakijalla, esimerkiksi vuokranantajalla, on oltava 

ulosottoperuste, eli velvoite luovuttaa toisen hallintaan kiinteää omaisuutta, rakennus, 

huoneisto, tai velvoite muuttaa sieltä pois (Linna 2004, 10; Ulosottokaari 

15.6.2007/605, 1§).  

Vuokra-asumista säätelee Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta. Vuokranantajalla on 

oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö vuokramaksun sovitussa 

ajassa, tai esimerkiksi viettää huoneistossa häiritsevää elämää (Laki asuinhuoneiston 

vuokrauksesta 31.3.1995/481, 61 §). Tyypillisiä tilanteita, joissa vuokrasopimus pure-

taan tai häätöä haetaan, ovat kahden tai kolmen kuukauden maksamattomat vuokrat tai 
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muita asukkaita kohtuuttomasti häiritsevä elämä (Salovaara-Karstu & Muttilainen 2004, 

15). Vuokravelat ovat helpommin todennettavia oikeuskäsittelyissä kuin häiriötilanteet, 

jotka vaatisivat naapureiden todistamista. (Kettunen 2010, 15). Vuokranantajan tulee 

antaa asukkaalle ensin varoitus kirjallisesti joko maksukehotuksen tai kirjallisen varoi-

tuksen muodossa. Mikäli maksukehotukset tai varoitukset eivät auta, pitää vuokrananta-

jan hakea käräjäoikeudelta päätös, jolla vuokralaista velvoitetaan muuttamaan asunnosta 

pois. Mikäli vuokralainen ei käräjäoikeuden tuomiosta huolimatta muuta asunnosta 

pois, pyytää vuokranantaja ulosottoviranomaiselta tuomion täytäntöönpanoa. Myös 

vuokravelkojen ulosottokelpoisuuteen tarvitaan edellä mainittu käräjäoikeuden päätös. 

Vuokranantajan tulee toimittaa oikeuden päätös ja ulosottohakemus ulosottoviranomai-

selle, jonka on ennen häädön täytäntöönpanoa annettava asukkaalle mahdollisuus muut-

taa omatoimisesti asunnosta pois. Ulosottoviranomainen määrää asukkaalle muuttopäi-

vän, jolloin asunnosta on viimeistään muutettava pois.  (Salovaara-Karstu & Muttilai-

nen 2004, 15.) 

Häätöuhka tarkoittaa tilannetta, jossa asia on edennyt käräjäoikeudesta ulosottoon 

saakka, mutta varsinaista häätöä ei ole toteutettu. Häätöuhka voi päättyä asukkaan va-

paaehtoiseen muuttoon, tai asia voidaan sopia vielä ulosottovaiheessa velan maksulla. 

(Salovaara-Karstu & Muttilainen 2004, 1.)  

Ulosottokaaren luvussa 7 määrätään häädöstä. Laissa todetaan ilmoitusvelvollisuudesta 

seuraavasti: ”Jos ulosottomiehen tiedossa on, että ulosottoperusteessa tarkoitetuissa ti-

loissa asuu lapsia, joiden asumisen järjestyminen on epäselvää, tai välittömän huolenpi-

don tarpeessa olevia henkilöitä, häätöasian vireilletulosta ja siinä ilmenneistä olosuh-

teista on salassapitosäännösten estämättä mahdollisimman pian ilmoitettava paikkakun-

nan asunto- ja sosiaaliviranomaisille.” (Ulosottokaari 15.6.2007/605.) Sosiaalihuolto-

laissa todetaan, että mikäli ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään 

saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava 

henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yh-

teyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioi-

taisiin (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, 35§). Ulosottoviranomaisella on Lastensuo-

jelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus, eli ulosottoviranomainen on velvollinen salassa-

pitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 



20 

 

 

toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpi-

don tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdol-

lista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 25§). 

 

2.4 Monitoimijuus tässä tutkimuksessa 

 

Tämän tutkimuksen toinen tutkimuskysymys liittyy verkostotyöhön. Verkostotyö on kä-

site, jota tutkimukseni haastateltavat vastauksissaan käyttivät. Verkostotyön käsitteen 

lisäksi tutkimuksessa puhutaan moniammatillisuudesta tai moniammatillisesta yhteis-

työstä. Verkosto- ja moniammatillisen työn määritelmiä on useita (mm. Payne 2009, 

Isoherranen 2012), ja moniammatillisuuden käsitettä voidaan pitää eräänlaisena sateen-

varjokäsitteenä. Isoherranen määrittelee moniammatillisen yhteistyön mallin sellaiseksi, 

jossa tunnistetaan asiantuntijoiden erilainen osaaminen, ja jossa asiantuntijan rooli mää-

rittyy joustavasti tiimityön vaatimusten, omien taitojen ja motivaation pohjalta (Isoher-

ranen 2012, 115). Tiina Muukkosen (2016) tutkimuksen ja sen taustalla olevan kehittä-

mishankkeen tavoitteena oli löytää asiakkaiden osallisuutta tukevia tapoja tehdä yhteis-

työtä ammattilaisten kanssa. Muukkonen tutki asiakastyössä tapahtuvaa yhteistyötä sekä 

luottamuksen merkitystä monitoimijaiseksi tai monitoimijuudeksi nimeämässään työta-

vassa. Toisin kuin moniammatillisuutta tai -asiantuntijuutta painottavat työotteet, moni-

toimijuuden lähtökohtana ovat asiakkaat. Vaikuttavaa tulosta ei Muukkosen mukaan 

synny, elleivät asiakkaat pääse itse määrittelemään ongelmia ja etsimään ratkaisuja. 

Siksi tässäkin tutkimuksessa on käsitteeksi valittu monitoimijuus kuvaamaan sekä tutki-

muksen lähtökohtaa että tavoitetta.  

Häätöuhkatilanne, usein kirje vuokranantajalta, on alkusysäys työskentelylle. Se mil-

laiseksi prosessi muodostuu, riippuu kaikista osallistujista. Onnistuakseen verkostoyh-

teistyö vaatii asiakkaan suostumuksen yhteydenpitoon ja motivoinnin yhteiseen työs-

kentelyyn. Verkoston jäsenten tulee olla tietoisia toistensa rooleista prosessissa. Ennen 

työskentelyn aloittamista on syytä käydä vastuukysymykset läpi yhteisesti myös per-

heen kanssa. On määriteltävä kenellä on ensisijainen vastuu prosessin etenemisestä eli 

kuka on verkoston ns. puheenjohtaja, ja mikä rooli muilla toimijoilla on. Työskentelyn 
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tulisi lähteä yhteisestä ongelmanmäärittelystä, jossa asiakkaan rooli tulisi olla myös asi-

antuntijan rooli. Hän on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Kun kyseessä on usein 

suuri ongelmavyyhti, on tärkeätä kunnioittaa asiakasta sen suhteen, mikä hänen mieles-

tään on päällimmäinen asia mihin tarvitsee apua. Kun toimijoiden roolit ja vastuut ovat 

selvillä, on helpompi saada apua juuri oikealta henkilöltä oikeaan tilanteeseen.  

Toimijoilla on erilaisia rooleja lapsiperheiden häätöuhkaprosesseissa. Asumisneuvojan 

rooli on tuoda asumiseen liittyviä ongelmia esiin. Asumisneuvoja on selkeästi vuokran-

antajan, eli oman taustaorganisaationsa edustaja. Asumisneuvoja toimii usein asiakkaan 

ensimmäisenä kontaktina häätöuhkatilanteessa, kun asiakas kirjeen saatuaan ottaa yh-

teyttä joko puhelimella tai sähköpostilla. Asumisneuvoja saattaa tavata asiakasta yksin 

ja neuvotella mahdollisesta maksusopimuksesta. Mikäli asiakas ei pysty tekemään mak-

susopimusta, tai hänen tilanteestaan herää muunlainen huoli, on asumisneuvoja asiak-

kaan luvalla yhteydessä aikuissosiaalityöhön tai lastensuojeluun (yleensä mikäli asiak-

kaalla on sinne jo kontakti), tai ohjaa asiakasta ottamaan itse yhteyttä. Asumisneuvoja 

voi ohjata asiakasta jättämään esimerkiksi toimeentulotukihakemuksen vuokravelkaan 

liittyen, ja ohjeistaa asiakasta käymään paikan päällä sosiaalitoimiston neuvonnassa, 

jotta hakemuksen jättäminen sujuu kerralla oikein. Mikäli asumisneuvojalle herää huoli 

lasten pärjäämisestä tai vanhemman jaksamisesta, tekee hän lastensuojeluilmoituksen. 

Asumisneuvontaa on toteutettu Suomessa 1980-luvun lopulta lähtien. Ensimmäinen 

asumisneuvonnan tai sosiaalisen isännöinnin kokeilu toteutettiin Jyväskylässä. Sittem-

min asumisneuvonta on lisääntynyt. Asumisneuvonnan kysyntä on syntynyt asumisen 

ongelmien lisääntyessä, ja asumisneuvonnan hankkeita on toteutettu runsaasti eri puo-

lilla Suomea. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO) myötä asu-

misneuvonnan valtakunnallinen ohjaus ja kehittäminen ovat olleet osa ARA:n tehtäviä 

vuodesta 2008 lähtien. (Kettunen & Pätäri 2013.) Asumisneuvonnan vahvistaminen ja 

laajentaminen osaksi suurten kaupunkien ja niiden kehyskuntien toimintaa mainitaan 

myös AUNE-asunnottomuusohjelman tavoitteissa (Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

toimenpideohjelma 2016-2019). Asumisneuvonnan rinnalla kulkee osittain edelleen esi-

merkiksi käsitteet asumisohjaus, sosiaalinen isännöinti ja asukasisännöinti. Myös tuetun 

asumisen palveluissa ja asumisneuvonnassa nähdään osittaisia päällekkäisyyksiä. Asu-
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misneuvonta on yhden määritelmän mukaan yleistä asumiseen liittyvää neuvontaa, pal-

veluohjausta ja verkosto- sekä yhteistyötä, jota tarjotaan joko avoimelle tai suljetulle 

kohderyhmälle joko maksusta tai maksutta ja pääsääntöisesti ilman sopimukseen perus-

tuvaa asiakassuhdetta. (Kettunen 2010, 22-23.) 

Asumisneuvojan työ on asukkaiden ja asukasyhteisöjen asumiseen liittyvien ongelmien 

selvittämistä. Asumisneuvonta painottuu usein palveluohjaukseen ja verkostotyöskente-

lyyn. Oikea-aikaisuudella on suuri merkitys erityisesti häätöjen ennaltaehkäisyssä. Asu-

misneuvonnan vaikuttavuutta häätöjen kokonaismääriin ei ole tutkittu. (Kettunen & Pä-

täri 2013.) Asumisneuvonnalla nähdään olevan merkitystä paitsi vuokravelkatilanteissa, 

myös asukkaiden yleisessä ohjaamisessa ja yhteisöllisyyden luomisessa (Kettunen 2010, 

23). Asumisneuvonta on sosiaalista työtä, jossa verkostojen ja muiden toimijoiden tun-

teminen, sekä ymmärrys kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden toiminnasta ovat keskeisiä. 

(mt. 28). Asumisneuvojien toimiminen sekä kiinteistöyhtiöiden että (esimerkiksi Hel-

singissä) sosiaaliviraston työntekijöinä aiheuttaa Kettusen mukaan ongelmia asiakkai-

den tietosuojakysymyksissä. Nykyisellään verkostotyöskentelyn aloittamiseksi tulee jo-

kaisen toimijan pyytää asiakkaalta erillinen suostumus tietojen välittämiseksi toiselle 

osapuolelle. (Mt. 30.) Anna Backlund (2005) on tehnyt asumisneuvonnasta pro gradu-

tutkielman Asumisneuvoja - vuokra-asukkaan tuki ja palveluverkoston uudenlainen toi-

mija, jossa aineistona toimi 29 asumisneuvonnassa toimivan henkilön lomakekysely. 

Asumisneuvojien merkittävimpänä yhteistyötahona koettiin kunnan sosiaalitoimen 

edustajat. Mitä pidempään yhteistyötä oli tehty, sitä paremmin sen nähtiin toimivan. So-

siaalityöntekijöiden suurta vaihtuvuutta pidettiin yhteistyön kannalta ongelmallisena. 

(Backlund 2005, 52.) Asumisneuvonnan haasteena yhteistyön suhteen pidettiin ennen 

kaikkea salassapitokysymyksiä. Nämä haasteet koskivat pääasiassa sosiaalitoimen 

kanssa tehtävää yhteistyötä vuokravelkatilanteissa. (Mt. 56.) 

Asumisneuvonta voi olla joko osa vuokranantajan toimintaa, tai osa sosiaaliviraston toi-

mintaa. Ensimmäisen vaihtoehdon etuina voidaan ajatella neuvonnan olevan lähellä asu-

kasta ja tuovan kiinteistöyhtiön toimintaan lisää sosiaalialan tietämystä. (Kettunen 2010, 

31.) Espoon asuntojen asumisneuvonnalla pyritään selvittämään vuokravelkaongelmien 

tilanteita asukkaiden kanssa. Espoon asunnoilla oli vuonna 2015 kuusi asumisneuvojaa, 
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joiden asiakkaina oli 1452 kotitaloutta. Asumisneuvonnassa toteutetaan eri kohderyh-

miin suuntautuneita hankkeita. Vuonna 2015 toteutettiin hanke nuorten häätöjen ehkäi-

semiseksi, ja vuodesta 2011 on ollut käynnissä hanke, jolla pyritään ehkäisemään lapsi-

perheiden häätöjä. Tässä hankkeessa merkittävänä yhteistyökumppanina on alueellinen 

lastensuojelu. Vuonna 2015 Espoon asunnoilla toteutui 75 häätöä. Edellisenä vuonna 

niitä toteutui 90. Lapsiperheiden häätöjä toteutui viisi. Luku on huomattavasti pienempi 

edelliseen vuoteen nähden, jolloin lapsiperheiden häätöjä toteutui 13. (Espoon asunnot 

vuosikertomus 2015, 12-13.) Sosiaalisen työn yhdistäminen taloudellis-tekniseen orga-

nisaatioon ei ole aina yksinkertaista. Kritiikkinä vuokranantajien omalle asumisneuvon-

nalle on esitetty mm. huolta siitä, tuleeko sosiaalitoimen tehtävistä osa siirtymään kiin-

teistöyhtiöille. Suurena haasteena voidaan pitää myös tiedonkulun kysymyksiä asumis-

neuvojien ja sosiaalitoimen välillä. (Kettunen 2010, 31.) 

Aikuissosiaalityöntekijällä on usein verkostoissa koordinoiva rooli. Mikäli yhteydenotto 

tulee hakemuksen muodossa, tai suoraan asiakkaalta puhelimella, tapaa aikuissosiaali-

työn sosiaalityöntekijä asiakkaan ensin itse. Tapaamisella työntekijä ja asiakas tutustu-

vat toisiinsa, keskustelevat asiakkaan elämäntilanteesta, perheestä, huolista ja siitä, mi-

ten asiakasta voidaan auttaa ongelmien tai elämänhallinnan haasteiden suhteen. Aikuis-

sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan verkoston. Aikuissosiaalityössä on kyse suunni-

telmallisesta työstä, joka tähtää muutokseen asiakkaan elämäntilanteessa. Yhdessä asi-

akkaan kanssa kartoitetaan tilannetta ja arvioidaan niin asiakkaan ongelmia kuin myös 

voimavaroja ja vahvuuksia. (Kangas 2011, 15.) Taloudellisen tilanteen kartoitus on osa 

aikuissosiaalityötä. Kuntoutus tai kuntouttaminen, arviointi ja suunnitelmallisuus kuvaa-

vat aikuissosiaalityön sisältöä. Kuntoutus ei tarkoita Kirsi Juhilan (2008) mukaan aino-

astaan asiakkaan työllisyysmahdollisuuksien parantamista esimerkiksi kuntouttavan 

työtoiminnan avulla, vaan myös laajemmin asiakkaan elämäntilanteen parantamiseen 

tähtäävää toimintaa. Arvioinnin käsite liittyy osittain myös pitkään työttömänä olleisiin 

aikuissosiaalityön asiakkaisiin, mutta myös sosiaalityön suunnitelmalliseen työskente-

lyyn yleisesti. Palvelu- tai aktivointisuunnitelmien tarkoituksena on asiakkaan ja työnte-

kijän yhteisen käsityksen kirjaamista siitä, mitä ollaan tekemässä, tai mitä kultakin osa-

puolelta työskentelyn aikana odotetaan. (Juhila 2008, 22-25.) 
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Kirsi Juhilan (2008) mukaan myös palveluohjauksen käsitteen voidaan ajatella olevan 

keskeistä aikuissosiaalityössä. Sitä tarvitaan erityisesti asiakkaiden ohjaamisessa haja-

naisessa terveys- ja palvelujärjestelmässä. (Juhila 2008, 22-25.) Kunnallisessa aikuis-

sosiaalityössä ei pystytä vastaamaan kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin, mutta siellä tulisi 

varmistaa se, että asiakas saa tarvitsemansa avun muualta (mt. 45). Aikuissosiaalityön 

asiantuntemukseen liittyy myös oikeudellinen osaaminen (mt. 25). Aikuissosiaalityönte-

kijä voi vuokravelkatilanteessa ehdottaa asiakkaan luvalla yhteistä tapaamista lastensuo-

jelun ja asumisneuvonnan kanssa. Mikäli asiakkaalla on jo suhde lastensuojeluun, ottaa 

aikuissosiaalityöntekijä yhteyttä asiakkaan (lasten) sosiaalityöntekijään. Mikäli ei ole, 

mutta tilanteessa on selvästi joku lastensuojelullinen huoli (esimerkiksi äidin masennus, 

olematon tukiverkosto, huoli lasten jaksamisesta ym.), tekee aikuissosiaalityöntekijä 

lastensuojeluilmoituksen. 

Nykyisellään aikuissosiaalityöhön kuuluu täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 

myöntäminen. Laki toimeentulotuesta (30.12.1997/1412, 1§) määrittelee seuraavasti: 

”Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka 

tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviyty-

mistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kan-

nalta vähintään välttämätön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on 

edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä 

ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.” Ehkäisevän toi-

meentulotuen myöntämiseen voi olla kuntakohtaisia perusteita. Esimerkiksi Espoossa 

toimeentulotuen päätöksenteko on rajattu siten, että ehkäisevästä toimeentulotuesta voi 

päättää ainoastaan sosiaalityöntekijä. Laissa todetaan, että ehkäisevää toimeentulotukea 

voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumi-

sen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymi-

sestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suo-

riutumista edistäviin tarkoituksiin. (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412, 13§.)   

Espoossa aikuissosiaalityön ja Espoon asuntojen välillä on suositus yhteisistä menette-

lytavoista häätöjen ehkäisemiseksi. Suositus on osa valtion ja Espoon kaupungin välistä 

aiesopimusta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Suosituksessa määritellään 
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niin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän kuin asumisneuvojankin rooleja vuokravelka-

tilanteissa. Suosituksen laatineeseen työryhmään kuului niin aikuissosiaalityön, talous- 

ja velkaneuvonnan kuin Espoon asuntojen (silloinen Espoonkruunu Oy) edustajia. Suo-

situksen mukaan asumisneuvonnan tavoite on turvata vuokrasaatavia, ehkäistä häätöjä 

sekä parantaa yleistä asumisviihtyvyyttä selvittämällä vuokranmaksuongelmia, vahvis-

tamalla asukkaan voimavaroja sekä hyödyntämällä tukiverkostoa. Mikäli asukkaan 

vuokravelka on kahden kokonaisen vuokran tai kahden omavastuuosuuden (yleisen asu-

mistuen jälkeen jäävä vuokran määrä) suuruinen, siirretään vuokravelka häätöhaasteelle 

käräjäoikeuteen. (Espoon asuntojen ja Espoon kaupungin yhteinen suositus yhteisistä 

menettelytavoista häätöjen ehkäisemiseksi.) 

Lastensuojelun mukaantulo häätöuhkatilanteessa vaatii lastensuojelullisen huolen ja 

yleensä lastensuojeluilmoituksen. Pelkkä häätöuhka tai vuokravelka ei ole lastensuoje-

lullinen huoli. Lastensuojelulaissa todetaan seuraavasti: Kun lastensuojelun tarve oleel-

liselta osin johtuu riittämättömästä toimeentulosta, puutteellisista asumisoloista tai asun-

non puuttumisesta tai kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen 

kuntoutumiselle, kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki sekä 

korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. 

(Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 35 §). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lasten-

suojelun käsikirjassa todetaan laissa mainittujen seikkojen vaativan sosiaalityöntekijän 

arviota siitä, milloin tilanne on sellainen, että riittämätön toimeentulo, puutteelliset 

asuinolot tai asunnottomuus ovat esteenä kuntoutumiselle. Kuitenkaan toimeentulon ja 

asumisen puutteet pelkästään eivät ole riittävä peruste huostaanotolle. (Lastensuojelun 

käsikirja, päivitetty 2.9.2015.). Lastensuojelun työntekijän rooli häätöuhkatilanteissa on 

selvittää, mikä perheen lasten tilanne on, ja auttaa sekä lapsia että vanhempia saamaan 

tarvittavaa tukea. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on tukena ja turvana erityisesti jak-

samisen kysymyksissä. Toisinaan työskentely voi alkaa myös sillä, että asiakas ottaa 

vuokravelkatilanteessa yhteyttä tuttuun lastensuojelutyöntekijään, joka puolestaan ottaa 

yhteyttä aikuissosiaalityöhön kutsuakseen heitä verkostotapaamiseen. Lastensuojelun ja 

asumisneuvonnan yhteistyö ei välttämättä ole niin sujuvaa kuin aikuissosiaalityön ja 

asumisneuvonnan, jossa vuokravelka nähdään yhteisenä ongelmana.  
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Työskentely kestää usein vähintään kolmen verkostotapaamisen verran. Mikäli maksu-

suunnitelma tehdään asiakkaan kanssa, on tärkeää että hän pystyy sitoutumaan sellai-

sella summalla siihen, että muu talous ei horju. Tarkoituksena ei ole, että velkaantumi-

nen tai taloudellinen ahdinko syvenee maksusopimuksen aikana. Seurantatapaamisten ja 

pitkäjänteisen työskentelyn kautta voi asiakkaan tilanne parantua kokonaisvaltaisesti. 

Asiakkaan oma sitoutuminen ja motivointi on tärkeää, mutta ei aina onnistu. Toisinaan 

asiakas voi olla sitä mieltä, että velka ei ole hänen syynsä. Vuokravelan syyn selvittämi-

nen on kiinteistöyhtiön edustajan eli asumisneuvojan mielestä merkittävää, koska sillä 

nähdään olevan ehkäisevä vaikutus tuleviin vuokravelkoihin. Mikäli asiakas ei ole moti-

voitunut tai ei halua ottaa apua vastaan, voi vuokravelkaa tulla uudelleen, tai tilanne voi 

johtaa häätöön. Häätö on viimesijainen vaihtoehto kaikille osapuolille, ja työskentelyllä 

pyritään viimeiseen asti estämään häätö. 

 

3 TUTKIMUSASETELMAN RAKENTAMINEN 

3.1 Case-tutkimus metodologisena valintana 

 

Tapaustutkimusta pidetään tutkimustapana, jossa tarkastelun kohteena on pieni joukko 

tapauksia, tai vain yksi tietty tapaus. Tapaustutkimuksella voidaan tarkastella pitkään 

jatkuvia ilmiöitä, tai tutkimuksen kohde voi olla yksilö tai tapahtumakulku. (Laine ym. 

2007, 10-11.) Tapauksella on Staken (1995) mukaan jollain tavalla ainutkertainen elä-

mänsä, ja sen sisällä voi olla erilaisia suhteita ja ongelmia. Tapaus itsessään on koko-

naisuus, asia, jota emme tarpeeksi ymmärrä, ja siitä syystä teemme tapaustutkimuksen. 

(Stake 1995, 133.)  

Case-tutkimus voidaan jakaa erilaisiin tyyppeihin sen mukaan miten se on yleistettä-

vissä ja mitä tapauksesta voidaan sanoa. Laine ym. (2007, 32) määrittelevät seitsemän 

tapaustyyppiä, jotka ovat kriittinen, äärimmäinen, ainutlaatuinen, tyypillinen, paljastava, 

tulevaisuudesta kertova sekä pitkittäisotokseen perustuva. Tähän tutkimukseen valikoi-

tunutta asiakasperhettä voidaan pitää häätöuhkailmiön kannalta tyypillisenä tapauksena. 

Perustelen tätä edellä esitetyn tilastollisen paikantamisen lisäksi esimerkiksi Timo Halt-

tusen (1999) tutkimuksen avulla, jossa erityisesti yksinhuoltajien kohdalla merkittävänä 



27 

 

 

taloudellisen tilanteen heikentymiskohtana voi olla avioero. Halttusen tutkimuksessa 

yksihuoltajuutta edeltävä avioero vaikutti siihen, että taloudellista liikkumavaraa ei yk-

sihuoltajaäideillä juuri ollut. Keinot työn ja lastenhoidon yhteensovittamiseen olivat niin 

ikään yksinhuoltajilla tiukassa. (Halttunen 1999, 46.) Tämän tutkimuksen case-perhettä 

voi perustellusti pitää tyypillisenä myös siitä syystä, että perheen äiti kamppailee työelä-

mään siirtymisen ”pakon” ja kotiäitiyden välillä, kuten Halttusen haastattelemat toi-

meentulotukea saavien lapsiperheiden äidit usein. Niin ikään äidin sosiaalinen verkosto 

on melko pieni, mikä vaikuttaa siihen, että hän joutuu tukeutumaan järjestettyihin sosi-

aalipalveluihin. Halttusen tutkimuksessa nousi esiin, että taloudellisen normaliteetin yl-

läpito on erityisen vaikeaa juuri yksinhuoltajille ja monilapsisille perheille (Halttunen 

1999, 111).  

Case-tutkimuksessa kohteena olevaa ilmiötä voidaan tarkastella myös useasta eri suun-

nasta käyttämällä useampaa tutkimusmenetelmää. Tätä kutsutaan triangulaatioksi. (Met-

sämuuronen 2006,134.) Triangulaatio tarkoittaa eri metodien, tutkijoiden, tiedonlähtei-

den tai teorioiden yhdistämistä (Tuomi & Sarajärvi 2004, 142). Tässä tutkimuksessa tri-

angulaatio liittyy tilastollisen aineiston tarkasteluun. Valitsemani tilastollinen tarkastelu 

toimii case-tutkimuksessani paikantajana niin perheen yksilöllistä tilannetta kuin ylei-

semmin häätöuhkailmiön taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia taloudellisia kehitys-

suuntia tarkasteltaessa. Anneli Pohjolan (1994) tutkimuksessa eri aineistot piirtävät yh-

denmukaisen kuvan tutkimuskohteena olleen elämänkulun yleisistä tilanteista, mutta 

toisaalta erilaiset aineistot kertovat kahta erilaista tarinaa elämästä. (Pohjola 1994, 50). 

Pohjolan tutkimuksessa käyttämä asiakirja-aineisto tarjoaa järjestelmän näkökulman ih-

misten elämään, mutta näkökulma on organisaation tavoitteiden mukainen. Asiakirjat 

tai tilastolliset aineistot ovat Pohjolan mukaan toissijaisia ihmisen elämän suhteen. (Mt. 

48-49.) 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

- Millaisena häätöuhka näyttäytyy asiakkaan elämässä? 

- Millaisena häätöuhka näyttäytyy viranomaisverkostossa? 

- Mitkä ovat edellytykset yhteistyölle, jolla ehkäistään häätöjä? 

Case-tutkimuksessa on tavoitteena yhden tapauksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen. 

Siitä huolimatta case-tutkimuksissa tavoitteena on myös koko ilmiön ymmärtäminen 
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aineistosta tehtyjen tulkintojen avulla. Tavoitteena on selvittää, miten tietty asia ilmenee 

yksittäisessä tapauksessa (tässä tutkimuksessa miten tietty perhe koki häätöuhan) ja sa-

malla antaa yleisempi käsitys aiheesta (vuokravelkoihin liittyvät prosessit sosiaali-

työssä). (Leino 2007, 215-216.) Case-tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kyse yhden ta-

pauksen esittelystä näytteenä, joka kuvastaa muita vastaavia tapauksia. Tutkimukselli-

sena valintana case-tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää ennen kaikkea sitä tapausta, jota 

tutkitaan, ymmärtää ja oppia yksittäisestä valitusta tapauksesta niin paljon kuin mahdol-

lista, ja vasta toissijaisesti ymmärtää muita vastaavia tapauksia. (Stake 1995, 4.) Vain 

yhden casen tutkimuksessa yleistäminen tarkoittaa ennemminkin ilmiön uudelleenmää-

rittelyä, tai sitä voidaan kutsua suppeammaksi yleistämiseksi (mt. 7). Yinin (2012, 19) 

mukaan case-tutkimuksen yleistettävyydessä on kyse siitä, miten hyvin yksittäisessä tut-

kimuksessa esiin nousseet seikat voidaan siirtää toiseen vastaavaan tilanteeseen, ei niin-

kään koskemaan yleisesti koko ilmiötä.  

Leino (2007, 216) pitää tapaustutkimuksen etuna lukijan mahdollisuutta päästä sen 

kautta paikkoihin ja tapahtumiin, joihin pääseminen ei muuten olisi mahdollista. Haas-

tattelut case-tutkimuksen aineistona voivat parhaimmillaan paljastaa haastateltavien aja-

tusmalleja ja todellisuuden ymmärtämisen tapaa, eikä ainoastaan vastata tutkijan kysy-

myksiin, jotka hän on muodostanut oman todellisuuskäsityksensä perusteella. Yin 

(2012, 12) toteaa, että avoin haastattelu soveltuu tästä syystä case-tutkimukseen parhai-

ten. Häikiön ja Niemenmaan (2007, 50) mukaan tapaustutkimuksen aineistonkeruuta 

voidaan täydentää tutkimuksen aikana tarpeen mukaan ja aineiston riittävyys voidaan 

ratkaista tutkimusprosessin aikana.  

 

3.2 Aineiston kokoaminen ja eettiset kysymykset 

 

Tapaustutkimuksella pyritään tuottamaan yksityiskohtaista tietoa toimijoista ja tapahtu-

mista (Häikiö & Niemenmaa 2007, 48). Robert K. Yinin (2014, 31) mukaan tapaustut-

kimuksessa on olennaista tutkimuskysymysten ja -kohteen tarkka määrittely, jotta ai-

heen rajaaminen onnistuisi, ja jotta tapaustutkimus pysyy aihepiirille asetetuissa ra-

joissa. Tutkimuksen tarkoituksena on yksittäisen perheen tarinan tai tapauksen kautta 

selvittää erityispiirteitä ilmiöstä lapsiperheen häätöuhka. Laadullisessa tutkimuksessa ei 
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pyritä yleistyksiin, vaan kuvaamaan tai ymmärtämään tiettyä ilmiötä tai tapahtumaa. 

Haastateltavien valinnan tulee olla harkittua, ja heillä tulee olla mahdollisimman paljon 

tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 87-88).  

Taru Peltolan (2007, 115) mukaan empiiriset rajaukset, kuten kriteerien luominen po-

tentiaalisten tapausten löytämiseksi, ovat tapaustutkimuksen tärkeimpiä valintoja. Tutki-

muksen aineiston keruu oli tarkoitus aloittaa asiakasperheen haastattelusta. Sopivan 

asiakasperheen löytäminen osoittautui luultua hankalammaksi. Halusin tutkijana rajata 

omat asiakasperheeni ja omaan työhöni läheisesti liittyvät perheet tutkimuksen ulkopuo-

lelle mahdollisimman hyvän tutkimusobjektiivisen näkökulman säilyttämiseksi. Niin 

sanottujen omien asiakasperheiden kanssa tutkijan etukäteistiedot olisivat saattaneet oh-

jata haastattelua liikaa. Kriteereinä asiakasperheen valinnassa oli siis häätöuhan koke-

mus, osallistuminen yhteistyöverkostoon, jossa oli mukana aikuissosiaalityö, lastensuo-

jelu ja Espoon asuntojen asumisneuvonta. Etukäteen oletin, että kriteereitä täyttäviä per-

heitä olisi jokaisella työyhteisöni sosiaalityöntekijällä tiedossa useita. Näin ei kuiten-

kaan ollut, koska jouduin tiedustelemaan asiaa useita kertoja uudelleen. Elokuussa kui-

tenkin löytyi sopiva haastateltava perhe, johon otin yhteyttä perheen oman sosiaalityön-

tekijän saatua ensin suullisen suostumuksen tutkimusta varten. Ensimmäinen sovittu 

haastatteluaika peruuntui, mutta toinen aika toteutui muutaman viikon kuluttua.  

Teemahaastattelu korostaa ihmisten tulkintoja asioista. Teemahaastattelu etenee tietty-

jen teemojen perusteella, ja teemoihin liittyen haastattelija voi esittää tarkentavia kysy-

myksiä. Tuomen ja Sarajärven (2004) mukaan vaikka teemahaastattelu on avointa, ei 

sen tarkoituksena ole kysellä sattumanvaraisesti mitä tahansa. Teemahaastattelulla pyri-

tään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävän mukaisesti. Etukäteen vali-

tut teemat liittyvät siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo aiemmin tiedetään. (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 77-78.) Asiakasperheen haastattelun tavoitteena oli saada mahdollisim-

man kattava kuvaus häätöuhkatilanteesta ja siihen liittyvästä verkostotyöskentelystä. 

Jotta kuvaus olisi mahdollisimman kattava, pyysin äitiä kertomaan myös aiemmasta 

asumishistoriastaan. Pyrin kuitenkin rajaamaan haastattelurunkoa asumisen ja toisaalta 

siihen liittyvien taloudellisten haasteiden tematiikkaan. Haastattelu toteutettiin perheen 

kotona, ja paikalla oli ainoastaan haastateltava ja tutkija. Haastatteluun oli varattu aikaa 
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riittävästi siten, että haastattelussa mahdollistui kiireettömyys ja läsnäolo. Ennen varsi-

naista haastattelua tutkimuksen tarkoitus ja lähtökohdat selvitettiin asiakkaalle ja hän 

allekirjoitti kirjallisen suostumuslomakkeen (Liite 1). Lomakkeessa kerrottiin mm. mi-

hin aineistoa tullaan käyttämään, miten sitä käsitellään, ja että haastateltavalla on oikeus 

keskeyttää haastattelua ja perua suostumuksensa, mikäli tulee toisiin ajatuksiin. Haastat-

telu äänitettiin. 

Asiakasperheen haastatteluaineiston litteroinnin pohjalta muodostui kehyskertomus ku-

vitteellisen perheen tilanteesta (Liite 2), eli aineistoa piti tässä kohdassa alustavasti ana-

lysoida. Sosiaalityöntekijöiden ja asumisneuvojan haastatteluja varten kirjoitin tarinan, 

jossa kuvailtiin asiakkaan elämäntilannetta. Asiakas oli kokenut avioeron ja masennuk-

sen, ja hän kamppaili suurissa taloudellisissa vaikeuksissa velkaantumisen vuoksi. Hä-

nellä oli kokemuksia verkostotyöskentelystä, jotka liittyivät vuokravelkaan ja häätöuh-

kaan. Kertomuksessa pyrittiin kuvailemaan henkilökohtaisia kokemuksia ja tuntoja 

siitä, miten hänet ja hänen perheensä kohdattiin näissä verkostoissa.  

Haastateltavat ammattilaiset valikoituivat siten, että otin jälleen yhteyttä oman työyhtei-

söni sosiaalityöntekijöihin. Pyysin heitä ilmaisemaan kiinnostustaan osallistua itse tutki-

mukseeni, sekä pohtimaan, löytyisikö heidän verkostoistaan sellaisia lastensuojelun so-

siaalityöntekijöitä, jotka ovat olleet useammassa häätöuhkaan liittyvässä verkostotyös-

kentelyssä mukana. Sain kahden lastensuojelun sosiaalityöntekijän yhteystiedot. Otin 

heihin yhteyttä henkilökohtaisesti ja tiedustelin kiinnostusta osallistua tutkimukseen. 

Ensimmäinen tavoittamani henkilö kieltäytyi kokiessaan että hänellä ei ole aiheesta riit-

tävästi kokemusta. Hänen kauttaan sain neuvon ottaa yhteyttä toiseen sosiaalityönteki-

jään, joka suostui haastatteluun. Sovimme haastatteluajan puhelimitse. Haastattelu to-

teutui kuukauden kuluttua.  

Aikuissosiaalityöntekijöitä, jotka olivat olleet vastaavanlaisissa verkostoissa mukana 

löytyi useita. Ensimmäiset vetosivat kiireiseen työtahtiin kieltäytyessään tutkimukseen 

osallistumisesta, mutta kolmas yhteydenotto tuotti tulosta. Aikuissosiaalityöntekijän 

haastattelu toteutui nopeasti. Asumisneuvojan haastattelua varten otin yhteyttä Espoon 

asuntojen johtavaan asumisneuvojaan sähköpostitse. Sähköpostikeskustelujen perus-

teella otin henkilökohtaisesti yhteyttä asumisneuvojaan, joka työskentelee erityisesti 
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lapsiperheiden kanssa. Hän oli suostuvainen osallistumaan tutkimukseen, ja sekin haas-

tattelu toteutui muutaman viikon sisällä edellisestä. Yhteydenottoineen ja haastattelujen 

toteuttamisineen aineiston kokoamiseen kului noin puolitoista kuukautta.  

Haastattelut toteutettiin siten, että haastateltava ja tutkija olivat kahdestaan läsnä. Ennen 

haastattelun aloittamista haastateltavat allekirjoittivat suostumuslomakkeen (Liite 1), 

jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, aineiston säilyttämisestä ja sen käsittelystä. 

Kaikki haastattelut äänitettiin. Haastatteluihin virittäytyminen tapahtui siten, että haasta-

teltava sai lukea case-tarinan. Haastattelurunko rakentui tarinan ympärille siten, että 

haastateltavilta kysyttiin myös yleisempiä näkemyksiä verkostotyöskentelyyn ja vuokra-

velkatilanteisiin liittyen. Tutkimusta varten haettiin tutkimuslupaa sekä Espoon kaupun-

gilta että Espoon asunnoilta. Molemmat tahot myönsivät tutkimusluvan. Espoon asun-

noilta luvan saamista viivästytti väliin osunut lomakausi.  

Tutkimusaiheen valinta itsessään on eettinen kysymys (Tuomi & Sarajärvi 2004, 126.) 

Tutkimuksen tekijän tulisi pohtia tutkimuksen tekemisen perusteita. Tutkijan tulisi poh-

tia onko tutkimuksen tarkoitus antaa oma panos yhteisen hyvän puolesta, esimerkiksi 

nostamalla esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, vai ainoastaan edistää omaa opiskelupol-

kua tai akateemista uraa. Tutkijan tulisi pohtia myös haastateltavien merkitystä tutki-

mukselle. Haastateltavien tehtävänä ei ole toimia vain tutkijan aineistona, vaan tutkijan 

tulee huolehtia haastateltavien suojelusta. (Silverman 2006, 315.) Haastateltavien riit-

tävä informointi siitä mitä aihetta haastattelu koskee on osa eettisesti kestävää tutki-

musta (Tuomi & Sarajärvi 2004, 75). Haastateltavilla tulee olla riittävän yksityiskoh-

taista ja ymmärrettävää tietoa siitä, mikä on tutkimuksen tarkoitus, ja oikeus kieltäytyä 

tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. (Silverman 2006, 324.)  

Haastatteluun valikoitui aiheesta kiinnostuneita ja aihetta tuntevia haastateltavia. Haas-

tateltavien anonymiteetin varmistamiseksi olen häivyttänyt tunnistettavuutta helpottavat 

tiedot tutkimuksesta pois. Haastatteluaineistosta on jätetty pois epäolennaiset tiedot, ja 

olen pyrkinyt aineiston analyysissä keskittymään vain aiheen kannalta tarvittavaan tie-

toon. Erityisesti haastateltavan äidin haastatteluaineisto oli laaja, mutta pyrin pitäyty-

mään tutkimuksen kannalta vain olennaisen tiedon esittelyyn. Koska kyseessä on case-

tutkimus, jossa haastateltavan perheen tarina tulisi olla yksityiskohtainen ja rikas, ovat 
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eettiset kysymykset ja erityisesti tunnistettavuuden estäminen merkittäviä valintoja tut-

kimuksen raportoinnissa.  

Oman tutkijanroolini määrittely on vaatinut erityistä eettistä tarkastelua. Tutkijana olen 

sitoutunut hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen, avoimuuteen ja vastuullisuu-

teen sekä raportoinnissa että tiedonkeruussa. (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2004, 129.) Sidon-

naisuuksien julkituominen on osa eettisesti kestävää tutkimusta. Tutkimusaihe on mi-

nulle työni kautta tuttu, ja olen ollut mukana useissa vastaavanlaisissa monitoimijaisissa 

yhteistyöverkostoissa. Kun lähestyin tutkimuksen alkuvaiheessa yhteistyötahoja, oli 

suhtautuminen myönteistä ja innostunutta. Aiheen todettiin laajalti olevan mielenkiin-

toinen ja tärkeä. Sekä oman organisaationi että yhteistyötahojen toiminnan tutkiminen, 

kriittinen tarkastelu ja mahdollisten epäkohtien esiin nostaminen on vaatinut minulta 

tutkijana jatkuvaa reflektointia ja roolini pohdintaa. Tutkijan tulee näyttää lukijoilleen, 

että aineiston käsittely informantista riippumatta on tasapuolista (Silverman 2006, 327). 

Pyrin tässä tutkimuksessa kriittiseen tarkasteluun, asettumaan tutkijan enkä sosiaali-

työntekijän rooliin, vaikka ulkopuolisen tutkijan rooliin asettuminen ei ole ollut aina 

helppoa.  

 

3.3 Analyysinä sisällönanalyysi diskurssianalyyttisin maustein 

 

Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus, joka esittelee 

sen tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi ovat mo-

lemmat tekstianalyysejä, joiden avulla tarkastellaan inhimillisiä merkityksiä. Sisäl-

lönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä, kun taas diskurssianalyysin avulla analysoi-

daan näiden merkitysten tuottamista tekstissä.  (Tuomi & Sarajärvi 2004, 105-106.) Tut-

kimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Analyysin avulla aineistosta pyritään luomaan 

selkeä sanallinen kuvaus ja järjestämään aineisto haastattelua selkeämpään muotoon. 

Aineiston käsittely perustuu tulkintaan ja päättelyyn. (Mt, 110.) Tuomen ja Sarajärven 

mukaan sisällönanalyysi tarkastelee kommunikaatiota kuvana todellisuudesta, kun taas 

diskurssianalyysillä tarkastellaan todellisuuden rakentamista (mt. 48).  
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Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (1993) määrittelevät diskurssianalyysin ole-

van ei niinkään selkeärajainen tutkimusmenetelmä, vaan tarkasteluviitekehys, joka ra-

kentuu esimerkiksi oletuksesta, että kielen käyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta. Kieli 

merkityksellistää, rakentaa ja muuttaa sosiaalista todellisuutta. Diskurssianalyysin mu-

kaan sosiaalinen todellisuus rakentuu moninaiseksi erilaisten merkityssysteemien kir-

josta johtuen. (Jokinen ym. 1993, 17-18, 24.) Diskurssianalyysissä olennaista on Metsä-

muurosen (2006, 106) mukaan se, että tutkittava puhe on sosiaalisen vuorovaikutuksen 

muoto, joka tapahtuu tietyssä ajassa ja paikassa. Tiina Valkendorff (2014) on väitöskir-

jassaan käyttänyt soveltavaa tutkimusmenetelmää, jota hän kuvaa sisällönanalyysina 

diskurssianalyyttisin piirtein. Valkendorff tarkastelee sekä teoreettisesti painottuneen 

sisällönanalyysin kautta aineistoaan, mutta tutkimuksessa on myös diskurssianalyyttisiä 

piirteitä. Valkendorff tutki aineistossaan sitä, miten keskustelijat argumentoivat näke-

myksiään tai millaisia puhetyyppejä tuotettiin. Valkendorff katsoo, että diskurssianalyy-

siä voidaan pitää myös eräänlaisena viitekehyksenä, jonka läpi voidaan tarkkailla sosi-

aalisen todellisuuden tuottamista sosiaalisissa käytännöissä. (Valkendorff 2014, 56-57.) 

Diskurssin käsite soveltuu esimerkiksi institutionaalisten sosiaalisten käytäntöjen tar-

kasteluun. (Jokinen ym. 1993, 27). Tässä tutkimuksessa diskurssianalyyttisiä piirteitä 

sovelletaan ammattilaisten haastattelujen analyysissä. Yksilöiden käyttämää kieltä tar-

kastellaan heidän ammatillisen positionsa näkökulmasta. Kielellä voi olla myös ideolo-

gisia seurauksia esimerkiksi erilaisten alistus- ja valtasuhteiden ylläpitäjänä (mt. 43). 

Koska tutkimuksen keskiössä on asiakkaan tarina, alkoi aineiston analyysi myös hänen 

haastattelunsa läpikäymisellä. Nimesin haastateltavani Leenaksi. Aloitin aineiston ana-

lyysin Leenan tarinasta litteroimalla. Sen jälkeen Leenan haastatteluaineisto tiivistettiin 

siten, että litteroidusta aineistosta poistettiin ylimääräiset täytesanat ja -lauseet. Tuomi 

ja Sarajärvi (2004, 111) puhuvat aineiston pelkistämisestä, jossa esimerkiksi aukikirjoi-

tettu haastatteluaineisto pelkistetään siten, että siitä karsitaan tutkimuksen kannalta epä-

olennainen pois. Tämän jälkeen luin Leenan haastattelun muutamaan kertaan tehden 

muistiinpanoja. Alustavien lukemiskertojen jälkeen hahmottelin haastatteluaineistosta 

nousevia teemoja, joiden mukaan aineistosta nousi haastatteluotteita. Alustaviksi tee-

moiksi muodostuivat verkostojen apu ja jaksaminen, vuokravelka kokemuksena, talou-

dellinen pärjääminen sekä haavoittuva ihminen järjestelmässä. Tavoitteena oli antaa 

Leenan tarinalle mahdollisimman paljon tilaa.  
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Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla yhdistellään käsitteitä ja saadaan vastaus esi-

tettyyn tutkimustehtävään. Empiirisestä aineistosta edetään kohti käsitteellistä näke-

mystä tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Empiiri-

nen aineisto liitetään sisällönanalyysissä teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 115.) Analyysini on teoriaohjaava. Teoriaohjaavassa lähestymistavassa teoriat toi-

mivat tulkinnallisena välineenä, ne ovat apuna analyysissä, vaikka analyysiyksiköt vali-

taan aineistosta. Teoriasidonnaisessa analyysissä aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyy-

sin tekijää. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 98.) Leenan tarinan tulkinnassa olen käyttänyt tul-

kintateoriana äidin toimijuuden käsitettä, jota ovat käyttäneet sekä Suvi Krok (2009) 

että Katri Viitasalo (2013). Ammattilaisten haastattelujen analysoinnissa olen soveltanut 

Colin Whittingtonin (2003) yhteistyön mallia, mihin olen liittänyt Tiina Muukkosen 

(2016) keskustelua monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksista.   

Suvi Krokin (2009) yksinhuoltajaäitien arjen toimijuutta käsittelevä väitöskirja pyrki 

tuomaan esille myös yksinhuoltajaäitien alisteista asemaa (Krok 2009, 42). Tutkimuk-

sessa tavoiteltiin äitien ääntä kokemuksen kertojana, koska yleensä yksinhuoltajaäitei-

hin yhdistetyt asiat köyhyydestä ja yksinhuoltajaperheen vaikeuksista määritellään jär-

jestelmän näkökulmasta (mt. 32). Katri Viitasalon (2013) mukaan äitien taloudellisessa 

toimijuudessa on kyse toiseudesta. Taloudellinen ahdinko merkitsee ulkopuolelle jää-

mistä ja estää osallisuutta yhteiskunnassa. (Viitasalo 2013, 361.) Krokin mukaan toiseus 

tarkoittaa olemista vailla valtaa ja siihen liittyy äänettömyys ja näkymättömyys. Toi-

seutta määritellään suhteessa valtaa pitävään joukkoon. (Krok 2009, 42.) Peilaan Lee-

nan ainutkertaista elämäntarinaa Suvi Krokin tulkintaan yksinhuoltajaäitien arjen koke-

muksista, joita leimaa toimijuuden toteutuminen toiseutena, kuten Viitasalo määrittelee.  

Leenan tarinan analysoinnin lopullisiksi teemoiksi muotoutuivat 1) arki yksinhuoltaja-

perheen äitinä, 2) taloudellinen ahdinko, 3) häätöuhka kokemuksena sekä 4) asiakkuus. 

Käsittelen vuokravelkaa sekä taloudellisena kokemuksena että asiakaskokemuksena, 

koska tutkimukseni tavoitteena on antaa käsitys siitä, millaisena tilanne häätöuhasta on 

näyttäytynyt perheelle.  

Leenan haastattelun analysoinnin jälkeen käsittelin ammattilaisten haastatteluja. Nämä 

haastatteluaineistot tiivistettiin, eli litteroidusta aineistosta poistettiin ylimääräiset täyte-

sanat ja -lauseet. Analyysin apuna käytin Atlas.ti-ohjelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa 
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luin haastattelut useaan kertaan muistiinpanoja tehden, jonka jälkeen erittelin niiden si-

sällön kuuteen eri luokkaan (1. mitä vuokravelkaprosessissa tehdään, 2. vuokravelan tai 

häätöuhan syyt, 3. haasteet, 4. roolit ja vastuut, 5. hyvä yhteistyö sekä 6. kiire ja työ-

olot). Muokkasin luokkia tämän jälkeen siten, että ensimmäiset luokat yhdistyivät luo-

kaksi, jonka nimesin vuokravelka ilmiönä. Käsittelen vuokravelkailmiötä ammattilais-

ten näkökulmasta tarkastellen sen muodostumiseen johtaneita syitä. Verkostotyöskente-

lyn vastuut ja roolit, hyvä yhteistyö sekä kiire ja työolot muokkautuivat Colin Whitting-

tonin (2003) yhteistyön mallin mukaan siten, että tarkastelen verkostoyhteistyötä henki-

löiden välisellä tasolla, ammatillisella tasolla, tiimitasolla ja organisaation tasolla, sekä 

suhteessa asiakkaaseen. Ammattilaisten haastatteluissa painottui vahvasti vastuun ja yh-

teistyön roolin kysymykset, oma suhtautuminen tiimityöskentelyyn aiemmin, sekä taus-

taorganisaation yhteistyölle määrittelemät reunaehdot. Verkostotyöskentelyä ei toteuteta 

vuokravelkatilanteissa satunnaisesti valittujen yhteistyökumppaneitten kanssa, vaan 

taustalla on kaupunkitasolla solmitut aiesopimukset. Asiakassuhdetta tarkastelen myös 

Kirsi Juhilan (2006) neljän suhdetyypin valossa. Molemmissa osissa mukana kulkee 

Tiina Muukkosen (2016) tutkimus luottamuksesta monitoimijaisessa yhteistyössä. 

 

4 LEENAN TARINA 

4.1 Arki yksinhuoltajaperheen äitinä 

 

Leena on kolmen alle kouluikäisen lapsen yksinhuoltaja. Hän on eronnut miehestään 

muutama vuosi sitten. Ero ei ollut helppo, ja aluksi huolenpito lapsista oli yksinomaan 

Leenan vastuulla. Sittemmin Leena ja lasten isä ovat pystyneet sopimaan järjestelystä, 

jossa lapset ovat kolme viikkoa kuukaudesta Leenan luona ja viikon isällään. Lasten isä 

asuu monen sadan kilometrin päässä toisella puolella Suomea. Arjessa Leena ja hänen 

entinen miehensä eivät kohtaa, mutta pystyvät sopimaan lasten hoitoon liittyvistä asi-

oista. Leenan kaksi vanhinta lasta ovat päivähoidossa ja nuorin Leenan kanssa kotona.  

”Ei sitä pystyny ymmärtämään etukäteen et mitä se niinku sit oikeesti 

tarkottaa, et mitä on olla sit yksin kolmen lapsen kanssa. Et sulla on se 

vastuu niin paljon kuitenkin ja siis kun mä en ainakaan pysty ajatteleen 
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sitä et mä nyt vaan ruokin lapset ja mä vaan pistän niille puhtaat vaat-

teet ja että niillä on harrastuksia, vaan sit pitäis pystyä pitämään huolta 

siitä lasten tasapainosesta kehityksestä.” 

Edellä olevassa sitaatissa Leena kuvaa sitä, millaista on olla perheen ainoa aikuinen. 

Lapset ovat vielä pieniä, ja vastuu arjesta on yksin Leenalla. Leena kuvaa omaa rooliaan 

perheen ainoana vanhempana ja äitinä kokonaisvaltaisen vastuun kokemuksena. Äitinä 

olemisessa ei riitä se, että lapsilla on puhtaat vaatteet päivittäin, tai että he syövät hyvin, 

vaan Leena kokee äitiyden ja vanhemmuuden olevan kaikkea sitä fyysistä hoivaa sekä 

lasten tasapainoisesta kehityksestä huolehtimista. Äitiyteen liittyy kokonaisvaltainen 

läsnäoleminen. Suvi Krokin (2009) tutkimuksen naisille äitiyden tuli olla arjessa ensisi-

jaista, jotta läsnäoleminen olisi mahdollista. Krokin tutkimuksessa läsnäoleminen lap-

sille oli tärkeämpää äideille kuin taloudellinen hyvinvointi. (Krok 2009, 72.)  

Kotiäitiys ei ole ristiriidaton ajatus. Suvi Krokin (2009) tutkimuksessa äitien oli perus-

teltava kotiäitiyttään. Yhteiskunnallisesti ajateltuna alle kolmevuotiaan lapsen äidin on 

hyväksyttävää olla kotiäiti, ja tätä tuetaan kotihoidon tuella. (Krok 2009, 80-81.) Toi-

saalta taas esimerkiksi äitiys- tai vanhempainetuuksien alhainen taso herättää pohtimaan 

kotiäitiyden arvostusta yhteiskunnassa (Viitasalo 2013, 369). Leenalla on omien sano-

jensa mukaan laillinen syy olla kotona, eli kun hänen nuorin lapsensa on alle kolmevuo-

tias, on Leena oikeutettu kotihoidon tukeen. Leena kertoo kohdanneensa tilanteita, jossa 

on joutunut jopa puolustamaan omia valintojaan kotiäitiyden suhteen. 

”Monet tuntuu halveksivan sitä ja on haukkunu mut ihan sosiaalipum-

miks. Onkos kaikki hoitovapaalla olevat sitte sosiaalipummeja, et mulla 

on tämmönen laillistettu syy.” 

Toimimista vastoin yhteiskunnassa yleisesti määriteltyä palkkatyön ja kotiäitiyden suh-

detta pitää perustella. Perheen ainoana aikuisena naiset toimijoina huolehtivat arjen pyö-

rittämisestä. (Krok 2009, 112). Arkisen päivärytmin ylläpito ja arjen säännöllisyys ovat 

Leenalle tärkeitä. Niistä yksin vastuussa oleminen on saanut Leenan pohdiskelemaan 

työelämän ja yksinhuoltajaäitiyden yhdistämisen mahdottomuutta.  Äitiys ja arki ovat 
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Leenalle ensisijaisia palkkatyöhön verrattuna, koska perheessä ei ole toista aikuista ja-

kamassa vastuuta. Leena on myös aikaisemmin työelämässä ollessaan kärsinyt vaka-

vasta työuupumuksesta, mikä nousee esiin hänen ajatellessaan työelämään palaamista.  

”Sit mun pitäs tulla kotiin hoitaa pyykit, ruuat, siivoukset, lasten harras-

tuksiin viemiset, kaikki, niin tappiolle mä siinä menisin. Et mä kyllä tie-

dostan ittestäni että mä oon niinku burn outissa hyvin nopeesti. Emmää 

lähtis siihen. Tää on vähä semmonen tavallaan pakon sanelema tilanne. 

Et tilanne ois toinen jos meit ois kaks aikuista.”  

Äitiysidentiteetti näkyy Suvi Krokin (2009, 67) tutkimuksessa toisenlaisina kokemuk-

sina kuin yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä. Kotiin jääminen on Leenan oma valinta, 

koska hän haluaa tarjota lapsilleen parhaan mahdollisen huolenpidon. Leena valitsee 

mieluummin lasten parhaan olemalla kotona kuin menemällä takaisin stressaavaan työ-

elämään. Äitiyttä määritellään sosiaalityössä usein suhteella lapseen, lapsen edun näkö-

kulmasta (Krok 2009, 71). Krok tulkitsee, että hänen tutkimuksensa äitien päämääränä 

ei ollut muutos vaan arjen pysyvyyden saavuttaminen (mt. 191). Kuten Krokin tutki-

muksessa, myös Leenalla palkkatöihin meneminen olisi mahdotonta perheen arjen sa-

manlaisena pysymisen kannalta. Arjen samanlaisuus ja rutiinit toisaalta ylläpitävät sel-

viytymistä vaikeissa oloissa, mutta toisaalta arjen toistuessa päivästä toiseen samanlai-

sena – ehkä toivottomana – tekee se jaksamisesta vaikeaa (mt. 191). Toisaalta kotiin 

jääminen on Leenalle myös taloudellinen valinta, kenties alhaisemman tulotason tuova 

valinta. Tulkitsen, että Leena joutuu perustelemaan valintaansa paitsi ulkopuolisille, 

myös itselleen. 

”Tää on kuitenki tavallaan omavalintainen tilanne siis siinä mielessä 

että mää voisin olla töissä, mulla on työpaikka, mut mää en tällä het-

kellä ensinnäkään palata kolmivuorotyöhön kolmen pienen lapsen yksin-

huoltajana jo ihan käytännöllisistäki syistä, koska esikoisella oi olis sit-

ten mitään paikaa. Mut se työ itsessään on niin rankkaa että se mitä se 

multa vie ni sit se on pois lapsilta.” 
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Krokin (2009) tutkimuksessa osa haastatelluista naisista määritteli yksinhuoltajuuden 

ennemmin yksin olemiseksi äitinä kuin yksinhuoltajana. Yksin oleminen tarkoitti ole-

mista vailla toista vanhempaa tai kumppania. Yksin olevat äidit kaipasivat ja toivoivat 

ydinperhettä ja pitivät sitä normaalina perhemuotona. (Krok 2009, 101.) Leenan kerto-

muksessa on vahvasti läsnä kuvaus arjesta kahden huoltajan perheessä verrattuna ar-

keen, jota hän tällä hetkellä elää, eli jossa hän huolehtii lapsista yksin. Kahden aikuisen 

perhe näyttäytyy tulkintani mukaan myös Leenalle ajatuksena ihanteellisesta tilanteesta, 

jossa kaksi tasavertaista aikuista voi jakaa vastuuta lapsista tukeutumalla toinen toi-

seensa. Leenan kuvauksessa näkyy, miten hän kokee oman roolinsa ennen kaikkea koti-

äitinä tässäkin tilanteessa.  

”Sitku se lävähti aivan kaikki et sieltä ei tulekaan oikeesti ketään enää 

illalla, ihan sama kuudelta vai kaheksalta, mutta tulekaan kotiin ketään 

ja mä voin sanoo et nyt mun täytyy päästä pihalle täältä, et nyt sä vaan 

olet siinä.”  

”Kun se on ihan jatkuvaa kun ei oo ketään joka tulee sanomaan että hei 

nyt stop.” 

Avioero ja sitä seurannut yksinhuoltajuus ovat keskeisessä roolissa Leenan tarinassa 

vuokravelkaan johtaneessa tilanteessa. Timo Halttusen (1999, 60) mukaan avioerojen 

jälkeen taloudelliset siteet entisiin puolisoihin tai yhteisiin velkojiin saattoivat olla tii-

viit. Suvi Krokin (2009, 89) tutkimuksen äideillä yksinhuoltajuus ei ole merkittävä 

identiteetin osa, mutta sellainen perhemuodon valinta, jota tulee selittää muille. Krok 

toteaa että yksihuoltajuuden oikeutus syntyy tietyn prosessin lopputuloksena (mt. 90). 

Näin Leena kuvaa omaa eroon johtanutta tilannettaan: 

”Ku uskalsi tehä sen päätöksen, mut sit ne kaikki asiat mitä siihen liitty 

siihen avioeroon. Jo pelkästään se että vaikka sitä eroo jo lopulta halus 

koska siitä ei saanu siitä ihmissuhteesta todellakaan mitään mitä sä tar-

viit. Et mitä pitempään tää jatkuu sitä enemmän lapset kärsii. Vaikka tie-

dosti sen että et tää on parempi näin mut silti se et mä en selviä tästä, 

mullei oo voimavaroja tähän, mä en selviä tästä.” 
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Leena kuvaa omaa avioeroaan ja siihen liittyviä ristiriitaisia tunteita. Toisessa vaaka-

kupissa painoi Leenan kokemus riittämättömästä ihmissuhteesta ja toisessa huoli siitä 

miten pärjäisi yksin lasten kanssa. Leena kertoo valinnastaan, miten lopulta uskalsi 

tehdä eropäätöksen, koska tilanne vaikutti jo lapsiinkin. Timo Halttunen (1999, 46) to-

teaa tutkimuksessaan, että ero saattaa olla joillekin yksinhuoltajille elämän käännekohta, 

vaikka sen jälkeinen taloudellinen ahdinko ja joidenkin kohdalla mielenterveysongelmat 

voivat olla itsenäisyyden ja vapauden esteinä. Leena toi alla olevassa sitaatissa esiin 

omaa toimijuuttaan ja eroon päätymistä valintana ja välttämättömyytenä. 

”Mut kyl se niinkun sitten loppupeleissä se avioero vaikka se oli siinä 

vaiheessa jo semmonen toivottu asia et ku uskalsi niinku tehä sen pää-

töksen. Mut sit ne kaikki asiat mitä liitty siihen avioeroon. Ja sitten se 

että mä oon tilanteessa missä mä en kamalimmissa painajaisissanikaan 

kymmenen vuotta sitten olis toivonu ikinä olevani, kolmen pienen lapsen 

yksinhuoltaja.” 

Vaikka Leena on ollut erossa aktiivinen toimija ja päätöksentekijä, ei yksinhuoltajan 

rooli ole ollut hänelle helppo. Edellä Leena kuvaa kolmen lapsen yksinhuoltajuutta pa-

himmaksi painajaisekseen. Ajattelen tämän tarkoittavan sitä, että Leenalla on ollut käsi-

tys ydinperheestä ideaalina ja yksihuoltajuus näyttäytyy yksinäisyytenä. Avioeroon pää-

tyminen on ollut Leenalle pitkän harkinnan tulos, jonka seurauksena hänen elämänsä 

mullistui täysin. Ero teki hänestä kolmen pienen lapsen yksinhuoltajan, vapautti huo-

nosta parisuhteesta, ja toi mukanaan tulkintani mukaan myös voimakkaan yksinäisyy-

den tai yksin olemisen kokemuksen. Suvi Krokin (2009, 105) tutkimuksessa yksin ole-

vien äitien suhde perheeseen tarkoitti sitä, että suhde vain lapseen tarkoittaa yksinäi-

syyttä. Itsenäinen äitiys voi olla samaan aikaan yksinäisyyttä sekä huonosta suhteesta ja 

kontrollista vapautumista. Ydinperheen ideaali tai koettu ydinperhe-elämä on saattanut 

olla itsenäisyyden rajoite, jonka johdosta yksinhuoltajuus näyttäytyy itsenäisenä äitiy-

tenä. (Mt. 102-103.) Suhde lapseen on riittävä, eikä parisuhde ole edellytys hyvälle elä-

mälle tai äitiydelle (mt. 105). Vaikka Leena kokikin eronsa yhteydessä helpotusta huo-

non parisuhteen päättymisestä, tulkitsen, että yksinhuoltajaäitiys kokemuksena ei ollut 

hänelle voimaannuttava tai itsenäisen äitiyden tunne eron päällimmäinen kokemus, 
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päinvastoin. Leenalle luopuminen ydinperheestä on ollut negatiivinen kokemus, josta 

hän ei joka tilanteessa uskonut selviävänsä. 

Leena asuu kaukana perheestään. Luonnollista tukiverkostoa, sukulaisia tai ystäviä hä-

nellä on nykyisellä asuinpaikkakunnallaan hyvin vähän. Kolmen lapsen yksinhuoltajana 

oleminen on arjessa Leenalle hyvin rankkaa. Arjen asiat ja lasten tarpeisiin vastaaminen 

yksin aiheuttaa Leenalle tilanteita, joissa hänen jaksamisensa on koetuksella, kuten seu-

raavasta sitaatista voi todeta: 

”Kun siis mulla ei ole ketään. Sit se mun paha olo ja väsymys kaatuu sit 

niitten lasten niskaan ja vaikka mä kuinka yritän ja sitku tulee niitä ti-

lanteita et mä en kestä enää hetkeekä ni sit ne pienet raukkaparat saa 

sen kaiken niskaansa. Vaikka mä yritän panostaa niinku anteekspyytämi-

seen, ja siis hellyyden puutteesta meillä ei ainakaan kärsitä.” 

Leena sinnittelee yksin kolmen lapsen kanssa ilman luonnollista verkostoa lähellä. 

Leena pitää tärkeänä sitä, että pärjää itsenäisesti, mutta aina eivät omat voimat riitä. 

Suvi Krokin (2009) tutkimuksen äideillä oli pärjäämisen pakko. Äitinä tulee pärjätä kai-

kissa oloissa. Läsnäolo lapsille ja kamppailu hyvän äidin vaatimusten kanssa loi äideille 

ristiriitoja hyvän äitiyden vaatimuksen ja oman jaksamisen välillä. (Krok 2009, 77.) 

Tiukassa tilanteessa Leena pystyy ottamaan yhteyttä omiin vanhempiinsa, mutta help-

poa se ei ole. Jälkikäteen ajateltuna tutkijan näkökulmasta jäin pohtimaan, onko osittai-

nen välirikko aiheutunut taloudellisesta riippuvuussuhteesta, jossa Leenan vanhemmat 

ovat olleet takaajina hänen lainassaan, mutta tutkijan valinta tässä kohdassa oli ennen 

kaikkea kunnioittaa sitä, ettei Leenan tarvitse kaikkea kertoa, ja hän saa itse määritellä 

haastattelun rajat. 

”Sit kun tulee semmosia tilanteita niinku mun nousi sillon seinä ihan 

pystyyn jaksamisen kanssa. Lapset oli siinä vaiheessa ollu kolme viikkoo 

pelkästään mulla ja mul oli vielä toinen kolme viikkoo edessä. Niin mun-

han tuli semmonen et mun henki ei enää kulje. Sit mää lopulta soitin 

meiän äitille et nyt joku tulee hakeen nää lapset pois täältä.” 
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Leena toi useaan otteeseen esiin kokemuksensa yksinäisyydestä, olevansa vailla hyviä 

ystäviä ja luonnollisia tukiverkkoja lähellä. Krokin (2009, 107-108) tutkimuksessa nai-

silla taas lasten kasvatukseen ja huolenpitoon saattoivat osallistua isovanhemmat tai laa-

jennettu perhe. Pienestä läheisverkostosta johtuen Leena toivoi perheelleen viranomais-

ten lisäksi myös toisenlaista apua arkeen, ja yritti selvittää omatoimisesti mistä apua 

kannattaisi hakea. Leena kertoi lähipiirissään olevan hyviä kokemuksia ns. varamum-

mosta, ja toivoi löytävänsä omalle perheelleen vastaavanlaisen aikuisen luotettavan tu-

kihenkilön. 

”Mä haen MLL:n kautta perhekummia, mut perhekummihan on vaan 

kerran kahessa viikossa ja vuodeksi.” 

”Ja tota varamummoo, mummosta mä haaveilen ihan hirveesti. Mä kai-

paisin semmosta ihmistä joka soittais mulle että moi, mä haluaisin tulla 

kattoon teitä, voinks mä tulla. Ettei se olis aina vaan sitä että ite olis 

koko ajan pyytämässä.” 

Edellä esitetyt sitaatit liittyvät tulkintani mukaan Leenan kokemukseen siitä, että epävi-

rallisen tai kolmannen sektorin toimijoiden tarjoama tuki olisi henkilökohtaista. Leena 

toivoi tuekseen sellaista aikuista ihmistä, joka ottaisi häneen yhteyttä, soittaisi ja olisi 

kiinnostunut Leenasta ja hänen perheestään. Leena toivoo myös virallisilta auttajata-

hoilta enemmän tukea. Timo Halttunen (1999) katsoo, että juuri yksinhuoltajat tarvitsi-

sivat eniten sosiaalista tukea ja ohjaamista arjen sujuvuudessa. Yksinhuoltajilla oli usein 

pienimmät verkostot, mikä lisäsi tuen tarvetta järjestettyjen sosiaalipalveluiden suun-

taan. (Halttunen 1999, 60.) Leena joutuu miettimään huolivyyhtiään yksin, jolloin asiat 

eivät välttämättä selkiydy. Se että juuri häntä varten olisi oma työntekijä, auttaisi Lee-

naa jaksamaan ja jäsentämään tilannetta. 

”Olis semmonen yks työntekijä joka kuuntelee sitä ihmistä mikä se on se 

akuutein asia mikä siellä on. Varsinkin yksinhuoltajille, että mikä se on 

se asia mikä vie eniten niitä voimavaroja. Ja että voisko hän sitte tehä 

sille asialle jotain, mut siis eihän se nyt tän hetken resursseista.” 
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Tulkitsen tämän kertovan myös Leenan tilanteesta olla asiakkaana monessa paikassa sa-

manaikaisesti. Taloudellisissa pulmissa Leenan tulee ottaa yhteyttä esimerkiksi aikuis-

sosiaalityöhön, oman jaksamisensa kysymyksissä ehkä mielenterveyspuolelle, ja lapsiin 

liittyvissä asioissa lastensuojeluun. Tätä jakaantunutta asiakkuutta tarkastelen tarkem-

min myöhemmin tässä luvussa.  

 

4.2 Taloudellinen ahdinko 

 

Valitsin käsitteen taloudellinen ahdinko köyhyyden sijaan, koska Leenan tilanne ei ku-

vasta köyhyyttä ainoastaan jokapäiväisen pärjäämisen näkökulmasta. Leenalla on toki 

huoli päivittäisestä pärjäämisestä ja siitä, miten rahat saa riittämään. Tämän lisäksi ta-

loudellinen tilanne on Leenalle valtavan suuri henkinen taakka johtuen ulosottoveloista. 

Köyhyyttä määritellään yleensä esimerkiksi suhteellisella tuloköyhyydellä, jossa köy-

hyysraja määritellään tiettynä osuutena keskimääräisestä tulotasosta. Köyhyysrajat tai 

köyhyyden yleiset määritelmät perustuvat usein tutkijoiden ja päättäjien tekemiin valin-

toihin. (Raunio 2009, 241.) Äitien taloudellisen toimijuuden ominaisuutena näyttäytyy 

toiseus yhdistettynä taloudelliseen niukkuuteen (Viitasalo 2013, 361).  

Leenalla taloudellinen ahdinko tarkoittaa sekä pienituloisuutta ja sen mukanaan tuomaa 

suunnittelun pakkoa, että myös velkaantumisen aiheuttamaa lähes loputonta ahdistusta 

siitä, ettei taloudellisen tilanteen koheneminen ole näköpiirissä. Halttusen (1999) tutki-

muksen mukaan erityisen vaikeaa taloudellisen tilanteen hallinta on juuri yksinhuolta-

jien ja monilapsisten perheiden kohdalla. Halttunen mainitsee taloudellisen tilanteen 

korjaamisen keskeisinä esteinä haastateltavien kohdalla heikon koulutustason sekä puut-

teet valmiuksissa päästä taloudellisesti eteenpäin. (Halttunen 1999, 111.) Leenalla on 

ammatti, mutta kuten edellä totesin, ei hän koe ammattiin palaamista vaihtoehtona. Ta-

loudellinen ahdinko on siis Leenan kohdalla toistaiseksi pysyvä tilanne. 

Etuusviidakossa eläminen ja kuukausitulojen koostuminen pääosin tulonsiirroista tar-

koittaa Leenalle tarkkaa suunnittelua. Viitasalo (2013) katsoo, että äitien taloudellinen 

tilanne tulisi huomioida sosiaalityössä sekä kriittisesti että sensitiivisesti. Taloudellinen 

tilanne ja jatkuva huoli perheen pärjäämisestä vaikuttavat vanhempana jaksamiseen. 
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Viitasalon mukaan äitien pärjäämisen mentaliteetti pitää osin sisällään myös taloudelli-

sista hankaluuksista vaikenemisen kulttuuria. Äiti saattaa kokea rahavaikeuksista syylli-

syyttä ja jättää tästä syystä kertomatta tilanteestaan, kun kyse saattaa olla siitä, että pal-

velujärjestelmä ei tarjoa riittävää taloudellista tukea. (Viitasalo 2013, 372-373.) Yksin-

huoltajaäiti on sekä perheen elättäjä että hoivaaja. Yksinhuoltajaäidin köyhyys merkit-

see myös lasten köyhyyttä. Krokin (2009) tutkimuksessa säästäminen merkitsi naisille 

selviytymistä köyhyydessä, tapaa selvitä taloudellisen säästämisen avulla. Krok tulkit-

see säästämisen olevan suhde köyhyyteen. Pienet tulot vaikeuttavat välttämättömien ta-

varoiden ostamista tarpeen vaatiessa ja isompien ostosten ennakointia. (Krok 2009, 131-

133.) Toimeentulotukiasiakkaiden elämisen reunaehdot ja vähimmäisbudjetin puitteissa 

eläminen tuottavat ilman olemista (Pohjola 1994, 62). Näin tilannettaan kuvaa Leena: 

”Tilanne on se että satanenkin jos menee johonkin muualle kun välttä-

mättömyyksiin niin se on jo liikaa.” 

”Se on aina se että kuinka mä saan rahat riittämään seuraavaan. Ja kun 

lapsillekaan ei aina haluis sanoo että kun ei oo rahaa, ei voida, ei oo ra-

haa. Vaikka mä oon sanonu lapsille ihan suoraan et me ollaan köyhiä. 

En mä halua kaunistella sitä ja jos lapset sanoo tuolla jossain että me 

ollaan köyhiä, niin senkun sanoo. Mut sitte taas en mä pysty kokeen it-

teeni sen jälkeen mitä mää oon nähny tuolla muualla maailmassa ni en 

mä silti voi niinkun tunne itteeni köyhäks. En voi.” 

Leena kertoo pitävänsä itseään ”suomalaisittain” köyhänä, mikä tarkoitti sitä, että 

vaikka tulot ovat pienet, ei köyhyys näyttäydy hänelle samalla tavalla kuin mitä hän 

ajattelee köyhyyden olevan esimerkiksi kehitysmaissa. Suvi Krokin (2009) tutkimuksen 

naiset eivät pitäneet itseään passiivisina köyhinä. Köyhyys näyttäytyy kertomuksena 

miten selviytyä pienituloisuudesta huolimatta. Köyhyys suhteutui naisten omaan elä-

mänhistoriaan ja elämäntilanteisiin. (Krok 2009, 114.) Krok käsitteli tutkimuksessaan 

kokemuksia köyhyydestä, vaikka äidit eivät köyhyyden identiteettiä ottaneetkaan. Köy-

hyys määritteli naisten arkea esimerkiksi valinnanvapautta rajoittamalla. Taloudelliset 

reunaehdot sanelevat sen mitä voi tai ei voi tehdä, tai minkälaisessa asunnossa voi asua.  

(Mt. 118.) Tarkka taloudenpito, suunnitelmallisuus ja pienellä pärjääminen olivat Viita-
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salon (2013, 365) aineistossa erityisesti yksinhuoltajaäideille tyypillinen talouden hal-

linnan tapa. Myös Leenalle pienituloisuus näyttäytyi valinnanvapauksien rajoituksina ja 

lähes päivittäisenä raha-asioiden pohtimisena. Köyhyyden tai toimeentulotukiasiakkuu-

den tuottama ”ilman olemisen” näkökulma toistaa kulttuurisen toiseuden kehystä. Toi-

seus voi näyttäytyä naisten yhteiskunnallisena toiseutena, tai pitkäaikaisten palveluiden 

käyttäjän leiman kautta tulleena toiseutena. (Pohjola 1994, 57-58.) 

Kyösti Raunio (2009, 269) toteaa, että epävirallisen avun tarpeellisuus kertoo sosiaali-

turvan vuotokohdista. Kun pienistä osista koostuvat kuukausitulot eivät yksinkertaisesti 

riitä, ei ole kyse siitä, etteikö äidillä olisi kykyä hoitaa raha-asioitaan. Sosiaalityössä ta-

loudellisiin asioihin avun hakeminen sisältää edelleen ennakkoluuloja. Viitasalo toteaa, 

että taloudellisiin haasteisiin on vaikea päästä ulkopuolelta käsiksi. Äidit kertoivat mie-

luummin pärjäämisestään kuin siitä, että joutuivat turvautumaan muiden apuun. Avun 

pyytämisen vaikeus, häpeä ja tapa vaieta pitävät yllä äitien taloudellisen ahdingon huo-

miotta jäämistä. (Viitasalo 2013, 371-373.) Leena on joutunut turvautumaan myös epä-

viralliseen apuun, koska raha ei riitä aina edes välttämättömyyksiin.  

”Erilaisista facebook (ryhmistä) et niinku pyydät apua, muun muassa 

pääkaupunkiseudun vähävaraisille perheille.” 

”Lapset kasvaa ihan hirveetä vauhtia ja ne tarvii koko ajan jotain ja me 

ollaan aivan valtavasti saatu niinkun ihan yksityisiltä ihmisiltä, ovat tuo-

neet meille kotiin, et meiän lapset on saanu niin hyviä vaatteita.” 

”Meillä saattaa mennä välillä viiskin päivää et mulla ei vaan yksinkerta-

sesti ole rahaa. Siinä tilanteessa mä oon turvautunu sitten näihin ilmais-

jakeluihin tai sitten näihin facebook-verkostoihin.” 

Säästäminen on Krokin (2009) tutkimuksen naisille myös toimimista. Se on luopumista 

omista tarpeista lasten hyväksi, sulkemalla ajatusmaailman ulkopuolelle sellaiset asiat 

mihin ei ole varaa, ja ylipäänsä tarkkaa suunnittelua mistä voi luopua. Säästäväisyys on 

hyve, jota tavoitellaan. (Krok 2009, 136-137.) Viitasalo (2013) puolestaan kritisoi sosi-

aalisen ja yhteiskunnallisen kontekstin kautta äitien altruistista taloudenpitoa ja yhteis-

kunnan odotuksiin sopeutumista. Itsenäisen pärjäämisen korostuneet yhteiskunnalliset 
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odotukset ovat Viitasalon mukaan ristiriidassa äitien todellisten taloudellisten toiminta-

mahdollisuuksien kanssa. Taloudelliseen ahdinkoon sopeutuminen, siitä vaikeneminen 

ja tilanteen hiljainen hyväksyminen saattavat vaikuttaa siihen, että taloushaasteet pysy-

vät edelleen yksilön ongelmina. (Viitasalo 2013, 373-374.)  Lasten hyvinvoinnista ja 

tarpeista huolehtiminen on Leenalle ensisijaista häneen omiin tarpeisiinsa nähden.  

”Totta kai, lapset on ensisijasia mut välillä haluis ittellenkin jotain. Et 

sit se on niinku tehtävä sitä että hammasta purren että no, toivottavasti 

rahat riittää, että kun mä nyt haluisin ittelleni ton paidan ja ton kasvo-

rasvan ja niinku tän. Shoppailuelämä se on kyllä ihan taaksejäänyttä 

elämää. Et jos ihmisten ilmoille pitäs mennä ni sais ihan tehdä tehtä-

vänsä et tuolta löytäs jotain säädyllistä päälle pantavaa.” 

Leena kertoo että hänellä on ulosotossa noin 15 000 euroa velkaa. Velat ovat kertyneet 

ennen lasten syntymää. Leena otti kulutusluottoja ja käytti erilaisia luottokortteja yli va-

rojensa. Leena kertoo kärsineensä masennuksesta ja burn outista, mutta koska ei päässyt 

Kelan tukemaan terapiaan, hän ikään kuin hoiti itseään shoppailemalla, matkustelemalla 

ja syömällä. Hoitokontaktin evääminen, poiskäännyttämisen kokemus oli Leenan selitys 

holtittomalle ostoskäyttäytymiselle ja velkaantumiselle. Leenan mukaan suuri osa hänen 

kuukausipalkastaan meni ensin luottokorttilaskujen ja kulutusluottojen lyhentämiseen, 

ja tilanne kertaantui joka kuukausi uudelleen. Ulosottotilanteen selvittäminen on Lee-

nalle ahdistava möykky, josta hän ei tiedä selviääkö koskaan.  

”Että kun se todellakin näyttää niin loputtomalta semmoselta tunnelilta 

varsinkin nyt kun kokee että mulla ei oo voimavaroja minkäänlaiseen 

työelämään tällä hetkellä saatikka et pitäis tehä jotain ekstraa. Ja sit se 

että se on aivan sama kuinka paljon sä teet niin se ulosottovirasto vie 

sen kuitenkin.” 

”Vuosikausiks tätä samaa penninvenyttämistä. Et mä oon virheeni todel-

lakin tehny, ja jättäisin tekemättä jos voisin. Oikeesti, aivan sama vaikka 

mä oisin luottokiellossa seuraavan viis vuotta sen jälkeen kun ne on kui-
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tattu pois, aivan sama, kunhan siitä vaan ois joku ulospääsy. Musta tun-

tuu että mä en pysty hengittään vapaasti ennen kun mulla on joku ulos-

pääsy siitä tilanteesta.” 

Vaikka Leena näkee tilanteensa toisaalta ahdistavana ja toisaalta taloudellisen ahdingon 

loputtomana, on silti pientä muutosta myös hyvään suuntaan tapahtunut. Leena kuvaa 

näitä muutoksia tapahtuneen sen jälkeen, kun vuokravelan johdosta järjestettiin ensim-

mäinen verkostotapaaminen.  

”Jos vertaa sinne vuoden taakse sinne ihan ensimmäiseen tapaamiseen, 

niin siis kaikin puolin on parempi tilanne. Et nyt on helppo kun ne laskut 

on siellä ulosotossa ja mul on vaan ihan muutama tietty lasku mitä mä 

maksan joka kuukausi.” 

”On tavallaan helpompaa ettei oo sitä jatkuvaa sinnittelyä niitten lasku-

jen kanssa mut toistaalta mua ahdistaa ihan valtavasti se summa siellä 

ulosotossa.”  

Suvi Krokin (2009) tutkimuksessa nuoremmilla haastateltavilla kokemus köyhyydestä 

sisälsi toivoa siitä, että elämä voi muuttua toisenlaiseksi. Köyhyys voi kuitenkin näyt-

täytyä myös toivottomuutena ja koko elämän mittaisena sosiaalisena turvattomuutena. 

Silloin köyhyys voi olla musertavaa. (Krok 2009, 121-122.) Leenan velat aiheuttavat 

hänelle voimakkaita toivottomuuden tunteita siitä, onko köyhyydestä mitään ulos-

pääsyä. 

”Se on niin loputtoman olonen tunneli et eihän tässä elämässä oo mi-

tään mieltä jos tää on tätä vuodesta toiseen, vuoskymmenestä toiseen.” 

”Ja se toivo ku se tossa keväällä ja kesällä niinku meinas mennä ni oli 

oikeesti niinku semmonen olo että käveleks mä tonne junan alle, ei täst 

tuu mitään. Ku ei, vuosikausiks tätä samaa penninvenyttämistä.” 

Krok tulkitsee että kun köyhyys koetaan toivottomana, ei elämäntilanne ole omaa valin-

taa. Köyhyydelle ei nähdä loppua jos se koetaan toivottomana. (Krok 2009, 123.) Kun 

köyhyys toistuu päivästä toiseen, on se ahdistava kokemus, mutta jos sen ajatellaan lop-
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puvan, on sen rajoittavuutta helpompi sietää (mt. 187). Useat naiset, jotka kokivat köy-

hyyden toivottomana, olivat olleet köyhiä jo pidemmän aikaa (mt. 129). Krok korostaa, 

että arjen toimijuus köyhyydessä ei tarkoita kuitenkaan tilan ihannointia tai tavoitelta-

vuutta. Tutkimuksen naisilla ei ole ollut valinnan mahdollisuutta, vaan jatkuva pelko 

siitä että heidän keinonsa eivät riitä köyhyydestä selviytymiseen. (Mt. 142.) 

Leena kuvasi kokemuksiaan vuokravelasta osana vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvää 

ongelmavyyhtiä. Vuokravelkaa muodostui ainakin kahteen otteeseen. Ensimmäinen 

vuokravelka, johon liittyi verkostotapaamisia, ajoittui Leenan avioeron yhteyteen.  

”Sitku se tuli se ensimmäisen kerran et oli kahden kuukauden koko 

vuokra rästissä ni se oli tossa avioeron yhteydessä. Sitä kerty pikkuhil-

jaa, aina joka kuukausi jäi niinku vähän sitä maksamatonta ja sitten ker-

ran mää vaan yksinkertasesti unohdin maksaa vuokran.” 

Leena kuvaa sen aikaista elämäntilannettaan kaaoksena, jossa uusi elämäntilanne kuor-

mitti jaksamista siinä määrin, että asioita unohtui hoitaa. Leena joutui keskittämään voi-

mavarojaan arjen koossa pitämiseen lasten kanssa, jolloin vuokranmaksu oli toissijainen 

asia. 

”Olin vaan siis niin kerta kaikkiaan pallo hukassa siinä uudessa elä-

mäntilanteessa kun jäit yksin kolmen lapsen kanssa.” 

Toisen kerran vuokravelkaa muodostui, kun Leenalla jäi vuokranantajalle suoraan Ke-

lasta maksettavan asumistuen jälkeen kahden kuukauden vuokran omavastuuosuus räs-

tiin. Leenalle tämä tuli yllätyksenä, sillä hän kertoi luulleensa, että vasta kahden koko-

naista vuokraa vastaavan summan eräännyttyä veisi vuokranantaja asian eteenpäin oi-

keusasteelle. Leena sai vuokranantajalta kirjeen, jossa kerrottiin häätöuhasta. Leena ku-

vaa vuokravelkaa näin: 

”Sitten kun mä sain sen kirjeen niin olin aivan järkyttyny että nyt tuli vii-

meinen naula tähän arkkuun.” 

”Se summa ei ollu iso mut mulle oli ihan sama oliko se summa kolme 

sataa vai olisko se ollu kolme tuhatta, mulle se oli yhtä mahdoton tästä 

nyt vaan repästä se.” 
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Ensimmäisessä vuokravelkatilanteessa aikuissosiaalityöstä maksettiin velka ehkäise-

vänä toimeentulotukena, mutta ehtona oli, että Leena päästää muut laskut perintään ja 

sitä kautta ulosottoon. Laskujen ulosottoon päästäminen tarkoittaa käytännössä velkaan-

tumisen ja perintäprosessin päättymistä, vaikka myös ulosotosta tulee lisäkuluja. Perin-

tätoimiston tulee hakea käräjäoikeudelta tuomio tai päätös velkojen päätymisestä ulosot-

toon. Tuomio on siis peruste sille, että velkaa voidaan ulosotossa periä. Ulosoton perin-

nässä lasketaan velalliselle aina suojaosuus, joka koskee myös huollettavia lapsia. Asu-

mistuesta ja lapsilisästä ei ulosmitata. (www.oikeus.fi; www.takuu-saatio.fi.)  Jälkim-

mäisessä vuokravelkatilanteessa tehtiin maksusopimus, jonka lyhennyksen suuruuteen 

Leena sai itse vaikuttaa. Lisälasku hankaloitti tiukkaa taloutta entisestään, mutta Leena 

pystyi kuitenkin sitoutumaan velan maksuun. 

 

4.3 Häätöuhka kokemuksena 

 

Suvi Krokin (2009) tutkimuksessa toimeentulotuen hakemisen nöyryyttävä kokemus 

syntyi tarkkaan vaadittujen liitteiden ja tositteiden toimittamispakosta. Siihen liittyvä 

kontrolli tarkoittaa esimerkiksi toteennäyttämistä siitä, mihin vaikkapa vuokraan tarkoi-

tetut rahat on käytetty. Kontrolli ulottuu myös yksityiselämän puolelle, mistä esimerk-

kinä on selvitysvelvollisuus siitä, missä on oleskellut. (Krok 2009, 151-152.) Tiukka yk-

sityiselämän kontrolli on Krokin tulkinnan mukaan ristiriidassa aikuisuuden ja oman 

elämänsä toimijuuden ajattelun kanssa (mt. 153). Leenan kohdalla velkaantuminen oli 

alkanut jo kulutusluotoista. Sen päälle tapahtunut vuokravelkaantuminen johtui hänen 

mukaansa ensisijaisesti avioerosta ja siihen liittyvästä kaaosmaisesta elämäntilanteesta. 

Toinen vuokravelka oli jo häätöuhkatilanne, eli Leenalla oli kaksi vuokran omavastuu-

osuutta rästissä. Molemmissa tilanteissa järjestettiin verkostotapaamisia, jotka olivat 

Leenalle kokemuksena hyvin erilaiset. Ensimmäisen vuokravelan yhteydessä järjestetty 

verkostotapaaminen oli Leenalle nöyryyttävä ja monella tapaa vaikea kokemus. Erityi-

sen loukkaavana Leena koki sen, että joutui selittämään mihin vuokraan tarkoitetut rahat 

on käyttänyt. Jos vuorovaikutustyyli koetaan loukkaavana, halutaan monesti vetäytyä 

yhteistyöstä tai toistaa itsekin epäkunnioittavaa käytöstä. (Muukkonen 2016, 248). 
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”Se oli tosi nöyryyttävä kokemus mulle se ensimmäinen miittinki. Musta 

tuntu kun mä oisin ollu paha poika rehtorin kuulustelussa. Mun mielestä 

siellä kysyttiin semmosia kysymyksiä mitkä ei mun mielestä kuulu mun 

vuokranantajalle, että mihin mun rahat on menny.” 

Pohjola (1994, 164) toteaa välittämisen puuttumisen esineellistävän ihmistä. Leenalla 

oli tässä vaiheessa kontakti lastensuojeluun. Hänen perheensä oli lastensuojelun avo-

huollon tukitoimien piirissä. Monella tapaa vaikea elämäntilanne, avioero ja muuttuneet 

perhesuhteet eivät Leenan kokemuksen mukaan riittäneet perusteluiksi sille, että vuok-

ravelkaa oli kertynyt. Muukkonen (2016) toteaa, että asiakkaan näkemysten tai lähtö-

kohtien ohittaminen on yhteistyöhön sitoutumisen kannalta merkittävä tekijä. Asiakkaan 

kokema häpeä tilanteesta saattaa estää luottamuksen syntymistä yhteistyössä. (Muukko-

nen 2016, 253.) Tapaamisessa mukana olleella lastensuojelun työntekijällä oli tietoa 

Leenan tilanteesta, mutta kokonaistilanne ei verkostotapaamisessa jäsentynyt kaikille 

samalla tavalla.   

”Jollain tavalla se ei riittäny heille perusteluks se että mä oon lasten 

kanssa toipumassa. Heille ei riittäny se vaikka lastensuojelun työntekijä 

oli varsin hyvin perillä meidän tilanteesta ja siis korosti sitä mun elä-

mäntilannetta. Mulla oli semmonen tilanne että mä en muistanu asi-

oita.”  

”Vaikka mulla on ne (vuokrat) maksamatta niin ei mun kuulu silti heille 

perustella sitä sen enempää.” 

Viitasalon (2013) tutkimuksessa äitien suhteessa rahaan näyttäytyy myös vaikenemisen 

puoli. Yksin pärjäämisen vaikeus ja siitä johtuva häpeä halutaan piilottaa vaikenemalla. 

Viitasalo pitää tätä merkkinä sille, että ihmisen omaa ääntä ei kuulla, tai hänen asiantun-

temuksensa kielletään. Viitasalo tulkitsee hiljenemisen syyksi syyllisyyden ja pelon 

tulla leimatuksi epäonnistuneena taloudenpitäjänä. (Viitasalo 2013, 368.) Asiakkaan ko-

kema kohtelu vaikuttaa heidän kokemuksiinsa. Vuorovaikutustilanteissa esiin nousevat 

asenteet voivat muokata asiakkaan minäkuvaa silloin kun asiakas on riippuvainen pal-

velujärjestelmän tuesta haavoittuvan asemansa vuoksi. (Metteri 2004, 70.) Ensimmäisen 
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verkostoyhteistyön kokemukset vaikuttivat Leenaan siten, että kun uusi häätöuhkati-

lanne tuli, koki hän ajatuksen verkostotapaamisesta ahdistavana. Leenan kokemus huo-

nosta kohtaamisesta ja nöyryytetyksi tulemisesta aktivoitui, kun uusi tapaaminen oli tie-

dossa.  

”Mä muistan sen et mä rupesin miettiin sitä että millä mä voisin välttää 

sen sinne menemisen.” 

”Jos ihmiselle tulee tommonen kokemus niin sitä on tosi vaikee luottaa 

jos ei oo yhtään siis itsellä kykyä lukea ihmisiä. Se voi olla tosi vaikeeta. 

Sähän meet niinku ihan piikit pystyssä valmiiks jo aivan niinku puolus-

tusasemissa jo ja voi jopa kieltäytyä tapaamisista.”  

Kokemus oli kuitenkin toisenlainen kuin ensimmäisessä verkostossa. Kaikki työntekijät 

olivat uusia Leenalle, ja hän koki tulevansa tapaamisella kuulluksi. Luottamuksen uu-

delleen rakentaminen ei ollut Leenalle helppoa, mutta kun hän koki tulevansa kuulluksi 

ja kohdatuksi, pystyi hän luottamaan työntekijöihin.  

”Sillon siinä ensimmäisessä ei nähty sitä tilannetta siis sinänsä. Mutta 

näissä kahdessa jälkimmäisessä on kompattu kyllä ihan täysin sitä et kun 

mulla kuitenkin kolme pientä lasta ja mä oon yksin. Niin jotenkin se ym-

märrys kuitenkin, nyt sitä on tullu.” 

Vaikka Leena koki ensimmäisessä vuokravelkatilanteessa, että hänen olisi pitänyt sel-

vittää rahankäyttöään vuokranantajalle, jolle se ei hänen mielestä kuulu, oli kokemus 

asumisneuvojastakin toisessa verkostossa hyvin erilainen. Leena oli kyennyt muodosta-

maan luottamuksen myös asumisneuvojaan, jolloin tämän huolenpito tai kiinnostus Lee-

nan elämää kohtaan kokonaisvaltaisesti tuntui Leenasta hyvältä. 

”Vuokranantajan puolella oli aivan ihana, onkse nyt asumisneuvoja. Oli 

tosi huojentavaa hänen kanssaan työskennellä.” 

”Tosi huojentavaa sitten kun mun tuli semmonen olo et se ois halunnu 

kysyä suorastaan että no mitäs teille muuta kuuluu. Ja se on ihan ok ky-

syä, hahmottaa sitä kokonaistilannetta. Sehän antaa niinku tietämystä 

sitte aina enemmän.” 
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Työntekijän persoonalla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi asiakassuhde muodostuu, 

on kyseessä sitten mikä tahansa verkostoyhteistyöhön osallistuva taho. Vuokravelat ja 

häätöuhat ovat ennen kaikkea asiakkaan kodin menettämiseen liittyviä uhkia, eivät vain 

asumisen ilmiöitä yleisellä tasolla. Työntekijältä vaaditaan sensitiivisyyttä ja kykyä 

kuunnella. Jos vuorovaikutustyyli koetaan loukkaavana, halutaan monesti vetäytyä yh-

teistyöstä tai toistaa itsekin epäkunnioittavaa käytöstä. Pohjolan (1994, 165) tutkimuk-

sessa todetaan, että palveluihin ollaan tyytyväisiä silloin, kun niistä saatu kokemus ker-

too että ihmisen asioista välitetään ja häntä kohdellaan kokonaisena ihmisenä. Näin 

asiaa kuvailee Leena: 

”Tämmösissä ammateissahan pitäis olla, pitää tietää se mitkä on puit-

teet tietysti, koska kuitenkin ihmisten kodista on kyse. On siis meillekin 

tää oikeesti meiän koti. Mun kaks viimesintä lasta on syntyny tähän ko-

tiin ja esikoinenkin oli alle kaks ku me tähän muutettiin. Niin siis täähän 

on lasten koti. Niil on ikävä kotiin, tänne kaupungin vuokrakolmioon.” 

”Kyl se on aika tärkeetä ihan näistä millä tahoilla vaan että olla niinku 

ihminen ihmiselle eikä pelkästään se takana olevan organisaation 

hahmo.” 

Hyvän kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä ei Leenan tilanteessa voi tarpeeksi 

korostaa. Leenan tilanteen huomioiminen kokonaisuutena, hänen voimavarojensa vah-

vistaminen ja kuulluksi tulemisen kokemukset mahdollistivat sen, että Leena koki tar-

peellisena sitoutua yhteiseen työskentelyyn. Aiemmat huonot kokemukset herättivät 

Leenassa vahvan puolustusreaktion, mutta uudessa tilanteessa koettu luottamus auttoi 

Leenaa ja tuotti kokemuksen, jossa hänen oma toimijuutensa tilanteessa vahvistui. 

 

4.4 Asiakkuus 

 

Leena on asiakkaana aikuissosiaalityössä. Lapsilla on oma lastensuojelun sosiaalityön-

tekijä, ja lastensuojelun avohuollon tukitoimina Leena on saanut tukea esimerkiksi 

omiin terapiakäynteihinsä. Leenalla on kontakti siis myös psykiatrian poliklinikalle. 

Leena kuvaa itse omaa ja perheensä tilannetta ”moniongelmaiseksi”, mikä tarkoittaa 
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monen toimijan olemista mukana hänen elämässään ilman että toimijat ovat välttämättä 

toisistaan tietoiset. Leenan asiakkuutta kuvaa asetelma, jossa hänen pitää useissa eri yh-

teyksissä paljastaa elämäänsä suhteellisen vieraille työntekijöillä (vrt. Pohjola 1994, 

44). Leenan kuukausittaiset tulot koostuvat tulonsiirroista ja etuuksista, jotka maksetaan 

eri aikoihin kuukaudesta. 

 ”Mut se on kurjaa tässä että mun tulot tulee kolmessa neljässä eri 

osassa kolmena päivänä kuussa, ja yksittäinen summa on niin pieni että 

kun sä maksat siitä vuokran omavastuuosuuden, käyt kaupassa, se on 

siinä. Sit tulee lapslisät, sä maksat laskut, käyt kaupassa, se on siinä. Sit-

ten tulee asumistuki ja toimeentulotuki, sitten menee velanlyhennys ja 

maksat jotain muuta, käyt kaupassa, se on siinä.” 

Yksinhuoltajaäidin tulot koostuvat monesta eri etuudesta. Arki ja sen taloudelliset valin-

nat vaativat tarkkaa suunnitelmallisuutta. Kuten Krokin (2009) tutkimuksessa, myös 

Leenalla suunnitelmallisuus tarkoittaa sitä, että etuuksien tullessa tilille eri aikaan kuu-

kaudesta, tulee jo etukäteen miettiä mistä maksaa minkäkin laskun (vrt. Krok 2009, 

143). Tämä sirpaleisuus merkitsee myös sitä, että on osattava hakea eri etuuksia sen ins-

tituution määräämillä tavoilla. Etuuksien saamiselle on ehtoja, jotka hakijan tulee täyt-

tää. (Mt. 143-144.) 

Sirpaleisuutta kuvaa myös se, että etuuksien hakija joutuu itse ottamaan selvää niistä 

mahdollisuuksista mitä palvelujärjestelmä tarjoaa auttamiseksi. Asiakkaalle ei välttä-

mättä kerrota kaikista avun saamisen mahdollisuuksista, vaan ne pitää itse löytää. An-

neli Pohjola (1994) korostaa erityisesti toimeentulotuen hakemisprosessin byrokraatti-

suutta, johon liittyy erilaisten dokumenttien esittämistä ja elämäntilanteiden tarkkaa sel-

vittämistä. Ennakoimattomassa tilanteessa, jossa suunnitelmallisuus taloudenhallinnassa 

epäonnistuu, tai tulee jokin yllättävä menoerä, ei välttämättä avun saaminen ole niin no-

peaa kuin sen asiakkaan kannalta tulisi olla. (Pohjola 1994,151.) Toimeentulotuen odot-

taminen ja sen myöntämisperusteet näyttäytyivät Krokin (2009, 153) tutkimuksessa jos-

kus mielivaltaisina, mikä oli ristiriidassa arjen toimijuuden kanssa. Näin asiaa kuvailee 

Leena: 
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”Mä en ollut tietonen ennen kuin ihan viime viikolla siitä aikuissosiaali-

työn päivystysjutusta. Mulle sanottiin että jos sit ei vaan enää ole niin 

sinne voi ottaa yhteyttä. Mut en mä tiedä minkälaisella aikataululla, et 

saako sieltä esimerkiks että jos mä sanon et mul on nolla euroo tilillä, et 

minkälaisen paperirumban mä taas joudun käymään sen kans läpi. Ja sit 

se et mul on nolla euroo ja sinappi jääkaapissa, niinku koska se raha tu-

lee.” 

Pohjola (1994) kuvaa avun hakemista prosessina, jossa omaa elämäntilannetta tarkastel-

lessa ihminen toteaa tarvitsevansa selviytymiseen ulkopuolista apua. Prosessin käynnis-

tymisen edellytyksenä Pohjola pitää tietoa mahdollisista etuuksista ja niiden saamisen 

ehdoista. Toimeentulotuen oikeuksista on Pohjolan mielestä tiedotettu liian vähän. 

(Pohjola 1994, 150.) Toimeentulotuen hakeminen koettiin Krokin (2009) tutkimuksessa 

epämiellyttävänä sen kontrolloivan otteen ja harkinnanvaraisuuden takia. Toimeentulo-

tuesta päättävä henkilö ottaa ikään kuin kantaa siihen millä varoilla ihmisen tulisi pär-

jätä tai miten yhteiskunnassa tulisi elää. (Krok 2009, 148.) Sosiaalityöntekijän tai toi-

meentulotukihakemusta arvioivan virkailijan ja yksinhuoltajaäidin välillä on valta-ase-

telma. Kielteiset päätökset tulkitaan siten, että köyhän ei katsota tarvitsevan kyseistä 

asiaa, vaan joku muu taho määrittelee tarpeet ja sen, miten pienillä varoilla tulisi elää. 

(Mt. 150.) Asiakkuus määrittyy usein ongelmakielen kautta, jolloin asiakas nähdään ”ta-

pauksena.” Asiakas voidaan nähdä ongelman kantajana tai palvelujärjestelmän kannalta 

erityisenä tai poikkeavana. (Pohjola 1994, 53.) 

Halttusen (1999, 110-111) mukaan erityisen hankalassa asemassa lapsiperheiden parissa 

ovat yksinhuoltajat, marginaalisessa työmarkkina-asemassa olevat ja keski-ikäiset, 

joista erityisesti yksinhuoltajat ja keski-ikäiset olivat ammatillisen työn tarpeessa. Halt-

tusen yksi tutkimuskysymyksistä oli voiko lapsiperheiden tarpeisiin vastata sosiaalitoi-

mistosta saatavan tuen avulla. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että ennaltaeh-

käisevään sosiaalityöhön ei juurikaan ollut mahdollisuuksia, eikä sosiaalityöntekijöiden 

aika riittänyt kaikkien asiakkaiden henkilökohtaiseen tapaamiseen. (Halttunen 1999, 

117.)  
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Leenan viranomaisverkostoon kuuluu monta eri toimijaa, mutta se ei vielä tarkoita että 

tahot toimisivat yhdessä. Häätöuhkatilanteessa aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja asu-

misneuvonnan välille syntyi verkosto, joka kokoontui käsittelemään asiaa, mutta tuen 

kokemuksena se ei ollut Leenalle riittävä. Esimerkiksi Leenan omat hoitotahot jäivät 

verkostotyöskentelyn ulkopuolelle.  

”Leena: Jos sitä katotaan inhimilliseltä tasolta niin niittenhän pitäs toi-

mia yhdessä. Sekä tää taloudellinen että sitten psyykkinen, koska siis ta-

loudellinen tilanne on niin valtavasti psyykettä ja jaksamista kuormit-

tava asia et siinä pitäis olla silta.  

Kaisa: Mistä kohtaa se silta puuttuu? Vai puuttuks se joka välistä? 

Leena: Kyl se puuttuu vähän joka välistä. Mä ymmärrän sen että mielen-

terveys tai näillä poliklinikoilla on niin äärettömän tarkat ne vaitiolovel-

vollisuudet ja nää yksilönsuojat ja tämmöset, mutta jos potilas tai asia-

kas antaa siihen luvan niin mun mielestä siinä pitäs olla jonkinlainen 

linkki. Meiän tapauksessa pitäis olla linkki kaikkiin, sekä lastensuoje-

luun että aikuissosiaalityöhön että Kolmannen Sektorin Toimijaan. Eikä 

niin että sama asia kiertää monessa paikassa ja sit se viesti saattaa olla 

lopulta joku ihan toinen kun mitä se oli kun se lähti multa.” 

”Mullakin on niin monta monessa että on lastensuojelu mikä on ollu 

mun esikoisen syntymästä saakka mukana meiän elämässä, aikuissosiaa-

lityö on ollu reilun vuoden verran mukana, siis tän eron jälkeen. No nyt 

tulee vielä (kolmannen sektorin toimija), ja sit mulla on vielä nää niin-

kun terapeuttiset tahot sit omat.” 

Kuten edellisestä sitaatista voi todeta, on Leenalla kokemusta siitä miten palvelujärjes-

telmä toimii – tai on toimimatta. Leenalla on ollut pitkään suhde lastensuojeluun, ja liki 

vuoden verran, ensimmäisen vuokravelan jälkeen, myös aikuissosiaalityöstä oma työn-

tekijä. Vuokravelan ja häätöuhan yhteydessä mukana oli myös asumisneuvonta. Leena 

kertoo, että suunnitelmissa on aloittaa työskentely kolmannen sektorin toimijan kanssa, 

jolle on aikuissosiaalityöstä välitetty tukipyyntö. Se että toimijoita on paljon, ei Leenan 

mukaan takaa sitä että yhteistyö toimii. Leena toivoisi vastuun yhteistyöstä olevan jol-

lain muulla taholla kuin hänellä itsellään.  
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”Tämmönen moniongelmainen perhe niinkun me tämmösissä tilanteissa 

kun on monta tahoo jotka hoitaa yhden perheen asioita niin ne voimava-

rat voi olla tosi vähissä. Siinä vaiheessa tarvis niinkun semmosta oi-

keesti aikuissossiaalityöntekijää, aikuistyöntekijää, joka on sen vanhem-

man vierellä siinä ja jolla on ne langat käsissä.” 

”Siinä ois yks vastuuhenkilö joka ois niinkun kaikkien näitten kans ettei 

sen asiakkaan yksin tarvitte tehä.” 

Palvelujärjestelmä muokkaa ihmiselle asiakkaan roolin, jossa hänet ymmärretään asiak-

kaana olemisen kautta. Rooli ei välttämättä ole ihmiselle itselleen kovinkaan merkityk-

sellinen, koska ihminen on ennen kaikkea elämänkulkuaan toteuttava, ei niinkään asiak-

kuuden kautta määritelty. (Pohjola 1994, 57.) Palvelujärjestelmä on Pohjolan mukaan 

kiinnostunut asiakkaasta lähinnä hallinnollisesti tai tilastomerkintöinä kuin henkilökoh-

taisesti asiakkaina olevista ihmisistä. Palvelun käyttäjän näkökulmasta olennaisia ovat 

kuitenkin ne tilanteet, joissa apua haetaan. (Mt. 149.) Yhteiskunnallinen auttamisjärjes-

telmä on jakautunut ongelmatyönjaollisesti, eli sen sisällä käydään neuvotteluja siitä, 

mikä taho hoitaa mitäkin asioita. Instituutioilla on usein valmiina tulkintakehys asiak-

kaalle. Pahimmillaan instituutiot kiistelevät siitä, kenen vastuulle apua hakenut ihminen 

kuuluu. (Juhila 2006, 223, 226.) Palvelujärjestelmälle on tyypillistä erikoistunut asian-

tuntijuus, jossa ei välttämättä nähdä ihmisen elämän kokonaisuutta, vaan vain oman 

osaamisalueen puitteet (Pohjola 1994, 166). 

Leena kertoo yrittäneensä saada apua psyykkiseen jaksamiseen jo vuosikausia. Ennen 

lasten saamista Leena kärsi työperäisestä burn outista ja masennuksesta, ja yritti päästä 

terapiaan. Leena ei saanut tukea, vaan hänen kokemuksensa oli se, että yksinäiselle per-

heettömälle asiakkaalle hoitoon pääsyä ei nähty päättävällä taholla niin tärkeänä kuin 

perheelliselle.  

”Mä en esimerkiks päässy Kelan tukemaan terapiaan. Se tuli bumeran-

gina takas. Se oli ihan siis hiljaisesti hyväksytty tosiasia ilmeisesti aina-

kin silloin että kun yksin lähdit hakemaan niin ihan suoraan sanottiin tai 
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annettiin ymmärtää että et todennäköisesti et tuu saamaan. Siinä vai-

heessa kun mun esikoinen synty ja tuli lastensuojelu sit mukaan niin 

siinä vaiheessa mä aloin saamaan psyykkistä hoitoo” 

Vuokravelkatilanteessa Leenan taloudellinen tilanne otettiin ikään kuin suurennuslasin 

alle. Leena kertoi ehtona sille, että velka maksettiin ehkäisevänä toimeentulotukena, oli 

Leenan muiden laskujen maksamatta jättäminen ja perintätoimiston kautta niiden ”pääs-

täminen” ulosottoon. Leena tuettiin taloudellisesti, mutta tuen saamiseksi asetettiin eh-

toja. Kontrollitoimet voivat näyttäytyä omaa identiteettiä uhkaaviksi, eivätkä enää tule 

tulkituksi auttamiseksi (Arnkil & Eriksson 1996, 204).  

”Se tuntu musta aivan kamalalta. Mä olin tienny sen jo pitkään että se 

tulee vastaan jossain tapauksessa .. mut mun ylpeys ei antanu periks.” 

Leenan omat voimavarat olivat rajalliset tilanteessa, jossa avioero, taloudellinen stressi 

ja masennus tuntuivat ylitsepääsemättömältä yhtälöltä. Apua saadakseen Leena koki, 

että hänen olisi itse pitänyt olla aktiivinen joka suuntaan. Tukea oli Leenan mielestä 

mahdollista saada vain mikäli itse sitä osasi vaatia. 

”Mä voin esimes kuvitella et itte on ollu tosi pitkään masentunu, siis 

vuosia. Niin siis ihminen joka oikeesti on masentunut siis todella masen-

tunut ni eihän siis pysty ottamaan sitä aktiivista roolia.” 

Tiina Muukkosen (2016) mukaan kielteinen kieli, asiakkaan kokema häpeä omasta ti-

lanteestaan voivat estää luottamuksen syntyä yhteistyössä. Kielteisiä luottamuksen ko-

kemuksia on mahdollista korjata ja luottamusta uusintaa jos joku osapuolista toimii 

luottamusta luovalla kehällä sitoutumista edistäen. (Muukkonen 2016, 253-254.) Leena 

kuvaa muuttunutta tilannetta työntekijöiden toisenlaisella asenteella ja inhimillisellä 

katsontatavalla hänen tilanteeseensa. 

”Mut sitten mä totesin että tosi nopeesti että ensinnäkin työntekijät oli 

vaihtunu ja asenne oli ihan eri näillä ihmisillä. Et oli tosi kiva työsken-

nellä ja sain oikeesti semmosta yksilöllistä kohtaamista ja ymmärrystä. 

Että ku mä oon saanu huomata että näissä systeemeissä on aina por-

saanreikiä mitä työntekijät voi tarvittaessa käyttää niin siis on niitäkin 
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kautta tultu sillai vastaan. Nähty se inhimillinen tilanne eikä pelkästään 

ne numerot.” 

Leena kuvaa tuen saamisen kokemustaan siten, että vuokravelan uusiutuessa ja uudessa 

verkostotilanteessa oli nähty hänet tukea tarvitsevana ihmisenä, eikä tapaamisilla käsi-

telty ainoastaan esimerkiksi vuokravelkaa koskien puuttuvia summia. Tiina Muukkosen 

(2016, 241) mukaan oikea ja tarpeenmukainen tieto lisäävät sitoutumista yhteistyöhön. 

Tuen kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa kahden ihmisen välillä. Tällöin huolta 

herättää työntekijöiden vaihtuminen. Luottamuksellinen suhde vaatii syntyäkseen tun-

teen siitä että voi tarvittaessa turvautua sosiaalityöntekijään. Mikäli tätä tunnetta ei ole, 

saattaa myös hyvää tarkoittava neuvo muuttua kontrolloimiseksi asiakkaan silmissä. 

(Krok 2009, 156-157.) Mielipiteiden kuunteleminen ja kunnioittaminen lisäävät luotta-

musta. Tuen saaminen tunnetasolla on myös vahva luottamuksen kokemusta lisäävä te-

kijä. (Muukkonen 2016, 248.) 

”Mut ollaan saatu myös aikuissosiaalityön, siis just nää lasten harras-

tusmaksut ja tämmöset näin. Et tosi paljon semmosta mikä ei näy mun 

tilillä taikka mun kädessä tai meidän jääkaapissa.” 

Uudessa ja erilaisessa vuorovaikutuksellisessa kohtaamistilanteessa voi ”kannattaako”-

asenne muuttua toisenlaiseksi. Asioiminen sosiaalitoimistossa tulee kannattavaksi, kun 

köyhyyden kontrollointi muuttuu tuen kokemukseksi. (Krok 2009, 154.) Krok tulkitsee 

tätä kokemusta syleilynä, jossa sosiaalityöntekijä ottaa asiakkaan yksilöllisen elämänti-

lanteen huomioon. Sekä asiakas että työntekijä luottavat toisiinsa. Hoivan, välittämisen 

ja luottamuksen kokemukset näkyvät kiinnostumisena asiakkaan jaksamisesta. (Mt. 

155.) Leena kuvaa tätä kokonaistilanteen ymmärtämiseksi työntekijöiden puolelta.  

”On kompattu kyllä ihan täysin sitä että kun mul on kuitenkin kolme 

pientä lasta ja mä oon yksin. Niin jotenkin sieltä on se ymmärrys, nyt 

sitä on tullu. Et nyt on niinku nähty paremmin sitä kokonaistilannetta.” 

Tuen kokemukseen Leenalle liittyy vahvasti kokemus siitä, että joku pitää hänestä ja 

hänen perheestään huolta. Muukkosen (2016) tutkimuksessa todetaan, että vanhempien 

luottamus voi olla se tavoite, jota yhteistyöltä toivotaan. Luottamuksellisen suhteen ra-

kentaminen voi olla joko muutoksen edellytys tai koko yhteistyön tavoite. (Muukkonen 
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2016, 250.) Leenalla luottamuksen tunne syntyi siitä, että yhdellä työntekijällä oli vas-

tuu siitä, että muut verkostoon kuuluvat saivat tietoa Leenan tilanteesta, ja joka hoiti ti-

lanteen niin että Leena sai sitä tukea mitä milloinkin tarvitsi. 

”Mul on se semmonen herkkyys, niin mää huomasin tosi nopeesti kyllä 

et tähän voi nyt sitte... Mä sanoinkin sen tapaamisen lopuks aikuissosi-

aalityöntekijälle tästä ikävästä kokemuksesta ja sanoin et nyt oli kyllä 

ihan todella eri fiilis. Kyllä mä sen luottamuksen pystyin näihin uusiin 

ihmisiin taas, tai tuli niinku semmonen olo että hei nyt meistä pidetään 

huolta niinku näin.” 

”Se meiän lastensuojelun työntekijä, siis se edellinen. Hän oli semmonen 

tosi aktiivinen sit siinä kohdassa kun tarvittiin apua niin oli yhteydessä 

muihinkin tahoihin.” 

”..sosiaalityöntekijä oli siinä niinku viestikapulana.” 

Leenan elämässä on mukana paljon erilaisia viranomaistahoja, kuten aikuissosiaalityö, 

lastensuojelu ja hänen omat terapiatahonsa. Viranomaistyössä on aina läsnä myös kont-

rollin elementti. Mikäli asiakas kokee hyötyvänsä suhteesta tarpeeksi, ei kontrolliteh-

tävä uhkaa käsitystä suhteen hyödyllisyydestä. Asiakassuhteen laatu määrittyy autta-

miseksi kontrollin elementeistä huolimatta. (Arnkil & Eriksson 1996, 204.) Viranomais-

tahojen kautta Leenaa on yritetty tukea arjen jaksamisessa esimerkiksi perhetyön avulla. 

Leena on kokenut avun tärkeänä oman jaksamisen kannalta, mutta kaipaisi enemmän 

tukea. 

”Meillä kävi perhetyöntekijä ja sitten ostopalveluna se että mä pystyin 

käymään terapiassa, mutta perhetyö jäi pois nyt. Et nyt meillä käy oike-

astaan enää vaan sitten se ostopalvelu sen aikaa että mä oon käyny tera-

piassa.” 

”Ei todellakaan ole riittävä. En mä toki sitä enää niin paljon tarvii jos ja 

kun tää systeemi toimii että lapset on kerran kuussa isällään viikon, mut 
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kyl sitä toivois et kerran viikossa sais semmosen parin tunnin happihyp-

pelyn ihan itekseen. Sais käydä kaupassa ilman yhtäkään palloa jalassa, 

tai vaikka vaan istuisit pihakeinussa.” 

Leenan kuvauksessa tilanteestaan tulkitsen näkyvän sen, että suurin elämäntilanteeseen 

liittyvä kriisi on ohitettu. Avioero ja yksinhuoltajaksi tuleminen on ollut Leenalle myös 

asiakkuuden näkökulmasta merkittävä käänne. Kriisitilanteessa eri auttajatahot olivat 

aktiivisesti Leenan elämässä tukemassa häntä ja hänen perhettään. Nyt kun tilanne on 

tasaantunut, on virallisten tahojen antama tuki hiljalleen vähentymässä. Kuitenkin Lee-

nan kokemus on, että tuen tarve ei ole vähentynyt, ja hänen näkökulmastaan tuen jatku-

minen on edellytys sille, että elämä on hallittavissa. 

 

 

5 AMMATTILAISTEN NÄKÖKULMAT 

Seuraavassa analyysissa tarkastelen tutkimusta varten haastateltujen ammattilaisten, eli 

vuokravelkaprosesseissa mukana olleiden työntekijöiden haastatteluja. Analyysi koos-

tuu neljästä alaluvusta, joista kolme ensimmäistä ovat yksittäisen työntekijän haastatte-

luun perustuvia. Jokaisen haastateltavan analyysin kohdalla tarkastelen sitä, millaisena 

ilmiönä vuokravelka näyttäytyy, ja mitkä ovat vuokravelkaantumiseen johtavia syitä 

kunkin omasta ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Ammattilaisten haastattelujen 

analyysissä tarkastelen kunkin toimijan suhdetta asiakkaaseen, suhdetta muuhun autta-

misverkostoon, sekä työntekijän taustalla olevan organisaation vaikutusta verkostoyh-

teistyön toteutumiseen.  

 

5.1 Asumisneuvonta 

 

Asumisneuvoja on monesti se ensimmäinen taho, jolle tieto vuokravelasta tulee. Vuok-

ravelka- ja häätöuhkatilanteiden selvittely ja niihin liittyvät asiakaskohtaamiset ovat 

asumisneuvojan perustyötä. Vuokravelan syyt voivat myös asumisneuvojan näkökul-

masta olla hyvin moninaiset. Espoon asuntojen asunnot mielletään edelleen niin sano-

tuiksi kaupungin vuokra-asunnoiksi, joissa asuvien perheiden taloudelliset tilanteet ovat 
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vaihtelevia. Asumisneuvoja kohtaa työssään pitkäaikaisesti vähillä varoilla eläviä per-

heitä, jotka kamppailevat valintojensa kanssa. Asumisneuvojan mielestä vuokravelka 

näyttäytyi seuraavanlaisena: 

”On varmasti sitä ihan tahallista, et vaan niinku välinpitämättömyyttä, 

mutta monesti niissä on jonkinlaisia kriisejä taustalla, muutoksia per-

heessä tai tuloissa tai mahdottomia korttitaloja siitä että on maksusuun-

nitelmaa tonne ja tänne ja se ei vaan toimi.” 

”Tai asiakas ei pystyny sanomaan sille lapselle et mä en voi ostaa näin 

kallista synttärilahjaa ku se lapsi on et mä haluun kerrankin viedä sa-

manlaisen synttärilahjan. Ne syyt siihen vuokravelkaantumiseen voi var-

sinkin pitkäaikasesti vähillä varoilla elävillä perheillä olla semmosii et 

mitä ei aattele et miten pienestä se voi lähtee.” 

Arja Jokisen (2008) diskurssianalyysissä tuen ja kontrollin eri muodoista sosiaalityössä 

kontrolli näyttäytyy esimerkiksi asiakasprosessiin kytkeytyvänä seurantana. Kontrolli 

näyttäytyy tavoitteiden seurantana tai asiakkaan toiminnan tarkkailuna. Asiakkaalta saa-

tuja tietoja pyritään varmistamaan. Tukemisen edellytyksenä pidetään totuudellisen ku-

van saamista asiakkaan tilanteesta. (Jokinen 2008, 122.) Asiakkaalta vaaditaan toimin-

tansa suhteen sellaista rationaliteettia, jota asumisneuvoja ammattiroolistaan käsin pitää 

tärkeänä. Vaikka asumisneuvojalla ei ole sosiaalityöntekijöiden kaltaista viranomaisroo-

lia, on tässä yhteydessä kuitenkin tutkijalla vapaus tarkastella hänen näkemyksiään tuen 

ja kontrollin muodoista käsin. Näin asiaa kuvaa asumisneuvoja:  

”Se on kuitenkin tavallaan helppo keino vähän siitä nipistää, koska sitte 

pitää kuitenkin olla se kaks omavastuuosuutta tai kaks vuokraa että se 

lähtee haasteelle. Et jos vaikka jää puhelinlasku maksamatta niin se pu-

helin menee aika nopeesti kiinni tai netti samalla lailla, tai sähkö.” 

Kontrollin liittyessä asiakasprosessien seurantaan ajatellaan, että oikeaan tietoon perus-

tuvat auttaminen johtaa varmemmin tavoiteltuun päämäärään (Jokinen 2008, 123). Asu-

misneuvoja kuvaa haastatteluotteessa, miten asiakkaan olisi myönnettävä virheensä ja 

otettava vastuu rahankäytöstään. Sen selvittämiseen, mihin vuokraan tarkoitettu raha on 

konkreettisesti käytetty, saatetaan käyttää huomattavan paljon aikaa. Asumisneuvojan 
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mielestä todelliset syyt tulevat kerrotuksi mikäli asiakkaalla on riittävä luottamus työn-

tekijöihin. Virheiden myöntäminen tai jopa tunnustaminen nähtiin muutokseen johtavan 

polun alkupisteenä. 

”Monesti mun mielestä varsinki perheiden kohdalla voi olla helpompaa 

jopa myöntää se että on käyttäny vaikka alkoholiin kun sitten vaikka os-

tanu kalliita vaatteita tai jotain tämmöstä.” 

”Ja sen että mitkä ne syyt on sille että velkaa on, ja sen konkretian tuo-

minen siihen.” (Asumisneuvoja omasta roolistaan) 

”Sit ei oo päästy tälle tasolle että kuulee näitä oikeita syitä, vaan sitte on 

jääty sillee että no en mä tiiä minne ne rahat meni. Mikä harvoin mun 

mielestä pitää paikkansa että ihminen ei tiiä mihin ne rahat on menny 

ainakaan kokonaan. Mut ei oo sit ollu ehkä sitä luottamusta.” 

Edellä esitetyissä sitaateissa asumisneuvoja koki tarpeellisena tuoda konkreettisesti 

esiin sitä, mihin vuokrarahat on käytetty. Vuokravelkaantumisen syiden selvittämisen 

tarkoituksena verkostotyöskentelyssä on tulkintani mukaan kyse siitä, että asumisneu-

voja näki tärkeänä asiakkaan oman vastuun esiin tuomisen, ja sen ymmärtämisen että 

vuokravelka on seurausta asiakkaan omasta toiminnasta. Tulkitsen asumisneuvojan suh-

teessa asiakkaaseen korostuvan myös yhteiskunnallisen normaaliuden ajatus sekä käsi-

tys siitä, mikä on oikea tapa elää tai hallita taloutta.  

Asumisneuvojan suhde asiakkaaseen on usein ohjaava. Asiakasta pyritään neuvomaan 

taloudellisissa asioissa, kuten toimeentulotuen hakemisessa, ja häntä ohjataan muiden 

toimijoiden luo. Asumisneuvoja usein tapaa asiakasta itse ennen kuin ehdottaa verkosto-

työskentelyä. Lupa yhteistyöhön pitää saada asiakkaalta ennen verkoston järjestämistä. 

Tässä tilanteessa asumisneuvoja toimii usein suostuttelijana, koska näkemys tilanteesta 

saattaa olla erilainen kuin asiakkaalla. Asiakkaalla voi asumisneuvojan mukaan olla en-

nakkoluuloja sosiaalityöntekijöitä kohtaan, tai sosiaalitoimen asiakkuuden häpeällisyys 

saattaa olla yhteistyöstä kieltäytymisen syy. Asumisneuvoja saattaa nähdä asiakkaan 

tarvitsevan niin taloudellista kuin henkistäkin tukea tilanteessaan, jota hän kuvasi kaatu-

massa olevaksi korttitaloksi. Asumisneuvoja on tällaisessa neuvottelu- ja suostutteluti-
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lanteessa asiakkaaseen nähden paremmin tietävä (vrt. Juhilan vertikaalinen asiantunti-

juus). Asumisneuvoja korosti myös erilaista ammatillista suhdetta asiakkaaseen kuin vi-

ranomaisilla. Asumisneuvoja katsoi oman positionsa olevan toisaalta lähempänä, kyn-

nyksen palvelulle matalammalla, eikä asumisneuvontaan liittynyt sosiaalityöhön usein 

liitettyä stigmaa.  

”Muuten yhteistyöhön aina kysytään lupa. Ja joissain tilanteissa sitten 

meit joskus harmittaakin, ja me tehdään aika paljon töitä sen eteen että 

saadaan sitte asiakas tapaamaan sosiaalityöntekijän. Että monesti saat-

taa olla että me parikni kertaa tavataan ite ja niinku tavallaan luodaan 

sitä prosessia että sit asiakas suostuukin tapaamaan. Ei sinänsä me pa-

koteta mutta kun sitte omasta näkökulmasta tuntus järkevältä silti tavata 

sosiaalityöntekijän kanssa.” 

Vuorovaikutuksellisen suhteen identiteetti- ja ongelmaneuvotteluihin liittyy valta-ase-

telma siten, että valittu ongelmanmäärittely määrää mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja 

samalla rajaa toisia määrittelyjä pois. Juhilan (2006) tutkimuksessa todettiin sosiaali-

työntekijän voivan suostutella asiakasta toivottuun identiteettiin. Mikäli työntekijä on 

välittävä ja kuunteleva, voi tällainen suostuttelu vuorovaikutussuhteessa johtaa toivot-

tuun lopputulokseen. (Juhila 2006, 235-236.) 

Suhde asiakkaaseen määrittyy ennen kaikkea vuokranantajan suhteena vuokralaiseen. 

Asumisneuvojan puheissa korostui sana ”me” kun hän kertoi omasta roolistaan verkos-

tossa. Tulkitsen tätä siten, että asumisneuvojan näkökulma on ennen kaikkea vuokran-

antajan näkökulma, koska henkilökohtaista viranomaisvastuun kaltaista vastuuta työssä 

ei ole. Työhön ei liity samanlaisia vallan ja kontrollin ulottuvuuksia. Kuitenkin suhde 

asiakkaaseen on osittain kontrolloiva, koska maksusuunnitelmien toteutumista seurataan 

vielä kuukausien ajan. Seurantatapaamisten hyvänä tarkoituksena on toki madaltaa 

vuokralaisten kynnystä ottaa yhteyttä tuttuun ihmiseen, mikäli vaikeudet jatkuvat.  

Asumisneuvonnan ja aikuissosiaalityön välillä on sopimus vuokravelkatilanteisiin ja 

häätöjen ehkäisyyn. Tämän sopimuksen myötä yhteistyötä tehdään paljon, ja asumis-

neuvoja katsoi suhteen aikuissosiaalityöhön olevan tehokas ja mutkaton. Lastensuojelun 

kanssa tapahtuvaa yhteistyötä on asumisneuvonnassa kehitetty ja yhteistyöstä sovittu 
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organisaatioiden välisesti hanketasolla, mutta sen toteuttaminen ei ole vielä niin suju-

vaa. 

 

5.2 Lastensuojelu 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkemys vuokravelan ja häätöuhan syntymisestä oli 

ongelmien kasautuminen ja kriisiytyminen. Yksittäiset asiat kasautuessaan aiheuttavat 

ongelmakierteen, jota ihmisen on mahdotonta purkaa yksin. Lastensuojelun sosiaali-

työntekijä piti vuokravelkaa näkyvänä merkkinä kriisiytyneestä tilanteesta. Tulkitsen 

tätä siten, että perheen sisäiset hankaluudet liittyen esimerkiksi avioeroon eivät vielä 

konkretisoidu viranomaisille. Vasta siinä vaiheessa kun ulospäin näyttäytyy yhteinen 

konkreettinen taloudellinen ongelma nimeltä vuokravelka, huomataan ehkä vuosikausia 

hankalana jatkunut tilanne myös perheen ulkopuolelta. Vaikka vuokravelka näyttäytyy-

kin monimutkaisena ongelmien vyyhtinä, ei lastensuojelun rooliin liity taloudellisten 

seikkojen selvittämistä. Vuokravelkaa pidetään ongelmana, mutta itse ongelman selvit-

täminen tai ratkaiseminen kuuluu jonkun toisen toiminta-alueeseen. Näin lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä arvioi Leenan tilannetta: 

”Täs on niinku paljon semmosia yksittäisiä tiettyjä asioita mitkä on ka-

sautunu ja sen seurauksena lähteny sitä vuokravelkaa syntymään, et se 

on semmonen näkyvä merkki. Et voi olla monia asioita, tässäkin niinku 

avioeroa, ero hankala, taloudellinen tilanne vaikea ni se sit näkyy muun 

muassa vuokravelkana.”  

Pienituloisuus vaikuttaa siihen, että perheiden on jatkuvasti tehtävä valintoja rahan-

käytön suhteen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän puheessa korostui toisaalta ymmär-

rys jatkuvien valintojen pakkotilannetta kohtaan, mutta toisaalta korostui asiakkaan 

oman yksityisen vastuun merkitys. Sosiaalityöntekijä toivoi asiakkailta vastuullisem-

pia valintoja.  

”Ihmisillä oli todella suuria vaikeuksia tulla taloudellisesti toimeen ja ei 

he tee sitä pahuuttaan. Et he on vaan niin vaikeessa tilanteessa, se raha 



64 

 

 

ei riitä ja sitten on pakko jostakin säästää. Ja sen toisaalta ymmärtää 

mutta sitku se asuminen on kyseessä.” 

”Mut esimerkiks he tekee tietoisia valintoja asua tolkuttoman kalliissa 

asunnoissa. Että miks ihmiset valitsee että vuokra on kakstuhatta euroa 

kuukaudessa. Et rahaa ei olisi, mut onks se sit sellanen et he ei niinku 

voi muuttaa mihinkään muulle alueelle, et sen täytyy näyttää hyvältä 

vaikka mikä ois.” 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän suhteessa asiakkaaseen korostui henkilökohtaisen 

kontaktin merkitys. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä käytti haastattelussa sanoja äiti, 

vanhemmat ja perhe. Jokinen (2008) käsittelee tuen ja kontrollin suhdetta sosiaalityössä. 

Tuki kohtaamisena näyttäytyy vuorovaikutukseen kytkeytyvänä, toisen ihmisen todelli-

sena kohtaamisena, jossa on myös pyrkimys irroittautua kontrollista. Jokinen korostaa 

omassa tutkimuksessaan, että tässä puhetavassa kuuluu asiakas-sanan rinnalla muut kä-

sitteet. Tuettavan, asiakkaan, ihmisen, tai kuten lastensuojelun sosiaalityöntekijä tässä 

kertoo, äidin keskeinen asema korostuu ja työntekijän suhde rakentuu rinnalla kulkemi-

sen kautta. (Jokinen 2008, 117-118.) Vaikka lastensuojelulla on olemassa kontrolliteh-

tävä ja siihen liittyvä viranomaisen valta, näki lastensuojelun sosiaalityöntekijä oman 

suhteensa asiakkaaseen ennen kaikkea tukijana ja rinnalla kulkijana. 

”Mä jotenkin koin sen et äiti toivoo nyt semmosta lastensuojelun seuran-

taa ja tukea. Ja sit mä aattelin et se varmaan auttaa äitiä tässä tilan-

teessa, et katotaan miten tää lähtee nyt menemään. Mut mä tykkäsin siitä 

et jotenkin mä mielestäni sain siihen äitiin niin hyvän kontaktin.”  

Jokinen (2008) käsittelee tuen merkityksiä sosiaalityössä myös asianajon näkökulmasta. 

Tuki asianajona ymmärretään asiakkaan puolelle asettumisena, ja sosiaalityöntekijä toi-

mii asiakkaan edustajana tai puolestapuhujana. (Jokinen 2008, 118.) Alla olevassa sitaa-

tissa lastensuojelun sosiaalityöntekijä kuvailee tilannetta, jossa asiakas on kohdannut 

omasta mielestään huonoa kohtelua toiselta työntekijätaholta. Sosiaalityöntekijä myös 

eriyttää itsensä tästä kohtelusta olemalla se taho, jolle vanhemmat voivat purkaa petty-

mystään muihin toimijoihin.  
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”Vanhemmat sano sit mulle sen tapaamisen jälkeen et kyl oli jäinen ta-

paaminen, että tuntui todella pahalta. Ja heistä heidät niinkun syyllistet-

tiin, mutta kun sitä rahaa ei vaan ole. Kyllä mää aistin sen tunnelman 

siinä ja mä voin vaan kuvitella miltä vanhemmista tuntui.”  

Solidaarisuus, samaistuminen ja myötätunto kanssaihmisiä kohtaan eivät ole itsestään-

selviä nykyisen taloudellisen epävakauden aikoina. Juhila (2006) pitää sosiaalityön tär-

keänä roolina huolenpitosuhteessa toimia myös yleiseen ilmapiiriin vaikuttajana, ja huo-

lehtia ilman moralisointia ihmisistä, jotka eivät siihen itse kykene (Juhila 2006, 155-

158.) Mikäli asiakas sivuutetaan tai syyllistetään, ei luottamuksellista suhdetta ole mah-

dollista rakentaa. Huolenpitosuhteessa sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu tuoda esiin 

omillaan pärjäämisen mahdottomuutta ja osittain purkaa tarveharkintaisiin etuuksiin liit-

tyvää häpeällisyyttä (mt. 169). Lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta sillä, 

mitkä ovat vuokravelkaan johtaneet yksityiskohdat, tai mihin asiakas on rahansa käyttä-

nyt, ei ollut suurta merkitystä. Se mikä toisille ammattilaisille tai viranomaisille oli asi-

akkaan oman vastuun korostamista, saattoi lastensuojelun sosiaalityöntekijän mielestä 

näyttäytyä syyllistämisenä.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä piti tärkeänä oman ammatillisen roolinsa määrittelyä 

verkostossa. Sosiaalityöntekijä painotti lasten tilanteen merkitystä häätöuhkatilanteessa 

ja perheen omaa käsitystä tuen tarpeesta. Useimmiten vuokravelkatilanteessa aloite yh-

teistyölle tulee joko aikuissosiaalityöstä tai asumisneuvonnasta, jossa on ehkä kohdattu 

asiakas jo yhteen tai useampaan kertaan. Tällaisissa yhteistyökutsuissa lastensuojelun 

työntekijä pohti enemmän yhteistyön tarvetta. Lastensuojelun yhteydessä puhutaan 

usein kohtuuttomista työmääristä. Tulkitsen yhteistyöhön tarttumisen epäröinnissä ole-

van osansa myös työn kuormittavuudella. Lastensuojelullisen huolen esiin nostaminen 

painottui, ja sosiaalityöntekijä saattoi kyseenalaistaa oman osallistumisensa tarpeelli-

suutta. 

”Jotenkin välillä mulla tulee sellainen olo että halutaan se lastensuoje-

lun työntekijä siihen ikään kuin mukaan että no, tässä nyt on työntekijä, 

et jotenkin ikään kuin varmuuden vuoksi.”  
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Toisinaan aloite yhteistyölle tulee lastensuojelun puolelta. Tässä tilanteessa, kun lasten-

suojeluasiakkuus on jo alkanut, näki lastensuojelun työntekijä nopean yhteistyön aloitta-

misen asioita eteenpäin vievänä ja asiakaslähtöisenä. Muukkosen (2016) tutkimuksessa 

yhteistyön hyödyksi koettiin tehtävien jakaminen siten, että kenenkään osapuolen ei tar-

vinnut tehdä kaikkea yksin. Yhteistyökumppaneille tärkein hyöty oli tiedon jakaminen 

ja yhdessä kokeminen. (Muukkonen 2016, 249.) Tulkitsen tätä niin, että lastensuojelun 

työntekijällä ei välttämättä ollut luottamusta muiden tahojen tekemään arviointiin tilan-

teesta.  

”Kun se ei auta et mä meen sinne lastensuojelun edustajana istumaan ja 

päivittelemään tilannetta, vaan se on mun mielestä kauheen tyydyttävää 

että se yhteistyö toimii ja saadaan nopeella aikataululla mentyä eteen-

päin, pistetään palaveri pystyyn ja selvitetään sitä tilannetta.” 

Lastensuojelun näkökulmasta vuokravelka- tai häätöuhkatilanne ei ehkä näyttäydy vielä 

siinä määrin kriittisenä, että lastensuojelun tarvetta olisi.  

 

5.3 Aikuissosiaalityö 

 

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijälle tieto vuokravelkaantuneesta tai häätöuhan alla 

olevasta perheestä tulee joko toimeentulotukihakemuksen muodossa, muuna yhteyden-

ottona perheeltä, tai yhteydenottona esimerkiksi asumisneuvojalta. On myös tilanteita, 

joissa tieto tulee jo suoraan ulosottoviranomaiselta. Tällaisessa tilanteessa häätötuomio 

on jo annettu ja muuttopäivä määrätty. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän näkökul-

masta vuokravelka näyttäytyi niin ikään tapahtumien ketjuna tai kimppuna kasautuneita 

ongelmia. Vaikea elämäntilanne, asioiden kasautuminen tai ennakoimattomat kriisit 

saattavat johtaa häätöuhkaan. Kriisejä saattavat aiheuttaa tulojen äkillinen muuttuminen, 

esimerkiksi työttömäksi jääminen, tai masennuksen vuoksi sairaslomalle joutuminen. 

Kokonaisvaltainen elämänhallinnan ongelmallisuus voi johtaa vuokravelkaan, eikä yk-

sittäistä syytä tilanteelle ole mahdollista löytää. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä toi 

esiin ymmärrystä asiakkaan tilannetta kohtaan, kun kyseessä oli monen asian vyyhti.  
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”Yleensä ei oo mikään yksiselitteinen syy sen häätöuhan takana vaan on 

kasa ongelmia mitä on tavallaan kasaantunut, esimerkiks on ero joka 

rasittaa sitä taloudellista tilannetta, voi olla masennusta ja sit se johtaa 

työttömyyteen tai sairaslomaan, taloudellinen tilanne heikkenee entises-

tään et se on siis tavallaan paha kierre mitä syntyy, ja sitä kierrettä on 

vaikea purkaa.”  

”Joissakin tapauksissa se voi olla vaan se että asiakkaalla on sellainen 

ongelma korvien välissä että törsäilee rahaa, ei nää että tekee mitään 

väärin.” 

Juhilan (2006) sosiaalityön neljässä suhteessa liittämis- ja kontrollisuhteeseen kuuluu 

vertikaalinen asiantuntijuus. Siinä sosiaalityöntekijä asemoi itsensä paremmin tietäjäksi 

asiakkaaseen nähden, ja jäsentää asiakkaan tilanteen ja muutokseen tarvittavat seikat 

asiakasta paremmin. (Juhila 2006, 84-86.) Kun vuokravelan syynä näyttäytyivät koko-

naisvaltaiset kriisit, vaikutti suhtautuminen asiakkaaseen olevan ymmärtävää. Kriisiti-

lanteet nähtiin ennakoimattomina, usein rakenteellisina, ja sellaisina, joihin asiakas ei 

ole ehkä itse voinut millään tavalla varautua.  

Suhtautuminen muuttui kielteisemmäksi, mikäli tällaista hyväksyttävää syytä ei tilan-

teessa ollut. Jos asiakas oli tietoisilla valinnoillaan aiheuttanut häätöuhan, näki aikuis-

sosiaalityön sosiaalityöntekijä ongelman olevan asiakkaan henkilökohtaisella vastuulla. 

Tällaisissa tilanteissa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä koki työskentelyn asiakkaan 

kanssa haastavampana, ja vuokravelkaantumisen toistuminen oli näissä tilanteissa työn-

tekijän mielestä hyvin yleistä. Tähän nähtiin syynä juuri se, että asiakas ei itse ymmärtä-

nyt omien valintojensa seurauksia. Työskentely asiakkaan kanssa vaikeutui, ja joskus 

suhtautuminen asiakkaaseen muuttui kielteisemmäksi. Aikuissosiaalityön sosiaalityön-

tekijä näki tärkeänä asiakkaan oman vastuun esiin tuomisen. Vasta kun asiakas itse ym-

märtää rahankäytön syy-seuraussuhteita, on aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän mie-

lestä mahdollisuus muutokseen. Pohjola (1994) puhuu kärjistäen byrokratian näkökul-

masta ihmisestä yksilönä yksin ongelmansa kanssa, jolloin ihminen on irrallaan suhteis-

taan ja kulttuurisista sidoksistaan. Ongelmakielen tuottama näkökulma ei ole neutraalia, 

vaan se arvottaa esimerkiksi asiakkaan huonompana ns. normaaliin nähden. Pohjolan 
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mukaan myös varomaton yleistäminen on syrjivää, koska eri ryhmien ja yksilöiden eri-

laiset elämän mahdollisuudet jäävät huomioimatta. (Pohjola 1994, 55.) 

”No työskennellään asiakkaan kanssa mut sit voi johtaa siihen että on 

maksusopimus ja asiakas noudattaa sen maksusopimuksen vaan koska 

tietää että sitten maksetaan loppuosa vuokravelasta pois. Mut sit tulevai-

suudessa se johtaa siihen että koska asiakas ei ymmärrä sitä että se on 

hänen syy tai se mitä hän on tehnyt on johtanut vuokravelkaan niin sama 

ongelma toistuu.” 

Jokisen (2008) diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa tuen ja kontrollin eri muodoista 

sosiaalityöntekijät näkivät tuen sosiaalityön työmenetelmänä. Tässä tuen muodossa 

asiakasta autetaan saavuttamaan tavoitteita. Tuen antamista ohjaa suunnitelmallisuus ja 

välineellisyys, ja Jokinen katsoo tuen olevan väline suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin 

pääsemisessä. (Jokinen 2008, 115.) Suunnitelmallisuus edellyttää, että ennen tuen 

myöntämistä selvitetään tuen tarpeet ja tavoitteet. Puhetavassa korostuu ammatillinen 

auttamissuhde, ja tuen kohteesta käytetään sanaa asiakas. (Mt. 117.) Pohjola (1994) 

puolestaan pitää ilmaisua ”asiakas” ongelmaorientointuneena. Palveluiden näkökul-

masta asiakkuus on ihmisen tärkein määre. (Pohjola 1994, 56.) Aikuissosiaalityön sosi-

aalityöntekijän kuvailussa suhteesta asiakkaaseen on tulkittavissa myös Jokisen kuvaa-

maa tukea asianajona. Sosiaalityöntekijä tukee asiakasta esimerkiksi palvelujärjestel-

mässä asioimisessa, tai pitämään kiinni oikeuksistaan. (Jokinen 2008, 119.) Tässä sosi-

aalityöntekijä kuvailee, miten asiakas voi ottaa yhteyttä kun tarvitsee neuvoja tai tukea 

miten toimia seuraavaksi.  

”Työskennellään aktiivisesti sen asiakkaan tilanteen parantamiseksi ja 

seurataan asiakkaan tilannetta et mihin suuntaan se on menossa sään-

nöllisesti. Tietynlaisissa tilanteissa asiakas voi soittaa mulle, mä soitan 

hänelle jos vaan sovitaan, et jos asiakkaalla on jotain kysyttävää tilan-

teesta, mitä mä teen nyt, mitä kannattaa tehdä seuraavaks tai tarvitsee 

tukea niin sit voi soittaa.” 

Juhilan (2006) mukaan kumppanuussuhteessa on kyse marginaalisuudesta. Marginaali-

suus on joko fyysinen tai symbolinen tilanteeseen liittyvä ”paikka”, jossa ihminen on, ja 
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tästä paikasta ihmisellä on itsellään paras tieto. Kumppanuussuhteessa sekä asiakkaalla 

että sosiaalityöntekijällä on tietoa. Sosiaalityöntekijällä ammatillista tietoa ja asiakkaalla 

ns. toista tietoa, jonka tulisi olla työn lähtökohta, ja jota tulisi myös tuoda esiin muille 

toimijoille. Asiakkaan tieto ja oma asiantuntijuus ovat tärkeitä, koska sosiaalityönteki-

jän tieto on vain osittaista. (Juhila 2006, 105-106; 137-140.) Asiakkaan kohtaaminen, 

aito kuuleminen ja oman näkemyksen kunnioittaminen vaikuttavat työskentelyn onnis-

tumiseen henkilöitten välisissä suhteissa. Mikäli luottamuksellinen suhde on syntynyt 

tai rakentumassa, ei työskentelyn esteenä ole sekään, jos osapuolet ovat eri mieltä asi-

oista.   

”Yleensä kun mä kohtaan muita ihmisiä niin mä pyrin siihen että mä 

kuuntelen mitä sanottavaa heillä on ja sitten et mitä heidän omasta mie-

lestä se heidän elämäntilanne on. Siis oikeesti aidosti kuunnella mitä sa-

nottavaa niillä on ja kunnioittaa sitä. Että esimerkiks jos Leenan mie-

lestä se vuokravelka ei johdu niistä asioista mitä työntekijä sanoo niin 

sitten pitää kunnioittaa sitä. Vaikka olis eri mieltä. Voi selkeesti tuoda 

esiin sen, siis työntekijänä että on eri mieltä mut sitten ois tärkeetä kun-

nioittaa asiakkaan sanomisia.” 

Vuorovaikutuksellisessa suhteessa kuuntelemisella ja ymmärtämisellä voidaan saavut-

taa asiakaslähtöisyyttä (Juhila 2006, 250). Mikäli asiakas ei suostu ottamaan tarjottua tai 

työntekijän parhaaksi katsomaa tukea vastaan, voi tilanne työntekijän mielestä johtaa 

epätoivottuun lopputulokseen. Valintojen seurausten julkipuhuminen on aikuissosiaali-

työntekijän mielestä hänen vastuullaan ammatillisessa suhteessa asiakkaan kanssa. 

”Toki jos asiakas on sitä mieltä että ei halua ottaa apua vastaan, niin no 

sit pitää kunnioittaa sitä. Et ei voi pakottaa ketään. Sit vaan pitää tehdä 

selväks asiakkaalle että jos sä et ota tätä apua vastaan niin se voi johtaa 

tohon. Et jos ei suostu tekemään maksusopimusta niin sit se voi johtaa 

häätöön. Et selventää asiakkaalle mitkä valinnat voi johtaa mihinkin.”  

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä on usein sekä tukija että kontrolloija suhteessa asi-

akkaaseen. Edellä esitetyssä sitaatissa hän kertoo tekevänsä asioita selväksi asiakkaalle, 



70 

 

 

jotta tämä ymmärtäisi mihin valinnat voivat johtaa. Aikuissosiaalityöntekijällä on toi-

saalta asiakasta kunnioittava lähtökohta, jossa asiakkaan oma näkemys elämäntilantees-

taan ja tarpeistaan tulee ottaa huomioon, mutta toisaalta korostuu paremmin tietämisen 

ajatus. Asiakkaalla on oma valinta, yksityinen vastuu, mutta aikuissosiaalityöntekijä 

pyrkii ohjaamaan valintoja oikeaan suuntaan.  

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä mielsi itsensä ottavan usein verkostoissa vastuu-

työntekijän roolin, erityisesti kun aloite yhteistyölle tulee juuri aikuissosiaalityöstä. Ai-

kuissosiaalityöntekijä on usein se, joka toimii verkoston koollekutsujana. Hänellä tulisi 

olla käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta, jotta tarvittava verkosto voidaan kutsua ko-

koon.  

 

5.4 Yhteenveto 

 

Arja Jokisen (2008) mukaan tukeen liittyvissä puhetavoissa asiakas saa myös muita ni-

mityksiä, kuten esimerkiksi äiti, vanhempi tai ihminen. Kontrollipuheessa korostuu ni-

mitys asiakas, ja sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhde on selvästi hierarkiasuhde, jossa 

valta on sosiaalityöntekijällä. (Jokinen 2008, 120.)  

Mikä on kullekin toimijalle keskeistä häätöuhassa ja siihen liittyvässä verkostotyösken-

telyssä? Leenalle häätöuhka näyttäytyi ”viimeisenä naulana arkkuun.” Leenan kokemus 

tuomiolla olemisesta ensimmäisellä tapaamisella oli nöyryyttävä, eivätkä paikalla olleet 

toimijat nähneet Leenan mielestä hänen kokonaistilannettaan samalla tavalla kuin hän 

itse sen koki. Leenalle jatkuva taloudellinen ahdinko, elämäntilanteiden muuttuminen ja 

kriisit olivat kaikki osa kokonaisuutta. Kun yhteinen työskentely keskittyi ainoastaan 

vuokravelkaan tai sen syiden läpikäymiseen, ei Leenalle syntynyt luottamusta työnteki-

jöihin. Toisessa verkostossa Leena koki, että hänen tilanteensa otettiin kokonaisvaltai-

sesti huomioon siten, millä tavalla hän sen itse kertoi, muodostui hänelle luottamus mui-

hin toimijoihin. 

Kiinteistöyhtiötä eli vuokranantajaa edustavalle asumisneuvojalle keskeistä on juuri 

häätöuhka. Vuokravelan syihin kiinnitetään paljon huomiota tavoitteena selvittää mihin 
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ne rahat, joilla olisi pitänyt maksaa vuokra, ovat kuluneet. Tulkitsen tämän taustalla ole-

van ajatuksen siitä, että mitä tarkemmin asiaa selvitetään ja nostetaan ikään kuin päivän-

valoon, sitä varmemmin tilanne ei enää toistu. Asiakasta eli vuokralaista pyritään opet-

tamaan kantamaan vastuu omasta ja perheen asumisesta, myöntämään omat virheensä 

taloudenhallinnan suhteen ja ottamaan opikseen. Asumisneuvojan kertomuksessa vuok-

ravelkailmiöstä puhetapa oli usein tekninen, jossa korostui häätöprosessin oikeudellinen 

luonne.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijälle häätöuhka huolenaiheena ei ollut ehkä niin merki-

tyksellinen kuin muille verkostossa mukana oleville työntekijöille. Lastensuojelun työn-

tekijän näkemyksissä korostui se, että verkostotyöskentelyyn osallistumiseen tarvitaan 

myös erilainen lastensuojelullinen huoli, kuin millaisena ehkä muut toimijat näkivät 

häätöuhan. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä piti tärkeänä oman ammatillisen roolinsa 

esiintuomista näissä verkostoissa erityisesti jaksamisen kysymyksissä ja nimenomaan 

lasten kohdalla näyttäytyvään huoleen puuttujana.  

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kertomuksesta nousi voimakkaimmin esiin kokemus 

siitä, että roolien selkeyttämisessä olisi parannettavaa. Taloudellisen tilanteen, jollaisena 

tulkitsen häätöuhan hänen vastauksissaan näyttäytyneen, katsottiin kuuluvan ensisijai-

sesti aikuissosiaalityölle. Verkostotyöskentelyyn kuitenkin oltiin valmiita lähtemään, ja 

sen katsottiin olevan erittäin toimivaa ja tehokasta, kunhan tilanteessa oli olemassa 

myös lastensuojelullinen huoli, eikä lastensuojelun työntekijää pyydetty mukaan vain 

kontrolliauktoriteetin vuoksi. Lastensuojelun työntekijä odotti, että asiakkaan kanssa oli 

jo aloitettu työskentely, johon hän pystyi tulemaan tarpeen tullen mukaan oman roolinsa 

puitteissa, ja myös irtautumaan verkostosta, mikäli lastensuojelun tuen tarvetta ei ollut. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijältä toivottiin mukaantuloa erityisesti sellaisissa tilan-

teissa, jossa asiakkaan vuokravelkaantuminen jatkui tai häätöuhkatilanne toistui.  

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijälle häätöuhka on usein ensimmäinen kontakti uu-

teen asiakkaaseen. Häätöuhan ja vuokravelan ohella pyritään selvittämään asiakkaan ko-

konaistilannetta muiden elämän osa-alueiden suhteen. Häätöuhka ei ole ainoa asiakkaan 

ongelma, vaan sen taustalla nähdään usein olevan paljon muuta. Häätöuhka ja vuokra-

velka ovat nimenomaan aikuissosiaalityölle kuuluvia asioita, aikuissosiaalityön ydintä, 

mutta koska tilanteen taustalla vaikuttavat monet tekijät, ja asiakkaan elämänhallintaan 
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tarvitaan monella osa-alueella tukea, on verkoston koollekutsuminen tarpeellista. Ai-

kuissosiaalityön sosiaalityöntekijä näki oman roolinsa verkostossa selkeästi vastuutyön-

tekijänä ja viestinviejänä muille toimijoille. Aikuissosiaalityöntekijälle kuului sen sel-

vittäminen millaista tukea asiakas tarvitsee ja mistä hän sitä saa. Asiakkaan suhteen ai-

kuissosiaalityön sosiaalityöntekijä oli toisinaan ristiriitaisessa tilanteessa. Tuen ja kont-

rollin puolet olivat läsnä aikuissosiaalityöntekijän vastauksissa. Aikuissosiaalityön sosi-

aalityöntekijän myös odotettiin pitävän lankoja käsissään, tietävän mitä asiakkaan tulee 

seuraavaksi tehdä tai miten toimia, tai minne ottaa seuraavaksi yhteyttä.  

 

6 YHTEISTYÖN RAKENTUMINEN 

Tarkastelen yhteistyön rakentumista vuokravelkatilanteisiin liittyvissä verkostoissa 

käyttäen apunani Tiina Muukkosen (2016) lastensuojelun kontekstissa tapahtuvaa luot-

tamuksen rakentumista yhteistyöverkostoissa, sekä Colin Whittingtonin (2003) yhteis-

työn mallia. Whittingtonin mallin tarkoituksena on auttaa käytännön verkostoyhteistyön 

järjestämisessä sekä sen analysoinnissa tarjoamalla kehyksen tarkastella yksittäisiä hen-

kilöitä ja ryhmiä vuorovaikutuksessa (Whittington 2003, 39.) Whittingtonin malli muo-

dostuu viidestä tasosta; asiakkaan taso, henkilökohtainen taso, ammatillinen taso, tiimi-

taso ja organisaatiotaso (Kuvio 1). Yhteistyö toteutuu näillä tasoilla siten että henkilö-

kohtaisella tasolla tapahtuu ihmisten välistä yhteistyötä (interpersonal collaboration), 

ammatillisella tasolla moniammatillista yhteistyötä (inter-professional), tiimitasolla to-

teutuu moniasiantuntijaista yhteistyötä (inter-disciplinary), ja organisaatiotasolla organi-

saatioiden välistä yhteistyötä (inter-organizational). Malliin kuuluu joka tason yhteistyö 

asiakkaan kanssa. (Mt. 40; 45-46.) Mallissa ei ole alkua tai loppua, aloituspistettä tai lo-

petusta. Malli ei ole hierarkkinen siinä mielessä, että tasot eivät liity toisiinsa, tai että 

jonkin tason käsittely edellyttäisi edellisen tason olemassa oloa. Kaikilla tasoilla kuiten-

kin palvelun käyttäjän intressien tulisi olla ensisijaista. Tasot eivät ole välttämättä 

kaikki aina läsnä mutta ne olisi hyvä muistaa kun mietitään omia käytäntöjä tai yhteis-

työtä muiden kanssa. (Mt. 41.) 
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Kuvio 1: Whittingtonin yhteistyön malli (2009, 46) 

 

6.1 Yhteistoiminta henkilökohtaisella tasolla 

 

Ihminen, olkoon sitten asiakas tai työntekijä, on enemmän kuin se rooli mikä hänellä 

yhteistyöverkostossa on (Whittington 2003, 42). Yhteistyötilanteet ovat aina kohtaamis-

tilanteita henkilöiden välillä. Onnistumisen suhteen suurin merkitys on luottamuksella. 

(Mt. 48.) Tiina Muukkonen (2016) kuvaa luottamusta monitoimijaisen yhteistyön ra-

kentumisessa lastensuojelun kontekstissa. Luottamus paikantuu suhteissa osallistujien 

välillä, ja olennaista on se, miten luottamus rakentuu. (Muukkonen 2016, 231.) Kuten 

Muukkonen, myös Whittington alleviivaa luottamuksen muodostuvan yhteistyöhön 

osallistuvien henkilöiden välillä, on kyse sitten asiakkaasta tai muista toimijoista, jolloin 

henkilökohtaisen yhteistoiminnan tason ymmärtäminen nousee tärkeäksi. (Whittington 

2003, 48.) Luottamus ja henkilökohtaisen tason kohtaamistilanteet nähtiin joko estävän 

tai edesauttavan yhteistyön onnistumista. Yhteistyötä saattoi hankaloittaa kokemus huo-

nosta henkilökemiasta, tai yhteistyön nähtiin onnistuneen erityisesti toisen henkilön po-

sitiivisten ominaisuuksien takia.  

 

Henkilökohtainen 

taso -> ihmisten 

välinen yhteistyö 

Ammatillinen taso -

> moniammatillinen 

yhteistyö 

Tiimitaso -> moni-

asiantuntijai-nen 

yhteistyö 

Organisaatiotaso -> 

organisaatioiden vä-

linen yhteistyö 

Asiakas -> yhteistyö 

asiakkaan kanssa 
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”Varmaan osasyynä on se että kun ihmistyötä tehdään niin ne kemiat ei 

ole kohdannu.” (Asumisneuvoja) 

”Mulla on pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. Et ei melkein ollenkaan 

tule mitään ristiriitoja tai huonoja kokemuksia. Yksittäisiä tapauksia työ-

historian aikana on ollut mutta ne on yksittäisiä ja harvinaisia että pää-

sääntöisesti yhteistyö on sujunut hyvin. Mut se on sitten enemmän ollut 

ehkä henkilökemiasta kiinni.” (Aikuissosiaalityön sos.tt.) 

”Hän (asumisneuvoja) oli persoonaltaan jo semmonen helposti lähestyt-

tävä ja semmonen, se ei ollu mikään tiukka asiallinen neuvottelu.” (Las-

tensuojelun sos.tt.) 

”Ihmisten kanssa kun tekee töitä niin joskus on semmosia niin voimakas-

tahtosia ihmisiä niissä palavereissa ja mä aistin aina sitten ihmisestä jos 

on hyvin semmonen, vähän niinku aggressiivinen ja vähän kovaääninen-

kin niin sitten on että hei hetkinen, tulee heti semmonen puolustus.” 

(Lastensuojelun sos.tt.) 

Tiimin tai verkoston jäsenillä on myös omat tarpeensa suhteessa työskentelyyn. Mal-

colm Payne (2000) toteaa, että mikäli yhteistyössä ei näitä tarpeita kohdata, aiheutuu 

siitä osallistujille turhautumista ja epävarmuutta. Niin asiakkaat kuin ammattilaisetkin 

yhdessä työskennellessään saavat toisilta osallistujilta vastauksia tarpeisiinsa. Mikäli 

jäsenten tarpeet eivät tule huomioiduiksi, voi seurauksena olla konflikteja tai vastus-

tusta, liiallista riippuvuutta tai välinpitämättömyyttä yhteistyötä kohtaan. (Payne 2000, 

116.) 

Sosiaalityön ongelmana pidetään usein työntekijöiden vaihtuvuutta. Vaihtuvuus vai-

keuttaa luottamuksellisten suhteiden solmimista henkilökohtaisella tasolla. Metterin ja 

Hotarin (2010, 14) mukaan eniten yhteistyöhön vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden suuri 

vaihtuvuus sekä tietämättömyys toisen organisaation ja sen sosiaalityöntekijän asiantun-

temuksesta ja työn sisällöstä. Luottamus syntyy ennen kaikkea henkilökohtaisella ta-

solla ja sen rakentumiseen voi mennä aikaa. Mikäli asiakkaalla on henkilökohtaisella 

tasolla syntynyt luottamus jo johonkin ammattilaiseen, on sen huomioiminen merkittävä 

tekijä yhteisen työskentelyn onnistumiselle. Se käsitys mikä työntekijällä asiakkaasta 
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on, vaikuttaa vuorovaikutussuhteeseen ja asiakkaan oman identiteetin muovautumiseen 

tässä asiakassuhteessa (Metteri 2004, 70).  

 

6.2 Yhteistoiminta ammatillisella tasolla 

 

Jokainen haastattelemani ammattilainen piti tärkeänä roolien määrittelyä verkostotyös-

kentelyssä, ja roolien yhteisymmärrys oli avaintekijä sille, että verkostotyöskentely voi 

ylipäänsä käynnistyä. Haastateltavat tarkastelivat ennen kaikkea omaa rooliaan verkos-

tossa, ja niitä odotuksia joita heillä oli muiden osallistujien roolista. Ritva Kuorilehdon 

mukaan tärkeintä verkostotyössä on se, että on olemassa yksi kokonaisuudesta vastaava 

työntekijä. Tämän vastuutyöntekijän tehtävänä on pitää yhteyttä muihin verkoston jäse-

niin ja toimia perheen asioista vastaavana työntekijänä. Näin säilytetään asiakaslähtöi-

nen ote verkostotyössä. (Kuorilehto 2014, 34.) 

Whittingtonin (2003) mukaan tehokas ammattilaisten välinen yhteistyö vaatii toimijoilta 

oppimis- ja neuvottelukykyä, sekä ymmärrystä siitä, mikä on kullekin toimintaan osal-

listuvalle ammattilaiselle ominaista, mikä on kunkin ammatin mukanaan tuoma panos, 

miten eri ammattilaiset täydentävät toisiaan ja mitkä ovat ristiriidat toimijatahojen vä-

lillä. Yhteistoimijuus vaatii osallistujilta erilaista osaamista, alkaen kommunikoinnista 

ja verkostojen puheenjohtajuudesta aina vaitiolovelvollisuuteen ja konfliktien ratkai-

suun. Moniammatillinen työskentely vaatii sosiaalityöntekijältä joustavuutta, sekä sa-

malla määrätietoisuutta siitä, että sosiaalityön ääni tulee kuuluviin. (Whittington 2003, 

49-50.) 

”Ihan selkeet roolit, mikä on tosi helpottavaa. Mä aattelen että se on 

semmosta asiakaslähtöistä, että heti kun äiti soitti niin mä olin itse yh-

teydessä aikuissosiaalityöhön ja mä sanoin et hei nyt mä tarviin työparin 

teiltä, pääsiskö joku mun kans käymään. Me saatiin muutamassa päi-

vässä se asia menemään eteenpäin, se oli hieno juttu.” (Lastensuojelun 

sos.tt.) 

Sekä asumisneuvoja että aikuissosiaalityöntekijä näkivät lastensuojelun väliintulon tai 

osallistumisen verkostotapaamiseen toivottavana, jos heidän keinoillaan ei toivottua 
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muutosta perheen tilanteeseen ole tullut. Molemmat korostivat sitä, että työskentely asi-

akkaan kanssa on jatkunut pitempään jo verkostotapaamisten muodossa. Tilanteen säi-

lyminen ennallaan tai vuokravelkaantumisen toistuvuus nähtiin näissä tapauksissa huo-

lena perheen lapsista, ja lastensuojelun osaamisen nähtiin täydentävän verkostotyösken-

telyä. Arnkil ja Eriksson (1996) kuvaavat omassa tutkimuksessaan lastensuojelutyönte-

kijöitä henkilöinä, joilla on takanaan laki jolla määritellä yksityisen ja julkisen raja uu-

teen paikkaan. Lastensuojelun työntekijällä on vahva valta-asema, mutta hänen taka-

naan on myös paljon resursseja, joita valta-aseman avulla voi jakaa. Perheen kontrolloi-

mattomalta näyttävä yksityiselämä voidaan ulottaa julkisen vallan kontrollin alle. (Arn-

kil & Eriksson 1996, 67.) Arnkil ja Eriksson toteavat, että kun ongelma on selvärajai-

sesti määritelty, ja ns. ylemmän portaan asiantuntija (tässä lastensuojelun sosiaalityö) 

hyväksyy toisen ammattilaisen määrittelyn, ei vastuukysymyksistä tule ongelmallisia. 

Mikäli yhteistä käsitystä ongelman vakavuusasteesta ei synny, voi edessä olla asiakkaan 

kierrätys ja vastuukiista. (Mt. 78.)  Kun sopimuksilla ja suostuttelulla ei ole saatu toivot-

tua muutosta aikaan, kokivat aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä ja asumisneuvoja, että 

lastensuojelulla on vielä hihassaan kontrollin kortteja: 

”Jos se on toistuvaa se että tulee häätöuhkia, se vanhempi törsäilee ra-

hat eikä jää rahaa vuokraan ja tämmönen tapahtuu toistuvasti. Lain mu-

kaan se ei ole lastensuojelullinen huoli, mutta mun mielestä se on taval-

laan lastensuojelullinen huoli koska ne vanhemmat asettaa lapset koko 

ajan siihen vaaraan että ei jää mitään kattoa pään päälle.” (Aikuissosi-

aalityön sos.tt.) 

”Tää on mun mielestä varsinkin tärkee semmosissa missä se on tosi tois-

tuvaa että ollaan vaikka useemman kerran tavattu aikuissosiaalityön 

kanssa ja ollaan jälleen siinä tilanteessa että mietitään että tää on nyt 

kolmas velka kahen vuoden sisään, et mitä me tehään tän kans. Semmo-

sis mun mielestä sit korostuu se lastensuojelun rooli semmosena niinku 

huolen herättäjänä, koska siinä on niinku omasta näkökulmasta jo se 

mitä me voidaan asumisneuvonnassa tai aikuissosiaalityössä siinä koh-

taa tarjota, niin se on vähän niinku pelattu ne kortit.” (Asumisneuvoja) 
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Arnkil ja Eriksson (1996) puhuvat kyllästymisestä asiakastyössä, joka voi muodostua 

toiveikkuuden tilalle. Kyllästymisessä näyttäytyy aavistus kehittymismahdollisuuksien 

tyrehtymisestä. Arnkil ja Eriksson pitävät tätä kyllästymisen tunnetta kognitiivisena har-

hana, mikäli kyllästymisen tunne kohdistuu henkilöiden ominaisuuksiin eikä heidän vä-

listen suhteitten ominaisuuksiin. Ammatillisessa suhteessa tunteet tilanteen toivotto-

muudesta saattavat tutkijoiden mukaan kertoa ennemmin suhteen kehittymisestä sel-

laiseksi, ettei kumpikaan, työntekijä tai asiakas ole kehittymässä. Tutkijat puhuvat tässä 

tilanteessa vastavuoroisuuden kadottamisesta, jolloin työntekijä saattaa pyrkiä etsimään 

toivottamalta tuntuneeseen tilanteeseen pätevämpää ratkaisijaa. Työntekijän oman toi-

minnan muuttaminen ei ole samanlainen muutospyrkimys kuin toisen – tässä asiakkaan 

– toiminnan muuttaminen. (Arnkil & Eriksson 1996, 121-124.) 

Monitoimijuus on Muukkosen (2016, 235) mukaan parhaimmillaan yhteistoimintaa, 

jossa työntekijät arvostavat ja kunnioittavat perhettä, perhe luottaa yhteistyökumppanei-

hin ja on avoin yhteistyösuhteissa, ja jossa tietoa muodostetaan kaikkien toimijoiden 

kesken yhdessä. Tarvittaessa tilannetta voidaan arvioida uudelleen, ja mikäli suhde asi-

akkaaseen tiimitasolla on luottamuksellinen, voidaan myös sopimuksia räätälöidä uudel-

leen. Muukkonen toteaa, että monitoimijainen yhteistyö rakentuu useista kahdenväli-

sistä luottamuksellisista suhteista, jotka muodostuvat verkostoksi. Mitä useamman toi-

mijan välillä on luottamuksellinen suhde, sitä yhteistoiminnallisempaa verkostotyösken-

tely on. (Muukkonen 2016, 254.)  

”Muutama tulee mieleen että se verkostoyhteistyö ja se työskentely asi-

akkaan kanssa, se on ollut jotenkin niin, se on sujunut kuin tanssi ruusu-

jen päällä. Kun jokainen työntekijä ja asiakas ovat ymmärtäneet sen ver-

koston, se verkostokokonaisuus kuka tekee mitäkin, mitkä tavoitteet ovat, 

joka on sit johtanut siihen että asiakkaan eri ongelmat ovat ratkenneet. 

Ollaan autettu sitä asiakasta ratkomaan noita ongelmia omassa elämäs-

sään, ja sit loppujen lopuks on oppinut siitä, omista virheistään ja elämä 

on mennyt eteenpäin.” (Aikuissosiaalityön sos.tt.) 

Kun jokainen verkoston jäsen on omassa roolissaan toiminut samaa päämäärää kohti, on 

se mahdollistanut sen, että verkostotyöskentelystä on tullut yhteistoimijuutta. Tavoittei-



78 

 

 

den ja asiakkaan toivoman avun yhteinen määrittely ja julkipuhuminen ovat edellytyk-

senä aikuissosiaalityön edellä kuvaamalle hyvin sujuvalle yhteistyölle.  

 

6.3 Yhteistoiminta tiimitasolla 

 

Tiina Muukkonen (2016) toteaa, että yhteistyön osapuolilla on perusteltuja näkemyksiä 

siitä, miksi tiettyä yhteistyökumppania tarvitaan sitoutumaan perheen tueksi. Muukko-

sen tutkimuksessa oikealla tiedolla on suuri merkitys siihen, miten yhteistyöhön sitou-

duttiin. Tiedonkulku perheen ja muiden osapuolten välillä nähtiin välttämättömänä. Yh-

teistyön tekeminen vaatii kaikkien kesken jaettua tietoa tavoitteista, sopimuksista sekä 

yhteistyön osapuolista ja heidän rooleistaan. Työskentelyn tulee olla kaikille yhteistä, 

muuten yhteistä näkemystä ei pääse syntymään. (Muukkonen 2016, 241-242.) Kaarina 

Isoherrasen (2012) mukaan moniammatillisessa tiimissä toimivilla eri ammattilaisilla on 

olemassa asiakkaasta erilaista tietoa omasta ammatillisesta viitekehyksestään katsottuna. 

Ryhmän toimivuuden kannalta on tärkeää yhteisesti tietää, kenellä on mitäkin tietoa ja 

osaamista hallussaan. (Isoherranen 2012, 46.) Vastuun jakautuminen ja yhteistoiminnan 

roolit verkostoissa herättivät runsaasti ajatuksia. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että 

vastuukysymyksistä tulee käydä keskustelua, eivätkä ne ole kaikissa tilanteissa itsestään 

selviä. Kun oma rooli on itselle ja muille selkeä, muiden toimijoiden osuus ja vastuu 

prosesseissa ovat selkeitä, on yhteistyö sujuvaa. Työskentelyn lähtökohtien ja tavoittei-

den tulee olla myös asiakkaalle selviä.  

”Pitää vaan muistaa keskustella siitä työnjaosta ja tehdä selväks asiak-

kaalle että miks täällä istuu näin paljon ihmisiä ja kuka on kenenkin vas-

tuulla, tai siis mitä esimerkiks asumisneuvoja tekee asiakkaan tilanteen 

kannalta, mitä lastensuojelu tekee tai missä auttaa ja mitä aikuissosiaa-

lityöntekijä tekee tai missä asioissa auttaa. Ja ihan konkreettisesti kan-

nattaa sopia mitä tekee, ettei tule mitään väärinymmärryksiä.” (Aikuis-

sosiaalityön sos.tt.) 
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”Eilen iltapäivällä istuin tämmösessä häätöasiassa ja vuokravelka-asi-

assa aikuissosiaalityöntekijän kans niin se on parhaimmillaan kyllä to-

della hedelmällistä se yhteistyö. Meil oli eilen selkee työnjako siinä.” 

(Lastensuojelun sos.tt.) 

Yhteistoimijuuden edellytyksenä on jaettu tieto ja avoin toiminta. Niin toiminnan ta-

voite kuin toimijoiden roolit ja osuus tavoitteiden saavuttamiseenkin tulisivat olla kai-

kille selvillä. Vasta yhdessä toimiessaan yksittäisen osallistujan panos ja verkostoon 

tuomat resurssit muodostavat kokonaisuuden. (Linnakangas ym. 2013, 323.) Ammatilli-

nen sosiaalistuminen ja aiemmat kokemukset tiimeissä toimimisesta määrittelevät sitä 

miten niissä toimitaan. Parhaimmillaan tiimityöskentely voi olla integroivaa, eli tiimillä 

on yhteinen ymmärrys tilanteesta, roolit ovat kaikille selvät mutta niiden rajat voivat 

olla joustavat, ja toiselta oppimista pidetään tärkeänä. (Whittington 2003, 51.) Useim-

miten vuokravelkatilanteissa aloite yhteistyölle tulee aikuissosiaalityöstä tai asumisneu-

vonnasta, jossa on ehkä kohdattu asiakas jo yhteen tai useampaan kertaan. Tällaisissa 

yhteistyökutsuissa lastensuojelun osalta enemmän pohdittiin yhteistyön tarvetta ja pai-

notettiin lastensuojelullista huolta ja saatettiin kyseenalaistaa oman osallistumisen tar-

peellisuutta. Työn määrä ja vastuun siirtäminen lastensuojelun harteille herätti kysy-

myksiä. 

”Se kuuluu se lapsiperheen häätöasia tai vuokravelka-asia, se kuuluu 

myös aikuissosiaalityölle. Että hyvin usein tulee semmonen olo et se 

vaan dumpataan tänne kun kyseessä on lapset, totta kai, mut et ei se voi 

mennä sillä tavalla että meille vaan lastensuojeluilmoitus, et mikä se on 

se lastensuojelullinen huoli.” (Lastensuojelun sos.tt.) 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä koki, että asioita toisinaan ”dumpataan” lastensuoje-

lun harteille tekemällä lastensuojeluilmoitus ilman sen tarkempaa arviota lastensuojelul-

lisesta huolesta. Vuokravelka tai häätöuhka ei tässä sitaatissa näyttäydy lastensuojelulli-

sena huolena, vaan jonkun toisen ammattilaisen tehtäväalueella olevana ongelmana. Kä-

sitykset toisten osallistujien tehtävistä ja rooleista vaikuttavat siihen, miten tiimissä 

työskennellään. Työntekijöillä saattaa olla tiukkojakin käsityksiä tai stereotypioita siitä 
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mitä toisen ammattilaisen työnkuvaan kuuluu. (Kuorilehto 2014, 44-45.) Arvot, asen-

teet, valtakysymykset, rakenteelliset tekijät ja työnjako vaikuttavat vahvasti ammatti-

laisten yhteistyöhön (Mt. 56). 

Yhteistyöhön sitoutumista lisää kunnioittava vuorovaikutus. Muukkonen (2016, 247-

249) toteaa, että mitä enemmän monitoimijaisia tapaamisia järjestettiin, sitä helpompi 

oli kaikkien osapuolten löytää yhteisiä ja toisiaan kunnioittavia vuorovaikutuksen ta-

poja.  

”On sitä työskentelyä ja aikaa perehtyä niihin, että on aikaa sillä asiak-

kaalla kertoo ne asiat vaikka vasta sillä kolmannella tapaamisella jos ei 

oo helppoo.” (Asumisneuvoja) 

”Yleensä kun on näitä unelmacaseja niin se on pitkäjänteisen työskente-

lyn jälkeen tapahtunu näitä muutoksia. Muutama tapaaminen ei johda 

mihinkään vaan se on pitkäjänteinen työskentely asiakkaan kanssa niin 

sitten. Ja tiheitä asiakastapaamisia niin sit tulee muutoksia asiakkaan 

elämäntilanteeseen.” (Aikuissosiaalityön sos.tt.) 

Onnistunut työskentely ja häätöuhan estäminen vaativat aikuissosiaalityöntekijän ja asu-

misneuvojan mukaan pitkäjänteistä työskentelyä, jossa verkosto kokoontuu useamman 

kerran. Tulkitsen edellisistä sitaateista, että asiakkaan sitoutuminen työskentelyyn on 

onnistumisen edellytys. Haastateltavat eivät määritelleet sitä, mitä he tarkoittavat sitou-

tumisella, asiakkaan paikalle saapumista vai aktiivista toimijuutta. Avoimeksi kysy-

mykseksi jää, miten asiakas otetaan työskentelyn suunnittelussa mukaan, tai miten hänet 

nähdään tiimin jäsenenä.   

 

6.4 Yhteistoiminta organisaatiotasolla 

 

Anna Metteri ja Kaisa-Elina Hotari (2010) toteavat, että keskeistä yhteistyön kannalta 

on se, miten eri organisaatioiden toimintamallit saadaan sovitettua yhteen asiakkaan ti-

lanteen parantamiseksi. Metterin ja Hotarin tutkimuksessa asiakkaan tilanteesta on pal-

jon tietoa eri organisaatiossa, mutta asiakkuus kussakin organisaatiossa alkaa eri syystä, 

taustalla on erilainen näkökulma ja käsitemaailma, eikä yhteistyössä osata riittävästi 
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hyödyntää toisen tahon tietoa tai jo tekemää työtä. (Metteri & Hotari 2010, 12-13.) Asi-

akkuutta saatetaan siirtää toimijalta toiselle oman työn kuormittavuuden tai kiireen ta-

kia. Mikäli ei ole tarpeeksi tietämystä toisen organisaation toiminnasta, voi se olla asi-

akkaan kannalta haitallista tai luoda turhia odotuksia. (Mt. 17.) Päivi Esalan pro gra-

dussa selvitettiin sitä, miten eriytyminen vaikuttaa niiden asiakasperheiden kanssa työs-

kentelyyn, jotka olivat asiakkaina sekä lastensuojelussa että aikuissosiaalityössä. Orga-

nisaatioon liittyvät tekijät, työtä määrittävä ohjeistus ja toimintaympäristön jatkuva 

muutos nousivat tutkimuksessa esiin tekijöinä, jotka vaikuttavat yhteistyöhön yhteisten 

asiakkaiden kanssa työskentelyssä. Aikuissosiaalityötä määritti tutkimuksen mukaan 

norminmukaisuus ja lastensuojelutyötä taas yksilöllisyys, mikä aiheutti suurimpia han-

kaluuksia yhteistyön toteutumisessa. (Esala 2013, 65-66.) 

Organisaatiotasolla yhteistyö tarkoittaa Whittingtonin (2003) mukaan sosiaalityönteki-

jän toimimista niin toisten ammattiryhmien kuin toisten organisaatioidenkin kanssa. So-

siaalityöntekijän tulee ymmärtää yhteistyöorganisaatioiden toimintatapoja, sekä olla tie-

toinen tarjotuista palveluista. Kun yleisesti yhteistoiminnalla tarkoitetaan yksittäisten 

tapausten ympärillä työskentelyä, on yhteistoiminnassa organisaatiotasolla kyse myös 

suuremmista yhteistyöprojekteista, sopimuksista tai pidempiaikaisesta kumppanuudesta. 

Organisaatiotasolla palvelun käyttäjän tarpeet tulisi ottaa huomioon niin yhteistyön 

suunnittelussa kuin toteutuksessakin. (Whittington 2003, 53-56.) 

Muukkosen (2016) tutkimuksessa luottamus rakentuu asiakkaaseen kiinnittyneenä orga-

nisaatioiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Muukkonen pohtii, voisiko monitoimijainen 

yhteistyö alkaa tulevaisuudessa yhteistyötarpeen arvioinnilla. Tällä hetkellä yhteistyö-

hön yleensä ryhdytään, mikäli omassa organisaatiossa katsotaan sen olevan tarpeellista. 

(Muukkonen 2016, 253, 255.) Lastensuojelun sosiaalityöntekijä nosti esiin yhteistyötä 

haittaavana tekijänä työmäärän ja sen myötä työn kuormittavuuden. Hänen kohdallaan 

se oman tulkintani mukaan vaikutti myös halukkuuteen lähteä mukaan verkostotyösken-

telyyn. Verkostotyö nähtiin hyvänä ja tarpeellisena, mutta oman organisaation sisällä 

käytiin paljon keskustelua siitä, mihin verkostoihin on tarpeellista osallistua.  

”Kyllähän sellanen tietynlainen linja pitää olla toimistolla ja koko kau-

pungissa että nää on ne kriteerit millä lastensuojelu lähtee liikkeelle yh-

dessä aikuissosiaalityön kans. Ei me voida joka ikistä asiaa, ja kyllähän 
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siis on vastuu myös mun mielestä siellä aikuispuolella, lapsiperheet kuu-

luvat myös heille. Mut sit toisaalta taas just se verkostoyhteistyö on niin 

hedelmällistä, että se on niinku jännä kun sitä hakee aina sitä tilannetta 

että nyt lähetään ja nyt ohjataan ja mitäs nyt tehdään.” (Lastensuojelun 

sos.tt.) 

Asumisneuvonnassa korostuu organisaatiotason laajemmat yhteistyösopimukset. Ai-

kuissosiaalityön kanssa on ollut vuosia olemassa yhteistyösopimus, joka on ollut osal-

taan rakentamassa hyvää ja toimivaa yhteistyökuviota yksittäisten työntekijöitten vä-

lillä. Organisaatiotason yhteistyöhanke myös lastensuojelun kanssa on käynnistynyt, ja 

se nähtiin positiivisena mahdollisuutena verkostotyöskentelyn lisäämiseen. 

”Se ei oo niin saumatonta, ja kun vuokravelka prosessina on ehkä hel-

pommin osa sitä aikuissosiaalityötä, et sitte sillä lastensuojelulla ja kiin-

teistöyhtiöllä ei oo niin. Ja välttämättä lastensuojelun, kun heillä on aika 

varmasti monta aluetta siinä perheen elämässä mihin pitää keskittyä, 

niin ehkä se asuminen ei oo kuitenkaan heille keskeisin osa, kun sitten 

taas monesti se vuokravelka on niin konkreettinen yhteinen ongelma ai-

kuissosiaalityön kanssa.” (Asumisneuvoja) 

Identiteettineuvottelut tapahtuvat jossain institutionaalisessa ympäristössä, jonka omat 

tehtävät määrittävät sitä, minkälaiseksi identiteetit muodostuvat. Instituutioiden omat 

määritelmät keskeisistä tehtävistä tai yhteisesti määritellyt paikat ongelmatyönjaon ken-

tällä rajaavat sosiaalityön asiakkuuksia ja sitä, mikä on sosiaalityöntekijän identiteetti 

suhteessa muihin asiantuntijoihin. (Juhila 2006, 217-220.) Sosiaalihuoltolaki velvoittaa 

yhteistyöhön moniammatillisesti, mutta sen käytäntöön saattaminen organisaatiotasolla 

nähtiin haasteena. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Talousahdinko ja velkaantuminen voivat aiheuttaa kierteen, joka näyttäytyy häätönä. 

Tilanteen tasapainottaminen ja korjaaminen vaatii usein sellaista aikaa ja osaamista, 
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mitä sosiaalityöntekijällä ei ole käytettävissään. Lapsiperheiden häätöjen ollessa ky-

seessä aikuissosiaalityössä ei välttämättä tunneta perhettä entuudestaan. Lastensuojelun 

kanssa tehtävä yhteistyö saattaa pahimmassa tapauksessa päätyä kiistelyyn siitä, kenen 

vastuulle tilanne kuuluu. (Strömberg-Jakka 2012, 148.) Tässä tutkimuksessa lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijä toi voimakkaasti esiin sen, että lapsiperheen häätöuhka kuuluu 

myös aikuissosiaalityölle, mikä oli aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijälle itsestään sel-

vää.  

Monitoimijaisessa yhteistyössä kaikilla osapuolilla on kahdenväliset suhteet toisiinsa 

(Muukkonen 2016, 254). Luottamus omaan työntekijään ja luottamus yhteistyökumppa-

niin ovat selkeitä edellytyksiä niin hyvälle asiakas-työntekijäsuhteelle kuin hyvälle yh-

teistyösuhteellekin. Luottamus voi olla keino muutoksen aikaansaamiseksi tai koko yh-

teistyön tavoite (mt. 250).) Kohtaaminen pitää sisällään molemmille osapuolille riskin, 

koska onnistuakseen kohtaaminen vaati oman itsensä alttiiksi laittamista vuorovaikutus-

suhteen mahdollisille yllätyksille. Vuorovaikutus vaatii onnistuakseen aikaa ja rauhaa ja 

pysähtymistä asiakkaan äärelle (Filppa ym. 2013, 478.) Kaikki haastateltavat kertoivat 

onnistumisista, joiden tulkitsen olleen ennen kaikkea hyvän kohtaamisen ja luottamuk-

sellisen suhteen luomisen tuloksia.  

Kun toimijat verkostoissa vaihtuvat tiheään tahtiin, miten todennäköistä on, että luotta-

muksellisen suhteen rakentamiseen riittää aikaa? Työntekijöiden jatkuva vaihtuvuus so-

siaalityössä vaikuttaa olevan yleisesti hyväksytty asia ja joko työhön tai sen kuormitta-

vuuteen sisäänrakennettu ongelma. Vaihtuvuuden syinä voidaan ajatella olevan niin lii-

alliset asiakasmäärät kuin sen koulutukseen verrattu matala palkkataso, tuen puute käy-

tännön työssä tai asiantuntijajohtajuuden kysymykset (Lehto ym. 2003,13). Sosiaalityön 

neuvottelukunta raportoi jo vuonna 2003 sosiaalityön vahvistamiseksi kiireellisiä toi-

menpiteitä, jotka liittyivät pulaan pätevistä sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalityöntekijöi-

den vaihtuvuuden vaikutuksista asiakkaiden palveluiden laatuun. Kuitenkin edelleen 

kuntien sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä vuonna 2014 vaihtui 11 prosenttia, joista 

suurin vaihtuvuus oli juuri sosiaalityöntekijöillä (Ailasmaa 2015, 1). 

Yhteistyön merkittävänä tekijänä on prosessin kokonaisvastuun kantaminen. Miten asia-

kas huomioidaan kokonaisuutena, jos jokainen toimija huolehtii vain omasta osa-aluees-
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taan? Eri sektorit toimivat erilaisen tiedon varassa. Yhteistyön riskinä on ajautua vasta-

vuoroiseen kritiikkiin, ja sen mahdollisuutena puolestaan on kyetä käyttämään toisen 

osapuolen erilaisuutta rikkautena ja voimavarana. (Arnkil & Eriksson 1996, 104.) Moni-

auttajatilanne ei vielä tarkoita toimivaa yhteistyötä, vaan kukin taho saattaa toimia täy-

sin erikseen asiakkaan kanssa. Tieto toisen osapuolen resursseista ja toimintavoista saat-

taa olla puutteellista tai väärää. Moniauttajatilanne eri toimijatahojen välillä saattaa jopa 

estää suunnitelmallista yhteistyötä (mt. 102). Verkosto voi olla näennäisesti verkosto, 

jossa jokainen ammattilainen toimii oman spesifin toiminta-alueensa puitteissa, eikä yh-

teistä suunnitelmallista näkemystä pääse syntymään (mt. 148).  

Arnkil ja Eriksson (1996) puhuvat poisrajaustaistelusta, missä huonon auttamisennus-

teen osan saaneeseen asiakkaaseen kenelläkään auttajataholla ei tunnu olevan toimivia 

välineitä. Niin sanottu kontrollin Musta Pekka -peli on vuorovaikutuskuvio, jossa kont-

rollivastuuta yritetään delegoida toiselle osapuolelle, ja itse pitäytyä puhtaassa tukitehtä-

vässä. Puhdasta tukea ei tutkijoiden mukaan kuitenkaan ole olemassa, vaan kaikkeen 

tukeen liittyy yhtä lailla tavoiteltavien asioiden edistäminen kuin myös kontrolli ei-toi-

vottujen tavoitteiden suhteen. Puhtaan tuen vaikutelman luominen verkostotyöskente-

lyssä voi muodostua eri ammattiryhmien välisen valtataistelun elementiksi. (Arnkil & 

Eriksson 1996, 137.) Tulkinnat asiakkaan tarpeista oman profession lähtökohdista käsin 

ovat osa tätä valtataistelua. Mikäli ilmiö tai ongelma ei kuulu oman sektorin alalle, on-

gelmaksi muodostuu sen siirtäminen itseltä pois, asiakkaan siirtäminen toiselle työnteki-

jälle. Jos ilmiö velvoittavasti kuuluukin omaan työalaan, ongelmana on mitä sille tulee 

tehdä.  (Mt. 196.) Vuokravelkaisia lapsiperheitä ei voi pitää huonon auttamisennusteen 

asiakkaita, mutta tämän yksittäisen case-tutkimuksen perusteella näen uhkana joutua eri 

viranomaistahojen kontrollipallottelun kohteeksi.  

Sosiaalityön erikoistumiskehitys vie työaloja kauemmaksi toisistaan. Kun sosiaalityön 

sektorien eri toimijat kohtaavat toisensa, he kohtaavat samalla työn institutionaalisesti 

määritettyjä reunaehtoja ja sen myötä jännitteisiä tilanteita (Jokinen & Juhila 2008, 

282). Moniauttajatilanteet ovat myös monijohtajuustilanteita, joissa edelleen sektoreilla 

on omat reviirinsä (Arnkil & Eriksson 1996, 152). Perheiden elämäntilanteet ja kriisit 

tulevat katsotuiksi monien erilaisten menetelmäsilmälasien läpi (mt. 173). Arvot, asen-
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teet, valtakysymykset, rakenteelliset tekijät ja työnjako vaikuttavat vahvasti ammatti-

laisten yhteistyöhön. Verkostotyöhön vaikuttavat paitsi siihen osallistuvien ammattilais-

ten omat käsitykset ja taustalla olevat rakenteelliset seikat, myös lainsäädäntö, paikallis-

ten perhepalveluiden kehittämisohjelmat tai alueelliset linjaukset. (Kuorilehto 2014, 

56.)  

Yhteisten tavoitteiden ja keinojen sekä tarvittavien tukimuotojen löytäminen ennen 

kaikkea asiakkaan lähtökohdista katsottuna olisi oltava verkostotyöskentelyn edellytyk-

senä. Uudessa sosiaalihuoltolaissa keskeisenä ajatuksena on asiakaslähtöisyys ja asiak-

kaan osallistuminen palvelujen suunnitteluun. Asiakaskeskeisyyden lähtökohtana on 

asiakkaan oma näkemys tarpeistaan. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2015, 4.) Onko 

asiakaslähtöisyys edelleen vain ylevä periaate johon pyritään, mutta yhteistyön tai tar-

vittavat palvelut määrittelevät muut toimijat. Haastateltavat korostivat kunnioittavansa 

asiakkaan tahtoa ja näkemyksiä, mutta lähes yhteisin sanoin totesivat auttamisen olevan 

mahdotonta, ellei asiakas näe omaa ongelmaansa samalla tavalla kuin ammattilaiset. 

Vuokravelkaantuneiden perheiden valintojen kyseenalaistaminen näyttää kuuluvan am-

mattilaisten mielestä häätöuhkaprosessiin. Ammattilaisen kaksijakoinen tuen ja kontrol-

lin tehtävä edellyttää toisinaan tietynlaista asiakkaan herättelyä tilanteeseen, esimerkiksi 

häätöuhan vakavuuteen. On kuitenkin syytä tarkastella omaa toimintaa, jotta kontrolli ei 

muutu repressiiviseksi. 

Mikäli asiakkaalla ei ole aktiivista roolia prosesseissa, on verkostotyö vain ammattilais-

ten intresseistä nousevaa ja asiakkaan osalta melko hyödytöntä. (Payne 2000, 29.) Sa-

moin perustein Tiina Muukkonen (2016) käytti käsitettä monitoimijaisuus. Käsite sisäl-

tää asiakkaan mukanaolon ja huomioimisen, eikä kyseessä ole siis vain verkostotyö asi-

akkaan ympärillä. Mikäli luottamusta muihin toimijoihin ei ole, tai asiakas ei tule koh-

datuksi ja kuulluksi, jää monitoimijaisuus toteutumatta. 

Yksityisen vastuun diskurssi näkyy erityisesti kielellisellä tasolla sosiaalityön käytän-

nöissä. Työskentelyn keskiössä on yksittäinen asiakas joka kohtaa yksittäisen sosiaali-

työntekijän toimintatavat ja ammatillisuuden, joka tukee ja kontrolloi asiakasta kohti 

vastuullista ja itsenäistä aikuisuutta. (Juhila 2006, 284.) Aktivoinnin, tuloksellisuuden ja 
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vaikuttavuuden periaatteet ovat läsnä kunnallisessa sosiaalityössä. Eri kenttien ja työ-

alojen välinen yhteistyö on tärkeää, koska usein aikuissosiaalityön asiakkaita kohdataan 

useille eri kentille tai sektoreille sijoittuvissa paikoissa. (Mt. 287.) 

Vaikka sekä sosiaalihuoltolaki että lastensuojelulaki kannustavat moniammatillisuuteen, 

lait eivät määrittele mitä moniammatillisuus tarkoittaa. Valitettavan usein hyvästä yh-

teistyöstä kerrotaan työtapana eri ammattilaisten välillä, eikä asiakasta huomioida. 

(Muukkonen 2016, 230.) Onko verkostotyö edelleen ammattilaisten kokoontumista kes-

kustelemaan asiakkaan ongelmasta? Asiakkaiden toimijuuteen kielteisesti suhtautumi-

nen lisää kielteistä kierrettä yhteistyössä. Asiakkaan näkemysten ohittaminen on tuntuva 

tekijä, joka ammattilaisen tulisi huomioida yhteistyöhön sitoutumista estävänä tekijänä. 

(Mt. 253.) Lastensuojelulaki on antanut perustan toimia verkostoissa koordinoivana ta-

hona vallan, tuen ja kontrollin mukanaan tuomien resurssien vuoksi (Arnkill & Eriksson 

1996, 148), kun taas aikuissosiaalityön toimeentulotukikeskeisyys on näyttäytynyt mak-

sajan roolista käsin. Lastensuojelun työntekijän näkökulmasta uuden sosiaalihuoltolain 

tarkoituksena on ennen kaikkea tasata lastensuojelun työkuormaa muiden toimijoiden 

suuntaan. Ristiriitaiset näkökulmat siitä, kenelle ongelma, joka tässä tutkimuksessa oli 

lapsiperheen häätöuhka ”kuuluu”, vaikuttavat auttamatta verkostotyöhön sitoutumiseen.  

Tämän tutkimuksen aineisto antaa mielestäni ymmärryksen siihen, että ei ole mahdol-

lista puhua lapsiperheen häätöuhasta tai vuokravelasta irrallisena ilmiönä, johon voitai-

siin puuttua yksittäisen työntekijän panoksella tai yksittäisellä suhteella asiakkaaseen. 

Perheiden hyvinvointi yleisellä tasolla erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lapsi-

perheiden keskuudessa on huonontunut viime vuosina. Sosioekonominen asema määrit-

tää toimeentulon ongelmia, ja taloudelliset ongelmat heijastuvat koko perheen hyvin-

vointiin. (Kaikkonen ym. 2012, 61.) Häätöuhkana näyttäytyy usein vuosia jatkunut mo-

nimutkaisten ongelmien vyyhti, jossa esimerkiksi Leena on kokenut yksin kamppail-

leensa. Asumisneuvojan käyttämä termi korttitalosta, jota on mahdotonta pitää kasassa 

kuvaa Leenan tilannetta mielestäni erittäin osuvasti. Ammattilaisten välillä luottamus 

toisen toimijan tekemään työhön on onnistuneen yhteistyön kannalta merkittävä tekijä. 

Toimijoiden välinen puuttuva yhteys sekä asiakkaan ja muiden toimijoiden välinen 

puutteellinen tiedon kulku on nähty merkittävinä haittatekijöinä häätöjen ehkäisyproses-

seissa (vrt. Schout ym. 2015).   
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Toimivan verkostotyön ja häätöjen ennaltaehkäisyn kannalta on välttämätöntä, että yh-

teistyötä määritellään myös organisaatiotasolla, eikä se ole vain yksittäisistä työnteki-

jöistä lähtevää. Lapsiperheiden häätöuhkien kohdalla näen sekä lastensuojelussa että 

asumisneuvonnassa olevan merkittävän roolin ennaltaehkäisyssä. Taloudellinen on-

gelma, mikä vuokravelka edelleen on, tulee usein aikuissosiaalityön tietoon viimeisenä. 

Asumisneuvonnassa on havaittu vuokranmaksun viivästymistä, ja lastensuojelussa on 

ehkä jo nähty ongelmien kasautumista ja kriisiytymistä, mikäli asiakkuus lastensuoje-

lussa on jo alkanut. Ristiriitaisesti taas mikäli vuokravelka tulee muiden toimijoiden tie-

toon ennen lastensuojelua, ei tahtoa yhteistyöhön ryhtymiselle aina löydy, koska vuok-

ravelka ei ole lastensuojelun ongelma, vaikka sen taustalla tunnistetaan olevan moni-

mutkaisia kasautuneita tilanteita. Talousohjauksen, taloudellisesti painottuneen sosiaa-

liohjauksen tai taloudellisen tilanteen selvittämisen liittäminen osaksi sitä ensimmäistä 

tahoa, joka lapsiperheen kohtaa, olisi kenties keino ehkäistä häätöuhkia.   

Toimeentulotuen Kela-siirto tuo mahdollisuuden aikuissosiaalityön kehittämiseen. Sosi-

aaliohjaukseen arvioidaan vapautuvan huomattavasti resursseja perustoimeentulotuen 

käsittelyn poistuttua kunnilta. Onko sosiaaliohjauksella mahdollista ehkäistä vuokravel-

kaantumista nyt kun toimeentulotuesta vapautuu resursseja? Millaista ennakollinen työ 

voisi olla, miten se suunnataan ja miten kohderyhmä löydetään? Toimeentulotukeen liit-

tyvään kontrolliin on yksittäisen työntekijän ollut mahdotonta vaikuttaa, koska koko toi-

meentulotukijärjestelmä rakentuu siten, että tuen saamisen ehtona on kontrollin koh-

teeksi asettuminen (Jokinen 2008, 129). Nähtäväksi jää, miten perustoimeentulotuen 

siirtyminen Kelan käsiteltäväksi vaikuttaa aikuissosiaalityössä sisäänrakennettuun tuen 

ja kontrollin samanaikaiseen läsnäoloon. Toimeentulotuen menot ovat kunnissa olleet 

tarkkailun alla, ja työntekijää ja asiakasta – toimeentulotuen saajaa – on tarkasteltu ku-

lueränä (Metteri 2004, 84). Millaisena näyttäytyy aikuissosiaalityön rooli ilman siihen 

liitettyä portinvartijuutta? Jo nyt, kun perustoimeentulotuki on ollut Kelan käsiteltävänä 

vasta muutaman kuukauden, on tullut esiin sosiaalityön näkökulmasta kohtuuttomia ti-

lanteita, joissa asiakkailta on evätty esimerkiksi toimeentulotuki julkisen terveydenhuol-

lon kustannuksia ja reseptilääkkeitä varten minimaalisen pienen laskennallisen tuloyli-

jäämän takia. Kiireellisissä akuuteissa tilanteissa on asiakkaat ohjattu kuntaan hakemaan 

apua. Toimeentulotuessa määriteltyjen kohtuullisten vuokra- tai asumiskustannusten 

määrä on Kelan kuntakohtaisessa arviossa esimerkiksi Espoota koskien huomattavasti 
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pienempi kuin viime vuonna kunnan oman määrittelyn mukaan. Erotukseen, tai siihen 

osaan, jota toimeentulotuessa ei huomioida, kehotetaan asiakasta edelleen hakemaan 

täydentävää toimeentulotukea kunnasta. On mahdollista, että tämä osaltaan lisää vuok-

ravelkaantumisen ja häätöuhkien määrää.        

Nostan esiin myös kysymyksen lapsiperheiden erityisasemasta häätöuhkatilanteessa. 

Sosiaalityötä ja asiakkaan asemaa määrittävissä laeissa sekä esimerkiksi perustuslaissa 

taataan kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Kotinsa menettävä lapsiperhe tai koditto-

mat lapset ovat ajatus, jota varmasti kaikki osapuolet haluavat viimeiseen saakka vält-

tää. Asunnoton, häädön saanut lapsiperhe tarvitsee tilapäismajoitusta ja kriisiasuntoa 

kenties sosiaalityöntekijöiden arvion mukaan enemmän kuin yksinäinen asunnoton, joka 

voi majailla pitkäänkin tuttavien luona. Onko kohtelu esimerkiksi aikuissosiaalityössä, 

jossa päätetään vuokravelkojen maksusta toimeentulotuesta, tasapuolista kun kyseessä 

on yksinasuva häätöuhan alla oleva, tai vastaavasti lapsiperhe? Katsotaanko sosiaali-

työssä lapsiperheiden holtitonta rahankäyttöä läpi sormien lasten takia? (vrt. Strömberg-

Jakka 2012, 149.)  

Vuokravelka on vyyhti, vuokravelka on ongelmien kasautumista, vuokravelka kaataa 

viimeinkin korttitalon. Vuokravelkaantumista ja häätöuhkia estävissä projekteissa saatu-

jen hyvien tulosten valossa on syytä miettiä sitä, millä tavalla näitä tehokkaita ennalta-

ehkäiseviä palveluita voidaan kohdentaa. Onko riskiryhmässä olevien perheiden löytä-

minen sosiaalityössä ylipäänsä mahdollista, kun ongelmat näyttäytyvät viranomaisille 

vasta niiden kasautumisen jälkeen. Jos ja kun sekä sosiaalitoimistoon ylipäänsä, että eri-

tyisesti lastensuojeluun liitetään vahva stigma ja leimautumisen pelko, tulisi sosiaalioh-

jausta suunnata enemmän matalan kynnyksen palveluihin. Selvää on, että häätöjä voi-

daan verkostotyöskentelyn keinoin ehkäistä, mutta miten vuokravelkaantumisen ja hää-

töuhkatilanteiden ehkäisy varhaisemmassa vaiheessa olisi mahdollista, jää kysy-

mykseksi.  

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin on tullut kevään 2017 aikana Espoon osalta muutok-

sia. Uusi lapsiperheiden yksikkö aloittaa toimintansa vaiheittain keväällä 2017. Tavoit-

teena on tarjota tukea helpommin saavutettavasti ilman lastensuojelun asiakkuutta. Yk-

sikön pyrkimyksenä on varmistaa koko perhettä huomioiva työote, parempi palvelujen 

saatavuus ja resurssien tehokkaampi käyttö. Yksikköön siirtyy sosiaalityöntekijöitä niin 
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lastensuojelusta kuin aikuissosiaalityöstäkin. Asumisen tuen ja taloudellisen tuen kysy-

mykset ovat vielä lopullisesti määrittelemättä. (Tilannekatsaus 23.1.2017.) Lapsiperhei-

den sosiaalityön yksikkö voisi vastata varhaisemman puuttumisen tarpeeseen myös 

vuokravelkatilanteissa, ja ennen kaikkea tarpeeseen nostaa esiin todellista monitoimi-

juutta asiakkaan kannalta. Hedelmällistä olisi kiinnittää huomiota häätöuhkiin liittyviin 

prosesseihin, jotta voitaisiin tutkia miten puuttua pulmiin entistä aiemmin, ennaltaeh-

käisevämmällä ja asiakkaat huomioivalla työotteella.  
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     LIITE 1 

 

Saatekirje 
 
Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistosta. Teen sosiaalityön maiste-
riopintoihini sisältyvää pro gradu -tutkielmaani aiheesta lapsiperheen häätö-
uhka. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asunnottomuuden uhan alla ole-
vien lapsiperheiden kanssa työskentelyyn liittyviä kokemuksia niin perheiltä kuin 
työntekijöiltä. Tutkimukseni aineistona ovat haastatelut (asiakasperhe, sosiaali-
työntekijät, asumisneuvoja).  
 
Tutkimuksen tärkeänä lähtökohtana on perheen oma kokemus siitä, millaista 
työskentely eri yhteistyötahojen kanssa on ollut. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastatteluaineisto käsitellään 
niin, että siitä ei ole mahdollista tunnistaa osallistujia. Haastateltavien yksityisyy-
destä ja nimettömyydestä huolehditaan koko tutkimuksen ajan. Henkilökohtaisia 
tunnistetietoja tai nimiä ei tutkimuksessa julkaista. Haastatteluaineisto säilyte-
tään tutkijan tietokoneella henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan ta-
kana, eikä se ole muiden kuin tutkimuksen tekijän luettavissa. Aineistoa varten 
tehdyt tiedostot suojataan vielä erikseen salasanalla. Aineistosta otetut mahdol-
liset paperitulosteet säilytettään tutkijan työpisteellä tai kotona lukitussa 
kaapissa. Haastateltavilla on oikeus missä tahansa tutkimuksen vaiheessa pe-
rua suostumuksensa tutkimukseen, tai keskeyttää haastattelu. Pro gradu -tut-
kielman valmistuttua haastatteluaineisto tullaan hävittämään asianmukaisesti. 
 
 
 
 
 
Annan suostumukseni haastatteluaineiston käyttämiseen Kaisa Palomäen pro 
gradu -tutkielmaa varten. 
 

□ suostun     □ kieltäydyn 
 
 
Espoossa __ / __ 2016 
 
 
_______________________ 

 

 



 

 

 

     LIITE 2 

Case: 

 

Leena on 37-vuotias kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti. Leenalla on ammatti, ja hän on 

tehnyt töitä useita vuosia ennen lapsia.  Työssä ollessaan sai burn outin ja sairastui ma-

sennukseen. Leena haki Kelan korvaamaan terapiaan, mutta ei saanut terapiaa ollessaan 

yksin. Leena muutti omistusasunnosta vuokralle, koska ei voinut korkeiden kustannus-

ten takia pitämään omistusasuntoa. Leena muutti suurempaan vuokra-asuntoon, kun pe-

rusti perheen. Hänellä ei ole luottotietoja, ulosotossa on arviolta 15 000 €. Hän on vel-

kaantunut pääasiassa kulutusluottojen takia.  

 

Leena erosi lastensa isästä jokin aika sitten, ja isä muuttanut toiselle paikkakunnalle. 

Eron yhteydessä Leenalle kertyi vuokravelkaa. Leenalla oli suuri elämänkriisi. Talou-

dellinen tilanne oli vaikea, ero oli hyvin hankala, Leena oli masentunut, ja heille oltiin 

räätälöity lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Tilanteen vuoksi pidettiin tapaaminen 

aikuissosiaalityössä, jossa paikalla oli Leenan lisäksi aikuissosiaalityöntekijä, lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijä ja Espoon asuntojen asumisneuvoja. Leena koki olevansa tapaa-

misella tuomiolla ja koki, että kriittinen elämäntilanne ei riittänyt perusteluksi sille, että 

vuokrat olivat jääneet maksamatta. Leenan mielestä hänen rahankäyttöönsä liittyvät 

asiat eivät olisi kuuluneet asumisneuvojalle. Tilanne oli Leenalle nöyryyttävä.  Tapaa-

misen jälkeen Leenan vuokravelka maksettiin ehkäisevänä toimeentulotukena asumisen 

turvaamiseksi. Leenaa edellytettiin myös päästämään muut laskut ulosottoon. Tämä tun-

tui Leenasta pahalta mutta väistämättömältä. 

 

Leena sai lasten synnyttyä mahdollisuuden omaan terapiaan. Perheessä kävi lastensuoje-

lun kautta perhetyö jonkin aikaa. Leenan terapia-aikojen ajaksi heille tuli lastensuojelun 

ostopalveluna hankittu henkilö huolehtimaan lapsista. Leena koki, että lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä oli hänen oma työntekijänsä, joka oli tarvittaessa yhteydessä muihin 

tahoihin, kuten aikuissosiaalityöhön. Leenan useita pienempiä velkoja yhdisteltiin, jotta 

niitä olisi helpompi hallita. Jatkuva taloudellinen kriisi kuormitti Leenan jaksamista 

koko ajan, eikä Leenalla ollut siitä syystä voimavaroja pitää itse kaikkia osapuolia kar-

talla omasta tilanteestaan. 

 

Leenalle tuli häätöuhka, kun hänelle kertyi toisen kerran vuokravelkaa. Tällöin jäi mak-

samatta kahden kuukauden omavastuuosuus. Leena sai Espoon asunnoilta kirjeen, jossa 

kerrottiin häätöuhasta. Leena oli järkyttynyt, koska hän tiesi että joutuu uudelleen tapaa-

miselle. Tapaaminen jännitti, koska edellinen kerta oli ollut huono kokemus. Tapaami-

sella oli läsnä samat tahot, mutta kaikki työntekijät olivat uusia. Leena koki kuitenkin, 

että tällä kertaa asenne häntä kohtaan oli toisenlainen. Leenan mielestä hänet kohdattiin 

ihmisenä, ja hänelle tuli tunne, että hänestä pidetään huolta. Tapaamisella tehtiin vuok-

ravelasta maksusopimus, jossa sovittiin Leenalle kuukausittain tulevasta takaisinmaksu-

summasta. Summa ei ollut suuri, mutta sellainen, johon Leena pystyi sitoutumaan. Lee-

nan mielestä aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä oli hänen oma työntekijänsä, joka oli 

hyvin aktiivisesti yhteydessä muihin työntekijöihin. Tapaamisen jälkeen sovittiin, että 

Leena aloittaa yhteistyön talousvaikeuksissa olevia lapsiperheitä tukevan järjestön 

kanssa.  

 


