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Tiivistelmä:

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella Helsingin kaupungin työntekijöiden havaintoja 
koronapandemian ja koronarajoitustoimenpiteiden tuomista muutoksista asunnottomien 
päihteidenkäyttäjien asemaan, elinolosuhteisiin ja palveluiden saantiin poikkeusolojen aikana.

Asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta koronapandemian aikana on tutkittu toistaiseksi 
vähän Suomessa ilmiön tuoreuden vuoksi. Asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta on 
kuitenkin ollut vaikea saada tietoa jo ennen koronapandemiaa, ja siksi tutkimustieto 
asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta on tärkeää palveluiden kehittämisen kannalta.

Tutkielmassa asunnottomalla päihteidenkäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on virallisesti 
asunnoton, ja jolla ilmenee päihdehäiriön oireita. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu 
stigman käsitteen ympärille. Tutkielmassa stigmalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa jokin henkilön 
identiteettiin liittyvä piirre tai ominaisuus estää täyden sosiaalisen hyväksynnän.

Tutkimusaineisto koostuu kuudesta Helsingin kaupungin työntekijän haastattelusta. Haastattelut 
toteutuivat alkusyksyn 2021 aikana. Haastatellut työntekijät työskentelivät Helsingin kaupungin 
palveluissa koronapandemian aikana. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jossa käytetään 
puolistrukturoitua haastattelumenetelmää ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tulosten mukaan monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät jäivät tavoittamattomiin ja ajautuivat 
yhä heikompaan elämäntilanteeseen ja huonompaan kuntoon koronapandemian aikana. 
Koronapandemian mukanaan tuomat koronarajoitustoimenpiteet ja palveluiden sulkeminen 
vaikuttivat heikentävästi asunnottomien päihteidenkäyttäjien fyysiseen ja psyykkiseen vointiin 
sekä toivat muutoksia heidän sosiaaliseen kanssakäymiseensä ja omaan asiointiin eri palveluissa.



Tutkimustulokset osoittavat, että asunnottomista päihteidenkäyttäjistä tuli julkisesti näkyvämpiä 
koronarajoitustoimenpiteiden aikana. Julkinen näkyvyys lisäsi sosiaalisen leimautumisen riskiä. 
Tämän lisäksi sosiaalista leimautumista aiheuttivat myös ulospäin näkyvä päihdehäiriö sekä 
asunnottomuuden mukanaan tuomat näkyvät ulkoiset merkit, kuten väsymys ja epäsiisteys, sekä 
mahdolliset koronaoireet, kuten flunssaoireet.

Tulosten perusteella voidaan esittää, että koronarajoitustoimenpiteet, korona-altistuminen tai 
koronatartunta ja ulospäin näkyvät flunssaoireet aiheuttavat tilanteen, jossa asunnottomilla 
päihteidenkäyttäjillä on useampi sosiaalisen leimautumisen riskitekijä. Johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että näitä riskitekijöitä ovat asunnottomuus, päihdehäiriö ja koronatartunta.

Avainsanat: Asunnottomuus, päihdeongelma, pandemia, koronavirus, stigma
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1 JOHDANTO

Tämä maisterintutkielma on koronapandemia aikaa tarkasteleva sosiaalityön tutkimus, jonka 

tutkimuksen kohteena on Helsingin kaupungin työntekijöiden havainnot koronapandemian 

tuomista muutoksista asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämään ja palveluiden saantiin 

poikkeusolojen aikana. Tutkielman tarkoitus on tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, millaisessa 

asemassa ja elinolosuhteissa asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat eläneet koronapandemian 

aikana ja miten koronarajoitustoimenpiteet ovat heihin vaikuttaneet. Tutkielmassa asunnottomalla

päihteidenkäyttäjällä tarkoitan henkilöä, joka on virallisesti asunnoton, ja jolla ilmenee 

päihdehäiriön oireita.

Asunnottomuus on näyttäytynyt pitkään pääkaupunkiseudun, erityisesti Helsingin ongelmana 

(Kostiainen & Laakso, 2012). Asunnottomuuden taustalta löytyy useita eri tekijöitä, kuten 

väestönkasvua, kaupungistumista, tuloeroja ja kohtuuhintaisten asuntojen puutetta, jotka ovat 

vaikuttaneet asunnottomuuden ongelman syntymiseen (Vva ry, 2021). Suomen perustuslain 

(1999/731) mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (25 artikla, 2022) mukaan jokaisella on oikeus 

riittävään ravintoon, vaatetukseen, asuntoon ja lääkintähuoltoon.

Koronapandemia vaikeutti Helsingissä olevien asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta. 

Asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta kuvattiin lehtien ja uutisten otsikoissa sekä 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien parissa tekevien työntekijöiden puheissa kohtuuttomaksi. 

(esim. Korona pahensi asunnottomien tilannetta: "Meille kaikille on annettu ohjeeksi pysyä 

kotona. Mitä jos kotia ei ole?”, 17.10.2020.) Työntekijät toivat esiin havaintojaan esimerkiksi 

blogikirjoituksessa (Viskari & Kesänen, 2020), ja työyhteisöjen yhteisissä sosiaalisissa 

raporteissa (esim. Etsivän lähityön katuhavaintoja maaliskuu 2020), joissa kuvattiin 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteen kohtuuttomuutta. Sitä syvensi se, että 

koronapandemian vuoksi useat asunnottomille päihteidenkäyttäjille tärkeät julkiset tilat, 

päiväkeskukset ja tilapäismajoitukset rajasivat aukioloaikojaan ja kävijämääriään sekä osa 

suljettiin kokonaan. Monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät joutuivat tilanteeseen, jossa he 

joutuivat viettämään enemmän aikaa ulkona kuin aiemmin. Samaan aikaan Suomessa oli talvi. 

Asunnottomuuden ja päihdeongelman vuoksi ihmiset eivät pystyneet huolehtimaan itsestään 

riittävällä tavalla. (Mt., 2020.)
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Asunnottomat päihteidenkäyttäjät olivat väsyneitä, nälkäisiä ja tavallista huonommassa kunnossa.

Osalla heistä hygienian hoito oli puutteellista. Monet eivät myöskään mahtuneet tai muusta 

syystä päässeet yöllä sisätiloihin lepäämään, vaan joutuivat yöpymään esimerkiksi yleisissä 

vessoissa (kaupungin vihreät vessat), rautatieasemalla ja kauppakeskuksien tiloissa. (Viskari, 

2020.) Etsivän lähityön työntekijöiden katuhavaintojen mukaan monilla kaduilla kohdatuista 

henkilöistä oli useita samanaikaisia terveysongelmia, kroonisia sairauksia ja lisäksi he kuuluivat 

koronan riskiryhmään. Kaduilla kohdatut henkilöt kysyivät työntekijöiltä esimerkiksi avoinna 

olevista ruokajakelupaikoista, päihdepalveluista ja majoitusvaihtoehdoista 

koronarajoitustoimenpiteiden aikana. (Etsivän lähityön katuhavaintoja maaliskuu 2020.)

Tutkielmani aihe nousi ammatillisesta kiinnostuksestani asunnottomia päihteidenkäyttäjiä ja 

heidän tilannettaan kohtaan. Työssäni aikuissosiaalityössä kohtasin tilanteita, joissa asunnottomia

päihteidenkäyttäjiä oli vaikea tavoittaa ja saada avun sekä palvelujen piiriin. Sain 

sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 §:n pykälän mukaisia yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen 

tarpeen arvioimiseksi eli ns. huoli-ilmoituksia muilta viranomaisilta, joilla on sosiaalihuoltolain 

mukainen ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Keskityn tutkielmassani tutkimaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta ja rajaan 

tutkimukseni ulkopuolelle sellaiset asunnottomat, joilla ei ole päihdehäiriön oireita. 

Koronapandemian vuoksi asunnottomien päihteidenkäyttäjien heikentynyt asema on 

ajankohtainen aihe. Haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien, kuten 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien, on ollut haastava saada tarvitsemiaan palveluja tai kiinnittyä 

niihin jo ennen koronapandemiaa. Lisäksi asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta on ollut 

vaikea saada ensikäden tietoa (Koponen, Liukko & Muurinen, 2020, s. 5), ja siksi tutkimustieto 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta on tärkeää palveluiden kehittämisen kannalta. 

Lisäksi asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta koronapandemian aikana on tutkittu 

toistaiseksi Suomessa vähän ilmiön tuoreuden vuoksi. On kuitenkin olemassa etsivän lähityön 

työntekijöiden katuhavainnoista koostettuja sosiaalisia raportteja koronapandemian ajalta (esim. 

Etsivän lähityön katuhavaintoja maaliskuu 2020), joita käytän lähteinä tässä omassa 

tutkielmassani. Etsivän lähityön katuhavainnot vastaavat monilta osin omaa tutkimusaineistoani.
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Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu stigman käsitteen ympärille. Erving Goffmanin 

(1986) mukaan stigma voidaan määritellä ilmiöksi, jossa jokin yksilön identiteettiin liittyvä piirre

tai ominaisuus estää täyden sosiaalisen hyväksynnän. Tästä on kyse esimerkiksi silloin, kun 

ihmistä vältellään sen vuoksi, että hän käyttää päihteitä ja hänellä on päihdehäiriö. Tämän lisäksi 

koronatartunta, kuten muutkin infektiot, voivat edistää sosiaalista leimautumista. On arvioitu, että

päihteidenkäyttäjistä tulee julkisesti näkyvämpiä koronarajoitustoimenpiteiden aikana, mikä 

puolestaan lisää stigman ja syrjinnän riskiä. (Kesten ym, 2021.)

Keräsin oman tutkimusaineistoni haastattelemalla alkusyksyn 2021 aikana kuutta (6) Helsingin 

kaupungin työntekijää, jotka olivat kohdanneet asunnottomia päihteidenkäyttäjiä omassa 

työssään koronapandemian aikana. Haastatellut työntekijät työskentelivät Helsingin kaupungin 

palveluissa, kuten etsivässä lähityössä, kohtaamispaikka Symppiksessä, ruoka-avussa, 

Hietaniemen palvelukeskuksessa ja päihdepalvelujen yksikkö Jelpissä. Valitsin haastateltavikseni 

Helsingin kaupungin työntekijöitä, sillä arvelin asunnottomien päihteidenkäyttäjien tavoittamisen

haastatteluja varten vaikeaksi ja toisaalta olin oman työni vuoksi kiinnostunut juuri Helsingin 

kaupungin työntekijöiden havainnoista.

Tutkielma etenee seuraavasti. Seuraavassa luvussa määrittelen tutkielmani kannalta keskeiset 

käsitteet sekä luon katsauksen aiempaan tutkimukseen. Luvussa 3 esittelen tutkimuksen 

teoreettista taustaa. Luvussa 4 esittelen koronapandemiaa ja koronarajoitustoimenpiteitä. Luvussa

5 esittelen tutkimuksen tavoitteen, käytettävän aineiston sekä analysointimenetelmän. Luvussa 6 

etenen tutkimusaineiston analyysiin. Luvussa 7 pohdin tarkemmin tutkimuksen tuloksia ja jatko 

tutkimusaiheita.
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2 ASUNNOTTOMUUS JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ

2.1 Asunnottomuuden ongelmakohtia

Tässä tutkielmassa määrittelen asunnottomaksi päihteidenkäyttäjäksi henkilön, jolla ilmenee 

päihdehäiriön oireita ja joka on virallisesti asunnoton eli henkilöllä ei ole omaa vuokra-asuntoa, 

ja hän elää ulkona, kaduilla, rappukäytävissä, asuntoloissa tai asumispalveluyksiköissä, 

kuntouttavissa yksiköissä tai tilapäisesti tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi. (Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus, 2020.)

Asunto on jokaisen ihmisen perusoikeus ja tarve. Oma asunto tarjoaa suojaa, yksityisyyttä ja 

turvaa. Oma asunto on paikka, jossa voi levätä, peseytyä ja huolehtia omista perustarpeista. 

Asunnottomalla näitä mahdollisuuksia ei ole. Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 3 948 yksin 

elävää asunnotonta. Yksin elävistä asunnottomista 65% majoittui tilapäisesti tuttavien tai 

sukulaisten luona. Ulkona yöpyi noin 655 henkilöä. Asuntoloissa tai majoitusliikkeissä asui 334 

asunnotonta. Asunnottomia naisia oli 891 ja heidän osuutensa asunnottomista oli noin 23 %.  

Asunnottomia miehiä oli 3 057. Asunnottomia maahanmuuttajia oli 720. Kaikista asunnottomista 

valtaosa oli pääkaupunkiseudulla (47%). (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, 2022.)  

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan julkisen vallan tulee edistää jokaisen oikeutta omaan 

asuntoon. Asunnottomien tilannetta on pyritty parantamaan Asunto ensin mallin avulla. Asunto 

ensin- mallin perusperiaatteena on, että jokaisella on oikeus omaan asuntoon eikä oikeutta omaan

asuntoon ole sidottu vaatimukseen päihteettömyydestä (Rönkä & Markkula, 2020, s. 94). Asunto 

ensin mallissa asunnon hankkiminen nähdäänkin ensisijaisena tukitoimena muihin mahdollisiin 

tukitoimiin nähden, sillä omassa asunnossa asumisen nähdään edesauttavan muiden sosiaalisten 

ja terveydellisten haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi työskentelyllä pyritään tukemaan 

osallisuutta asunnottoman päihteidenkäyttäjän omaa elämää koskevissa asioissa, kiinnittymistä 

ympäröivään yhteisöön sekä vahvistamaan yhteydenpitoa, esimerkiksi omiin perheenjäseniin. 

(Asunto ensin, 2018.)

Leena Lehtonen ja Jari Salonen (2008) ovat tutkineet asunnottomuuden monia kasvoja. 

Tutkimuksen mukaan asunnottomien määrä on vähentynyt Suomessa muun muassa 

asunnottomuustyön ansiosta. Suomen asunnottomuuspolitiikan rakenteellisena heikkoutena on 

nähty olevan sen riippuvuus asuntomarkkinoilla tapahtuvista muutoksista. Näin ollen
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vuokra-asuntomarkkinoiden kiristyminen näkyy asunnottomuuden lisääntymisenä. 

Asunnottomuuden ehkäisyn ongelmana on ollut se, että reagoidaan vasta sitten, kun vahinko on 

jo tapahtunut eli toisin sanottuna liian myöhään. Tavoitteena tulisi sen sijaan olla varhainen 

puuttuminen, jossa korostuu asunnottomuusriskin tunnistaminen, ennen kriisiä tapahtuva 

puuttuminen sekä tilanteen huonontumisen ehkäiseminen. Asunnottomuuteen on vaikuttanut 

terveyspalvelujen rakennemuutokset. Terveyspalveluissa painopiste on siirtynyt yhä enemmän 

avohoitoon. Mielenterveysongelmista kärsivät tarvitsevat yhä enemmän tuetumpaa asumista. Sen

sijaan päihteidenkäyttäjien asema asuntomarkkinoilla on aina ollut heikko.

Riitta Granfelt ja Saija Turunen (2021) ovat tutkineet naisten asumispolkuja, saatua tukea ja 

kodin merkitystä asunnottomuutta kokeneille tai asunnottomuusuhan alla eläneille naisille. 

Tutkimuksen mukaan naisten asunnottomuus näyttäytyy tyypillisesti piilo asunnottomuutena. 

Asumispalveluissa, kuten asumispäivystyksessä ja tilapäisen tuetun asumisen 

asumisvaihtoehdoissa, toistui kokemus siitä, että palvelut eivät vastaa riittävästi naisten tarpeita. 

Palvelut ovat suunnattu enemmän päihdeongelmaisille miehille.

Ulla Salovaara (2019) on puolestaan tutkinut yhteisöstä erottamisen ja siihen takaisin liittymisen 

mahdollisuuksia rikostaustaisten naisten elämässä. Tutkimuksen mukaan asunnon saaminen 

merkitsi naisille yöpaikan ja oman paikan saamisen lisäksi mahdollisuutta vaatteiden vaihtoon, 

pyykinpesuun sekä suihkuun.  Naisille oma asunto symboloi kuulumista johonkin (vrt. 

paikattomuus) ja mahdollisti integroitumisen yhteiskuntaan. Oma asunto oli merkki siitä, että 

kykeni täyttämään yhteiskunnan odotukset. Asunnottomuus puolestaan saattoi tuntua torjuntana 

tai sosiaalisena hylkäämisenä sekä tunteena siitä, että ei kelpaa, eikä kykene täyttämään 

yhteiskunnassa vaadittuja odotuksia ja ominaisuuksia.

Suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään kuuluu kiinteänä osana viranomaisasiointi, kuten 

erilaisten lomakkeiden (esim. asunto- ja etuushakemukset) täyttäminen ja niihin liittyvien 

ohjeistusten ymmärtäminen. Tämän hallitseminen on osoitus siitä, että on saavuttanut 

normatiivisen kansalaisuuden aseman. Joillekin tämän taidon haltuun ottaminen on kuitenkin 

vaikeaa. Joidenkin tilanne on sellainen, että esimerkiksi asumisen perustaidot, kuten asunnon 

pitäminen ja siihen liittyvä vuokran maksu, vaativat harjoittelua. Pitkään jatkunut päihteiden 

käyttö vie voimavaroja, jolloin voimia ei enää jää perusasioiden hoitamiseen ja selvittämiseen. 

Viranomaisasiointia saattaa lisäksi vaikeuttaa se, että lähtökohtaisesti oletetaan asioinnin olevan 

yhtä helppoa kaikille.  (Salovaara, 2019, s. 207-208.) Aiempi vuokravelka, leimautuminen
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päihteidenkäyttäjäksi ja menetetyt luottotiedot ovat usein este oman vuokra-asunnon saamiselle. 

Maksamatta jäänyt vuokravelka voi estää sijoittumisen myös kaupungin omiin vuokra-

asuntoihin. (Manninen & Tuori, 2005, s. 10–11.)

Asunnottomana eläminen tuo mukanaan stressiä, huolta, pelkoa, väsymystä ja turhautumista. 

Väsymystä aiheuttaa muun muassa se, että nukkumiseen liittyy erilaisia haasteita, kuten pelkoa 

joutua väkivallan tai varkauden uhriksi unen aikana. Asunnottomuuden on nähty lisäävän 

päihteidenkäyttöä tai käytön riskiä, koska se on keino selviytyä ja paeta haastavaa tilannetta, 

jonka asunnottomuus luo. (Saukkonen, 2015, s. 31-39.) Asunnottomilla on lisäksi nähty 

esiintyvän erilaisia traumoja, tartunta- ja loistauteja sekä erilaisia vammoja, kuten haavoja, 

yliannostuksia, murtumia, paleltumia ja nivelten sijoiltaan menoja sekä myrkytystiloja. Usein 

nämä ovat seurausta juuri päihteiden käytöstä. (Erkkilä & Stenius-Ayoade, 2009, s. 84-115.)

                                                                 

Yksityisyyden puute, turvattomuus ja epätietoisuus lisäävät hallitsemattoman päihteidenkäytön 

riskiä ja vaikeuttavat elämänhallintaa. Hallitsematon päihteidenkäyttö saattaa näkyä 

piittaamattomuutena esimerkiksi omien asioiden hoitamista kohtaan. Asunnottomuuden tuoma 

turvattomuus ja hallitsematon päihteidenkäyttö voivat johtaa erilaisiin mielenterveysongelmiin. 

Mielenterveysongelmat jäävät usein vaille tarvittavaa hoitoa asunnottomuuden vuoksi. (Lehtonen

& Salonen, 2008, s. 10 – 32.) Erilaiset persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä asunnottomilla 

päihteidenkäyttäjillä. Epävakaa ja epäsosiaalinen persoonallisuus ovat päihteidenkäyttäjien 

yleisimmät persoonallisuushäiriöt. (Laine, 2002.)

Kaduilla elämä on epävarmaa ja turvatonta, minkä vuoksi kaikki vähäisetkin luottamukseen 

perustuvat vuorovaikutussuhteet, kuten esimerkiksi suhde omaan työntekijään, tuovat turvaa 

asunnottomalle muuten turvattomassa ja vaikeassa elämäntilanteessa. (Lehtonen, 2020, s. 36-37.)
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2.2 Päihdehäiriö, päihteiden käyttö ja päihdemaailma

Tässä tutkielmassa eri päihteitä ei eritellä, vaan päihteinä pidetään kaikkia huumausainelaissa 

(2008/373) 3§:n pykälän mukaisia terveydelle vaarallisina määriteltyjä aineita sekä 

päihdehuoltolain (1986/41) 2 §:n pykälän määrittelyn mukaisesti alkoholijuomaa tai muuta 

päihtymystarkoituksessa käytettävää ainetta. Myös lääkkeet voidaan lukea päihteiksi silloin, kun 

niitä käytetään päihtymystarkoituksessa. Alkoholi- ja huumekulttuuri ovat Suomessa erittäin 

vahvasti kietoutuneet yhteen ja myös lääkeaineilla on sekakäytössä iso rooli. Erityisesti 

opioidipohjaisten lääkkeiden, rauhoittavien bentsodiatsepiinien sekä alkoholin ja kannabiksen 

sekakäyttö on yleistä. (Tammi, Pitkänen & Perälä, 2011, s. 47–52.)

Tyypillisesti päihteiden käyttö on yleisempää nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. 

Päihteiden käyttö on tutkimusten mukaan yleisintä 25–34-vuotiailla ja toiseksi yleisintä 35–44-

vuotiailla. Päihteiden sekakäyttö on yleistä. Noin kolmasosa päihteidenkäyttäjistä on 

pääkaupunkiseudulla. On arvioitu, että päihteitä on saatavilla eniten Etelä-Suomessa 

maantieteellisestä sijainnista johtuen. Tämä puolestaan voi houkutella päihteidenkäyttäjiä Etelä-

Suomeen muualta maasta. (Rönkä & Markkula, 2020, s. 38-42.)

                                                              

Tutkimusten mukaan Suomen päihteidenkäyttökulttuuri poikkeaa jossain määrin muista 

Pohjoismaista. Muissa maissa paljon esimerkiksi huumekuolemia aiheuttava heroiini on 

Suomessa harvinainen. Suomen huumeisiin liittyvät ongelmat painottuvat pitkälti sekakäyttöön. 

Esimerkiksi alkoholi, rauhoittavat lääkeaineet ja buprenorfiini aiheuttavat joka vuosi 

huumekuolemia. Huumekuolleisuus on yhteydessä sosiaaliseen ja taloudelliseen huono-

osaisuuteen. Erityisesti juuri sosiaaliset tekijät näyttävät liittyvän vahvasti kuolemiin, joiden 

kuolemansyy on huumeisiin liittyvä päihdehäiriö. Vuosina 2000 ja 2008 suurin osa 

huumemyrkytyksiin kuolleista sai perustoimeentulotukea. Myös työkyvyttömyyseläkkeellä 

olevat kuuluvat huumekuolemien riskiryhmään. Erilaiset mielenterveyshäiriöt, joihin 

päihdehäiriö kuuluu, ovat yleisiä työkyvyttömyyseläkkeen myöntöperusteita.  (Rönkä & 

Markkula, 2020, s. 89-91.)

Koronapandemian aikana vuonna 2020 huumausaineisiin kuoli Suomessa 258 henkilöä. 

Kuolleista 202 oli miehiä, ja 56 naisia. Miesten huumekuolemat lisääntyivät, kun taas naisia kuoli

huumeisiin yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Erityisesti nuorten miesten huumekuolemat 

lisääntyivät, ja miehet kuolivat huumeisiin naisia nuorempina. Huumeisiin kuolleiden keski-ikä
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oli miehillä 30 vuotta ja naisilla 37 vuotta. Huumekuolemista 67 % oli tapaturmaisia 

myrkytyskuolemia, yleensä moniainemyrkytyksiä. Vaikuttavimpana aineena oli useimmiten 

synteettinen lääkeopioidi, kuten buprenorfiini. Tapaturmaiseen huumeiden yliannostukseen kuoli 

173 henkilöä. Huumeiden pitkäaikaiseen käyttöön tai huumeriippuvuuteen liittyviä kuolemia oli 

50. Lähes kaikki tapaukset liittyivät sekakäyttöön. Noin joka kymmenes huumekuolema oli 

itsemurha. Huumeilla tehtiin 27 itsemurhaa, ja yli puolet huumeilla tehdyistä itsemurhista oli 

naisten tekemiä. (Suomen virallinen tilasto, 2022.)

Suomessa päihteiden käyttöä on pyritty vähentämään ehkäisevällä päihdetyöllä. Päihteiden 

käytön haittojen vähentämisessä työskentely kohdistuu päihteitä käyttäviin henkilöihin. 

Peruslähtökohtana on tarjota palvelua, joka on maksuton, tuomitsematon, luottamuksellinen ja 

anonyymi. Työskentelyn tavoitteena on vähentää päihteiden käytöstä johtuvia sosiaalisia (esim. 

syrjäytyminen), terveydellisiä (esim. tartuntatautien leviäminen, sekakäyttö, huumekuolleisuus) 

ja taloudellisia (esim. rikollisuus) haittavaikutuksia.  Näihin tavoitteisiin pyritään muun muassa 

terveys- ja palveluneuvonnan, vertaistoiminnan ja puhtaiden käyttövälineiden tarjoamisen avulla.

Lisäksi viime vuosina on keskusteltu pistämällä huumeita käyttäville suunnatuista valvotuista 

käyttöhuoneista ja niiden mahdollisuuksista päihdehaittojen vähentämiseen. Helsingin kaupunki 

esitti vuonna 2020 sosiaali- ja terveysministeriölle erillislain säätämistä, jotta Helsingissä olisi 

mahdollista kokeilla tällaista valvottua käyttöhuonetta. (Rönkä & Markkula, 2020, s. 49-55.)

Päihteiden käytöstä on tehty tutkimusta niin Suomessa kuin ulkomailla. Suomessa Mari Somppi 

(2008) on tutkinut asunnottomien päihdeongelmaisten miesten elämää. Somppi havaitsi, että 

monilla miehillä oli ollut jo lapsuuden perheessä päihteiden käyttöä, ja oma käyttö oli alkanut 

nuorena. Päihteiden käyttö aiheutti miesten elämässä työttömyyttä, masennusta, ahdistusta, 

ihmissuhde- ja parisuhdeongelmia sekä asunnottomuutta. Sanna Väyrynen (2007) on tutkinut 

nuorten naisten huumausaineiden käyttöä ja siihen liittyvää elämää. Väyrysen mukaan naisten 

elämään vaikuttaa huumeiden tarjoamat erilaiset elämäntapamahdollisuudet, irrallisuus sekä 

kiinnijäämisen ja kiinnittymisen ongelmat. Naisille päihdemaailmasta irrottautuminen ja 

yhteiskuntaan takaisin kiinnittyminen ovat haasteellisia asioita. Päihdemaailma on marginaalinen 

ja poikkeava elinympäristö. Ihmissuhteet syntyvät päihdeyhteisön ja siellä vallitsevien arvojen 

sekä hierarkian kautta. Päihteiden käytön avulla usein vältellään negatiivisten asioiden 

kohtaamista, ja samalla kokeillaan päihdekokeilujen kautta omia rajoja.
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Yhdysvalloissa Richard Christensen (2014) on tutkinut asunnottomia, joilla on ollut 

mielenterveys- tai päihdeongelmia. Christensenin mukaan hoitamaton mielenterveys- tai 

päihdeongelma voivat molemmat olla seurausta asunnottomuudesta, kaduilla ja 

tilapäismajoituksissa vietetystä elämästä. Moniongelmaiset asunnottomat tarvitsevat erityisiä 

palveluita, ja tämän vuoksi Yhdysvalloissa on kehitetty Integreted Medical Home malli. Tämän 

mallin ideana on, että kaikki palvelut, kuten perusterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja 

päihderiippuvuuden hoito olisi mahdollista saada saman katon alta. Aiemmin kaikki palvelut 

olivat hajautettuina eikä tieto kulkenut eri palveluiden välillä. Se vaati myös huomattavaa 

aktiivisuutta asunnottomalta päihteidenkäyttäjältä itseltään hakeutua erikseen näihin kaikkiin eri 

palveluihin. (Mt., s. 125-131.)

Johanna Ranta (2020) on tutkinut huumeita käyttävien matalan kynnyksen palvelun 

institutionaalista arkitoimintaa. Rannan mukaan päihteiden käyttö vähentää voimavaroja, jolloin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutuminen on vaikeampaa. Päihteiden käyttöön liittyy häpeän 

tunteita sekä yhteiskunnallista stigmaa. Julkiset tilat ovat organisaation ja sen työntekijöiden 

vallan alaista aluetta, joissa vierailevan asiakkaan odotetaan sopeutuvan organisaation tarjoamiin 

rooleihin. Jos työntekijän ja asiakkaan välille on muodostunut hyvä luottamussuhde, voivat 

kahdenkeskiset tukikeskustelut toimia terapeuttisina. Julkisten tilojen ulkopuolella ei kuitenkaan 

ole näitä institutionaalisten roolien ja asemien perusteella nimettyjä paikkoja, jolloin kohtaamiset 

voivat tapahtua luontevammassa ilmapiirissä. Jalkautuva työntekijä pääsee virastotyöntekijää 

aidommin asiakkaan lähelle, on paremmin tavoitettavissa ja kohtaaminen tapahtuu ilman 

ennakko-odotuksia (Roivainen, 2008, s. 29‒32). Kaduilla esiintyvät häiriöt tulevat paremmin 

jalkautuvien työntekijöiden kuin virastotyöntekijöiden tietoon (Kettunen, 2013, s. 63). Asiakkaan 

ja työntekijän kohtaamiset kadulla ovat yleensä suunnittelemattomia, jolloin asiakkaan fyysinen 

ja psyykkinen vointi on todellinen (Männistö, 2012, s. 126).
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3 YHTEISKUNNALLINEN STIGMA

3.1 Stigma, häpeäleima ja sosiaalinen leimautuminen

Stigman käsite sai alkunsa antiikin Kreikasta. Stigma tarkoitti polttomerkkiä, joka oli tehty 

fyysiseen kehoon. Polttomerkki osoitti kantajansa olevan epätoivottu, vältettävä ja hävettävä. 

Tavallisesti fyysisesti polttomerkityt olivat orjia, rikollisia tai muuten yhteiskunnallisesti 

halveksutussa tai alemmassa asemassa olleita henkilöitä. Poikkeavuutensa ja ulospäin 

näkyvyytensä lisäksi stigma merkitsi tartunnan uhkaa, jolloin kanssakäymistä polttomerkittyjen 

kanssa pyrittiin ensisijaisesti välttämään. (Goffman, 1963; Korkeila, 2011, s. 20.) Keskiajalla 

iholla näkyvät merkit, kuten erilaiset ihottumat ja ihosairaudet, tulkittiin siten, että niiden 

kantajan oletettiin syyllistyneen huonoon, syntiseen ja normeja rikkovaan elämään. Ajateltiin 

myös, että henkilö kärsi luonteenheikkoudesta. Myöhemmin tutkijat ovat päätelleet, että yhteisö 

tarvitsi stigmatisoituja henkilöitä vahvistamaan yhteisön sisäistä normaaliutta ja 

yhteenkuuluvuutta. (Kaltiala-Heino, Poutanen & Välimäki, 2001.)

Nykyään stigmasta puhutaan häpeäleima- käsitteen avulla. Häpeäleima viittaa ei-toivottuun 

sosiaaliseen leimautumiseen, fyysisen konkreettisen polttomerkin sijaan. (Goffman, 1963; 

Korkeila, 2011, s. 20.) Häpeäleimaa esiintyy kaikissa kulttuureissa. Yleisesti hyväksyttyjen 

tapojen vastaisesti käyttäytyviä henkilöitä on haluttu rangaista ja eristää yhteisön ulkopuolelle. 

(Korkeila, 2011, s. 22; Aalto & Vuorela, 2011.)  Sosiaalinen ei-toivottu leimautuminen voi liittyä 

suoraan fyysiseen kehoon tai esimerkiksi yksilölliseen luonteeseen. Leimautumista voivat 

aiheuttaa muun muassa mielenterveyshäiriöt, vankeustuomiot, riippuvuudet, alkoholismi, 

homoseksuaalisuus, työttömyys, kehon epämuodostumat, petollisuus, itsemurhayritykset tai 

radikaali poliittinen käyttäytyminen. Kaikissa näissä eri tapauksissa leimautumisesta löytyy 

samat sosiologiset piirteet: yksilöllä, joka olisi voitu ottaa helposti vastaan tavallisessa 

sosiaalisessa kanssakäymisessä, on piirre, joka vangitsee huomion ja luo stigman. Leimautunutta 

henkilöä kohtaan saatetaan harjoittaa syrjintää, usein ajattelematta, ja syrjintä puolestaan 

vähentää henkilön elämän mahdollisuuksia. (Goffman, 1997.)
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Sosiaalinen ympäristö, jossa käytetään päihteitä, on aina ympäristö, jossa leimautumisen riski on 

suuri (Kesten ym, 2021). Leimautumisen vaikutukset saattavat ulottua lähipiiriin asti, jolloin 

myös henkilön lähipiiri saattaa joutua leimautumisen ja syrjinnän kohteeksi. Ihmiset tiedostavat 

varsin hyvin vahvojen stigmojen vaikuttavuuden, mikä lisää haluttomuutta tutustua ja viettää 

aikaa stigmaa kantavien parissa. (Goffman, 1986, s. 17- 25.)

Leimautunut henkilö usein itse olettaa, että hänen erilaisuudestaan tiedetään jo tai se on ilmeistä 

paikan päällä sosiaalisessa tilanteessa ja ympäristössä. Lisäksi leimautuneella henkilöllä on 

taipumus pitää itseään koskevia uskomuksia totena. Hän voi havaita, että muut eivät hyväksy 

häntä stigman vuoksi, eivätkä ole valmiita ottamaan yhteyttä häneen "tasa-arvoisin perustein". 

Tällöin häpeästä voi tulla keskeinen tunne. Häpeän tuoman tuskallisen tunteen vuoksi henkilö 

saattaa irrottautua todellisuudesta, ja pyrkiä välttämään kontakteja muiden kanssa. Henkilö 

saattaa välttää liikkumista alueilla, joissa hän olettaa muiden olevan. Henkilö saattaa kokea 

tyytymättömyyttä, jos esimerkiksi vieraat henkilöt ilmaisevat asioita liittyen henkilön tilaan tai 

jos he tarjoavat apua, jota henkilö ei halua tai koe tarvitsevansa. Sosiaalisissa tilanteissa, joissa 

henkilön tiedetään kokevan tai joissa tiedetään olevan leimautumista, on todennäköisesti mukana 

myös levottomuutta. (Goffman, 1997.)

Stigman tiedetään aiheuttavan kantajassaan epävarmuutta, eikä henkilö välttämättä tiedä, miten 

muut suhtautuvat häneen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Stigman kantaja saattaa stigmastaan 

riippuen joutua pohtimaan, tietääkö muut hänen kantavan kyseistä stigmaa. Jos stigman kantaja 

häpeää kantamaansa stigmaa, tai ei halua paljastaa sitä muille, saattaa hän joutua esimerkiksi 

muuttamaan omaa käytöstään muiden seurassa. (Goffman, 1986, s. 17- 25.) Jos stigma ei ole 

välittömästi ulospäin näkyvä, stigmatisoitunut voi yrittää pitää sen salassa. Hän saattaa myös 

antaa ymmärtää, että piirre, jota hän ei pysty kokonaan peittämään, johtuu jostakin muusta kuin 

kyseisestä stigmasta. Esimerkiksi omien vertaisten seuraan liittyminen voi tarjota mahdollisuuden

hengähtämiseen ja sosiaaliseen hyväksyntään. Vertaiset voivat tarjota ymmärtävää tukea. 

(Goffman, 1997.) Pyrkimys välttää julkinen stigmatisoituminen voi pahimmillaan johtaa muun 

muassa terveydellisten oireiden salaamiseen, lääketieteellisen hoidon hakemisen viivästymiseen 

ja kuntoutumisen epäonnistumiseen (Kaltiala-Heino, Poutanen & Välimäki, 2001).
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Bruce Link ja Jo Phelan (2001) ovat tutkineet stigman käsitettä ja sitä, miten stigma vaikuttaa 

elämän mahdollisuuksiin. He lähestyvät stigman käsitettä rakenteellisesta näkökulmasta. Heidän 

mukaansa stigmaa esiintyy ainoastaan silloin, kun kaikki stigman eri osa-alueet toteutuvat eli 

tilanteessa, jossa esiintyy leimaamista, stereotypisointia, eriyttämistä, statuksen menetystä sekä 

syrjintää. Heidän mukaansa stigmatisointi toteutuu, kun henkilön ominaisuuksia käytetään 

henkilön luokittelemiseksi, esimerkiksi tiettyyn ihmisjoukkoon, kuten asunnottomiin 

päihteidenkäyttäjiin, kuuluvaksi, ja näin normaalista poikkeavaksi. Stigmatisaatioon kuuluu 

stereotypian kiinnittäminen itse leimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että leimattua henkilöä aletaan 

pitää vähempiarvoisena. Stigmatisoituja henkilöitä pidetään omana tiettynä eriytettynä 

ryhmänään ja keskenään samankaltaisina. Statuksen aleneminen puolestaan liittyy 

identiteettiperusteisiin ulossulkemisen käytäntöihin yhteiskunnassa, joilla yksilöä painetaan alas 

sosiaalisessa hierarkiassa. Ulossulkeminen ja alas painaminen saattavat vaikeuttaa sosiaalisen 

tuen ja palveluiden piiriin hakeutumista, ja pääsemistä. Stigmatisaatioon kuuluu syrjintää, joka 

voi olla yksilöön itseensä suoraan kohdistuvaa tai rakenteellista syrjintää. Mikäli yksilöllä on jo 

ennestään alhainen sosiaalinen status, voi syrjintä muodostua aiempaa intensiivisemmäksi. 

Henkilön ominaisuuksien leimaavuus nähdään olevan kuitenkin vaihtelevaa ja tilannesidonnaista.

(Mt., s. 364-371.)

Tuomo Laihiala (2018) on tutkinut kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista huono-osaisuuden, 

häpeän ja ansaitsevuuden näkökulmista. Laihialan mukaan ihmiset vertailevat ja asemoivat 

itsensä suhteessa muihin ryhmiin, ja tällä on valtava merkitys oman identiteetin rakentumisen 

kannalta. Leimattu identiteetti pyritään usein piilottamaan, koska siihen liittyy häpeän tunteita ja 

häpeän pelkoa. Häpeää kuvataan kivuliaaksi tunnetilaksi, ja se on yhteydessä useisiin haitallisiin 

psyykkisiin tiloihin, kuten ahdistukseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Häpeä syntyy 

epäonnistumisista niin omien kuin ulkopuolelta asetettuihin vaatimuksiin nähden. Häpeän 

kokemisesta on erotettu kaksi muotoa, jotka ovat henkilökohtainen häpeä ja sosiaalinen häpeä. 

Sosiaaliseen häpeään liittyy pelkoa oman tilan paljastumisesta muille. Häpeän kokeminen voi 

olla esimerkiksi pelkoa tulla nähdyksi sellaisessa tilanteessa, jonka henkilö kokee epämukavaksi, 

ja jossa hänellä on riski stigmatisoitua tiettyyn ryhmään. Usein haavoittuvassa asemassa olevat 

kokevat olonsa toivottomaksi, jos heihin kohdistuu samanaikaisesti niin henkilökohtaista kuin 

sosiaalistakin häpeää. Henkilö saattaa yrittää pelastaa omat kasvonsa vetäytymällä piiloon, ja 

ottamalla etäisyyttä muihin yhteiskunnan jäseniin. (Mt., s. 32-35.)
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3.2 Asenteet päihde- ja mielenterveyskuntoutujia kohtaan

                                                            

Yleinen suhtautuminen päihteidenkäyttäjiä kohtaan on ollut valitettavan negatiivista ennen 

koronapandemiaa. Päihteidenkäyttäjiä on pidetty vaarallisina ja epäluotettavina. Ihmiset eivät ole 

halunneet viettää aikaa tai työskennellä tiiviisti henkilön kanssa, jolla on päihteiden käyttöä ja 

päihdehäiriö. On havaittu, että ihmisten on helpompi hyväksyä päihteidenkäyttäjiä koskevat 

syrjivät kuin sallivat käytännöt. (Schneider ym, 2021.)

                                                                   

Elina Virokannas (2017) on tutkinut eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita 

palvelujärjestelmässä. Virokannaksen mukaan huumeita käyttävien naisten heikko taloudellinen 

tilanne ja päihteidenkäytöstä seuranneet terveysongelmat aiheuttavat haavoittuvuutta ja 

riippuvuutta julkisen sektorin palveluista. Asioiminen palvelujärjestelmässä ei ole kuitenkaan 

täysin ongelmatonta. Asiointi synnyttää kokemuksia päihteidenkäyttäjäksi leimautumisesta ja 

väliinputoamisesta. Huumeita käyttävät naiset kokivat, että heidän oli vaikeampi saada palveluita

sen jälkeen, kun heidät oli leimattu. Myös kohtelu asioinnin yhteydessä oli tämän jälkeen 

huonompaa, piittaamatonta ja nöyryyttävää. Kohtelu sisälsi ääneen lausumattoman 

suhtautumisen, jonka viesti oli, että päihteidenkäyttäjää ei tarvitse hoitaa, koska 

päihteidenkäyttäjä on itse aiheuttanut oman avuntarpeensa. Suomalainen palvelujärjestelmä 

näyttäytyi monille kontrolloivana, kasvottomana ja byrokraattisena järjestelmänä. Naiset kokivat 

myös, että huumeita käyttävän oli asetuttava tiettyyn muottiin, jotta hän pääsisi palveluiden 

piiriin. Näin ollen palvelut tuntuivat olevan vain tietyntyyppisiä asiakkaita varten. Onkin arvioitu,

että kokonaan vaille palvelua jäävien osuus päihteidenkäyttäjistä on huomattava. (Mt., 2017, s. 

274-281.)

Essi Rovamo ja Timo Toikko (2019) ovat tutkineet päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden 

kokemuksia asiakkaisiin, työhön ja itseensä kohdistuvaan stigmaan liittyen. Heidän mukaansa 

stigma vaikuttaa monella eri tavalla päihde- ja mielenterveyskuntoutujien elämään, esimerkiksi 

kaventamalla sosiaalista verkostoa, laskemalla itsetuntoa, lisäämällä työttömyyttä ja syrjintää. 

Lisäksi koetun stigman on todettu vähentävän hoitoon hakeutumista ja sitoutumista. Tutkimuksen

mukaan negatiiviset asenteet päihde- ja mielenterveyskuntoutujia kohtaan ilmenevät esimerkiksi 

negatiivisina puheilmauksina, kuten halveksumisena ja nimittelynä. Lisäksi päihdekuntoutujiin 

kohdistetaan negatiivisempia mielikuvia kuin mielenterveyskuntoutujiin. (Mt., s. 281-291.)
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Beate Schulzen ja Matthias Angermeyerin (2003) mukaan päihde- ja mielenterveysasiakkaiden 

kokemia fyysiseen kehoon liittyviä somaattisia oireita saatetaan vähätellä ja epäillä 

mielikuvituksen tuotteeksi. Heidän mukaansa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät 

henkilöt kohtaavat epäkunnioittavaa kohtelua, ja he joutuvat jonottamaan tarvitsemaansa hoitoa 

pidempään kuin muut. Stigmalla on siis huomattavia vaikutuksia mielenterveys- ja 

päihdeasiakkaiden yleiseen hyvinvointiin.             
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4 KORONAPANDEMIA

                                                                                                          

4.1 Koronavirus ja poikkeusolot

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (2021) mukaan Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 

keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi varmistui uusi, aiemmin tuntematon koronavirus 

(SARS-CoV-2).  Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19, joka 

tulee sanoista corona, virus, disease. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan 

koronavirusepidemia muuttui pandemiaksi maaliskuussa 2020 (Koronavirus: ”WHO: 

Koronavirusepidemia on muuttunut pandemiaksi”, 11.3.2020).

Suomen valmiuslain (1552/2011) tarkoituksena on poikkeus oloissa suojata väestöä, turvata maan

toimeentulo ja ylläpitää perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Valmiuslain 3§:n pykälän mukaan 

poikkeusoloksi luokitellaan muun muassa vaikutuksiltaan vakava laajalle levinnyt vaarallinen 

tartuntatauti, kuten koronavirus. Valmiuslain 4§:n pykälän mukaan viranomaiset voidaan 

oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä. Tällaisia 

toimivaltuuksia voivat olla muun muassa erilaiset rajoitukset ja suositukset. (Valtioneuvosto, 

2020.)

Suomen hallitus linjasi maaliskuussa 2020 toimenpiteistä koronapandemian hoitamiseksi, ja 

totesi Suomen tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsi koronavirustilanteen vuoksi 

poikkeusolot. Tämän seurauksena rajoitettiin julkisia kokoontumisia, suositeltiin välttämään 

tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla ja suljettiin muun muassa kirjastot, urheilutilat, kerho 

tilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja päiväkeskukset sekä keskeytettiin 

matkustajaliikenne Suomeen. (Valtioneuvosto, 2020.) Kaikkia kansalaisia koskevien 

kokoontumisrajoitusten lisäksi koronapandemian tuomat rajoitukset vaikuttivat myös 

asunnottomille päihteidenkäyttäville tarjottaviin palveluihin (kts. Luku 4.2).

Sirkka Heinosen (2020, s. 21-22) mukaan koronapandemia testaa suomalaisen yhteiskunnan 

tulevaisuusresilienssiä eli sitä, miten hyvin yhteiskuntamme kykenee reagoimaan 

koronapandemiatilanteeseen ja päättämään riittävistä toimenpiteistä sekä nousemaan ylös 

koronapandemian aiheuttamasta kriisistä. Heinonen painottaa, että on tärkeä ottaa oppia 

tapahtuneesta sekä tapahtumien syy- ja seuraussuhteista, jotta voimme yhteiskunnallisella tasolla
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ennakoida riskejä paremmin tulevaisuudessa. Koronapandemia vaikuttaa jokaiseen 

yhteiskunnanjäseneen. Heinosen mukaan koronapandemialla on niin fyysisiä (mm. 

ympäristöllisiä), sosiaalisia (mm. syrjäytyminen) kuin psykologisiakin (mm. huoli) vaikutuksia, 

joihin yhteiskunnan toimijoiden on osattava reagoida. Heinonen näkee haasteeksi kuitenkin sen, 

että suomalaisella nyky-yhteiskunnalla ei ole kokemusta koronapandemian kaltaisesta 

kriisitilanteesta.

Edelliset katastrofit, kuten vaikea akuutti hengitystieoireyhtymä (SARS) vuonna 2003, vaikutti 

lisäten ahdistuneisuutta, mieliala- ja ajatushäiriöitä, sopeutumishäiriöitä ja posttraumaattisia 

stressihäiriöitä, jotka äärimmäisissä tapauksissa johtivat itsemurhakäyttäytymiseen, erityisesti 

silloin, kun kyseessä oli ollut samanaikainen päihteidenkäyttö. (Chiappini ym, 2020.) Myös 

koronapandemia alkoi nopeasti vaikuttaa negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin ja 

mielenterveyteen ympäri maailman. Tilanne on aiheuttanut monille pelkoa, epävarmuutta, 

ahdistusta, sosiaalista etäisyyttä ja yksinäisyyttä sekä taloudellisia vaikutuksia. Well Being 

Trustin tuoreen tutkimuksen mukaan koronapandemian aiheuttama stressi, eristyneisyys ja 

työttömyys voivat aiheuttaa jopa 75 000 "epätoivoiseen kuolemaan" liittyvää huume-, alkoholi- 

ja itsemurhakuolemaa. Päihteidenkäyttäjien keskuudessa tämä voi tarkoittaa muutoksia 

päihteiden käytön tasossa tai siirtymistä muihin aineisiin. (Chiappini ym, 2020.)

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan päihteitä käyttävillä ja asunnottomuutta kokevilla 

henkilöillä on ollut kohonnut riski kokea koronapandemian aiheuttamia vakavia seurauksia, 

koska asunnottomat päihteidenkäyttäjät oleskelevat tiloissa, joissa ei ole pääsyä suojavarusteisiin 

tai laadukkaaseen hygieniaan ja terveydenhoitoon. Lisäksi heillä on usein erilaisia fyysiseen 

terveyteen liittyviä liitännäissairauksia. Päihteidenkäyttö ja asunnottomuus luovat olosuhteita, 

joissa muiden ihmisten läheisyyttä on vaikea välttää. Lisäksi on arvioitu, että yli kolmasosa (38,3 

%) amerikkalaisista on kokenut pulaa ruoasta pandemian aikana. Elintarviketurvattomuutta on 

esiintynyt sosiaalisesti haavoittuvien tai huonokuntoisten ryhmien keskuudessa. Myös 

päihdehoidon eri palveluilla on esiintynyt erilaisia koronapandemiaan liittyviä haasteita, jotka 

ovat vähentäneet palvelujen tarjontaa, mukaan lukien henkilöstön ja potilaiden sairastumiset ja 

tarve muuttaa hoitokehystä vähentäen henkilökohtaista vuorovaikutusta. (Schneider ym, 2021.)
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Tuoreen ulkomaalaisen tutkimuksen mukaan koronapandemian aikana havaittu oma 

koronatartunta, tietoisuus muista koronatartunnan saaneista ja riski muiden tartuttamisesta on 

lisännyt huolta päihteidenkäyttäjien keskuudessa. Havaittiin, että jotkut päihteidenkäyttäjät 

käyttivät päihteitä enemmän yksinään sulkemisrajoitusten ja koronatartunnan tuoman huolen 

vuoksi, kun taas jotkut päihteidenkäyttäjät käyttivät päihteitä aiempaa enemmän muiden kanssa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että koronaan liittyvät sääntörikkomukset liittyivät usein 

huumemyrkytykseen, rahan ansaitsemiseen, huumeiden ostamiseen tai käyttämiseen. Nämä 

tekijät toimivat esteenä koronarajoituksiin sitoutumiselle, kuten eristyksessä tai karanteenissa 

pysymiselle. Lisäksi havaittiin, että päihteidenkäyttäjät, joilla elämä oli ollut vakaampaa ennen 

koronapandemiaa esimerkiksi asumisen, terveyden ja päihteidenkäytön suhteen, 

koronapandemian vaikutukset olivat vähäisemmät. (Kesten ym, 2021.)   

Rajojen sulkeminen ja kansainvälisen liikenteen rajoitukset ovat johtaneet muutoksiin myös 

huumekaupassa ja käytetyissä huumeissa. USA:ssa havaittiin opioidien yliannostusten 

lisääntymistä sen jälkeen, kun sosiaalinen etäisyys (koronarajoitukset, kuten turvavälit, 

karanteeni ja eristäminen). (Kesten ym, 2021.) Suomessa korona- aika ei ole kuitenkaan nostanut 

matkustusrajoituksista huolimatta juurikaan huumausaineiden katukaupan hintoja (Rönkä & 

Markkula, 2020, s. 100-101).

Koronapandemian aikana on tehty erilaisia fyysiseen ympäristöön liittyviä havaintoja 

pääkaupunkiseudulta. On havaittu, että koronapandemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat lisänneet 

päihteiden käytöstä johtuvia lieveilmiöitä, kuten huumeruiskuja on löytynyt enemmän 

ympäristöstä, näkyvää huumeiden käyttöä on esiintynyt enemmän, huumekauppa on kasvanut, 

roskaaminen on lisääntynyt, yleistä levottomuutta, meteliä ja järjestyshäiriöitä on esiintynyt eri 

puolilla pääkaupunkiseutua. Omaisuusrikoksia on tapahtunut enemmän, ja erityisesti 

pyörävarkaudet ovat lisääntyneet. (Viskari, 2020.)
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4.2 Koronarajoitustoimenpiteet eri palveluissa

                                                                                                                                                    

Seuraavaksi esittelen koronapandemian mukanaan tuomien koronarajoitustoimenpiteiden 

vaikutuksia niihin Helsingin kaupungin palveluihin, joissa tutkielmassa haastatellut työntekijät 

työskentelivät poikkeusolojen aikana. Haastatellut työntekijät työskentelivät etsivässä lähityössä, 

kohtaamispaikka Symppiksessä, ruoka-avussa, Hietaniemen palvelukeskuksessa ja 

päihdepalvelujen yksikkö Jelpissä.

Etsivän lähityön työntekijät työskentelevät Helsingin kaduilla. Etsivän lähityön erityispiirteenä 

on se, että työssä pyritään aktiivisesti kiinnittämään aiemmin tavoittamattomia henkilöitä osaksi 

palvelujärjestelmää. Etsivän lähityön erityisenä motiivina on ihmisten tavoittaminen. Kaduilla 

kulkiessa työntekijät voivat valikoida sellaisia jalkautumisen paikkoja ja alueita, jotka palvelevat 

parhaiten juuri tietyn kohderyhmän tavoittamista. Esimerkiksi asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin

kohdennetussa etsivässä lähityössä avun pariin hakeutumisen kynnystä voidaan madaltaa niin, 

että työntekijän tapaaminen sovitaan huomaamattomaan ympäristöön. (Törmä, 2009, s. 34, 121-

122.) Etsivän lähityö toimii ratkaisuna erityisesti silloin, kun ihminen on jäänyt yksin ilman 

tukiverkostoa (Wahlbeck ym., 2018, s. 25–26). Koronarajoitustoimenpiteet vaikuttivat etsivän 

lähityön työskentelyyn esimerkiksi siten, että työntekijät eivät enää voineet saattaa asiakkaita eri 

palveluihin.

                                                               

Ruoka-avun sosiaalityön palveluun kuuluu yhtenä osana psykososiaalinen apu ja tuki. Ruoka-

avun sosiaalityön sosiaaliohjaajat auttavat ja ohjaavat erilaisissa ongelmatilanteissa, kuten 

viranomaisten päätöstekstien ymmärtämisessä, etuuksien hakemisessa ja mahdollisissa 

muutoksenhauissa. Lisäksi sosiaaliohjaajat neuvovat ja ohjaavat eri palvelujen piiriin. (Ruoka-

avun sosiaalityö, 2021.) Ruoka-apu on kuitenkin rajallista ja vain lyhyen aikavälin apu. Ruoka-

apu ei ole aina kaikkien saatavilla, eikä toteudu kaikkialla, eikä apu välttämättä päädy kaikille 

niille, jotka sitä tarvitsevat. (Laihiala, 2018, s. 22-26.) Koronapandemian myötä myös ruoka-

apupalvelu muuttui. Poikkeusolojen aikana Helsingin kaupunki tarjosi lämpimän aterian 

asunnottomille. Ruokaa varauduttiin tarjoamaan noin 600 ateriaa päivässä yhteensä yhdeksässä 

(9) jakelupisteessä eri puolilla Helsinkiä. Jakelupisteisiin jalkautui myös ruoka-avun sosiaalityön 

työntekijöitä.
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Helsingin kaupungilla on kolme (3) Symppiksen toimipaikkaa, jotka sijaitsevat Kontulassa, 

Itäkeskuksessa ja Sörnäisissä. Symppikset ovat tarkoitettu aikuisille päihde- ja 

mielenterveysasiakkaille. Toimipaikoissa voi asioida anonyymisti, esimerkiksi nimimerkin 

avulla. Palveluihin kuuluu muun muassa sosiaali- ja terveysneuvontaa ja päihteidenkäytöstä 

johtuvien haittavaikutusten vähentämiseen pyrkivää ehkäisevää päihdetyötä ja vertaistoimintaa. 

(Symppikset, 2021.) Symppisten päivätoiminta lakkautettiin poikkeustilanteen vuoksi keväällä 

2020. Symppisten työntekijät kävivät hoitokeskusteluja etänä verkossa tai puhelimitse, 

asiakkaiden omien toiveiden mukaan. Vaikka päivätoimintaa ei järjestetty, asiakkaat saivat yhä 

asioida Symppisten terveys- ja sosiaalineuvonnassa yksitellen, vaihtaa puhtaat pistosvälineet ja 

saada neuvoa sekä tukea esimerkiksi toimeentulotuen hakemisessa. (”Mielenterveys- ja 

päihdeongelmaisille tärkeät päiväkeskukset suljettiin, Helsinki pyrkii pitämään muun 

tukitoiminnan käynnissä”, 19.3.2020.)

Helsingin kaupungin päihdepalvelujen yksikkö Jelpin tavoitteena on auttaa ihmisiä, jotka ovat 

jääneet tarvitsemansa päihdepalvelun ulkopuolelle.  Päihdepalvelujen Jelpin työntekijät 

työskentelevät eri toimintaympäristöissä päihteidenkäyttäjän omien tarpeiden mukaisesti. 

Työskentelyyn voi kuulua esimerkiksi kotikäyntejä, hoidon ja palvelutarpeen arviointia, 

päihdehoitoon motivointia sekä palveluihin saattamista. (Päihdepalvelujen Jelppi, 2021.)  

Päihdepalvelujen Jelppi oli toiminnassa koronapandemian aikana, mutta koronarajoitusten vuoksi

työntekijät eivät tehneet esimerkiksi kotikäyntejä asiakkaan luona, vaan tapasivat asiakkaan talon

edessä ulkona tai olivat yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse.                                                          

                                                            

Hietaniemen palvelukeskuksen asumispäivystys tarjoaa massamajoitusta helsinkiläisille 

asunnottomille henkilöille. Palvelukeskukseen voi hakeutua ilman lähetettä. Palvelukeskus ei ole 

päihteetön palvelupiste, joten siellä voi yöpyä myös päihtymyksen alaisena. Asioiminen 

Hietaniemenkadun palvelukeskuksessa edellyttää kuitenkin asiakkaalta omatoimisuutta 

esimerkiksi liikkumisen ja peseytymisen osalta, koska mitään perushoidollisia toimenpiteitä ei 

palvelukeskuksessa tehdä. Asumispäivystys on auki joka päivä klo 17-03 välisenä aikana, jolloin 

asiakkaita otetaan yöpymään palvelukeskukseen tilamäärän puitteissa. (Hietaniemenkadun 

palvelukeskus, 2021.) Asumispäivystys tarjosi korona-aikana yösijan asunnottomille 

helsinkiläisille, mutta paikkamäärää jouduttiin rajaamaan.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTO

5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys

Tämän sosiaalityön maisterintutkielman tavoitteena on kuvailla, millaisessa asemassa ja 

elinolosuhteissa asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat työntekijöiden havaintojen mukaan 

eläneet koronapandemian aikana ja millaisia havaintoja työntekijöillä on ollut 

koronarajoitustoimenpiteistä ja niiden seurauksista asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämään 

ja palveluiden saantiin. Tähän haen vastauksia seuraavan tutkimuskysymyksen avulla:

1) Millaisia havaintoja työntekijöillä on asunnottomien päihteidenkäyttäjien muuttuneesta 

asemasta, elinolosuhteista ja palveluiden saannista koronapandemian ja 

koronarajoitustoimenpiteiden aikana?

                                                                                                                

5.2 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Käytän tutkimuksessa kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimus toteutui 

haastattelututkimuksena. Keräsin tutkimusaineiston haastattelumenetelmällä. Tuomen ja 

Sarajärven (2007, s. 74) mukaan haastateltavien valinnassa on oleellista se, että etsii henkilöitä, 

joilla uskoo olevan tietoa tai omakohtaista kokemusta aiheesta, jota tutkitaan. Siksi katsoin 

parhaimmaksi lähettää sähköpostitse kutsun tutkimukseen ja tutkimusta koskevan tiedotteen 

(Liite 1) Helsingin kaupungin työntekijöille, joilla uskoin olevan tietoa tai omakohtaista 

kokemusta aiheesta, jota tutkin.

Haastattelin kuutta (6) Helsingin kaupungin työntekijää, jotka olivat kohdanneet asunnottomia 

päihteidenkäyttäjiä koronapandemian aikana pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi rautatieasemalla, 

hätämajoituksissa, matalan kynnyksen palveluissa, ensisuojissa, asunnottomien 

palvelukeskuksessa, ulkona, puistoissa ja metsissä, ja joilla arvelin olevan ensikäden tietoa 

tutkimastani aiheesta. Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja toteutuivat alkusyksyn 2021 

aikana lähihaastatteluna, Teams-haastatteluna tai puhelinhaastatteluna. Haastattelut kestivät 

keskimäärin 30-60 minuuttia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin sekä litteroitiin sanasta sanaan
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haastateltavien antaman suostumuksen suomin oikeuksin. Litteroituja sivuja tuli yhteensä 38 

(Times New Roman, fontti 12).

Haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jolle on luonteenomaista, 

että jotkin haastattelukysymykset ovat valmiiksi valittuja, mutta eivät läheskään kaikki (Hirsjärvi 

& Hurme, 2000, s. 47). Valitsin puolistrukturoidun haastattelumenetelmän, koska halusin antaa 

haastateltaville vapaata tilaa kertoa omista havainnoistaan. Teemahaastattelu on 

haastattelumenetelmä, jossa käydään läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta kysymysten muoto ja 

järjestys voivat vaihdella. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, s. 11–12.) Tarkka kysymyksiin 

vastaaminen ei ollut mielestäni tutkimukseni kannalta välttämätöntä. Sen sijaan halusin antaa 

mahdollisuuden siihen, että haastateltavat voivat johdattaa keskustelua aihepiireihin, jotka 

itselleni olivat etukäteen vieraita. Tein etukäteen valmiiksi muutamia avoimia kysymyksiä 

haastattelua varten (Liite 3). Teemat koskivat muutosta elinolosuhteissa terveyden, hyvinvoinnin, 

jaksamisen, sosiaalisten suhteiden, tarpeiden, päihteidenkäytön sekä elämänhallinnan osalta.

Koin haastattelutilanteessa tärkeäksi haastattelijan ja haastateltavan välisen avoimuuden ja 

luottamuksen, joiden myötä haastateltava on todennäköisesti valmiimpi jakamaan ajatuksiaan, 

mielipiteitään ja havaintojaan liittyen haastattelun aihepiiriin. Luottamuksen luomiseksi pyrin 

haastattelun alussa antamaan tietoa tutkimuksesta ja tutkimuksen tavoitteista sekä 

haastateltavan omista oikeuksista. Tämän lisäksi pyrin luomaan avoimen ja rennon ilmapiirin, 

jossa haastateltava koki pystyvänsä kertomaan katutason työstään ja omista havainnoistaan 

liittyen asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin Helsingissä. Painotin sitä, että yksittäinen haastateltu 

työntekijä ei ole tunnistettavissa tutkimuksesta tai tutkimustuloksista.

5.3 Tutkimuseettinen pohdinta

Tutkimusta varten tarvitsin tutkimusluvan, jota hain Helsingin kaupungilta. Aihe koskettaa 

heikoimmassa asemassa olevia ja siksi aihetta tulee käsitellä sensitiivisesti. Tutkimuksessa olen 

sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin (2012) ja 

ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen periaatteisiin (2019). Tutkimuksen eettisyyden kannalta on 

tärkeää, että tuon riittävällä tavalla esiin sen, että kyseessä on työntekijöiden omat havainnot, 

kokemukset ja näkemykset asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta, ei asunnottomien
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päihteidenkäyttäjien havainnot, kokemukset ja näkemykset omasta tilanteestaan.

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsittelin luottamuksellisesti henkilötietojen 

käsittelyä koskevan lainsäädännön vaatimalla tavalla koko tutkimusprosessin ajan (Liite 4). 

Tutkimuksessa kerätyt aineistot säilytettiin lukitussa tilassa, johon oli pääsy vain itselläni. 

Sähköisiä tutkimukseen liittyviä tiedostoja säilytin omalla kotikoneellani, vaadittavan salasanan 

takana, johon oli pääsy vain itselläni. Tutkimuksessa yksittäisen tutkimushenkilön tiedot korvasin

tunnistekoodilla (H1, H2 jne.). Tutkimusaineisto ja tallennetut tiedot sen osana analysoin 

koodattuina ja lopulta anonymioin, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan 

tunnistettavissa. En antanut tutkimuksesta saatuja tietoja ulkopuolisille. Tutkimustulokset esitän 

yleisellä tasolla eikä yksittäisen haastateltavan tai asiakkaan tunnistaminen ole mahdollista. 

Tutkimuksen aikana haastateltavista muodostui pienimuotoinen rekisteri haastateltavien 

ammattiin, työhistoriaan, työpaikkaan, työtehtäviin ja sukupuoleen liittyen. Tutkimuksen jälkeen 

tuhoan kaikki sähköiset tallenteet sekä kirjalliset aineistot asianmukaisella tavalla.

Tutkimuksen eettisyyden kannalta oli tärkeää, että haastateltavat ymmärsivät tutkimuksen 

tavoitteen ja tarkoituksen. Tämän takaamiseksi kerroin haastateltaville tutkimuksen taustasta ja 

tarkoituksesta. Tämän lisäksi haastateltaville annettiin kirjallinen tiedote tutkimuksen 

tarkoituksesta (Liite 1) ja suostumuslomake (Liite 2). Tiedotteesta kävi ilmi, että tutkimukseen 

osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujat saattoivat kieltäytyä tutkimuksesta tai perua 

osallistumisensa missä vaiheessa tahansa ilman, että heidän tarvitsi sitä perustella tai että siitä 

aiheutui heille jotain haittaa.

Tiedotteessa toin myös esiin, että jos osallistuja päättäisi peruuttaa suostumuksensa, tai 

osallistuminen tutkimukseen keskeytyisi jostain muusta syystä, niin keskeyttämiseen mennessä 

kerättyjä tietoja tullaan käyttämään osana tutkimusaineistoa. Haastattelua ennen kävin läpi 

tiedotteen ja siinä esiin tuodut asiat yhdessä haastateltavan kanssa. Näiden lisäksi kerroin 

haastateltaville heidän oikeuksistaan ja omasta roolistani opiskelijana tutkimuksen teossa. 

Kerroin haastateltaville myös siitä, että jos he eivät halua vastata johonkin kysymykseen niin 

heidän ei tarvitse vastata. Tämän myötä pyrin toisaalta avaamaan tutkimuksen taustoja ja 

tarkoitusta, mutta myös luomaan luottamusta ja mahdollisimman avointa ilmapiiriä sekä 

purkamaan haastattelutilanteeseen mahdollisesti liittyvää jännitystä. Omaksi helpotuksekseni 

kaikki haastateltavat suostuivat haastattelun nauhoittamiseen.
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5.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Analysoin tutkimusaineiston aineistolähtöisesti sisällönanalyysia käyttäen. Valitsin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin aineiston analyysimenetelmäksi ensinnäkin siksi, koska sen 

avulla pyritään jäsentämään kohteena olevaa tutkimusaineistoa ilman vahvasti ohjaavaa 

teoreettista viitekehystä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoite on saada tekstistä esiin 

tekstin sisältämät merkitykset. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto on se, mikä antaa 

suunnan koko analyysille. Analyysi ikään kuin haastaa tutkijaa pysymään koko analyysiprosessin

ajan silmät avoimena tutkimusaineistolle. Sisällönanalyysi perustuu tutkijan päättelyyn ja 

tulkintaan. Aineistossa edetään kohti käsitteellisempää kuvaa tutkimuksen kohteena olevasta 

aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123-126.)  Ja toiseksi, koska 

sisällönanalyysi mahdollistaa aineiston hienojakoisen kuvaamisen (Seitamaa-Hakkarainen, 

2014), halusin keskittyä nimenomaan kuvailemaan tutkimusaineistoani. Tämä oli mielestäni 

perusteltua, koska asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta koronapandemian aikana on 

tutkittu toistaiseksi vähän Suomessa.

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin voi jakaa pääpiirteissään kolmeen eri vaiheeseen, joista 

ensimmäisen vaiheen tarkoitus on pelkistää eli redusoida aineistoa. Tässä vaiheessa aineistosta 

etsitään kaikkein keskeisimmät ja tärkeimmät kohdat ja merkitään ne, jonka jälkeen 

keskeisimmät kohdat pelkistetään kirjoittamalla ne uudestaan esimerkiksi erilliselle paperille. 

Tämän jälkeen siirrytään ryhmittelyyn eli klusterointiin. Pelkistetyt kohdat ryhmitellään niin, että 

samaan kategoriaan kuuluvat pelkistetyt kuvaukset muodostavat kukin oman alaluokkansa. 

Alaluokille annetaan jokaiselle omat otsikot. Lopuksi vielä muodostetaan yleiset käsitteet eli 

suoritetaan abstrahointi. Tämä tarkoittaa sitä, että alaluokat yhdistetään yläluokiksi, ja niistä 

muodostetaan pääluokkia. Tämän jälkeen kaikki luokat otsikoidaan otsikkotasoisesti.  (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 123-126.)

Omaa analyysivaihettani ohjasi asunnottomien päihteidenkäyttäjien aseman ja elinolosuhteiden 

ymmärtäminen eri konteksteissa ja ennalta asetettu tutkimuskysymys. Tämän lisäksi analyysiani 

ohjasi teoreettinen viitekehys, joka rakentui stigman käsitteen ympärille. Tämän käsitteen 

merkitys analyysissä oli nostaa esiin kohtia, jotka liittyivät sosiaaliseen leimautumiseen 

koronapandemian aikana. Annoin tutkimusaineiston ohjata oman analyysini tekoa, ja nostin 

aineistosta esiin sen keskeisimmät asiat. Tutkittava aihe tarkentui ja jäsentyi aineistoon
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perehtymisen ja tutkimusprosessin edetessä.

Ensimmäisessä analyysivaiheessa pelkistin oman tutkimusaineistoni etsimällä mielestäni 

kaikkein keskeisimmät kohdat ja alleviivasin ne punaisella värikynällä. Alleviivatuista kohdista 

tein pelkistyksiä, jotka kirjoitin ylös erilliselle paperille. Pelkistettyjä ilmauksia löytyi aineistosta 

lopulta neljä (4): perustarpeet, huonovointisuus, palveluiden sulkeminen ja asioiden hoitaminen. 

Laadin esimerkin aineiston redusoinnista, jonka löydät alla olevasta taulukosta (Taulukko 1).        

                                                       

Alkuperäiset ilmaukset Pelkistetyt ilmaukset

”Se meni siihen perustarpeiden tyydyttämiseen 

et ihmiset tarvi lepopaikan, ruokaa ja 

juotavaa.”

Perustarpeet

”Ihmiset oli enemmän sekasin ja 

aggressiivisempia ku yleensä.”

Huonovointisuus

”Moni paikka on ollu kiinni eikä oikein oo 

tienny että mitkä on edes toiminnassa.”

Palveluiden sulkeminen

”On paljon turhautuneisuutta siitä, ku ei voi 

vaikka pankkiasioita hoitaa sen takia, ku ei oo 

verkkopankkitunnuksia ja pankkiin ei pääse 

ilman ajanvarausta.”

Asioiden hoitaminen

Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista.

Tämän jälkeen siirryin toiseen analyysivaiheeseen. Ryhmittelin aiemmin pelkistämäni ilmaukset 

neljään alaluokkaan. Ensimmäinen alaluokka sisältää nälän, oleskelupaikan ja levon tarpeen sekä

sairastamisen. Toinen alaluokka kuvaa sekavuutta, epäluuloa ja yksinäisyyttä. Kolmas alaluokka 

sisältää yhteisöt, vertaisten tuen sekä yhteiskunnallisen stigman. Neljäs alaluokka sisältää 

jonottamisen, työntekijöiden tavoittamisen ja sähköisen asioinnin. Ensimmäinen ja toinen 

alaluokka on esitetty esimerkinomaisesti alla olevassa taulukossa (Taulukko 2).
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Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat

Ruoan etsiminen Nälkä

Heikkokuntoisuus

Väsymys Oleskelupaikan ja levon tarve

Oleskelutilojen puute

Flunssaoireet Sairastaminen

Koronatartunta

Sekakäyttö Sekavuus

Muutokset päihteiden saatavuudessa

Salaliittoteoriat Epäluulo

Kieltäminen

Tuen puute Yksinäisyys

Eristäminen

Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista.

Lopuksi yhdistin alaluokat yläluokiksi. Yläluokkia muodostui neljä (4): muutokset fyysisessä 

voinnissa, muutokset psyykkisessä voinnissa, muutokset sosiaalisessa kanssakäymisessä ja 

muutokset omassa asioinnissa. Lopuksi muodostin yläluokista yhden pääluokan: havainnot 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien olosuhteista. Esimerkki löytyy taulukosta (Taulukko 3).         

Alaluokat Yläluokat Pääluokka

Nälkä Muutokset fyysisessä voinnissa Havainnot asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien olosuhteistaOleskelupaikan ja
levon tarve

Sairastaminen

Sekavuus Muutokset psyykkisessä voinnissa

Epäluulo

Yksinäisyys

Taulukko 3. Esimerkki aineiston abstrahoinnista.
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Eri käsitteitä ja ilmauksia yhdistämällä sain lopulta vastaukset tutkimuskysymykseeni, ja 

muodostettujen yleiskäsitteiden avulla sain tiiviin kuvauksen työntekijöiden havainnoista 

koronapandemian aikana. Lisäksi olen poiminut haastatteluaineistosta erilaisia sitaatteja, 

kursivoinut ne ja numeroinut haastateltavan mukaan (H1, H2 jne.). Sitaattien tarkoitus on 

havainnollistaa työntekijöiden havaintoja ja todentaa tutkimustuloksia.                                         
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia havaintoja Helsingin kaupungin työntekijöillä on 

ollut asunnottomien päihteidenkäyttäjien muuttuneesta asemasta ja elinolosuhteista 

koronapandemian ja rajoitustoimenpiteiden aikana, ja millaisia havaintoja työntekijöillä on ollut 

koronarajoitustoimenpiteistä ja niiden seurauksista asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämään 

ja palveluiden saantiin.  Tämän lisäksi analyysiani ohjasi löyhästi teoreettinen viitekehys, joka 

rakentui stigman käsitteen ympärille. Tämän käsitteen merkitys analyysissä oli nostaa esiin 

kohtia, jotka liittyivät sosiaaliseen leimautumiseen koronapandemian aikana.

Tutkimusaineistosta löydetyt havainnot jaoin yhteen pääluokkaan: havainnot asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien olosuhteista. Sen alle muodostin neljä yläluokkaa: muutokset fyysisessä 

voinnissa, muutokset psyykkisessä voinnissa, muutokset sosiaalisessa kanssakäymisessä ja 

muutokset omassa asioinnissa. Käsittelen jokaista yläluokkaa ja niiden alle muodostamaani 

kolmea alateemaa tarkemmin seuraavaksi.

                                                                                                                      

6.1 Muutokset fyysisessä voinnissa

Haastatteluaineiston perusteella koronapandemian mukanaan tuomat koronarajoitustoimenpiteet 

ja palveluiden sulkeminen ja niistä poiskäännyttäminen vaikuttivat heikentävästi asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien fyysiseen vointiin ja elinolosuhteisiin Helsingissä. Haastateltavien 

havainnoista nousi esiin kolme alateemaa, jotka toistuivat jokaisessa tai lähes jokaisessa 

haastattelussa. Näitä alateemoja olivat nälkä, oleskelupaikan ja levon tarve sekä sairastaminen.

                                                      

6.1.1 Nälkä

Tutkimustulokset osoittivat varsin yksimielisesti, että koronapandemian alkuvaiheessa 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien ruoan tarve oli merkittävä. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät 

kokivat nälkää. Nälkä näkyi ruoan etsimisenä, esimerkiksi roskiksia kaivamalla. Haastateltavat 

olivat yhtä mieltä siitä, että nälkä oli jokapäiväinen havainto, kunnes kaduille jalkauduttiin 

viemään akuuttia ruoka-apua. Haastateltavat kertoivat, että monelle asunnottomalle 

päihteidenkäyttäjälle esimerkiksi Symppiksen aamupala oli ollut ennen koronapandemiaa päivän 

ainoa ruoka.  
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Nälissään ne ihmiset siel roskiksia penkovat, ruokaa etsivät. Se [ruoka-apu] tuli kyllä tosi

tarpeeseen niille, että huonoon kuntoon ne ihmiset alko hyvin äkkiä menemään siinä. H4

                                                               

Työntekijöiden mukaan monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät häpesivät tulla ruokajakeluun 

hakemaan ruokaa.  Häpeää pidettiin isona asiana ja teemana, joka nousi työntekijöiden 

työskentelyssä esiin aika ajoin. Häpeä ilmeni esimerkiksi niin, että ruokajonon työntekijöihin ei 

välttämättä otettu suoraa kontaktia, vaan yhteydenotto tapahtui jälkikäteen puhelinsoittona. Jotkut

olivat niin sekaisin, että oman sekavuutensa vuoksi jonottaminen ruokajakelussa ei onnistunut. 

Tutkimustulosten mukaan koronapandemian aikana ruokajakelujen kävijämäärä puolittui. 

Työntekijöillä ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, miksi ihmiset eivät enää tulleet hakemaan ruoka-

apua. Työntekijät uskoivat, että ruoantarve lisääntyi koronapandemian aikana. Työntekijät 

kokivat tilanteen hämmentäväksi ja ristiriitaiseksi.

Myös etsivän lähityön katuhavaintoja maaliskuussa 2020 – raportin (2020) mukaan kaduilla 

kohdatut ihmiset olivat nälkäisiä. Isot ruokajakopaikat olivat sulkeneet jakelupisteensä. 

Ruokajakoa hajautettiin useammalle eri alueelle Helsingissä jonojen lyhentämiseksi, mutta osa 

uusista ruokajakelupaikoista ruuhkautui koronarajoitustoimenpiteiden alkuaikana nopeasti. 

Ihmiset joutuivat matkustamaan halki kaupungin toisiin ruokajakopaikkoihin ruoan perässä. 

Matkustaminen ei ollut kuitenkaan kaikille vaihtoehto tai mahdollista, esimerkiksi rahattomuuden

tai HSL-matkakortin puutteen vuoksi.

6.1.2 Oleskelupaikan ja levon tarve

Tutkimustulokset osoittivat, että palveluiden sulkemisen aiheuttama paikattomuus ja erityisesti 

lämpimien oleskelutilojen puute tarkoitti sitä, että asunnottomilla päihteidenkäyttäjillä ei ollut 

mitään paikkaa, mihin mennä tai missä levätä, oleskella, nukkua, vaihtaa vaatteita tai käydä 

suihkussa ja vessassa koronapandemian aikana. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät tarvitsivat 

lepopaikan.

Kysymys kuuluu, et missä näitten ihmisten pitäis olla? Jos oot asunnoton, sä et pysty 

olemaan siellä. Sul ei oo asuntoo, missä olla. Et saa olla ostareilla. Et saa istuu 

penkeillä. Penkit laitetaan istumiskieltoon, poistetaan käytöstä. Mihin sä meet? H1
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Haastateltavat kertoivat, että asunnottomat päihteidenkäyttäjät kasautuivat päärautatieasemalle ja 

ostoskeskuksiin. Kun penkit laitettiin istumiskieltoon ja ylimääräinen oleskelu sekä ajanvietto 

ostoskeskuksissa ja julkisissa tiloissa kiellettiin, asunnottomat päihteidenkäyttäjät hakeutuivat eri 

asumisyksiköihin vieraiksi. Monet nukkuivat toisten nurkissa asumisyksikköjen tiloissa. Kun 

asumisyksiköihin annettiin vierailukielto, joutuivat kaikki vieraat lähtemään pois asunnoista. 

Tästä seurasi tilanne, jossa esimerkiksi kaikki kaupungin isot vihreät vessat olivat öisin 

nukkumiskäytössä. Elämä oli aiempaa ennakoimattomampaa ja kuormittavampaa.  

                                                             

Useat haastateltavat kuvasivat sitä, miten asunnottomia päihteidenkäyttäjiä näkyi yhä vähemmän 

paikoissa, joissa he aikaisemmin olivat viettäneet aikaa. Haastateltavat kertoivat, että 

asunnottomia päihteidenkäyttäjiä yksinkertaisesti katosi ja heitä jouduttiin ”etsimään”. Eräs 

haastateltava toivoikin, että olisi olemassa paikka, jonne saisi jäädä viettämään päiväänsä. 

Paikka, missä asunnottomat päihteidenkäyttäjät voisivat olla koronapandemian kaltaisissa 

tilanteissa.

Tutkimustulosten kanssa yhdensuuntaisia olivat myös etsivän lähityön katuhavainnot. Etsivän 

lähityön katuhavaintoja maaliskuussa 2020 – raportin (2020) mukaan yösijaa vailla oleville 

henkilöille oli tarjolla Hietaniemen palvelukeskuksen asumispäivystys ja Vva:n yökahvila 

Kalkkers, mutta molemmat paikat olivat usein täynnä, eikä kaikki yösijaa vailla olevat päässeet 

sisälle yöpymään. Ovelta jouduttiin käännyttämään asunnottomia päihteidenkäyttäjiä pois, ja 

jotkut joutuivat jäämään ulos yöksi. Ulkona nukkuneet yrittivät nukkua kaduilla, puistoissa, 

rapuissa, vessoissa, kuten kaupungin vihreissä vessoissa, asemilla tai autoissa. Lisäksi havaittiin, 

että vartijat puuttuivat aktiivisemmin oleskeluun ja julkisella paikalla nukkumiseen esimerkiksi 

asemilla ja kauppakeskuksissa aiempaa enemmän ja aktiivisemmin. Myös poliisi aloitti teho 

valvonnan, jonka tarkoituksena oli puuttua päihteiden käyttöön julkisissa paikoissa. Valvonta 

kohdistui asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin, ja heidän tilanteensa vaikeutui entisestään. 

Ryhmien hajauttamisesta seurasi se, että asunnottomat päihteidenkäyttäjät hajautuivat yhä 

pienempiin ryhmiin, ja vetäytyivät pois vanhoista oleskelupaikoista.

Ulla Salovaaran (2019) tutkimuksen mukaan oma asunto merkitsee yöpaikkaa ja mahdollisuutta 

levätä. Oma asunto tarkoittaa sitä, että kuuluu johonkin ja on jokin paikka, mihin voi mennä. 

Asunnottomuus puolestaan tarkoittaa sitä, että ei ole tällaista paikkaa. Tutkimustulosteni mukaan 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat joutuneet siirtymään vanhoista oleskelupaikoista pois, ja 

etsimään uusia oleskelupaikkoja. Koronarajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet uusien
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oleskelupaikkojen valintaan. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat etsineet yösijaa esimerkiksi 

kaupungin vessojen kaltaisista paikoista. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien elinolosuhteet ovat huonontuneet koronapandemian aikana.

                                                                                                                         

6.1.3 Sairastaminen

Tutkimustulokset osoittivat, miten eriarvoisessa ja vaikeassa asemassa asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät olivat koronapandemian aikana koronalle altistumisen ja koronaan 

sairastumisen suhteen. Haastateltavat kertoivat, miten muut ei-asunnottomat ihmiset pysyivät 

kotona, mutta asunnottomat päihteidenkäyttäjät viettivät aikaansa kaduilla. Haastateltavat 

kertoivat myös, että monilla asunnottomilla päihteidenkäyttäjillä ei ollut tietoa siitä, miten pitäisi 

toimia, jos epäilee itsellään koronatartuntaa.

Asunnottomia päihteidenkäyttäjiä on ahdistanut se, kun ei itse pysty millään tavalla 

eristymään. Puhutaan hirveesti siitä sosiaalisesta etäisyydestä. Fyysinen etäisyys pitäs 

pitää, mutku asunnottomana on, ni se ei oo mahdollista. Ei sellaseen pysty hakeutumaan, 

koska ollaan massamajoituksessa. H3

Tosi vaikee, kun ne on ruuhkautunu ne takaisinsoittopalvelut. Ihmisil ei oo puhelinta, ja 

sit sielt soittaa parin päivän päästä takaisin. On vaikee varata just lääkäriaikaa tai 

ylipäätään päästä lääkäriin, etteikö menis testiin, ku kaikki on koronaoireita. Ihmiset ei 

sit ymmärrä tätä, et miks aina vaa heti se koronatesti. Miks ei pääse lääkäriin 

yksinkertasesti? Että enemmän taas noita somaattisiiki sairauksii päässy pahenemaan 

näillä [asunnottomilla päihteidenkäyttäjillä], ku muutenki hoidattaa huonosti niitä 

terveyden asioita. H5

Haastateltavien mukaan monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät olivat ahdistuneita ja 

turhautuneita koronarajoitustoimenpiteiden vuoksi. Ahdistusta aiheutti muun muassa se, että 

sosiaalista ja fyysistä etäisyyttä muihin oli vaikea ylläpitää koronapandemian aikana. 

Työntekijöiden havaintojen mukaan monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät turhautuivat 

terveyspalveluihin, koska palvelut olivat ruuhkautuneita ja ajanvarausta oli vaikea saada. 

Työntekijöiden mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien oli vaikea ymmärtää, miksi 

flunssaoireita pidettiin ensi sijassa koronaviruksen aiheuttamina oireina, ja miksi koronatesti oli
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välttämätön.

Eräs haastateltava kertoi, että koronapositiivisten asunnottomien päihteidenkäyttäjien karanteenin

järjestäminen oli aluksi vaikeaa, ja sen järjestämisessä kesti melko pitkään. Tilanne helpottui, kun

järjestettiin lisäpaikkoja ja karanteeniyksiköitä, joissa oli mahdollisuus saada muun muassa 

tukilääkitys.  Tilanne herätti kuitenkin eettisiä kysymyksiä esimerkiksi siitä, kuinka 

tartuntatautilain mukaisesti on voitu tehdä pakkohoitopäätöksiä asunnottomille 

päihteidenkäyttäjille, jotka eivät pystyneet sitoutumaan karanteeniin. Myös lepositeitä on käytetty

näissä tilanteissa. Pakkohoitopäätöksiä ei kuitenkaan tehty heille, joilla oli oma koti. Toinen 

haastateltava kertoi, että karanteeniyksiköihin saapuneet asunnottomat päihteidenkäyttäjät olivat 

melko huonokuntoisia, ja heillä oli monia hoitamatta jääneitä somaattisia ja psyykkisiä sairauksia

sekä oireita. Tätä selittää osin se, että terveydenhuolto oli koronapandemian vuoksi ruuhkautunut.

                                                                                                                                                        

Eräs haastateltava kertoi, että karanteeniyksikön kahden viikon karanteenin jälkeen useat 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät tulivat parempaan kuntoon. Karanteeniyksikössä tarjottiin 

ruoka, juoma, tukilääkitys, korvaushoitolääkkeet ja usein myös tupakat. Osa asunnottomista 

päihteidenkäyttäjistä viihtyi niin hyvin, että he eivät halunneet poistua karanteeniyksiköstä 

karanteenin tai eristyksen päätyttyä. Näissä tilanteissa yksikön vartija saattoi heidät ulos. 

Haastateltava kuitenkin lisäsi, että haluttomuus lähteä pois yksikön huolenpidon piiristä on 

ymmärrettävää ja inhimillistä, koska kontrasti ”hotellimajoituksen” ja esimerkiksi 

asumispäivystysmajoituksen tai ulkona majoittumisen välillä on varsin suuri.

                                                                                                                                                      

Etsivän lähityön katuhavaintoja maaliskuussa 2020 – raportin (2020) mukaan monella 

asunnottomalla päihteidenkäyttäjällä on useita samanaikaisia terveysongelmia, kroonisia 

sairauksia ja monet heistä kuuluvat koronan riskiryhmään. Osalla kaduilla kohdatuista 

asunnottomista päihteidenkäyttäjistä oli kuitenkin vaikeuksia noudattaa sosiaalisen etäisyyden 

pitämiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Osalla kohdatuista asunnottomista päihteidenkäyttäjistä

oli näkyviä flunssaoireita, mutta he eivät halunneet hakeutua hoitoon tai heillä ei ollut 

mahdollisuutta asettua karanteeniin asunnottomuuden ja paikattomuuden vuoksi. Raportin 

mukaan asunnottomien on ollut myös mahdoton huolehtia esimerkiksi riittävästä hygieniasta, 

kuten käsien pesusta. Käsien pesu ei ole onnistunut, koska monet yleiset vessat ovat maksullisia.



                                                                                                                                                        33

Tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia ulkomaalaisten tutkimusten kanssa. Päihteiden käytön 

nähtiin olevan esteenä koronarajoituksiin sitoutumiselle, kuten eristyksessä tai karanteenissa 

pysymiselle (Kesten ym, 2021). Lisäksi asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat olleet alttiimpia 

koronaan altistumiselle ja sairastumiselle, koska oleskelivat tiloissa, joissa ei ole ollut pääsyä 

suojavarusteisiin tai laadukkaaseen hygienian hoitoon. Lisäksi päihteidenkäyttö ja asunnottomuus

ovat ylläpitäneet olosuhteita, joissa etäisyyttä muihin ihmisiin on ollut vaikea pitää. (Schneider 

ym, 2021.)

6.2 Muutokset psyykkisessä voinnissa

Haastateltavien havainnoista nousi esiin kolme alateemaa, jotka liittyivät psyykkisen voinnin 

muutoksiin. Näitä alateemoja ovat sekavuus, epäluulo ja yksinäisyys. Käsittelen näitä alateemoja 

seuraavaksi.

                                                           

6.2.1 Sekavuus

Tutkimustulosten mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien sekavuus lisääntyi 

koronapandemian aikana. Huonovointisuus ja sekavuus yhdistettiin muun muassa 

koronarajoitustoimenpiteisiin, hoitamattomaan psyykkiseen sairauteen ja päihdehäiriöön sekä 

huumekatukaupan tarjonnan muutoksiin.

                                                                                                                                                       

Kyllähän se tuolla kadulla näkyy, et jengi on aika sekasin. Joitakin huumeita on todella 

vaikea saada tai sit ei voi olla varma, et mitä se on, et onks se justiinsa sitä, mitä 

myydäänki vai onks jotain vähän halvempaa. On ollu tosi kortilla se maahantuonti. On 

ehkä ollu haasteellisempaa korona aikana, et on jouduttu käyttää kyl vähä kyseenalaisia 

aineita, mikä on sit tietty vaikuttanu siihen, et on ollu huonommassa kunnossa myöskin. 

H6
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Koska työntekijän ja asunnottoman päihteidenkäyttäjän kohtaamiset kadulla ovat yleensä 

suunnittelemattomia, henkilön fyysinen ja psyykkinen vointi näyttäytyy todenmukaisempana 

(Männistö, 2012, s. 126). Haastateltavat kuvasivat sitä, miten kaduilla kohdatut asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät olivat todella päihtyneitä ja aggressiivisempia kuin yleensä. Päihteiden käytön

havaittiin olevan aiempaa arvaamattomampaa ja hallitsemattomampaa, myös väkivallan nähtiin 

lisääntyneen. Tämän arveltiin johtuvan siitä, että päihteiden saatavuus väheni, ja esimerkiksi oma

pääpäihde korvattiin muilla päihteillä ja alkoholilla. Haastateltavat kertoivat sekakäytön 

lisääntyneen huomattavasti. Yksi haastateltavista kertoi nähneensä käsidesin juojia, joita ei ollut 

nähtävissä ennen koronapandemiaa. Haastateltavat kuvasivat sitä, miten katukuvassa näkyi 

näkyvää päihteiden käyttöä ja siihen liittyvää kaupankäyntiä sekä välien selvittelyä. Psyykkisten 

ongelmien näkyvän oireilun havaittiin lisääntyneen, mikä vaikutti asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien toimintakykyyn.

Ehkä sit koronan vaikutusta, koska nää on tosi psyykkisesti huonokuntosii. H5

Haastateltavat kertoivat, että monella oli haasteita pysyä päihteettömänä muuttuneessa 

tilanteessa. Haastateltavien mukaan retkahduksia tapahtui paljon. Tämän arveltiin johtuvan siitä, 

että asunnottomat päihteidenkäyttäjät eivät käyneet enää päivisin päivätoiminnassa tai olleet 

samassa määrin kontaktissa työntekijöihin tai viranomaisiin kuin aikaisemmin, minkä nähtiin 

lisänneen päihteiden käyttöä. Haastateltavat kuvasivat myös sitä, miten päihtymyksen tila vaihteli

sykleittäin, kuukausittaisen ajankohdan mukaan. Haastateltavien mukaan asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät olivat alkukuusta enemmän sekaisin kuin loppukuusta. Haastateltavien 

mukaan etuuksien (esim. Kelan perustoimeentulotuki) maksupäivät vaikuttavat 

päihteidenkäyttöön ja päihteidenkäytön tasoon. Eri vuodenajoissa ei kuitenkaan nähty olevan 

suurta eroa. Eräs haastateltava totesikin, että päihteidenkäyttäjät käyttävät päihteitä vuoden 

jokaisena päivänä.

Tuli tottakai poliisioperaatioita, ku asukkaat reagoi ympäristössä tapahtuvaan hälinään. 

Yritettiin sitä sit rauhottaa, mut ei niil ollu mitään vaikutusta. Poliisin kaa tehty paljon 

yhteistyötä, että saadaan asiakas vietyä ostarin ulkopuolelle, mut se on 5 minuutin päästä

takaisin. Ei mitään muutosta. H4
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Haastateltavat kertoivat, että häiriöt lisääntyivät koronapandemian aikana, ja niitä aiheuttivat 

nimenomaan asunnottomat päihteidenkäyttäjät. Tämä johti poliisioperaatioiden lisääntymiseen 

eri Helsingin alueilla. Paikalliset asukkaat reagoivat ympäristössä tapahtuvaan hälinään ja 

häiriökäyttäytymiseen, erityisesti yöaikaan, ilmoittamalla siitä poliisille. Poliisien ja vartijoiden 

rauhoittelulla ei kuitenkaan koettu olevan juurikaan vaikutusta.

                                                                 

Aiempien tutkimusten mukaan koronapandemian aiheuttaman stressin ja eristyneisyyden on 

arveltu lisäävän muutoksia päihteiden käytön tasossa tai siirtymistä muihin aineisiin, jos aiemmin

käytettyjen aineiden saantia rajoitetaan (Chiappini ym, 2020). Tutkimustulokseni osoittavat, että 

koronarajoitustoimenpiteet ovat tuoneet muutoksia päihteiden käytön tasoon ja lisänneet 

hallitsematonta päihteidenkäyttöä. Tulosten mukaan hallitsematon päihteidenkäyttö näkyy 

arvaamattomana käyttäytymisenä ja sekavuutena.

                                                                

6.2.2 Epäluulo

Tutkimustulosten mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien keskuudessa esiintyi epäluuloa 

koronapandemiaa ja koronarajoitustoimenpiteitä kohtaan. Haastateltavien mukaan asunnottomien

päihteidenkäyttäjien parissa esiintyi koronakieltämistä ja erilaisia salaliittoteorioita sekä niihin 

uskomista. Toisaalta asunnottomat päihteidenkäyttäjät eivät ottaneet koronapandemiaa tosissaan, 

eikä koronakaranteenia tai eristystä haluttu noudattaa. Työntekijöiden havaintojen mukaan 

monien oli vaikea nähdä asiaa pidemmälle, ja monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät kokivat, 

että työntekijät rajoittavat heitä. Tämän vuoksi koronarajoitustoimenpiteiden vastustaminen 

kohdistui suoraan työntekijöihin. Monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät vastustivat esimerkiksi

maskin käyttöä. Eräs haastateltava kertoi, että ”nalkuttaminen” ei ole tämänkaltaisessa työssä 

hyvä asia. Auktoriteetin vastustaminen asunnottomien päihteidenkäyttäjien keskuudessa nähtiin 

olevan varsin yleistä.

                                                                                                                                                        

Semmost pelkoo, ja tosi paljon sitä koronakieltämistä. Se on näit salaliittoteorioita. Joo, 

kylhän me se tiedetäänkin, kun ihminen eristetään, niin eihän siinä hyvin käy. Aina, ku 

joudutaa rajottamaan, ni sillo tulee aina pikkusen semmosta vastustusta. Täällä rajat ei 

oo rakkautta, päinvastoin, rajat luo täällä väkivaltaa. H4
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Työntekijöiden havaintojen mukaan asunnottomat päihteidenkäyttäjät, joiden tilanne oli parempi, 

ymmärsivät paremmin myös koronarajoitustoimenpiteet ja niiden tarpeellisuuden. Kun taas 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät, joiden tilanne oli huono ja vaikea, eivät välttämättä 

ymmärtäneet rajoitustoimenpiteiden välttämättömyyttä. Tällaisessa vaikeassa tilanteessa olevat 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät laittoivat oman selviytymisensä kaiken muun edelle, ja 

suhtautuivat koronapandemiaan tämän vuoksi lähinnä välinpitämättömästi.                                    

Kylhä moni on näitä rajotuksia parjannu. Osa taas on tosi ymmärtäväisiä, et kylhä täs on

tehtävä ja pakkoha täs on tehä se, mitä voidaan. Mut se pitkälti riippuu siitä, kuinka 

pitkäl ite on siin oman toipumisen polulla. H5

 

Myös etsivä lähityön havainnot koronakeväänä 2021- raportti (2021) nosti esiin asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien keskuudessa ilmenevän epäluulon. Epäluulo kohdistui muun muassa 

koronarokotteita kohtaan. Epäluulo kuitenkin lieveni koronarokotteiden jaon käynnistyttyä.

6.2.3 Yksinäisyys

Tutkimustulosten mukaan pääkaupunkiseudun asunnottomille päihteidenkäyttäjille tarkoitetut

palvelut olivat olleet osa asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämää. Työntekijöiden näkemysten

mukaan tutut palvelut olivat olleet merkittävä osa asunnottomien päihteidenkäyttäjien 

arkirutiineja, ja monet palveluiden käyttäjät olivat kiintyneet näihin tuttuihin palveluihin ja 

työntekijöihin. Asunnottomien päihteidenkäyttäjien ja työntekijöiden välille oli rakentunut ajan 

kuluessa luottamussuhde. Tämän vuoksi asunnottomat päihteidenkäyttäjät eivät mielellään 

käyttäneet itselleen vieraita palveluja tai ottaneet yhteyttä itselleen vieraisiin työntekijöihin 

koronapandemian aikana.

Ihan älytön epävarmuus, jos muutenki se elämä on kaaosta. Ihmiset ei tiedä elääkö enää 

illalla. Ne vähäisetki kontaktit tavallaa katos, ni kylhä sitä varmaa ihmiset on tosi omillaa

ollu. Semmoi kokemus, et miten täst selviää, ku ei oo enää ketää siinä arjes tukemas ja 

auttamassa. H5
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Pääkaupunkiseudun asunnottomille päihteidenkäyttäjille tarkoitettujen palveluiden suljettua 

ovensa asunnottomat päihteidenkäyttäjät alkoivat kasautua ja ryhmäytyä. Työntekijöiden 

havaintojen mukaan tämä johtui muun muassa yksinäisyyden pelosta.

                                                                                                                                            

Ne alko ryhmäytymään tosi paljo. Alko tulla joitaki porukoita, et ku se yksinäisyyden 

pelko tuli, ni sitte yhtäkkiä oltiinki porukoissa. H4

Tutkimustulokset tukivat ulkomaalaisia tutkimuksia, joiden mukaan koronapandemia on 

vaikuttanut negatiivisesti monien mielenterveyteen ja aiheuttaneen pelkoa, epävarmuutta, 

ahdistusta ja yksinäisyyttä (Chiappini ym, 2020).

6.3 Muutokset sosiaalisessa kanssakäymisessä

Haastateltavien havainnoista nousi esiin kolme alateemaa, jotka liittyivät sosiaalisessa 

kanssakäymisessä tapahtuneisiin muutoksiin koronapandemian aikana. Näitä alateemoja ovat 

yhteisöt, vertaisten tuki ja yhteiskunnallinen stigma.

                                                                 

6.3.1 Yhteisöt

Tutkimustulosten mukaan työntekijät olivat havainneet muutoksia asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien yhteisössä. Eräs haastateltu työntekijä nosti erityistä huolta uudesta ja 

kasvavasta päihteidenkäyttäjien ryhmästä. Haastateltavan mukaan maahanmuuttajataustaisten 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien ryhmä on liki kolminkertaistunut koronapandemian aikana. 

Huolta aiheutti muun muassa se, että päihteiden käyttö oli tekijä, mikä sai maahanmuuttajan 

oman yhteisön sulkemaan päihteidenkäyttäjän yhteisön ulkopuolelle. Haastateltavan mukaan 

ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että maahanmuuttajataustainen henkilö, joka käytti päihteitä,

suljettiin oman kulttuurinsa piiristä pois, mutta hänellä ei ollut paikkaa suomalaisessa 

kulttuurissa. Maahanmuuttajataustainen päihteidenkäyttäjä jäi siten ikään kuin kahden kulttuurin 

välimaastoon väliinputoajaksi. Haastateltu työntekijä havaitsi, että vähitellen 

maahanmuuttajataustaiset päihteidenkäyttäjät alkoivat muodostaa omaa, eriytettyä ryhmäänsä.
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Maahanmuuttajataustasilla on lisääntynyt päihteidenkäyttö. Paljon päihteillä oireilevia 

maahanmuuttajataustaisia. Se ryhmä on kyl lisääntyny [koronapandemian aikana] ihan 

selkeesti, kolminkertaistunut, ja siihen liittyvä kaupankäynti. Ne on todella sekasin ja 

todella päihtyneitä. Et tää alkaa olla jo vähän huolestuttava piirre. Sit ku ne käyttää 

päihteitä, ne suljetaan omasta kulttuurista pois, ja sitku ne ei kuulu meidänkään 

kulttuuriin, ne sit muodostaa oman kulttuurin. H4

Kuten Bruce Link ja Jo Phelan (2001) totesivat, stigmatisoituja henkilöitä pidetään usein omana 

tiettynä eriytettynä ryhmänään ja keskenään samankaltaisina. Tähän liittyy muun muassa 

statuksen alenemista ja ulossulkemista yhteiskunnasta. Tutkimustulosteni mukaan asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät näyttäytyvät varsin heterogeenisena ryhmänä, jossa henkilöitä yhdistää tietty 

olosuhde (asunnottomuus) ja piirre (päihdehäiriö). Tulosten mukaan asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien keskuudessa on tapahtunut sisäistä eriytymistä ja ulossulkemista 

suomalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden välillä koronapandemian aikana. 

Maahanmuuttajataustaiset asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat muodostaneet oman eriytetyn 

ryhmänsä, jolle tunnusomaista on lisääntynyt sekavuus ja päihtyneisyys.

                                                               

6.3.2 Vertaisten tuki

Työntekijöiden haastatteluissa nousi esiin Helsingin erityisyys muihin Suomen kaupunkeihin 

nähden. Työntekijät kertoivat, miten asunnottomat päihteidenkäyttäjät ”kasautuvat” Helsinkiin. 

Helsingin nähtiin olevan vetovoimainen kaupunki asunnottomien päihteidenkäyttäjien 

keskuudessa. Tätä selittää osaltaan päihteiden parempi saatavuus ja monipuolinen palvelun 

tarjonta, mutta myös suurempi päihteidenkäyttäjien ryhmä sekä ympäröivään ihmismassaan 

sulautumisen mahdollisuus. Suomessa on useita pienempiä kaupunkeja ja paikkakuntia, joissa 

esimerkiksi massaan sulautumisen mahdollisuutta ei samalla tavalla ole.

Harvemmin täältä niinku lähtee poispäin. Helsinki on jotenkin niin erityinen paikka 

monelle. Pienemmil paikkakunnilla, mis ei niinku oo korvaushoitoo, tai ei pysty järjestää, 

tai päihteitä saa samalla tavalla, ni sitte siel on enemmän kaikkien nähtävillä. Täällä 

[Helsingissä] pystyy massaan jollain tavalla peittymään kyl. H3
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Haastateltavat kertoivat, että Helsingin kaduilla selviytyminen ja pärjääminen vaatii tiettyjä 

selviytymisen keinoja. Monien haastateltavien mukaan päihdekulttuuriin ja siihen elämäntapaan 

kuuluu se, että kykenee olemaan ja elämään kadulla. Haastateltavien mukaan kadulla 

pärjätäkseen pitää olla kova, kylmä ja puolustaa itseään tarvittaessa. Kadulla asuessa täytyy myös

huolehtia omista vähistä tavaroista.

Asunnoton päihteidenkäyttäjä voi saada apua toisilta asunnottomilta päihteidenkäyttäjiltä, jotka 

ovat samassa tilanteessa, tai samankaltaisessa tilanteessa aiemmin olleilta asunnottomilta 

päihteidenkäyttäjiltä (vertaiset). Vertaistoimintaa on tarjolla Helsingissä esimerkiksi 

Symppiksessä. Vertaistoiminta on asunnottomille päihteidenkäyttäjille tarkoitettu palvelu- ja 

tukimuoto. Tutkimustulosten mukaan vertaisten antama panos on ollut suuri ennen 

koronapandemiaa, vaikka vertaistoiminnan kehittämisessä oli aluksi omat vaikeutensa. 

Koronapandemian myötä vertaistoiminta lakkasi päiväkeskusten suljettua ovensa. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää, että asunnottomat päihteidenkäyttäjät tukeutuivat 

koronapandemian aikana enemmän toisiinsa ja samalla hetkellä samankaltaisessa tilanteessa 

oleviin asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin, kuin samankaltaisessa tilanteessa aiemmin olleisiin 

asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin eli vertaisiin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat saaneet vertaistukea toisilta asunnottomilta 

päihteidenkäyttäjiltä koronapandemian aikana.

                                  

      

6.3.3 Yhteiskunnallinen stigma

Tutkimustulokset osoittavat, että asunnottomista päihteidenkäyttäjistä tuli julkisesti näkyvämpiä 

koronapandemian ja koronarajoitustoimenpiteiden aikana. Julkinen näkyvyys lisäsi sosiaalisen 

leimautumisen riskiä. Sosiaalista leimautumista aiheuttivat muun muassa ulospäin näkyvä 

päihdehäiriö sekä asunnottomuuden mukanaan tuomat näkyvät ulkoiset merkit, kuten väsymys ja 

epäsiisteys sekä mahdolliset koronaoireet, kuten flunssaoireet.
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On ollu ne ennakkoluulot jo aikaisemmin. Jos ei oo välttämättä sitä toimintakykyä 

asioida, kuten kunnon kansalainen ja huolellisesti toimiva, ni siihen on ne ennakkoluulot 

jo aikaisemmin olemassa. Päiväsaikaan ollaa sit kadulla steissillä tai jossain muis julkisis

tiloissa, ni myös sitä leimaa otsaan jotenki tulee. Kaikki muut on omissa kodeissaan. Ne, 

joilla on omat kodit. Sit ku ei oo, ni pyörii ehkä semmonen syrjäytymisen varjo siin. H3

Työntekijöiden mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien kohtelun ei havaittu varsinaisesti 

huonontuneen koronapandemian aikana, koska kohtelu oli ollut jo ennestään aika ikävää ja 

leimaavaa asunnottomia päihteidenkäyttäjiä kohtaan. Työntekijöiden havaintojen mukaan 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat kuitenkin pelänneet sosiaalista leimautumista ja 

terveyspalveluihin hakeutumista oman tilanteensa vuoksi.

                                                                                                                                         

Kuten olen aiemmin kuvannut Goffman (1997) mukaan sosiaalista ei-toivottua leimautumista 

voivat aiheuttaa muun muassa mielenterveyshäiriöt, riippuvuudet ja alkoholismi. Tämän lisäksi 

on arvioitu, että myös koronatartunta voi aiheuttaa sosiaalista leimautumista (Kesten ym, 2021). 

Tuomo Laihialan (2018) mukaan ihmiset eivät halua tulla sosiaalisesti leimatuiksi ja 

stigmatisoiduiksi, koska se aiheuttaa häpeän tunteita. Häpeän kokeminen voi olla esimerkiksi 

pelkoa tulla nähdyksi sellaisessa tilanteessa, jossa on riski stigmatisoitua. Tämä selittää ainakin 

osittain sen, miksi monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät katosivat koronapandemian aikana, ja 

miksi he eivät hakeutuneet esimerkiksi terveyspalveluihin oireidensa vuoksi. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koronarajoitustoimenpiteet, korona-altistuminen tai 

koronatartunta ja ulospäin näkyvät flunssaoireet aiheuttivat tilanteen, jossa asunnottomilla 

päihteidenkäyttäjillä on useampi sosiaalisen leimautumisen riskitekijä, kuten asunnottomuus, 

päihdehäiriö ja koronatartunta.

                                                                                        

6.4 Muutokset omassa asioinnissa

Haastatteluaineiston perusteella koronapandemian mukanaan tuomat koronarajoitustoimenpiteet 

ja palveluiden sulkeminen toi muutoksia asunnottomien päihteidenkäyttäjien omaan asiointiin. 

Haastateltavien havainnoista nousi esiin kolme alateemaa. Näitä alateemoja ovat jonottaminen, 

työntekijöiden tavoittaminen ja sähköinen asiointi.
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6.4.1 Jonottaminen

Tulosten mukaan koronapandemian aikana useaan palveluun joutui jonottamaan ja odottamaan 

vuoroaan ulkona. Näihin palveluihin kuului esimerkiksi Kela. Haastateltavien mukaan jonot 

olivat usein pitkiä, eivätkä kaikki asunnottomat päihteidenkäyttäjät jaksaneet lähteä jonottamaan. 

Haastateltavien mukaan palveluihin hakeutumista ja etuuksien hakemista vaikeutti jonottamisen 

lisäksi henkilötodistusten, verkkopankkitunnusten ja puhelimen puute.

                                                                                                                                                            

Haastateltavat kertoivat, että Kelan vaatimien liitteiden toimittaminen koronapandemian aikana 

oli haastavaa, koska esimerkiksi kirjastot olivat kiinni, eikä liitteitä voinut tulostaa kirjastossa. 

Samaan aikaan käytännön avun saaminen etuuksien hakemiseen oli vaikeutunut, koska monet 

matalan kynnyksen palvelut olivat suljettuina. Haastateltavat kertoivat, että asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät joutuivat jonottamaan useaan paikkaan, ja jonottaminen aiheutti herkästi riita-

ja väkivaltatilanteita jonossa. Esimerkiksi sään ollessa huono, asunnottomat päihteidenkäyttäjät 

odottivat pääsevänsä sisätiloihin suojaan ja lämmittelemään, jolloin tunteet kuumenivat jonossa 

herkästi jonottamisen aikana.  

Etsivän lähityön katuhavaintoja maaliskuussa 2020 (2020) - raportti on samansuuntainen kuin 

omat tutkimustulokseni. Raportin mukaan moneen palveluun joutui odottamaan vuoroaan ulkona.

Jos henkilö oli flunssainen, palveluun vastaanottaminen näytti tuottavan paljon uudelleen 

järjestelyjä. Erityisesti Kelan suljettua toimipisteensä asiakaskäynneiltä, asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien mahdollisuus hakea viimesijaisia etuuksiaan heikentyi merkittävästi.

                                                

                                                                                                                                                            

6.4.2 Työntekijöiden tavoittaminen

Tutkimustulosten mukaan koronapandemia vaikeutti omien työntekijöiden ja muiden palveluiden

työntekijöiden tavoittamista. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät toivoivat kasvokkaista tapaamista,

etäyhteyden sijaan, mutta tämä oli vaikea järjestää koronarajoitustoimenpiteiden vuoksi. Monet 

työntekijät tekivät etätöitä kotoa käsin. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät eivät voineet enää tulla 

työntekijän luokse, esimerkiksi soittamaan viranomaispuheluja.
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Turhautumista, et niinku oltii tosi huonos kunnossa. Moni sitä sano, et on vaikeempi 

saada ylipäätään ketään omia työntekijöitään kiinni saatika nähdä tai muuta. Oli monia 

etähommissa, et ne vähäisetki ihmiskontaktit on jääny niiku tosi minimiin. H6

Kylhä se ihmisen täytyy olla aika hyväkuntonen, et se voi soittaa tai ymmärtää soittaa. 

Ihan käytännössä, ku aina voinu tulla soittamaa viranomaispuhelut. Tietysti ne on 

joutunut ite hoitaa enemmän asioita. Onko jääny hoitamatta? Ni on varmasti jäänny. Ei 

oo päässy mihkä sovituille ajoille. H5

                                                                                                                                                     

Työntekijöiden mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien on ollut lähes mahdoton muistaa 

heille varattuja aikoja koronapandemian aikana. Tämän vuoksi työntekijät arvelivat, että monet 

varatut ajat ovat jääneet koronapandemian aikana käyttämättä. Työntekijät kertoivat, että 

kohtaamiset ja yhteydenotot asunnottomilta päihteidenkäyttäjiltä vähenivät koronapandemian 

aikana ja sen edetessä. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät saapuivat yhä vähemmässä määrin 

avoinna oleviin palveluihin.

Työntekijät antoivat kuitenkin kiitosta siitä, miten Helsingin kaupungin palvelut kykenivät 

reagoimaan ja vastaamaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Haastateltavien mukaan 

onnistuttiin muun muassa palveluiden joustavuudessa, jalkautumisessa, yhteistyössä eri 

palveluiden välillä, etätapaamisten sekä videoyhteyksien (esim. Teams) järjestämisessä.

                                                            

6.4.3 Sähköinen asiointi

Tulosten mukaan asunnottomat päihteidenkäyttäjät olivat väsyneitä, eikä heillä ollut riittävästi 

voimia omien asioiden hoitamiseen. Haastateltavat kertoivat, että kaikki asiointi tapahtui 

koronapandemian aikana pääsääntöisesti sähköisesti verkossa. Tavalliset ihmiset siirtyivät 

asioimaan verkkoon, mutta asunnottomilla päihteidenkäyttäjillä ei ollut siihen välttämättä 

mahdollisuutta.

                                                                                                                                                         

Ku kaikki asiointi on sähkösesti verkossa, ni sillo tietysti luonnollisesti ihmiset viel 

enemmän niinku siirty verkkoon. Eihän nää ihmiset [asunnottomat päihteidenkäyttäjät], 

eihän näil oo mitään verkkopankkitunnuksii, ei oo henkkareita, ei oo yhtään mitään. H5
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Työntekijöiden mukaan monella asunnottomalla päihteidenkäyttäjällä oli harhakuvitelma, että 

kaikki palvelut olivat kiinni. Asunnottomat päihteidenkäyttäjillä ei ollut välttämättä 

mahdollisuutta seurata nopeasti muuttuvaa tiedotusta. Työntekijät yrittivät parhaansa mukaan 

ohjata tavoitettuja asunnottomia päihteidenkäyttäjiä avoinna oleviin katuklinikoihin ja 

palveluihin. Haasteita työskentelyyn toi kuitenkin se, että joidenkin paikkojen ja palveluiden 

vaatimuksena oli päihteettömyys.

Tää on ollu koko ajan vaikeeta, ku muuttuu säännöt, tiedäks ku, koko ajan muuttuu 

säännöt, ni miten sä tiedotat? H1

                                                                                                                                                 

Haastateltavat kertoivat, että kaduilla liikkui paljon erilaisia huhuja ja väärääkin tietoa, 

esimerkiksi poikkeusajan aukioloajoista. Myös etsivän lähityön havainnot ovat samansuuntaisia. 

Etsivän lähityön katuhavaintojen mukaan kaduilla oli ilmassa yleistä epävarmuutta ja 

epätietoisuutta vallitsevasta tilanteesta. Monilla oli virheellistä tai vanhentunutta tietoa. 

Henkilöiden, joilla ei ollut puhelinta tai tietokonetta oli vaikea seurata nopeasti muuttuvaa 

tiedotusta. Lisäksi monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät tarvitsivat apua ja tukea asioinnissa. 

(Etsivän lähityön havaintoja koronakeväänä- raportti, 2020.) Osalla kaduilla kohdatuista oli 

vaikeuksia varata aikoja. Ongelmia ilmeni myös palveluihin pääsyssä. (Etsivä lähityön havainnot 

koronakeväänä 2021, 2021.)

Vaikka suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään kuuluu viranomaisasiointi, joillekin 

viranomaisasiointi on vaikeampaa. Pitkäaikainen päihteiden käyttö ja asunnottomuus vievät 

voimavaroja, jolloin voimia ei enää välttämättä jää perusasioiden hoitamiseen (Salovaara, 2019, 

s. 207-208). Asunnottomien päihteidenkäyttäjien voimavarat kuluivat koronapandemian aikana 

omien perustarpeiden tyydyttämiseen ja päivittäiseen selviytymiseen. Lisäksi asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät olivat hoitaneet viranomaisasioitaan työntekijöiden avustuksella ennen 

koronapandemiaa, mutta koronarajoitustoimenpiteiden vuoksi tämä ei ollut enää mahdollista. 

Tulosten perusteella voidaan esittää, että monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat jääneet 

koronapandemian aikana ilman riittävää tukea ja apua omassa asioinnissa sekä sähköisen 

tiedotuksen ja asioinnin ulottumattomiin.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä sosiaalityön maisteritutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisia havaintoja Helsingin 

kaupungin työntekijöillä on ollut koronapandemian tuomista muutoksista asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien elämään ja palveluiden saantiin poikkeusolojen aikana. Tutkielman tarkoitus

on tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, millaisessa asemassa ja elinolosuhteissa asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät ovat eläneet koronapandemian aikana ja miten koronarajoitustoimenpiteet 

ovat heihin vaikuttaneet.

Tutkimusaineistoni koostuu kuudesta Helsingin kaupungin työntekijän haastattelusta.  

Haastatellut työntekijät työskentelivät Helsingin kaupungin palveluissa koronapandemian aikana.

Valitsin haastateltavikseni Helsingin kaupungin työntekijöitä, sillä arvelin asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien tavoittamisen haastatteluja varten vaikeaksi ja toisaalta olin oman työni 

vuoksi kiinnostunut juuri Helsingin kaupungin työntekijöiden havainnoista. Näin jälkeenpäin 

ajateltuna olisi ollut kiinnostavaa haastatella myös asunnottomia päihteidenkäyttäjiä. Toivon, että 

tästä aiheesta saadaan lukea tutkimusta vielä tulevina vuosina.

                                                                

Mielestäni haastattelutilanteet olivat riittävän rentoja, eikä nauhurin läsnäolo tuntunut vaikuttavan

työntekijöiden vastauksiin. Oman tulkintani mukaan oma tutkijan asemani ei häirinnyt 

haastateltavia, sillä olimme tietyllä tavalla samanarvoisia, koska kaikki työskentelimme 

Helsingin kaupungin palveluksessa. Mielestäni juuri tämän yhteisen työntekijyytemme ansiosta 

pääsin hyvään yhteyteen haastateltavien kanssa. Ajattelen, että tämä tuttuus haastateltavien 

kanssa ei kyseenalaista tutkimuksen eettisyyttä. Tutkimuksen toistettavuus voi kuitenkin tuoda 

ongelmia, koska koronapandemia on ollut monella tavalla ainutlaatuista ja poikkeuksellista aikaa 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen lähihistoriassa.  

Analysoin tutkimusaineiston aineistolähtöisesti sisällönanalyysia käyttäen. Valitsin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin aineiston analyysimenetelmäksi, koska sen avulla pyritään 

kuvaamaan kohteena olevaa aineistoa ilman vahvasti ohjaavaa teoreettista viitekehystä. 

Mielestäni tämä valinta oli oikea. Tutkimusaineistosta löydetyt havainnot jaoin yhteen 

pääluokkaan: havainnot asunnottomien päihteidenkäyttäjien olosuhteista. Sen alle muodostin 

neljä yläluokkaa: muutokset fyysisessä voinnissa, muutokset psyykkisessä voinnissa, muutokset
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sosiaalisessa kanssakäymisessä ja muutokset omassa asioinnissa. Kunkin yläluokan alle 

muodostui vielä kolme alateemaa, joita analysoin tarkemmin tutkimustulokset pääluvussa (kts. 

Luku 6).

Tutkimusta varten haastatellut Helsingin kaupungin työntekijät työskentelivät eri palveluissa ja 

toimipaikoissa Helsingin alueella. Tästä huolimatta lähes kaikilla heistä oli samansuuntaisia 

havaintoja asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta koronapandemian aikana. 

Tutkimuksesta selvisi, että monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät jäivät tavoittamattomiin ja 

ajautuivat yhä heikompaan elämäntilanteeseen ja huonompaan kuntoon koronapandemian aikana.

Tutkielman tärkeimpien tulosten mukaan koronapandemian mukanaan tuomat 

koronarajoitustoimenpiteet ja palveluiden sulkeminen vaikuttivat heikentävästi asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien fyysiseen ja psyykkiseen vointiin sekä toivat muutoksia sosiaaliseen 

kanssakäymiseen ja omaan asiointiin. Tulokset vastaavat Sirkka Heinosen (2020) ajatuksia siitä, 

että koronapandemialla on niin fyysisiä, sosiaalisia kuin psykologisiakin vaikutuksia, joihin 

yhteiskunnan toimijoiden on osattava reagoida.

                                                                    

Tutkimuksen aikana minulle kävi hyvin selväksi, kuinka tärkeää roolia pääkaupunkiseudun 

asunnottomille päihteidenkäyttäjille tarkoitetut eri palvelut olivat esittäneet asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien elämässä ennen koronapandemiaa. Monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät 

olivat kiintyneet näihin tuttuihin palveluihin, siihen yhteisöön ja yhteisön tarjoamaan tukeen sekä

tuttuihin työntekijöihin ja vertaisiin. Tämän vuoksi palveluiden sulkeminen oli valtava muutos 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämässä. Palveluiden sulkeminen johti siihen, että 

asunnottomat päihteidenkäyttäjät eivät voineet enää liittyä omaan yhteisöönsä ja saada 

tarvitsemaansa apua ja tukea, kuten aina ennen koronapandemiaa. Asunnottomilla 

päihteidenkäyttäjillä ei ollut omaa asuntoa, jonka suojaan he olisivat voineet vaihtoehtoisesti 

vetäytyä. Asunnottomilla päihteidenkäyttäjillä ei ollut myöskään muuta, vaihtoehtoista 

tukiverkostoa, jonka puoleen olisi voinut kääntyä. Toisin sanottuna, koronarajoitustoimenpiteet 

aiheuttivat tilanteen, jossa asunnottomat päihteidenkäyttäjät olivat omillaan.

Ulla Salovaaran (2019) mukaan oma asunto merkitsee kuulumista johonkin (vrt. paikattomuus, 

irrallisuus) ja mahdollistaa integroitumisen yhteiskuntaan. Asunnottomuus puolestaan saattaa 

tuntua torjuntana tai sosiaalisena hylkäämisenä. Tulosten mukaan asunnottomat
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päihteidenkäyttäjät tukeutuivat koronapandemian aikana enemmän toisiinsa ja samankaltaisessa 

tilanteessa oleviin asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin, kuin samankaltaisessa tilanteessa aiemmin 

olleisiin asunnottomiin päihteidenkäyttäjiin eli vertaisiin. Pohdin sitä, että aiheuttiko palveluiden 

sulkeminen asunnottomille päihteidenkäyttäjille tunteen siitä, että yhteiskunta ja 

palvelujärjestelmä on kääntänyt heille selkänsä.

                                                                                                                                                            

Työskentely asunnottomien päihteidenkäyttäjien parissa, erityisesti koronapandemian 

alkuvaiheessa, nähtiin työksi, jossa keskityttiin turvaamaan ensisijaisesti asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien perustarpeita, kuten ravinnonsaantia. Palveluiden sulkemisen aiheuttama 

paikattomuus ja erityisesti lämpimien oleskelutilojen puute tarkoitti sitä, että asunnottomilla 

päihteidenkäyttäjillä ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä tai missä levätä, oleskella, nukkua, 

vaihtaa vaatteita tai käydä suihkussa ja vessassa koronapandemian aikana.

                                                                  

Tutkimustulokset osoittivat, miten eriarvoisessa ja vaikeassa asemassa asunnottomat 

päihteidenkäyttäjät olivat koronapandemian aikana koronalle altistumisen suhteen. Muut ei-

asunnottomat ihmiset pysyivät kotona, mutta asunnottomat päihteidenkäyttäjät viettivät aikaansa 

kaduilla. Yksinäisyyden ja ahdistuksen koettiin lisääntyneen asunnottomien päihteidenkäyttäjien 

keskuudessa koronapandemian aikana. Ahdistusta aiheutti muun muassa se, että 

koronarajoitustoimenpiteitä, kuten sosiaalista ja fyysistä etäisyyttä, oli vaikea ylläpitää. Tulokset 

tukevat koronapandemiaa koskevia ulkomaalaisia tutkimuksia, joiden mukaan koronapandemia 

on aiheuttanut monille pelkoa, epävarmuutta, ahdistusta ja yksinäisyyttä (Chiappini ym, 2020).

                                                                                                                                                            

Työntekijöiden havaintojen mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien sekavuus lisääntyi 

koronapandemian aikana. Huonovointisuus ja sekavuus yhdistettiin muun muassa 

koronarajoitustoimenpiteisiin, hoitamattomaan psyykkiseen sairauteen ja päihdehäiriöön sekä 

huumekatukaupan tarjonnan muutoksiin. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmin myös 

ulkomailta (esim. Kesten ym, 2021).

Tutkimustulosten mukaan asunnottomien päihteidenkäyttäjien keskuudessa esiintyi epäluuloa 

koronapandemiaa ja siitä aiheutuvia koronarajoitustoimenpiteitä kohtaan. Tämä ilmeni 

koronakieltämisenä ja erilaisiin salaliittoteorioihin uskomisena. Toisaalta koronapandemiaa ei 

otettu tosissaan, eikä koronakaranteenia tai eristystä haluttu noudattaa. Tämä vaikeutti 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien hoitoon hakeutumista. Tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia 

ulkomaalaisten tutkimusten kanssa koronarajoituksiin sitoutumisessa ja sairastamisessa.
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Päihteiden käyttö on esteenä koronarajoituksiin sitoutumiselle, kuten eristyksessä tai 

karanteenissa pysymiselle (Kesten ym, 2021). Toisaalta asunnottomille päihteidenkäyttäjille 

tarjotuissa karanteeniyksikössä tarjottu ruoka ja tukilääkitys kohensi monen vointia.

                                                                                                                                                        

Tutkimustulosten mukaan koronapandemian mukanaan tuomat rajoitustoimenpiteet vaikeuttivat 

omien työntekijöiden ja muiden palveluiden työntekijöiden tavoittamista. Palveluihin 

hakeutumista ja etuuksien hakemista vaikeuttivat lisäksi henkilötodistusten, 

verkkopankkitunnusten ja puhelimen puute sekä jonottaminen. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät 

toivoivat kasvokkaista tapaamista, etäyhteyden tai sähköisen asioinnin sijaan, mutta tämä oli 

vaikea järjestää koronarajoitustoimenpiteiden vuoksi. Tutkimustulosten mukaan kohtaamiset ja 

yhteydenotot asunnottomilta päihteidenkäyttäjiltä vähenivät koronapandemian aikana ja sen 

edetessä. Asunnottomat päihteidenkäyttäjät saapuivat yhä vähemmässä määrin myös avoinna 

oleviin palveluihin.

                                                                                                                                                     

Yleinen suhtautuminen päihteidenkäyttäjiä kohtaan oli ollut valitettavan negatiivista ennen 

koronapandemiaa (Schneider ym, 2021). Tutkimustulosten mukaan asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien kohtelun ei havaittu varsinaisesti huonontuneen koronapandemian myötä, 

mutta joitakin tehtyjä päätöksiä kritisoitiin työntekijöiden taholta. Kritiikkiä saivat esimerkiksi 

koronapositiivisten asunnottomien päihteidenkäyttäjien karanteenin järjestäminen, jossa kesti 

melko pitkään, sekä tartuntatautilain mukaisesti tehdyt pakkohoitopäätökset asunnottomille 

päihteidenkäyttäjille, jotka eivät pystyneet sitoutumaan karanteeniin. Tilanne herätti 

työntekijöissä eettisiä kysymyksiä, koska pakkohoitopäätöksiä ei tehty heille, joilla on oma 

asunto. Päätökset kohdistuivat vain haavoittuvassa asemassa oleviin asunnottomiin 

päihteidenkäyttäjiin.

Koronapandemian alkuvaiheessa arvioitiin, että päihteidenkäyttäjistä tulee julkisesti näkyvämpiä 

koronarajoitustoimenpiteiden aikana. Lisäksi arvioitiin, että koronatartunta saattaa edistää 

sosiaalista leimautumista. (Kesten ym, 2021.) Omien tutkimustulosteni mukaan asunnottomista 

päihteidenkäyttäjistä tuli julkisesti näkyvämpiä koronarajoitustoimenpiteiden aikana. Työntekijät 

olivat havainneet, että monet asunnottomat päihteidenkäyttäjät pelkäsivät sosiaalista 

leimautumista oman tilanteensa vuoksi. Sosiaalista leimautumista aiheuttivat muun muassa 

ulospäin näkyvä päihdehäiriö sekä asunnottomuuden mukanaan tuomat näkyvät ulkoiset merkit, 

kuten väsymys ja epäsiisteys sekä mahdolliset koronaoireet, kuten flunssaoireet.
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Tulosten perusteella voidaan esittää, että koronarajoitustoimenpiteet, korona-altistuminen tai 

koronatartunta ja ulospäin näkyvät flunssaoireet aiheuttavat tilanteen, jossa asunnottomilla 

päihteidenkäyttäjillä on useampi sosiaalisen leimautumisen riskitekijä. Johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että näitä riskitekijöitä ovat asunnottomuus, päihdehäiriö ja koronatartunta.

                                                                                                                                                            

Asunnottomana päihteidenkäyttäjänä eläminen Helsingissä tutkimusaineiston perusteella 

näyttäytyi varsin epätyydyttävänä. Haastateltavat toivat esiin jatkuvan epävarmuuden, mikä liittyi

muun muassa tiedottamisen haasteisiin, jossa asunnottomat päihteidenkäyttäjät joutuivat elämään

koronapandemian aikana. Toisaalta asunnottomien päihteidenkäyttäjien nähtiin vetäytyvän pois 

katukuvasta, ja kävijämäärät putosivat eri palveluissa. Asunnottomien päihteidenkäyttäjien on 

ollut haastava saada tarvitsemiaan palveluja tai kiinnittyä niihin jo ennen koronapandemiaa. 

Tulosten perusteella koronapandemian aiheuttama poikkeustila ja palveluiden rajoitukset 

vaikeuttivat entisestään asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilannetta ja palveluihin 

kiinnittymistä.

On syytä kuitenkin pitää mielessä, että tutkielmani aineisto koostui vain kuudesta Helsingin 

kaupungin työntekijän haastattelusta ja heidän kertomistaan havainnoista. Näin ollen 

tutkimustuloksia ei voi yleistää, vaan korkeintaan voidaan antaa kuvaus siitä, millainen tilanne on

ollut Helsingissä koronapandemian aikana työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimusaihe on 

toistaiseksi vähän tutkittu Suomessa. Aiemman tutkimuksen vähyydestä johtuen olenkin halunnut

lähinnä keskittyä tarkastelemaan työntekijöiden havaintoja ja kuvailemaan niitä.  Yritin loppuun 

saakka säilyttää avoimuuden tutkittavaa kohdetta kohtaan, vaikka en kuitenkaan voi kiistää sitä, 

että minulla ei olisi ollut joitain ennakkokäsityksiä tutkittavasta kohteesta, jo oman työnikin 

vuoksi. Mielestäni omien ennakkokäsitysten olemassaolon tiedostaminen ja tunnistaminen on 

tärkeä lähtökohta, kun lähdetään toimimaan tutkijan roolissa. Tutkijana olen pyrkinyt 

suhtautumaan tutkimuskohteeseen myötätuntoisesti ja antamaan äänen itse tutkimusaineistolle.

Tutkielmani pohjalta nousi monia omasta mielestäni kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita. 

Ensinnäkin olisi kiinnostavaa tutkia maahanmuuttajataustaisten päihteidenkäyttäjien tilannetta,

koska tutkimustuloksista nousi selkeästi esiin se, miten maahanmuuttajataustaisten päihteiden 

käyttö lisääntyi koronapandemian aikana. Toiseksi olisi kiinnostavaa tutkia asunnottomien 

päihteidenkäyttäjänaisten tilannetta koronapandemian aikana, ja sitä, missä he ovat olleet 

majoittuneina koronarajoitustoimenpiteiden aikana. Kiinnostavaa olisi myös tutkia
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asunnottomien päihteidenkäyttäjänaisiin kytkeytyvää hyväksikäyttöä, raiskauksia sekä 

raskauksia, ja niiden mahdollista lisääntymistä koronapandemian aikana. Varsin kiinnostavaa 

olisi tietenkin kuulla myös asunnottomien päihteidenkäyttäjien omakohtaisia kokemuksia 

koronapandemiasta ja koronarajoitustoimenpiteistä.

Olen tutkinut hyvin haavoittuvassa asemassa olevaa tutkimuskohdetta, jonka vuoksi olen 

joutunut pohtimaan useaan otteeseen tutkimuksen eettisiä näkökohtia. Valitsin tutkimuksen 

toteuttamistavaksi haastatella Helsingin kaupungin työntekijöitä, jolloin on syytä korostaa, että 

tutkimuksessa esille nostetut havainnot ovat työntekijöiden havaintoja asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien tilanteesta, ei asunnottomien päihteidenkäyttäjien omia havaintoja omasta 

tilanteestaan. Olen pyrkinyt kirjoittamaan asunnottomista päihteidenkäyttäjistä yleisellä tasolla. 

Koen tämän tutkielmani tärkeäksi ja toivon, että tutkimuksellani on yhteiskunnallista merkitystä 

ja tutkimustuloksia voi hyödyntää sosiaalityön kehittämisessä koronapandemian kaltaisia 

tilanteita silmällä pitäen. Uskon, että kukaan meistä ei vielä tiedä, miltä maailma tulee 

näyttämään koronapandemian päätyttyä.  Ja juuri siksi tarvitaan tuoretta tutkimustietoa käsillä 

olevasta koronapandemiasta.
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https://blogi.thl.fi/asunnottomat-paihteidenkayttajat-eivat-selvia-koronatalven-yli-ilman-lisaapua/
https://blogi.thl.fi/asunnottomat-paihteidenkayttajat-eivat-selvia-koronatalven-yli-ilman-lisaapua/
https://www2.slideshare.net/THLfi/paihdepaivat-11112020-koronaepidemia-havaintoja-paakaupunkiseudulta-viskari
https://www2.slideshare.net/THLfi/paihdepaivat-11112020-koronaepidemia-havaintoja-paakaupunkiseudulta-viskari
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135394/YP1703_Virokannas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135394/YP1703_Virokannas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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LIITTEET

LIITE 1

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA JA TIETOSUOJAILMOITUS HENKILÖTIETOJEN 

KÄSITTELYSTÄ

                                                                                                                                        

Työntekijöiden havaintoja koronaepidemian seurauksista asunnottomille 

päihteidenkäyttäjille pääkaupunkiseudulla- tutkimus.

Pyydän teitä osallistumaan tutkimukseen, jossa tutkitaan työntekijöiden havaintoja 

koronaepidemian seurauksista asunnottomille päihteidenkäyttäjille pääkaupunkiseudulla. Saitte 

kutsun tutkimukseen osallistumiseen, koska olette Helsingin kaupungin työntekijä, joka on 

jalkautunut koronaepidemian aikana asunnottomien päihteidenkäyttäjien pariin. Tämä tiedote 

kuvaa tutkimusta ja Teidän mahdollista osuuttanne siinä. Jos päätätte osallistua tutkimukseen, 

teiltä pyydetään suostumus tutkimukseen osallistumisesta.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa siitä, millaisessa asemassa ja 

elinolosuhteissa asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat työntekijöiden havaintojen mukaan 

eläneet koronaepidemian aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, millaisia 

havaintoja työntekijöillä on ollut koronarajoitustoimenpiteistä ja niiden seurauksista 

asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämään. Tutkimuksessa asunnottomalla 

päihteidenkäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on virallisesti asunnoton ja hänellä ilmenee 

päihdehäiriön oireita. Helsingin yliopiston Maisteriseminaarin I –kurssin opettaja on arvioinut 

tutkimussuunnitelman ja antanut sille hyväksynnän.

Tutkimuksen toteuttaja

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriohjelman opiskelija Heidi 

Pekonen osana sosiaalityön maisteriopintojaan.
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Tutkimuksen kulku ja toteutus

Tutkimusta varten haastatellaan 5-7 jalkautuvaa Helsingin kaupungin työntekijää kesän 2021 

aikana. Tutkimuksen tavoitteena on haastattelujen myötä tuoda esiin työntekijöiden havaintoja, 

näkemyksiä ja kokemuksia asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta koronaepidemian 

aikana.

 

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen

osallistumisesta, myös kesken tutkimusta. Jos osallistuja päättää peruuttaa suostumuksensa tai 

osallistuminen tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä 

kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.

  

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus

Tutkimuksessa kerätään tietoja liittyen haastateltavien ammattiin, työpaikkaan, työtehtäviin ja 

sukupuoleen. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus. 

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ja ne hävitetään

tutkimuksen valmistuttua. Tutkijalla on salassapitovelvollisuus ja tutkimus kirjoitetaan siten, että 

haastateltavat tai mahdolliset maininnat asiakkaista eivät ole siitä tunnistettavissa.

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Teistä kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietojen 

käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa yksittäisen 

tutkimushenkilön tiedot korvataan tunnistekoodilla (H1, H2 jne.). Tutkimusaineisto ja teidän 

tietonne sen osana myös analysoidaan koodattuina, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä 

suoraan tunnistettavissa. Tietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. Tietoja 

käytetään vain tässä tutkimuksessa. Lopulliset tutkimustulokset julkaistaan pääasiallisesti 

yleisellä tasolla eikä yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ole mahdollista. Teistä kerätyt ei-

sähköisessä muodossa olevia tietoja sisältävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, joihin on 



pääsy ainoastaan nimetyllä henkilöllä. Sähköisiä
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tutkimustietojanne säilytetään tutkijan kotikoneella, vaadittavan salasanan takana, joihin on pääsy

vain tutkijalla itsellään. Teitä koskevien tietojen säilytyksestä vastaa rekisterinpitäjä Heidi 

Pekonen. Teitä koskevat tiedot hävitetään, kun tutkimus on julkaistu.  

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset

Tutkimukseen osallistumisesta tai toteuttamisesta ei makseta palkkiota.

  

Lisätiedot ja tutkijan yhteystiedot

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksen liittyen voitte esittää tutkijalle.

  

Heidi Pekonen

heidi.pekonen@helsinki.fi
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LIITE 2

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

Työntekijöiden havaintoja koronaepidemian seurauksista asunnottomille 

päihteidenkäyttäjille pääkaupunkiseudulla- tutkimus.  Tutkijana Heidi Pekonen.

Minua on pyydetty osallistumaan Työntekijöiden havaintoja koronaepidemian seurauksista 

asunnottomille päihteidenkäyttäjille pääkaupunkiseudulla- tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoitus 

on tuottaa tietoa siitä, millaisessa asemassa ja elinolosuhteissa asunnottomat päihteidenkäyttäjät 

ovat työntekijöiden havaintojen mukaan eläneet koronaepidemian aikana. Tarkoitus on myös 

selvittää, millaisia havaintoja työntekijöillä on ollut koronarajoitustoimenpiteistä ja niiden 

seurauksista asunnottomien päihteidenkäyttäjien elämään. Tutkimuksessa asunnottomalla 

päihteidenkäyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on virallisesti asunnoton, ja jolla ilmenee 

päihdehäiriön oireita.

Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saanut riittävästi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta

ja siihen osallistumisesta sekä omista oikeuksistani. Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin 

halutessani myös syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimus tai peruuttaa suostumukseni. Jos päätän

peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, 

keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. Tiedän, että 

minusta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ja ne 

hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Suostun siihen, että minua (nimi)________________________________________________ 

haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin.

  

Aika ja paikka                                           

____________________                         _________________________

 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys

_______________________________________________
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LIITE 3

HAASTATTELUN RUNKO

• Kerrotko lyhyesti työstäsi

• Kuvailisitko  aikaa  ennen  koronaepidemiaa,  miltä  asunnottomien  päihteidenkäyttäjien

tilanne vaikutti silloin

• Kuvailisitko  sitä  muutosta,  mikä  tapahtui  asunnottomien  päihteidenkäyttäjien

elinolosuhteissa koronaepidemian tultua ja sen aikana

• Kuvailisitko havaitsemiasi asunnottomien päihteidenkäyttäjien selviytymiskeinoja ja omia

havaintojasi  asunnottomien  päihteidenkäyttäjien  terveydestä,  hyvinvoinnista,

jaksamisesta, sosiaalisista suhteista ja elämänhallinnasta koronaepidemian aikana
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LIITE 4

TIETOSUOJASELOSTE         

                                                                                                                              

Työntekijöiden havaintoja koronaepidemian seurauksista asunnottomille päihteidenkäyttäjille 

pääkaupunkiseudulla- tutkimus.

1. Rekisterinpitäjä ja tutkimuksesta vastaava taho

Heidi Pekonen

Helsinki

heidi.pekonen@helsinki.fi

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tutkittavan 

suostumus, joka perustuu vapaaehtoisuuteen (kirjallinen suostumuslomake).

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus.

3. Tutkimuksen tarkoitus, kesto ja toteuttaminen

Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa siitä, millaisessa asemassa ja 

elinolosuhteissa asunnottomat päihteidenkäyttäjät ovat työntekijöiden havaintojen mukaan 

eläneet koronaepidemian aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, millaisia 

havaintoja
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työntekijöillä on ollut koronarajoitustoimenpiteistä ja niiden seurauksista asunnottomien 

päihteidenkäyttäjien elämään. Tutkimuksessa asunnottomalla päihteidenkäyttäjällä tarkoitetaan 

henkilöä, joka on virallisesti asunnoton ja hänellä ilmenee päihdehäiriön oireita.

Tutkimusta varten on tarkoitus haastatella 5-7 jalkautuvaa Helsingin kaupungin työntekijää kesän

2021 aikana. Tutkimuksen tavoitteena on haastattelujen myötä tuoda esiin työntekijöiden 

havaintoja, näkemyksiä ja kokemuksia asunnottomien päihteidenkäyttäjien tilanteesta 

koronaepidemian aikana. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2021.  

4. Rekisterin tietosisältö ja suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 

Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti koko rekisteritietojen 

säilytyksen ajan, vuoden 2021 loppuun asti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 

tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti.

Kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietojen käsittelyä 

koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tutkimuksessa yksittäisen tutkimushenkilön 

tiedot korvataan tunnistekoodilla (H1, H2 jne.). Tutkimusaineisto ja tallennetut tiedot sen osana   

analysoidaan koodattuina ja anonymisoidaan, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan 

tunnistettavissa. Lopulliset tutkimustulokset julkaistaan pääasiallisesti yleisellä tasolla eikä 

yksittäisen tutkittavan tunnistaminen ole mahdollista.

Kerätyt ei-sähköisessä muodossa olevia tietoja sisältävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, 

joihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä. Sähköisiä tutkimustietoja säilytetään 

rekisterinpitäjän kotikoneella, vaadittavan salasanan takana. Nauhoitetut haastattelut ja niiden 

äänitallenteet säilytetään rekisterinpitäjän kotikoneella vaadittavan salasanan takana, ja 

äänitallenteet hävitetään litteroinnin jälkeen. Litteroidut (tunnisteettomat) aineistot säilytetään 

rekisterinpitäjän kotikoneella vaadittavan salasanan takana, ja aineistot hävitetään, kun tutkimus 

on valmis ja julkaistu.
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Sähköisiä rekisteriin tallennettavia tietoja ovat tiedot liittyen haastateltavien ammattiin, 

työpaikkaan, työtehtäviin ja sukupuoleen. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan haastateltavilta

haastattelun yhteydessä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus

kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta, myös kesken tutkimuksen. Jos osallistuja päättää 

peruuttaa suostumuksensa tai osallistuminen tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, 

keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.

Tutkijalla on salassapitovelvollisuus ja tutkimus kirjoitetaan siten, että haastateltavat tai 

mahdolliset maininnat asiakkaista eivät ole siitä tunnistettavissa. Tietoja ei anneta tutkimuksen 

ulkopuolisille henkilöille. Tietoja käytetään vain tässä tutkimuksessa.

                                                                 


