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TIIVISTELMÄ 
 

Vantaalla on arvioiden mukaan noin 200 asunnotonta mukaan luettuna ihmiset, jotka asuvat määräaikaisella 
vuokrasopimuksella asumispalveluyksikössä. Tukihenkilötyö yhdistyksen toteuttaman selvitystyön 
tarkoituksena oli kartoittaa asunnottomuudesta, huume- ja alkoholiongelmista, syrjäytymisestä, 
yksinäisyydestä tai köyhyydestä seuraavan moniongelmaisuuden laajuutta ja näiden ihmisten tavoittamiseksi 
tarkoitetun jalkautuvan työn tarvetta. Selvitys toteutettiin haastattelemalla edellä mainittujen 
väestöryhmien kanssa työskentelevien tahojen ja kohderyhmään kuuluvien ihmisten näkemyksiä tilanteesta 
Vantaalla. Samalla selvitettiin heidän näkemyksiään kynnyksettömän päivätoiminnan tarpeesta Vantaalla. 
Selvitystyössä kartoitettiin myös ammattihenkilöiden näkemyksiä siitä, miten jalkautuvan työn hanke tulisi 
toteuttaa ja millaista erityisosaamista jalkautuvassa työssä tarvitaan.  
 
Selvitystyön aineisto koottiin haastattelemalla 17 päihde-, kriminaali-, diakonia- ja asumisyksiköiden 
työntekijää tai asiakasta julkisissa palveluissa ja kolmannen sektorin toimipisteissä. Haastatellut edustivat 
yhteensä yhtätoista organisaatiota, yhdistystä tai hanketta.   
 
Selvitystyön tulosten mukaan kohderyhmän ihmisiä liikkuu ja yöpyy vaihtuvissa paikoissa Vantaalla ja 
muualla pääkaupunkiseudulla. He yöpyvät tyypillisesti kavereiden luona, junissa, rappukäytävissä, 
roskalaatikoissa ja autiotaloissa. Tyypillisiä oleskelupaikkoja päivisin ovat liikekeskusten, kauppojen, 
huumehoitoklinikoiden ja neulanvaihtopaikkojen ympäristöt ja juna- ja liikenneasemat.  
 
Selvitystyön tulosten mukaan keskeisinä ongelmina hankesuunnittelun kohteena olevilla ihmisillä olivat 
erilaiset päihteet ja niiden sekakäyttö, huume- ja päihderiippuvuus, elämäntavasta, häiriökäyttäytymisestä 
tai muista syistä johtunut asunnon menettäminen, asumistaitojen ja elämänhallinnan puute, taloudelliset 
ongelmat, peli- ja muut riippuvuudet, yksinäisyys, mielenterveysongelmat sekä rikollisuus. Monet näistä 
ihmisistä ovat pudonneet sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle eivätkä pysty käyttämään erilaisia 
asiointipalveluita esimerkiksi ajelehtivan ja aikatauluttoman elämäntyylin vuoksi. Joukossa on myös ihmisiä, 
jotka ilmaisevat valinneensa huumeita käyttävän ja rikollisen elämäntyylin, eivätkä haluakaan tulla 
tavoitetuiksi eikä autetuiksi. Monet kärsivät terveydentilan, fyysisen kunnon ja liikkumisen heikentymisestä 
tai rajoitteista ja päihteiden liikakäytöstä, ravinnon puutteesta ja yksipuolisuudesta johtuvista sairauksista. 
Osittainen yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen luo katkeruutta, vihaa, toivottomuutta, ja 
turvattomuutta. Tässä väestöryhmässä ongelmien kirjo on laaja, ja monet elävät hyvin haavoittuvassa 
elämäntilanteessa. Osa ihmisistä on elänyt ilman asuntoa jopa kymmenen vuotta. 
 
Tulosten mukaan useilla ihmisillä on taustalla perusturvan puuttuminen jo varhaislapsuudessa. 
Syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, kyvyttömyys huolehtia itsestään ja asioistaan, ongelmat 
sitoutumisessa hoito- ja palvelusuunnitelmiin ovat usein ylisukupolvisia. Uutena ilmiönä on lisääntynyt 
syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten, naisten ja nuorten määrä. Vantaalla asunnottomien ja 
syrjäytyneiden joukossa on joitakin somalitaustaisia. Haastateltavat arvioivat, että maahanmuuttajilla on 
kantaväestöä tiiviimmät yhteisöt, jotka tarjoavat tilapäismajoitusta ja yhteisöllistä tukea.  Paperittomat eivät 
näy palveluissa. Haastateltujen mukaan syynä on se, että he pelkäävät maasta karkotusta, eivätkä siksi halua 
tulla näkyville.  
 
Tulosten mukaan jalkautuva työ tulee suunnitella ja mallintaa niin, että eri puolilla Vantaata olevat 
kohderyhmän ihmiset voidaan tavoittaa. Hankkeessa tarvitaan kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
koulutuksen saanutta työparia, jotka liikkuvat kohteissa logotunnistein varustetun repun kanssa. Heille tulisi 
laatia jalkautumissuunnitelma, jotta Vantaan eri kaupunginosissa olevat kohderyhmän ihmiset 
tavoitettaisiin. Hanke tulisi kohdentaa nimenomaisesti niihin ihmisiin, jotka ovat pudonneet palveluiden 
ulkopuolelle, niihin, joita kukaan ei ole vielä tavoittanut ja löytänyt. Työntekijöiden tulisi tarjota akuuttiapua, 
kartoittaa keskustellen ihmisen yksilöllinen elämäntilanne ja arvioida avun ja tarkoituksenmukaisten 
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palveluiden tarve. Työntekijöillä tulisi olla käytössään tarpeellisin välinein varustettu bussi tai pakettiauto, 
jossa olisi mahdollisuus antaa akuuttiapua, käydä luottamuksellisia keskusteluja sekä tarpeen mukaan ohjata 
ja saattaa ihmisiä muihin palveluihin.  
 
Virallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulisi rakentaa vahva yhteistyöverkosto jo hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa tulisi rajata palvelut siten, että vältytään päällekkäisiltä toiminnoilta 
muiden auttamisjärjestelmien ja -tahojen kanssa. Ammatillisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden 
resurssit tulisi keskittää kohderyhmän ihmisten etsintään, akuuttiapuun, luottamussuhteen luomiseen ja 
ihmisten ohjaamiseen auttamistoimien jälkeen jatko- ja tukipalveluihin. Kokemusasiantuntijoita ja 
tukihenkilöitä tulisi hyödyntää työparien tukena kohtaamistilanteissa ja tavoitettujen ihmisten tukemisessa 
akuutin vaiheen jälkeen. Hankkeen koordinaatioon, työntekijöiden turvallisuuteen ja hankkeen viestintään 
ja arviointiin tulee laatia suunnitelmat, nimetä vastuuhenkilöt. 
 
Selvitystyön tulosten mukaan Vantaalla on matalan kynnyksen päivätoiminnan tarve, koska mitään vastaavaa 
paikkaa ei tällä hetkellä ole. Erityinen tarve on sellaiselle paikalle, jossa ihmiset voisivat olla päihtymyksestä 
huolimatta. Vantaalla on myös selkeä tarve laajentaa etsivää ja jalkautuvaa työtä moniongelmaisten 
asunnottomien ja päihde- ja huumeongelmaisten keskuudessa. 
 
 

1 Selvitystyön taustaa 
 
Vuonna 2001 perustettu Tukihenkilötyö yhdistys ry (THT) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
Yhdistys tukee päihde- tai mielenterveysongelman tai pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi syrjäytyneiden 
henkilöiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä. Yhdistyksen päämääränä on pyrkiä vähentämään 
päihde- ja mielenterveysasiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja parantamaan heidän elämänlaatuaan 
sekä tukemaan heitä kohti itsenäistä, vastuullista ja raitista elämää. Tukihenkilötyö yhdistyksen työntekijöillä 
on sosiaalialan ja päihdetyön ammatillista koulutusta ja monipuolista lisäkoulutusta.  
 
Vuosina 2012—2020 THT:n Avosetti- ja Asuvaksi- hankkeissa on tehty työtä moniongelmaisten 
asunnottomien, palveluiden tavoittamattomien tai niistä pois pudonneiden ihmisten auttamiseksi 
jalkautuvan tuki-, ohjaus- ja selvitystyön avulla. Hankkeiden kohderyhmänä on olleet 200—500 vantaalaista 
asunnotonta ja tilapäisasunnoissa oleskelevaa, pääasiassa noin 40-vuotiasta miestä.  
 
Yhdistyksen toiminta on kohdistunut haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen tilanteissa, 
jotka ovat syntyneet palveluiden puuttumisesta, palveluiden takkuamisesta, tai niiden hakemiseen ja 
palveluihin sitoutumattomuudesta sekä ongelmien kasautumisesta. Avosetti- ja Asuvaksi- hankkeissa on, 
yhteistyössä eri tahojen, kuten Vantaan A-kilta ry:n, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman kanssa, voitu tukea ja edistää hankkeen kohderyhmään kuuluvien 
ihmisten hyvinvointia ja tasa-arvoa ammatillisuuden, vertaisuuden, yhteisöllisyyden sekä ihmisarvoa 
kunnioittavan työotteen ja toiminnan kautta. Asunnottomia ihmisiä on voitu palveluohjauksen ja palveluihin 
saattamisen keinoin ohjata erilaisiin tarpeenmukaisiin sosiaali-, terveys-, diakoniatyön ja kriminaalihuollon 
palveluihin. Useille kymmenille on saatu hankittua asunto. 
 
 

2 Selvitystyön tarkoitus, tehtävät ja toteutus 
 
Tämän Tukihenkilötyö yhdistyksen toteuttaman selvitystyön tarkoituksena on taustoittaa jalkautuvan työn 
hankesuunnitelmaa ja STEA:lle osoitettavaa jalkautuvan työn hankehakemusta. Selvitystyön tarkoituksena 
on kartoittaa asunnottomuudesta, huume- ja alkoholiongelmista, syrjäytymisestä, yksinäisyydestä tai 
köyhyydestä seuraavan moniongelmaisuuden laajuutta, kohderyhmän määrää ja ongelmia sekä ja näiden 
ihmisten tavoittamiseksi tarkoitetun jalkautuvan työn ja päivätoiminnan tarvetta Vantaalla. Lisäksi 
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selvitystyössä kysytään, millaista jalkautuvan työn tulisi olla ja millaista koulutusta ja osaamista hankkeessa 
tarvitaan. 
 
Selvitys toteutetaan haastattelemalla edellä mainittujen väestöryhmien kanssa työskentelevien päihde-, 
kriminaali-, diakonia- ja asumisyksiköiden ja asunnottomien sosiaalityön työntekijöitä ja mahdollisuuksien 
mukaan asiakkaita ja vertaisohjaajia. Haastattelut tehdään teemahaastattelun menetelmin. 
Haastatteluteemoina ovat seuraavat: kohderyhmän ihmisten määrä Vantaalla, heidän liikkumisensa, 
tyypillisimmät ongelmat ja palveluiden tarve, jalkautuvan työn ja päivätoiminnan tarve Vantaalla ja 
jalkautuvan työn toteutuksen haasteet sekä jalkautuvaa työtä tekevien koulutus- ja osaamisvaatimukset. 
 
 

Selvitystyön tehtävänä on 
 
1 kartoittaa asunnottomuudesta, huume- ja alkoholiongelmista, syrjäytymisestä, yksinäisyydestä tai 
köyhyydestä seuraavan moniongelmaisuuden tai muun syyn vuoksi asunnottomana Vantaalla elävien 
ihmisten määrää ja tilannetta, 
 
2 selvittää ko. ihmisten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja kohderyhmään kuuluvien ihmisten 
kokemuksia ja käsityksiä siitä, missä nämä ihmiset liikkuvat ja missä he yöpyvät,  
 
3 selvittää, millaisena ko. ihmisten elämään liittyvä problematiikka näyttäytyy julkisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden työssä ja millaista apua ihmiset tarvitsevat,  
 
4 selvittää, millaista jalkautuvan työn tulisi olla, jotta näitä ihmisiä voitaisiin parhaiten tavoittaa ja auttaa sekä 
millaista koulutusta ja osaamista työ edellyttää, 
 
5 selvittää, olisiko Vantaalla tarvetta kynnyksettömälle päivätoiminnalle, ja mitä seikkoja päivätoiminnan 
järjestämisessä tulisi ottaa huomioon.  
 
Selvitystyön aineisto koottiin haastattelemalla 17 päihde-, kriminaali-, diakonia- ja asumisyksiköiden 
työntekijää tai asiakasta julkisissa palveluissa ja kolmannen sektorin toimipisteissä. Haastatellut edustivat 
yhteensä yhtätoista organisaatiota, yhdistystä tai hanketta.   
 
 

3 Selvitystyön keskeiset käsitteet  
 

3.1 Asunnottomuus  
 
Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 4 600 yksin elävää asunnotonta, mikä on 280 vähemmän vuoteen 2018 
verrattuna. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 264. Asunnottomia oli 97 kunnassa. Vantaalla ja 
Tampereella yksinelävien asunnottomuus lisääntyi, mutta pitkäaikaisasunnottomuus väheni. 
(https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2019).  
 
Asunnottomuuden riskitekijöiksi voidaan tutkimusten mukaan erottaa neljä laajaa kategoriaa: 1) 
rakenteelliset (taloudelliset prosessit: köyhyys, työttömyys; asuntomarkkinoiden toiminta; sosiaaliturva; 
maahanmuutto), 2) institutionaaliset (riittämättömät palvelut ja koordinaation puute; allokaatiomekanismit; 
institutionaalinen asuminen, vankilat; institutionaaliset käytännöt: sisäänotto ja kotiuttaminen) sekä 3) 
ihmissuhteisiin (perheasema; väkivaltainen kumppani tai vanhemmat; ihmissuhteen päättyminen: kuolema, 
ero) ja 4) henkilöön (terveys; koulutus; riippuvuudet: alkoholi, huumeet, pelaaminen) liittyvät tekijät. 
(Kostiainen & Laakso 2013.) 
 

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2019
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Asunnottomaksi määrittely ei ole suoraviivaisen selkeätä. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) 
määrittelee tilastoinnissaan asunnottomiksi ”henkilöt, joilla ei ole omaa vuokra- tai omistusasuntoa, ja jotka 
elävät 

1. ulkona, porrashuoneissa tai niin sanotuissa ensisuojissa 
2. asuntoloissa tai majoitusliikkeissä 
3. huoltokotityyppisissä asumispalveluyksiköissä, kuntouttavissa yksiköissä, sairaaloissa tai 
muissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi 
4. tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asunnon puutteen vuoksi 

 
Huoltokotityyppisissä asumispalveluyksiköissä asunnottomaksi ei lueta henkilöitä, jotka ovat siellä pysyvästi 
hoidon vuoksi, eivätkä hae muita asumisratkaisuja tai, jotka ovat tehneet vuokrasopimuksen yksikön kanssa.  
(ARA, 2018.)  
 
Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiin. Yli puolet (55 %) kaikista 
Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla. Asunnottomuusilmiö on muuttunut reilun kymmenen 
vuoden aikana. Asunnottomuusriski koskee aiempaa laajempia ihmisryhmiä ja liittyy yhä enemmän 
taloudellisiin ongelmiin, kuten ylivelkaantumiseen ja kohdistuu erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. 
Asunnottomia naisia vuonna 2019 oli 1 190, mikä on 50 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. Naiset ovat 
asunnottomina melko näkymättömiä, puhutaan naisten piiloasunnottomuudesta. Naiset välttelevät 
ensisuojia ja asunnottomille tarkoitettuja palveluja, kuten päiväkeskuksia. (Aaltonen, 2019, Asunnottomat 
2019, Pitkänen ym. 2019.) 
 
Virallisten tilastojen tarkastelussa täytyy ottaa huomioon, että tilastoissa eivät näyt ihmiset, jotka eivät käytä 
virallisia palveluita, ovat niiden tavoittamattomissa tai ovat ilman vakituista asuinpaikkaa. Tilastot ovatkin 
suuntaa -antavia, sillä asunnottomuudesta, kuten muistakin yhteiskunnan marginaalissa olevista ilmiöistä, 
on vaikea saada tarkkaa tietoa. Lisäksi tilastolliset kategoriat ovat muuttuvia: tilastoissa tuttavien nurkissa 
nukkuva henkilö saattaa joinakin tai jopa useina iltoina jäädä ilman majapaikkaa ja viettää yönsä 
rappukäytävässä tai kadulla. ( https://vvary.fi/asunnottomuus/.)  
 
Vantaalla, kuten muissakin kunnissa, on myös palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia piiloasunnottomia, 
jotka eivät näy missään tilastoissa. Toisaalta, jos henkilöllä on vuokra-asuntohakemus vireillä, hänet 
lasketaan asunnottomaksi. Jos yksikössä on erillisiä asuntoja, jotka ovat asumispalvelun piirissä, niissä 
tilapäisestikin asuvaa ei lasketa asunnottomaksi. Vantaa on myös liikenteen solmukohta, jonne tulee muista 
radan varren ja helppojen liikenneyhteyksien päästä asunnottomia ihmisiä. Muuttopainetta 
pääkaupunkiseudulle, Vantaa mukaan lukien, on ihmisillä, jotka ovat lähteneet etsimään työtä tai asuntoa 
muualta Suomesta, mutta ovat aikeissaan epäonnistuneet ja haluavat hakeutua takaisin Vantaalle ja 
pääkaupunkiseudulle.  
 
Edellä kuvatuista syistä johtuen ARA:n ja Vantaan kaupungin asunnottomien sosiaalityön tilastot poikkeavat 
toisistaan. Vantaalla on todettu, että kaupungin asunnottomien sosiaalityön aktiivisessa asiakkuudessa 
olevilla asiakkailla on mittavat asunnon saannin esteet eli heillä on taustallaan häätöjä, häiriöhäätöjä, 
vuokravelkaa ulosotossa tai muuta vuokravelkaa ja muita tekijöitä, jotka estävät asunnon saannin.  
 
ARA:n tilastojen mukaan Vantaalla on 272 asunnotonta. Virallisten tilastojen ulkopuolelle jäävät muun 
muassa ne, jotka ovat määräaikaisissa tuetussa asumispalveluissa. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen 
aikuisten ja perheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön asunnottomien asumispalveluiden sosiaalityön 
rekisterissä on aktiivisessa asiakkuudessa 500 asunnotonta, mikä on 228 asunnotonta enemmän kuin ARA:n 
tilastoissa.  
 
Suomessa on, muista Euroopan unionin maista poiketen, onnistuttu vähentämään asunnottomuutta. 
Asunnottomuusohjelmilla (PAAVO I, PAAVO II ja AUNE) on voitu merkittävästi vähentää asunnottomuutta ja 
niissä on annettu suosituksia tuleviin toimenpiteisiin Suomessa. (Aaltonen, 2019.) Aiemmin 

https://vvary.fi/asunnottomuus/
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asunnottomuusohjelmissa on ollut vahva valtionohjaus ja ohjelmiin on käytetty lähes 400 miljoonaa euroa 
valtion ja Raha-automaattiyhdistyksen avustuksina ja ARA:n korkotukilainoina ja investointiavustuksina. 
Ohjelmissa muun muassa muutettiin tilapäiskäyttöön tarkoitettuja asuntoloita tukiasunnoiksi ja jaettiin 
palveluntuottajille palkkatukea. Viimeksi päättyneeseen AUNE-ohjelmaan (2016—2019) sitoutui kymmenen 
kaupunkia, järjestöjä, säätiöitä ja kirkko. Kokonaisrahoitus oli 78 miljoonaa euroa. (www.yle.fi, 7.3.2020.) 
 
Tällä hetkellä voimassa olevalla asunnottomuusohjelmalla ei ole ohjelmajohtajaa eikä kustannusarvioita. 
Vaarana on, että asunnottomuus kääntyy uudelleen nousuun. Vastuu asunnottomista on siirtynyt valtiolta 
kunnille, mutta asuntojen järjestäminen ei ole kuntien lakisääteinen velvollisuus. Kunnilta ei enää vaadita 
aiesopimuksia, joihin kirjattaisiin tavoitteet asunnottomille osoitettavista asunnoista eikä asunnottomuustyö 
ole vakiintunut kunnissa. (Pitkänen ym. 2019.)  
 
 

3.2 Alkoholi 
 
Suomessa on arvioiden mukaan noin 500 000 alkoholin ongelmakäyttäjää, heistä suurin osa on työssä käyviä. 
Alkoholijuomien kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2018 oli 8,7 litraa 100 %:na alkoholina henkilöä kohden 
vuodessa. Humalahakuisesti eli kuusi annosta alkoholia tai enemmän kerralla vähintään kerran viikossa 
alkoholia käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus vuonna 2019 oli 16 % koko ikäryhmän väestöstä. Päihdekäytön 
seurauksena kuolleiden määrä oli 1683 henkilöä vuonna 2018, mikä on 3,1 % kaikista kuolleista. 
(Päihdetilastollinen vuosikirja 2019, Vartiainen, 2016, Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito 2015.)  
 
Suomessa vuonna 2015 päihdehuollon menot olivat noin 202 miljoonaa euroa. Vantaalla päihdehuollon 
avopalvelujen kustannukset vuonna 2015 olivat 3 340 406 euroa. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2019, 
Vartiainen, 2016, Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito 2015.) 
 
Uudellamaalla päihdepalveluissa vuonna 2018 oli 14 750 asiakaskäyntiä, asumispalveluissa ja ensisuojissa 
asiakkaita oli 1848 henkilöä. Päihdehuollon laitoksissa oli 1893 henkilöä. Vuosien 2014–2018 aikana 
alkoholisairauksiin liittyvien erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien määrä lisääntyi 18 prosentilla ja 
potilaiden määrä noin 16 prosentilla. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2019, www.thl.fi.) 
 
Päihdehuoltolain (L 41/1986) 3§:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään 
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdepalvelut järjestetään 
kunnissa eri tavoin, jolloin myös päihteisiin liittyvät kustannukset näkyvät eri tavoin. Kunnat voivat joko 
tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostaa ne muilta kunnilta tai yksityisiltä 
palveluntuottajilta, esimerkiksi järjestöiltä. Päihdehuollossa on noudatettava hoitotakuuta tai vastaavasti 
järjestettävä tuen tarpeita vastaavat sosiaalihuollon palvelut silloin, kun ne parhaiten soveltuvat asiakkaan 
auttamiseen. Päihdepalvelut järjestetään ensisijaisesti matalan kynnyksen avopalveluina. 
(https://stm.fi/paihdepalvelut.) Päihdeongelmaiset asiakkaat koetaan usein haastavina hoitomotivaation 
puutteen vuoksi ja heitä kannustetaan hoitoon keskustelujen avulla. Hyvän vuorovaikutussuhteen 
muodostuminen vaatii luottamusta ja asiakkaan todellista kohtaamista. Asiakas odottaa työntekijältä 

ammatillista suhtautumista ja ammattitaitoa. (Korpihalkola & Mattila, 2017.) Vantaalla on havaittu 

päihdeongelmaisten määrän lisääntyneen myös työikäisten keskuudessa. He tai heidän läheisensä 
hakeutuvat päihde- ja diakoniapalveluluihin työajan jälkeen ja etsivät apua myös verkkosivujen kautta. 
 
 

3.3 Huumeet 
 
Kahdessa vuosikymmenessä suomalaisten huumeiden käyttö on yleistynyt, ja käyttöön on tullut joukko uusia 
aineita. Asenteet huumeiden käyttöön ovat lieventyneet, tämä on johtanut siihen, että kannabiksen ja 
kovempien huumeiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Eniten on yleistynyt kannabiksen kokeilu ja 

http://www.yle.fi/
https://stm.fi/paihdepalvelut
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käyttö, sen käyttö on viisinkertaista muihin aineisiin verrattuna. Viime vuosina siitä on tullut suosittua 
erityisesti 25–34-vuotiaiden nuorten aikuisten miesten keskuudessa, joista vuonna 2018 lähes puolet ilmoitti 
kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään. (Karjalainen, Pekkanen, Hakkarainen, 2020, 
https://yle.fi/uutiset/3-11244072.)  
 
Huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon vuonna 2017 hakeutuneiden asiakkaiden yleisimmät 
ongelmapäihteet olivat opioidit (77 % asiakkaista), stimulantit (55 %) ja kannabis (52 %). Yleisin opioidi oli 
korvaushoitolääkkeenäkin käytetty buprenorfiini. Stimulanteista eniten käytettiin amfetamiinia. Valtaosalla 
asiakkaista raportoitiin useita ongelmia aiheuttavia päihteitä. 81 prosenttia asiakkaista mainitsi vähintään 
kaksi ongelmapäihdettä. Valtaosalla asiakkaista raportoitiin useita ongelmia aiheuttavia päihteitä. 81 
prosenttia asiakkaista mainitsi vähintään kaksi ongelmapäihdettä. Huumeiden sekakäyttö on yleistä ja 
yksilölliset käyttötavat vaihtelevat kokeilukäytöstä säännölliseen käyttöön ja riippuvuuskäyttöön. (Euroopan 
huumeraportti 2019, Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017.)  
 
Huumeiden käytön haittojen kustannukset olivat Suomessa vuonna 2016 minimissään 299 miljoonaa euroa 
ja maksimissaan 369 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 huumemyrkytyksiin kuoli 188 henkilöä.  
(Päihdetilastollinen vuosikirja 2019.) Vaikka Euroopassa onkin saatu aikaan parannuksia, merkittävä osuus 
huumeiden käytön terveys- ja sosiaalikustannuksista johtuu edelleen opioidien käytöstä, ja tämän 
huumeluokan aiheuttamat uhat voivat olla jopa kasvussa. On myös merkkejä siitä, että joissakin maissa, 
joissa palvelujen kattavuus on perinteisesti ollut hyvä, tilanne on huonontunut. Samanaikaisesti ikääntyvien 
ja usein entistä haavoittuvampien pitkäaikaisten opioidienkäyttäjien tarpeet kasvavat. Tämä ilmenee 
yliannostuskuolemista, joiden uhrit ovat nyt keskimäärin 39-vuotiaita, sekä fyysisten ja psyykkisten 
terveysongelmien suuresta määrästä tässä ryhmässä. Lisäksi huumekuolemien kokonaismäärän on havaittu 
lisääntyneen viiden viime vuoden aikana. Jokaisessa yli 30-vuotiaiden ikäryhmässä huumekuolemien määrä 
on lisääntynyt. (Euroopan huumeraportti 2019.) 
 
Nykyisin heroiinin käyttäjien uusien hoitopyyntöjen määrä on historiallisen alhainen, suonensisäinen käyttö 
on vähentynyt ja suonensisäisestä käytöstä johtuvien uusien HIV-tartuntojen määrä on vähentynyt noin 40 
prosenttia vuosittain viime vuosikymmenen aikana. Kokaiinia koskevat tiedot osoittavat, että sekä kokaiinin 
takavarikkoja että takavarikoitua kokaiinia on ennätysmäärä. Kokaiini saapuu Eurooppaan lukuisia reittejä ja 
lukuisin eri tavoin, mutta erityisesti on lisääntynyt suurten kokaiinimäärien salakuljetus konteissa suurten 
satamien kautta. (Euroopan huumeraportti 2019.) 

 
Opioidien ongelmakäyttäjien määrän arvioidaan kaksinkertaistuneen viidessä vuodessa, tällä hetkellä heitä 
on lähes 30 000, mikä on jo enemmän kuin amfetamiinin ongelmakäyttäjiä. Opioidien kauppanimiä ovat 
esimerkiksi Subutex, Panacod, Tramadol ja Metadon. Nuorten ja naisten ongelmakäyttö on lisääntynyt 
erityisen paljon. Yhteensä amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan Suomessa jopa 44 
500.  
 
Opioidiongelman räjähtäminen käsiin näkyy myös hoitopaikoissa. Opioidien yleisyys kulkee käsi kädessä 
amfetamiinin käytön lisääntymisen kanssa, ja opioidit ovat kiilanneet amfetamiinin ohi. 
Päihdepalvelujärjestelmämme ei ole pystynyt vastaamaan ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen 
tarpeeseen. Nykyisin päihdehoidot kunnissa ovat usein keskittyneet pääasiassa täysi-ikäisille, nuorten 
palveluiden saaminen on heikentynyt. Vuosittain 1–2% opioidien väärinkäyttäjistä kuolee yliannostukseen. 
Suomessa kuolee vuosittain noin 140 henkilöä huumeiden ja lääkkeiden päihdekäytön aiheuttamissa 
tapaturmaisissa myrkytyksissä. Euroopassa eniten kuolemia aiheuttava opioidi on heroiini, mutta Suomessa 
yleisin syy opioidikuolemiin on buprenorfiinin ja jonkin muun päihteen yhteiskäyttö. Myös metadoni 
aiheuttaa jonkin verran huumekuolemia Suomessa, mutta heroiinin käyttö on Suomessa vähäistä. 
(Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017, https://yle.fi/uutiset/3-11244072.)  
 
Opioidiriippuvaisten korvaushoitoa on toteutettu Suomessa jo yli 20 vuotta. Opioidiriippuvuuden hoitoon 
voidaan määrätä vieroitus- tai korvaushoitona metadonia tai buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä. Lääkehoidon 
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lisäksi hoitoon on kuuluttava aina myös potilaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito sekä 
säännöllinen hoidon seuranta. (www.thl.fi.) 
 
 

3.4 Yhteiskäyttö, sekakäyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö 
 
Yhteiskäytön kaksi tavallisinta aineyhdistelmää ovat kannabis ja alkoholi sekä lääkkeet ja alkoholi. 
Tutkimuksissa sekakäyttöä on käsitelty suhteellisen vähän, sillä sekakäyttö on hankalasti haltuun otettava 
ilmiö tutkimukselle. Kannabiksen ja alkoholin yhteiskäyttö näyttää myös olevan lääkkeiden ja alkoholin 
yhteiskäyttöä satunnaisempaa. Vuoden 2014 Huumetilanne Suomessa -tutkimuksen ja vuoden 2016 
Juomatapatutkimuksen mukaan noin joka kymmenes vastaaja ilmoitti käyttäneensä useampaa kuin yhtä 
ainetta samanaikaisesti joskus elämässään. Väestötasolla tämä vastaa noin 450 000 henkilöä. (Hakkarainen 
ym. 2019.) 
 
Suomalaisista kannabiksen käyttäjistä runsaat 60 % kertoo käyttävänsä kannabista sekä alkoholia 
samanaikaisesti. Tuloksista voidaan havaita alkoholin vahva asema kannabiksen käyttäjien keskuudessa: 
kannabiksen käyttäjillä alkoholin riskikulutus ja humalajuominen on huomattavasti tavallisempaa verrattuna 
ei-käyttäviin suomalaisiin. Usein kannabiksen ensikokeilut ja myös satunnaiskäyttö linkittyvät alkoholin 
käyttöön. Etenkin runsaasti vähintään kaksi kertaa viikossa juovilla on yli 20-kertainen todennäköisyys 
kannabiksen käyttöön. Vuoden aikana käyttäneitä oli tutkimuksesta riippuen 3–5 prosenttia, mikä vastaa 
noin 125 000 henkilöä. (Hakkarainen ym. 2019, www.nuortenlinkki.fi.) 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa vuonna 2018 toteutetun Huumekyselyn mukaan päihteiden 
yhteiskäytöstä vähintään kerran elämässään oli kokemusta noin kuudesosalla Suomen 15–69-vuotiaasta 
väestöstä. Yleisimmät yhdessä käytetyt aineet olivat alkoholi ja kannabis: viimeisen vuoden aikana tätä 
aineyhdistelmää oli käyttänyt noin neljä prosenttia suomalaisista. Alkoholi ja lääkkeet olivat seuraavaksi 
yleisin yhdistelmä, jota oli käyttänyt noin kaksi prosenttia vastaajista. Huumeiden yhteiskäyttö oli 
harvinaisempaa: samanaikaisesti kahta tai useampaa huumetta oli viimeisen vuoden aikana käyttänyt alle 
kaksi prosenttia suomalaisista. (Savonen, 2019.) 
 
Sekakäytöstä puhuttaessa tarkoitetaan kahden tai useamman päihteen käyttöä yhdessä, samaan aikaan. 
Tavallisin sekakäytön muoto on alkoholi ja rauhoittavat lääkkeet. Sekakäyttö on jossain määrin yleinen ilmiö 
Suomessa – arviolta joka kuudennelta rattijuopolta löytyy myös lääkeaineita tai huumeita verestä. Alkoholi 
laskee usein kynnystä käyttää muita päihteitä, esimerkiksi kannabista. Päihteiden sekakäyttö voi olla tietoista 
ja tarkoituksenmukaista eri päihteiden yhdistelemistä, jolla tavoitellaan jotakin haluttua yhteisvaikutusta. 
Toisaalta eri päihteiden samanaikaista käyttöä voi joskus tapahtua sattumalta, vaikka siihen ei tietoisesti 
pyrittäisikään. Tahatonta sekakäyttöä syntyy muun muassa siitä, jos runsaan juomisen aiheuttamia häiriöitä 
hoidetaan uni- ja rauhoittavilla lääkkeillä. (www.nuortenlinkki.fi, www.paihdelinkki.fi.) 
 
Lääkkeiden väärinkäytössä yleisimpiä lääkkeitä ovat rauhoittavat ja unilääkkeet, ADHD-lääkkeet tai vahvat 
kipulääkkeet. Muille henkilöille määrättyjen lääkkeiden käyttö on väärinkäyttöä, samoin lääkkeiden käyttö 
päihtymistarkoituksessa. Myös lääkkeiden käyttöä suurempina annoksina tai eri tarkoituksiin kuin lääkäri on 
määrännyt, voidaan kutsua väärinkäytöksi. Lääkkeitä hankitaan väärinkäyttötarkoituksiin usein esimerkiksi 
kodin lääkekaapista tai kavereilta, mutta niitä voidaan pyrkiä saamaan myös kiertelemällä eri lääkäreiden 
vastaanotoilla tai katukaupasta. Lääkkeiden väärinkäyttö on usein osa sekakäyttöä. (www.nuortenlinkki.fi.) 
Suomalaisen väestön kattavan Huumekyselyn mukaan lähes viidesosa 15–24-vuotiaista on joskus elämänsä 
aikana käyttänyt päihteitä sekaisin. Päihteiden sekakäyttö voi olla tietoista ja tarkoituksenmukaista eri 
päihteiden yhdistelemistä, jolla tavoitellaan jotakin haluttua yhteisvaikutusta. Toisaalta eri päihteiden 
samanaikaista käyttöä voi joskus tapahtua sattumalta, vaikka siihen ei tietoisesti pyrittäisikään. (Savonen, 
2019, www.nuortenlinkki.fi.) 
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Säännöllinen alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden sekakäyttö voi johtaa nopeastikin lääkkeiden sietokyvyn 
eli toleranssin kasvuun ja myös lääkeriippuvuuden kehittymiseen. Sekariippuvuuden vieroitushoito on 
vaikeampaa kuin pelkän alkoholin aiheuttamien vieroitusoireiden. Tyypillistä on, että kun alkoholin 
aiheuttamat vieroitusoireet väistyvät, lääkkeen vähenemisestä johtuvat vieroitusoireet vasta alkavat. 
Erilaisia vieroitusoireita, kuten kouristuskohtauksia, voi tulla vielä viikkoja myöhemmin. Vieroitusoireiden 
vaikeutuessa tällaiset potilaat etsivät usein pakonomaisesti sitä lääkettä, josta he ovat riippuvaisia. Mikäli sitä 
ei löydy, vieroitusoireita lievitetään alkoholin avulla, katukaupassa tarjolla olevilla lääkkeillä tai 
huumeilla. (www.paihdelinkki.fi.) 
 
 

3.5 Syrjäytyminen, yksinäisyys ja köyhyys 
 
Syrjäytymisen käsitteellä kuvataan nykyaikaisia yhteiskunnallisen huono-osaisuuden muotoja. 
Syrjäytyminen voi olla seurausta muun muassa työttömyydestä, köyhyydestä, mielenterveysongelmista, 
alkoholisoitumisesta tai joutumisesta yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Ihmiset ovat 
erityisen alttiita syrjäytymiselle elämän muutosvaiheissa, kuten koulun tai opiskelun, työsuhteen tai 
parisuhteen päättyessä. Syrjäytymisen riski on suuri silloin, kun lapsi joutuu elämään ja kasvamaan 
ympäristössä, jossa on useita syrjäytymisen tunnusmerkkejä. Vuonna 2019 syrjäytyneitä nuoria arvioitiin 
Suomessa olevan 60 100. Yhden nuoren syrjäytyminen maksaa Suomelle 230 000–680 000 euroa, tai 
enemmän – ja päälle tulee inhimillinen hinta. (https://stm.fi/syrjaytymisen-ja-koyhyyden-ehkaisy.)  
 
Syrjäytymisessä on usein kyse usean hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puutteesta ja niiden 
ketjuuntumisesta. Syrjäytyminen saa monasti alkunsa silloin, kun huono-osaisuus kasautuu ja 
monimuotoistuu ja alkaa näin heikentää ihmisen mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä. Syrjäytyminen 
voidaan nähdä prosessina, johon sisältyy kulttuurisia, terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia 
tekijöitä.  Syrjäytyminen estää ihmisiä osallistumasta täysipainoisesti normaaleihin yhteiskunnan 

toimintoihin. (https://stm.fi/syrjaytymisen-ja-koyhyyden-ehkaisy.) 
 
Köyhyys ymmärretään Suomen kaltaisessa teollistuneessa maassa yleensä suhteellisena köyhyytenä. 
Suhteellinen köyhyys tarkoittaa sitä, että ihminen ei kykene saavuttamaan yhteiskunnassa odotettua, 
yleisesti hyväksyttyä kohtuullista vähimmäiselintasoa. Syynä tähän on taloudellinen puute, kuten esimerkiksi 

pienet tulot. Köyhyyden mittaaminen on kuitenkin haastavaa. (Suomessa suhteellinen köyhyysraja on 60 
prosenttia keskimääräisestä kotitalouksien tulotasosta. Tilastollisissa tarkasteluissa suhteellisella 
köyhyydellä tarkoitetaankin usein samaa asiaa kuin suhteellisella pienituloisuudella. Lapsiperheillä, yksin 
asuvilla työttömillä, opiskelijoilla ja epätyypillistä työtä tekevillä sekä pelkän sosiaaliturvan varassa elävillä on 

suuri riski köyhyyteen (https://stm.fi/syrjaytymisen-ja-koyhyyden-ehkaisy.) 
 
Vuonna 2013 Suomessa oli lähes 466 000 pitkittyneesti pienituloista eli 8,7 prosenttia koko väestöstä. Määrä 
on vuosina 2008–2013 ollut noin 470–490 000. Vuonna 2014 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain tavoitteena 
on entistä tehokkaammin torjua köyhyyden ylisukupolvistumista ja pitkäaikaista toimeentulotukiasiakkuutta. 
Toimeentulotuesta annettua lakia muutettiin siten, että väliaikaisena voimassa ollut säännös, jonka mukaan 
tulona ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa, 
muutettiin pysyväksi. Samalla säännöstä muutettiin siten, että vähennys on tulonsaajakohtainen, kun se 
aiemmin oli kotitalouskohtainen. Pitkäaikaisesti pienituloisia on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2000-luvun 
alussa. EU:n strategisena tavoitteena on vähentää suhteellisessa köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien 
määrää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Myös Suomi laati vuonna 2001 köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen kansallisen suunnitelman (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504226043), jonka tarkoituksena on 
parantaa ensisijaisesti pienituloisten, syrjäytyneiden ja työttömien asemaa sekä vähentää lapsiperheiden 
köyhyyttä. (www.vm.fi, www.stm.fi.) 
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https://stm.fi/syrjaytymisen-ja-koyhyyden-ehkaisy
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Yksinäisyydellä tarkoitetaan tieteessä nimenomaan pahaa oloa, joka johtuu ei-toivotusta yksinäisyydestä, ei 
yksin olemista sinänsä. Tieteellisesti yksinäisyydellä tarkoitetaan subjektiivista, itse koettua ahdistavaa pahaa 
oloa siitä, että puuttuu toivottua seuraa. Yksinäisyys voi juontaa kumppanin menettämisestä, 
tuttavaverkoston harventumisesta, peloista tai vaikeudesta luoda toimivia ihmissuhteita. Riidat ja välirikot 
voivat olla vaikeimpia yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen kokemuksia. Sosiaaliset suhteet saattavat joskus 
olla raskaita tai vahingollisia: on toistuvaa riitaa, hyväksikäyttöä ja jopa väkivaltaa. Yksinäisyydellä on myös 
merkittävä yhteys masennukseen, yksinäisillä on kymmenkertainen riski masentua tai sairastua 
ahdistuneisuuteen. (www.mieli.fi.) 
 
Jopa 20 prosenttia suomalaisista kärsii ajoittain yksinäisyydestä, ja heistä noin 10 prosenttia pitkäaikaisesta, 
jatkuvasta yksinäisyydestä. Suurin vaara on nuorilla ja vanhuksilla. Ikääntyessä liikkumisen rajoitteet, pitkät 
välimatkat läheisiin, heikko toimeentulo tai esimerkiksi huono kuulo tai näkö voi johtaa eristäytymiseen. 
Monet hyvin tavallisilta ja arkisilta tuntuvat asiat voivat jäädä tekemättä, jos niihin tarvitaan rahaa tai jos 
niihin ei saa apua. Suomessa asuu yksin noin 350 000 yli 65-vuotiaista. Arvion mukaan joka kolmas yli 65-
vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi, mutta vain 4–5 prosenttia kokee jatkuvampaa yksinäisyyttä. 
Tarkkoja tilastoja yksinäisyydestä ei ole. Koettuna tunteena yksinäisyys vähentää mielenterveyden 
voimavaroja ja aiheuttaa univaikeuksia, surua ja masennusta. (www.mieli.fi.) 
 
 
 

4 Esimerkkejä jalkautuvan työn hankkeista 
 
 

4.1 Helsingin kaupungin ulkona asuvien parissa tehtävä etsivä työ  

 
Helsingin kaupungin ulkona asuvien parissa tehtävään etsivään työhön kuuluu ulkona asuvien henkilöiden 
etsintä, kontaktin ottaminen heihin, tilannearvio, asunto- ja raha-asioissa auttaminen, palveluihin 
ohjaaminen, asianajo tarvittavien palveluiden saamiseksi ja elämänmuutoksessa tukeminen.  
 
Työntekijät ottavat yksityishenkilöiltä, viranomaisilta tai muilta toimijoilta vastaan ilmoituksia esimerkiksi 
rappukäytävissä, julkisissa tiloissa, autoissa ja maastossa asuvista henkilöistä. Yhteistyötä tehdään 
pääkaupunkiseudulla eri tahojen kanssa. 
 
 

4.2 Helsingin kaupungin etsivä lähityö  

 
Etsivä lähityö kiinnittää huomiota alueen ilmiöihin, ottaa vastaan asukkaiden ja toimijoiden huoliviestejä ja 
vie tietoa alueen verkostoihin. Toiminta-alueena on koko Helsinki; kullakin neljällä ilmansuunnalla 
työskentelee oma työpari. Etsivä lähityö toimii pääsääntöisesti virka-aikana. Etsivä lähityö tekee työtä 
Helsingin alueella ulkona asuvien ja palveluiden ulkopuolella olevien sekä heikosti palveluihin kiinnittyneiden 
parissa. Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Työnkuvaan 
kuuluu neuvonta sekä avun tarpeessa olevien henkilöiden ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen 
palveluiden piiriin. Etsivää työtä tehdään ulkona asuvien sekä palveluiden ulkopuolella olevien parissa. 
Palvelu on tarkoitettu kenelle tahansa apua tarvitsevalle. 
 
Työnkuvaan kuuluu neuvonta sekä avun tarpeessa olevien henkilöiden ohjaaminen ja tarvittaessa 
saattaminen palveluiden piiriin. Työntekijältä voi pyytää apua kohdattaessa ilman ajanvarausta. Etsivä lähityö 
ottaa vastaan huoli-ilmoituksia sekä yksittäisiin ihmisiin että alueellisiin ilmiöihin liittyen. Etsivään lähityöhön 
kuuluu nopean tilannearvion tekeminen katuolosuhteissa ja hoidettavien asioiden priorisointi keskustellen 
ja suunnitellen asiakkaan kanssa. Lisäksi Etsivä lähityö varmistaa, että asiakkaan etu toteutuu palveluissa; 
hän saa ilmaistua tarpeensa, saa asianmukaista kohtelua ja saa ne tarvitsemansa palvelut, joihin on 

http://www.mieli.fi/
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oikeutettu. Toiminnan raportointi alkoi heti toiminnan alussa, jolloin raportit olivat lähinnä työntekijöiden 
keräämää tietoa alueella havaitsemistaan ilmiöistä. Tänä päivänä lähityöntekijät kirjoittavat sosiaalisia 
raportteja ja ovat laatineet muun muassa sosiaalisen median suunnitelman. (Sosiaalinen raportointi, Etsivä 
lähityö, 2017.) 
 
Etsivässä lähityössä kohdataan pääasiassa erityistä tukea tarvitsevia ja erityisen haavoittuvassa asemassa 
olevia asiakkaita, joiden auttamiseksi tarvitaan enemmän liikkuvaa työtä myös muihin palveluihin, tiiviimpää 
yhteistyötä eri palvelujen välillä ja integroituja palvelukokonaisuuksia. Kadulla kohdatuilla ihmisillä on suuri 
tarve tulla kuulluksi, ja usein keskustelu kohdatun esilletuomista asioista antaa jo suuren avun. Kohdattujen 
henkilöiden konkreettiseen avuntarpeeseen pyritään vastaamaan heti tilanteen niin vaatiessa ja tarjoamaan 
esimerkiksi saattoapua palveluihin. Asiakkaita myös tavoitellaan puhelimitse, jos tilanne vaatii seurantaa 
palvelujen toteutumisen turvaamiseksi. Kohtaamistilanteessa keskustelun, neuvonnan ja motivointityön 
lisäksi esiin nousee Etsivän lähityön pyrkimys kontaktin ottoon ja luottamuksen rakentamiseen. (Sosiaalinen 
raportointi, Etsivä lähityö, 2017.) 

 
Kohtaamisissa noin puolessa on ollut kohdatun henkilöllisyys tiedossa. Katuympäristö on ollut yleisin 
kohtaamispaikka, toiseksi yleisin on kirjattu julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, päiväkeskuksissa 
matalankynnyksen toimipisteissä tapahtuneiksi. (Etsivä lähityö, Sosiaalinen raportti, 2017.) 
 
Kun jalkautuva lähityö alkoi vuoden 2009 alussa, mukana oli esimiehen lisäksi neljä työntekijää, jotka 
jakautuivat pareina pääasiassa itään ja pohjoiseen. Vuoden 2016 lopulla Etsivä lähityö jaettiin virallisesti 
neljälle alueelle osaksi aikuissosiaalityötä. Kahdeksan sosiaaliohjaaja, eli neljä työparia kuuluu nyt alueellisiin 
aikuissosiaalityön tiimeihin. Työ oli kaikille täysin uutta, joten työmalli rakentui käytännöstä nousseista 
ideoista. Alussa muun muassa puutuuttiin kaduilla häiriöihin ja ohjattiin ihmisiä avun piiriin. Tiivistä 
yhteistyötä tehtiin alueen toimijoiden ja esimerkiksi lähipoliisin kanssa. Rautatieasema on Etsivän lähityön 
vilkkaimpia kohtaamispaikkoja.  (Etsivä lähityö, Sosiaalinen raportti, 2017.) 
 
Etsivän lähityön raportissa on nostettu esiin kolme keskeistä teemaa: perustoimeentulotuen Kela-siirtoon 
liittyvät haasteet, päihdekuntoutuksen saavutettavuuden haasteet ja kaksoisdiagnoosiasiakkaiden 
palvelujen pirstaleisuus sekä turvapaikanhakijoiden Oikeus elää -mielenosoitukseen ja turvapaikanhakijoiden 
palveluihin liittyvät kysymykset. (Etsivä lähityö, Sosiaalinen raportti, 2017.) 
 
 

4.3 Lähityö taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden parissa  
 
Etsivään lähityöhön kuluu vähävaraisten henkilöiden asunto- ja raha-asioissa auttaminen ja muihin 
palveluihin ohjaaminen. Etsivä lähityö kohtaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä. Lähityö tekee 
tilannearvion, auttaa asunto- ja raha-asioissa esim. toimeentulotuen ja kelan etuuksien hakemisessa, 
kontaktin saamisessa taloudellisen tuen sosiaaliohjaajaan/sosiaalityöntekijään, henkilökortin hankkimisessa, 
pankkiasioinnissa ja ohjaa myös muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin. (https://www.hel.fi/helsinki/fi/.) 
 
 

4.4 Lähityö päihde- tai psykiatrisen hoidon ulkopuolelle jääneiden sekä kriisissä olevien 
henkilöiden parissa  
 

Etsivään lähityöhön kuuluu julkisissa tiloissa oireileviin henkilöihin kontaktin ottaminen, luottamuksen 
rakentaminen, tilannearviointi ja palveluihin ohjaaminen. Lähityö tekee yhteistyötä päihde- ja 
mielenterveyssektorin kanssa, esimerkiksi jalkautumalla yhdessä. Lähityö kohtaa akuutissa kriisissä olevia 
henkilöitä, joiden kanssa työntekijä tekee psykososiaalista työtä keskustellen ja tarvittaessa ohjaamalla 
kriisipäivystyksen palveluihin. (https://www.hel.fi/helsinki/fi/.) 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/
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4.5 Hermannin diakoniatalo  
 

Hermannin diakoniatalon tukiasunnot on tarkoitettu asunnottomille helsinkiläisille, joilla on tuen tarve ja 
tukiverkostoja. Asukas sitoutuu päihteettömään asumiseen ja säännöllisiin tapaamisiin asukasohjaajan 
kanssa. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä. (www.helsinginseurakunnat.fi.) 
 
Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Paperittomille oli suunnitteilla perustaa 
päiväkeskus, mutta suunnitelma muuntautui kaikille avoimeksi monikulttuuriseksi olohuoneeksi. 
Monikulttuurista olohuonetta ovat toteuttamassa Helsingin seurakuntayhtymän lisäksi Helsingin 
diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, SPR ja Vapaa liikkuvuus ry. Lisäksi toiminnassa on mukana joukko 
vapaaehtoisia. Paikka sijoittuu Hermannin diakoniatalon yhteyteen, osoitteeseen Hämeentie 75. Kesällä 
2020 avautuvassa olohuoneessa on tarkoitus järjestää monipuolista viriketoimintaa. Lisäksi on mahdollista 
saada lakimiehen ja terveydenhuollon päivystyspalveluja sekä tulkkausapua. (www.helsinginseurakunnat.fi.) 
Hermannin diakoniatalossa on tarjolla päivystys ja kahvila, jossa tarjolla on ilmainen aamupuuro ja 
lahjoituksena saatuja leipomotuotteita. Kahvilassa on WiFi, tietokone, päivän lehdet ja pelejä sekä patjoja 
päivätorkkuja varten. Hävikkiruokaa jaetaan kahtena päivän viikossa, ja kaksi kertaa viikossa on tarjolla 
diakonialounas. Yksi kolmevuotisen Ristin suojassa- projektin tärkeistä työmuodoista on Hermannin 
diakoniatalossa järjestettävä hätämajoitus. Talviaikaan yösuojaa hakevat etupäässä Romanian ja Bulgarian 
romanit. Hermannin hätämajoitus jatkuu yhteistyössä Vivo ry:n ja Helsingin kaupungin kanssa, etupäässä 
paperittomille suunnattuna. Kaikille avoin, päihteetön, 30-paikkainen yösuoja on avoinna klo 21-07. 
(www.helsinginseurakunnat.fi). 
 
Vuonna 2019 Hermannin diakoniatalossa oli 8938 hätämajoittujaa. Cafe Hermannissa 12 700 asiakasta. 
Pullakirkossa kävi 1607 henkilöä ja hävikkiruuan hakijoita oli 4137. Diakoniatalossa on myös verstas ja 
kuntosali, jossa on suihku ja pesulapalveluita asunnottomille. Sunnuntaisin on Pullakirkko, joka matalan 
kynnyksen hieman tavanomaista lyhyempi jumalanpalvelus. Pullakirkon jälkeen tarjotaan kirkkokahvit ja 
mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun työntekijän kanssa. Tiistaisin on Raamattupiiri 
iltapäiväkahveineen. (www.helsinginseurakunnat.fi.) 
 
 

4.6 Diakonissalaitoksen Tukialus-hanke 
 
Diakonissalaitoksen Tukialus-hanke (2019—2021) tarjoaa sosiaalista huolenpitoa, palveluohjausta, 
psykososiaalista tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille kaduilla. 
Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
hyvinvoinnin edistämiseen ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja 
päihdeongelmista kärsivät ihmiset. (https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/.) 
 
Tukialus-hankkeessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat työpareina vertaistoimijoiden ja 
kokemusasiantuntijoiden kanssa. Käytännön työ on monipuolista sosiaalisella kärjellä tehtävää, haittoja 
vähentävää kynnyksetöntä työtä. Jalkautuvilla työntekijöillä on mukanaan muun muassa kannettava 
tietokone asioiden hoitamista ja lomakkeiden täyttämistä varten, puhtaita pistosvälineitä ja 
haavanhoitotarvikkeita, ruokaa ja lahjoituksena saatuja hygieniatarvikkeita sekä lämpimiä vaatteita. 
Hankeen jalkautuvat työntekijät ja vertaistoimijat tekevät ympäristötyötä niillä alueilla, joissa he liikkuvat. 
(https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/.) 
 
Hankkeessa keskeistä on tukeminen ja avun tarjoaminen ilman velvoitteita, asiakkaiden anonymiteetti ja 
palvelun kynnyksettömyys. Kohtaamiset tapahtuvat pääsääntöisesti kadulla ja julkisissa tiloissa, ihmisten 
omissa arjen ympäristöissä. Työntekijät hakeutuvat ihmisten luokse ja ottavat kontaktia aktiivisesti. Nämä 
tekijät osaltaan tekevät palvelusta kynnyksettömän. Kohdatuilla ihmisillä on usein monenlaisia haasteita, 

http://www.helsinginseurakunnat.fi/
http://helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/apuajatukea/erityisdiakonia/paihde-jakriminaalityo/paihdejakriminaalityo.html
http://helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/hatamajoitus.html
https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/
https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/
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jotka estävät oma-aloitteisen hakeutumisen palveluiden piiriin. Kohdatuilla ihmisillä on usein huonoja 
kokemuksia esimerkiksi palveluiden saatavuudesta. (https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/.) 
 
Tukialus- hankkeiden palvelut perustuvat vahvasti luottamukseen ja niitä voi käyttää anonyyminä. 
Tukialuksen toiminnassa luottamuksen rakentamiseen liittyy vahvasti ihmisten anonymiteetti ja kokemus 
siitä, että voi kertoa asioita ilman pelkoa niiden kirjatuksi tulemisesta. Esimerkiksi päihteiden käytöstä tai 
hyväksikäytön ja väkivallan kokemuksista voi olla helpompi puhua, kun anonymiteetti suojaa. Näitä asioita 
voi lähteä yhdessä työstämään, kun luottamusta on ensin rakennettu tasa-arvoisen kohtaamisen ja 
arvostavan vuorovaikutuksen kautta. (https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/.) 
 
Kohderyhmän ihmisten kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään. 
Kohdatuilla ihmisillä on usein monenlaisia haasteita, jotka estävät oma-aloitteisen hakeutumisen palveluiden 
piiriin. Yhteydenottoon ei tarvita välttämättä edes puhelinta: tukea tarvitseva ihminen voi kohdata 
ammattilaisen arkimenojensa lomassa. Kohdatuilla ihmisillä on usein huonoja kokemuksia esimerkiksi 
palveluiden saatavuudesta. Tukialusta tarvitaan myös toimimaan tulkkina asiakkaan ja ammattilaisten välille. 
Tarvittaessa Tukialus kulkee rinnalla pitemmänkin matkan; saattaa palveluihin, tulee mukaan tapaamisiin tai 
toimii henkisenä tukena puhelimen välityksellä. Kohdatut henkilöt tarvitsevat vahvistusta, että jaksavat 
uskoa muutokseen. (https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/.) 
 
Palvelujärjestelmän kankeus on aiheuttanut osalle tilanteen, jossa ihminen ei hakeudu enää aktiivisesti edes 
välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Henkilöllisyystodistuksen puuttuminen vaikeuttaa 
asioiden hoitamista muissa palveluissa. Esimerkiksi omien postien noutaminen ilman henkilöllisyystodistusta 
voi olla mahdotonta. Joskus myös henkilöllisyystodistuksen saaminen osoittautuu mahdottomaksi, sillä Kela 
ei automaattisesti myönnä maksusitoumusta, vaan tilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
Henkilöllisyystodistusta tarvitaan myös verkkopankkitunnusten saamiseen. Ilman verkkopankkitunnuksia 
asioiminen muun muassa Kelassa ja Työ- ja elinkeinotoimistossa on hankalaa. Kaikille henkilöille pankki ei 
myönnä verkkopankkitunnuksia, tällöin jokaisen viranomaisasian hoitaminen vaatii henkilökohtaisen 
käynnin. Tämä eriarvoistaa ihmisiä ja kuormittaa ennestään haastavassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä. 
(https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/.) 
 
 

4.7 Kokemusasiantuntija-toiminta Vantaalla 
 
Kokemusasiantuntijan toiminta kuuluu Vantaan sosiaali- ja terveystoimen alaiseen toimintaan ja siitä vastaa 
Vantaan kaupungin terveyspalvelut. Palvelut on suunniteltu päihdeongelmista kärsiville sekä heidän 
läheisilleen. Päihteistä toipunut kokemusasiantuntija pitää vastaanottoa terveysasemalla yhteistyössä 
terveysaseman henkilökunnan kanssa. Kokemusasiantuntijan esimiehenä toimii mielenterveyspalvelut -
yksikön palvelupäällikkö. Kokemusasiantuntija tarvitsee oman kokemuksen sekä koulutuksen tehtäväänsä. 
Tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä asenne yhteistyöhön, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky tulla toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Luottamus on ensiarvoisen tärkeää yhteistyössä sekä asiakkaiden että 
ammattilaisten kanssa. Terveysaseman työntekijän tulee osata ottaa päihteet puheeksi ja ohjata 
kokemusasiantuntijan vastaanotolle. (https://www.kokemusasiantuntijat.fi/hannu_ylonen/, 
www.innokyla.fi).)  
 
Asiakkaat tulevat hakemaan apua omaan tai omaisen päihdeongelmaan ajanvarauksella.  Asiakkaalla on 
vastuu omasta päihteidenkäytöstään tai toipumisestaan, kokemusasiantuntija tukee asiakasta tavoitteiden 
saavuttamisessa. Kokemusasiantuntijan palvelusta katsotaan olevan asiakkaille erilaisia hyötyjä. Asiakas saa 
yksilöllistä lähitukea, kynnys jatkohoitoon lähtemiselle madaltuu. Kokemusasiantuntijalla on myös 
mahdollisuus soittaa ja liikkua asiakkaiden kanssa esimerkiksi ensimmäisellä AA-käynnillä sekä tarjota 
vertaistukea. Vertaistuki ja kokemuksellinen asiantuntijuus ovat olennainen osa päihdehoitoa. 

(https://www.kokemusasiantuntijat.fi/hannu_ylonen/, www.innokyla.fi.) 

https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/
https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/
https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/
https://www.hdl.fi/blog/2019/03/22/tukialushanke/
https://www.kokemusasiantuntijat.fi/hannu_ylonen/
http://www.innokyla.fi)/
https://www.kokemusasiantuntijat.fi/hannu_ylonen/
http://www.innokyla.fi/
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4.8 Fattaluuta 
 
Fattaluuta-hanke on Stop Huumeille ry:n kehittämä toimintamalli. Hanke on saanut alkunsa 
päihdekuntoutujien tarpeista ja ajatuksista. Fattaluudan keskiössä on koulutuskokonaisuus, jossa vertaisia 
koulutetaan toimimaan vertaispalveluohjaajina apua tarvitseville päihdekuntoutujille ja -asiakkaille. 
Koulutettu Fattaluuta on vertaispalveluohjaaja, joka opastaa ja neuvoo ihmisiä virastoasioinnin viidakossa, 
auttaa löytämään oikeat palvelut, tukee täyttämään hakemukset oikeaoppisesti ja voi jopa tulla mukaan 

asiointiavuksi. (https://stophuumeille.fi/fattaluuta/.)  
 
Fattaluuta-projekti käynnistettiin vuonna 2011 Raha-automaattiyhdistyksen projektirahoituksella. Nykyään 
toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Fattaluuta-hankkeen toinen 
projektivaihe, Fattaluuta 2, alkoi vuonna 2015. Fattaluudan toiminta-ajatus on pysynyt samana: 
vertaispalveluohjaajien kouluttaminen ja perehdyttäminen asiakkaiden tueksi viranomaisten kanssa 
asioimisessa. Projektissa keskityttiin edelleen päihdekuntoutujien parissa tehtävän vertaistyön 
kehittämiseen ja asiakkaiden asioinnin helpottamiseen vertaispalveluohjauksen avulla. Muita tavoitteita 
olivat vertaisten työllistymisen parantaminen Fattaluuta-toiminnan avulla sekä kehitettyjen 
toimintamuotojen levittäminen sidosryhmille. (Laukonsuo, 2017, www.innokyla.fi.) 
 
Asiakkaat ja vertaiset ovat tiiviisti mukana projektin suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta toiminnasta tulee 
vertaisten näköinen ja apua tarvitsevien ihmisten tavoittama tukitoimintamuoto.  Lisäksi koulutukset 
parantavat osallistujien elämänhallintaa ja valmiutta hoitaa omia asioitaan. Koulutetut fattaluudat 
päivystävät Stop Huumeille ry:n tiloissa ja virastojen auloissa neuvomassa apua tarvitsevia erilaisissa 
virastoasiointiin liittyvissä kysymyksissä. Fattaluudat lähtevät tarvittaessa myös asiakkaan mukaan 
asiointikäynnille. Yhteistyö Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa alkoi vuonna 2012 ja Kelan kanssa 
vuonna 2014. Koulutetut fattaluudat osallistuvat myös Radalta Himaan -toimintaan ryhmien vetäjinä, jolloin 
he voivat samalla tavata uusia mahdollisia Stoppilaisia ja fattaluutien asiakkaita. (www.innokyla.fi.) 
 
 

4.9 Liikkuva terveysneuvontayksikkö 
 
Diakonissalaitoksen liikkuva terveysneuvontayksikkö on nimensä mukaisesti liikkeellä. Sen palvelut on 
tarkoitettu suonensisäisesti huumeita käyttäville henkilöille, täydentämään kiinteiden 
terveysneuvontapisteiden palveluita. Liikkuva terveysneuvontayksikkö palvelee asiakkaitaan Vantaalla ja 
Tampereella. Palveluihin kuuluvat ruiskujen ja neulojen vaihto, pienet terveyden huollon toimenpiteet ja 
palveluohjaus. (www.hoiva.fi.) 
 
 

5 Selvitystyön tulokset 
 

5.1 Jalkautuvan työn kohderyhmä - keitä he ovat?   
 
Vantaan asunnottomista, päihteiden väärinkäyttäjistä ja eri tavoin syrjäytyneistä ei ole virallisia tilastoja. 
Arviointien mukaan heitä on Vantaalla kaikkien palveluiden tavoittamattomissa yli 200. Heitä liikkuu ja yöpyy 
Vantaalla eri paikoissa. Kohderyhmään kuuluu kaikenikäisiä ja asunnottomuuden syyt ovat nykyään 
moninaisempia. Tikkurilan seurakunnan diakoniatyössä apua tarvitsevien määrä on lisääntynyt Postin poste-
restante-maksujen perimissuunnitelmien myötä – asunnottomat ovat ilmoittaneet postinumerokseen 
Tikkurilan. Asiakasmäärät ovat kasvaneet koko ajan kaikissa päiväkeskuksissa, ja asiakkaat ovat entistä 
vaikeampia, moniongelmaisuus on lisääntynyt. Entistä enemmän kohderyhmään kuuluvat ihmiset kokevat, 
että heidän on vaikea saada palveluita.   
 
 Puhutaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat täysin meidän tavoittamattomissa. 

http://www.hoiva.fi/
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Ihmisten ongelmien kirjo on laaja. Monet kärsivät terveydentilan, fyysisen kunnon ja liikkumisen 
heikentymisestä tai rajoitteista ja päihteiden liikakäytöstä, ravinnon puutteesta ja yksipuolisuudesta 
johtuvista sairauksista. Osittainen yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen luo katkeruutta, vihaa, 
toivottomuutta, ja turvattomuutta.  
 

Kun asunnottomuudesta puhutaan, niin ne ongelmat ovat niin moninaiset, että ne eivät jollain 
kosmeettisella avulla muutu miksikään. Avun tarve voi olla niin moninainen, että 
asunnottomuus on vain yksi siivu siinä. 

 
Asiakaskunta on miesvoittoista. Stereotyyppisesti vielä kymmenen vuotta sitten keski-ikäinen, 
alkoholisoitunut mies oli asunnottoman prototyyppi, mutta se kuva on murtumassa. Ongelmakenttä on 
paljon moninaisempi nykyään. Asunnottomien joukossa on myös työssä käyviä ihmisiä, kuten työperäisen 
maahanmuuton piiriin kuuluvia. Nämä ihmiset saattavat käydä kahdessa tai kolmessa työssä, mutta heillä ei 
ole asuntoa. Asunnottomien keskuudessa näkyy uutena ilmiönä myös yleinen elämänhallinnan puuttuminen, 
erityisesti nuoremman ikäpolven keskuudessa, kun rahan käyttö ja taloudellisten asioiden hoito ei ole 
hallinnassa.  

Mielenterveysongelma, päihdeongelmia, kotiin jumiutumista, kun ei ole taitoja sosiaalisten 
taitojen ylläpitämiseen. Näitä nuoria on alkanut tulla enenevässä määrin. 
 
On ihmisiä, jotka ikään kuin on itse tehneet valinnan jäädä kaiken ulkopuolelle. 

 
Samoin kuin valtakunnallisesti, myös Vantaalla, asunnottomien naisten määrä on lisääntynyt. Naisten 
asunnottomuus on ollut pitkään piiloasunnottomuutta, sillä naiset kokevat asunnottomien palveluihin 
hakeutumisen häpeällisenä. Naisten asunnottomuus ei ole näihin saakka ollut yhtä yleistä kuin miesten, 
koska tavallisimmin nainen ja lapset saavat pitää asunnon tilanteissa, joissa puolisoille tulee ero. Naiset 
saavat yleensä myös miehiä helpommin asua ystävien luona. Naisten asunnottomuuteen liittyy erityisenä 
ongelmana naisten seksuaalinen hyväksikäyttö. Miesten asunnottomuuteen liittyy väkivalta, mutta myös 
miehet joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön kohteiksi, kun yösijasta käydään kauppaa seksillä. 
 

Monesti naisilla on pelko lasten menettämisestä ja se vahva stigma, ettei pärjää perheen 
hoitajana ja yhdistäjänä. Päihdenaisilla on vain vähän hyviä ystävyyssuhteita, mennään 
enemmänkin niiden miesten mukana, hyväksikäytettyinä. 
 

Asunnottomien joukossa on myös perheellisiä, mutta he ovat vähemmistönä. Joukossa on myös paljon 
korkeakouluopiskelijoita ja toisen asteen koulutuksessa olevia nuoria. Pääkaupunkiseudun vuokrat ovat 
nousseet paljon, ja jos vuokra jää maksamatta, uhkaa asunnottomuus. Nuoret voivat ajautua 
asunnottomuuteen tietämättömyyttään, jos heillä ei ole tietoa Kelan järjestelmästä. Nuorten asunnottomien 
joukossa on myös niitä, jotka ovat karanneet hoitolaitoksista tai sijaisvanhempien luota ja muuttaneet 
seurustelukumppanin tai kaverin luo. Kun seurustelusuhde katkeaa, ja vanhempien kanssa on välit poikki, he 
joutuvat kadulle. 
 

Noin kolmisenkymmentä perheellistä viidessä sadassa asunnottoman joukossa. 
 

Tämä kulutuksen polarisoiva yhteiskunta vaan ruokkii sitä, että on oltava uusi kännykkä, 
hyvä tietokone, hienot vaatteet, mutta ei ole asuntoa. 
 

Myös maahanmuuttajien asunnottomuus on lisääntynyt, erityisesti Vantaalla on paljon. Paperittomia liikkuu 
lähinnä kriisipäivystyksessä, muissa palveluissa heitä ei juuri näe. He välttelevät viranomaiskontakteja, koska 
pelkäävät käännytyksiä.  
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5.2 Mistä heidät voi löytää? 
 
Asunnottomat viettävät aikaa yleensä liikekeskusten, kauppojen ja ravintoloiden läheisyydessä. Jokaisessa 
lähiössä on omat paikkansa. Tyypillisinä paikkoina Vantaalla ovat kauppakeskus Dixi ja Tikkuri, Myyrmannin 
ja Iso-Myyrin kauppakeskus. 
 
Heitä liikkuu myös korvaushoitoklinikoiden läheisyydessä ja erilaisissa ruuanjakopisteissä. Tikkuraitti, 
Myyrmäen aseman ympäristö, Paalutori ja Liesikuja sekä niiden läheinen metsä ja kallio ovat myös tyypillisiä 
paikkoja. Näissä paikoissa tehdään usein myös huumekauppaa. Tikkurilan keskustassa kaupungin talon 
lähellä, Lauri Lairalan aukion läheisyydessä, nykyisen rakennustyömaan varjopaikoissa liikutaan ja tehdään 
myös huumekauppaa. Huumeiden käyttäjät liikkuvat usein Myyrmäessä Huumehoitoklinikan läheisyydessä 
ja Vinkkarien hyvin ahtaissa tiloissa Myyrmäessä ja Tikkurilassa.  
 

Esimerkiksi Vinkkarissa on kolmas osa asunnottomia ja niitä, jotka ovat pudonneet kokonaan 
palveluiden piiristä. Näiden ihmisten tavoittaminen voi olla vaikeaa. 
  

Helsingissä on rautatieaseman seudulla tietyt paikat ja Vaasankadulla oleva Yökeskus Kalkkers kokoavat 
asunnottomia lähiympäristöön. Hakaniemessä asunnottomia liikkuu Tokoin rannassa, Toisella linjalla, 
Kalasatamassa ja Arabianrannassa on tiettyjä paikkoja. Pasilan Triplassa voidaan nukkua erityisesti päivisin.  
 

Eri klinikoiden lähellä, pöpeliköissä, rappukäytävissä, kauppakeskuksissa, Helsingissä 
rautatieaseman penkeillä, se massa tulee siihen, ei tarvii erottua joukosta. 
 
Ei ne hirveen pitkälle kaupoista ja semmoisista liiku, kun on kaljakauppa lähellä ja junalla 
pääsee. Kesäisin voi olla kaikennäköisiä telttarakennelmia.  
 
Mennään sitten sinne, missä on milloinkin mahdollista olla ja mistä saa aineita.  
 

Jonkin verran asunnottomia majoittuu teltoissa, asuntoautoissa ja metsissä, erityisesti kesäisin. Nykyään 
metsissä asuminen on harvinaista, sillä useimmiten asunnottomat etsivät yösijaa kavereiden luona. Metsä ei 
ole mikään tyypillinen paikka, se voi olla joku elämäntapavalinta. Ne ihmiset, jotka asuvat metsissä, ovat 
erityisen vaikeasti tavoitettavia.  
 
Korsossa ja Koivukylässä on jonkin verran myös paikkoja, joissa asunnottomat ja päihteiden ja huumeiden 
käyttäjät liikkuvat. Lähiöissä asunnottomat liikkuvat reppu selässä ja vaihtavat paikkaa sen mukaan, kuinka 
esimerkiksi poliisi löytää heidät ja vaatii siirtymään pois. Heitä liikkuu myös ruokajonoissa, mutta he tulevat 
usein ruuan jakeluun vasta loppuvaiheessa, varsinkin, jos eivät halua tulla huomatuiksi ja tavoitetuiksi.  
 

Ruokajonoissa on vanhempien ja nuorempien porukka. On myös se porukka, joka tulee ihan 
viime vaiheessa, ne ei halua mitään palveluita, ne haluaa vain sen ruuan. Osahan ei edes tule 
ruokajakeluihin. Joka päivälle on joku paikka, jonne mennä. 
 
 Monet vantaalaiset menee Helsinkiin ruokajakeluihin, kun siellä saa parempaa ruokaa. Myös 
kaverille tuodaan, jos ei joku jaksa lähteä ruokajakeluun. Pitää seurata, missä tiettynä päivinä 
on ruokajako. Ne ei tupsahda isoina joukkoina, niitä tulee aina. 
 

Asunnottomat etsivät erilaisia yöpymispaikkoja, kellareita, pyörävarastoja, verkkokomeroita, taloyhtiön 
saunoja ja talojen vinttejä, joihin murtautuvat sisään saadakseen olla ja nukkua rauhassa. Myös 
kuntouttavassa työtoiminnassa on ihmisiä, joilla on vain määräaikainen vuokrasopimus. He voivat helposti 
liukua takaisin asunnottomuuteen kuntouttavan työtoiminnan jakson päätyttyä, jos tukitoimenpiteet eivät 
ole riittävän vahvoja.  
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Asumispalveluissa asukkailla on paljon vieraita, jotka majailevat siellä ja joutuvat maksamaan 
asumisestaan erinäisin keinoin, omalla kehollaan, huumeilla - ainakin nuorilla toimii noin. 
 
Aika monet vaihtelevat majapaikkaa, ettei olla vain yhden kaverin luona, vaan mihin 
milloinkin pääsee. Kun jossain tulee kuumat olosuhteet, sitten vaihdetaan.  
 

Öisin asunnottomat liikkuvat ja nukkuvat myös junissa, metroissa, rautatieasemilla ja busseissa. Ajoittain he 
voivat yöpyä rappu- ja porttikäytävissä, julkisissa vessoissa, jotka kuitenkin koetaan rauhattomiksi, koska 
niissä ei saa nukkua rauhassa. Myös purkukuntoiset ja tyhjillään olevat rakennukset ja lehtiroskikset, 
hiekkalaatikot, asunnottomien yksiköt ja Koisorannan palvelukeskuksen asumispäivystys ovat 
yöpymispaikkoja. Usein asunnottomat yrittävät saada yöpymispaikan kavereiden tai tuttujen luona, usein 
tällaisesta yöpymisestä voi joutua maksamaan päihteillä tai omalla kehollaan. Naiset joutuvat näin toistuvasti 
hyväksikäytetyiksi. Myös miesten seksuaalinen hyväksikäyttö yösijan maksuvälineenä on tavallista.  
 

Ne kulkee pummilla, sakkoja keräten, junissa, koska junissa on lämmin. 
 
Jos saa jostain kamaa, niin sitten saa yöpaikankin. Päihteiden avulla voi ostaa itselleen 
yöpaikan.  
 
Ihmiset voivat asua ihan purkukunnossa olevassa talossa ja maksavat asunnostaan 
vuokranantajalle. Nämä asukkaat eivät kuitenkaan halua, että siitä ilmoitetaan kenellekään, 
koska heidän ainoa turvapaikkansa katoaa. 

 
Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat nukkuvat keräyspaperilaatikoissa ja rappukäytävissä. Yösija 
hankitaan usein päihteillä tai huumeilla. Koisorannan asumispäivystykseen menemisen esteenä voi olla tilan 
puute ja ihmisen vaikeus kävellä asumispäivystykseen saakka.  
 

On myös sitä väkeä, joka ei mene Koisoon. 
 
Hyvin useat sanoo, että eivät halua mennä Koisoon. Joillakin on huonoja kokemuksia. 

 
Hankkeen työntekijöiltä odotetaan, että he eivät saa olla auktoriteettiasemassa autettaviinsa nähden 
esimerkiksi siten, että vahvasti määrittelevät heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan ihmisten puolesta. 
Työntekijöiden ei tulisi määritellä ihmisten tavoitteeksi esimerkiksi päihteettömyyttä, vaikka auttajana 
näkisikin sen olevan autettavien ihmisten etu. Tärkeintä on olla saatavilla, näkyvä, tulla tutuksi, päästä 
luottamussuhteeseen ja toimia tiiviissä yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.  
 
 

5.3 Millaisia ongelmia heillä on ja millaista apua he tarvitsevat? 
 
Keskeisimpinä ongelmina on asunnottomuus ja erilaisten päihteiden käyttö ja niistä johtuva elämänhallinnan 
menettäminen. Kohderyhmän ihmisillä voi olla monia pettymyksen kokemuksia palveluiden saamiseen ja 
viranomaisten ja auttajien kohtaamiseen liittyen. Pettymysten ja epäonnistumisten tähden usko sekä 
palvelujärjestelmään että omiin selviytymisen mahdollisuuksiin on horjunut tai menetetty. Tuen ja avun tarve 
on moninainen, mutta on myös ihmisiä, jotka eivät pettymysten, ongelmien monimutkaisuuden, syvän 
syrjäytymisen, toivottomuuden tai omaksumansa arvomaailman tai vääristyneen elämäntavan vuoksi halua 
tulla autetuiksi. Monilla eri tavoin syrjäytyneillä on vihaa ja epäluuloa viranomaisia kohtaan. Jos heille 
kaikesta huolimatta uudelleen syntyy luottamus ja he rohkaistuvat ja uskaltavat puhua jonkun kanssa, 
ahdistus ja hätä voivat lievittyä, ja elämäntilanteen solmut alkavat vähitellen purkautua. Psyykkinen tuki ja 
luottamuksen rakentaminen pienin askelin on tärkeää näille ihmisille.  
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Kadulla on niitä, jotka eivät pysty pitämään asuntoa, koska elämisen ja asumisen taidot 
puuttuvat. He eivät siivoa asuntojaan, eivät pese pyykkejään, eivät laita ruokaa, eivät maksa 
vuokria, asunnot ja elämä ajautuvat kaaokseen.  

 
Palveluiden pirstaleisuus, hajanaisuus ja epätietoisuus tarjolla olevista palveluista sekä ihmisen omasta 
elämäntilanteesta johtuva palveluiden hankala saavutettavuus tuottavat ongelmia ja lisäävät syrjäytymistä 
kohderyhmän ihmisille. Palveluihin pääseminen on ajoittain vaikeaa, ja odotusajat voivat olla pitkiä.  Ihmiset 
ovat vaikeasti tavoitettavia, koska heillä ei ole kiinteää asuinpaikkaa, ei puhelinta tai pysyvää 
puhelinliittymää. Asiointi on vaikeaa tai mahdotonta ilman Kela-korttia, pankki- tai bussikorttia ja 
verkkopankkitunnuksia. Asunnottomilla ja päihdeongelmaisilla ihmisillä ei ole tietoa ajankulusta, 
viikonpäivistä tai päivämääristä tai he eivät itse sitoudu palveluihin tai kiinnity niihin.  
 
Palveluita tarvitsevalla ihmisellä ei itsellään aina ole selkeää käsitystä omasta palvelutarpeestaan, 
oikeuksistaan tai siitä, mikä omassa elämäntilanteessa kaipaisi kaikkein kiireellisimmin huomiota. Vaikka 
palveluita on tarjolla, kohderyhmän ihmisten on usein vaikea varata tai noudattaa sovittuja tapaamisaikoja. 
Moniongelmaisuus ja yhteiskunnan ja palveluiden ulkopuolelle jääminen altistavat ihmiset rikoksille, 
väkivallalle ja turvattomuudelle. Elämä muuttuu paikasta toiseen ajelehtimiseksi, ja voimat kuluvat 
seuraavan huumeannoksen tai yösijan etsintään.  
 

Ihmiset ovat menettäneet arkeen kiinnittymisen keinot ja välineet. On mahdotonta hoitaa 
asioitaan, muistaa varattuja aikoja tai tulla sovittuna aikana tiettyyn paikkaan. Auttajien on 
vaikea tavoittaa ihmisiä, joilla on vaihtuva pre-paid-puhelinnumero. 
 
Kun tuolla kadulla on aineiden käyttäjänä, sitoutumisen aste on aika heikko. Et voi tietää, 
missä sä olet tunnin päästä, on ihan mahdotonta sopia aikoja oikeastaan mihinkään.  
 

Korvaushoitoa saavien ihmisten ongelmana on usein se, että he buustaavat korvaushoitoa käyttämällä 
päihteitä korvaushoidon ohella. Korvaushoitoon liitetään myös ”pillerikauppaa”. Osa asiakkaista kertoo 
oheiskäytöstä, mutta se ei ole varsinaisesti este korvaushoidon saamiselle käytännössä, ellei päihteiden 
käyttö ole kovin runsasta. Vantaalla korvaushoidon vaatimuksena on täysin puhdas seulontanäyte, mutta 
valtakunnallisesti käytännöt vaihtelevat jonkin verran riippuen korvaushoitoyksiköistä. Jos korvaushoidon 
ohella on hyvin runsasta päihteiden käyttöä, korvaushoito lopetetaan ja ihminen ohjataan 
päihdevierotushoitoon Helsinkiin, esimerkiksi Auroran sairaalan katkaisuhoitoon. 
 

Nyt alkaa olla 55—65-vuotiaiden ikäluokassa olla huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttöä. Jos 
me ei tähän reagoida pian, meillä on kohta iäkkäiden huumeiden käyttäjien asiakasryhmä. 
Sodanjälkeiset sukupolvet alkavat olla huumeiden käyttäjiä, se on sota-ajan jäämää, siitä on 
tehty hienoja tutkimuksia, mitä he käyttivät, pervitiinä — unileipää, kuolonvettä ja spiidiä. 

 
Asunnottomuuteen, huumeiden ja päihteiden käyttöön liittyvät läheisesti talousongelmat, laittomat tulot ja 
rikokset. Erityisesti päihde- ja huumeongelmaisilla liitännäisrikollisuus korostuu. Kun toimeentulotukirahat 
eivät riitä elämiseen, päihteisiin ja huumeisiin, rahaa hankitaan rikollisella toiminnalla. Rikolliseen toimintaan 
osallistumisesta seuraa kuulusteluja, oikeudenkäyntejä ja velkajärjestelyjä, joiden selvittämisestä syntyy 
monimutkaisia ja vaikeasti ratkaistavia solmuja elämään. Asunnottomuuteen ja päihteiden käyttöön liittyy 
myös erilainen kaupankäynti - naiset ja miehet tulevat seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi, kun esimerkiksi 
yösijaa tai päihteitä ostetaan seksillä.  
 

Nää ihmiset on niin loppu, että ne ei jaksa hakea toimeentulotukea, työmarkkinatukea, ei ne 
muista mennä työkkäriin, ne tekee mieluummin rikoksia. 
 

Osalla asunnottomien huumeiden käyttäjien kulttuuriin kuuluu halveksia järjestäytynyttä yhteiskuntaa 
sääntöineen, lakeineen ja normeineen. Työssä käymistä ja vakituisen asunnon saamista ei pidetä tavoitteena. 
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Syrjäytyminen syvenee myös sen vuoksi, että rikollista ja moraalitonta elämäntapaa halveksitaan ja sellaiset 
ihmiset tuomitaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa.   
 

Se kuvio on ”huumekeisariksi Espanjaan”, siitä haaveillaan. Ei mitenkään siitä, että menen 
töihin ja maksan velat. Se rikollinen arvomaailma ja kulttuuri on aika syvällä. 
 

Monilla asunnottomilla päihdeongelmaisilla on mielenterveysongelma. Usein se on kaksisuuntainen 
mielialahäiriö, joka johtaa siihen, että maanisessa vaiheessa ei pysty toimimaan, masennusvaiheessa ei jaksa 
hakeutua hoitoon. Sairautta ei välttämättä pystytä diagnosoimaan, koska he eivät ole koskaan kolmea 
kuukautta selvinpäin. Vaikka diagnoosi tehtäisiinkin, pelko ja paha olo hallitsevat elämää niin, että he eivät 
pysty olemaan selvinpäin. Mielenterveyslääkkeet jäävät hankkimatta ja sairaus jää hoitamatta.  Myös 
päihdepsykoosit ja vainoharhat aiheuttavat omalta osaltaan aggressiivisuutta. Rikosten myötä pitää paeta ja 
piiloutua, elämä on jatkuvaa varuillaan oloa ja itsepuolustusta. 

 
Siinä vaiheessa, kun ihminen kykenee sitoutumaan päihdehoitoon, täytyy olla jollain tavoin 
isommat kuviot, kuten asumiskuviot, kunnossa. 

 
Ongelmia aiheutuu myös siitä, että korvaushoidon resurssit eivät riitä pitkäjänteiseen kuntouttamiseen ja 
riippuvuuskäyttäytymisestä irrottautumisen tukemiseen. Korvaushoitoon liittyy myös eräänlainen 
rangaistusmentaliteetti; jos paljastuu korvaushoidon ohella muiden päihteiden käyttöä, voi seurata 
sanktiona korvaushoidon lopettaminen tai loma-annosten menettäminen.  
 

Kaikki ei kuitenkaan ole siinä vaiheessa, että haluaisivat raitistua, niin ne jätetään vaan sen 
annoksen varaan, ja se on vaan lisähuume eikä mitään hoidollista. Vähät resurssit laitetaan 
niihin, jotka oikeasti yrittävät kuntoutua.  
 

Monilla ihmisillä on taustalla perusturvan puuttuminen jo varhaislapsuudessa. Osa ihmisistä on ollut joskus 
asiakkaina lastensuojelussa, mutta sen jälkeen he eivät ole käyttäneet minkäänlaisia palveluita. 
Syrjäytyminen, mielenterveysongelmat, kyvyttömyys huolehtia itsestään ja asioistaan, ongelmat 
sitoutumisessa hoito- ja palvelusuunnitelmiin ovat ylisukupolvisia. Uutena ilmiönä on lisääntynyt 
syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten ja naisten ja nuorten määrä. Vantaalla tähän kohderyhmään kuuluu 
vain joitakin somalitaustaisia, syyksi haastateltavat arvioivat sen, että maahanmuuttajilla on tiiviimmät 
yhteisöt, jotka tarjoavat tilapäismajoitusta. Paperittomat eivät näy palveluissa, koska he pelkäävät maasta 
karkotusta, eivätkä siksi halua tulla näkyville.  
 

Jos olisi joku olohuone, jossa voisi auttaa, tukihenkilötyö yksinäisille, paikka, josta ohjataan 
palveluiden piiriin.  
 

Osa ihmisistä kokee Koisorannan palvelukeskuksen apuun turvautumisen ristiriitaiseksi. He eivät halua 
hakeutua sinne siksi, että ovat itse käyttäytyneet väkivaltaisesti tai epäasiallisesti ja saaneet sen vuoksi 
porttikiellon ja konfliktiin johtaneet tilanteet siellä ovat jääneet selvittämättä. Joillekin Koisorannan 
palvelukeskukseen voi liittyä jokin uhka. Porttien ulkopuolella voi tapahtua jotain, mikä on saanut alkunsa 
palvelukeskuksen sisällä. Osalla voi olla pelko siitä, että kohtaa Koisorannassa velkojansa. Joillekin 
Koisorannan päivystykseen joutuminen merkitsee sitä, että on jo niin ”pohjalla”. He eivät halua myöntää 
itselleen eikä ulkopuolisille, että oma päihdeongelma on niin vakava. Jotkut katsovat, että Koisorannan 
palvelukeskus on liian laitosmainen tai pääasiassa alkoholistien paikka ja siellä on häiriöitä. Nuoremmat 
huumeiden käyttäjät eivät koe Koisorannan palvelukeskusta mielekkäänä hoitopaikkana itselleen. 
Koisorannan päivystyksessä oleminen voi asiakkaalle olla tosi raskasta. Naisille Koisorantaan lähtemiseen voi 
olla iso kynnys. 
 

Ajatellaan, että mulla ei vielä mene niin huonosti, että menisin Koisoon. 
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Koisoa hävetään, pelätään velkojia, tappeluita, konflikteja henkilökunnan kanssa. Semmoinen 
vaara on aina olemassa, vältellään muita, tai mä en lähde juoppojen tai narkkien joukkoon.  
 
Joku voi ajatella myös, että on liian hieno paikka minulle. On myös tosi hyviä kokemuksia, on 
tärkeää, että jonakin päivänä on juuri oikea hetki tarjota vaikka Koison palveluita.  

 
 

5.4 Millaista jalkautuvan työn tulisi olla? 
 
Selvitystyön tulosten mukaan jalkautuvan työn tarve Vantaalla on ilmeinen, sillä kohderyhmän ihmisten 
kanssa jalkautuvaa työtä on tällä hetkellä vain Tukihenkilötyö yhdistyksen Asuvaksi- hankkeessa. Tulosten 
mukaan moniongelmaisten ihmisten tilanteet vaativat kokonaisvaltaista kartoitusta ihmisten määrä 
edellyttää jalkautuvan työn laajentamista ja sen selvittämistä, millaisin väliintuloin heitä voidaan auttaa ja 
miten palvelujärjestelmä kykenee vastaamaan.  
 

Tollaset liikkuvat työntekijät olis tärkeitä, koska näillä ihmisillä ei ole kotia minne mennä. 
Tommonen projekti olisi tärkeä juuri heikompiin kohdistuvana.  
 

Kohderyhmän ihmisten kohtaamisissa on tärkeää kuunnella heidän omaa näkemystään ja edetä pienin 
askelin tukien heitä määrittämään ja löytämään omia tulevaisuuden tavoitteitaan. Ihmisiä tulee rohkaista 
miettimään, millaista apua he ensisijaisesti tarvitsevat ja mikä heitä auttaisi kussakin tilanteessa parhaiten 
kuntoutumaan ja pääsemään kiinni normaalista elämästä. Hankkeen työntekijät eivät saa olla 
auktoriteettiasemassa eivätkä lähteä vahvasti määrittelemään autettavan ihmisen tarpeita hänen 
puolestaan. Työntekijöiden ei tulisi määritellä päihteettömyyden tavoitetta ihmisten puolesta, vaikka 
näkisivätkin sen olevan autettavien ihmisten etu. Tärkeintä on olla saatavilla, näkyvä, tulla tutuksi, päästä 
luottamussuhteeseen ja toimia tiiviissä yhteistyössä muiden palveluiden kanssa.  
 

Luottamuksen rakentamiseen voi mennä aikaa, koska asiakkailla voi olla runsaasti 
pettymyksiä ja epäluuloja auttajia ja palveluita kohtaan. 
 

Hankkeen työparien tulisi liikkua kaduilla ja kujilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa 
tiloissa. Hankkeessa voisi olla kaksi nais- ja miestyöparia, sillä yksi työpari ei riitä Vantaan kokoisen 
kaupunkiin. Työn laajuutta määrittää myös se, että Vantaalla ei ole vain yhtä kaupunkikeskustaa, vaan 
kaupunki on jakautunut Länsi- ja Itä-Vantaaseen, joilla on omat keskuksensa. Asunnottomien, syrjäytyneiden 
ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten on vaikea alueen hajanaisuuden vuoksi löytää ja hakeutua toisella 
puolella kaupunkia ja kaukana oleviin palveluihin. Hankkeessa tulisi luoda työntekijöille selkeä suunnitelma 
siitä, missä milloinkin jalkautuvan työn tekijät liikkuvat ja ovat ja mistä heidät voi kulloinkin tavoittaa. 
 

Myyrmäen alueella voisi olla tarvetta kahdellekin hanketyöntekijälle, Tikkurilassakin on 
tarvetta tosi paljon.  
 
Sovittu sijainti tai viikkoreitti, mistä tavoittaa. Siihen on helppo ohjata asiakkaita, jos he ei 
halua tulla muihin palveluihin. Mutta siinä on se vaara, jos on reitti aikataulutettu ja jonkun 
asiakkaan kanssa menee enemmän aikaa tai tarvittaisi liikkua toisaalle auttamaan. 
 
Pitäisi olla täällä Korson seutu, Hakunilan seutu jne, joka paikassa ne kaksi työntekijää. Koska 
tää on näin iso paikka, jos olet Korsossa kaksi päivää, Tiksussa kaksi päivää, onko realistista 
tavoittaa kaikki ihmiset? Idässä Koivukylä, Hakunila-sektorilla on enemmän aineistoa. 
 

Työparityöskentely nähtiin tarkoituksenmukaisena, koska liikkumiseen yksin kaduilla ja kohderyhmän 
keskuudessa voi liittyä turvallisuusriskejä. Nais-miestyöparia perusteltiin myös siten, että on tilanteita, joissa 
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naisen on helpompi puhua naiseudesta, äitiydestä tai parisuhteesta toisen naisen kuin miehen kanssa. 
Samoin miehissä on niitä, jotka puhuisivat paljon mieluummin tilanteestaan miestyöntekijälle. Roolit voivat 
vaihdella paljonkin, sukupuolta oleellisempaa on työntekijän persoonallisuus, kyky kohdata erilaisia ihmisiä 
sekä tilannetaju.  
 

Olisi hyvä olla mies ja naispari, ihmiset voisi olla missä kunnossa vaan. On myös 
turvallisuuskysymys, asiakkailla voi olla harhoja, voi tulla päälle, kuulee ääniä ja kokee uhkana.  
 
Naiset voi pelätä miestä, tai miehet voi räyhätä naistyöntekijälle. Osa hyväksikäytetyistä 
naisista saattaa olla niin rajattomia, että heille ei työntekijän sukupuolella ole väliä. Toisaalta 
voi olla myös niin, että miestyöntekijä kohtaa uhmakasta käyttäytymistä miesten taholta. 
 

Tulosten mukaan jalkautuvan työn hankkeelta odotetaan asunnottomien moniongelmaisten ihmisten 
etsintää, kontaktin ottamista ja luottamuksen rakentamista keskustellen ja ihmisten tarpeita, tilannetta ja 
odotuksia selvittäen. Käytännön työn tarkoitus olisi haittoja vähentävää ja konkreettista, akuutin tilanteen 
kartoitusta, avun antamista ja hoitoon ja palveluihin ohjaamista. Työnkuvaan kuuluisi neuvonta sekä avun 
tarpeessa olevien henkilöiden ohjaaminen ja tarvittaessa myös saattaminen palveluiden piiriin.  Yksilöllisen 
tilanne- ja tarvekartoituksen jälkeen hankkeen työpari voisi neuvoa asunto- ja raha-asioissa ja esimerkiksi 
toimeentulotuen ja Kelan etuuksien hakemisessa, kontaktin saamisessa taloudellisen tuen 
sosiaaliohjaajaan/sosiaalityöntekijään, henkilökortin hankkimisessa, pankkiasioinnissa ja ohjata muihin 
tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Palvelua tulisi tarjota ensisijaisesti vantaalaisille, mutta akuutti apu tulisi 
antaa kaikille apua tarvitsevalle kotikunnasta riippumatta. 
 
Joskus voidaan tarvita nopeaa tilannearviota ja avun hankkimista ja hoitoon ohjaamista. Työhön tulisi sisältyä 
myös päihteettömään elämänmuutokseen tukeminen. Keskusteluissa luottamukseen rakentamiseen voi 
mennä aikaa. Asioiden priorisointia pitää tehdä keskustellen ja suunnitellen asiakkaan kanssa. Ihmisiä 
voidaan tavoittaa ja tukea myös puhelimitse, jos tilanne vaatii seurantaa palvelujen toteutumisen 
turvaamiseksi. Hankkeen työntekijöiden työaika tulisi myötäillä pääasiassa virka-aikaa, jotta yhteistyö ja 
asiointi muiden palveluiden kanssa helpottuu. Hankkeen työntekijät voivat jalkautua myös yhdessä päihde- 
ja mielenterveystyötä tekevien tahojen kanssa, ja ohjata ihmisiä esimerkiksi kriisipäivystyksen palveluihin.  
 
Jalkautuvan hankkeen työntekijöiden tulisi liikkua työpareina niillä paikoilla, joissa kulloinkin hankkeen 
kohderyhmän ihmisiä liikkuu. Heillä voisi olla hankkeen logolla varustettu liivi ja reppu. Toisaalta logo ei saisi 
olla kovin huomiota herättävä, koska heidän apuaan tarvitsevat voivat kokea leimautuvansa, jos heidän 
huomataan olevan auttamisen kohteina.  Työntekijöillä voisi olla repuissaan esimerkiksi ruokapaketteja, 
puhtaita huumeruiskuja ja neuloja, sidonta- ja haavanhoitotarpeita, kahvia, kuumaa mehua, teetä ja puuroa. 
Repuissa olisi myös kannettava tietokone palveluasiointiin liittyviä tehtäviä varten. Ihmisten tavoittamisessa 
olisi eduksi, jos työparilla olisi käytössään pikkubussi tai pakettiauto, jossa olisi täydennysvarasto ja tila 
luottamuksellisia keskusteluja ja asiointipalveluissa auttamista varten. Hankkeella tulisi olla myös toimisto- 
ja ryhmätila asiakastapaamisia ja -ryhmiä, sidosryhmäyhteistyötä, tiimikokouksia ja ohjausryhmän kokouksia 
varten.  
 

Ei liian näkyvästi. Se logo ei välttämättä ole hyvä, jos se on antaa muille merkin, että tuo tarvii 
apua. 
 
Kun ois joku pakettiauto, joka kiertää. Eihän päihtyneet voi mennä mihinkään pesemään 
vaateitaan. Jotain lämmintä villapaitaa, juotavaa, laastareita, vaikka vesipulloa, eihän ne saa 
vettäkään mistään. Kuljettaisivat terveyskeskukseen, jos on joku haava. 
 

Tulosten mukaan jalkautuvassa työssä ammatillisen asiantuntijuuden ohella tulisi hyödyntää 
kokemusasiantuntijoita, tukihenkilöitä ja niitä vertaisia, jotka ovat päässeet riippuvuuksista eroon ja 
kuntoutuneet normaaliin elämään. Parhaana työntekijöiden yhdistelmänä nähtiin kokemusasiantuntijan ja 
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ammatillisen koulutuksen yhdistelmä. Ammattilaisten akuutin avun jälkeen koulutetut tukihenkilöt voisivat 
kulkea ihmisten rinnalla pitemmänkin matkan; he toimisivat vertaisina ja ihmisten henkisenä tukena. He 
voisivat tulla mukaan jatkopalveluihin erilaisiin tapaamisiin tai toimia tukihenkilöinä myös puhelimen 
välityksellä. Kohdatut ihmiset tarvitsevat vahvistusta, että jaksavat uskoa muutokseen. 
 

Voi olla, että joukossa on niitä ihmisiä, jotka ottavat avun ja tuen vastaan mieluummin niiltä, 
jotka eivät ole päihdepalveluiden työntekijöitä.  
  

Hanketyöntekijät voisivat ottaa vastaan yksityishenkilöiltä, viranomaisilta tai muilta toimijoilta ilmoituksia 
esimerkiksi rappukäytävissä, julkisissa tiloissa, autoissa ja maastossa asuvista henkilöistä.  Palveluiden 
joustava saatavuus ja erilaisten palveluiden yhteensovittaminen vaativat hankkeen työntekijöiden ja julkisten 
palveluiden välistä, jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä paikallisella tasolla.   
 
Hanketyöntekijöiden tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä muun palveluverkoston, seurakunnan diakoniatyön, 
asumispalveluiden, A-killan ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijöillä tulisi olla riittävä tietämys 
vantaalaisesta palvelujärjestelmästä ja virallisen ja kolmannen sektorin auttajatahoista. Verkostoitumisen ja 
yhteistyön avulla voidaan tukea asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin ja tarkoituksenmukaisten palveluiden 
kohdentamista. Kolmannen sektorin palveluiden etuna nähtiin se, että ihmiset voivat puhua vapaammin 
sellaisista asioista, joita eivät puhu virallisissa palveluissa. Joku voi rajata puhumistaan, koska virallisissa 
palveluissa heidän kertomansa asiat dokumentoidaan. Hankkeen työntekijöiden toivottiin tulevan 
yhteistyöverkoston tiloihin ja tapahtumiin, kuten aamukahvihetkiin, kertomaan omasta palvelustaan. Samoin 
pidettiin toivottavana, että yhteistyöverkoston toimijat voisivat olla mukana suunnittelemassa jalkautuvan 
työn palveluita ja työn konkreettisia muotoja, mahdollisesti myös tulla mukaan toimintaan jollain 
osallisuudella. Yhteistyön tekemiseen tarvitaan autettavalta kirjallinen yhteistyölupa. Toisaalta uskottiin, että 
ihmiset ymmärtävät, että asioiden hoitaminen edellyttää yhteistyötä eri tahojen kanssa.  
 

Jos joku kolmannen sektorin työntekijä soittaa julkisen sektorin työntekijälle jostain 
asiakkaasta, me ei voida antaa tietoja, jos asiakas ei ole antanut yhteistyölupaa. 
 
Meidänkin olohuoneen asiakkaisen piirissä saattaa olla asiakkaita, jotka eivät ole meidän 
asiakkaita, mutta sitten tieto kulkisi puskaradion kautta niille, jotka ovat pudonneet pois 
asiakkuuksista. 
 
 Jollakin voi olla pelkoja eivätkä he halua hakeutua asiakkaaksi eikä mekään voida tästä lähteä 
heitä etsimään.  
 

Hankkeen kohderyhmälle voisi olla hyödyksi, jos hanke toisi esiin hyviä tarinoita eli niiden kertomuksia, jotka 
ovat kulkeneet samanlaisen tien ja onnistuneet nousemaan, kuntoutuneet ja päässeet irti riippuvuuksista.  
 

Kun näkee, kuinka iloisia ja onnellisia päihteistä kuntoutuneet ihmiset ovat, niin voi ajatella, 
että toi on mahdollista minullekin.  
 
Vertaistuki on kaikkein tärkein, ns. terveet peilit ja esimerkillinen vertauskuva. Vertaistuen 
kautta voit samaistua toisen ihmisen kokemukseen ja nähdä, että se ei ole este elämässä 
menestymiselle. Se päihteiden käyttö, se on aika kupla, kun siinä ei näe juurikaan onnistumisia. 
Se päihteiden käyttäjien elämä on usein monien epäonnistumisten rypäs. 
 
Ongelma on, kun ihmiset onnistuu, raitistuu, niitä ei enää näy, ne häviää, et ikinä näe niitä 
onnistumisia. Monestikaan ihmiset ei halua olla siinä vanhassa mukana, mutta sitä 
onnistumisen portti pidettäisiin kuitenkin aina avoinna. 
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Yhtenä mahdollisuutena haastateltujen mukaan nähtiin, että jalkautuvan työn hankkeen ensimmäinen vuosi 
voisi olla tarkemman tilannekuvan luomista, ihmisten etsimistä ja tavoittamista sekä heidän olosuhteidensa 
ja palvelutarpeidensa kartoittamista. Hanke tulisi rakentaa vastaamaan siihen tarpeeseen, siihen tyhjiöön, 
johon nämä ihmiset ovat pudonneet tai putoavat. Asunnottomien, syrjäytyneiden ja päihde- ja 
huumeriippuvaisten asiakkaiden luottamuksen saavuttamiseen tarvitaan aikaa.  
 

Mallinnus voisi olla niin, että ensimmäisenä vuonna voisi kartoittaa tarvetta ja sitten 
laajentaa. Jos aloitetaan kahdella työntekijällä, silloin voitais osoittaa tarve, kun ihmiset 
löytyy. On otettava huomioon, että työntekijät ei polta itseään loppuun. Toisena vuonna voi jo 
tavata ne ihmiset, kolmantena vuonna ne ihmiset on jo kiintyneet, ja sitten hanke jo loppuu.  
 
Jos hanke on kolme vuotta, eka vuosi menee siihen, että löytää ne paikat ja ihmiset. On 
surullista, kun ihmiset on just tottuneet toimintaan, projekti loppuu. 
  

Hankkeen tavoitteiden ja työntekijöiden tehtäväkuvien rajaamista pidettiin tulosten mukaan erittäin 
tärkeänä. Hankesuunnittelussa tulisi pohtia, mihin saakka ja kuinka pitkään ajallisesti kohderyhmän ihmisiä 
autetaan, miten pitkiksi auttamissuhteiden ajatellaan ulottuvan. On kyettävä rajaamaan ja ohjaamaan ja 
saattamaan ihmisiä muiden palveluiden piiriin. On ilmeistä, että sitä mukaa, kun luottamus asiakkaan ja 
hankkeen työntekijöiden välille syntyy, ihmisten avun tarve kasvaa. On huomattava, että jatkuvasti tulee 
uusia asiakkaita auttamisen kohteeksi ja varottava päällekkäisen työn tekemistä muiden tahojen ja sellaisten 
asiakkaiden kanssa, jotka on jo ”löydetty” ja saatettu jonkin asumispalvelun tai auttamistahon palveluiden 
piiriin. Kahden erilaisen hanketyön, jalkautuvan työn hankkeen ja luontoavusteisia toimintoja sisältävän 
hankkeen yhdistämistä pidettiin ongelmallisena muun muassa hankkeiden kohderyhminä olevien ihmisten 
erilaisen kunnon ja kuntoutusvaiheen vuoksi.  
 

Tuo on vaativa hanke, kaksi työntekijää on kovin vähän sellaiseen. Green care ja tää - ei niitä 
pysty yhdistää, koska nää on niin eri hankkeita.  
 
Miksi hankkeen pitäisi etsiä jo löydetyt, nehän on jo löytäneet palvelut, pitäisi etsiä niitä, jotka 
eivät ole löytäneet vaikkapa Koisoon. 
 
Kun palvelu tulee tutuksi, on asiakkaan helpompi tulla ja myös toisin päin, että palvelua on 
helpompi tarjota, kun tuntee asiakkaat. Usein on lähdettävä pienin askelin eteenpäin, 
päihteettömyys ei voi olla aina tavoite, vaan tavoite voi olla, että saisi hommattua lääkkeet tai 
varattua ajan lääkärille. 
 

Hankkeelle tulisi luoda organisaatio, jonka tehtävänä on vastata kehittämisestä ja tiedonkulusta hankkeen 
sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. Ohjausryhmä tulisi nimetä suunnitteluvaiheessa ja sen tehtäviin kuuluu 
valvoa ja seurata hankkeen etenemistä, budjetissa pysymistä, tiedottaa, tukee ja innostaa sekä seurata ja 
arvioida tavoitteiden toteutumista yhdessä hankkeesta vastaavan kanssa. Ohjausryhmään tulisi valita 
sidosryhmiin kuuluvia, hankkeen tavoitteista ja niiden saavuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä. 
 
 
 

5.5 Millaista koulutusta tai ominaisuuksia jalkautuva työ työntekijöiltä edellyttää? 
 
Jalkautuvaa työtä pidettiin erittäin haastavana ja erityisosaamista vaativana. Tulosten mukaan jalkautuvaan 
työhön tulisi resursoida riittävästi henkilöstöä, se tarkoittaisi kaksi työparia eli neljä työntekijää. Jalkautuva 
työ tarvitsee motivoituneen, vastuullisen henkilöstön ja henkilöstön osaamisen tulisi täydentää toisiaan. 
Ammattinimikkeitä sinänsä ei pidetty oleellisena, mutta päihdeasiakkaiden kanssa työskentelystä saatu 
kokemus nähtiin tärkeänä. Työntekijöiden koulutus, valinta, rooli, heidän arvonsa, asenteensa ja ihmisten 
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kohtaamisen taidot ovat ratkaisevia jalkautuvan työn onnistumiseksi. Mielenkiintoiset työtehtävät, 
tasapuolinen delegointi, hyvä tiedonkulku ja vastuu sitouttavat henkilöstön hankkeeseen. On huolehdittava 
myös hankkeen työntekijöiden, kokemusasiantuntijoiden ja tukihenkilöiden jaksamisesta ja työnohjauksesta. 
 

Se on aika karua työtä. Tilanteet ovat aika paljon yllättävämpiä kadulla ja ihmisten kodeissa 
kuin vastaanotoilla. Ei saa olla liian sinisilmäinen, ettei helposti säikähdä, jos ihmisen asunto 
on huonossa kunnossa tai siivossa.  
 
Se on aika raskasta työtä, ihmiset ovat aika sekaisin, joutuu kohtaamaan kaikkea 
oheistoimintaa, homma on aika raadollista, se ei ole kivaa kerhotoimintaa. 
 
Tää jalkautuvan työn projekti on niin vaativa, pitää olla iso kokemus ammattilaisuudesta ja 
elämästä. Jos työpaikka on kadulla, se vaatii henkistä kanttia. Se ei ole niin yksinkertaista. 
  

Sosionomi-sairaanhoitaja- työpari nähtiin ideaalina työparina, koska kohderyhmän ihmisillä on runsaasti 
myös terveysproblematiikkaa. Myös huumeiden ja päihteiden yliannostuksiin ja kerrannaissairauksiin liittyy 
erilaisia terveysongelmia, kuten hepatiittia, deliriumia, psykooseja ja muita psyykkisiä sairauksia sekä 
vieroitusoireita ja tapaturmia. Olisi tärkeää, että työntekijöillä olisi tietämystä terveydentilan häiriöiden ja 
sairauden oireista. Päihde- ja mielenterveystyön kokemus auttaa tunnistamaan, jos ihmiset pyrkivät 
”vedättämään” työntekijää. Hankkeen käynnistämisvaiheessa toimijoiden tehtäväkuvaukset, vastuut ja 
työtehtävät tulisi kuvata ja määritellä tarkasti. Tärkeää on myös arvostaa muiden toimijoiden työpanosta ja 
osaamista sekä rajata auttamista.  
 

Asiakas voi vetää työntekijää narusta, jos ei tunne pelin henkeä. Rajaaminen tärkeää, nyt ei 
me voida enempää.  
 
Joskus se hätä voi kasvaa työntekijällä niin, että ajattelee tuntevansa asiakkaan paremmin - 
ettekö te osaa tai tajua. Pitää olla luonnollinen ja helposti lähestyttävä. Kenenkään ihmisarvoa 
ei saa kyseenalaistaa, vaikka ihmisen elämäntapa ei täyttäisi muiden odotuksia tai yhteisöllisiä 
normeja.   
 

Työntekijöillä ei saisi olla pelkoja, aliarvioivaa tai ennakkoluuloisia asenteita ihmisiä kohtaan, sillä asenteet 
tulevat aina työssä jollain tavoin esiin ja haittaavat aitoa ihmisen kohtaamista. On kyettävä luomaan toivoa, 
mutta kuitenkin muistaen, että koko maailmaa ei voi pelastaa. Kaikkia ihmisiä ei voi auttaa, kaikki eivät halua 
tulla autetuiksi. Työntekijöiden tulisi tunnistaa omat voimavaransa, sillä kukaan ei voi olla kaikkivoipainen. 
 

Työ ei ole niin yksinkertaista. Esimerkiksi, jos pitää lähteä tunnistamaan vainaja, tai muulla 
tavoin pitää kohdata monenlaista pahaa.  
 
Pitää olla rohkeus ottaa puheeksi, rohkeus kuulla mitä tahansa, rikoksista, seksuaalisesta 
väkivallasta. 
 
Pitää olla järkkymätön ja tuntea rajat, ei voi jäädä roikkumaan kivoihin asiakkaisiin. On 
tärkeää muistaa, että nää asiakkaat valikoi myös työntekijöitä ja tykkää tai ei tykkää. On myös 
sellaista, että asiakkaat sympatiseeraa jotakin työntekijää ja jotakin toista ei. Työntekijä ei saa 
ottaa asiakkaita omakseen tykkäämiseen perusteella. 
 

Jos työssä käytetään kokemusasiantuntijoita, heitä tulisi vaihdella, että he eivät kuormittuisi liikaa ihmisten 
moniongelmaisiin tilanteisiin samaistuessaan. On myös huomattava, että kokemusasiantuntijan koulutus ei 
tuo työhön ammatillisuutta eikä riitä ammattimaiseen toimintaan. Ammattilainen tuntee palveluverkoston, 
tunnistaa työn rajat ja pystyy myös mallintamaan ja kehittämään työtään sekä näkemään työn ison kuvan ja 
tarkentamaan työn tavoitteita hankkeen edetessä.  
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Kokemusasiantuntija vois auttaa pääsemään lähemmäs asiakasta, mutta 
kokemusasiantuntijan käytössä on riskinsä - hän voi samaistua likaa ja liukua vanhaan 
elämäntapaan.  
 

Olisi tärkeää, että hankkeella olisi koordinaatioista ja kehittämisestä vastaava, kohderyhmän 
problematiikkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin perehtynyt henkilö. Hankekoordinaatiosta ja 
kehittämisestä vastaavan tulisi luoda yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luoda yhteiset ”pelisäännöt ”ja 
normit, joiden rajoissa toimitaan, miten ja missä asioissa autetaan ja miten rajataan. Yhteisesti on sovittava 
myös se, että mitään epäasiallista puhetta, juoruilua tai toisten työntekijöiden parjaamista ei hyväksytä.  
 

Ihmisillä, joka elää rikollisessa maailmassa, sen eettiset rajat voi olla ihan eri ja silloin 
työntekijän pitää osata sanoa, että tuo ei ole ihan fine. On asioita, jotka täytyy tehdä, jotta 
kaikkien olisi hyvä olla. 
 

Myös työntekijöiden turvallisuusnäkökulmat on otettava huomioon. Sitä varten tulee luoda 
turvallisuussuunnitelma ja konkreettinen hälytysjärjestelmä. Lisäksi työntekijöillä tulee olla sähköiset 
kalenterit, joista kaikki yhdistyksen työntekijät näkevät, missä kukin kulloinkin on, ja mistä hänet tavoittaa.   
 

Jos asiakas on uhkaava, se on otettava todesta. Jos tilanne vaatii, hälytetään vartija paikalle.  
Tieto siitä, että mistä paikasta milloinkin työntekijän voi tavoittaa.  
 
 

5.6 Kynnyksettömän päivätoimintakeskuksen tarve 
 
Vantaalla on päiväkeskukselle ilmeinen tarve. Vantaalla on paikkoja, joissa voi olla päihteettömänä, mutta 
päihtyneille vaihtoehtoja on tosi vähän. Vantaalla ei ole matalan kynnyksen olohuonetta, johon voisi tulla 
päihtyneenäkin. Tällä hetkellä ainoita paikkoja Vantaalla ovat Myyrmäen ja Tikkurilan Vinkkarit ja 
Koisorannan palvelukeskuksen asunnottomien päivystys, mutta niihin eivät kaikki löydä, halua mennä tai 
eivät mahdu. Vantaalla olisi tarve perustaa sellainen paikka, johon ihmiset saavat tulla päihtyneenä ja jossa 
kohdataan, jossa heitä autetaan ja annetaan tietoa ja apua palveluista. Voisi olla palveluohjauksellista tukea, 
hyvin riisuttu malli palveluista. 
 

Jos olisi joku olohuone, jossa voisi auttaa, tukihenkilötyö yksinäisille, ohjataan palvelun piiriin. 
Seurakunnallakaan ei ole tiloja, joissa voisi mennä vaikka suihkuun tai hengähtää tai pesulle, 
tai tarjota esimerkiksi ruokaa, ei sellaisia ole. 
 
Yöaikaan on yömajoituksia, mutta sieltä pitää lähteä aamulla pois eikä päiväajaksi ole mitään 
paikkaa. Päivällä aukiolo on myös siksi hyvä, että tavoittaa virka-aikana kontaktihenkilöitä 
asioiden hoitamiseksi. 
 

Päivätoimintakeskuksen sijoittamisessa olisi mietittävä se, miten ratkaistaan päivätoimintakeskuksen 
sellainen sijaintipaikka, joka palvelisi mahdollisimman hyvin eri puolilla kaupunkia olevia kohderyhmän 
ihmisiä ja miten heidän olisi mahdollisimman helppoa liikkua paikasta toiseen.  Monelle asunnottomalle ja 
syrjäytyneelle lähteminen Tikkurilasta Myyrmäkeen tai toisin päin, on hankalaa. Ongelmana on myös se, 
mistä saataisiin toimitilat. Länsi- ja Itä- Vantaa ovat hyvin erillään olevia kaupunkialueita. 
 

Vantaa on jakautunut paikka, osa ei lähde idästä Länsi-Vantaalle ja päinvastoin. Sen paikan 
pitäisi olla jossain keskellä, on myös ne, jotka ei pysty edes avaamaan ovea.  
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Jos hankkeessa olisi sekä jalkautuvaa työtä että päivätoimintakeskus, se olisi ideaali, mutta se vaatisi paljon 
työntekijöitä. Olisi oltava erikseen jalkautuvat työntekijät ja mietittävä päivätoimintakeskuksen ylläpito ja 
siihen liittyen päivätoimintakeskuksen aukioloajat. Päivätoiminnassa olisi myös rakennettava toimiva 
yhteistyöverkosto.  
 

Paikka voisi olla auki esimerkiksi klo 10-18, koska silloin voidaan tavoittaa viranomaisia. 
Aamukahdeksalta ei vielä kovin moni tule. Ne, jotka menee korvaushoitoon, ne on jo liikkeellä 
seitsemältä. 
 
Jos on vain kaksi työntekijää, ne ei voi olla sekä kadulla että siinä mestassa. Entä sitten loma-
ajat, putiikkia ei voi vain laittaa kiinni. Toi hanke on haavoittuva. 
 
Jos olisi ne ”asiakkaiden keräilijät” ja sitten olisi se olohuone, jossa saisi olla, peseytyä, tulla 
pesemään pyykkiä, torkahtaa hetken, jotakin enemmän kuin vain kadulla tapaamiset. Mutta 
rajat pitää olla. Se ois myös keino, miten ihmisiä tavoittaa, kun niillä olisi konkreettinen syy 
tulla johonkin paikkaan. 
 

Päiväkeskustoiminnan käynnistämiseen liittyy myös ongelmia, joihin tulisi varautua. On mietittävä, että siitä 
ei saisi tulla katuelämän jatke, jossa käytetään huumeita ja päihteitä tai jossa käydään huumekauppaa. 
Vaarana on myös, että päihteiden käyttö ja huumekauppa siirtyy päiväkeskuksesta lähiympäristöön ja 
aiheuttaa välien selvittelyä ja erilaista häiriötä. Sen tulisi olla paikka, jonka kävijät kokevat omakseen. 
Päiväkeskuksessa tulisi huolehtia myös asiakkaiden, kävijöiden ja työntekijöiden turvallisuudesta, häiriöihin 
varautumiseksi tarvittaisiin vartijat. Hankkeelle tulisi laatia turvallisuussuunnitelma.  
 

Päiväkeskus ei saa olla katumaailman jatke. Ei ne voi olla sellaisia paikkoja, jossa saa piikittää, 
käyttää huumeita jne. Päiväkeskukseen tulisi laatia yhdessä siellä käyvien ihmisten kanssa 
yhdessä tehtäisiin rajat ja säännöt ja yhteisö myös päättäisi seuraamuksista. 
Jos on paikka, pitää olla siellä työntekijät ja sitten myös ne työntekijät, jotka etsii ne ihmiset 
”piiloistaan”.  
 
 

6 Hankkeen arviointi ja vaikuttavuuden mittaaminen 
 
Arviointi parantaa hanketyöskentelyn laatua. Hankkeen arvioinnin keinoin voidaan ohjata ja kehittää 
hankkeen sisältöä ja työtapoja haluttuun suuntaan hankkeen toiminnasta ja kohderyhmältä saatujen 
kokemusten ja kerätyn tiedon perusteella. Myös hankkeen rahoittaja edellyttää resurssien 
tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa kohdentamista, tavoitteiden saavuttamisen ja vaikuttavuuden arviointia 
koko hankkeen ajan.  
 
Toimintaa ja työtapoja ei voida kehittää hankesuunnitelma edellä, vaan kehittämisen tulee olla joustavaa 
kohderyhmän tarpeista ja saadusta palautteesta riippuen. Arvioinnin keinoin voidaan tarkistaa hankkeelle 
asetettuja tavoitteita ja tehdä muutoksia toimintaan. Hanketoiminnassa muutoksia voidaan tehdä 
nopeallakin aikataululla, koska byrokratia on kevyempää kuin virallisella sektorilla. Arvioinnin tueksi 
hankkeessa tulee kehittää arviointimittareita, joiden avulla voidaan seurata tavoitteiden saavuttamista. 
Kävijätilastoinnille tulisi luoda oma raportointitapa ja -järjestelmä, joka tukee kokonaisvaltaisen hanketyön 
toteuttamista ja kohderyhmän tarpeisiin vastaamista sekä suunnata toimintaa tavoiteltuihin siirtymiin.  
 
Hanketyössä on otettava huomioon tietosuojan ja sääntelyn asettamat tiukat raamit asiakastietojen 
keräämiselle ja verkoston yhteistyössä tapahtuvalle tietojen jakamiselle. Kohderyhmää koskevat tiedot ovat 
tyypillisesti arkaluonteisia, mikä voi asettaa rajoituksia yhteistyölle. Kohderyhmän ihmisiltä vaaditaan 
kirjallinen suostumus tietojen vaihtoon viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä edellyttävissä tilanteissa, on 
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myös varmistettava suostumusmenettelyn vapaaehtoisuudentoteutuminen ja asiakkaan aito mahdollisuus 
saada apua myös anonyymisti ja ihmisten oikeuksien toteutuminen kaikissa tilanteissa. Suostumusmenettely 
ei kuitenkaan ole ongelmaton, vaan joudutaan ratkaisemaan, mitä tietoa kerätään ja mihin 
käyttötarkoitukseen ja huomioitava tietosuojasääntelyn koottavan tiedon minimointiperiaate.  
 
Erityinen haaste hankkeen vaikuttavuuden arvioinnille syntyy siitä, että hankkeen kohderyhmän ihmisillä ei 
ole vakituista asuntoa tai muuta kiintopistettä. Kaikkia tavoitettuja ihmisiä ei välttämättä tavoiteta 
toistuvasti, ihmiset vaihtavat paikkaa ja osa haluaa pysyä anonyyminä. Jos hankkeen painopiste on akuutin 
avun antamisessa, palveluohjauksessa ja jatko- ja tukipalveluihin saattamisessa, hanke ei saa tietoa siitä, 
miten interventiot vaikuttivat ihmisten elämään pidemmällä aikavälillä. Vaikuttavuuden arviointi edellyttäisi 
tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa ja siihen tietosuoja- ja 
salassapitosäädökset asettavat rajoituksia. Myös ihmisten suostumus jatkokontakteihin mahdollistaisi 
yhteydenotot ja toteutuneiden toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin yksilötasolla.  
  
 

7 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
1 Hanke kohdennetaan palveluista pudonneiden asunnottomien, päihderiippuvaisten, syrjäytyneiden, 
köyhien ja yksinäisten tavoittamiseen. Työ suunnitellaan ja mallinnetaan niin, että eri puolilla Vantaata olevat 
kohderyhmän ihmiset voidaan tavoittaa.  
 
2 Työn sisältönä on ihmisten tilanteen ja palvelutarpeen arviointi, luottamussuhteen rakentaminen, 
asiointiapu ja tarkoituksenmukaisiin jatko- ja tuki palveluihin ohjaaminen ja tarvittaessa palveluihin 
saattaminen. Painopiste on akuutin avun antamisessa ja jatko- ja tukipalveluihin ohjaamisessa, jotta 
tavoitetaan myös uudet, kohderyhmään kuuluvat ihmiset. Palvelua tarjotaan ensisijaisesti vantaalaisille, 
mutta akuutti apu annetaan kaikille apua tarvitsevalle kotikunnasta riippumatta. 
 
3 Hankkeessa tarvitaan kaksi työparia, joilla on varusteenaan akuuttiapuun tarvittavia välineitä. Työparien 
tulisi liikkua kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Työpareilla on käytössään 
pikkubussi tai pakettiauto liikkumista ja asiakkaiden kanssa käytäviä keskusteluja ja palveluohjausta varten. 
Työntekijöille laaditaan jalkautumissuunnitelma ja käyttöön otetaan sähköiset kalenterit. 
 
4 Palveluverkoston yhteistyö suunnitellaan jo ennen hankkeen aloittamista ja yhteistyökumppanit ovat 
mukana sekä hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa että kehittämisessä.  
 
5 Hanketyöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä muun palveluverkoston, kuten Vantaan 
seurakuntayhtymän, Vantaan kaupungin päihde- ja asumispalveluiden, Vantaan A-killan, poliisin ja 
esimerkiksi asumisyksiköiden kanssa. Hankkeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten akuutin avun 
jälkeen koulutetut tukihenkilöt kulkevat rinnalla pitemmänkin matkan; he toimivat vertaisina, hyvinä 
vertaisina ja henkisenä tukena. 
 
6 Hankkeelle nimetään koordinaatio- ja kehittämistyöstä vastaava henkilö. 
 
7 Hankkeelle laaditaan turvallisuus- ja viestintäsuunnitelma. 
 
8 Hankkeen raportointiin ja arviointitiedon kokoamiseen luodaan hankkeen alussa suunnitelma ja valitaan 
menetelmät. Raportointi aloitetaan heti toiminnan alussa. 
 
9 Hankkeelle nimetään ohjausryhmä. 
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