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Tutkimuksen taustaa ja perustelut aiheen valinnalle:

Tutkimusidea sai alkunsa työskennellessäni aikuissosiaalityössä

Asiakkuudessani oli vuokravelkaisia, häätöuhassa olevia lapsiperheitä. 
Työmenetelmiä tai keinoja asiaan puuttumiselle ei tuntunut olevan 
tarpeeksi. Asiaan olisi kyettävä puuttumaan nähtyä tehokkaammin

Aihe on edelleen ajankohtainen, vaikkakin perustoimeentulotuki siirtyi 
Kelaan 1.1.2017. Aikuissosiaalityön työmenetelmiä olisi kehitettävä, 
jotta  kyetään vastaamaan asumisen ongelmissa olevien perheiden 
tilanteisiin



Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymys on:

• miten sosiaalitoimessa työskennellään lapsiperheiden asumisen 
ongelmissa?

• Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, että

mitä työmenetelmiä ja orientaatioita työntekijöillä on käytössään 
lapsiperheiden asumisen ongelmissa ja miten näitä työmenetelmiä ja 
orientaatioita työssä käytetään?

Keskiössä ovat työntekijöiden asiakastyössään käyttämät 
työmenetelmät. Orientaatioita arvioin tutkimuksen johtopäätöksissä.



Keskeiset käsitteet

• Asunnottomuus / lapsiperheiden asunnottomuus

• Sosiaalityö ja sosiaalitoimen puuttuminen lapsiperheiden asumisen 
ongelmiin

• Sosiaalityön työmenetelmät ja orientaatiot



Tutkimuksen metodiset ratkaisut, aineisto

• Asiakirjat tutkimusaineistona

• Aineiston hankinta

• Aineiston käsittely

• Aineiston kuvaus



Tutkimuksen metodiset ratkaisut

Teemoittelu aineiston analyysimenetelmänä

Aineiston analyysistä



Tutkimuksen tärkeimmät tulokset, aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön pääteemat ovat taloudellinen avustaminen ja kontrollointi 
sekä perheiden ohjaus ja neuvonta

Taloudellisen avustamisen ja kontrolloinnin alateemat ovat 

• perus, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

• perheiden vuokria maksettiin sosiaalitoimesta suoraan vuokranantajille

• perheiden on todistettava vuokransa maksaminen sosiaalitoimeen 
tositteilla



Tutkimuksen tärkeimmät tulokset, aikuissosiaalityö

Perheiden ohjauksen ja neuvonnan alateemat ovat

• Perheitä oli ohjattu viimesijaiseen toimeentulotukeen nähden  
ensisijaisten etuuksien kuten asumistuen hakemiseen

• Työntekijät olivat vastuuttaneet perheitä asumisen ongelmatilanteissa 
maksamaan ensisijaisesti vuokransa

• Perheet oli ohjattu vakavissa asumisen ongelmissa lastensuojeluun



Tutkimuksen tärkeimmät tulokset, lastensuojelu

Lastensuojelun pääteemat ovat perheiden avustaminen akuuteissa 
asumisen ongelmissa ja perheiden avustaminen uusien asuntojen 
hakemisessa

• tilannearviot, verkostotyö ja asumisen turvaaminen kriisiasunnolla

• Lastensuojelun työntekijät auttoivat perheitä monin eri tavoin uusien 
asuntojen hakemisessa kriisiasuntojen tilalle (asuntohakuun 
velvoittaminen, asuntohakuun annetut ohjeet ja neuvot, 
asuntopuoltolausunnot ja asiakassuunnitelmat)



Johtopäätökset, aikuissosiaalityö

• Aikuissosiaalityön asiakastyön työmenetelmät olivat hyvin 
lakisidonnaisia: perustuivat toimeentulotukilakiin toimeentulotuen ja 
sosiaalihuoltolakiin asumisen osalta

Käytetyt työmenetelmät olivat jopa liian paljon sidoksissa 
taloudelliseen apuun, toimeentulotukeen

Aikuissosiaalityön työntekijöillä ei ole juurikaan valtaa käytössään 
perheiden asumisen ongelmatilanteissa (mahdollisuus muun muassa 
vuokranmaksun valvontaan kontrollin keinoin)



Johtopäätökset, aikuissosiaalityö

Yllättävää oli täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käytön 
vähäinen määrä aineistossa sekä asiakastapaamisten vähäisyys. 
Asiakassuunnitelmia ja tilannearvioita oli laadittu vain harvoille 
asiakkaille

Perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen vuoksi aikuissosiaalityöllä on 
nyt mahdollisuus monipuolistaa ja kehittää asiakastyön 
työmenetelmiään. Tämä edellyttää sitä, että työntekijämäärää ei 
aikuissosiaalityössä  vähennetä



Johtopäätökset, lastensuojelu

• Lastensuojelun työmenetelmät olivat erittäin lakisidonnaisia ja 
vaihtoehdottomia. Työntekijät eivät olisi voineet toimia tilanteissa 
toisin, liikkumavaraa ei juurikaan ollut

Lastensuojelun työntekijöiden työssä perheiden taloudelliset asiat 
olivat hyvin vähäisessä roolissa

Suomessa lapsiperheet joutuvat asunnottomiksi. Lastensuojelulla ei ole 
keinoja vaikuttaa perheiden asumisasioihin siten, että 
asunnottomuutta olisi kokonaan mahdollista ennalta ehkäistä

Käytetyt työmenetelmät olivat perheiden tilanteisiin hyvin soveltuvia ja 
tarkoituksenmukaisia. Perheiden asuminen oli saatu turvattua



Orientaatiot

• Orientaatioissa korostuivat palvelujärjestelmäkeskeisyys ja 
lakisidonnaisuus kuten vallan ja kontrollin käyttäminen 
asiakassuhteissa

Myös yksilöihin kohdistuva ja yksilöitä yhteiskuntaan integroiva 
orientaatio tuli esille: asiantuntijavalta suhteessa asiakkaisiin, lakien 
tuntemus sekä mahdollisuus kontrollin käyttämiseen

Työntekijät tarjosivat perheille hyvinvointipalveluita lakien puitteissa ja 
järjestelmästä käsin. Työntekijät olivat olleet yhtenä osana 
ylläpitämässä yhteiskunnallista järjestystä (vuokra on maksettava)



Orientaatiot

• Orientaatioissa oli aineksia lisäksi liittämis- ja kontrolli sekä 
huolenpitosuhteen mukaisista orientaatioista:

Yhteiskunnan viimesijaisella toimeentulotuella oli saatu turvattua 
perheiden ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön 
toimeentulo ja oikeus huolenpitoon. Perheitä oli myös kontrolloitu 
muun muassa vuokranmaksujen yhteydessä ja ohjattu perheet 
lastensuojeluun asumisen ongelmatilanteissa

Lastensuojelun työntekijät olivat pitäneet perheistä huolta vaikeissa ja 
akuuteissa asumisen ongelmatilanteissa järjestämällä perheille 
tilapäismajoitusta sekä autettu perheitä uusien asuntojen hakemisessa



Ajatuksia jatkosta

Perustoimeentulotuen Kela siirto vaikuttaa erityisesti aikuissosiaalityön 
työmenetelmiin, ei niinkään lastensuojeluun:

Perheet asioivat Kelassa perustoimeentulotuen ja kunnissa ehkäisevän 
ja täydentävän tuen osalta. Onko hyvä asia? Esim. vuokranmaksujen 
seuranta tositteilla ja vuokrien omavastuuosuuksien maksut suoraan  
vuokranantajille

Perustoimeentulotuen Kelasiirron vaikutus perheiden tilanteisiin ja 
sosiaalitoimessa käytettäviin työmenetelmiin? 



Jatkosuositukset

Aikuissosiaalityössä voitaisiin hyödyntää jatkossa aiempaa enemmän 
asumissosiaalityötä asumisen ongelmissa olevien perheiden kanssa 
työskenneltäessä

Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun välistä yhteistyötä on parannettava. 
Perheiden kokonaistilanteet eivät välttämättä ole nyt kenenkään 
hallussa. Vrt. yhdennetty sosiaalityö ja erikoistuminen tiettyyn työn 
osa-alueeseen

Toimivan yhteistyön muotoutuminen kunnan sosiaalitoimen ja Kelan 
välille uudessa tilanteessa on tärkeää


