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”asunto ensin” ei ole ”asunto vain” 

”Asumissosiaalisella työllä tarkoitetaan sellaista 
asunnottomien tai aiemmin asunnottomuutta 
kokeneiden parissa tehtävää työtä, jonka avulla 
pyritään vastaamaan asumista vaarantaviin 
(psyko)sosiaalisiin ja käytännöllisiin ongelmiin. 
Asumissosiaalisen työn ensisijainen tavoite on 
asumisen turvaaminen ja asunnottomuuden 
ennalta ehkäisy. Tämän lisäksi sen avulla voidaan 
edesauttaa asukkaan toipumista ja sosiaalista 
integraatiota.” (epävirallinen määritelmä) 



Asumissosiaalinen työ 

asumisneuvonta asumisohjaus aikuissosiaalityö 

Työn 
kokonaisuus 

Vaihtelevasti osa 
työstä 

asuminen ja sosiaaliset suhteet 

asunto toimijuus sosiaalinen rakenne 



Nuoret naiset kaduilta ja kongeilta 

”Kun nainen joutuu kovettamaan itsensä. 
Varsinkin nämä nuoremmat.  Kun he joutuu 
näyttämään että ovat kuin miehiä, pystyvät 
lyömään ja perimään velkoja…” 

”On ne pidättyväisiä. Ei ne tuu ja avaudu niin 
kuin nää vanhemmat ihmiset. Mutta ne saattaa 
kahden kesken avautua ja kertoa jonkun jutun. 
Saattaa tulla silleen yllättäen, paremminkin.” 



Läsnäolotyö tunnetyönä 

• ”Lapsia koskevat aiheet on olleet aika vaikeita, 
kun koko ajan on niin ikävä.” 

 

• ”…kun mä olen itse niin väkivaltainen.” 

 

 

• ”Minulla kuuluukin olla näin: paha olla.” 



Asumissosiaalinen työ 

integraatio toipuminen haittojen vähentäminen 

läsnäolotyö 
- aika, paikka, 
suhde 

kiinnipitävä ympäristö 
- joustavasti saatavilla 
oleva  verkosto 

Kotiutuminen: asunnosta  koti 

yksinäisyys ”oven hallinta” 
rajattomuus 
riippuvuudet 

tyhjät tunnit 



Asumissosiaalinen työ 

verkostotyö lähityö tutkimus, vaikuttamistyö 

ylisektoraalinen
työorientaatio  

asunnottomuustyö,  
käytäntötutkimus 

Kotiutuminen: asunnosta (riittävästi) koti 

sulautunut 
osaaminen  

osallisuuden vahvistaminen tutkimusperustainen 
kehittäminen 



Pienet tarinat 

Tarina, jonka (lapsi) kertoo voi olla hyvin pieni, 
ehkä vain muutaman sanan pituinen… 

Vaikka tarina on hyvin pieni, (lapsi) on riittävä. 
Tarinatonta (lasta) ei ole. Pikemminkin on kyse 
tavoistamme ja taidoistamme luoda pienellekin 
tarinalle hyvä vastaanotto ja mahdollisuus 
kasvaa… (Känkänen & Bardy 2005, 112, 
sulkumerkit ja kursivoinnit, R.G.) 



Kokemuksen tutkimus asumissosiaalisen työn 
kehittämisen välineenä 

”Tutkimuksen lähtökohtana on ollut, että 
yksittäisten ihmisten kokemukset heitä 
kohdanneista asioista otetaan vakavasti. Tärkeitä 
ovat sekä ruohonjuuritason työntekijöiden 
kokemukset että kohtuuttomiin tilanteisiin 
joutuneiden asiakkaiden kokemukset.  Oma 
kokemus on jokaiselle tosi ja merkityksellinen.” 
(Metteri 2013, 59) > vaikea ymmärtää toisen 
käyttäytymistä ilman tietoa tilannetekijöiden 
merkityksestä ja yksilöllisestä kokemuksesta 



Kokijasta kokemusasiantuntijaksi 

Oman kokemuksen jäsentämisen ja 
suhteuttamisen kautta vaikea kokemus voi 
muuttua voimavaraksi silloin, kun ihminen ei jää 
pelkästään invidividualistisen tulkinnan kehään, 
vaan tekee kokemuksestaan johtopäätöksiä 
toimintaan ja maailman muuttamiseen eli 
politisoi kokemuksensa. Oman kokemuksen 
arvostamisesta ja politisoinnista avautuu 
toimijuuden näkökulma.  (Metteri 2013, 61; 
myös Hyväri 2011) 



Asumissosiaalinen työ kotiutumistyönä 

                 

Koti  asuntona 

Koti  mahdollisuuksia 
luovana tilana 

Sisäinen koti 

Subjektiiviset 
merkitykset 
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