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ASUKKAASTA ASIAKKAAKSI 
 

Valtion toimenpiteet ja kuntien rahatilanteet ovat muokanneet voimakkaasti palveluitamme 90-
luvun lamanjälkeisistä ajoista tähän päivään asti. Paikalliset päätöksenteot priorisointeineen ovat 
aiheuttaneet palveluverkostoja täydentävän toiminnan lisääntyvää tarvetta. Asumisneuvojatoiminta 
ja sosiaalinen isännöinti ovat eräitä keinoja avustaa asukasta ja pyrkiä turvaamaan hänen 
asumistaan ja selviytymistään. Näitä toimintoja on toteutettu ja toteutetaan erilaisissa 
viitekehyksissä hyvällä kokemuksella ja uusia hankkeita kehittäen. Jyväskylässä ja Jyväskylän 
maalaiskunnassa on kuntien ja vuokranantajayhteisöjen yhteistyöhankkeena kokeiltu asumiseen 
liittyvien ongelmien ratkaisemista projektityönä niin, että hankkeen hallinnoinnista ja käytännön 
toteutuksesta on vastannut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.  
 
Kädessäsi on loppuraporttini vuosilta 2002–2007, jossa kuvaan miten asumisneuvontaa on 
toteutettu tässä hankkeessa työntekijän ollessa virallisten toimijoiden ulkopuolella ja kuitenkin 
riippuvainen tästä kumppanuudesta, kun asukkaasta on tullut asiakas. Kolmannella sektorilla 
toimimisella on ollut merkitystä työskentelyyn monin eri tavoin. Työssä on pyritty keskittymään 
vuokranmaksuvaikeuksissa olleiden asukkaiden auttamiseen, koska suurin osa häädöistä aiheutuu 
maksamattomista vuokrista, mutta useissa muissakin asumisasioissa on oltu yhteydessä 
asumisneuvojaan. Asuminen on perheiden arkea, eikä ole helppoa vetää linjaa siihen, missä 
asuminen alkaa tai loppuu. Pyrin tuomaan asumisneuvojan arkisen työn, kokemukset ja ajatukset 
käytännönläheisesti esiin. Työotteeni on ollut enemmän laajentava kuin supistava ja olen pyrkinyt 
avustamaan tarpeeksi paljon. Asumisneuvojana olen tavoittanut 886 asiakastaloutta 30.6.2007 
mennessä. Toiminnan tulokset näkyvät vuosien varrella saadun palautteen mukaan positiivisesti 
vuokrataloyhtiöissä ja sosiaalitoimissa sekä asiakkaiden saamana yksilöllisenä apuna ja 
palvelukokemuksena, joskin tulosten rahallinen arviointi on ollut ongelmallista. Ensimmäisessä 
sopimustekstissä tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen alueella, mutta rahoitusta jatkavaa 
tahoa ei ole tätä kirjoittaessa. Uskallan kuitenkin vetää asumisneuvontakokemuksestani sen 
johtopäätöksen, että asiakkaan henkilökohtaisella kohtaamisella ja palvelulla on nykyistä parempi 
sijansa organisaatioissa ja palvelujärjestelmissä. Matalan kynnyksen neuvontapaikkoja lisäämällä 
palvelut olisi paremmin saavutettavissa. Kansikuvassa on vertauskuva näkemykselleni 
peruspalveluissamme olevista aukoista. Jotta niihin ei tipu, pitää olla riittävästi muita tukevia 
palveluita. Ja rautaista ammattitaitoa.  
 
Olen liittänyt mukaan aiemmin julkaisemattomat väliraporttieni tekstiosat ajoilta 1.1.–31.12.2002 ja 
1.1.2003–30.6.2004. Näiden avulla toiminnan etenemisestä ja ajatuksistani voi saada selkeämmän 
kuvan. Raportin taulukoihin on tehty yhteenvedot toimintavuosiltani suuntaa antavasti. Ne on 
tarkoitettu toiminnan arvioinnin työkaluiksi eikä itsestään selviksi totuuksiksi. Raporttia jaetaan 
joitakin kappaleita paperisina versioina. Hallinnoijalta voi pyytää levykkeelle taltioitua versiota 
liitteineen.  
 
 
Jyväskylässä 30.10.2007 
 
 
Pirjo Hoppania-Pantsu 
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1 TOIMINNAN EDELLYTYKSET RAPORTOINTIKAUDELLA 1.7.2004–31.12.2007 
 

1.1 Rahoittajayhteisöt, rahoitusosuudet ja toiminta-alue  
 

Ajalla 1.7.–31.12.2004 toimintaa jatkettiin aiemmasta sopimuskaudesta säästyneellä rahoituksella 

sekä alla mainitun määräisellä lisärahoituksella seuraavien tahojen kanssa: 

 

Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2800 € 

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy   3200 € 

VVO Asunnot Oy    800 € 

Jyväskylän maalaiskunnan Vuokratalot Oy  700 € 

Keski-Suomen YH-Rakennuttajaosuuskunta  500 € 

 

Tämän sopimuksen rahoitusaikana oli tarkoitus selvittää toiminnan vakinaistaminen ja toiminta-alue, 

mutta seuraavakin sopimus voitiin tehdä vain kahdeksi vuodeksi ja uusi sopimus allekirjoitettiin 

17.10.2005 kattaen ajanjakson 1.1.2005- 31.12.2006. Tämän sopimuksen mukaisesti 

rahoitusosuudet/toimintavuosi jakaantuivat seuraavasti: 

 

Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 16 636 € 

Jyväskylän maalaiskunta, sosiaalipalvelut  4 000 €   

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy   12 689 €  (5583 asuntoa) 

Jyväskylän maalaiskunnan Vuokratalot Oy  3 830 € (1685 asuntoa) 

VVO Asunnot Oy    3 425 € (1507 asuntoa) 

YH-Asunnot      2 237 € (984 asuntoa) 

     42 817 €/v. (9759 asuntoa) 

 

Viimeisin sopimus on allekirjoitettu 12.12.2006 ja siinä on sovittu toimintavuodesta 2007. 

Rahoitusosuus muuttui niin, että Jyväskylän kaupungin osuus oli 23 819 € talousarvion ollessa 

50 000 €/v. Toiminta on jatkunut keskeytyksettä 1.1.2002 alkaen. 

 

Asumisneuvojan toiminta-aluetta on ollut koko Jyväskylän kaupunkialue sekä koko maalaiskunta. 

Pääasiassa palvelu on tarkoitettu maksavien yhtiöiden asukkaille, mutta myös muita vuokralaisia on 

ohjautunut palveluun sosiaalipalveluiden, muiden yhteistyötahojen tai kuulopuheen perusteella. 

Yhteydenottoja on tullut satunnaisesti muistakin kunnista, jolloin palvelua on annettu ensisijaisesti 

puhelinneuvontana. 
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1.2 Hankkeen työntekijät, työyhteisö ja toimitila 
 

Asumisneuvojana on jatkanut sosiaalialan ohjaaja Pirjo Hoppania-Pantsu ja projektityöntekijänä 

Esko Salovaara ajalla 1.1.–31.12.2007. 

 

Hallinnoijana on jatkanut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT), jossa on v. 2007 noin 20 

työntekijää sekä tilitoimistopalveluissa että projektitoiminnoissa. KYT:n toimitila muutti joulukuussa 

2005 Vapaudenkadulta Ilmarisenkadulle, jossa on ollut myös asumisneuvojan toimisto sekä 

projektityöntekijällä oma työhuone maaliskuusta 2007 alkaen. 

 

1.3 Johtoryhmä 
 

Hankkeen johtoryhmä on muodostunut lähinnä rahoittavien tahojen edustajista. Sihteerinä on 

toiminut Pirjo Hoppania-Pantsu.  

 

Ulla Kuittu, tulosaluejohtaja, Jyväskylän kaupunki (pj.) 

Risto Kortelainen, sosiaalijohtaja, Jyväskylän maalaiskunta 

Tapani Karvala, asuntotoimen päällikkö, Jyväskylän kaupunki  

Ritva Anttonen, palveluyksikön johtaja, Jyväskylän kaupunki 

Timo Hyttinen, toimitusjohtaja, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

Pentti Arjotie, toimitusjohtaja, Jyväskylän maalaiskunnan Vuokratalot Oy 

Martti Müller, aluepäällikkö, VVO-kotikeskus 

Seppo Ylinen, toimitusjohtaja, YH Keski-Suomi Oy 

Antero Mikonranta, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki  

 

Johtoryhmä on kokoontunut 18.11.2004, 2.2.2005, 22.2.2005, 28.9.2005, 7.11.2006 ja viimeinen 

kokous on pidetty 19.9.2007. Johtoryhmän kokouspöytäkirjat 2002–2007 liitteessä 1. 

 

1.4 Ohjausryhmä 
 

Hankkeella ei ole ollut ohjausryhmää raportointiajalla 6/2004–12/2007. Aiemmista ohjausryhmä-

kokouksista pöytäkirjat ovat liitteessä 2. Syksyllä 2006 päätettiin kuitenkin muodostaa vuodeksi 2007 

ryhmä, joka toimisi asumisneuvojan tukena ja apuna toimintakokemusten arvioinnissa. Ryhmän nimi 

kuvaa toiminta-ajatusta ”Asumisneuvonta työnä ja kumppanuutena”. Tarkoituksena oli, että ryhmään 
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voisivat osallistua ne kumppanit, joita asumisneuvontana tehty työ kiinnostaa. Edustuksellisuutta ei 

pidetty tärkeänä. Alun perin ilmoittautuneita osallistujia olivat: 

 

Maarit Engman, sosiaalityöntekijä, Vapaudenkadun sosiaaliasema 

Anu Kärkkäinen, asiakaspalvelupäällikkö, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) 

Marika Lindholm, sosiaalityöntekijä, Huhtasuon sosiaaliasema 

Sirkka Lius, toimistopäällikkö, Jyväskylän maalaiskunnan Vuokratalot Oy (VT) 

Marja-Liisa Maukonen, sosiaalityöntekijä, Vaajakosken sosiaalitoimisto 

Martti Müller, aluepäällikkö, VVO-kotikeskus (VVO) 

Seidi Seijesvirta, toimeentulotuen toimistosihteeri, Palokan sosiaalitoimisto 

 

Ryhmä kokoontui kevään 2007 aikana neljä kertaa. Valitettavasti kaikki ilmoittautuneet eivät 

päässeet päätyöstään irtautumaan tapaamisiin.  

 

1.5. Työnohjaus 

 

Käytännön sosiaalityön ja arkitalousneuvonnan toteuttaminen asumisasioissa pätkäprojektityönä 

kolmannella sektorilla on ollut epätyypillistä työtä. Työnohjaustarvetta ei ole koettu olevan niinkään 

varsinaisessa asiakastyössä, vaan omassa roolissa työ- ja toimintaympäristössä, verkostojen 

jäsenenä ja asumisneuvojatoiminnan kehittämisessä lyhyiden sopimuskausien välissä. 

Viitekehykseltään sopivaa työnohjausryhmää oli vaikea löytää eikä yksilötyönohjaus tuntunut 

vaihtoehdolta. Sopivan ryhmän löydyttyä, se on kokoontunut helmikuusta 2007 alkaen ja tapaamiset 

jatkuvat vuoden 2007 ajan. Työnohjaajajana on toiminut Ansa Leinonen Jyväskylän kaupungilta ja 

muut osallistujat ovat asukasisännöitsijöitä ja asumisohjaajia Jyväskylästä. 

 

2 ASIAKASTYÖ 2002–2007  
 

2.1 Työn toteuttamistapa 
 

Asiakasprosessin kuvaus on liitteessä 3. Siinä on prosessi pääpiirteittäin. Käytännössä laatikoista 

toiseen on liikuttu vaihtelevasti tilanteen mukaan. Asiakkaan ottaessa yhteyttä puhelimitse, 

sähköpostitse tai käymällä, arvio tulevasta työstä on tehty asiakkaan kertoman tilanteen mukaan. 

Ensimmäiset muistiinpanot on tehty paperille ja niitä on täydennetty mahdollisen asiakaskäynnin 

aikana, mikäli sitä on tarvittu. Toimistoaika on ollut yleensä kahden päivän sisällä yhteydenotosta. 
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Muovitaskuun on niputettu muistiinpanot ja kopiot asiakkaan mukanaan tuomista päätöksistä sekä 

työkortti, joka on ollut koko hankkeen ajan samanlainen työkalu. Siinä on ollut joitakin tilastoitavaksi 

tarkoitettuja mittareita. Asiakkaan muovitaskussa olevat tiedot on säilytetty lukollisissa tiloissa ja 

kaapeissa. Käytössä ollut asiakasrekisteri, jossa on asiakasyhteystiedot sekä asiakkaan työkorttiin 

yhdistävä asiakasnumero, on ollut salasanan takana. Asiakasrekisteristä on tehty ilmoitus 

Tietosuojavaltuutetun toimistoon hankkeen alussa. Asiakas on antanut yleensä jo puhelimessa 

suullisen luvan olla yhteydessä vuokranantajaan, sosiaalitoimistoon, tms., jotta asian käsittely 

etenee mahdollisimman pian. Suostumus on annettu hyvin helposti eivätkä asiakkaat ole yleensä 

millään tavalla huolissaan omasta tietosuojastaan, vaan he ovat paljon huolestuneempia omasta 

tilanteestaan. Suullisesti annettu lupa on yritetty muistaa kirjata työkorttiin, mutta käytössä on ollut 

koko hankkeen ajan kirjallinen suostumuslomake tiedon saantiin ja luovutukseen asumisasiassa, 

joita on annettu mallilomakkeeksi muillekin asumisneuvojille. Lomaketta täytettäessä on asiakkaan 

kanssa puhuttu tietosuojasta ja mm. sähköpostiasioinnista. Pääasiana on ollut se, ettei hankkeessa 

ole oltu yhteydessä verkostoon asiakkaan asiassa ilman hänen lupaansa. Poikkeuksena tästä on 

lastensuojeluasia ja ilmeinen edunvalvonnantarve. Tällä asumisneuvojatoiminnalla ei ole ollut 

olemassa pääsyä muiden asiakastiedostoihin, vaan tieto on vaihdettu erikseen tarpeen mukaisen 

tahon kanssa. Kaikkien asiakkaiden tilanteista ei tietoja ole vaihdettu. Asiakas on voinut olla nimetön, 

mutta se on tietysti rajannut neuvonnan hyvin yleisluonteiseksi. 

 

Kun asiakas on tullut usein hyvin myöhäisessä vaiheessa palveluun; haaste on haettu ja joskus jo 

häätöpäivä määrätty, on selvää, ettei ole voitu jäädä odottamaan normaalia asiakastapaamisaikaa 

vaikka sosiaalitoimesta. Asiaan on pitänyt hakea apua heti. Mahdollisen taloudellisen avun saantiin 

on voinut olla suurikin merkitys sillä, että asiakkaan tilannetta on jo käyty asumisneuvojan kanssa 

läpi ja sosiaalitoimen työntekijä on saanut hyvän kuvan asiakkaan tilanteesta. Ensimmäiset 

yhteydenotot ovat voineet olla ”asiakas X:stä”, jolle on annettu myöhemmin yhteystiedot. Vaikka 

asiakas ei ole osannut huolestua tiedonluovutuksesta, asumisneuvoja ei ole saanut sitä unohtaa. 

Varmaan tässä olisi ollut vuosien aikana parannettavaa, mutta hyvä pyrkimys on ollut. Vaikeinta on 

ollut tietää mikä on oleellista ja asiakkaan asiaa parhaiten eteenpäin luovutettavaa tietoa, koska 

verkoston työskentelyynkin on vaikuttanut inhimillinen ymmärrys asiakkaan tilanteesta. Toisaalta 

asiakkaan etu ei ole aina ollut sama kuin vuokranantajan. Asumisneuvonta on ollut tasapainoilulaji. 

Ratkaisuja on pitänyt osata tehdä tilaisuuden tullen ja mielellään heti. Erheet ja törmäykset ovat 

olleet hyviä oppimisen kannalta.  
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Tätä kirjoittaessa asiakkaiden henkilökohtaisia papereita on kaapissa loppukirjauksen vuoksi ajalta 

2006 ja 2007. Työkortit kaikista asiakkaista on tallella. Niistä ei asiakasta enää pysty tunnistamaan 

ja niissä on vain osa koko asiakastapahtumasta. Työkortit silputaan muun asiakasaineiston kanssa 

v. 2007 lopussa. Sähköpostiviestitykset on jo poistettu aiemmin ja tietokoneen kiintolevyn hajotessa 

elokuussa, loputkin tiedot ovat varmasti poistuneet. Projektityöntekijän koneella ei ole käsitelty 

asiakkaiden henkilökohtaisia asioita, vaan sillä on tehty muuta avustavaa työtä. Toiminnasta jää 

KYT:iin arkistoitavaksi sopimukset, pöytäkirjat ja muistiot, kirjeenvaihto rahoittajatahojen kanssa 

sekä raportit.  

 

On ollut toivetta siitä, että joku olisi halunnut tutkia tai haastatella asiakkaita oikein perusteellisesti, 

mutta sopivaa tutkijaa ei ole löytynyt, - tai ei ole osattu etsiä oikealta taholta, joten tähän olisi voinut 

olla aikanaan apu tarpeen. Asiakashaastattelu on osaamista vaativaa työtä, joten muutaman 

opintopisteen kartuttamiseksi se ei ole soveltunut. Ajatuksena olisi ollut saada asiakkaalta 

palvelukokemuksen kautta tietoa hänen erityisestä elämänvaiheestaan, jota velkaantumisasia 

ehdottomasti on. Voidaan helposti yleistää oletus siitä, minkälainen asiakas vuokravelkainen henkilö 

on, mutta asiakasta kuulemalla on havaittu omakohtaisten tarinoiden olevan aina erilaisia ja erityisiä. 

Tutkimuksen kautta olisi voitu avata perusteellisesti asumisneuvonnan prosessi ja asiakkaiden 

avuntarvetilanteet ja – syyt. Asiakkailla on ollut mahdollista kieltäytyä tutkimuksesta tai 

haastattelusta suostumuslomakkeella, mutta vain yksi henkilö on sen tehnyt, joten haastattelut 

olisivat todennäköisesti olleet mahdollisia tehdä. 

 

Hankkeessa on tehty mittava asiakastyö, vaikka se nyt numeroita katsomalla tuntuu näyttävän 

vaatimattomalta. Osa asiakkaista on mennyt kevyemmällä ohjaamisella ja osa on vaatinut kymmeniä 

tunteja työtä. Hankkeen eduksi voi sanoa ainakin perusteellisen selvitys- ja suunnittelutyön. Tehtyjä 

maksusopimuksia olisi voitu seurata paremmin ja mm. tämä olisi ollut selkeä avustavan 

projektityöntekijän tehtävä. Hanke mitoitettiin alun perin kahdelle työntekijälle, mutta seitsemästä 

vuodesta viisi on tehty yhden naisen voimin. Ideoiden kehittämisessä ja toteuttamisessa työkaveri 

olisi ollut tärkeä kumppani.  

 

Asiakastyön kirjaus on ollut työlästä, varsinkin jos tietoa on kertynyt paljon. Työkortti on ollut 

tilastointia varten helpottava, mutta sen olisi hyvä ollut olla konekielinen. Kaikkein yksinkertaisinta 

olisi ollut ohjelma, jossa olisi ollut tietyt oletusarvot tilastoitaviksi halutuista asioista ja asumisneuvoja 

olisi painanut pompulan ruutuun. Sopivaa asiakastietojärjestelmää on yritetty saada aikaiseksi 

erilaisin voimin, mutta se ei ole onnistunut parista lupaavasta yrityksestä huolimatta. Dokumentointia 
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varten olisi tarvittu päätös siitä tiedosta, jota olisi haluttu kerättävän, millä tavoin sitä olisi kerätty ja 

rahoituksen tietojärjestelmään.  

 

Vuositasolla yhteydenottoja on ollut kutakuinkin saman verran lukuun ottamatta v. 2003, jolloin niitä 

oli enemmän. Silloin oli myös riittävä henkilöresurssi ja hankkeen silloisen projektityöntekijän kanssa 

voitiin jalkautua paremmin. Palvelulle olisi ollut etua siitä, että asiakkaita olisi tullut säännöllisesti ja 

heitä olisi ollut jatkuvasti, mutta kohtuullisesti. Asiakkaiden ajoittain vähäiseen ohjautumiseen on 

pyritty saamaan parannusta mm. muistuttamalla rahoittavia tahoja asiasta, koska he ovat olleet siinä 

ratkaisevassa asemassa eli, mitä panoksella on haluttu saada? Käytännön yhteistyötä 

toteuttaneiden tahojen ja ylätason päättäjien tiedot, tarpeet ja kokemukset eivät ole tuntuneet 

kohtaavan.  

 

Asumisneuvojan yhteystiedot laitettiin joillekin nettisivuille vasta v. 2007 vaihteessa, joidenkin 

yhtiöiden sivuille niitä ei ole laitettu ollenkaan. Yhteystiedot kaikkien yhtiöiden asukaslehdissä olisi 

ollut hyvä olla jatkuvasti. Asiasta on ollut puhetta koko hankkeen ajan, mutta tässä on voinut 

vaikuttaa joko toiminnan pätkämäisyys, näkemyksen erilaisuus tiedotustarpeesta ja/tai yhtiöiden 

valtakunnallisuus. Muu oma ilmoittelu lehdissä olisi tuonut asiakkaita, mutta sitten palvelun olisi 

pitänyt pystyä vastaamaan ”keiden vaan asiakkaiden” tarpeisiin. Aivan varmasti avuntarvitsijoita olisi 

ollut, ja on enemmän, kuin palveluun on ohjautunut. Jo yhteydenotto on edellyttänyt asiakkaalta 

jaksamista ja osaamista, saati sitten tapaaminen, asioiden purkaminen uuden ihmisen kanssa ja 

edes jossakin määrin toimiminen oman asiansa eteen. Asiakaskuvauksista kohdassa 3.1.  

 

2.2 Yhteydenottojen määrät 
 

Asumisneuvojilla on ollut valtakunnallisella tasolla erilaisia kirjausmenetelmiä ja yhtenäistä tapaa 

olisi hyvä kehittää luotettavuuden ja vertailevuuden näkökulmasta. Tässä hankkeessa asiakkaat on 

numeroitu, joten asiakasmäärä tarkoittaa käsiteltyjä uusia asioita/talous. Hankkeen aikana on 

avustettu 886 asiakastaloutta (taulukko 1). Asiakkaat on tilastoitu vuokranantajittain, vuosittain, 

yhteydenottosyyn ja vuokravelkamäärien perusteella. Joitakin uusivia asiakkaita on, mutta 

asiakkuusmäärän kanssa asialla ei ole merkitystä. Asiakkuuden kestoaika on vaihdellut puhelusta 

useaan kuukauteen. Kontaktimääristä tarkempaa tietoa ajalta 1.1.2002–30.6.2004 on liitteessä 4. 

Tällöin kontakteina mitattiin puhelut (1928 kpl), kirjeet (291), sähköpostit (381), virastoasioinnit (73), 

kotikäynnit (46), toimistotapaamiset (382) ja kirjattuja kontakteja oli yhteensä 3101 kpl/ 466 

asiakastaloutta. Asiakastyöaika oli tällöin 1089 tuntia, josta vuokranmaksuvaikeuksiin meni 689 
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tuntia. Asiakastyö ja kontaktit on merkitty todennäköisesti alakanttiin ja esim. puheluita on varmasti 

jäänyt laskematta, joten kaikkia taulukoita on pidettävä suuntaa antavina vaikka parhaaseen 

tarkkuuteen onkin ollut pyrkimys. 1.7.2004 alkaen kirjausta on ollut vähemmän tai se on ollut 

vaihtelevaa, koska työn vaatimista tarpeista oli jo saatu hyvä käsitys. Asiakastyön muuttuessa 

perusteellisemmaksi ja henkilökohtaisemmaksi palveluksi vuokranmaksuvaikeusasioissa, 

kontaktien määrät/asiakas ovat lisääntyneet ainakin työajan, puheluiden ja sähköpostien osalta. 

Asiakkaan tapaaminen ja hänen tilanteensa pohtiminen ovat vieneet aikaa, ja niin sen on pitänytkin 

viedä. Esim. sosiaalitoimeen tehty kirjallinen kuvaus asiakkaan tilanteesta on ollut aikaa vievää, 

koska se on ollut samalla dokumentti jo toteutuneesta asumisneuvonnasta ja mahdollisesti ehdotus 

toimenpiteistä tai yhteistyön tarpeesta, eikä näitä ole voinut kirjata ilman vakavaa tuumausta. Jos 

selvitys on voinut säästää aikaa sosiaalitoimessa, se on puoltanut paikkaansa. Asumisneuvonnassa 

ei ole ollut pakettiratkaisuja, vaikka tiettyjä reunaehtoja onkin ollut. Näiden ehtojen lisäksi on pitänyt 

löytää mahdolliset juuri kyseisen tilanteen hyvän lopputuloksen mahdollistavat ratkaisuvaihtoehdot. 

Asiakkaiden tilanteissa on ollut hämmentäviä asioita ja niistä olisi ollut tarpeen keskustella 

kollegiaalisesti, mutta sellaista tahoa ei ole ollut käytettävissä. 

 

TAULUKKO 1 

Asiakkuudet vuokranantajittain      30.6.   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yht. % 

JVA 59 79 66 65 69 27 365 41,2 

VT 14 28 8 13 27 10 100 11,3 

VVO 9 20 14 7 9 10 69 7,8 

YH 9 7 5 7 7 3 38 4,3 

KOAS 30.6.2004 ASTI 9 9 1 0 0 0 19 2,1 

SATO 30.6.2004 ASTI 6 4 6 0 0 0 16 1,8 

MUU vuokranantaja 24 62 31 31 29 14 191 21,6 

ASUNNOTON* 19 18 10 9 6 2 64 7,2 

muu verkostoyhteistyö 3 8 0 0 9 4 24 2,7 

yht. 152 235 141 132 156 70 886 100 

 

Ensimmäisen sopimuskauden aikana etsittiin toiminnan muotoa ja silloin yritettiin vaikuttaa 

asukastoimikunnissa asukkaiden viihtymiseen ja vuokra-asumiseen sitoutumisessa. Tehtiin myös 

ns. ennaltaehkäisevää työtä kertomalla hyvästä asumisesta erilaisille ryhmille. Joka vuosi nuoria 

lähtee asumaan itsenäisesti ilman tarpeellista tietoa talous- tai asumisosaamisesta. Myös aikuisissa 

on ollut paljon sellaisia henkilöitä, joilla on ollut aiemmassa asumisessa häiriöitä ja heidän pitäisi 

päästä tilanteesta eteenpäin. Erilaisista kulttuureista lähtöisin olevat ihmiset tarvitsevat tietoa läheltä 

ja heidän huolensa voivat olla ratkaistavissa. Asukkaille annettavalla neuvonnalla voitaisiin välttyä 

suuremmilta ristiriidoilta. Vaikkapa kompostointi voi olla monelle maahanmuuttajalle uusi asia, mutta 
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se tuntuu olevan sitä myös monelle ikänsä Suomessa asuneelle. Tämän tyyppistä arkista neuvontaa 

pitäisi lisätä asuinalueille, asuintaloihin ja asukkaille.  

 

Asiakasmäärissä näkyy paljon ns. MUU vuokranantaja, joita ovat mm. yksityiset, eläke- ja 

vakuutuslaitokset, erilaiset tuetut asumispaikat. Asiakas on ensisijaisesti ohjattu hoitamaan asiaansa 

oman vuokranantajansa kanssa vaikka neuvontaa onkin annettu. Yksityisen vuokranantajan kanssa 

asukkaan on ollut selkeästi vaikeampaa lähteä sopimaan asioista, vaikka yleensä ottaen 

neuvottelumahdollisuus on ollut, sopimuksia on voitu tehdä tai niiden suunnittelussa on avustettu. 

Kaukaisimmat yksittäiset yhteydenotot ovat tulleet Kittilästä ja Espoosta. Kun tämän hankkeen 

rahoitus on perustunut sekä julkiselle rahoitukselle että vuokranantajayhtiöiden rahoitukselle 

suhteessa heidän asuntojensa määrään toiminta-alueella, olisi yksityisiltä vuokranantajilta ollut 

vaikeaa vaatia sitoutumista vuokrasuhteessa avustavan tahon kustannuksiin osallistumisesta. Isoilla 

yhtiöillä (esim. erilaiset vakuutusyhtiöt) olisi voinut olla tällaiseen mahdollisuus, mutta he saattavat 

haluta profiloitua muulla tavoin. Vaihtoehtoinen tapa laskuttaa projektin ulkopuolisia vuokranantajia 

asiakasperustein on jäänyt vaille tarkempaa pohtimista. Palvelussa asioivien määrää ei ole voinut 

etukäteen tietää ja vain muutaman asukkaan yhteydenotto voi olla suhteettoman suuri kustannus 

vuosirahoituksessa. Toisaalta asumisneuvojan on epävirallisena toimijana (ja henkilökohtaisesti) 

ollut vaikea olla auttamatta pulassa olevaa yhteydenottajaa, onpa vuokranantaja ollut kuka tahansa. 

Julkisen rahan voidaan olettaa kattaneen tämän kohdan asiakkaat.  

 

2.3 Yhteydenottojen syyt 
 

Taulukossa 2 kuvataan pelkistetysti yhteydenottosyitä. Asiakkaalla on saattanut olla useita 

yhteydenottosyitä, mutta rajaus on pyritty saamaan yksinkertaiseksi. Aiempien vuosien taulukoita on 

kirjauksen vuoksi yhdenmukaistettu. 

TAULUKKO 2 

Asiakkuudet  tulosyyn perusteella          

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yht. % 

vuokranmaksuvaikeus 44 99 88 78 113 44 466 52,5 

asunnottomuus* 10 18 10 9 6 2 55 6,3 

asunnonhaku/-vaihto 21 26 15 10 14 8 94 10,6 

vuokrasuhteeseen liittyvä neuvonta 58 19 28 27 6 9 147 16,6 

toimeentuloneuvonta 0 0 0 8 8 3 19 2,1 

muu neuvonta tai yhteistyö 19 73 0 0 9 4 105 11,9 

yht. 152 235 141 132 156 70 886 100,0 

*Asuntohotelli Päijänne asutti/ei 
vuokrasopimusta> kirjausero taulukko 1      30.6.asti  
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2.3.1 Vuokranmaksuvaikeus 
 

Vuokralaisen avustaminen vuokranmaksuvaikeuksissa on ollut tämän asumisneuvojatoiminnan 

päätehtävä 9/2002 alkaen ja tätä asiaa tarkastellaan tässä raportissa eniten. Tarkoituksena on ollut 

pyrkiä avustamaan asukkaita lisäämällä heidän tietoaan perintätapahtumasta seurauksineen, 

ymmärrystään mahdollisen häätötuomion vaikutuksesta asunnon menetykseen ja uuden asunnon 

saamiseen sekä tukemaan heitä tilanteessa selviytymisessä. Samalla kun on selvitetty asiakkaan 

tilannetta, arvioitu hänen kykyjään ja osaamistaan, on keskusteltu hänen mahdollisuuksistaan 

selviytyä itse vuokravelasta erilaisten järjestelyjen avulla. Tilanteen mukaan on tarkistettu onko 

kaikki etuudet ajantasaisesti haettu, mikä asiakkaan taloustilanne on ollut ylipäätään: onko muita 

velkoja, toimivatko puolisot yhteisymmärryksessä, onko perheessä lapsia ja miten heidän 

tilanteensa turvataan, tarvitaanko pienempi tai halvempi asunto, yms. Toimeentulovaikeudet ovat 

olleet yleensä selviä.   

 

Muutamilla asiakkailla on ollut omia varoja tai omaisuutta. Joskus omaisuutta ei ole saatu myytyä, 

mutta jos asiakas ei ole edes halunnut myydä omaisuutta käyttääkseen tuottoa vuokravelkaansa tai 

perheen toimeentuloon, on ollut tarpeen selvittää tarkoin asiakkaan omasta ensisijaisesta tehtävästä 

huolehtia perheensä taloudellisesta hyvinvoinnista ja perusteet toimeentulotuelle ja sen 

viimesijaisuudelle. Samoin silloin, jos asiakkaan perheessä on ollut kalliita harrastuksia, suuria auton 

osamaksuja, tms. Keskustelu on liikkunut tällöin arvoissa ja arvostuksissa. Toinen asiakas ei ole 

luopunut mistään omasta ansaitusta, toinen ei olisi halunnut hakea ”köyhäinapua”, vaan selviytyä 

itse.  

 

Kokemuksen mukaan miltei kaikki asiakkaat ovat halunneet hoitaa velan pois ja kokonaan 

sitoutumattomia on ollut vain muutama. Yhteistyössä asiakas on tehnyt valinnan mihin hän sitoutuu 

ja mitä hän haluaa. Asumisneuvojatoiminta on ollut asiakkaalle vapaaehtoista. Asiakkaiden 

osallisuus- ja ratkaisumahdollisuudet ovat olleet rajalliset kiireisissä ja vaikeissa tilanteissa, vaikka 

ehkä olisi ollut ihanteellista ja asiakkaan toiveen mukaista se, että hän olisi ratkaissut itse esim. 

maksujen lyhennyserien suuruudet. Käytännössä se ei olisi ollut yleensä enää mahdollista 

myöhäisen yhteydenoton vuoksi. Reunaehtojen mukaan ratkaisuun ovat vaikuttaneet: 

vuokranantaja, perintävaihe, rästin määrä, asiakkaan taloudellinen tilanne, saatava taloudellisen 

avun tarve (sosiaalitoimi, srk.) ja asiakastalouden kyvyt hoitaa sitoumuksia. Asiakas on voinut 

vaikuttaa asiaan määrittämällä asumisneuvojan kanssa perheen talous- ym. tilannetta ja arviota 

siitä, mitä sille voisi tehdä tai mitä asioita olisi huomioitava erityisesti.  
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Asiakkaan ensisijainen tehtävä on ollut ottaa vastuu tilanteesta ja hoitaa yhdessä sovitut asiat. 

Hänen vaikutusmahdollisuutensa näkyvät tulevassa rahankäytössä, jos siitä on ollut kysymys. Mikäli 

vuokravelka on syntynyt selkeästi työttömyyden, tms. seurauksena, on ollut yhtä lailla tärkeää, että 

asiakas on saanut tietoa vuokravelan seuraamuksista. Joissakin tilanteissa asiakkaalle on päädytty 

hakemaan edunvalvojaa tai hän on hakenut sitä itse. 

Kun asiakas on tullut sosiaalitoimen ohjaamana, on ollut yleensä kysymys henkilöstä, jolla on ollut 

toistuvasti rästejä tai, jonka kanssa on ollut tarpeen puhua ei-viranomaisena vuokranmaksuun 

liittyvistä kysymyksistä. Jotkut asiakkaat on ohjattu myös, koska heitä on sosiaalitoimesta avustettu 

toimeentulotuella aiemmin, ehkä useinkin, eikä se ole ollut enää mahdollista. Tämä tilanne on ollut 

sekä asumisneuvojalle että asiakkaalle haastava neuvottelun ja pohdinnan paikka, varsinkin jos 

asiakkaalla ei todennettavasti kuitenkaan ole ollut varoja maksaa rästiä. Erilaisin sopimuksin ja 

lisäneuvotteluin asiassa on voitu edetä, suunta on riippunut tilanteesta. Maksusopimusasiassa on 

sovittu niin, että mikäli asukkaalla on ollut asumisessa muuta häiriöistä elämää, asumisneuvoja ei 

ole tehnyt vuokranmaksusuunnitelmia hänen kanssaan. Jos vuokranantaja on ilmoittanut, että 

asuminen ei tule jatkumaan muusta syystä vaikka velka maksettaisiinkin, velat ovat jääneet 

sovittaviksi myöhemmin. Mikäli vuokravelkaa ei ole saatu maksetuksi eikä ole ollut mahdollista tehdä 

maksusopimusta (siihenkään ei ole ollut riittävästi varaa esim. toimeentulotuen asiakkaalla), on 

uuden asunnon etsiminen ollut ainoa mahdollisuus. Usein sosiaalitoimistokin on maksanut 

mieluummin uuden vakuuden ja ensimmäisen vuokran kuin vanhaa velkaa. Kyseessä on voinut olla 

osin jonkinlainen ns. uusivan asiakkaan opettaminen, mutta myös taloudellisesti kyseisellä hetkellä 

se on voinut olla järkevämpää, jos vuokravelan määrä on ollut todella iso. Tosin ulosottoon menevät 

vuokrarästit lisäävät toimeentulotukimenoja myöhemmin, kun niitä ulosmitataan asiakkaan tuloista 

ja ne joudutaan huomioimaan toimeentulotuen nettotulolaskelmassa. 

 

Vuokranantajittain on näkynyt eroja siitä kuinka nopeasti velkaan on puututtu ja onko siitä ollut 

mahdollisuuksia ylipäätään sopia. Hankkeessa asioineilla vuokravelkaisilla häätötuomion saaneilla 

asiakkailla on ollut yleensä mahdollista jatkaa asumista häätötuomion jälkeenkin, jos velka on 

maksettu. Tuomion ulosottoon laittoa on voitu viivyttää perustellusti, jotta maksuasia on ehditty 

hoitaa. Joskus häätöpäivää on lykätty ja asuminen voinut jatkua suoritetun maksun jälkeen.  

 

Asiakastilanteissa on ollut mitä erilaisimpia verkostoyhteistyön tapoja saada asia hoidetuksi. On ollut 

paljon todella upeaa tilanteen mukaista joustamista ja yhteistyötä niin mm. vuokranantajan, 

sosiaalitoimen, seurakunnan kuin asiakkaankin kanssa. On voitu tehdä hyviä räätälöityjä ratkaisuja. 
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Joskus taas suurikaan yhteistyön määrä ei ole auttanut, vaan asukas on joutunut muuttamaan ja 

jäänyt asunnottomaksi. Joissakin tilanteissa yhteistyö verkoston kanssa ei ole onnistunut ollenkaan 

tai sen myöhäinen alkaminen on viivästyttänyt tilannetta kohtuuttomasti huomioiden asiakkaan 

epävarman tilanteen, perintätoimien etenemisen ja kustannusten kasvamisen. Asiakkaaksi tulleiden 

vuokravelkamääristä ja perintävaiheista on liitteessä 5. 

 

 

2.3.2 Asunnottomuus 
 

Asunnottomilla asiakkailla on ollut joko Poste Restante – osoite, osoite jonkun sukulaisen tai tuttavan 

luokse tai osoite on ollut edelliseen asuntoon, josta on jo muutettu pois eikä uudesta asunnosta ole 

ollut tietoa. Asunnottomien tilanteet ovat olleet hyvin monenlaisia. Toisten kanssa on voitu tehdä 

paljonkin työtä, asunto on saatu ja ehkä taas menetetty. Asunnottoman asiakkaan asioissa on 

yleensä oltu yhteydessä sosiaalitoimistoon tai eri vuokranantajiin taustojen ja tuen tarpeen 

selvittämisen vuoksi. Jonkin verran tässä ryhmässä on tuntunut olevan vilppiä muita ryhmiä 

enemmän. Vilpillä on voinut suojautua. Asiat on kuitenkin puhuttu läpi niin pitkälti kuin on voitu. 

Asunnottomalla on ollut asunnottomuutensa syistä usein erilainen näkemys kuin esim. entisellä 

vuokranantajalla, ja kummankin näkemys on voinut olla totta. Joidenkin asunnottomien tilanne on 

voinut olla helposti autettu, jos heillä ei ole ollut edes asuntohakemuksia ja tausta ei ole ollut kovin 

hankala. Joskus sellaisia henkilöitä on tullut muilta paikkakunnilta. Asunnottomissa on ollut aina 

myös heitä, jotka eivät halua esim. Katulähetyksen asukkaaksi vaikka Jyväskylän seudulla sinne 

päädytään yleensä ennemmin tai myöhemmin, ainakin väliaikaisesti. Kieltäytymisen syynä on voinut 

olla erilaiset riitaisuudet joidenkin siellä asuvien asukkaiden kanssa, haluttomuus sitoutua 

Katulähetyksen tavoitteisiin ja arvopohjaan tai asiakas ei ole kokenut olevansa heidän 

kohderyhmäänsä. Kaikilla asunnottomilla ei ole ollut päihdeongelmaa ja joillakin on ollut perhettä.  

 

Osa asunnottomana asioineista on ollut ns. kiertäjiä ja tässä tarkoitetaan niitä, joilla asunto ei pysy 

elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Asiakas on saattanut olla myös se kiltti kaveri, jonka asuntoon 

on kertynyt hyväksikäyttävää ja häiriköivää porukkaa. Näitä asiakkaita on ollut vaikea auttaa, koska 

he olisivat tarvinneet muita tukitoimia, mutta he ovat olleet itse vakaasti sitä mieltä, että asuminen 

tulisi onnistumaan eikä heillä ole ollut sitoutumistarvetta mihinkään tahoon. Joillakin nuorilla on ollut 

asunnottomaksi jäämistä ikään kuin vahingossa. Muutto pois edellisestä asunnosta on voinut 

tapahtua esimerkiksi vuokranantajan halutessa asunnon omaan käyttöönsä, eikä vuokralainen ole 
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osannut ymmärtää omaa irtisanomissuojaansa. Uuden asunnon saaminen ei sitten olekaan 

onnistunut heti ja kaverin sohva on käynyt kapeaksi ja kalliiksi. 

 

Jonkin verran romanien asunnottomuus on ollut toisenlaista kuin muiden. Paikkakuntien vaihto on 

ollut edelleen arkea romanikulttuurissa ja muutot avioeron tai väistämisen vuoksi tavallisia. Ne 

romanit, jotka ovat asioineet asunnottomana, ovat olleet joko selkeästi usean reitin hakijoita, eli heillä 

on kyky etsiä kaikki mahdollinen apu tai he ovat niitä moniongelmaisia, joita ei pelkästään 

asumisneuvonnan keinoilla auteta vaan he tarvitsisivat laajempaa verkostoa ja muutosta. Osa näistä 

asiakkaista tuntuu jääneen vaille niin romaniyhteisön kuin julkisten palveluidenkin tukea. 

Romaniasiakkaalle asunnon vastaanottamisessa on ollut oma vaikeutensa, koska kulttuuriin liittyy 

asumispaikkaa ja asumista rajoittavia tekijöitä. Näin ollen tarjottuja asuntoja ei ole aina voitu 

vastaanottaa tai ns. luvalliselta asuinalueelta on asuntotarjonta voinut olla pientä.    

 

Maahanmuuttajia on asunnottomuuden vuoksi asioinut vähän ja nämä asiakkaat ovat olleet vaikeasti 

autettavia. Asiakkaiden tietous sosiaalipalveluista ja – etuuksista on ollut heikkoa tai heille on 

muodostunut siitä todellisuutta vastaamaton kuva. Syrjinnän kokemukset ovat olleet yleensä 

voimakkaita ja erityistä avuntarvetta on perusteltu sillä.  

 

Asunnottomana asioineen kanssa ei ole koskaan tehty pelkästään asuntohakemuksia, vaan asioista 

on keskusteltu enemmän ja työnä se on poikennut normaalista asunnonhakuasiasta. 

Asunnottomuus tämän kaltaisen asumisneuvojatoiminnan työnä on ollut haasteellista, joskin se on 

joitakin asiakkaita auttanut. Näiden asiakkaiden tilanteet ja kokemukset ovat tuntuneet joskus 

kohtuuttoman vaikeilta ja ahdistus on ollut miltei käsin kosketeltavissa. 

 

2.3.3 Asunnonhaku ja – vaihto 
 

Asumisneuvojan avustama asunnonhaku ei ole ollut sekään pelkkää lomakkeen täyttämistä eikä se 

ole missään nimessä ollut asukasvalintaa. Hyvien kokemusten mukaan asukasvalinnassa on 

kuitenkin kuunneltu hakutilanteessa asumisneuvojan ajatuksia asunnonhakijan tilanteesta ja 

toisaalta asumisneuvoja on voinut viestiä asiakkaalle esim. aluerajauksien tai muun asunnon 

tarjoamista rajaavan tekijän poistamista. Kun sopimustekstissä on määritetty työ ”…Tarkoituksena 

on vähentää vuokrarästeistä aiheutuvia vaikeuksia sekä ehkäistä niiden uusiutumista ja niistä 

aiheutuvia häätöjä.”, olisi asumisneuvonnan ja kaikkien yhtiöiden asukasvalinnan välisen yhteistyön 

ollut tärkeää olla luontevaa ja ainakin jonkin asteista kumppanuutta. 
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Asunnonhaussa tai – vaihtamisessa avustaminen on voinut olla ”helppoa” työtä silloin, kun asiakas 

on tarvinnut vain neuvoja ja tietoa esim. siitä, miten hän tulisi selviytymään asumiskuluistaan, 

minkälaisen asumistuen saisi (Kelan laskentataulukosta on laskettu erilaisia vaihtoehtoja 

suunnaksi), kannattaisiko ottaa työtä vastaan tai mennä kurssille eli missä vaiheessa mm. 

asumistuki tippuisi pois ja missä vaiheessa käteen jäisi siitä huolimatta enemmän rahaa. Samalla 

on voitu pyrkiä vaikuttamaan tai tukemaan asiakkaan taloudellista selviytymistä tulevaisuudessa. On 

ehkä oltu yhteydessä hänen vuokranantajaansa (vaihtotilanne) tai katsottu netistä vapaana olevia 

asuntoja ja erilaisia yksityisten vuokra-asuntojen vuokrauskanavia. 

 

Asunnonhaussa avustaminen on tullut asumisneuvojan asiaksi myös silloin, jos asukas ei ole 

pystynyt maksamaan vuokravelkaansa tai hän on joutunut muusta syystä muuttamaan olemassa 

olevasta asunnostaan pois. Jostakin olisi asunto saatava. Sosiaalitoimesta on ohjattu palveluun 

useita asiakkaita tällaisissa tilanteissa. Jos ohjauksen tarkoituksena on ollut se, että neuvotaan 

hakemusten teossa ja kerrotaan ylipäätään erilaisia vaihtoehtoja löytää uusi asunto, on 

asumisneuvonnassa toimittu kuten yllä. Jos taas asukkaalla on ollut monenlaisia ongelmia, 

mahdollisesti häiriökäyttäytymistä, velkoja ja tuomioita, ehkä mielenterveysongelmia, hän on ollut 

romani tai maahanmuuttaja, asia on näyttäytynyt toisennäköisenä. Aiempi häätötuomio, josta 

johtuen asiakas on asunnottomana, on ollut varmasti kaikkein hankalin tilanne saada uutta asuntoa, 

vaikka tuomio olisi annettu muun yhtiön asunnosta. Pienikin ulosotossa oleva velka on saattanut 

vaikeuttaa asunnonsaantia, estää sen tai aiheuttaa vakuuden kasvavan. Iso vakuus on voinut olla 

este vastaanottaa asuntoa ja on toiminut näin toivotulla tavalla. Jos oletuksena on ollut se, että kaikki 

luottotietonsa menettäneet ovat potentiaalinen riski vuokrataloyhtiölle, voitaisiin asiaa harkita 

uudelleen. Asumisneuvojalla ei ole ollut mitään mahdollisuutta tarkistaa asiakkaan 

luottotietomerkintöjä, ja siinä on tullut joskus yllätyksiä esiin. Mikäli asiakkaalla on ollut häätötuomio, 

maksamatonta vuokraa, päihde- ja häiriökäyttäytymistä, on käytännössä voitu asiakkaan kanssa 

vain keskustella, mistä asunnon saamisen hankaluudet johtuvat. Näin isoihin elämäntapamuutoksiin 

ei ole ollut reseptiä. 

 

Toiminta-alueella ovat kaikki vuokranantajat valinneet itse omat asukkaansa. Asumisneuvojan 

näkökulmasta valintamenettelyt eivät ole aina olleet yhdenmukaiset vaikka ne ehkä ovatkin olleet 

suositusten mukaiset. Asumisneuvonnan kannalta vuokranmaksuvaikeuksien ehkäisemiseksi olisi 

pitänyt joskus miettiä perusteellisemmin tarjotun asunnon koon ja vuokran merkitystä pienituloisen 

asunnonhakijan maksukyvylle. Asukas on voinut olla tilanteessa, jossa hän on joutunut 
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vastaanottamaan (tai hän ei ole itse osannut olla tarpeeksi realistinen mahdollisuuksistansa) ylikalliin 

asunnon ja velkaantuminen on alkanut. Mikäli häätötuomioon on päädytty, vuokravakuus on kattanut 

vain osan velkaa. Arveltavasti vakuus on toiminut enemmän ns. maksukykyisten asukkaiden 

löytämiseksi kuin turvaksi saataville. Kun jotkut yhtiöt ovat pienentäneet vakuuden määrää, olisi 

mielenkiintoista tietää, miten se on vaikuttanut eli ovatko hakijat ja valitut muuttuneet.   

 

Jos asiakas on asunut esim. yksin kaksiossa, hänen on ollut vaikea saada yksiötä, koska 

vuokranantajan mielestä asukkaalla on ollut jo sopiva asunto ” eikä samanlaisesta vaihdeta 

samanlaiseen”. Asukkaan rahatilanteessa asialla olisi voinut ollut merkitystä. Vuokranantajan 

kannalta on ollut varmasti vaikeakin antaa pientä asuntoa, koska niiden kysyntä on ollut paljon 

suurempi kuin tarjonta. Asukkaiden lisävelkaantumisen estämiseksi olisi ollut tärkeää saada 

kokonaisedullisempi asunto mahdollisimman pian eikä se kuitenkaan aina olisi ollut yksiö. 

Jyväskylän kaupunkialueella pienten asuntojen vuokrat ovat olleet korkeita ja hieman sivummalta 

voi saada siistin kaksion sopuhintaan. Suurien asuntojen loukkoon on jäänyt jonkin verran 

asiakkaita, mutta osin myös omasta valinnastaan. Rakastuminen omaan asuntoon ei ole ollut aina 

lompakolle sopivaa. Näitä asiakkaita on yritetty motivoida monin tavoin, mutta joskus on tarvittu uusi 

velkaantuminen, jotta asia on realisoitunut. Tällaisissa tilanteissa vaihto on yleensä onnistunut, jos 

asiakas on ollut valmis ottamaan vastaan muunkin kuin sen keskustan yksiön. Asumisneuvonnan 

asiakkaiksi ei ole juurikaan tullut niitä suurperheitä, jotka olisivat tarvinneet yli 4h ja keittiön asuntoja, 

vaikka tämä on ollut ongelmana joissakin muissa kaupungeissa vallankin suurten 

maahanmuuttajaperheiden kohdalla. 

  

Erityisen hyvää joustoakin on löytynyt ja moni asumisasia on ratkennut hyvin. Esimerkiksi 

lapsiperheiden tulossa olevasta tai jo annetusta häätötuomiosta huolimatta tai siitä johtuen, on 

annettu uusi asunto. Yleensä tällaisessa tilanteessa perhe on asunut tuloihinsa nähden ylikalliissa 

asunnossa eikä muuta huomattavaa ongelmallisuutta ole. Tällöin asunnon antanut yhtiö on ollut 

yleensä JVA. Myös Jyväskylän maalaiskunnan Vuokratalot ovat saattaneet vuokrata asunnon vaikka 

häätötuomio olisikin ollut, kunhan tuomiota ei ole saatu heidän asuntoonsa. Maksetut vuokrarästit 

muuttavat asunnonsaantimahdollisuudet oleellisesti paremmaksi. Asumisneuvoja on esittänyt 

useassa asunnonhakutilanteessa, että olisi voitu sopia kirjallisesti asumisneuvojan ja velkaantuneen 

perheen yhteistyöstä määräaikaisen asumisen turvaamiseksi. Tämä mahdollisuus on jäänyt 

kokonaan käyttämättä. 
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2.3.4 Vuokrasuhteeseen liittyvä neuvonta 
 

Neuvontaa on annettu mm. vuokralaisten ja yksityisten vuokranantajien oikeuksista, kuten 

irtisanomisista, vakuuksista, häiriöistä, vuokran eräpäivän siirrosta, kohtuullisesta vuokrasta, 

huoneiston kunnossapidosta, tupakoinnista kerrostaloissa ja koirien haukkumisesta, yms. 

vuokrasuhteeseen tai kiinteistönhoitoon liittyvästä asiasta. Näissä asioissa on ohjattu asukkaita 

myös Kuluttajaliiton asumisneuvontaan ja Jyväskylänseudun vuokralaisyhdistykseen. Tämä työ on 

ollut omanlaistaan ja suhteellisen helppoa, koska yleensä lisätietoa on voinut hakea rauhassa eikä 

asiakkaalla ole ollut akuutti hätä.  

 

2.3.5 Toimeentulo- ja talousneuvonta 
 

Talousneuvontatyö on liittynyt myös vuokranmakuvaikeusasioiden kanssa asiointiin. Asiakkaiden 

kanssa on voitu tehdä perusteellinen tulojen ja menojen seuranta-ajanjakso, jolloin hän on kerännyt 

kaikki kauppakuitit, laskut ja maksut tietyltä ajanjaksolta. Jos asiakas on suostunut tähän, se on 

tuonut aina hyvän lopputuloksen. Ajanjakson aikana hän on havainnoinut omaa 

talouskäyttäytymistään ja on osannut nähdä myös mahdollisia muutoksen tarpeita. 

Toimeentuloneuvonta taas on liittynyt toimeentulotuki-, päiväraha-, asumistuki-, tms. päätöksien 

hakemiseen, ymmärtämiseen tai merkitykseen asiakkaalle. On ollut selkeää tarvetta sellaiseen 

neuvontaan, jolla käytännössä opetetaan ihmisiä elämään toimeentulotukinormin mukaisesti. Tämä 

on ollut erittäin mietityttävä tehtävä. Jos asiakkaat ovat pärjänneet neuvonnan jälkeen paremmin ja 

ovat voineet elää aiempaa säästeliäämmin, asian pitäisi olla hyvin. Ihmisillä pitää olla kuitenkin 

kohtuullinen taloudellinen turva tehdäkseen valintoja arjessaan, joten köyhyysrajalla olevan 

asiakkaan talousneuvonta on joskus tuntunut, ja ehkä koettukin, ylenkatsomiselta. Kun tiedossa on, 

että toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja tilapäiseksi tueksi, se on useiden asiakkaiden 

tilanteessa vuodesta toiseen jatkuvaa ja voi vain ihmetellä miten ihmiset jaksavat. Aina eivät jaksa. 

Vaikka asumisneuvoja opastaa miten normin mukaisen käyttövaran kanssa voisi pärjätä, ihmisten 

elämä kutistuu. Palveluiden siirtyessä ja keskittyessä kaupungin keskustaan, on  jo joillakin reuna-

alueiden asiakkailla ollut vaikeuksia saada maksettua linja-automaksuja palveluun päästäkseen tai 

saada puhelimella hoidettua asioitaan. Ensisijaisten tulojen ja etujen matala taso näkyy 

asumisneuvonnan asiakkaiden arjessa oikein hyvin.  

 

2.3.6 Muu neuvonta ja yhteistyö  
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Tämä työ on ollut keskustelua toimintamenettelyistä asumiseen liittyvissä asioissa yleisesti tai 

jonkun nimettömän henkilön tilanteesta yhteistyökumppanin aloitteesta ja se on ollut lähinnä 

osaamisen jakamista. Näitä tilanteita on jätetty myös kirjaamatta, koska siitä on myöhemmin tullut 

osa ns. normaalia työtä. Kirjattuina ovat lähinnä sellaiset tilanteet, joiden on oletettu johtavan 

asiakasyhteistyöhön tai ne ovat vaatineet omaa tiedonhakua. 

 

3 ASUMISNEUVONNAN ASIAKAS 
 

3.1 Asiakaskuvaus 
 

Alla kuvattu tilanne on malli siitä, miten asiakastyö on ollut paljolti riippuvainen muiden toimijoiden 

aikatauluista, minkälaisia reunaehtoja asumisneuvonnalle on ollut ja miten prosessi on edennyt 

tässä tilanteessa. Kuvaus 1:ssä on pyydetty ja saatu lupa kuvata pariskunnan tilanne, vaikka 

ulkopuolinen ei heitä voisikaan tekstistä tunnistaa. Asumisneuvojalla oli tilanteen selviämiseen suuri 

osuus, mutta olisiko asiakas löytänyt jonkin muun tavan selviytyä? Kertomansa mukaan ei olisi. 

Asiakaskuvauksia on lisää liitteessä 6 ja niissä on kuvattu muutama erilainen tilanne. Lukijalle jää 

mietittäväksi, kuinka asunnon menettämisen uhka on vaikuttanut asiakkaisiin ja miten vaikeaa 

heidän on ollut hakea, löytää ja saada apua huoleensa. Tarinoita on muutettu ja yhdistelty niin, että 

ne voisivat olla useamman eri asiakkaan tarinoita. Näin niiden perusteella ei asiakkaita voi enää 

tunnistaa. Asiakkaiden sukupuolta ei ole tuotu esiin, eikä mahdollisia kulttuurisia asioita ole 

korostettu, joten lukiessa voidaan pohtia asiakkaalle erilaisia taustoja. Määrittyykö työ toisin, jos 

vaihdetaan asiakkaan sukupuolta tai hänellä olisi etninen tausta? Käytännössä kaikki vaikuttaa 

kaikkeen. Erityisen vaikeat asiakastilanteet on jätetty kuvausten ulkopuolelle tunnistamisen 

välttämiseksi. 

 
Asiakaskertomus 1 
 
Ensimmäinen yhteydenotto  
O. soittaa varatakseen ajan vuokranmaksuvaikeuden vuoksi. Ongelmat ovat alkaneet 
ulosottoperinnän alettua. Velka ulosotossa on pääosin tuttavan takausvelkaa. Lisäksi ulosotossa on 
jonkin verran sairaalalaskuja. Puoliso on ollut pitkään työttömänä ja sairastellut paljon, joten 
työmarkkinatuki katkeilee muuttuen välillä sairauspäivärahaksi. Toimeentulotukioikeutta on ajoittain 
tämän vuoksi. Muutoin O:n ansiopäiväraha on sen verran suuri, että ulosoton perintä ei pelkästään 
oikeuta perustoimeentulotukeen ilman lääke- ja muita sairauskuluja. O. kertoo maksaneensa 
maaliskuun (266 €) ja heinäkuun (166 €) rästit pois. Hän ei ymmärrä miksi perintätoimistolta tulee 
uusia laskuja eikä sosiaalitoimisto auta rästin maksussa. Asiakkaan mukaan sosiaalitoimistosta on 
maksettu toimeentulotukena syyskuun vuokraan noin 300 € ja elokuun vuokraa on 
perintätoimistossa vielä 515,96 €. Asiakkaan toiveena on, että voitaisiin sopia perintätoimiston 
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kanssa jotakin tai saataisiin asia jollain tavoin järjestykseen. Sovimme puhelimessa luvan 
yhteydenottoihini ja tapaamisajan toimistolleni.  
 
Tarkistan vuokranantajalta maksutilanteen, mahdolliset esteet sopia rästin maksusta (mahdolliset 
aiheutetut häiriöt tai aiemmat toteutumattomat maksusuunnitelmat), kuukausivuokran, asumistuen 
ja asunnon asukkaat (lapseton pariskunta, kumpikin alle 60-vuotiaita). Olen yhteydessä 
sosiaalitoimistoon ja tarkistan heidän päätöksensä. 
Perheen taloustilanne yhteydenottoaikana: 

- vuokra on 515,96 €, asumistukea eivät saa 
- velkaa on vuokranantajalle heinä-, elo- ja syyskuulta yhteensä 733,15 € 
- sosiaalitoimen suoritus syyskuulle näkyy (298,77)  
- O:n päiväraha 820,23 €, josta ulosotto pidättää 218,24 €, joten netto 601,99 € 
- Puoliso A:n tulot normaalisti työmarkkinatuki 376 € (pitkäaikaistyötön), syyskuussa 

sairauspäivärahaa 270 € 
toimeentulotukioikeutta syntyy joinakin kuukausina, kun tulokatkoja tai lääkekuluja on paljon 

 
Ensimmäinen toimistokäynti kahden päivän kuluttua  
O. tulee toimistolleni hyvin jännittyneenä. Huolia on kovasti. Tutkimuksia on ollut sairaalassa, 
mahdollisesti tulee lisää leikkauksia, lääkekuluja on paljon ja tutkimukset maksavat. A:n on vaikea 
liikkua omien vaivojensa vuoksi ja hänen omat työllistymismahdollisuutensa ovat olemattomat. Hän 
on ollut vuosia työssä, mutta iän ja sairastelun vuoksi koulutus uudelle alallekaan ei ole järkevää.  
 
O. on maksanut 8.9. maaliskuun viitteellä 3/06 rästin (265,96) vuokranantajalle vaikka se oli 
perinnässä. Samalla hän kertoi maksaneensa 8/06 rästin elokuun viitteellä 165,96, mutta viite oli 
kuitenkin heinäkuinen. Vuokranantaja oli laittanut 13.7. perintätoimistoon maaliskuun ja heinäkuun 
vuokrat ja nämä asiakkaan suoritukset oli kohdennettu viitteen mukaisesti. Uutta velkaa on tullut ja 
perintää on jatkettu. Velkaa on edelleen heinä-, elo- ja syyskuulta 733,15.  Asiakas ei voinut 
ymmärtää miten perintäyhtiö toimii ja miten asia olisi pitänyt hoitaa alun perin. Viitteet olivat menneet 
sekaisin. Keskustelemme vuokranmaksun perinnän myöhästymisestä tuomioon ja 
häätötapahtumaan asti. Maksut olisi pitänyt mennä perintätoimistolle, koska perintä oli avattu sinne. 
Myös kuluvien kuukausien vuokrista olisi pitänyt sopia perintätoimiston kanssa niin kauan, kuin 
velkaa on, koska asiakas ei ole pystynyt maksamaan niitä vuokran eräpäivänä (päivärahojen 
maksupäivät). Mikäli asiakas olisi ohjautunut luokseni jo maaliskuun vuokran vuoksi vaikka 
kesäkuussa, olisi perintäasia ehkä voitu välttää lisäkuluineen. Vuokria on maksettu vielä kesäkuussa 
eivätkä rästiintymiset ole olleet toistuvia, joten vuokravalvonta ei laittanut velkaa perittäväksi ennen 
kuin vuokraa oli maksamatta kahdelta kuukaudelta. 
 
Seuraavana päivänä 
Olen yhteydessä perintätoimistoon, tarkistan saldon, mahdollisuuden sopia velka-asiasta ja tein 
sinne alustavan luonnoksen sopimusehdotuksesta. Ensimmäinen lyhennys pitäisi tehdä 
mahdollisimman pian, koska asia on ollut perintätoimistossa jo heinäkuusta asti. Onneksi asiakas 
on ollut sinne yhteydessä itse aiemmin ennen yhteydenottoa minuun, joten asia ei ole edennyt vielä 
haasteelle asti. Olen joutunut viivyttämään sopimuksen tekoa, koska jos teen sen asiakkaan kanssa 
ja sisällytämme maksuihin esim. sovittua toimeentulotukea, niin sen maksupäiviä ei voi tarkasti 
tietää. Sosiaalitoimella on tapana maksaa toimeentulotuen vaje suoraan vuokraan, jos asiakkaalla 
on vuokravelkaa (asumisen turvaaminen). Tämän pariskunnan toimeentulotuen määrä vaihtelee 
kuukausittain, joten kuluvan kuukauden vuokraan maksettava oma osuuskin vaihtelee. Jos teemme 
perintätoimiston kanssa sopimuksen, on hyvin mahdollista, että tulee sopimusrikko jo heti alkuunsa 
maksun myöhästyessä eräpäivästä ja vuokravelan kasvaessa. Tyypillistä asumisneuvonnan 
asiakkaille on se, että tulot tulevat useassa erässä kuukauden aikana. Tämän asiakkaan kohdalla 
oli selkeämpää, että hän maksaa itse kuluvan kuun vuokran, koska hänen päivärahansa riitti siihen 
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ja lyhennyksissä huomioidaan mahdollisen toimeentulotuen vaikutus sopimalla eräpäivät puoleen 
väliin kuukautta. 

 
Seuraavalla viikolla  
Vuokravelan lisäksi kuluja on 88 € (pääoman kanssa 821,15) sekä lisäkuluja vähintään 30 € 
maksusuunnitelmasta. Asiakkaan omakin suunnitelma on maksaa koko lokakuun vuokra itse 6.10. 
kun päivärahan maksu sattuu hyvään aikaan. Teemme ensimmäisen suunnitelman, jonka lähetän 
sosiaalitoimelle mietittäväksi: voivatko osallistua jollakin tavoin lyhennyksiin? Velkasaldo kuluineen 
on 851,15 jaettuna neljälle kuulle tarkoittaisi 212,80 € lyhennystä kuukausittain vuokran lisäksi (nämä 
yhteensä 728,76 €/kk). Sosiaalitoimessa työntekijä neuvottelee asiasta kuntouttavan sosiaalityön 
palaverissa, koska asiakkaat ovat olleet minuun yhteydessä ja pyrkineet selvittämään velkaa sekä 
maksaneet itse rästejä. Aiemmin hylkäävä päätös on syntynyt, koska asiakkaat eivät ole esittäneet 
mitään perusteita sille, miksi vuokrat ovat olleet maksamatta. Työntekijänkin mielestä kyseinen 
lyhennyserä on liian suuri toimeentulotuen asiakkaalle. Vastauksena: sosiaalitoimisto voisi maksaa 
ensimmäisen ja kolmannen lyhennyksen (loka- ja joulukuut) jos asiakas toimittaa omista 
maksuistaan kuitin sosiaalitoimeen toimeentulotukihakemuksensa yhteydessä. Näin perheelle jäisi 
aikaa kasata omat lyhennyksensä marras- ja tammikuulle ja heidän omaksi osuudekseen jäisi reilu 
sata euroa vuokran lisäksi. Sopimuksen edellytykset ovat kasassa: 6.10. asiakas maksaa lokakuun 
vuokran ja sosiaalitoimisto lyhentää ensimmäisen erän.  
 
Lokakuun alussa   
Perintätoimisto on jo kysellyt, milloin sopimus tulee. Se on tehty, päivätty ja allekirjoitettu, mutta en 
ole voinut lähettää sitä vielä perintätoimistolle, koska lokakuun toimeentulotuen määrä ja 
maksupäivä ovat vielä avoinna. Perhe on huolissaan siitä miten selviytyvät, jos maksavat O. 
päivärahan vuokraan. Yhteys sosiaalitoimeen. Ovatko ehtineet jo laskea toimeentulotukea? 
Vastauksena on, että vaimon sairauspäiväraha on poikki ja pariskunta saa toimeentulotukea 
alustavasti arvioiden reilun 500 €.  
Parin päivän päästä 
Käy niin, että asiakas O. maksaa aivan oikein koko lokakuun vuokran itse ja hänen tililleen jäi 9 
euroa. Toimeentulotuki maksetaan vuokranantajalle tässä tapauksessa vahingossa, mutta normaali 
käytännön mukaisesti. Asiakas ei saanut rahaa tililleen, mutta vuokravelka lyheni huomattavasti. 
Maksaisiko vuokranantaja summan takaisin sosiaalitoimelle? Ei ole koskaan maksanut, jos asukas 
on ollut heille velkaa. Ei nytkään. Tehdään uusi tuumaus. Mutta perintätoimistolle ei makseta mitään 
tässä vaiheessa, joten kirjallisen lyhennyssopimuksen lähettäminen kestää vielä. Vuokravalvojakin 
on yhteydessä perintätoimistoon. Velan pääoma on enää 217,29, mutta perheellä ei ole yhtään 
rahaa. 
 
Viikon päästä  
Vuokranantaja kertoo, että toimeentulotuesta maksetulla rästillä on lyhennetty heinä- ja elokuun 
vuokria. Sosiaalitoimessa on neuvoteltu tapahtuneesta. Lokakuun elantoon voidaan myöntää lisää 
toimeentulotukea tässä tilanteessa, mutta sitten ei makseta enää vuokravelan lyhennystä. On 
mietittävä uusi suunnitelma, joka tehdään ja saadaan vihdoin eteenpäin. Sosiaalitoimessa luvataan 
katsoa tilannetta vielä uudelleen tarvittaessa, jos perintätoimisto ei myönny uuteen ehdotukseen 
pienemmillä kuukausierillä kuin alun perin ehdotettiin. 
 
Kaksi päivää myöhemmin   
O. soittelee huolestuneena, kun hänen tilillään ei ole rahaa eikä tiedä milloin sitä saa. Milloin 
toimeentulotuki maksetaan? Voitaisiinko se maksaa vaihteeksi hänen tililleen? Olen yhteydessä 
sosiaalitoimeen ja kuulen, että puoliso A:n tilille on maksettu työmarkkinatuki. Ruokaan on siis rahaa. 
Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän kanssa on neuvoteltu, että voidaan myöntää kahden viikon 
elantoon toimeentulotukea 183,70 €. Lisäksi A. on saanut työmarkkinatukea 188 € 9.10. Tässä 
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tilanteessa jätetään tämä tuki huomioimatta tulona ja myönnettävän elantotuen kanssa perhe saa 
yht. 371,70 € ”ylimääräistä” tukea. Marraskuu katsotaan ajallaan tilanteen mukaan.  Silloin pitäisi 
huomioida 12.10. maksettu sekä 4.11. maksettava työmarkkinatuki eikä perheelle näyttäisi syntyvän 
toimeentulotukioikeutta. Sovitaan kuitenkin niin, että O. maksaa päivärahastaan koko marraskuun 
vuokran ja pariskunnan kanssa puhutaan talousmenojen jakamisesta. Toimeentulotuki on kuitenkin 
tarkoitettu kummankin puolison elinkustannuksiin. Laskeskelen puolisoiden maksuvastuita eri tavoin 
ja hahmottelen miten kummankin pitäisi osallistua, koska A. ei ole ollut suostuvainen maksamaan 
yhteisiä kuluja vaikka asunto on hänen nimissään (avopuolisot). Hänen tarkoituksensa on ollut ehkä 
välttää rahojen meno O:n velkojen maksuihin, mutta nyt vastuut ja rahat on jaettava. Tuttavilta on 
jouduttu lainaamaan rahaa ja maksut ovat jäljessä joka suuntaan. Taloustilannetta vaikeuttaa 
kaikkein eniten ulosotto. Kysyin ulosottovirastosta, olisiko voitu saada pari vapaakuukautta, jotta 
vuokravelka saataisiin hoidettua, mutta pidätystä ei ole tehty vielä tarpeeksi kauan, jotta näin olisi 
voitu menetellä. Lisäksi A:n tulot ovat olleet pienet ja vaihtelevat, mutta keskimäärin ne ovat 376 €/kk 
eikä hänelle lasketa erikseen suojaosuutta, jolla olisi voitu vähentää pidätyksen määrää. Vuoden 
2007 alussa tulee muutoksia suojaosuuksiin ja vapaakuukausiin, mutta niihin voidaan palata vasta 
sitten. 
 
Teen uuden sopimuksen 13.10. ja lähetän sen asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Velkasaldo kuluineen 
on 335,20 €. Maksut suoritetaan kunkin kuukauden 15. päivä mennessä ja lyhennys on 83,80 €/kk 
helmikuulle asti. Sopimus edellyttää, että kunkin kuluvan kuukauden vuokra maksetaan 
vuokranantajalle ajoissa. 
 
Seuraavan kuun lopussa  
Perhe maksaa sovitusti marraskuun vuokran ja lyhennyksen. Sairaalalaskut oli palautettu 
sosiaalitoimesta. Lokakuussa oli puhetta, että marraskuussa tuskin syntyy toimeentulotukioikeutta, 
kun päivärahoja oli maksettu aika paljon, mutta asiakkaat eivät muistaneet sitä. He olivat maksaneet 
laskuja ja velkoja tuttaville. Lääke- ja sairaalalaskut ovat syntyneet marraskuussa, eikä niihin ollut 
toimeentulotukioikeutta. Lisäksi on käytetty harkintaa eikä marraskuun tuloylijäämää siirretä 
joulukuulle, jolloin toimeentulotukioikeutta on, ja he saavat maksusitoumuksen reseptilääkkeisiin. 
 
Perintätoimen kanssa on selvitelty perintäkäytäntöjä. Pientä epäselvyyttä on puolin ja toisin, kun 
yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet ja perintätapa muuttunut vuokranantajatahon kanssa täsmennetyllä 
tavalla. En ole aina aivan ajan tasalla käytännöistä, koska en ole ollut yhteisissä neuvotteluissa 
mukana. Kerron, etten voi tehdä aina ollenkaan kirjallista sopimusta, jos siihen ei ole todennettuja 
mahdollisuuksia. Voi olla, ettei asiakkaalla ole rahaa, harkintapäätökset kestävät ja perintä kulkee. 
Maksupäivistä ei voi aina tietää etukäteen ja sopimuksessa ne pitäisi olla tiedossa tai sopimuksen 
aikana pitäisi saada muutoksista ajoissa tieto, jotta niistä voi ilmoitella. Joskus taas teen sopimuksen, 
vaikka periaatteessa en voisikaan tehdä sitä haastevaiheen jälkeen. Joskus tämä sopimus voi olla 
asiakasta sillä lailla sitova, että maksaminen onnistuu ja sen jälkeen asuminen voi jatkua, vaikka 
häätötuomio olisi otettu (niin kuin se haasteen jälkeen otetaan miltei aina). Tämän asiakkaan 
kohdalla ensimmäinen maksusuunnitelmaluonnos hyväksyttiin 28.9., mutta tilanteen muututtua 
jouduin tekemään uuden sopimuksen. 
 
Joulukuu  
Perhe maksoi joulukuun vuokran sopimuksen mukaan, mutta vahingossa toimeentulotuki meni taas 
vuokranantajalle, joten velka lyheni reilusti (työntekijä vaihtui eikä tieto sovitusta tavoittanut uutta 
työntekijää). Sovittiin vuokranantajan kanssa, että joulukuun lyhennystä perintätoimistolle ei laiteta, 
kun pääomaa jäi enää 72,23 + kuluja 34,20= 106,43 €. Sen asiakas voisi maksaa kerralla pois. 
Vuokravalvonnasta luvattiin olla yhteydessä perintätoimistoon asiasta. 
 
Tammikuu  
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Laitoin oman ehdotukseni ja selvitykseni asiasta perintätoimistolle, koska asiakas oli kuitenkin 
saanut sieltä kirjeen, jossa oli 2.1. eräpäivällä maksettava häädön uhalla 125,43. Perintätoimisto 
katsoi, ettei maksusopimusta oltu noudatettu ja jatkoi perintätoimiaan. Omaan ehdotukseen, että 
asiakas voisi maksaa viimeisen erän tehdyn sopimuksen mukaisesti ja määräisesti, ei vastattu. 
Asiakas maksoi tammikuun vuokran ja lyhennyksen itse ja perintä lopetettiin. Tammikuussa 
toimeentulotuki maksetaan omalle tilille.  
 
Lopuksi  
Olen asiakkaaseen myöhemmin uudestaan yhteydessä, kun kuluvan kuukauden vuokra on 
myöhässä. Perhe oli kuitenkin kehittänyt itselleen maksusysteemin, jolla pärjäävät. Vuokra 
maksetaan aina O:n päivärahan maksupäivänä, jolloin se saattaa hieman myöhästyä, mutta ei 
rästiinny. Ulosottoon O. ei ollut halunnut helpotuksia vaan halusi velan mahdollisimman pian pois. 
Kummallekin oltiin hakemassa eläkettä ja yhteiset matkasuunnitelmat puolison kanssa odottivat 
”parempaa päivää”. 
 
Tämän asian kanssa on tehty työtä noin 15 tuntia, toimistokäyntejä luonani on ollut viisi, joista 
puolisot yhdessä kaksi kertaa. Puhelinsoittoja on kirjattu 15 kpl ja sähköpostiviestejä 30 kpl. 
Kirjallinen sopimus tiedon luovutuksesta ja saamisesta on tehty. Taloussuunnitelma on tehty 
pariskunnan tueksi, jotta voivat havainnoida omia menojaan, tulojaan ja vastuitaan arjen 
maksamisessa. Asiakas kertoi myöhemmin, että hän jännitti kovasti tänne tuloaan, mutta 
istuutuessaan tuolille, juttua vaan alkoi tulla ja oli helpottavaa kertoa huolistaan. Heidän palautteensa 
pohjalta perheen kuunteleminen ja tukeminen olikin heille tärkeintä apua neuvottelujen lisäksi. He 
osasivat ratkaista asioitaan itsekin, kun saivat vähän apua ja pääsivät ns. kartalle perintäasiassa. 
Asiakkailleni tyypilliseen tapaan kaikesta minulle puhutuista asioista ei ole erikseen kerrottu 
sosiaalitoimessa, joten siellä ei ollut tarkkaa käsitystä perheen tilanteesta. Lisäksi ainakin O. koki 
vastustusta viranomaistahoja kohtaan ja ylipäätään avun pyyntiin. Koko ikänsä itsensä elättäneenä 
ja vilpin kautta velalliseksi joutuneena, hänen oli vaikea pyytää apua eikä kuitenkaan tiennyt miten 
selviytyä ilman sitä. Hän oli saanut yhteystietoni sosiaalitoimistosta hylkäävän päätöksen jälkeen. 
Vaikka tilanteessa oli epäonnea mukana, asiakas sai kuitenkin hoidettua asian. Perheelle 
myönnettiin ylimääräistä rahallista tukea selviytymistä varten ja palvelujärjestelmä jousti siinä 
suhteessa ja tässä toimistossa. Tiedontulvan ollessa valtaisa, olisi sosiaalitoimessakin voitava 
erityiset tilanteet esiin. Poikkeuksena pitäisi olla toimeentulotuen maksaminen vuokranantajalle ja 
velkatilanteeseen liittyvät sopimukset varmistaa ennen sen maksamista.  
 
Työssäni korostuu, kuinka monesta palasesta sopimuksen teko koostuu. Vaikka asiakas oli ollut 
sosiaalitoimessa, hän ei yksin saanut apua tilanteeseen. Kun hän kävi täällä, jossa voitiin kohdata 
hänet paremmalla ajalla ja tilanteeseen löytyi taustoja, minun oli helpompi viedä oleellisia asioita 
päätöksenteon avuksi. Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa sujui erittäin hyvin maksatuksista huolimatta. 
Asiasta oli kuitenkin yhteinen näkemys. Vuokranantajan kanssa ei ollut mitään ongelmaa sopia tästä 
asiasta. Tosin sopimusasia ja toimeentulotukimaksatus olisivat onnistuneet ensimmäisellä 
sopimuksella, jos ”vahingossa” maksetut vuokraosuudet olisi palautettu sosiaalitoimelle, joka olisi 
voinut maksaa ne asiakkaalle. Virhe ei kuitenkaan ollut vuokranantajan ja asiakas oli heille velkaa.  
 
Perintätoimistossakin oli joustavuutta odottaa venynyttä sopimuksen tekoamme. Maksuja meni 
enemmän kuin sovittiin, mutta suoraan vuokranantajalle. Kun joulukuun kuukausilyhennys jäi 
maksamatta, sanktio tuli heti lisäkululla ja haasteuhkalla. Onneksi maksut olivat niin pienet tässä 
vaiheessa, että asia saatiin lopetettua. 

 
 

3.2 Asiakkaan profiili 
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Yhteydenottajana on ollut nainen noin 65 % kaikista uusista asiakkuuksista. Asiakkaiden 

ikäpoimintoja on tehty v. 2002 ja 2006–2007. Tiedot tukevat havaintoa keski-ikäisestä asiakkaasta. 

 

TAULUKKO 3   

18–24 v.   55 asiakasta  15,5   
25–44 v. 151 asiakasta  42 
45–64 v. 135 asiakasta  38 
yli 65 v.   16 asiakasta  4,5 

Yhteensä  357 asiakasta  100 % 
 

TAULUKKO 4 

Vuosina 2005–2007 vuokranmaksuvaikeuksissa ja asunnottomana 
asioineiden talouksien (229 kpl) perhekoot  yht. yht.  

 
JV
A VT 

Y
H 

VV
O 

MUU
T 

ASN
. aik.* lapset  

Yhden henkilön talous 41 13 3 8 7 13 85    

Lapsettomat parit 15 5 2 1 1 0 24   *2=48 

Yhden huoltajan talous 31 4 6 3 8 1 53    

Alaikäisiä lapsia 52 7 9 4 18 1   91  

Kahden huoltajan talous 24 11 4 0 4 1 44   *2=88 

Alaikäisiä lapsia 40 22 6 0 7 1   76  

Viikonloppuvanhempi 15 4 0 0 1 3 23    

Alaikäisiä lapsia 26 7 0 0 3 9   45  

Perheenlisäystä odotetaan 5 1 0 0 1 2   9  

       229 221  

229 taloutta, joissa aikuisia 297 ja lapsia 221       297  18.7.2007 

 

Perhekokoa on tarkasteltu niiden asiakkaiden tilanteessa, joiden asian yhteydessä se on ollut 

tarpeen selvittää. 229 asiakastaloudessa vuokravaikeus tai asunnottomuus on koskettanut yhteensä 

297 aikuista ja 221 alaikäistä lasta. Vuosilta 2002 -2003 on kirjattu 28 yhden huoltajan perheessä, 

22 kahden huoltajan perheessä ja 20 viikonloppuvanhemman perheessä olleen yhteensä 96 

alaikäistä lasta, jota vanhempien talousasiat ovat koskettaneet. Asunnottomilla vanhemmilla (9 

yksinäistä ja 2 pariskuntaa) oli tällöin yhteensä 21 alaikäistä lasta. Näinkin pienten asiakasmäärien 

avulla on voitu tehdä havainto siitä, kuinka asiakkaan tilanne on vaikuttanut monen ihmisen arkeen. 

Kun vanhemmilla on ollut tiukkaa, lapsi on sen tuntenut. Mikäli asunto on ollut vaarassa mennä, se 

on varmasti vaikuttanut lapseen mitä moninaisimmin tavoin; pelkona ystävyyssuhteiden 

katkeamisista, koulunvaihdoista, yms. mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. Lapsi on saattanut olla 

perheen tilanteesta hyvin huolissaan, vaikka ei sitä olisikaan tuonut sanallisesti ilmi. Vanhemmat 

ovat yrittäneet yleensä pitää huolensa piilossa, mutta lapset ovat olleet herkkiä vaistoamaan 

tilanteita eikä asioita ole voinut piilotella, jos muutto on tullut. Lapset ovat saattaneet syyllistyä 

tilanteesta tai he ovat voineet kokea häpeää. 

 



Pirjo Hoppania-Pantsu 
Asumisneuvoja 

25 
 

3.3 Asiakkaiden taloustilanne palveluun tultaessa  
 

Asiakkaiden toimeentulolla on selkeä yhteys palvelun tarpeeseen, kun kysymyksessä on ollut 

vuokranmaksuvaikeudet. Kokemuksesta syntyneen mielikuvan mukaan noin 80 % asiakkaista on 

ollut työttömänä tai epätyypillisessä työsuhteessa asioidessaan asumisneuvonnassa ja kirjaukset  

osoittavat todellisuuden olevan vielä totisemman.  Jo vuonna 2002 kirjattiin 53 asiakkaan tiedoiksi: 

 

18 työmarkkinatuki, 16 eläke, 6 osa-aikatyö, 3 ansiosidonnainen päiväraha, 3 opintotuki,  

2 sairauspäiväraha, 2 toimeentulotuki, 1 kotihoidontuki, 1 vanhempainraha ja 1 sotilasavustus. 

 

Seuraavat luvut kertovat 2006–2007 asioineiden asiakkaiden tilanteesta palveluun tultaessa 

kirjaushetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan. 

TAULUKKO 5 

työssä  23   15 

osa-aikatyössä  10   6 

työtön  65   42 

eläkeläinen  23   15 

opiskelija  7   4 

kotiäiti /- isä  18   12 

sairauspäiväraha 10   6 

Yhteensä  156 asiakasta (naisia 87/miehiä 69) 100 % 

Taulukossa 6 on vuosilta 2006–2007 asiakastalouksista otanta, jossa on selvitetty kyseisten 

asiakkaiden kaikki käytettävissä olevat nettotulot (palkat, asumistuet, lapsilisät, jne.) perhettä 

kohden. Taulukossa 7 verrataan tilannetta sen mukaan, onko perheessä käytettävissä palkkatuloja. 

Käytössä olevista tuloista ei ole vähennetty asumismenoja. 

TAULUKKO 6  

V. 2006 ja 2007 vuokranmaksu- ja talousvaikeuksissa sekä asunnottomana   
asioineiden talouksien tulot tukineen ja etuisuuksineen (otanta 114 taloutta). 

 

Nettotulotiedot keskimäärin euroa / talous / kk      

 2006–2007 tulot taloudet % 

Kaikki  1041 114 100 

        

 

TAULUKKO 7 

Asiakastalouksien keskimääräiset tulot tukineen ja etuisuuksineen  
(huomioitu palveluun tulotilanteen mukaan)   

 2006–2007 tulot taloudet % 

Palkkatuloja 1313 34 30 

EI palkkatuloja 926 80 70 

  yht. 114 100 

Palkkatuloissa osalla on osa-aikatyö. 
Puolison tulot on huomioitu mukaan.        
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Näissä samoissa asiakastalouksissa oli myös taulukossa 8 mainittuja tuloja, tukia ja etuisuuksia. 

Keskiarvot on laskettu tulolajin näkökulmasta tarkasteltuna, joten esim. eläkettä saaneessa 

perheissä on tuloja ka 1071 €/kk, mutta samassa perheessä on voinut olla myös palkkatuloa tai 

muuta tuloa. Taulukoita ei voi verrata toisiinsa, vaan niitä pitää tarkastella itsenäisenä 

lisänäkökulman tuojana. 

TAULUKKO 8 
 

Muut tulot    

tulolaji   taloutta ka/euroa käytössä 

työttömyyspäiväraha 48 1074  

eläke   24 1071  

sairauspäiväraha 9 782  

kuntoutustuki 2 620  

koulutustuki 1 1464  

opintotuki   8 1362  

äitiyspäiväraha 2 1535  

kotihoidontuki 14 1481  

114 asiakastaloudesta      

toimeentulotukea sai 31 taloutta  

asumistukea sai 62 taloutta  

elatusapua/-tukea sai 21 taloutta  

lapsilisää sai 44 taloutta  

 

Seuraavissa kolmessa taulukossa on v. 2006 asiakastalousotannan kaikki käytettävissä olevat 

nettotulot huomioiden perheen koko. Tuloja tarkasteltaessa on huomioitava, että asiakkaiden 

tilanteissa on ollut erilaisia tekijöitä (esim. asumistuen määrä vaihtelee tulojen, asunnon ja perheen 

koon mukaan tai sitä ei ole vielä haettu tai saatu). Kaikki asiakkaat ovat olleet pienituloisia. 

TAULUKKO 9 

Talouksien keskimääräiset tulot perhemuodon mukaan 2006   

 tulot taloudet/kpl % 

Yksin asuvat 626 33 39 

Lapsettomat parit 932 12 14 

Yhden huoltajan perheet 1147 19 22 

Kahden huoltajan perheet 1538 21 25 

  yht. 85 100 
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Taulukossa  10 on laskettu perheen koon vaikutusta keskimääräisiin käytössä oleviin 
tuloihin/perheenjäsen  
        

TAULUKKO 10       

        

Nettotulot keskimäärin euroa/perheenjäsen/kk             

2006 yksin asuvat parit lapsiperheet yht. 180 perheenj. 

Kaikki  626 466 440 477 

  33 taloutta  12 taloutta  19+21 taloutta yht. 85 taloutta 

        
        

Taulukossa 11 perheiden nettotulot on jaettu palkkatulojen ja perheenjäsenten määrän mukaan. 

        

TAULUKKO 11        

        

Nettotulot keskimäärin               

2006 yksin asuvat parit lapsiperheet yht. 180 perheenj. 

Palkkatuloja (30 taloutta) 777(6) 428(10) 517(47) 528(63) 

EI palkkatuloja(55 taloutta) 593(27) 494(14) 392(76) 450(117) 

  33 taloutta  12 taloutta  19+21 taloutta yht. 85 taloutta 

 
 
 

Taulukon 10 mukaan 85 tarkastellussa taloudessa on ollut yhteensä 180 perheenjäsentä. 

Keskimääräinen nettotulo / henkilö on ollut 477 €. Lapsiperheiden nettotulo on ollut ka 440 €/ henkilö 

ja yksinasuvan 626 €/kk. Vaikka tulo on ollut keskiarvoa laskien yksinasuvan eduksi, tosiasiassa 

elämisen kustannuksia ei voi näin yksioikoisesti arvioida. Taulukossa 11 on palkkatuloja saavassa 

taloudessa keskimäärin enemmän käytettävissä olevia tuloja kuin taloudessa, jossa palkkaa ei ole. 

Vain pariskuntien kohdalla näkyy tilanne toisinpäin. Otannan ollessa näin pieni, ei voida vetää 

tarkkaa johtopäätöstä tämän perusteella. Taulukoista voidaan nähdä tilannetta palveluun tultaessa 

ja todeta asiakkaiden pienituloisuus. 

 

4 PÄÄTEHTÄVÄN TARKASTELUA 
 

4.1 Toiminnan vaikuttavuudesta 
 

Koska tämän asumisneuvojatoiminnan päätehtäväksi on määritetty vuokrarästeistä aiheutuvien 

vaikeuksien, niiden uusimisen ja niistä aiheutuvien häätöjen vähentäminen, on syytä tarkastella 

tehtävän annon toteutumista, arvioida toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Koska on todettu asiakkaiden 

olleen pääosin vähätuloisia, on syytä nähdä myös vuokravelkojen määrät ja niiden toteutuneet 
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maksut, jotta tällä vähätuloisuudella voidaan arvella olleen merkitystä päätehtävän hoitamisessa. Ei 

ole voitu yksiselitteisesti todistaa millään asumisneuvojan omalla mittarilla, mitä rahallista hyötyä 

tästä asumisneuvojatoiminnasta on ollut vaikka vuokranantajille, vaan arviointi perustuu oletuksille 

ja todennäköisyyksille. Erikseen toiminnan vaikuttavuuteen vaikuttavat verkoston näkemykset sekä 

asiakkaiden palvelusta antaman palautteen perusteella tehtävät päätelmät. 

 

Kun asiakkaan vuokravelka on maksettu, voidaan ajatella niin, että ollaan vasta nollatilanteessa. 

Voidaan myös arvioida miltä on vältytty ja silloin tuloskin näyttää erilaiselta. Yhden häädön 

kustannuksien on arvioitu olevan kiinteistöyhtiölle keskimäärin 2300 € (Hietikko 2004, 24). Tämä 

aiheutuu asunnon tyhjillään olosta häätöprosessin aikana. Asunnon vuokraus edellyttää usein jonkin 

asteisia kunnostus- tai remonttitöitä, joista aiheutuu kuluja. Lisäksi jo häätöprosessi sitoo 

henkilökuntaa ja siitäkin aiheutuu kuluja. Turun Asumisneuvoja-projektin loppuraportissa (Sallasmaa 

2006, 25) mainitaan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtajan arvioineen yhden häädön 

maksavan jopa 10 000 €. Tässä luvussa hän on huomioinut mm. käräjäoikeuden kulut. Jos asukas 

on saanut maksettua velan ja asuminen on jatkunut, tulos näyttää jo plusmerkkiseltä, kun lisäkuluilta 

on vältytty. Vaikka vuokravalvojilta on saatu tieto, että samat asiakkaat ovat usein toistuvasti 

rästiintyviä, on toisaalta sosiaalitoimessa tehty havainto, jonka mukaan asumisneuvonnan 

asiakkaana olleilla ns. uusivilla asiakkailla on tapahtunut napakoitumista asioidensa hoidossa. Tätä 

voidaan pitää myös myönteisenä tuloksena. Jos toistuvasti vuokravelkaisten asukkaiden 

vastuullisuus omasta vuokranmaksustaan kohenee, vaikka pidemmälläkin aikavälillä, on asiakas 

saanut annetusta talousneuvonnasta ja keskustelusta itselleen tietoa ja tukea arjen raha-asioiden 

hoitamiseksi.  

 

Asunnon menettäminen on erittäin vakava asia. Työttömän on käytännössä mahdoton saada työtä, 

jo ei ole kotiosoitetta. Mielenterveysongelmia, masennusta ja paniikkihäiriöitä on ollut monella 

asiakkaalla. Kun on ollut vakavia huolia, oireet ovat pahentuneet. Päihde- ja peliongelmat ovat 

näkyneet rahankäytössä. Pelkästään erilainen tapa oppia (mm. ADHD ja erilaiset lukivaikeudet) ovat 

voineet vaikeuttaa asioiden hoitamista ja aiheuttaneet ongelmien kerääntymistä. Joillakin on ollut 

elämänhallinta tai asioiden hoitamisen kyky ollut niin heikkoa, että on käännytty maistraatin puoleen 

edunvalvojan saamiseksi. Vaikka ulosottomies tekee ilmoituksen sosiaalitoimistoon huollon 

tarpeessa olevan henkilön häädöstä, kaikkien häädettävien kohdalla heillä ei ole voinut olla tietoa 

siitä, että huollon tarvetta olisikin saattanut olla. Häädettävää ei kenties ole edes nähty, jotta asiaa 

olisi voinut arvioida. Muutamia tällaisia tilanteita on ollut, jolloin häätöä oikeampi ja kohtuullisempi 

tapa olisi ollut asiakkaalle riittävän tuen saaminen. Asumisneuvonnan näkökulmasta asiakas olisi 
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tarvinnut sosiaalitoimen ja edunvalvonnan apua, mutta kun mitään varsinaista selittävää diagnoosia 

ei ole ollut ja asiakas on saattanut olla itsekin sitä mieltä, että osaa hoitaa asiansa, häätö on 

toteutunut. Monelta ihmiseltä puuttuu sairauden tunne ja kyky arvioida realistisesti omia taitojaan ja 

Teoksessa Lukivaikeusko terveydenhuollon asia? (2007, 95) on käytetty lähteenä Nils Wilbergin 

(2002) tutkimusta, jossa hän on esittänyt syrjäytymismenoja yhteiskunnalle seuraavasti: 

- työttömyyden kustannukset 4491 €/henkilö/vuosi 

- asumistuen kustannukset 2292 €/henkilö/vuosi 

- verotulon menetykset syrjäytymisen seurauksena 9252 €/henkilö/vuosi 

- yhden henkilön epäsosiaalinen elämänkaari maksaa yhteiskunnalle 1,3–1,5 

miljoonaa €/henkilö 

- hoitokustannukset, tuet, saamatta jäänyt työn tulos maksaa 2700–3125 

€/kk/henkilö. 

 

Lapsiperheen asunnon menetyksen uhka on lastensuojeluasia, vaikka siitä ei käytännössä aina 

sellainen olekaan tullut. Kysymys on lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta. Häädön toteutuessa yhden 

lapsen mahdollisen sijoittamisen vuorokausihinta vaihtelee sijoituspaikasta ja hoidon vaativuudesta 

riippuen. Kuusikkokuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) kunnallisissa 

hoitolaitoksissa se on ollut 158–312 €/vrk ja sijoitettua lasta kohden kustannukset olivat 33 000 € 

vuonna 2006 (Kumpulainen 2007, liite 2). Kohdassa 3.2 on mainittu, että vuosina 2005–2007 

välisenä aikana vuokranmaksuvaikeuksissa ja asunnottomana asioineissa talouksissa (229) oli 221 

lasta, joita asia kosketti. Koska ei voida yksiselitteisesti todistaa, kuinka moni näistä lapsista olisi 

ollut niin vakavassa tilanteessa, että sijoittaminen olisi ollut ainoa vaihtoehto, voidaan vain 

spekuloida. Vuosina 2006–2007 on seitsemällä perheellä ollut palveluun tullessaan tuomio ja yhdellä 

jo ulosotosta annettu viimeinen poismuuttopäivä. Näillä perheillä oli yhteensä 11 alaikäistä lasta. 

Viiden perheen asuminen jatkui olemassa olleessa asunnossa, yksi perhe sai uuden asunnon 

yksityiseltä vuokranantajalta ja yhden perheen kohdalla toteutui häätötoimenpide (perhe jätti 

yhteydenpidon, joten ei ole tietoa mihin se meni lapsen kanssa). Näistä kriittisimpiä oli viiden lapsen 

tilanne, joten voidaan laskea asian hahmottamiseksi, että jo kahden sisaruksen sijoittaminen viikoksi 

olisi tullut maksamaan kunnalle 2800 €, jos hoitovuorokausi olisi maksanut 200 €. Näiden perheiden 

keskimääräinen rästi oli yhteydenottotilanteessa 1227 €.  

 

Sosiaalitoimi on yleensä osallistunut lapsiperheen rästin maksuun viimeistään tuomion jälkeen 

ennen häätöä, mutta päätöksen teko on venynyt usein harmittavan kauan. Joskus on jääty 

odottamaan perheen omaa yhteydenottoa avun tarpeesta vaikka ulosottomiehen ilmoitus 
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lapsiperheen häädöstä on jo saatu. Ehkä juuri nämä yhteyttä ottamattomat perheet olisivat tarvinneet 

eniten apua. Jotkut lapsiperheet ovatkin vain hävinneet johonkin, eikä ole tietoa siitä miten lasten 

asia on järjestynyt. Todennäköistä on, että perhe on mennyt sukulaisten luokse, se on saanut 

asunnon yksityiseltä vuokranantajalta tai vaihtanut kokonaan asuinpaikkakuntaa. Vanhemmille 

pelko lasten sijoittamisesta on ollut luonnollisesti kova ja jotkut asiakkaat eivät ole tämän vuoksi 

ensin antaneet lupaa olla yhteydessä sosiaalitoimeen, vaikka muuta huolestuttavaa perheen 

tilanteessa rahapulan lisäksi ei ole ollut havaittavissa. Sosiaalitoimen harkintapäätöksiä olisi voinut, 

ja ehkä niitä joskus onkin perusteltu pelkästään lasten sijoituskustannuksissa säästämisellä. 

Tosiasiallisesti säästöä on tullut siitäkin, jos perhe on poistunut eikä ole tarvinnut maksaa mitään. 

Nämä asiat eivät ole kuitenkaan näin yksiviivaisia, vaan sosiaalitoimella on voinut olla 

asiakasperheen kanssa asumisneuvonnan tietämättä pitkä yhteinen historia, ja ehkä on tehty 

asioiden hoitamisesta erilaisia sopimuksiakin. Sosiaalitoimessa ja – toimistoissa on tapahtunut 

paljon muutoksia, mutta silti asumisneuvonnan kannalta yhdenmukainen toiminta olisi ollut tärkeää, 

jotta olisi osannut ohjata asiakkaita oikein ja luotettavasti. On esim. saatu kahdessa toisiaan 

vastaavassa lapsiperheen rästiasiassa samasta toimistosta, mutta eri työntekijöiltä parin viikon 

sisällä toiseen myönteinen ja toiseen kielteinen päätös. Kummassakin kuntouttavan sosiaalityön 

puolelta oli tehty rästistä hylkäävä päätös, koska asiakkaiden aiempiin rästeihin oli maksettu 

harkinnanvaraista eikä kumpikaan perhe ollut halukas muuttamaan kohtuuhintaiseen asuntoon. 

Kumpikin asiakas oli ohjattu sosiaalitoimistosta päätöksen jälkeen asumisneuvojalle.  

 

Käytännössä siis Jyväskylässä kuntouttava sosiaalityö on vastannut perheiden taloudellisesta 

tuesta, mutta jos on ollut lastensuojelun tarvetta (rajanveto siitä talousasioissa?), niin sitten 

lastensuojelun yksikkö on voinut osallistua rästinmaksuun. Maalaiskunnan puolella 

sosiaalityöntekijät ovat toimineet alueittain vastaten niin aikuis- kuin lapsiperheiden sosiaalityöstäkin. 

Joskus rästien maksamisesta on tehty sosiaalitoimessa ensin kielteinen päätös perusteluin, mutta 

myöhemmin päätöstä on muutettu ilman, että asiasta olisi kerrottu asumisneuvontaan, vaikka 

asiakas on ollut yhteinen. Tällöin asumisneuvontatyön luotettavuus on voinut joutua kyseenalaiseksi, 

koska muutoksista tietämätön asumisneuvoja on toiminut alkuperäisen päätöksen edellyttämällä 

tavalla.  

 

Seurakunnan osallisuudesta vuokravelkojen maksuun on käyty erilaista keskustelua. 

Diakoniatyöntekijät esittivät v. 2003 asumisneuvontaan toiveen, ettei rästienmaksuun pyydettäisi 

heiltä enää apua. Seurakunta voisi helpottaa asiakkaan tilannetta ehkä pienen talouslaskun tai 

lasten menojen maksamisella sekä keskusteluavulla. Käytännössä seurakuntien puoleen on 
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kääntynyt kuitenkin monia kertoja niin asumisneuvoja kuin asukkaat itsekin. Apua on myös saatu, 

joskus jonkinlaisella yhteisjakoperiaatteella, mutta joskus myös tilanteissa, jossa sosiaalitoimisto on 

tehnyt kieltävän päätöksen ja seurakunnan työntekijä on nähnyt avustamisen tarpeen esim. 

mielenterveysperustein. Kaupunki ja maaseurakunnalla on ollut seurakuntapiireittäin jonkin verran 

eroa siihen, miten vuokravelkoihin on suhtauduttu. Tuntuman mukaan avustaminen on lisääntynyt 

samassa suhteessa kuin kielteiset päätökset sosiaalitoimesta. 

 

4.2 Vuokranmaksuvaikeuksissa asioineiden määrä 
 

Seuraavissa taulukossa 12 on vuokranmaksuvaikeuksissa asioineet asiakkuudet hankkeen ajalta 

koottuna 1.1.2002–30.6.2007 ja taulukossa 13 vuokranmaksuvaikeuksien osuus suhteessa kaikkiin 

yhteydenottoihin. Erittelyt näkyvät vuokranantajittain. Taulukoista ei näe asiakkuuden vaatimaa työn 

intensiteettiä. Joidenkin asiakkaiden kanssa on tehty vain ohjausta ja joidenkin kanssa viikkoja 

yhteistyötä. Tosin ohjauskin on voinut olla vaativaa työtä, mutta tässä se tarkoittaa sitä, että asiakas 

on halunnut neuvojen kanssa hoitaa asian itse. Vuokranmaksuvaikeuksissa on aina lähtökohtana 

ollut olemassa olevan vuokrasuhteen säilyminen, jos se vain on ollut mahdollista. Tehtyjen 

maksusopimusten puitteissa asiakkaan kanssa on voinut olla yhteydenottoja useita kuukausia, 

mutta sopimuksen teon jälkeen yleensä vain puheluiden, kirjeiden tai sähköpostin muodossa. 

Toteutuneita saldoja on kysytty asiakkaalta, vuokravalvojilta ja perintätoimistosta. 

 
TAULUKKO 12 

Vuokranmaksuvaikeudet vuokranantajittain  taloudet      30.6.   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yht. % 

JVA 27 52 56 53 64 23 275 59,0 

VT 5 9 3 8 22 8 55 11,8 

VVO 1 8 11 5 5 7 37 7,9 

YH 3 5 3 6 5 3 25 5,4 

KOAS 30.6.2004 ASTI 4 5 1 0 0 0 10 2,1 

SATO 30.6.2004 ASTI 1 3 3 0 0 0 7 1,5 

MUU  vuokranantaja 3 17 11 6 17 3 57 12,2 

yht. 44 99 88 78 113 44 466 100 

         

Vuokranmaksuvaikeus % kaikista 
asiakasyhteydenotoista    52,5 %    
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TAULUKKO 13 

Vuokravaikeudet/kaikki yht./vuokranantaja tulosyynä kaikki  

 vuokravelka yhteydenotot % 

JVA 275 365 75,3 

VT 55 100 55,0 

VVO 37 69 53,6 

YH 25 38 65,8 

KOAS 30.6.2004 ASTI 10 19 52,6 

SATO 30.6.2004 ASTI 7 16 43,8 

MUU  vuokranantaja 57 191 29,8 

yht. 466 798 58,4 

Asunnottomat ja Muu verkostotyö poistettu  (886)  
    

Alemmasta taulukosta on poistettu Muu yhteistyö ja Asunnottomat, joten kokonaisasiakasmäärä on 
pienempi (vuokravelkayhteydenottoja olisi 52,5 % kaikista asiakkuuksista). 
 

4.3 Vuokravelkamäärät ja niiden maksamisen toteutuminen 
 

Taulukossa 14 näkyvät velkasaldot, jotka ovat tulleet uusina asioina kalenterivuoden aikana. Veloiksi 

ovat kirjattuina kaikki ne käsiteltävät vuokravelat perintäkuluineen, jotka asiakkailla on ollut palveluun 

tullessaan, paitsi jos asian vuoksi ei ole otettu yhteyttä vuokranantajaan, sosiaalitoimistoon, 

perintätoimistoon, ulosottovirastoon, tms., niin velkoja tai niiden maksamisia ei ole kirjattu ylös. 

Esimerkiksi VVO:n asukkaiden yhteydenotot v. 2007 ovat kaikki merkinnällä ”myöhässä 1 kk”.  

Kirjaamatta on jätetty myös ne tilanteet, joissa velalle ei ole enää voitu tehdä mitään. Silloin 

asiakkaan yhteydenotto on tullut liian myöhään tai vuokranantaja ei ole antanut mahdollisuutta jatkaa 

asumista vaikka velka olisikin maksettu. Vuokravelkamäärät ovat siis olleet todellisuudessa 

huomattavasti suuremmat kuin taulukoissa näkyy. Perinnän edetessä kulut ovat kasvaneet, mutta 

niitä ei ole päivitetty taulukkoon vaikka maksusopimuksissa ne onkin huomioitu. Rästit, joiden kanssa 

on alettu tehdä verkostoyhteistyötä, mutta velka ei ole lyhentynyt yhtään tai vain osittain syistä 

huolimatta, on merkitty kumpaankin taulukkoon (14 ja 15) eli velkasaldoksi ja maksuissa tappioksi.  

 

Prosenttiluku taulukon oikeassa reunassa kertoo kyseisen velkasaatavan suhteen koko hankkeen 

aikaiseen kirjattuun kokonaisvelkamäärään. Vuonna 2006 näkyy mm. nousu JVA:n vuokraveloissa. 

Se voi johtua aiempaa paremmasta palveluun ohjautumisesta tai jostakin muusta syystä. 

Asumisneuvonnan kannalta kyseisenä vuonna oli hankaluuksia aiempaa tiukempien 

perintätoimikäytäntöjen kanssa. Työaikaa on jäänyt kovin vähän muistutuksesta perintätoimistoon 

lähdön välillä. VT:n velkamäärä on kolminkertaistunut v 2006 verrattuna edelliseen vuoteen. Se on 

seurausta VT:n lisääntyneestä ohjaamisesta ja tätä kautta paremmasta ohjautumisesta. 
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TAULUKKO 14         

Vuokravelat tarkasteluajankohtana       

         

Vuokravelat         

vuokranantajittain        puoli vuotta  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yht. % 

JVA 14 781 23 646 37 918 32 515 48 278 21 743 178881 51 

VT 2 122 3 987 2 458 5 144 17 145 9 587 40443 12 

VVO 5 525 2 918 12 327 4 257 2 843 0 27870 8 

YH 9 358 5 244 8 482 10 588 9 199 5 608 48479 14 

KOAS  3 099 2 235 0 0 0 0 5334 2 

SATO  479 4 525 1 116 0 0 0 6120 2 

MUU  va 6 421 4 208 12 310 3 694 12 691 1 519 40843 12 

yht. 41785 46763 74611 56198 90156 38457 347970 100 
 

Seuraavassa taulukossa 15 kirjaukset on tehty niin, että kaikki asiakkaan lyhennyksillä ja 

maksusopimuksen mukaisilla suorituksilla, seurakunnan tai sosiaalitoimiston päätöksillä maksetut 

maksut vähentävät velkasaldoa.  

 

TAULUKKO 15         

Rästien maksut          

vuokranantajittain           

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 yht. % 

JVA 8 473 25 131 27 916 27 544 38 585 8 914 136563 53 

VT 2 122 3 987 1 103 4 897 13 180 6 830 32119 12 

VVO 5 525 2 097 8 690 1 571 1 712 0 19595 8 

YH 9 358 4 194 2 937 6 841 1 400 5 244 29974 12 

KOAS  2 349 2 483 0 0 0 0 4832 2 

SATO  479 2 569 1 116 0 0 0 4164 2 

MUU va 6 421 1 516 6 721 3 694 10 902 1 519 30773 12 

yht. 34727 41977 48483 44547 65779 22507 258020 100 

 

 

Vuokravelkojen maksuissa ”osittain tai kokonaan saamatta” tarkoittaa sitä, että kirjausvuoden 

velaksi on aiemmin mainitusti kirjattu edellisen vuoden aikana tulleet vuokravelat ja vähennetty niistä 

tehtyjen keskeneräistenkin maksusopimusten tarkasteluajankohtana toteutuneet maksut. Pelkän 

asumisneuvonnan avulla, mutta asiakkaan itsensä hoitamia rästejä ei ole kirjattu taulukkoon, koska 

niitä ei kirjattu veloiksikaan. Näin voidaan hyvinkin sanoa, että maksettujen vuokravelkojen määrä 

on ”ainakin” ja ”vähintään” 258 020 € ja taulukoissa 16 ja 17 ”saamatta” summat ovat todellisuudessa 

pienemmät. Vaikka sopimuksia on jonkin verran jäänyt kesken, ne ovat pääsääntöisesti toteutuneet, 
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jos ne on saatu alkuun. On joitakin velkoja, joita on yritetty kovasti hoitaa, mutta ensimmäistäkään 

lyhennystä ei ole ja silloin velka on kokonaan asumisneuvojan tappiomerkintänä, mutta vain 

laskennallisesti taulukossa, koska työllä on toki muutakin arvoa. Arvio lopullisesta maksuprosentista 

on noin 80 %. 

 

 

TAULUKKO 16 

Osittain tai kokonaan maksamatta olevat vuokrarästit 2002–2007    

 vuokravelka maksettuna  
saamatta 
osittain/kokonaan      

          

JVA   178 881   – 136 563   42 318      

VT   40 443   – 32 119   8 324      

VVO  27 870   – 19 595   8 275     

YH   48 479   – 29 974   18 505      

KOAS 30.6.04    5 334   – 4 832   502     

SATO 30.6.04   6 120   – 4 164   1 956      

   307 127   – 227 247   79 880 maksavat yhtiöt 26 % 

MUU  va   40 843   – 30 773   10 070     

yht.   347 970   – 258 020   89 950     26 % 

 

Vuokravelkamäärä ja – maksutietoja olisi voinut kerätä jollakin muulla tavalla, mutta näin suuntaa 

antavana tämä tapa lienee riittävä, jos niiden kerääminen on ollut ollenkaan tarpeellista. Kun vuosien 

varrella on arvioitu hankkeen tuloksia, on kuitenkin ollut tarpeellista näyttää jonkinlaista 

euromääräistä tulosta. Rästeistä on kysytty eri yhteyksissä, vaikka toisaalta on nähty, että 

asumisneuvonnan merkityksestä lopputulokseen on vaikea vetää suoraa johtopäätöstä. Olisihan 

asiakas ehkä maksanut velat joka tapauksessa. Taulukoita lisää liitteessä 7.  

 

TAULUKKO 17 

Keskimääräiset 
takaisinmaksuprosentit       

(kaikki vuokranantajat 2002–2007)  
   

 v. 2002 83 %    

 v. 2003 90 %    

 v. 2004 65 %    

 v. 2005 79 %    

 v. 2006 73 %    

 v. 2007 59 %    

Keskiarvo 
2002–2007     74 %   
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4.4 Rahoitusosuuksien suhde vuokravelkojen maksuihin 2002–2007 

 

Jyväskylän kaupungin rahoituksena on ollut testamenttiosoitus, joten kaupungin asukkaat eivät ole 

maksaneet asumisneuvonnan sopimusrahoitusta kunnallisverossaan ja maalaiskunnan asukkaiden 

osuuskin on vähäinen. Kustannuksia on ollut toki toimeentulotukimenoista, mutta niiden 

kohdentumisesta tämän hankkeen asiakkaisiin ei ole ollut saatavilla tietoa. 

Toimeentulotukimenoissa normin mukainen toimeentulotukimeno ei ole voinut aiheutua 

asumisneuvojatoiminnasta, paitsi ehkä asiakkaan ohjautumisen kautta, mutta rästiasiakkaiden 

tilanteissa käytetyt harkintapäätökset ovat voineet kasvattaa menoja ja pitkällä aikavälillä 

vähentääkin niitä.  

 

TAULUKKO 18   

SOPIMUSRAHOITUS  PROJEKTIAIKANA  

Sopimus- Jkl   Jkl                

vuosi kaup.  mlk JVA  Mlk Vt VVO YH KOAS SATO yht. 

1.1.-31.12.2002 16 100 5 000 13 100 1 700 3 400 2 400 3 700 1 700 47 100 

1.1.-31.12.2003 16 100 5 000 13 100 1 700 3 400 2 400 3 700 1 700 47 100 

1.1.-30.6.2004 8 050 2 500 6 550 850 1 700 1 200 1 850 850 23 550 

1.7-.31.12.2004 2 800 0 3 200 700 800 500     8 000 

1.1.-31.12.2005 16 636 4 000 12 689 3 830 3 425 2 237     42 817 

1.1.-31.12.2006 16 636 4 000 12 689 3 830 3 425 2 237     42 817 

1.1.-31.12.2007 23 819 4 000 12 689 3 830 3 425 2 237     50 000 

euro/yht. 100 141 24 500 74 017 16 440 19 575 13 211 9 250 4 250 261 384 

% 38,3 9,4 28,3 6,3 7,5 5,1 3,5 1,6 100,0 

 

Jyväskylässä on 84 410 asukasta (Wikipedian www-sivut 31.7.2007) ja maalaiskunnassa 35 612 

(Jyväskylän maalaiskunnan www-sivut 30.4.2007). Kuntien rakenne on hyvin erilainen ja 

kaupungissa 15 % kaikista asunnoista on omakotiasuntoja, maalaiskunnassa 48 %. Kaikkien 

vuokra-asuntojen määrä kaupungissa on 25 500 kpl ja maalaiskunnassa 4 700 kpl. Kunnan arava- 

ja korkotukivuokra-asuntoja oli 2006 kaupungissa 5 210 kpl ja maalaiskunnassa 2151 kpl 

(Asuntokatsaus 2006, 4).  

(Hankkeen aikana Vuokratalojen omistukseen on siirtynyt loput maalaiskunnan omista vuokra-asunnoista.) 
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TAULUKKO 19 

Asuntojen määrä/ sopimusrahoitus eli kustannus asukkaille koko projektin aikana 

        

 asuntomäärä rahoitusosuus kustannus/as.  

JVA   5 583   74 017   13,26  

VT   1 685   16 440   9,76  

VVO   1 507   19 575   12,99  

YH   2 237   13 211   5,91  

KOAS 30.6.-04    1 014   9 250   9,12  

SATO 30.6.-04   225   4 250   18,89  

yht.   12 251   135 765    

        

135 765/12 251= ka 11,08 e /projektiaika/ maksavan yhtiön asunto 

 

Yhtiöiden kustannuksen ollessa kuuden vuoden aikana ka 11,08 € ja vuodessa 1,58 € asuntoa 

kohden, voidaan sanoa niiden olleen varsin kohtuulliset. Pelkästään vuokratappioiden 

vähentämisen avulla on mahdollista saada vuokrienkorotusta estettyä edes vähän ja työ olisi 

kannattavaa. 

TAULUKKO20 
 

Maksetut vuokrarästit suhteessa rahoitusosuuksiin 2002–2007    
 

         

 Kuntaraha                   

 yhteensä  Muu v.a. JVA  Mlk Vt VVO YH KOAS SATO yht.  

124 641 0 74 017 16 440 19 575 13 211 9 250 4 250 261 384 rahoitus 

  30 773 136 563 32 119 19 595 29 974 4 832 4 164 258 020 maksut 

% 24,7 184,5 195,4 100,1 226,9 52,2 98,0 98,7  
 

"Muu vuokranantaja" on tarkisteltu kuntalaisuuden perusteella/ kuntaraha. 
 
 

Taulukossa 20 alimpana oleva % -osuus kertoo rahoituksen ”panos-hyötysuhteesta”. Selkeimmän 

edun näyttäisi saaneen YH, jonka maksuosuus on yli puolet pienempi kuin maksettujen 

vuokrarästien määrä. Heidän asukkaidensa ongelmana ovat olleet selkeästi tuloihin nähden liian 

kalliit asumisen kulut ja myöhäinen palveluun ohjautuminen, joten isot euromäärät selittyvät osin 

sillä.  

 

VT:n hyöty on ollut myös merkittävä, vaikka ohjaaminen palveluun on tapahtunut varsinaisesti vasta 

v. 2006 alusta. Yhtiö ei ole antanut tehdä maksusopimuksia, joten siihenkin nähden tulokseen täytyy 

olla tyytyväinen. Heidän asukkaansa on ottanut yleensä yhteyttä, kun hän on saanut ilmoituksen, 

jossa kerrotaan vuokrarästin olleen menossa eräpäivän jälkeen haasteelle. Tämän kirjeen mukaan 

on liitetty asumisneuvojan yhteystiedot. Vaikka asiakasvalintaa on tehty asumisneuvojalle valmiiksi, 
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niin olisi ollut toiveena saada tehdä myös erilaisia sopimuksia, onnistua niissä ja saada yhtiön 

asukkaille tämä mahdollisuus hoitaa velkansa.  

 

JVA:n Asukas -lehdessä 1/2007 (s. 4) kerrottiin yhtiön vuokrarästien määrän v. 2006 lopussa olleen 

500 000 €. Näihin velkoihin tulee ajallaan osa maksuja ja lopullinen kertymä on pienempi 

keskeneräisten maksusopimusten, perintätoimiston, ulosoton ja jälkiperinnän jälkeen. Mutta jos 

verrataan v. 2006 asumisneuvontaan ohjautuneiden JVA:n asukkaiden kirjattua rästimäärää, se on 

vajaa 10 % tuosta 500 000 € eli 48 278 €, joista 38 585 € on maksettu rästeihin. Edes yhteensä 

kaikki 5,5 vuoden aikana kirjatut asiakkaiden rästit eivät ole kuin osa tästä 500 000 eurosta. JVA:lta 

on ohjattu kaikkein vaikeimmat asiakastilanteet asumisneuvojan luokse ja suurin osa on hoidettu 

itse normaalein perintätoimin. Taulukko 20 näyttäisi, että rahoitukseen verrattaessa JVA on saanut 

hyvin maksuja. 

 

VVO:lla rahoitus on miltei sama kuin kirjatut rästienmaksut. Heidän vuokravalvontansa on 

Helsingissä ja se on vaikuttanut vuokravaikeusasioiden hoitamiseen. Hankkeen alkaessa 

asumisneuvonnan yhteyshenkilöiksi annettiin paikalliset vuokravalvojat, asuntojen markkinoijat ja 

isännöitsijät. Käytännössä vuokravalvojat eivät ohjanneet vuokravelkaisia asukkaita palveluun, 

mutta asumisneuvojan ottaessa yhteyttä, voitiin jonkin verran sopia siitä miten velka-asian kanssa 

menetellään. Vuokravalvonnan siirtyessä Helsinkiin, sinne oli ensimmäisen vuoden aikana 

vaikeuksia saada yhteyttä ja asioiden selvittäminen kesti. Lisäksi toimintatapa, yhteyshenkilöt ja 

aluksi saadut velkasaldotkin saattoivat vaihdella. Kun vuokravalvonta lähetti maksusuunnitelmat 

suoraan asiakkaalle, asumisneuvoja tipahti kuviosta ja asukas jäi hoitamaan asiaansa itse. 

Sopimuksissa oli tarkkaan määritetty maksupäivät yms., mutta asiakkailla on käytännössä ollut 

vaikeuksia maksaa velka esim. aina 15. päivä, kun tulot ovat olleet epäsäännölliset, joten sopimukset 

eivät varmasti aina pitäneet ja jotkut asiakkaat palasivat asumisneuvontaan. Vuokravalvonnan 

palvelu on kyllä parantunut alun jälkeen, palvelu on ollut ystävällistä ja asiakkaat on neuvojen kanssa 

ohjattu sinne suoraan, mutta edelleen kukaan VVO:lta ei ohjannut asiakkaita asumisneuvontaan. 

Asuntojen markkinointi, joka hoiti myös asukasvalintaa, ei ollut kosketuksissa asuviin asukkaisiin. 

Isännöitsijöiden kanssa on keskusteltu muutamista asukastilanteista, mutta koska hekään eivät 

olleet vuokravelkojen kanssa tekemisissä, yhteydenpitoa vaativia asioita on ollut vähän. Tällaisessa 

etäsuhteessa olisi ollut hyvä käydä tutustumassa perintäasioita ja vuokranmaksuvalvontaa hoitaviin 

henkilöihin. Ehkä heille olisi muodostunut parempi käsitys yhteyttä ottavasta jyväskyläläisestä 

asumisneuvojasta, jolla oli joskus erittäinkin vaikeissa tilanteissa olleita VVO:n asukkaita 

asiakkaanaan. Varmasti tutustumisesta olisi ollut hyötyä asumisneuvonnan toteuttamisessa.  
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KOAS:lla tulos oli kaikkein huonoin ja heidän asukkaitaan asioi myös hyvin vähän. Tähän vaikutti 

asukasohjaus eli epätietoisuus siitä keitä palveluun pitäisi ohjata sekä se, että yhtiön tarpeet 

asumisneuvonnalle olisivat olleet toisenlaiset. KOAS:lla vuokra-asioista on sovittu hyvin joustavasti, 

joten tällä palvelumuodolla ei ollut heille tarkoituksenmukaista lisäarvoa. Samoin SATO:n tarpeet 

olisivat olleet enemmän jonkinlaiseen asukastoimintaan suuntaavia, mutta tästä ei tullut heidän 

rahoituskautensa aikana selkeää kannanottoa eikä esim. asukastoimikunnan yhteystietoja annettu 

tietosuojaan vedoten. Ne löytyivät kyllä yleensä ilmoitustaululta.  

  

Muu vuokranantaja – kohta on ongelmallinen arvioida, mutta kuten taulukosta näkee, sitä on 

tuloksiltaan verrattu suoraan kuntien yhteiseen rahoitukseen. Kaupungin asukkaita on tässä 

ryhmässä huomattavasti enemmän. Näiden asukkaiden hätä on ollut yhtäläinen muihin nähden. 

 

Vuokranantajat arvioinevat jonkinlaisen oletuksen vuositasolla vuokratappioista, joten 

asumisneuvontatyön vaikuttavuus hävinnee tilastoihin lopultakin pienillä euromäärillään. Ei ole ollut 

käytössä sellaisia mittareita, joilla asiakkaan saama palvelukokemus tai sen tarve lasketaan. 

Sosiaalinen tilinpito olisi voinut olla hyvä työkalu, mutta sitä varten olisi tarvinnut osata tehdä hyvissä 

ajoin sosiaalisen tilinpidon talousarvio ja määrittää tilit eli mitä halutaan mitata. Sosiaaliseen 

tilinpitoon on tutustuttu tammikuussa 2007 3Points – hankkeen järjestämässä koulutuksessa.  

 

4.5 Palaute arvioinnin apuna 
 

4.5.1 Asiakaspalaute 
 

Kysely lähetettiin 108 vuokranmaksuvaikeuksissa asioineelle asiakkaalle. Vastauksia palautui vain  

21 kpl, joka on noin 19 %. Samanlainen kokemus oli aiemmasta kyselystä v. 2003 ja voidaan arvella, 

että lomakekysely ei toimi tämän tapaisessa työssä arviointityökaluna. Asiakashaastattelu olisi ollut 

parempi vaihtoehto. Pari asiakasta soittikin kyselyn palauttamisen jälkeen, että haluaa vielä 

suullisesti kertoa sitä mitä ei osannut paperille laittaa. Kysely olisi voinut toimia paremmin, jos lomake 

olisi lähetetty aina pikaisesti asiakastilanteen päättymisen jälkeen. Asiakkaan on voinut olla vaikea 

palata vanhaan asiaan. Kysymysten tulkinta ja kyselyn luotettavuus jää mietittäväksi. Totta on 

kuitenkin, että 21 asiakasta halusi ilmaista oman mielipiteensä ja heille kaunis kiitos siitä. 

 

Palvelu on koettu pääsääntöisesti positiivisesti kummassakin kyselyssä. Yksi kielteinenkin vastaus 

saatiin. Johtopäätöksen veto on sikäli vaikeaa, että palvelutapahtumassa on ollut kaksi osapuolta ja 
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toisen odotukset ovat erilaiset kuin toinen pystyy tarjoamaan. Koko hankkeen aikana on ollut 

ihmeteltävää, miten ihmiset suhtautuvat niin myönteisesti yhteiseen työskentelyyn, vaikka heiltä 

joudutaan kysymään hyvin henkilökohtaisia asioita tilanteen selvittämiseksi. Kertaakaan 

asiakastapaamisissa ei ole tullut esiin sellaista kiukkua, joka olisi osoitettu suoraan 

asumisneuvojalle. Vaikka asiakkaalla olisi ollut ahdistavia tunteita, vihaa ja surua, se ei ole 

kohdistunut työntekijään. Asiat vaan voivat olla surullisia ja ahdistavia. Silloinkin, kun asiakkaan 

odotukset ovat olleet toisenlaiset kuin asumisneuvonnan mahdollisuudet auttamiseen, yhteinen 

työskentely on onnistunut jollain tavoin. Ainahan ei yhteistä kieltä ja ymmärrystä asiasta ole, mutta 

se on otettava realiteettina. Asiakaspalaute on kokonaisuudessaan kysymyslomakkeineen liitteessä 

8.  Seuraavassa on joitakin suoria lainauksia vastauksista. 

 

Puolet asiakkaista koki asioimaan tulon vaikeana, koska koettiin omaa avuttomuutta tilanteesta. 
 

”Kuitenkin tieto, että on joku jonka setviä ”solmuun” menneitä asioita helpotti kummasti 
ja halu saada asiat kuntoon.”  

 
Yhteys asumisneuvojaan oli 20 vastaajan mielestä ratkaisevaa asian hoitamisessa ja yksi olisi tarvinnut 
rahallista apua.  

”Itse en olisi pystynyt asioitani hoitamaan.”  
 

14 tilanteessa asiakasta oli ohjattu muun verkoston palveluihin ja 18 asiakkaan mielestä ohjaus oli ollut oikeaa 
ja tarpeellista ja kahden mielestä ei. 
 

”Olisin ollut hukassa ilman tätä palvelua. Ensimmäisen kerran uskalsin sanoa ääneen 
jollekin aikuiselle ongelmani ja huoleni.”  
 

Tapaamisen yhteydessä nousi muita sellaisia tarpeita, joissa asumisneuvoja saattoi olla avuksi 11 asiakkaalla. 
  
 

”Konkreettista talousneuvontaa.” 
 

14 asiakasta kertoo voineensa hyötyä saamistaan neuvoista myöhemmin.  
 

”Laskuista vuokranmaksu on tärkein!”  
”Masennustilassa olevana sain inhimillistä kohtelua ja jatkossa on helpompi asioida 
myös muiden virkailijoiden kanssa.” 
 ”Olen pystynyt antamaan neuvoja muille henkilöille” 
 

13 asiakasta oli onnistunut yhdessä tehdyn maksusuunnitelman kanssa, 2 osittain ja 4 ei (kaikkien kanssa sitä 
ei tehty).  

 
”Sopimukseni ei ole vielä lopussa, näen sen kuitenkin onnistuvan!” 
 

Kysyttäessä mikä olisi palvelun paras paikka, vastaukset olivat vuokranantajan toimiston yhteydessä 6 kpl, 
sosiaalitoimen yhteydessä 2 kpl ja ulkopuolisena toimijana (nykyinen)14 kpl. 

 
Vuokranantajan toimisto on hyvä  

 
”Kun asiat hoituisivat samassa paikassa”. 
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Sosiaalitoimistossa  

 
”jos joutuu käymään tai asioimaan sosiaalitoimistossa niin on saman katon alla”. 
 
Nykyisellä tavalla  

 
”Minä uskoisin että tällä tavalla on jotenkin puolueettomampi näkökulma ja asiakkaan 
on jotenkin helpompi mennä.” 
 

Jälkeenpäin soitetuissa puheluissa korostui vielä pelko siitä, että palvelun puolueettomuus kärsisi jossakin 
muussa kuin nykyisessä paikassa,  
 

”mutta jos se voidaan varmistaa niin sitten vuokranantajan toimistossa”. 
 
Ylipäätään tällaista palvelua tarvitsevia voisivat olla 
 
 ”Vähävaraiset kun asiat menee solmuun, ei itse jaksa.” 
 ”Kaikki jotka eivät itse osaa etsiä ratkaisuja ongelmiin.” 
 ”Tuolla ammattitaidolla kaikki joilla on ongelmia asumisensa kanssa.” 
 
Palvelun maksuttomuudella oli suuri merkitys vastanneille. 
 
 ”en olisi muuten voinut käyttää palvelua” 
 
Kysyttiin asiakkaan ehdotuksia vuokrarästin hoitamiseksi jollakin muulla vaihtoehtoisella tavalla, esim. 
tekemällä työtä vuokrataloyhtiölle. (Eräs asiakas on ehdottanut tätä vaihtoehtoa.) 
Kyllä – vastaus annettiin 6 kertaa. Vastaukset olivat ylipäätään melko myönteisiä asialle. Muutama 
kielteinenkin vastaus oli. 
 
 ”Tosi paikan tullen kyllä.” 
 ”Hoidetaan rahalla, orja työvoimaan en suostuisi alistumaan.” 

”Osittainen lyhentäminen. Jos työtä vastaan saisi kuitattua ja se sopisi vuokranantajalle, 
niin mielelläni kitkisin pensaiden juuria ja leikkaisin niitä. Huoltaisin grilliä, ihan koko 
kesän!” 
 

Erityiset terveiset palveluverkostolle ja asumisneuvojalle – kohdissa oli lämpimiä kiitoksia monin sanoin ja 
ruusuin. 19 asiakasta kiitti palvelusta, yhden mielestä rästien maksussa voisi tehdä yhteistyötä 
sosiaalitoimiston kanssa. Yhden henkilön kokemus oli ollut nöyryyttävä ja siitä pitää olla pahoillaan, vaikka 
hänen odotuksensa olivatkin erilaiset kuin palvelussa voitiin tarjota. Tapaamista ei pysty jäljittämään eikä 
arvioimaan mikä meni vikaan.  
 

”Normaali ihminen osaa tehdä omat laskelmat itse (menot, tulot) siihen ei tarvita 
asumisneuvojaa. Me tiedetään kaikki, että vuokrat on liian korkeita ja palkat pieniä. 
Laskekaan itse että meille asumiseksi noin 800 €/kk (kolme hlöa) Te puhutte 
hyvinvointivaltiosta. Se merkitsee sitä ettei työ ole kannattava.” 

 ”Kaunis kiitos hyvästä palvelusta ja inhimillisestä asenteestasi!” 
 ”Hän on ihminen isolla i:llä. Sydän paikallaan.” 
 
Lisäksi ruusuja olisi tullut useampi kimppu, jos asiakkailla olisi ollut niihin varaa. Alla asiakkaan mukavana 
palautteena antama tekstiviesti kesällä 2007: 
 

”Hei P…, ajattelin ilmoittaa, että talouteni on huomattavasti paremmassa kunnossa 
nykyään, kiitos sinulle prioriteettien muistuttelusta!, vuokrat ja sähkölasku on ajan 
tasalla, vanhoista jutuista on maksusuunnitelmat eikä uusia laskuja mistään tulekaan. 
Kaiken turhan olen siis karsinut minimiin. Välillä joutuu soittelemaan, mutta `vyyhteä´ en 
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ole enää päästänyt syntymään! Aurinkoista kesää ja kiitos vielä avusta ja hyvistä 
neuvoista. T….”  Asiakkuus oli yli 2 vuotta aiemmin. 

 

4.5.2 Lähiryhmän palaute 
 

Oman ryhmän palautetta asumisneuvonnan hyvistä kokemuksista on: 

• Nopea puuttuminen, kanssakulkija. 

• Jokainen tilanne on voitto, jos asuminen jatkuu. 

• Asiakkaalle neutraalimpi taho mennä, jos ei halua mennä vuokranantajan luokse tai sosiaalitoimistoon (entinen 

historia ei paina). 

• Työmäärä sosiaalitoimessa on vähentynyt. 

• Asiakastyö toteutuu nyt suunnitelmallisemmin kuin 4 v. sitten, jolloin nämä asiakastyöt tehtiin nopealla aikataululla 

(rästiasiakas sosiaalitoimistossa). 

• Äkkinäiset hätätilanteet ovat vähentyneet (sosiaalitoimessa). 

• Asukasisännöitsijöiden ja vuokrasihteereiden työmäärä on vähentynyt. 

• Asumisneuvonta on keino sitouttaa asiakas pidemmäksi aikaa. 

• Ne, jotka eivät sitoudu asumisneuvonnan asiakkaaksi, todennäköisesti eivät sitoudu muutenkaan yhteistyöhön. 

• Sosiaalityöntekijä voi olla asiakkaalle muutakin kuin rahakanava. 

• Vuokranantaja on mielellään auttamassa sellaisia asukkaita, joiden vaikeudet johtuvat olosuhdemuutoksista ja 

asukkaalla on yritystä itsekin selviytyä. 

• Työ on hakenut muotoaan kokoprojektiajan johtuen monista tekijöistä (osallistujat ja olosuhteet vaihtuneet) ja työ 

on ollut välillä tulipalon sammuttamista. Kaikki on kuitenkin auttanut vuokra-asumisen ongelmissa vaikka 

vuokranantajan toiveena onkin saada vuokrat maksetuiksi. 

• Pitäisi saada lakisääteiseksi se, että toimeentulotukea ei myönnetä (rästeihin) ennen kuin asiakas on tehnyt 

yhteistyötä asumisneuvojan kanssa, koska asiakas ei jätä yhteistyötä niin helposti kesken ja motivoituminen on 

lisääntynyt. 

 

Lisäksi pohdittiin: 

• On harmillista, että toiminnan mahdollisuudet nähdään vasta, kun se loppuu. 

• Työpariajatus kotikäynneille. 

• Käyttäjä- eli asiakaskokemus voisi tuoda uudenlaista näkökulmaa palvelun tarpeeseen ja kehittämiseen. 

• Onko olemassa kokonaisvaltaista laskelmaa, jossa punnitaan vaihtoehtoja siihen, jos asumisneuvontaa ei 

olisikaan tehty? Mitä perheelle sitten tapahtuisi ja mitä se sitten olisi maksanut? Kokonaisvaltainen laskelma? 

Ketju? Minkälainen skenaario olisi ääripäistä laitosasumisen ja itsenäisesti selviytymisen välillä?  

 

Loppuraporttiin toivottiin seuraavia asioita, joihin on toivottavasti jo vastattu ja osaan vastataan 

raportin lopputeksteissä: 

• Intervention vaikutuksia ”voimme olettaa”. 

• Millä tavalla säästetään rahaa?  

• Määrällisten tuloksien lisäksi myös laadullisia. 
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• Mikä kantaa pitkällä tähtäimellä? Onko asiakas saanut valmiuksia?  

• Asiakkaan oma vastuunotto? 

• Palveluntuottajille terveiset. 

• Myönteiset kokemukset esiin.  

• Miksi asiakas ei hae toimeentulotukea vaikka sitä voisi saada? 

• Miten on edetty lähtötilanteesta ja miten yhteistyö on kehittynyt? 

• Voisiko toiminta liittyä jotenkin Kuntouttavan sosiaalityön hankkeeseen Koskessa? (Tähän ei voida tämän 

hankkeen puolelta vastata.)  

 

4.5.3 Muun verkoston palaute  
 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kosken sosiaaliasiamies Eija Hiekan kanssa on ollut 

muutama yhteinen asiakas. Lisäksi hänen asiantuntemuksensa on ollut tarpeen joissakin tilanteissa, 

kun omaa osaamista ei ole ollut tarpeeksi tai siitä on ollut epävarma. Eija Hiekan palaute on osa 

hänen muuta sähköpostiviestiään, mutta hän antoi ystävällisesti käyttää lainausta kirjeestään. 

”…Minulla on muutamista yhteisistä asiakasasioistamme ainoastaan myönteistä palautetta. Olet 

paneutunut asiakaslähtöisesti monesti hyvin monimutkaisiin asiakokonaisuuksiin ja löytänyt ongelmista 

ulos johtavia, kestäviä ratkaisuja. Aina se ei ole mahdollista ja paljon riippuu asiakkaasta itsestäänkin. 

Sovitteleva, paneutuva ja ratkaisukeskeinen otteesi on ollut monesti ensiarvoisen tärkeää. Vaikka 

asumisneuvojalla ei ole virallista asemaa, olet tehnyt töitä monesti enemmän sosiaalityön hengessä kuin 

mihin sosiaalitoimiston työntekijöillä on ollut mahdollisuuksia. Täytyy olla vahva ihminen, jotta jaksaa tehdä 

töitä niin ykin, kuin työssäsi joutuu. Tiedän, että yhteistyöverkostoa toki on, sekä paikallista että 

valtakunnallista, ja työyhteisökin, mutta yhden työntekijän työ on joskus hyvin yksinäistä. Jos palvelu ei 

saa jatkua, mihin asiakkaat jatkossa turvautuvat? Tuskin maailma siihen kaatuu, mutta aukko jäisi. …” 

 

Jyväskylän ulosottoviraston kanssa on oltu yhteyksissä hyvin akuuteissa tilanteissa, mutta myös 

asiakkaan ulosmittausasioiden tiimoilta ja sieltä on saanut tietoa ulosottoasioihin liittyvästä 

käytännöstä. Koska häätömääriä on kysytty toistuvasti hankkeen aikana ja on todella vaikeaa tietää 

minkä verran asumisneuvonnalla on voitu välttää häätöjen toteutumista. Pitää erottaa tuomion haut 

ja toteutuneet häädöt. Sillä, onko asukas lähtenyt itse vai onko hänen tavaransa jouduttu kantamaan 

ulos, ei asumisneuvonnan kannalta ole merkitystä. Asunto on kuitenkin menetetty. Yleensä aina 

häätötilanteissa on ihminen, joka olisi tarvinnut vähintään asumisneuvojan apua, joskus vielä paljon 

enemmän. Johtava kihlakunnanvouti Juhani Haapamäki vastasi ystävällisesti hänelle lähetettyyn 

kirjeeseen (liite 9) antamalla häätötilastot vuosilta 2002- 8/2007. Ne näkyvät taulukossa 21.  Näin 

Haapamäki kirjoittaa: 

 

…”Tiedoista ilmenee, että häätöasioiden määrä on varsin korkealla tasolla huolimatta talouden hyvästä 

kehityksestä. Saapuneiden asioiden määrään nähden peruutettujen hakemusten osuus on huomattava. 
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Näissä tilanteissa on yleensä saatu aikaan sopimus vuokranantajan ja vuokralaisen välillä ja häädöltä on 

vielä täytäntöönpanovaiheessa vältytty. Verrattaessa asumisneuvonnan asiakasmäärää peruutettujen 

häätöjen määrään, voidaan todeta asumisneuvonnalla olleen vaikuttavuutta ja merkittävä rooli häätöjen 

vähentämisessä. Täytäntöönpanoviranomaisen näkökulmasta on asumisneuvontaa pidetty tarpeellisena 

yhteistoimintatahona.”… 

 

 

TAULUKKO 21 

Jyväskylän ulosottoviraston häätöasiat 2002–2007 

 

 haettu häädetty lukkoseppäh. muu muuttanut peruutettu 

2007 191 37 4 1 57 92 

2006 351 64 6 6 111 164 

2005 247 60 3 2 72 110 

2004 270 59 5 4 59 143 

2003 276 68     80 128 

2002 241 75     65 101 

 1576 363 18 13 444 738 

 

 

 

 

2002–2007   
Peruutetut 
vuositasolla   

Peruutettujen 
osuus 47 %  2007 48 % 

Häädettyjen osuus 25 %  2006 47 % 

Muuttanut 28 %  2005 45 % 

    2004 53 % 

    2003 46 % 

    2002 42 % 

 

Aiempaa asiakas- ja verkostopalautetta on liitteessä 10. 

 

5 MUUTA TOIMINTAA 
 

Vuoden 2006 ja 2007 aikana kokoontui ”Jyväskylän asumisasioiden kehittämis- ja tukipoppoo” 

muutaman kerran. Ryhmään osallistui asumisneuvojan lisäksi asumisasioiden kehittämisestä 

kiinnostuneita asukasisännöitsijöitä ja asumisohjaajia. Tarkoituksena oli pohtia yhdessä mm. miten 

saataisiin verkostoyhteistyötä toimivammaksi ja miten voitaisiin vaikuttaa asuinalueiden 
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rauhallisuuteen. Järjestettiin tilaisuus, jossa Poliisin edustaja kertoi asiasta omasta näkökulmastaan. 

Tämän kaltainen viiteryhmä on erittäin tärkeä keskustelukumppani. 

 

Valtakunnallista toimintaa on ollut lähinnä yhteydet eri asumisneuvojiin ja osallistuminen 

seminaareihin. Pienellä ryhmällä on pyritty saamaan aikaan asumisneuvojien yhdistystä, ja 

nettikeskusteluportaalia, jossa voisi olla erilaisia työkaluja asumisneuvontatyön kirjaamiseksi ja 

arvioimiseksi (apua esim. sosiaalista tilinpitoa varten). On käyty keskustelua ympäristöministeriön 

kanssa Asumisenosaamisklusterista eli tulevaisuuden asumisesta kaavoituksesta 

elinkaariasumiseen. Toiveena ja keskustelun tuloksenakin oli, että asumisneuvontatyötä ja sen 

kaltaisten sosiaaliturvan aukkojen paikkaajien työtä olisi tutkittu, mutta tätä kirjoittaessa tutkimus on 

kutistunut selvitykseksi. Kehittämistyö arjen keskellä vaatii aikaa ja yhteistä sitoutumista. Se on 

vaikeaa, kun työtä toteutetaan niin monesta eri toimintaympäristöstä käsin. Tarvetta ja halua 

keskustelulle ja kehittämiselle tuntuu asumisneuvojilla kyllä olevan. 

 

Asumisneuvonnasta on käyty kertomassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille 

useaan otteeseen hankkeen aikana. Siihen olisi ollut varaa laittaa enemmän aikaa ja ottaa 

harjoittelijoita lisää (vain yksi ollut). Toiminnan vakiintumattomuus on vaikuttanut siihen, että 

opiskelijoita ei ole ehkä ohjattukaan tällaiseen erityiseen palvelumuotoon.  

 

Maahanmuuttajille on annettu asumisneuvontaa Maahanmuuttajapalveluiden pyynnöstä. Tämä on 

ollut mieluisa tehtävä ja kuuluisi ehdottomasti peruspalveluihin. Ryhmiä voisi olla enemmän ja 

samassa ryhmässä lähes saman ajan asuneita. Koska tulkkipalvelua tarvitaan, olisi selkeää, jos 

samassa tilaisuudessa tulkattaisiin vain yhdellä kielellä. Eli useammin, helpommin, jatkuvammin. 

 

Selkkis – projektin ohjausryhmän jäsenyys kesti sen loppumiseen asti ja jatkui uudessa JyväsRoma 

– hankkeessa. Hankkeen vetäjän, Kyösti Hagertin oppisopimuskoulutuksessa lasten ja nuorten 

erityisnuorisotyöntekijäksi, ovat KYT:n puolelta näytön vastaanottajina Antero Mikonranta ja Pirjo 

Hoppania-Pantsu. JyväsRomassa kohderyhmänä ovat nuoret romaniperheet ja yhteistyö mm. 

asumisneuvonnan kanssa olisi tärkeää. Asumisneuvojan osallistumisesta lisää liitteessä 11. 

 

6 POHDINTA  
 

6.1 Kiitos paikallaan 
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Asumisneuvojan työ voisi olla unelmatyöni, yksi niistä, koska olen aina halunnut ratkaista ongelmia 

(varsinkin toisten), saada asiat järjestykseen ja tässä kumpaakin on voinut tehdä. On ollut hyvä osata 

nähdä niitäkin tilanteita, jolloin on pitänyt vetäytyä ja antaa asiakkaan päättää itse miten hän haluaa 

toimia. Tämä on tehnyt välillä kipeää, kun omasta mielestäni ratkaisuni olisi ollut paljon parempi, 

tietysti. Työ on ollut aina jonkinasteista kumppanuutta ja hyviin ratkaisuihin on tarvittu muun 

verkoston apua. Kiitän kaikkia niitä työntekijöitä eri toimintaympäristöistä, jotka ovat osoittaneet 

minua ja työtäni kohtaan luottamusta, kärsivällisyyttä ja ovat olleet aitoja kumppaneita. Loistavaa 

yhteistyötä on tehty vuokranmaksuvalvojien, asukasisännöitsijöiden, asukasvalintojen, 

toimistosihteereiden, etuuskäsittelijöiden, palveluohjaajien, sosiaalityöntekijöiden, seurakuntien 

diakonien, talous- ja velkaneuvojien, Turvasen asumisohjaajien ja monen muun kanssa. Joskus aika 

hulvattomatkin ehdotukseni on otettu vakavasti ja kaikki ovat voineet voittaa. On tarvittu näkemystä 

laajemmasta kokonaisuudesta ja joustonvarasta kyseisessä tilanteessa. Kiitos vertaistuesta lähtee 

kaikille kollegoilleni ympäri Suomen. Erityisen lämmin kiitos rohkeille asiakkailleni saamastani 

luottamuksesta. Minua on kohdeltu hyvin kiltisti. 

 

6.2 Syökö työ elämäni vai onko työ elämäni? 
 

Tässä asumisneuvojatoiminnassa on ollut suuri merkitys sillä, kuka on ollut toimintaa toteuttanut 

henkilö. Mielestäni avun tarpeessa olevaa pitää yrittää auttaa. Itseään armahtaakseen olisi joskus 

pitänyt osata paremmin vetää rajaa omiin mahdollisuuksiinsa tai kohtuullistaa omia vaatimuksiaan. 

Paneutumiseni on joissakin tilanteissa voinut olla äärimmäistä. Asiakkaan kannalta se on voinut olla 

ilman muuta etukin, mutta joskus se on ollut turhaa, jos asiakas on itse jättänyt työn kesken. Uskon, 

että tällaisia rohkeita ehdottajia tarvitaan esittämään uudenlaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja 

perinteisen byrokratian murtamiseksi. Joskus on tullut astuttua portin väärälle puolen, mutta 

törmäämällä rajat löytyvät tai luodaan jotakin uutta. Toiminnan alussa muistan lukeneeni jostakin 

lauseen: ”… Teitkö sen mitä voit vai puhuitko vain tehneesi?…” Tietoiseksi tavoitteekseni asetin 

pyrkimyksen ainakin yrittää tehdä asiakkaani hyväksi sen mitä voin. 

 

Arvojen pitää olla kohdallaan, sanotaan. Missähän se kohta on? Kulutustottumuksissa arvostan itse 

aika vaatimatonta elämää, kierrätystä, ekologisuutta, jne. Mutta kyllä kai on niin, että jos lottovoitto 

sattuisi kohdalle, kulutustaan miettisi toisella tavoin. Olisi mahdollista muuttaa toimintaansa vielä 

ympäristöystävällisempään suuntaan, kun siihen olisi varaa, mutta käyttäisinkö sittenkin rahojani 

huonekalukaupan esitteessä olleeseen ihanaan kulmasohvaan?  Arvot voivat olla aika- ja 

tilannesidonnaisia ja kulttuurisia ne ovat varmasti. Voin ymmärtää asiakkaiden erilaisia arvoja, jos 
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niillä pyritään hyvään ja sitä todennäköisesti seuraa hänen toiminnastaan. Arvoista on keskusteltu, 

koska ne ratkaisevat asiakkaan tapaa toimia, niin kuin meidän kaikkien. 

 

Nostan mielelläni esiin moraalin, olen pieni moralisti. Yleisesti ottaen moraalista puhutaan aika 

kielteisesti tai hyvin ylevästi. On tärkeää tietää, missä kohtaa asiat tuntuvat oikeilta tai vääriltä. Olen 

joutunut miettimään näitä kysymyksiä koko ajan. Miten esimerkiksi perustelen toimintani niin, että 

tähän on ollut oikein käyttää kaikki nämä rahat? Olisiko testamentin antaja tyytyväinen työhöni ja 

rahojen käyttöön? Onko oikein, että asiakasperhe on velkaantunut ja ulosoton perintä palkasta 

joudutaan huomioimaan toimeentulotukilaskelmassa? Olisiko sillä väliä mistä ulosottovelka on 

syntynyt; kaihileikkauksesta, televisiosta vai etelän matkasta? Näistä on yleensä keskusteltu 

asiakkaan kanssa. Kaikkien meidän on mietittävä tekojamme ja niiden seurauksia. Ihmiset ovat 

tunteneet syyllistymistä ilman minuakin. On ollut tärkeää voida puhua siitä, päästä tilanteesta 

eteenpäin ja tehdä sen mitä voi. Menneisyyttä ei voida muuttaa, mutta tulevassa on vanhan viisaus. 

 

Silloin tällöin olen saanut huolestuneita kommentteja verkostolta siitä, että enkö tee liikaa työtä tai 

paneudu liikaa, siksi otsake. Työ on vienyt elämästäni aina liian paljon aikaa, jo ennen 

asumisneuvontaa, koska juutun asioihin ja viilaan niitä loputtomiin, en saa alettua miettimiseltäni 

enkä lopetettua tarkastelemiseltani. Työkaveri olisi voinut olla verraton tuuppija. Mutta on minulla 

ihan oikea elämä työn ulkopuolella.  Siitä jälkipolvikin on pitänyt huolta omalta osaltaan. 

 

6.3 Olisiko jotain voitu tehdä toisin… 
 

Jos oikeasti olisin voinut päättää, niin asiakkaat eivät olisi koskaan tulleet luokseni ehdottomien 

toimeentulotukikieltojen kanssa, vaan ennen sitä. On ollut ihan mahdotonta joissakin tilanteissa 

yrittää auttaa, jos rahaa ei kerta kaikkiaan ole ja asiakas on nyt juuri oppinut ihan selvästi sen, että 

tulevaisuudessa hän maksaa aina ensin vuokran, ohjaa asumistuen vuokranantajalle, ei pelaa, ei 

juo eikä tee lisää velkaa. Näissä tilanteissa ei pelkän neuvonnan avulla päästä ratkaisuun. Jos 

asiakkaasta ei ole ratkaisijaksi, jonkun on oltava. Tällöin olen voinut olla joko viimeinen pelastava 

enkeli ennen hirteen menoa tai saada sarvet päähäni. Usein olen ollut pulassa olleen asiakkaan 

asialla ja on voinut syntyä ristiriitaisia tilanteita. Eihän vuokranantaja halua, että vuokravelat jäävät 

maksamatta. Jos perheessä on esim. jommallakummalla vanhemmalla selvä uupumustila, olen 

voinut siihen vedoten pyytää sosiaalitoimea harkitsemaan päätöstään uudelleen. Toisaalta, jos 

asiakas ei ole itse saanut apua vaikka on sitä hakenut ja työni avulla hän on sitä saanut, miten 

asiakas siihen suhtautuu? Hän on ikikiitollinen avusta ja minulle nimenomaan, vaikka päätös 
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kuitenkin tehtiin muualla. Mutta miksi asiakkaan tarvetta ei huomattu aiemmin? Miksi ei nähty, että 

asiakas on aivan loppu? Kiireessä ei varmaan aina ehdi paneutua, keskustella ja nähdä asioita 

samalla tavoin kuin tällainen toimija, jolla on aikaa parikin tuntia tapaamista varten. Kun asioita 

viedään sosiaalitoimistossa ryhmään päätettäväksi, se vaatinee hyvää asiakkaan tilanteen 

tuntemista, omaa näkemystä ja paljon perustelemisen osaamista (oma arvioni, kun en ole ryhmissä 

ollut). Onko kaikilla tämä osaaminen ja onko rohkeutta ajaa asiakkaan asiaa? Onko edes mahdollista 

saada käyttää omaa auttamisen ammattitaitoaan vaatimusten ja resurssien ristipaineissa?  

 

Omassa lähiryhmässäni on ollut puhetta, että ollessani yhteydessä sosiaalitoimistoon, siellä olisi 

pitänyt voida olla valmiita vastaamaan ja ottamaan asia vakavasti, kun olen sen asumisneuvojana 

jo todennut kiireelliseksi ja vakavaksi. Kaikki asiakkaani eivät ole saaneet tapaamisaikaa 

työntekijälle, kirjalliset hakemukset ovat monelle vaikeita, palveluohjaajilla on jo nyt liikaa työtä… Jos 

saisin vaikuttaa tässä kohtaa, niin voitaisiin ainakin kokeilla toimeentulotukilaskelmien siirtämistä 

Kelalle, mutta vain niiden ihmisten osalta, joilla tilanne on vakiintunut ja aina ensimmäinen hakemus 

käsiteltäisiin tapaamisajalla. Sosiaalitoimistoon jäisi sosiaalityö ja asiakkaan kohtaaminen. Vuosien 

varrella on ollut tilanteita, jolloin on jäänyt tunne siitä, että työntekijä ei ole halunnut asiaan puuttua 

tai ainakaan tehdä mitään muutoksen mahdollistavaa. Ymmärrettävästi työntekijällä on voinut olla 

asiakkaan tilanteesta enemmän tietoa kuin minulla, mutta silloin olisi voitu pitää palaveri yhdessä 

asiakkaan kanssa, niin asia olisi selvinnyt. Kaikki asiakasperheen asiat eivät ole kuuluneet minulle 

asumisneuvojana, mutta asiakkaat ovat toivoneet minua mukaan moniin yhteispalavereihin.   

 

Kun olen kertonut omasta työstäni muualla Suomessa, niin olen kuullut ihmettelyä siitä, että täällä 

ylipäätään sosiaalitoimesta ohjataan asiakkaita asumisneuvojan luokse, kun sen pitäisi kuulemma 

olla toisinpäin. Tämä on hyvä kysymys sikäli, että ohjauksen peruste ei ole ollut aina suinkaan selvä 

ja asiakkaan odotukset asumisneuvonnalle ovat saattaneet olla kohtuuttoman suuret, tai hän on ollut 

ehkä harmistunut valmiiksi, kun en ole voinut antaa rahaa tai asuntoa. Muutamat niistä työntekijöistä, 

jotka ovat ohjanneet asiakkaita luokseni, ovat kertoneet tavoitteensa olleen sen, että asiakas on 

kuullut työntekijän tarkoittamista asioista myös ei- viranomaisena toimivan henkilön kannan, ns. 

maallikkokielisenä. Toistan, että sosiaalitoimen kanssa on ollut valtavan paljon hyvää yhdessä 

tehtyä työtä asiakastilanteessa, kun työ on päässyt alkuun. Luonnollisesti henkilöiden vaihtuvuus 

aiheuttaa aina katkon ja yhteinen työ on saatava luotettavasti alkuun. Olen ollut vaikuttamassa 

yhteistyöhön omalta osaltani, mutta olenko voinut olla peräti este sille?  
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6.4 …vähän enemmän ja paremmin… 
 

Asumisneuvojan työssä kohtaaminen ja pysähtyminen ovat olleet tärkeimmät asiat. Vaikka 

puhelimessa on neuvottu asiakasta, se on ollut eri asia kuin hänen tapaamisensa toimistolla. 

Asiakastapaamisessa on saanut paljon lisätietoja ja on voinut kysyä häneltä erilaisia asioita. Yleensä 

asiakastilanne on lähtenyt liikkeelle siitä, mistä asiakkaan on ollut tarpeen puhua eli miksi hän on 

tullut luokseni. Yleensä jännitys on ollut melkoinen ja on ollut tarpeen antaa tilaa asiakkaalle.  

 

Silloin tällöin olen kuullut epäilyä siitä, että asiakkaat huijaavat. Minua se ei ole liikoja mietityttänyt, 

koska se on aika luonnollista näin aroissa asioissa. Ihmiset haluavat säilyttää kasvonsa ja 

uskomattoman moni on ollut hyvin avoin. Asia riippuu lähinnä siitä missä tilanteessa ei olla rehellisiä. 

Tyhjät lupaukset maksamisista ovat vain viivästyttäneet ja vaikeuttaneet asioiden hoitamista 

verkoston kanssa. Päihdekäyttäytymisestään tai peliongelmistaan on kerrottu melko avoimesti ja 

nehän ovat vaikuttaneet asiakkaan sitoutumiseen sekä rahankäyttöön, joten on voitu miettiä 

ratkaisua luotettavammalta pohjalta. Kasvojen säilymiseen on voinut liittyä vaikka se, että vielä 

suurissakin ongelmissa halutaan säilyttää parkkipaikalla autorahoituksella hankittu ”ei mikään 

Mosse” tai jatkaa kalliita harrastuksia. Joskus on ollut vaikeaa ymmärtää sitä, miksi naapurille 

annettava kuva on niin tärkeä? Sellaiset ihmiset, jotka ovat jo kaiken menettäneet, ovat paljon 

valmiimpia tekemään mitä vaan asiansa eteen. Ennen tätä vaihetta koetaan valtavaa vääryyttä siitä, 

ettei kukaan auta. Vaikka sosiaalitoimessa olisi tehty harkintapäätös ja rästi saatu pois, niin perhe, 

joka ei muuta mitään arjessaan, on uudestaan rästiasiakkaana. Eikä katkeruus väisty.  

 

Suurten asukasmäärien vuoksi rästimäärätkin ovat suuret. Olisi aina tarkoituksenmukaista, ettei 

saman asukkaan velkaantuminen uusi, mutta tähän ei ole päästy. Itselläni ei ole ollut 

mahdollistakaan tietää, jos asiakas uusii, mikäli hän ei ole ollut uudestaan minuun yhteydessä. 

Joskus olen lähettänyt vanhoille asiakkailleni kirjeen, jossa on ollut ”miten nyt menee?” – kysymys. 

Jotkut ovatkin vastanneet ja varanneet uutta aikaa. Sitä olisin voinut tehdä johdonmukaisemmin jo 

aiemmin. Samoin tietynlaisia työn rutiineja ja vaikkapa asiakaslomaketta olisi voinut täytättää 

asiakkailla itsellään. Tosin monet heistä eivät ole halunneet tehdä mitään kirjallisesti.  

 

Olen käyttänyt ja jakanut asiakkailleni omien ruutupaperiversioideni kanssa talous- ja 

velkaneuvonnan sivuilla olevia talousneuvontaohjeita ja – taulukoita. Niiden, samoin kuin 

toimeentulotukinormien avulla on voitu arvioida talouden kulurakennetta: Kuinka paljon rahaa on 

kohtuullista laittaa ruokaan? Miten jakaa tuloja niin, että rahat riittävät seuraavaan lapsilisään? Miksi 
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toimeentulotuessa ei reagoitu TV-lupalaskuun? Ihan arkisia asioita, mutta harva asiakas on katsonut 

omaa rahatilannettaan taulukon muodossa. Taulukkoon on ollut helpompi tehdä suunnitelmia ja 

nähdä eteenpäin, arjessa niistä täytyy vaan pitää kiinni. Näissä tilanteissa ei ole ollut helppoa olla 

se viisas, joka kertoo mitä asiakkaan pitäisi tehdä. Se on voinut tuntua asiakkaasta suorastaan 

loukkaavalta, joten olisi siis ollut aina hyvä, jos asiakas olisi tietänyt tullessaan mitä toiminnalta 

odottaa. Sekin olisi ollut hyvä, jos hän olisi tullut palveluun oikeaan aikaan eli silloin, kun hän saattoi 

vielä itse vaikuttaa tilanteeseensa. Realiteettihan on ollut se, että jos asiakas on tullut haasteen 

aikana, hän ei ole voinut enää ehdottaa muutaman kymmenen euron kuukausilyhennyksiä. Se ei 

vaan ole voinut onnistua, kun tuomio tulee ennen lyhennysten loppumista. On ollut pelattava 

asumisneuvontaa siinä välissä ja otettava huomioon asiakkaan omat maksut, sosiaalitoimiston 

mahdollisuudet, vuokranantajan, perintätoimiston ehdot, käräjäoikeuden päätöksentekoprosessi ja 

ulosottoviraston tehtävä täytäntöönpanoviranomaisena. Jos on ollut mahdollista, niin ensin on 

sammutettu tulipalo ja sitten käyty läpi rauhassa talousasioita. Asiakas on voinut olla ihan 

tyytyväinen sammutustyöhön. Kaikkein kiinnostunein hän on ollut siinä vaiheessa, kun hän on 

huomannut, että haasteelle on voinut saada lisäaikaa eli, kun hän on ollut tosi huolissaan, 

reunaehdot ovat olleet tiedossa ja häätö ei olekaan ihan huomenna vielä. Ylipäätään tässä 

vaiheessa asioineet ovat olleet liikuttavan kiitollisia saamastaan avusta. 

 

Olen ajatellut, että rästiasiakkaille pitäisi järjestää koulutusta vertaisryhmässä. En ole osannut 

innostaa ketään mukaan enkä hakea oikeaa tahoa vetämään kurssia. Asiakkaani ovat olleet 

asioidessaan hyvin akuutissa ja arassa vaiheessa ja kun heidän asiansa on saatu järjestymään, he 

eivät halua yleensä muistella tilannetta. Ehkä tällaiselle kurssille kuitenkin olisi tilausta? Oulun Hyvän 

Mielen Talossa toimii menestyksekkäästi Talous tasapainoon – kurssi yhteistyössä paikallisten 

toimijoiden kanssa (www-sivut 2007). Syyskuussa 2007 ilmestyneessä, Oulun seudulla tehdyssä 

romanisosiaalityön käsikirjassa ”Vast vastensa. Opas romanien kanssa työskenteleville sosiaalialan 

ammattilaisille”, kerrotaan (s. 113) kyseisestä talouskoulutuksesta romaneille ja tulevaisuudessa sitä 

annetaan myös maahanmuuttajille. Opasta ovat olleet tekemässä mm. omat kollegani Oulusta. 

Kenties Jyväskylän restonomiopiskelijat voisivat innostua aiheesta Jyväskylän talous- ja 

velkaneuvonnan sekä Vapaaehtoistoiminnan keskuksen kanssa?  

 

6.5 …yhteisten asiakkaiden kanssa? 
 

Vuokrataloyhtiöiden kanssa yhteistyö on toiminut yleensä ”ihan hyvin”. Varsinkin alussa minulla oli 

vahva tunne siitä, että olisi tarvittu paljon enemmän yhteistä aikaa toiminnan miettimiseen ja 
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kehittämiseen jokaisen tahon kanssa. Kova kiire yhtiöissä tuntui konkreettisesti ja on osaltaan 

varmasti vaikuttanut omaan säännöllisen yhteydenpitoni vähäisyyteen. Minulle päin yhteyksiä on 

otettu todella vähän, yhtiöstä toki riippuen, ja pelkän jaarittelun vuoksi en ole halunnut tärvellä toisten 

hyvää kiirettä. Yhtiöiden asiakasmäärät ovat suoraan suhteessa yhteistyön määrään, ja toisin päin. 

Olisi ollut mahdollista kehittää asumisneuvojatoimintaa yhtiöiden tarpeita paremmin palvelevaksi. 

Kaikki rahoittavat tahot ovat olleet osallisina johtoryhmässä, jossa päätökset on tehty. 

 

Yhteistyöhenkilönä on ollut VVO:lla myös isännöitsijänä toimiva aluepäällikkö sen jälkeen, kun 

heidän vuokranmaksuvalvontansa siirtyi pääkaupunkiseudulle. Paikallisella tasolla ei ole voitu sopia 

rästeistä ja se on ilman muuta vähentänyt yhteydenottojani. Asiakasyhteydenottojen määrissä näkyy 

tämä vaihe hyvin. Yhteydenotot lisääntyivät alkuvuodesta 2007, kun tiedotteita laitettiin pitkästä 

aikaa ilmoitustauluille ja asiakkaat ottivat yhteyttä varhaisessa vaiheessa. Valitettavasti ei 

nettisivuille eikä asukaslehteen ole saatu kestoilmoitusta tästä palvelusta. Valtakunnallisuus vs. 

paikallisuus. Häiriöistä VVO:n asukkaat ovat puhuneet vähän. Vain tupakointi kerrostaloissa on ollut 

toistuva aihe. Asukastoiminta talotoimikunnissa toimii ilmeisen hyvin. 

 

YH:n asukkaista on tietoni mukaan vain pari ohjattu luokseni vuokranantajan toimesta, vaikka heillä 

on oma vuokranmaksuvalvontansa Jyväskylässä. YH:n asukkailla on ollut kaikkein suurimmat 

vuokravelat. Asiakkaat ovat tulleet yleensä sosiaalitoimen kautta. Muutamien asiakkaiden kohdalla 

asumista ei ole suostuttu jatkamaan, vaikka velka olisi maksettukin (ei häiriöitä). Joidenkin 

asiakkaiden kohdalla sosiaalitoimistossa on päätetty, ettei rästin maksuun osallistuta, koska velka 

on niin iso vaikka asumista olisikin ollut mahdollista jatkaa. Mielestäni olisi ollut hyvä asia, jos 

yhtiössä olisi viimeistään toisen kuukauden erääntyessä ohjattu asukkaita aktiivisesti selvittämään 

velka-asiaansa (ehkä onkin, mutta en ole siitä tietoinen). Puolen vuoden maksamaton vuokran 

omavastuu kertoo perheen ongelmista. Onko asukkailta ollut vaikea kysyä tarvitsevatko he apua vai 

onko olemassa muuta syytä? Niissä YH:n asiakasasioissa, joissa olen tehnyt maksusuunnitelmia, 

ovat asiat edenneet ehdotusteni mukaisesti ja joustavuutta on löytynyt. Häiriöistä YH:n asunnoissa 

on valitettu minulle vain kerran. YH:n nettisivuilla, asukaslehdessä eikä porraskäytävissä ei ole ollut 

yhteystietojani.  

 

Maalaiskunnan Vuokratalojen yhteyshenkilönä on ollut lähinnä vuokranmaksuvalvoja. Yhtiö ei tee 

maksusopimuksia, joka tässä työssä on vähintään hankaloittanut toimintaa. Vaikka tulosten mukaan 

yhtiö on saanut rästimaksuja suhteellisen hyvin, se ei ole yhtiötä pehmentänyt. Vuokratalojen 

asukkaat ovat asioidessaan kertoneet paljon erilaisista häiriöistä. Toivon, että yhtiön 
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tulevaisuudessa asukas näkyy läpi yhtiön organisaation myös asiakkaana ja palkanmaksajana. 

Teknisen isännöitsijän lisäksi olisi tarpeen olla vaikkapa asukasisännöitsijä. Mielestäni on ilman 

muuta selvää, että tämän kokoisessa yhtiössä tarvitaan sellaista henkilöä, joka voi ja haluaa avustaa 

asukkaita erilaisissa häiriötilanteissa, vaikka ei puhuttaisi edes vuokranmaksusta. Vaikka 

Vuokrataloilla on ollut hyvin suorapuheinen tapa ottaa kantaa asioihin, olen voinut ottaa sinne 

yhteyttä aina tarvittaessa. Kiireen keskellä huumorillakin on sijansa työntekijöiden arjessa. 

Yhteystietoni on laitettu yhtiön nettisivuille vuoden 2007 alussa ja ajoittain kiinnitetty tiedotteita 

talojen ilmoitustauluille. 

 

Jyväskylän Vuokra-asuntojen kanssa olen tehnyt kaikkein eniten ja parasta yhteistyötä. Heidän 

ohjauksensa on tapahtunut kutakuinkin samalla tavalla alusta asti. Yhteistä työtä on tehty eniten 

vuokranmaksuvalvonnan ja asukasisännöitsijöiden kanssa. Asukasvalinnan kanssa on keskustelu 

asiakkaiden asunnonhakuasioissa ja alun ihmettelyn jälkeen yhteistyö on löytänyt uomansa. 

Asukasisännöitsijöiden tullessa teknisten isännöitsijöiden lisäksi, yhteydenpitoni helpottui 

huomattavasti. Huolimatta tavattomasta kiireestä, on tärkeisiin asioihin voitu pysähtyä. Joskus on 

tuntunut kiusalliselta, kun on joutunut varmistelemaan saldoja ja toteutuneita maksuja ja on teettänyt 

toisilla sen vuoksi työtä, mutta sille ei ole voinut mitään ja varmistelua olisi pitänyt tehdä ehkä vielä 

enemmän. JVA käyttää perintätoimistoa vuokravelkojen perinnässä. Kun perintä toimi vielä 

Jyväskylässä, saatettiin velkatilanteissa tehdä mielestäni hienoja sopimuksia. Joustoa löytyi tarpeen 

mukaan ja minä pyrin huolehtimaan lyhennyksistä. Kun käytettävä perintätoimi siirtyi 

pääkaupunkiseudulle, tapahtui oman työni kannalta joitakin oleellisia asioita, mm. yhteyshenkilöt 

vaihtuivat muutamaan kertaan ja sain selvittää omaa rooliani useaan kertaan. JVA ja perintätoimisto 

sopivat asioista, joista minä kuulin vähän myöhemmin. Joskus hermostutti vietävästi eikä se ole 

hyvätapaista. Kuitenkin etelän mallin mukaankin on voitu tehdä toimivia sopimuksia vaikka harjoittelu 

vei aikaa. Vuonna 2006 tilanne oli omalta kannaltani hankalin, tänä vuonna olen jo osannut vähän 

paremmin. Toivoin ja olen esittänytkin JVA:lle, että toiminta-aikaa olisi jäänyt hieman enemmän 

ennen rästin lähtöä perintätoimistoon, koska sen jälkeen on ohjeena ollut, että perintätoimiston 

kanssa sovitaan tulevatkin vuokrat. Asiakkaan, jos minunkin, on ollut vaikea välillä ymmärtää, että 

miten mistäkin voi sopia. Itse en usko, että tiukentuvat perintätoimet sinällään tulevat vähentämään 

vuokravelkojen määrää. Varhainen puuttuminen, mm. yhteydenotot asukkaaseen ja yleisen 

asenteen muokkaaminen sen sijaan voisivat tuoda paremman tuloksen. JVA:n asukkaiden 

mahdolliset häiriöilmoitukset on ohjattu asukasisännöitsijöille. JVA:n nettisivuilla on ollut 

yhteystietoni alusta asti ja asukaslehdessä säännöllisesti jotakin mainintaa. Yhtiö on lisännyt 

panostustaan asiakaspalveluun uuden asiakaspalvelupäällikön avulla ja lainaan tähän hänen 
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kommenttiaan jostakin keskustelustamme: ”Vuokrataloyhtiö voi niin hyvin kuin sen asukas voi.” 

Voiko sen paremmin sanoa? 

 

6.6 Mitä nyt, kun puuro on syöty? 
  

Olen vuosien aikana muodostanut mielipiteeni siitä, missä tämän toiminnan paikka olisi. Olen 

esittänyt siitä erilaisia näkemyksiä. Ensin on oltava selvä, mitä asumisneuvojan tehtäviksi halutaan.  

Tämän hankkeen kehittämistä seudulliseksi mietittiin v. 2004. Se olisi voinut toimia hyvin, mutta 

monta kuntaa, monta eri viranomaistahoa, monia eri yhtiöitä ja toimintakulttuureita… 

Asumisneuvojan toiminta olisi käsittääkseni erittäin mielenkiintoista, mutta voitaisiinko mennä näin 

lähelle asiakasta vai tulisiko toiminnasta etäisempi? Asiakkaita olisi todennäköisesti suurella kirjolla 

ja osaamista tarvittaisiin todella laajasti. Asiakkaiden omatoimisuutta ja osaamista ja jaksamista 

pitäisi olla, jotta osaisivat hakeutua palveluun ja hyötyä siitä. 

 

Jos palvelu olisi sosiaalitoimessa, kaikkein eniten minua on mietityttänyt se, että miten asiakkaita 

autettaisiin ja miten heidät löydettäisiin, jos he eivät ole sosiaalitoimiston asiakkaita ennestään? 

Minulla on asioinut hankkeen aikana monia sellaisia asiakkaita, jotka ovat joskus pettyneet 

asioinnissaan tai eivät halua hakea ”sosiaaliapua” vaikka heillä voisi olla mahdollisuus saada 

toimeentulotukea. Kaikki asumisneuvonnan asiakkaat eivät ole sosiaalitoimiston asiakkaita eikä 

toisin päin. 

 

Nykyisellä paikalla kolmannella sektorilla vaaditaan myös asiakkaalta omaa kykyä ja jaksamista 

ilmaantua asiakkaaksi. En ole voinut etsiä heitä mistään. Asiakkaat antoivat palautteessaan 

kannanottonsa nykyisen palvelupaikan puolesta. Suurin pelko tuntui olevan se, että toiminnan 

puolueettomuus kärsisi muualla. Luultavasti ei ole kuitenkaan kysymys paikasta, vaan tavasta tehdä 

työtä. Hyvää palvelua ja luottamuksellista palvelua voidaan toteuttaa missä vain. Nykyisen mallin 

mukaan olen kokenut olevani hyvin irrallinen ja yksinäinen toimija. 

  

Asumisneuvoja, joka olisi vuokrataloyhtiön palkkalistalla, voisi seurata velkaantumistilannetta, ja 

tehdä myös ns. etsivää työtä muissakin asumisongelmissa ja -tarpeissa ja sitä kautta vaikuttaa 

ennaltaehkäisevästi. Vuokrataloyhtiössä on paljon hiljaista tietoa, jonka perusteella ongelmiin voi 

tarttua. Tietoa on kaikilla asukkaitten kanssa tekemisissä olevilla, vaikka se tulisi ulos vain 

sivulauseessa. Tietenkin yhtiöissä on tietoa, josta ei ääneen voi puhua. Sitä olisi asumisneuvojankin 
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tieto, koska luottamus pitäisi voida säilyttää. Yhteistyön sosiaalitoimiston kanssa pitäisi olla aitoa ja 

yhteistä työtä asiakkaan tilanteen hyväksi silloin, kun siihen on tarvetta.  

 

Mikä sitten tekisi tästä työstä aivan ihanteellisen ja minun unelmatyöni? Olen saanut paljon 

myönteistä palautetta asiakkailta, joten se asia lienee jollakin tavoin kunnossa, huomioiden sen, että 

oikeassa elämässä ei voi kaikkia auttaa. Yhteistyökumppaneilta olen saanut myönteistä palautetta. 

Tarvetta toiminnalle kuuluisi olevan. Uudet asiakkaat ovat saaneet välillä aivosolmuni kipparaan ja 

se on pitänyt omaa mielenkiintoani yllä. Olen joutunut ottamaan uusista asioista selvää ja oppinut 

paljon, sekä arvioinut, arvioinut ja arvioinut. Jos olen raapinut tuskissani päätäni, olen tehnyt sen 

yksin. Unelmatyössäni asumisneuvojana minulla olisi tiivis verkosto ja se seisoisi kanssani. 

 

7 LOPUKSI 
 

On toivottu sekä lähi-, että johtoryhmäni tahoilta joitakin selkeitä toimintaehdotuksia. Kohdassa 

pitänee tehdä oletus tämän kaltaisen palvelun olevan olemassa tulevaisuudessakin, olkoon se sitten 

millä nimikkeellä tai missä toimintaympäristössä tahansa. Alla muutamia sellaisia ajatuksia, joita on 

eri tilanteista johtuen noussut esiin. Osaa ehdotuksista kohteeksi mainittu taho ei voi itse toteuttaa, 

mutta voisi olla eteenpäin vievänä toimijana. 

 

Vuokranantajille: 

• Uusille vuokralaisille non-stop – koulutukset talossa asumisesta. Samalla henkilökunta ja 

talon tavat tulevat tutuiksi.  

• Asukasvalinta- ja asumisneuvontayhteistyön kehittäminen. Asumisneuvojilla on yleensä 

sosiaalipuolen koulutusta ja kokemusta. 

• Hyvän perintätavan mukaan asiakkaalle on syytä ennen oikeudellisia toimenpiteitä antaa 

mahdollisuus hoitaa velkaansa tekemällä maksusopimuksen velastaan. 

• Luottotietohäiriöiden tarkoituksenmukainen käyttö, jotta asunnon saaminen ei esty tai 

vaarannu kaikkien merkintöjen vuoksi. 

• Vaikuttaminen asuinympäristön turvallisuuteen pitämällä asuintalot siisteinä ja pihat 

valaistuina. Yhteistyö muiden asuinalueen toimijoiden kanssa. 

 

Sosiaalitoimille: 
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• Kuntien ja eri yksiköiden välisen yhteistyön selkeät linjanvedot, joissa on kuitenkin 

tilannekohtaisen harkinnan mahdollisuus ja asiakas voi kokea tulleensa kohdelluksi 

päätöksenteossa tasapuolisesti sekä oikeudenmukaisesti. 

• Asiakkaan palveluun ohjaamisessa on tuotava selkeästi esiin: miksi ohjattu, mikä odotus, 

mikä tarve ja kenen tarve. Asumisneuvoja tms. toimija aidoksi kumppaniksi, jos on yhteinen 

asiakas.  

• Toimeentulotuen ja etuuskäsittelyn sijoittaminen Kelan palveluihin, jotta sosiaalitoimi 

vapautuu sosiaalityöhön. Kun asiakkaan tilanteessa ei ole toimeentulotuen suhteen 

muutostarpeiden tarkastamista kuukausittain, olisi tuen maksaminen Kelan kautta asiakkaan 

normaaliutta lisäävä. Toimeentulotuen vajaakäytölle tällainen normaalius voisi olla myös 

eduksi. 

• Palveluohjaajia lisää. Kuokkalan alueella sellaista ei ole ollut ja muutoinkin työ- ja 

asiakasmäärä tuntuu olevan kohtuuton nykyisille palveluohjaajille. 

 

Maahanmuuttajapalveluille: 

• Erityistä opastusta tulevaan elämänvaiheeseen, jolloin siirrytään aluesosiaalityön piiriin. 

• Kaikille asiakkaille asumisasioiden ja talouden neuvontaa 

 

Talous- ja velkaneuvonnalle: 

• Kaikenkansan helppoa talousneuvontaa erilaisille ryhmille. 

 

Kouluille ja oppilaitoksille:  

• Varsinkin sosionomiopintoihin liitettäväksi asumisneuvonnallista otetta ja opetusta. Pääosa 

asumisneuvojista on sosionomeja. 

• Peruskouluihin arjen taitojen opetusta niin raha-, kuin asumisasioissakin  

(siivoaminen, kokkaaminen, häiriötön asuminen, oman asuinympäristön kehittäminen).  

 

Terveys-, mielenterveys-, päihde- ja työllistämispalveluille: 

• Asumisasia on iso osa asiakkaiden elämästä, joten lisää yhteistä työn kehittämistä, 

yhteydenottojen lisäämistä ja vuorovaikutuksen mahdollistamista.  

• Asumisen teemallisia pienkoulutuksia. 

 

Seurakunnille: 

• Sosiaalitoimen kanssa linjaus talousavustuksista. 
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• Diakoniarahaston kautta myönnettyjen avustusten ehto edunvalvonnasta pois, jos siihen ei 

ole selkeää perustetta, koska ylivelkaantumien sinällään ei ole sille peruste. 

• Yhteiskunnallista keskustelua köyhyydestä lisää. 

• Seurakuntien asukasvalinnassa huomio asunnon tarpeeseen enemmän kuin luottotietoihin. 

 

Maistraatille: 

• Lisää edunvalvojia, jotta asiakkaille on riittävästi aikaa. 

• Välitystilin tai vastaavan kevyemmän tukijärjestelmän kehittämistä sosiaalitoimen kanssa. 

 

Kaikille yhteisesti: 

• Lomakkeet ja päätökset selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi tai asiakkaalle työntekijän 

neuvonta-aikaa niiden täyttämiseen. Lomakkeista voi konsultoida Keski-Suomen Erilaiset 

Oppijat -yhdistyksen kanssa. Neuvonta ja ohjaus helposti saavutettaviksi. 

• Tehdään varhainen, napakka puuttuminen, suunnitellaan hyvin, toimitaan 

moniammatillisesti, käytetään joustavaa ja asiakasta kuulevaa työotetta ja annetaan 

pitkäkestoista tukea tarvittavalla intensiteetillä. Annetaan asiakkaan omalle roolille tilaa, jotta 

hän voi ottaa vastuuta tilanteestaan nyt ja tulevaisuudessa kykyjensä mukaan.  

• Asumisasioiden neuvontaa riittää kaikille tahoille. Siihen ei ole yksinoikeutta tai velvollisuutta 

kenelläkään yksittäisellä henkilöllä tai organisaatiolla. Mielestäni on turha keskustella siitä, 

kenen tällaista toimintaa kannattaisi rahoittaa, eli kenelle asukkaiden ongelmat kuuluvat.  

Mielestäni voittaja on se, joka auttaa ensin. Lisäksi tarvitaan yhteistä keskustelua, 

näkemystä, kehittämistä, päätöksentekoa ja kaikki mahdollinen osaaminen. Tehdään työtä 

sitten asumisneuvontana, sosiaalisena isännöintinä, asumisen ohjaamisena, tms. niin 

kaikkien toimintojen tarkoituksena on tukea asiakasta asumisen onnistumisessa. 
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11 REIJO PESOSEN KOMMENTTIPUHEENVUORO  
 

Reijo Pesosen on toiminut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toiminnanjohtajana vuosina 2001–2004. 

Alla hänen kommenttipuheenvuoronsa Pirjo Hoppania-Pantsun asumisneuvojatoimintaa koskevaan 

raporttiin.  

 

 

Motto: ”Vuokrataloyhtiö voi niin hyvin kuin sen asukas voi” 

  JVA:n asiakaspalvelupäällikkö, raportin sivu 47 

 

Miksi työelämästä eläkeläiseksi siirtyneenä olen lupautunut kirjoittamaan kommenttejani raporttiin? Luettuani 

Pirjo Hoppania-Pantsun hyvän kuvauksen siitä, mitä kuusi vuotta kestäneen asumisneuvojatyön aikana 

tapahtui ja millaisia olivat tulokset, olin pääosin tyytyväinen, mutta muutamat asiat herättivät minussa jälleen 

ihmetystä. Eräs niistä on se, että edelleen nähdään vuokra-asuntojen omistajatahoilla, että rahoitusta ei löydy 

tämäntapaisen toiminnan jatkamiseen ja vakiinnuttamiseen. 

 

1 Yhteyteni asumisneuvojatyöhön 

 

Olin toimiessani yleishyödyllisissä rakennuttajayhteisöissä toimitusjohtajana saanut tietoja Norjasta, jossa 

sosiaalinen isännöinti oli jo saanut jalansijan ja hyväksynnän asuntoaluetyössä. Tunsin, että asukkaiden 

Norjan mallin tapainen auttaminen asumiseen liittyvissä asioissa voisi olla hyvä tapa asumisviihtyvyyden ja – 

turvallisuuden kohentamiseksi yleisemminkin asuntoalueillamme. Vuonna 1983 käynnistyi Jyväskylän 

yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella tutkimus siitä, mitä sosiaalinen isännöinti on ja miten sen oppeja 

voidaan soveltaa meillä esimerkiksi Kuokkalan asuntoalueella, jonka rakentaminen oli voimakkaasti 

alkamassa. Tutkija Ensio Syrjäsen raportti ”Kohti sosiaalista isännöintiä, kiinteistönhoidon kehittämisraportti” 

(Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia n:o 37, 1985) oli ensimmäinen selvitys Norjan 

mallista ja sisälsi ajatuksia, mitä toiminta voisi olla suomalaisilla asuntoalueilla. 

 

Syrjäsen jatkotutkimuksen myötä käynnistyi kokeilu Jyväskylän Kuokkalassa vv. 1988–90. Kokeilun päätyttyä 

valmistui Terttu Nupposen tutkimus ”Raportti sosiaalisesta isännöinnistä Jyväskylän Kuokkalassa” (Jyväskylän 

yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja 48 1991). Kokeilu ei kuitenkaan johtanut jatkotoimintaan. Syitä oli 

useita. Ne näkyvät selkeinä Nupposen raportissa. Mielestäni suurin ongelma tuossa vaiheessa oli, ettei 

huoltoyhtiössä osattu antaa arvoa muulle kuin kiinteistöjen talouden ja kunnon hoitamiselle. Asukkaiden 

hyvinvoinnin ei katsottu liittyvän heidän työhönsä. 

 

1990–luvulla olin mukana tekemässä muutamia selvityksiä ja kokeiluja, joita toteutettiin eräissä Helsingin 

seudun huoltoyhtiöissä ja Sulun Kiinteistönhoito Oy:ssä Jyväskylässä. Muutamissa tutkimuksissa ja 

kokeiluissa toimimme joko Hanna-Leena Pesosen tai helsinkiläisen Ulla Saarenheimon kanssa työpareina. 
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Työn tuloksena syntyi paljon uusia ideoita siitä, mitä tehtäviä ja miten sosiaalisessa isännöinnissä olisi 

mahdollista hoitaa.  

 

Eri vaiheissa 1990–luvulla palattiin miettimään onko käsite ”sosiaalinen isännöinti”, joka on suora käännös 

skandinaavisten kielten ”social förvaltning” – nimestä meille sopiva ja kuvaako se sitä työtä, mistä on kysymys. 

Oli ilmassa erilaisia variaatioita kuten ”kiinteistönhoidon asukaspalvelut” ja ”asukasapu”, mutta mikään niistä 

ei vakiintunut. 

 

1990–luvun lopulla näytti siltä, ettei asuntoalueiden laajemmalla asukaspalvelulla ole edellytyksiä ainakaan 

vielä vakiintua. Mutta yllättäen ehkä ongelmien lisääntymisen johdosta syntyikin vuosituhannen vaihteessa 

uusia kokeiluja eri puolilla Suomea. Pidettiin seminaareja, kerrottiin näkyvästi mm. Kontulan sosiaalinen 

isännöinti – toiminnasta ja monista muista. Nimi sosiaalinen isännöinti on osin säilynyt ja osin muuntunut mm. 

asumisneuvonnaksi. 

 

Lähtötilanteesta on siis kulunut jo 24 vuotta. Ja edelleen ollaan vain kokeiluasteella! Sopii kysyä, onko tässä 

ideassa yleensä mitään järkeä vai ollaanko oltu tässä asiassa asian edellä? Pitääkö ongelmien ns. kaatua 

päälle tai odottaa alan toimijoiden vaihtumista?  

 

2 Asumisneuvojatyö Jyväskylässä ja Jyväskylän maalaiskunnassa vv. 2002 – 2007 

 

Monien neuvottelujen ja keskustelujen tuloksena projekti käynnistyi vuoden 2002 alussa. Seuraavassa esitän 

muutamia huomioita hankkeen työstä. 

 

o Asiakkaiksi rajattiin vuokratalojen asukkaat, ja asuntoaluekohtaisuudesta luovuttiin.  

o Käsite ”asumisneuvoja” olisi mielestäni ollut osoitus tehtävän laajuudesta, mutta käytännössä 

asumisneuvoja on joutunut käyttämään melkein kaikki voimavaransa vuokralaisten 

vuokranmaksuongelmien ratkaisuun. Ennaltaehkäisevään työhön ei ole ollut resursseja, vaikka se 

asumisneuvojan mielestä olisi ollut hyvin oleellinen osa työstä (s. 7). Tässä työssä on lähes kokonaan 

ollut kyse jo syttyneen tulipalon sammuttamisyrityksistä.   

o Asiakkaista ei ole ollut ainakaan puutetta, mutta apua on osattu usein tulla hakemaan vasta sitten kun 

ollaan jo suurissa vaikeuksissa.  

o Ulkopuolinen seuranta tai tutkimus on puuttunut. Asumisneuvoja kokee sen puutteena.  

o Asiakaspalautetta on saatu parilla kyselyllä. Vastausprosentin pienuus ei anna mahdollisuutta kovin 

tiukkoihin johtopäätöksiin, mutta positiivisuus ja kiitollisuus asumisneuvontatyötä kohtaan näkyvät 

selvästi. 

o Vuokrarästien perinnän onnistuminen näyttää sujuneen eri keinoja käyttäen melko hyvin. Mutta on 

huomattava, ettei euroina ole mahdollista tarkoin kuvata asumisneuvojan työn tuloksia.  
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o Asumisneuvoja kokee olleensa työssään yksinäinen: viitekehykset ovat olleet vähäisiä tai ne ovat 

puuttuneet. Asiakkailta ja osalta yhteistyökumppaneita on kyllä tullut yleensä positiivista palautetta. 

 

3 Toiminnan vaikuttavuus 

 

Raportin kohdassa 4.1 käsitellään toiminnan vaikuttavuutta. Haluan tässä nostaa asian merkityksen 

korostamiseksi esiin vielä muutamia asumisneuvojan kirjaamia ajatuksia ja lisäten omia kommenttejani. 

 

o Jokaisesta häädöstä aiheutuu vuokranantajalle lisäkuluina yleensä saamattomat vuokrat asunnon 

tyhjänä oloajalta ja asunnon korjauskustannuksina.  Ja kustannusten lopullisia maksajia ovat muut 

vuokralaiset. 

o  Asiakkaan kannalta on tapahtunut napakoitumista ja ongelmasta on helpommin selvitty, jos uusi 

vuokravelkatilanne on tullut. 

o  Asukas välttyy monilta muilta ongelmilta, kun asuntoasia on kunnossa. Työn saanti paranee, vältytään 

terveydellisiltä ongelmilta ja syrjäytymiseltä. Eli kunnollisen elämänlaadun perusta on kelvollinen 

asunto. Jos se puuttuu, on helposti kaikki hukassa. Ja silloin maksumieheksi nousee yhteiskunta. 

o Lasten hyvinvoinnin turvaaminen. Olen aina kaikissa yleishyödylliseen asumiseen liittyvissä 

tehtävissäni ja työttömyyden vähentämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä koskevissa projektitöissäni 

pyrkinyt korostamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin merkitystä.  Valitettavasti köyhyys, huono-

osaisuus ja syrjäytyminen ovat helposti periytyviä. Millaiset oman hyvän elämän lähtökohdat ovat 

lapsilla, jotka häädettyjen vanhempien mukana elävät usein toistuvassa muuttorumbassa ja jopa 

joutuvat vanhempien asunnottomuuden takia huostaan otetuiksi.  Raportissa todetaan, että jokainen 

huostaan otettu lapsi maksaa yhteiskunnalle 110 – 360 € vuorokaudessa.  

o Kuten aikaisemmin olen todennut, on vuokransaatavien tehokkaamman perinnän onnistumisen 

euromääriä vaikea yksiselitteisesti esittää. Raportissa todetaan, että asumisneuvojan asiakkaiksi 

tulleiden vuokravelat ovat olleet yhteensä n. 348 000 euroa ja niistä on saatu asumisneuvojan 

avustavin toimenpitein perityksi n. 258 000 euroa eli n. 74 %, mutta raportointien jälkeiset maksut 

nostavat prosentin n. 80:een. 

 

4 Pohdintaani 

 

Ensimmäinen ajatukseni raporttia lukiessani oli, että hyvä kun tämäkin on tehty ja hyviä kokemuksia uusista 

toimintatavoista on saatu. Pirjo Hoppania-Pantsun työ on ollut varsinaista puurtamista ja vaatinut oikeata 

asennetta, välittämistä, uskoa asian tärkeyteen, ammattimaista otetta ja uusien innovaatioiden etsimistä. Siitä 

hänelle suuret kiitokset. Valitettavasti en itsekään vielä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toiminnanjohtajana 

projektin alkuvuosina ehtinyt riittävästi olemaan asumisneuvojan tukena. Joka tapauksessa Pirjo Hoppania-

Pantsu on tehnyt hyvää ja ansiokasta työtä. Kuitenkin hänellä olisi tullut olla riittävän asiantunteva työpari koko 
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projektin ajan. Oma aika olisi ollut mahdollista silloin käyttää entistä enemmän yhteyksien luomiseen, 

asiakasneuvotteluihin ja edes jonkin verran ennaltaehkäisevään työhön. 

 

Sitten haluan nostaa esille vielä muutamia ajatuksiani tästä kokonaisuudesta ja tulevaisuudesta: 

 

4.1  Asumisneuvontatyön merkitys 

 

Jo näinkin rajoitetusti ja rajallisin resurssein hoidettu neuvontatyö on osoitettu ensiarvoisen tärkeäksi ja 

arvokkaaksi niin asukkaiden, vuokranantajien kuin viranomaisten taholta. Viittaan edellä kohtaan 3 toiminnan 

vaikuttavuus. Pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen, asunnottomuus ja köyhyys ovat rikkaassa Suomessa 

vuosi vuodelta lisääntyneet. Tarvitaan uusia innovaatioita sekä välittämisen, ohjauksen ja neuvonnan 

lisäämistä. Tehokkaasti hoidettuna se on pitkällä aikavälillä taloudellista toimintaa koko yhteiskunnalle. 

 

4.2 Asuntoaluekohtainen työ 

 

Sosiaalisen isännöinnin perusidea oli asuntoaluekohtaisuus. Työotteen tulisi silloin olla laajempi, koska palvelu 

kohdentuisi niin vuokra- kuin omistusasujiin. Ongelmat näissä ryhmissä ovat osittain erilaisia, mutta 

yksinäisyys, sairaudet, työttömyys, liikuntakyvyttömyys jne. saattavat kohdata ketä tahansa. Mielestäni olisi 

jälleen aika niin huoltoyhtiöissä sekä viranomais- ja vuokranantajatahoilla uuteen arviointiin.  

 

4.3 Kiinteistöyhtiöiden, huoltoyhtiöiden ja viranomaisten asenteet 

 

Raportista voi lukea, että useilla tahoilla on toiminnan aikana käsitys asumisneuvojatoiminnan merkityksestä 

muuttunut positiivisemmaksi. Kuitenkin tekstistä voi päätellä, että kaikki eivät ole täysin hyväksyneet toimintaa. 

Onko vieläkin ollut ajatuksena se, että vastataan kiinteistöistä ja taloudesta ja jos vuokralainen ei maksa 

ajallaan, vaihdetaan vuokralaisia? Tällöin ei mielestäni ajatella asioita loppuun. Katso motto tekstini alussa. 

Olisiko koulutuksissa otettava kokonaisvaltaisemmin esille vuokra-asumisen ja yleensä asumisen merkitys ja 

niihin liittyvät toimenpiteet eri tehtävissä toimivien kohdalla? 

 

Valitettavasti tähän projektiin ei ole liittynyt tutkimusta. Ammattitaitoinen tutkija olisi voinut selvittää myös 

esimerkiksi haastatteluin ne todelliset intressit ja asenteet, jotka vallitsevat yhteistyötahojen ja 

asunnonomistajien puolella. Vieläkään ei olisi ehkä liian myöhäistä. Vai onko projektin materiaali jo hävitetty? 

 

4.4 Asumisneuvojan työyhteisö 

 

Pirjo Hoppania-Pantsun työpaikka ja projektin hallinnointi on ollut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ssä. Hän 

pohtii itsekin raportissa sitä, olisiko hänen ollut parempi olla jonkun vuokranantajayhteisön tai viranomaisen, 
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esimerkiksi sosiaalitoimen, tiloissa. Asukaspalautteen mukaan he pitivät vallinnutta käytäntöä mm. 

puolueettomuuden takia parhaana. 

 

Jos toiminta tapahtuu laajalla alueella useiden vuokranantajayhteisöjen ja kuntienkin alueella, näyttäisi joku 

merkittävä kolmannen sektorin yhteisö sopivimmalta. Jos taas asumisneuvonta tai sosiaalinen isännöinti 

tapahtuu tietyllä asuntoalueella, lienee huoltoyhtiön toimisto tai paikallinen sosiaalitoimisto (jos sellainen on) 

sopiva sijoituspaikka.  

 

4.5 Mistä rahoitus? 

 

Projektin kuuden vuoden toiminta-aikana ovat projektin kokonaiskustannukset olleet 261 384 € eli 3,55 € 

asuntoa kohden vuodessa (kohta 4.4). Asuntojen määräksi on otettu kaikkien maksaneiden 

kiinteistönomistajayhteisöjen vuokra-asuntojen lukumäärät. Jos oletetaan, että keskimääräinen asuntojen 

koko on 60 asuntoneliömetriä, on kustannus asunneliömetriltä 0,059 € vuodessa ja 0,0049 € 

kuukaudessa.  Kuukausikustannus asuntoneliömetriltä on entisiksi markoiksi muutettuna n. 2,94 penniä. 

Aikanaan 1990-luvulla Sulun Kiinteistönhoito Oy:n esimerkkitapauksessa asuntoaluekohtaisessa 

sosiaalisessa isännöinnissä laskimme kustannusvaikutuksen olevan n. 5 penniä/asuntoneliömetri 

kuukaudessa kun otetaan mukaan kaikki asuntoalueen asunnot. 

 

Mielestäni ei ole perusteita sanoa, ettei asumisneuvontatoiminnan jatkamiseen ole taloudellisia 

mahdollisuuksia. Jokaisen vuokra-asunnon vuokraan on mahdollista talousarvioissa lisätä 

asumisneuvojakustannuksina esimerkiksi 0,02 euroa asuntoneliömetriltä kuukaudessa 

(kokonaisvuokra lienee 8 – 10 €/as.m2/kk). Tällöin olisi riittävästi resursseja palkata ainakin kaksi henkilöä, 

jolloin voidaan jo tehdä jonkin verran myös ennaltaehkäisevää työtä.  

 

Rahoituksen tulee olla täysin avointa. Maksu on näyttävä kaikille vuokralaisille annettavissa tiedoissa ja 

samalla perusteltava, mitä hyötyä kaikille maksajille on siitä, että esimerkiksi häädöiltä vältytään. En usko 

syntyvän vastustusta. Ja viranomaisten osuus kustannuksista voitaisiin tässä mallissa unohtaa maksajina, 

mutta ei tärkeinä yhteistyökumppaneina. 

 

Lopuksi: Tällainen työ on hyvin tärkeää. Se on työtä vähävaraisempien lähimmäistemme paremman 

tulevaisuuden puolesta. Ja lasten ja nuorten puolesta. Laajemmassa sosiaalisessa 

isännöinnissä edunsaajiin voidaan lukea myös mm. yksinäiset, vanhukset, pysyväissairaat ja 

tilapäisavun tarvitsijat. 

 

 Uskon, että sosiaalinen isännöinti, asumisneuvonta, saa vielä yleisen hyväksynnän pysyvänä 

toimintana yhteiskunnassamme. Olisi jo aika seurata muiden pohjoismaiden esimerkkiä.  
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