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KIITOKSET 
 

Kuten tutkimukseni osoittaa, vuorovaikutuksessa rakentuu monenlaisia merkityksiä. Sanat eivät 

ole riittäviä kuvaamaan sitä tukea ja kannustusta, jota olen saanut osakseni ja joka on 

mahdollistanut työni valmistumisen. Väitöskirjani ohjaajat, Kirsi Juhila ja Arja Jokinen, olette 

olleet työni kantavat voimat. Olen ollut etuoikeutettu, koska olen saanut kulkea teidän 

jalanjäljillänne niin vuorovaikutuksen- kuin asunnottomuustutkimuksen perinteessä. Kirsi, olen 

aina ajatellut sinua enemmän kanssakulkijanani kuin ohjaajana, ihmisenä, joka olet tukenut minua 

kokonaisvaltaisesti työni eri vaiheissa. Kiitän Kirsi sinua koko sydämestäni. Arja, terävillä 

kommenteillasi ja metodologisten kysymysten asiantuntijuudellasi olet vienyt työtäni eteenpäin ja 

vaatinut minulta aina hieman enemmän, kiitos siitä. Kirsi ja Arja, ohjaajina olette täydentäneet 

toisianne kuin huomaamatta. Suuri kiitos teille yhteisistä ohjaushetkistämme.  

Haluan kiittää väitöskirjani esitarkastajia, professori Sanna Väyrystä ja professori Anne Birgitta 

Pessiä väitöskirjani huolellisesta lukemisesta. Esitarkastuslausuntonne täydensivät toisiaan ja 

kannustivat minua luovempaan ja oman näköisempään työhön. Sanna Väyrystä kiitän suostumuk-

sesta vastaväittäjäkseni.  

Kiitos Kirsi Juhilan johtamille Suomen Akatemian tutkimusprojekteille Kontrollin ja tuen 

dilemma sosiaalityö käytännöissä (2005-2007) sekä Pitkäaikaisasunnottomuus ja Asunto 

ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa (2011-2015). On ollut merkityksellistä olla osana 

tutkijayhteisöä ja te pitkän linjan tutkijat olette olleet korvaamattomia tekstieni lukijoina ja 

kommentoijina. Riitta Granfelt, erityisen suuret kiitokset kuuluvat sinulle. Riitta, olet paitsi hyvä 

ystäväni, myös merkittävä tekijä työni valmistumiseen. Sinun ansiostasi työhöni on tullut paitsi 

uudenlaista asiantuntemusta, myös ymmärrystä ilmiön tulkintoihin. Sydämellinen kiitos koko 

Puistolan tiimille. Suvi Raitakari, olen saanut työskennellä kanssasi molemmissa projekteissa ja 

yhdessä tekemisemme on ollut opettavaista. Kiitos Suvi näistä vuosista ja auttamisenhalustasi, 

olen aina voinut kääntyä puoleesi. Kirsi Nousiainen, sinun asiantuntemuksesi ja tarkkanäköiset 

kommenttisi ovat vieneet työtäni eteenpäin, kiitos niistä. Irene Roivainen, kiitos vuosien varrella 

tarjoamastasi tuesta. Arvostan suuresti asiantuntemustasi diakoniatyön kysymyksissä. Suvi Krok 

ja Outi Välimaa, oli hienoa aloittelevana tutkijana päästä samaan tutkimusprojektiin kanssanne.    

Kiitos Kielen, toiminnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkijakoululle (SOVAKO), jossa 

sain väitöskirjani alkuvaiheessa esitellä papereitani. Tärkeimmäksi yhteisökseni muodostui 

kuitenkin Tampereen yliopiston sosiaalityön jatkokoulutusseminaari, jossa olen voinut vuosien 
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varrella esitellä papereitani ja keskeneräisiä ajatuksiani. Kiitos seminaarien vetäjille, Hannele 

Forsbergille, Kirsi Juhilalle ja Tarja Pösölle. Suuret kiitokset tutkijatovereilleni Rosi Enroos, 

Sinikka Forsman, Kirsi Günther, Suvi Holmberg, Minna-Kaisa Järvinen, Outi Kauko, Kaisa-Elina 

Kiuru, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario, Emma Vanhanen, Tarja Vierula ja monet muut. Teiltä 

olen saanut hyviä kommentteja väitöskirjaani sekä vertaistukea tutkijan arkeeni. Minna-Kaisa 

Järvinen, työtilan jakamisen lisäksi olet ollut hyvä ystäväni ja tukijani työni eri vaiheissa. On ollut 

hienoa kulkea tämä matka yhdessä alusta loppuun. Suvi Holmberg, myös sinun kanssasi on ollut 

ilo jakaa työtila. Rauhoittavan teen ohella olet jakanut hyviä kommentteja ja neuvoja. Kiitos niistä. 

Outi Kauko, kiitos ystävyydestäsi ja viime metreille asti ulottuneesta kannustuksestasi. Kirsi 

Günther ja Emma Vanhanen on ollut ilo tehdä kanssanne töitä ja kiitos arvokkaista 

kommenteistanne. Sirpa Saario kiitos tuoreena tohtorina tarjoamistasi hyvistä käytännön 

vinkeistä, joita olen yrittänyt parhaani mukaan toteuttaa. Suuri kiitos kuuluu myös koko 

sosiaalityön työyhteisölle. Yhteisillä aamukahveilla ja lounailla olette tarjonneet uudenlaisia 

näkökulmia, lähteitä, kannustusta, ruokaresepteistä puhumattakaan. Olen nauttinut ja ennen 

kaikkea nauranut seurassanne, kiitos siitä. Seija Veneskoskea kiitän tutkimukseni viimeistelystä 

painokuntoon. 

Haluan kiittää Kirkon tutkimuskeskusta, Suomen Kulttuurirahastoa, Tampereen yliopiston 

tukisäätiötä sekä Emil Aaltosen säätiötä tutkijastipendeistä. Taloudellinen tuki on mahdollistanut 

minulle väitöskirjan tekemisen. Helsingin Diakonissalaitosta kiitän julkaisuapurahasta. 

Helsingin Diakonissalaitos, olen kiitollinen teille siitä, että olen päässyt tutkimaan maailmaa, 

jolla on ollut suuri vaikutus elämääni. Olette lukeneet ja kommentoineet tekstejäni, mikä on ollut 

minulle arvokasta. Kiitos Kirsti Rinta-Panttila, Jaana Föhr ja Tapio Tähtinen.   Kiitos naistyön 

henkilökunnalle, otitte minut kauniisti vastaan ja esittelitte minulle maailman, jota en olisi voinut 

tavoittaa ilman teidän tukeanne. Ennen kaikkea haluan kiittää kaikkia teitä naistyön naisia, jotka 

osallistuitte naistyön toimintamuotoihin. Kuljette mukanani tarinoina, joihin eivät sanat riitä. 

Kiitos luottamuksestanne. 

Kiitos rakkaat ystäväni, Heidi Liukkonen, Tuuli Tammisalo-Savolainen, Riitta Pekkala, Hilkka 

Pirhonen. Te olette perheinenne olleet tukenani jo ennen väitöskirjaa ja olette lähelläni myös 

tulevaisuudessa. Kiitos vuosikymmenien ystävyydestä ja lastenne tuomasta ilosta. Kiitos myös 

naapurini Tiina Vaittisen perheelle, on ollut tärkeää saada tutkijan vertaistukea tien toiselta 

puolelta. Kiitos sosiaalityöntekijöille, erityisesti Pirjolle, Teijalle, Marjalle, Pialle, joiden kanssa 

olen saanut työskennellä ja ennen kaikkea keskustella sosiaalityön ammatillisista kysymyksistä. 

Olette opettaneet minua paljon.   
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Suuri kiitos kuuluu äidilleni Eeva Haahtelalle. Olet aina uskonut minuun, tukenut tekemiäni 

valintoja ja ennen kaikkea kannustanut kaikessa, mitä olen tehnyt. Kaiken lisäksi olet ollut 

lapsilleni paras mahdollinen mummu ja mahdollistanut sen, että arkemme on pyörinyt silloinkin, 

kun ajatukseni ovat olleet väitöskirjassa. Kiitos myös isälleni Reino Haahtelalle kannustuksestasi 

opiskeluihini.  Väitöskirjani  oli  sinulle  tärkeä  asia  ja  on  valitettavaa,  ettet  ehtinyt  nähdä  työni  

valmistumista. Kiitos myös Leena ja Marketta Ahonen, Juha ja Irmeli Ahonen, te olette olleet 

tukenani lapsuudestani asti. Kiitos näistä vuosista ja ennen kaikkea lapsilleni tuottamasta ilosta. 

Veljeni Ilkka Haahtela, sinun innostuksestasi aloin opiskella sosiaalityötä Tampereella. Kiitos läpi 

elämämme jatkuneista yhteiskunnallisista keskusteluista. Irina Haahtela, kiitos tarjoamastasi 

kielenhuollosta. On etuoikeus, että perheessämme on äidinkielenopettaja. Vauhdikkaat veljenpojat 

Kasperi ja Konsta Haahtela ansaitsette erityiskiitokset yhteisistä hetkistämme vuosien varrella. 

Siskoni Heidi Haahtela, kiitän sinua ja perhettäsi siitä, että olette omalla esimerkillänne 

kannustaneet minua kirjoittamiseen. Kiitos Mari ja Tenho Rautiainen läsnäolostanne 

isovanhempina, sekä kiitos koko Rautiaisten perheelle.  

Anssi, tapasimme yliopiston käytävällä 15 vuotta sitten. Yhteinen taipaleemme ajan olen ollut 

ikinuori opiskelija. Kiitos arjen jakamisesta ja siitä, että rauhallisella olemuksellasi olet tarjonnut 

vastapainoa arjen luovuudelleni, joka ulottuu usein kasvimaalle, sienimetsään tai lasten 

harrastuksiin. Lapseni Fanni ja Juho, te olette ne tärkeimmät, joille tämän kirjan omistan. Olette 

tuoneet elämääni niin paljon iloa. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin siitä, että teidän kauttanne olen 

ymmärtänyt, mikä on elämässäni tärkeintä. Näin väitöskirja on saanut elämässäni ansaitsemansa 

paikan. 

Tammikuisessa kevätauringossa 2015 

Riikka Haahtela  
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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksessani olen halunnut mennä mahdollisimman lähelle yhteiskunnan marginaalissa eläviä 

asunnottomia naisia ja tarkastella naisten asiakkuuksien merkityksiä viimesijaisessa auttamis-

järjestelmässä, naistyön toimintamuodoissa. Naistyön neljä toimintamuotoa (tukipiste, 

valmennuskeskus, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä naisten asumisyksikkö) muodostivat 

diakoniaorganisaation asunnottomille naisille suunnatun, naistyöksi kutsutun kokonaisuuden 

vuosina 2005–2007. Etnografinen aineistonkeruu mahdollisti sen, että menin mukaan naistyön 

toimintamuotoihin osallistuvana havainnoijana. Osallistumiseni rakentui toimintamuotojen 

mukaisesti, sisältäen kahvittelua, toimintaryhmiin osallistumista, oppitunneilla istumista sekä 

työntekijöiden vierellä toimimista. Ihmettelyni ”mitä täällä tapahtuu?” mahdollisti moniaineksisen 

aineistonkeruun. Empiirinen aineistoni koostuu työntekijöiden (7) sekä naisten haastatteluista 

(39), havainnoimistani työntekijöiden ja naisten välisistä vuorovaikutustilanteista (76 kpl), 

projektin työntekijöiden kirjoittamasta päiväkirjasta (20 sivua), kenttäjaksoilla pitämästäni 

päiväkirjasta (85 sivua) sekä havainnoinnista kenttäjaksojen aikana.  

Väitöskirjani koostuu neljästä vertaisarvioidusta artikkelista ja yhteenvetoluvusta. 

Tutkimuksessani vastaan kysymykseen, millaisiksi asunnottomien naisten asiakkuudet rakentuivat 

naistyön eri toimintamuodoissa. Sitoudun etnometodologiseen sekä konstruktionistiseen 

käsitykseen, jonka mukaan asiakkuuksien merkitykset rakentuvat tilanteittain ja 

vuorovaikutuksessa tuotettuina. Ymmärrän työntekijöiden ja naisten vuorovaikutuksen paitsi 

kasvokkaisena kohtaamisena myös laajempana, organisaation ja asiakkaina olevien naisten 

suhteena. Artikkeleissa käyttämäni analyyttiset käsitteet (tulkintarepertuaari, identiteetti, 

selonteko ja kategoriapari) pohjautuvat diskursiiviseen psykologiaan, jonka avulla tarkastelen 

naistyön sosiaalisen todellisuuden rakentumista erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.    

Artikkeleissa paneudun asiakkuuksien merkityksiin eri tutkimuskysymyksin ja aineistoin. 

Homeless women’s interpretations of women-specific social work among the homeless people 

(2014) -artikkelissa tulkitsen asiakkuuksia naistyön lähtökohdan, sukupuolierityisen toiminnan 

näkökulmasta. Tulkintarepertuaarin käsitteen avulla paneudun siihen, miten monin eri tavoin 

haastattelemani naiset tulkitsevat toiminnan naiserityistä lähtökohtaa. Asunnottomien naisten 

osallisuudet ja identiteetit kuntoutumiseen tähtäävässä palveluketjussa (2008) -artikkelissa 

erittelen sitä, miten työntekijöiden ja naisten tulkinnat asiakkuuksista kohtaavat toisensa. 

Identiteetin käsitettä hyödyntäen tuon esiin sen, miten samansuuntaisesti työntekijöiden ja naisten 

haastatteluissa rakennetaan asiakkuuksia ja kysyn, voiko naistyön toimintamuotoja tulkita 
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palveluketjuna. Tehdä projektinsa tarpeelliseksi” – työntekijöiden selonteot asunnottomille 

suunnatun Naisten keskuksen elinkaaresta (2013) -artikkelissa kuvailen sitä, miten asiakkuuksien 

merkitykset vaihtelevat yhden naistyön toimintamuodon elinkaaren aikana. Tulkitsen sitä, miten 

työntekijät päiväkirjan selonteoissaan merkityksellistävät asiakkuutta projektin vaiheiden 

mukaisesti ja millaisia asiakkuuksia elinkaarimainen työskentely mahdollistaa. Työntekijöiden ja 

asiakkaiden kohtaamisia asumisyksikössä (2013) -artikkelissa analysoin havainnoimiani 

työntekijöiden ja naisten kohtaamisia. Kategoriaparin käsitettä hyödyntäen tutkin sitä, miten 

asumisyksikön arjen kohtaamisissa neuvotellaan asiakkuuksiin liittyvistä oikeuksista ja 

velvollisuuksista.  

Artikkeleiden tulosten yhteen luennassa hyödynnän diskursiivisen psykologian identiteetin 

käsitettä, jonka avulla kuvaan aikaan ja paikkaan sidottuja asiakkuusidentiteettejä. 

Asiakkuusidentiteetit tuovat esiin naisten ja palvelujärjestelmän välisen moninaisen suhteen. 

Naistyön asiakkuusidentiteeteillä on kaksi ääripäätä. Vahvat, toiminnan tavoitteiden mukaiset 

asiakkuudet tarkoittavat työntekijöiden ja naisten välistä yhteistä ymmärrystä ja merkitystä siitä, 

että toimintamuodot vastaavat naisten tarpeita. Työntekijät ja asiakkaana olevat naiset tulkitsevat 

kohtaamisen kokonaisvaltaiseksi, luottamukselliseksi ja turvalliseksi, minkä tausta johtaa 

mielestäni keskusteluun hengellisyydestä. Heikot, toiminnassa hyväksytyt asiakkuudet rakentuvat 

diakoniatyön peruslähtökohtien varaan ja tavoitteeseen siitä, että naiset kiinnittyvät edes jollakin 

tavalla naistyöhön.  Heikot asiakkuudet näyttäytyvät monelle naiselle tunteena poissaolosta, 

vaikka olisi samassa ajassa, tilassa ja paikassa muiden naisten sekä työntekijöiden kanssa. 

Tutkimuksen tulokset tekevät näkyväksi sen ympäristön, jossa naistyön asiakkuusidentiteettejä 

rakennetaan. Tutkimuksessani valotan naistyön kiinnipitävän ympäristön eri puolia, konkreettista 

vuorovaikutusta, hoivaa, huolenpitoa ja läsnäoloa sukupuolierityisessä ympäristössä, mutta myös 

henkistä, hengellistä ja tunnetason kosketusta. Tulokset määrittävät myös poissulkevan 

ympäristön piirteitä, mikä näkyy institutionaalisina hallinnan käytäntöinä sekä työntekijöiden 

palveluohjauksena. Tulkintani mukaan poissulkeva ympäristö rajaa joidenkin naisten asiakkuutta, 

mutta samalla tarjoaa toisille naisille kiinnipitävän ympäristön ja mahdollisuuden uudenlaisiin 

asiakkuusidentiteetteihin.  

 

 

Avainsanat: asunnoton nainen, naistyö, etnografinen aineistonkeruu, diskurssianalyysi, 

asiakkuusidentiteetti 
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Abstract 

In  this  study,  I  wanted  to  get  as  close  as  possible  to  homeless  women living  in  the  margins  of  

society  and  examine  the  meanings  of  the  women’s  clienthoods  within  the  forms  of  activity  of  

women-specific  social  work  in  the  helping  system  of  last  resort.  The  four  forms  of  activity  in  

women-specific social work (support point, coaching centre, coaching and rehabilitation training 

and women’s housing unit) formed a service called women-specific social work, organized by the 

diaconia and aimed at homeless women in 2005–2007. The collecting of ethnographic material 

enabled me to become involved in the forms of activity of women-specific social work as a 

participating observer. My participation was moulded by the forms of activity, consisting of coffee 

breaks, participating in activity groups, sitting in teaching classes and acting alongside the workers. 

My wondering question of ‘what is happening here?’ made it possible to collect multifaceted data. 

My empirical data consist of interviews of workers (7) and women (39), interactive situations I 

observed between the workers and women (76), diaries written by the workers (20 pages), a diary 

I wrote during the field research periods (85 pages), as well as observation during the field research 

periods.  

My dissertation consists of four peer-reviewed articles and a summary. My study answers the 

question of what kinds of clienthoods constructed for homeless women in the different forms of 

activity in women-specific social work. I am committed to an ethno-methodological and 

constructionist view, according to which the meanings of clienthood are formed in individual 

events and created through interaction. I understand the interaction between the workers and the 

women not only as face-to-face encounters but also as a broader relationship between the 

organization and the women as clients. The analytical concepts I use in the articles (interpretative 

repertoire, identity, account, category pair) are based on discursive psychology, which I utilize to 

examine  the  construction  of  the  social  reality  of  women-specific  social  work,  especially  the  

construction of clienthoods in different social practices.  

In the articles, I analyse the meanings of the clienthoods by using different research questions 

and data sets. In the article “Homeless women’s interpretations of women-specific social work 

among the homeless people” (2013), I interpret clienthood from the viewpoint of women-specific 

social work, gender-specific activities. With the concept of interpretative repertoire, I analyse the 

various ways that the interviewed women interpret the women-specific starting point of the 

activities. In the article “Involvement and identities of homeless women in a service chain aiming 

at rehabilitation”  (2008),  I  analyse  how  workers’  and  women’s  interpretations  of  clienthood  
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compare  to  each  other.  Using  the  concept  of  identity,  I  highlight  how  the  way  workers’  and  

women’s interviews construct clienthood in a very uniform way, and I ask whether the forms of 

activity in women-specific social work can be interpreted as a service chain. In the article “Making 

one’s project necessary – workers’ accounts on the lifecycle of a homeless women’s coaching 

center” (2013), I describe how the meanings of clienthood vary during the lifecycle of a form of 

activity in women-specific social work. I interpret the way workers give meanings to clienthoods 

in  their  diary  accounts  according  to  phases  during  a  project,  and  what  kinds  of  clienthoods  are  

made possible by working according to the life-cycle model. In the article “Encounters between 

workers and clients in a housing unit” (2013), I analyse the encounters I observed between 

workers and women. Using the concept of category pair, I study how rights and responsibilities 

related to clienthood are negotiated in the every-day encounters in a housing unit.  

In the concluding reading of the results from all the articles, I utilize the concept of identity 

from discursive psychology to describe client identities tied to time and place. The client identities 

bring forth the complex relationship between women and the service system. The client identities 

in women-specific social work have two extremes. Strong clienthoods adhering to the goals of 

activities refer to a shared understanding between workers and women and the significance of the 

forms of activities meeting the women’s needs. Workers and the women as clients interpret their 

encounters as holistic, confidential and safe, and I think that the basis for this is in discussions 

about spirituality. Weak clienthoods accepted in activities are constructed based on the basic 

starting points of social work provided by the diaconia and the aim of getting the women to attach 

to women-specific social work at least in some way. Weak clienthoods were seen in the way many 

women felt that they are absent even if they were in the same time, space and place with other 

women and workers. The study results make visible the environment where the client identities of 

women-specific social work are constructed. In my study, I shed light on the different facets of the 

environment in women-specific social work which holds onto the clients, the concrete interaction, 

care, caring and presence in a gender-specific environment, but also touch on a mental, spiritual 

and emotional level. The results also define the features of an exclusionary environment which is 

seen in institutional management practices and workers’ case management. In my interpretation, 

an exclusionary environment limits the clienthood of some women, but at the same time it provides 

other women an environment that holds onto them and gives an opportunity for new kinds of client 

identities to emerge.  

 
Keywords: homeless women, women-specific social work, collection of ethnographic data, 

discourse analysis, client identities 
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1 JOHDANTO 

”On kuin olisin tullut kotiin” huudahtaa asunnoton nainen astuessaan sisään naisten tukipisteelle. 

Tämä lause kietoo ympärilleen koko väitöskirjani. Huudahduksessaan nainen merkityksellistää 

asiakkuuttaan tukipisteellä. Läsnäoloni naistyön toimintamuodoissa mahdollistaa minulle lauseen 

kuulemisen ja siihen sisältyvien merkitysten ymmärtämisen. Tutkimuksessani tarkastelen neljää 

toimintamuotoa (tukipiste, valmennuskeskus, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä naisten 

asumisyksikkö), jotka muodostivat diakoniaorganisaation asunnottomille naisille suunnatun 

naistyöksi kutsutun kokonaisuuden vuosina 2005–2007. Lähtökohtanani on olettamus, että naisten 

ja työntekijöiden kohdatessa toisensa naistyön arjen käytännöissä, he konstruoivat sosiaalisesti 

tilanteittaisia asiakkuuksien merkityksiä. Tutkimukseni osoittaa, kuinka asiakkuuksien 

merkitykset rakentuvat suhteissa, käytännöissä ja vuorovaikutuksessa. Näitä merkityksiä olen 

tavoittanut haastattelemalla naisia ja työntekijöitä, havainnoimalla vuorovaikutustilanteita, 

lukemalla työntekijöiden kirjoittamaa päiväkirjaa sekä kirjoittamalla itse kenttäpäiväkirjaa 

kokemuksistani naistyön toimintamuodoissa.   

Naisten asunnottomuus on usein näkymätöntä ja jää helposti miesten asunnottomuuden 

varjoon. Työssäni on monta juonta, joiden avulla teen näkyväksi naisten asunnottomuuden ilmiötä 

ja naisten parissa tehtävää työtä. Ensiksikin tarkasteluni liittyy sosiaalityön sukupuolen 

tutkimukseen (ks. esim. Kuronen ym. 2004). Toiseksi tutkimukseni kontekstina on diakoniatyö, 

jolloin työskentely asiakkaiden kanssa rakentuu eri tavoin kuin esimerkiksi kunnallisessa 

sosiaalitoimessa.  Tämän erityisyyden tuon esiin niin diakoniatyön tutkimuksen kuin sosiaalityön 

asiakkuustutkimuksen avulla (ks. esim. Laitinen ja Niskala 2013). Kolmanneksi tutkimukseni 

pohjautuu moniaineksiseen etnografiseen aineistonkeruuseen. Läsnäoloni naistyössä, arjen 

käytäntöjen ja vuorovaikutuksen tulkitseminen, keskustelee sosiaalityön marginalisaatio-

tutkimuksen kanssa (ks. esim. Juhila ym. 2002).  

Tutkimusprosessiani on ohjannut ajatus tarkastella asiakkuuksien rakentumista mahdolli-

simman moninaisesti: yksittäisissä toimintamuodoissa, palveluketjussa sekä yhden toiminta-

muodon elinkaaressa. Nämä näkökulmat yhdessä rakentavat laajan kuvan asiakkuuksista, jotka 

muodostavat kiinnostuksen kohteenani olevan tapauksen. Tapaustutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti olen pysähtynyt tarkastelemaan naisten asunnottomuutta sen historiallisessa 

jatkumossa tiettynä ajankohtana ja tietyssä paikassa (ks. esim. Yin 2013). Naistyön kokonaisuutta 



16 

ei ole enää samassa muodossa olemassa, vain naisten asumisyksikkö ja tukipiste ovat toiminnassa. 

Tutkimukseni aineistonkeruun aikana naistyö oli laajimmillaan ja kaikki toimintamuodot olivat 

käynnissä. Robert K. Yin (2013, 321–322) on määritellyt tapaustutkimuksen siten, että siinä 

tutkitaan ”tässä ja nyt” -ajassa tapahtuvaa ilmiötä, ihmisten todellisessa elämäntilanteessa ja 

omassa ympäristössä.  

Suomessa vailla asuntoa eläviä ihmisiä on kutsuttu sekä asunnottomiksi että kodittomiksi. 

1960-luvulle asti Suomessa puhuttiin kodittomista (Tainio 2009, 28). Sen jälkeen otettiin käyttöön 

vaikeasti asutettavan käsite. Vaikeasti asutettavia olivat asunnottomat, jotka eivät edenneet 

palveluissa tai olleet kykeneviä pitämään itsellään omaa asuntoa (Hynynen 2005, 90–112). 

Vaikeasti asutettavan tilalle on tullut pitkäaikaisasunnottoman käsite, jolla viitataan 

asunnottomuuden kroonistumiseen tai toistuvuuteen (Swärd 2000, 69; Pitkänen & Kaakinen 2004, 

43). Se määritellään seuraavasti: ”pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka asunnottomuus on 

pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden mittaiseksi 

tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana. (Ara 2012.)   

Naisten asunnottomuus ei ole yksiselitteinen ilmiö. Naisia asuu kadulla, sukulaisten ja tuttavien 

nurkissa, asuntoloissa ja hätämajoituksessa.  Myös vankiloista, päihdehuollon laitoksista ja 

sairaaloista löytyy naisia, joilla ei ole omaa kotoa. Tällä hetkellä asunnottomia naisia arvioidaan 

olevan 1804 henkilöä eli viidesosa kaikista pitkäaikaisasunnottomista (Ara 2014). Niin 

suomalaiset kuin kansainvälisetkin tutkimukset ovat osoittaneet, että naisten asunnottomuuden 

yksi keskeinen erityispiirre on piiloasunnottomuus (ks. esim. Jokinen 1991; Granfelt 1992 ja 1998; 

Edgar & Doherty 2001; Baptista 2008; Edgar 2009; Enders-Dragässer 2010). Naisten 

piiloasunnottomuus kätkee osittain naisille suunnattujen asumispalveluiden puutteen. Myös 

asunnottomien naisten omat tulkinnat asunnottomuudesta kertovat siitä, että naiset ja miehet 

merkityksellistävät asunnottomuuden eri tavoin (Reeves et al. 2007; Löfstrand 2005; Join-Lambert 

2009). Esimerkiksi suomalaiset tutkimukset (Granfelt 1998; Vanhala 2005; Kulmala 2006) 

liittävät kodittomuuden käsitteen nimenomaan naisiin. Naisille asunnon menettäminen tarkoittaa 

usein myös kodin hajoamista. Naisilla asunnottomuus on yhteydessä tunteeseen kodittomuudesta, 

oman paikan ja lähipiirin puutteesta. Myös tutkimukset viimesijaisista auttamispaikoista (Granfelt 

1998; Vanhala 2005; Kulmala 2006) osoittavat, kuinka kulttuuriset mallitarinat vanhemmuudesta, 

perheestä, äitiydestä ja naiseudesta, ovat sukupuoleen sidottuja.  

Laura Huey ja Eric Berndt (2008) sekä Jonathan May et.al (2007) osoittavat, kuinka naisten 

piiloasunnottomuuden ulottuvuuksia on mahdollista tehdä näkyväksi tutkimusten avulla. Heidän 

kiinnostuksensa kohteena ovat asunnottomat naiset erilaisissa paikoissa ja ne identiteetit, joiden 
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avulla naiset pärjäsivät katuasunnottomuudessa tai selviytyivät sieltä pois. Kyseiset tutkimukset 

perustuvat etnografiseen aineistonkeruuseen. Asiakkuuksien rakentumista tarkastellaan sekä 

palveluiden tuottajien että asunnottomien naisten näkökulmasta. Tutkimukseni jatkaa tätä 

perinnettä. Naisten piiloasunnottomuus muuttuu näkyväksi, kun naiset astuvat naistyön 

palveluiden piiriin. Asiakkuuksien merkitykset rakentuvat, kun työntekijät ja naiset tekevät 

toisilleen ymmärrettäviksi asioita ja samalla neuvottelevat asiakkuuksiin liittyvistä oikeuksista ja 

velvollisuuksista (Suoninen 2002, 20).   

Tutkimuksessani tarkastelen pitkäaikaisasunnottomille naisille suunnattuja naistyön 

toimintamuotoja. Naistyö suunniteltiin asunnottomien naisten lähtökohdista. Naistyössä tulkitaan, 

että asunnottomilla naisilla on korkea kynnys käyttää yleisiä asunnottomille kohdennettuja 

palveluita ja toisaalta heiltä ovat jo monet ovet sulkeutuneet. Naistyön tavoite on mahdollistaa 

asunnottomille naisille monenlaisten naiserityisten palveluiden käyttö, kiinnittää heidät 

vahvemmin osaksi muuta yhteiskuntaa sekä tuoda yleiseen tietoisuuteen marginaalissa elävien 

naisten tilanne. Naistyön yleiset tavoitteet konkretisoituvat kuitenkin arjen käytännöissä. 

Työntekijöiden ja naisten vuorovaikutukselliset kohtaamiset ilmaisevat sitä, kuinka organisaation 

luoma ajatus naistyön asiakkuuksista vastaa asiakkaina olevien naisten tulkintoja. Asiakkuuksien 

merkityksillä on kulttuuriset rajansa ja jotkin merkitykset ovat mahdollisempia kuin toiset 

(Jokinen & Juhila 1999, 62–63). Empiirisen tutkimukseni avulla vastaan siihen, miten monin eri 

tavoin naisten asiakkuudet rakentuvat naistyön toimintamuodoissa, arjen käytännöissä, 

työntekijöiden ja naisten vuorovaikutuksessa.  

Tarkastelen neljässä artikkelissani asiakkuuksien merkityksiä tarkennettujen tutkimus-

kysymysten ja erilaisten aineistojen avulla. Artikkeleissa selvitän, millaisia asiakkuuksia 

asunnottomien naisten on mahdollista saavuttaa vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. 

Ymmärrän vuorovaikutuksen kasvokkaista vuorovaikutusta laajempana, organisaation ja 

asiakkaina olevien naisten suhteena, mutta myös kasvokkaisena vuorovaikutuksena. Kyse on siitä, 

kuinka naiset kohdataan naistyön arjen tilanteittaisissa hetkissä.  

Homeless women’s interpretations of women-specific social work among the homeless people 

(2014) -artikkelissa tarkastelen asiakkuuksia naistyön lähtökohdan, sukupuolierityisen toiminnan 

näkökulmasta. Tulkintarepertuaarin käsitteen avulla paneudun siihen, miten monin eri tavoin 

haastattelemani naiset tulkitsevat toiminnan naiserityistä lähtökohtaa. Asunnottomien naisten 

osallisuudet ja identiteetit kuntoutumiseen tähtäävässä palveluketjussa (2008) -artikkelissa 

erittelen sitä, miten työntekijöiden ja naisten tulkinnat asiakkuuksista kohtaavat toisensa. 

Identiteetin käsitettä hyödyntäen tuon esiin sen, miten samansuuntaisesti työntekijöiden ja naisten 
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haastatteluissa rakennetaan asiakkuuksia ja kysyn, voiko naistyön toimintamuotoja tulkita 

palveluketjuna. Tehdä projektinsa tarpeelliseksi” – työntekijöiden selonteot asunnottomille 

suunnatun Naisten keskuksen elinkaaresta (2013) -artikkelissa kuvailen sitä, miten asiakkuuksien 

merkitykset vaihtelevat yhden naistyön toimintamuodon elinkaaren aikana. Tulkitsen sitä, miten 

työntekijät päiväkirjan selonteoissaan merkityksellistävät asiakkuutta projektin vaiheiden 

mukaisesti ja millaisia asiakkuuksia elinkaarimainen työskentely mahdollistaa. Työntekijöiden ja 

asiakkaiden kohtaamisia asumisyksikössä (2013) artikkelissa analysoin havainnoimani 

työntekijöiden ja naisten kohtaamisia. Kategoriaparin käsitettä hyödyntäen tutkin sitä, miten 

asumisyksikön arjen kohtaamisissa työntekijät ja asiakkaina olevat naiset neuvottelevat 

asiakkuuksiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.  

Väitöskirjani artikkelit rakentuvat empiiriselle aineistolle. Luettuani aineistoja olen pohtinut 

sitä, mistä aineistot kertovat. Sen jälkeen olen määritellyt analyyttiset käsitteet tehdäkseni 

syvemmän analyysin. Artikkelit ovat rakentuneet prosessinomaisesti, siten, että jokainen artikkeli 

tuo oman näkökulmansa asiakkuuksien merkityksiin. Tämä yhteenveto on puolestaan 

kokonaisuus, jossa tulkitsen tutkimukseni lähtökohtia ja sitoumuksia sekä määrittelen sitä, mitä 

artikkeleiden näkökulmat yhdessä kertovat tutkimastani ilmiöstä. Yhteenveto jakaantuu 

seitsemään päälukuun. 

Toisessa luvussa, Oma paikkani tutkimuksen kentillä, perustelen mihin sosiaalityön 

keskusteluihin ja näkökulmiin työni kytkeytyy. Pohdin sitä, miten tutkimukseni on osa 

sosiaalityön asunnottomuustutkimusten jatkumoa. Luvussa osoitan, miten ilmiön ymmärtäminen 

vaatii moniulotteista lähestymistapaa. Työni keskustelee sosiaalityön sukupuolen tutkimuksen, 

asiakkuustutkimuksen, marginalisaatiotutkimuksen sekä diakoniatyön tutkimuksen kanssa.  

Kolmas luku, Naistyön tausta ja toimintamuodot, johdattelee lukijan siihen, missä ajassa ja 

yhteiskunnallisessa kontekstissa naistyö rakentui (politiikkatason ohjelmat, alueelliset ratkaisut, 

uudenlaiset työkäytännöt). Ilman naistyön historiallista kontekstointia on mahdotonta ymmärtää 

asiakkuuksien tilanteittaisia merkityksiä. Monet työntekijöistä ja naisista ovat olleet mukana 

naistyön perustamisesta lähtien.  Heidän yksilölliset elämäntapahtumansa ja kokemuksensa 

rakentuvat suhteessa historialliseen aikaan ja paikkaan. Naistyön historiakuvaus on myös 

uudenlainen jäsennys siitä, miten palvelut ovat syntyneet. Luku perustuu osin aikalaiskerrontaan, 

sillä sitä kirjoittaessani kävin keskusteluja naistyön perustajan, projektijohtaja Kirsti Rinta-

Panttilan kanssa.  
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Neljännessä luvussa, Etnografinen kenttätyö ja aineistot, esittelen tarkemmin tapaus-

tutkimuksenani olevan naistyön. Naistyön toimintamuotojen paikat kuvaan kenttä-

päiväkirjaotteiden avulla. Tarkka kuvaus tutkimusympäristöstä mahdollistaa lukijalle 

ymmärryksen siitä, millaista on ollut etnografinen aineistonkeruuni. Luvussa kuvaan myös 

tutkimukseni aineistot. Lisäksi käsittelen tuntemuksiani tutkijana sekä tutkimukseen liittyviä 

eettisiä kysymyksiä.  

Viidennessä luvussa, Tutkimusasetelma, avaan naistyön institutionaalisen todellisuuden 

rakentumista. Luvun alussa kuvaan tutkimukseni metodologisena viitekehyksenä olevien 

etnometodologian ja sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtia sekä niihin perustuvaa 

diskursiivista psykologiaa. Sen jälkeen määrittelen artikkeleissa soveltamat analyyttiset käsitteet: 

tulkintarepertuaarin, identiteetin, selonteon sekä kategoriaparin. 

Kuudes luku, Tutkimuksen tulokset, sisältää artikkeleiden keskeiset tulokset. Esitän tulokset 

naistyön asiakkuuksista diskursiiviseen psykologiaan nojaavan asiakkuusidentiteetin käsitteen 

avulla. Sen jälkeen nostan tulosten tulkinnan vielä astetta yleisemmälle tasolle ja tarkastelen 

asiakkuuksia kahden ääripään – vahvojen, toiminnan tavoitteiden mukaisten asiakkuuksien sekä 

heikkojen, toiminnassa hyväksyttyjen asiakkuuksien – avulla. Heikot ja vahvat asiakkuudet tuovat 

esiin usein sanoittamattomatkin naistyön sukupuolierityiset ja hengelliset asiakkuuksien 

merkitykset. Luvun lopussa määritän, miten tulokset johdattavat minut tulkitsemaan naistyötä 

toisaalta kiinnipitävänä ja toisaalta poissulkevana ympäristönä.  

Seitsemäs luku, Naisten tarina, on väitöskirjani päätösluku, jossa päätän lyhyesti tutkimukseni 

kaaren kahdessa osassa. Ensin erittelen sitä, miltä naistyön toimintamuodot näyttävät 2010-

luvulla. Toiseksi tulkitsen sitä, miten tutkimusprosessi on vaikuttanut omaan tutkijan identiteettiini 

ja mitä ajatuksia se herättää minussa tutkimusmatkan päättyessä.  
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2 OMA PAIKKANI TUTKIMUKSEN KENTILLA 

2.1 Työni sosiaalityön asunnottomuustutkimusten jatkumossa 

Tutkimukseni on osa suomalaisen asunnottomuustutkimuksen perinnettä, joka on vuosi-

kymmenien pituinen ja rakentunut vuoropuhelussa kansainvälisten asunnottomuustutkimusten 

kanssa. Suomalaiset asunnottomuustutkimukset ovat lähtökohdiltaan painottuneet kolmeen eri 

suuntaan. Rakenteelliseen näkökulmaan kiinnittyneet tutkimukset tarkastelevat muun muassa 

asunnottomuuteen liittyviä politiikkaohjelmia, kuten asumispalveluiden kustannusvaikuttavuutta 

(Sillanpää 2011) tai asunnottomuuden muuttoliikettä pääkaupunkiseudulla (esim. Kostiainen & 

Laakso 2013). Toisena painopisteenä olevien psykososiaalisten tutkimusten tarkastelukulmana 

ovat yksittäisten ihmisten kokemukset asunnottomuudesta (esim. Granfelt 1992 ja 1998). 

Kolmantena näkökulmana ovat sosiaaliseen konstruktionismiin sekä diskurssianalyysiin nojaavat 

asunnottomuuteen liittyvien käytäntöjen, kielenkäytön ja merkitysten tutkimukset (esim. Jokinen 

& Juhila 1991, 1996; Kulmala 2006; Vanhala 2005). Tutkimukseni kiinnittyy tematiikaltaan ja 

lähestymistavaltaan kahteen viimeksi mainittuun suuntaukseen.  

Suomalaisen asunnottomuustutkimuksen klassikoita ovat Lasse Murron (1978) 

”Asunnottomien alkoholistien elinolosuhteet ja elämäntapa” ja Ilkka Taipaleen (1982) 

”Asunnottomuus ja alkoholi”. Nämä tutkimukset ovat olleet merkittäviä avauksia myöhemmille 

suomalaista asunnottomuutta koskeville tutkimuksille pitäen sisällään kolmen eri 

asunnottomuustutkimuksen suuntauksen elementtejä. Taipale (1982) määritteli kodittomuuden ja 

asunnottomuuden käsitteellistä eroa sekä yksilöllisten ja rakenteellisten tekijöiden välistä suhdetta. 

Murron (1978) tutkimus on lähestymistavaltaan etnografinen, jossa tutkijan tavoitteena on ollut 

osallistuvana havainnoijana tavoittaa sitä, miten asunnottomat alkoholistit merkityksellistävät 

elämäntapaansa. Murron tutkimuksen aineistonkeruutapa on hyvin samanlainen kuin omassa 

tutkimuksessani. Myös minä olen halunnut mennä arjen käytäntöihin havainnoimaan.  

Suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota asunnottomien naisten 

tilanteeseen vasta parina viime vuosikymmenenä. Riitta Granfeltin (1992) ja Arja Jokisen (1996) 

tutkimukset kodittomista naisista ovat ensimmäisiä suomalaisia sosiaalityön tutkimuksia, joissa 

asunnottomuutta on lähestytty naiserityisestä näkökulmasta. Nämä tutkimukset tuovat esiin, 

kuinka naisten asunnottomuudessa korostuvat kotiin ja kodittomuuteen liittyvät merkitykset. Riitta 
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Granfeltin (1992 ja 1998) psykososiaalisesti suuntautuneiden asunnottomuustutkimusten 

lähtökohtana ovat 1990-luvulla asuntolassa asuneiden naisten kokemukset marginalisaatiosta, 

asunnottomuudesta ja kodittomuudesta. Granfeltin aineistonkeruutapa muistuttaa omaani. Olen 

mennyt asunnottomien naisten ja työntekijöiden lähelle tavoitteenani ymmärtää, millaisia 

merkityksiä asunnottomien naisten asiakkuuksista rakentuu. 

Kaikkein vahvimmin tutkimukseni kiinnittyy kolmanteen asunnottomuustutkimuksen 

perinteeseen eli Suomessa 1990-luvulla nousseeseen konstruktionistiseen tutkimustraditioon 

(esim. Jokinen & Juhila 1996; Vanhala 2005). Tässä suuntauksessa asunnottomuutta on lähestytty 

kielenkäytön ja institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmista. Asiakkuuksia on tarkasteltu 

arjen käytännöissä ja vuorovaikutuksessa, kielessä ja puheessa rakentuvina ilmiöinä (Juhila ym. 

2003, 16). Tähän perinteeseen nojaavissa tutkimuksissa myös sukupuolen ymmärretään 

rakentuvan diskursiivisesti siten, että se saa merkityksensä arjen käytännöissä (ks. esim. Jokinen 

ym. 2006; Keskinen 2005). Naistyön asiakkuudet rakentuvat arjen käytännöissä, kielenkäytössä 

sekä työntekijöiden ja asiakkaina olevien naisten hetkellisissä kohtaamisissa.  

2.2 Sukupuoli monimuotoisena tulkintana 

Asunnottomuuden tutkimus on hyvä esimerkki siitä, miten vähän sosiaalityön tutkimuksessa on 

keskitytty erilaisten teemojen tarkasteluun sukupuolen näkökulmasta. Asunnottomia naisia on 

tarkasteltu suomalaisissa tutkimuksissa niukasti (Granfelt 1992 ja 1998; Vanhala 2005), 

Pohjoismaissa vähän (Järvinen 1993; Rosengren 2003; Beijer 2004; Thörn 2004), mutta 

kansainvälisesti laajasti (esim. Brickman ym. 1990; Bassuk 1993; Bulman 1993; Passaro 1996; 

Teruya ym. 2010). Tutkimukseni pääpaino ei ole sukupuolen tutkimuksessa, mutta olen 

huomioinut sukupuoleen liittyvän tematiikan tutkimusprosessin eri vaiheissa: miettiessäni työni 

lähtökohtia, etnografisen aineistonkeruun aikana, aineiston analyyseissa sekä yhteenvedon 

tuloksissa. Yhdessä artikkelissa olen kiinnittänyt katseeni naistyön lähtökohtana olevaan 

sukupuolierityisyyteen ja siihen, miten monella eri tavalla naiset itse merkityksellistävät 

naiserityisyyden. Sukupuoleen liittyvät merkitykset ovat siis yksi näkökulma, jonka avulla 

tulkitsen asiakkuuksien moninaisuutta. Kolmessa muussa artikkelissa olen tarkastellut naistyön 

käytäntöjä etsien sukupuolen lisäksi muitakin asiakkuuksien merkityksiä.  

Suomeen ei ole kotiutunut anglosaksisten maiden feministisen sosiaalityön traditiota, jonka 

mukaisesti on määritelty sosiaalityön naiserityisiä kysymyksiä sekä pyritty rakentamaan 

käytännössä uudenlaisia naisille suunnattuja toimintamuotoja (Dominelli 2007, 173). Kuitenkin 
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1990-luvulta lähtien myös Suomessa on vahvistunut postmoderni, kriittinen sosiaalityön tutkimus, 

joka painottaa sukupuolen monimuotoista tulkintatapaa (ks. esim. Dominelli 1998; Peace & Fook 

1999). Postmoderni lähestymistapa sopii myös tutkimukseni lähtökohdaksi, sillä tulkitsen 

sukupuolen rakentuvan moninaisesti arjen käytännöissä sekä henkilökohtaisina sukupuoli-

identiteetteinä (Dominelli 2002) että kollektiivisina, ihmisiä yhdessä pitävinä identiteettinä, kuten 

asunnottomina naisina (Badiou 2001).   

Edellä oleva yksilöllinen ja kollektiivinen ymmärrys sukupuolen merkityksellistämisen tavoista 

määrittää naistyön lähtökohtaan sisältyvän ristiriidan. Jos naistyö nojaa periaatteeseen, jonka 

mukaisesti on tarkoitus huomioida asunnottomien naisten sukupuoleen kytkeytyvä erityisyys, 

pitää se sisällään modernin sosiaalityön tulkinnan asunnottomien naisten oletetusta 

samankaltaisuudesta ja sen myötä jaetusta kokemusmaailmasta. Onko tämä naistyön moderni 

lähtökohta ristiriidassa postmodernin tulkinnan kanssa, joka painottaa sukupuolen moninaista 

tulkintaa? Tulkintani mukaan näin ei ole. Naistyön lähtökohtana oleva moderni tulkinta luo naisten 

kokemuksille kollektiivisen perustan. Yhteisestä lähtökohdasta käsin naiset pystyvät paremmin 

ymmärtämään asunnottomuuteen liittyviä kokemuksiaan. Samalla naiset saavat toisistaan 

keskinäistä tukea päästäkseen pois asunnottomuudesta. Naistyössä naista ei kohdata 

sukupuolettomana asunnottomana eikä hänelle tarjota vain perinteisiä sukupuoleen liittyviä 

rooleja kuten äiti tai puoliso. Sen sijaan asiakas otetaan vastaan omanlaisenaan naisena. Naistyö 

tarjoaa mahdollisuuden identiteettien kirjoon ja jopa haastaa naisia uudenlaisiin 

identiteettikokeiluihin (Vrt. Näre 1999, 270; Väyrynen 2007, 31).  

Tutkimukseni kiinnittyy postmoderniin tulkintaan sukupuolesta, koska sitä kautta minun on 

mahdollista tulkita naisten moninaisia ääniä (ks. esim. Dominelli 2007, 175).  Naistyön 

postmoderni ymmärrys naisten moninaisuudesta näkyy toiminnan suunnittelusta alkaen. Naistyötä 

suunniteltaessa organisaatio teki kartoituksen asunnottomien naisten tarpeista ja toiveista. 

Toimintamuotojen käynnistyttyä naiset ovat saaneet kehittää sisältöjä ja saaneet ilmaista toiveitaan 

siitä, mitä he ensisijaisesti palveluilta toivovat. Naisten ehdotusten perusteella asumisyksikössä on 

suunniteltu arjen käytäntöjä, tukipisteellä on järjestetty naisten hemmotteluhetkiä ja 

virkistäytymistä, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa on toteutettu tutustumiskäyntejä 

yrityksiin ja oppilaitoksiin ja valmennuskeskuksessa on perustettu naisten toiveiden mukaisia 

ryhmiä.  

Tutkimukseni kiinnittyy myös etnometodologisvaikutteiseen sukupuolen ymmärrykseen. 

Tulkitsen sukupuolen rakentuvan naistyön arjen käytännöissä, paikoissa ja tiloissa. Doreen 

Massey (1994, 120–121) kuvaa, kuinka paikka tulee ihmiseen itseensä. Naistyössä sekä 
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työntekijöillä että naisilla on yhteinen ymmärrys naistyön paikallisesta kulttuurista, joka rakentuu 

arjen vuorovaikutuksessa. Candace Westia ja Don H. Zimmermania (1985, 108) tulkiten sukupuoli 

rakentuu arkisena ja jokapäiväisenä naistyön rutiininomaisissa sosiaalisissa käytännöissä. 

Näkökulmani arjessa rakentuvasta sukupuolesta johdattelee ”doing gender” -tutkimuksen 

suuntaan, jossa sukupuolta tarkastellaan vuorovaikutuksellisena ja tilanteittaisesti muodostuvana 

ilmiönä. Sukupuolen rakentumista on analysoitu tällä tavoin esimerkiksi koulukotien arjessa 

tapahtuvana (Pösö 1993). Kun ”doing gender” -tutkimuksessa ajatellaan sukupuolen rakentumisen 

tapahtuvan useissa erilaisissa, toisistaan erillisissä tilanteissa ja institutionaalisissa ympäristöissä, 

muodostuu sukupuolesta vaihteleva ja katkoksellinen (Keskinen 2005, 41). Omassa 

tutkimuksessani huomioin katkoksellisuuden ja vaihtelevuuden siten, että tarkastelen tilanteittaisia 

ja hetkittäisiä merkityksiä. 

2.3 Asiakkuus työntekijän ja naisten välisenä suhteena  

Suomalaisia sosiaalityön tutkimuksia, jotka liittyvät asiakkuuden tematiikkaan on ilmestynyt 

useita 2000-luvulla. Näissä tutkimuksissa on jäsennetty asiakkuutta sosiaalityöntekijöiden ja 

asiakkaiden välisinä suhteina (esim. Juhila 2006; Jokinen & Juhila 2008; Laitinen & Pohjola 2010; 

Laitinen & Niskala 2013). Tutkimuksissa on tehty tulkintoja siitä, miten työntekijät ja asiakkaat 

kohtaavat toisensa ja millaiseksi heidän roolinsa näissä kohtaamisissa muotoutuu (Juhila 2006, 

11). Sosiaalityön asiakkuustutkimuksissa on erityisesti tarkasteltu työntekijän ja asiakkaan 

suhteeseen liittyviä rajoja kuten sitä, miten asiakasta kuullaan, millaisia mahdollisuuksia hänellä 

on tehdä valintoja ja toimia haluamallaan tavalla (esim. Hokkanen 2013, 64). Nämä kaikki edellä 

mainitsemani näkökulmat tuovat esiin sosiaalityön asiakkuustutkimuksen keskiössä olevan 

asiakaslähtöisyyden, joka todentuu viime kädessä työntekijän ja asiakkaan kohtaamisissa (Günther 

ym. 2013, 53).  

Tarkastelen naistyön asiakkuuksia työntekijän ja naisten välisenä suhteena, jossa kieli ja vuoro-

vaikutus ovat keskeisessä roolissa. Lähestymistapani juuret ovat sosiaalisessa konstruktionismissa 

(ks. esim. Burr 1995; Gergen 1994; Holstein & Miller 1993). Juhilan ym. (2003, 12–17) mukaan 

konstruktionistinen perinne ohjaa tulkitsemaan asiakkuutta ilmiönä, joka on neuvoteltavissa 

olevaa. Neuvotteluissa näkyy institutionaalisen vuorovaikutuksen luonne, se miten työntekijät ja 

asiakkaat neuvottelevat asiakkuuksien rajoista, oikeuksista ja velvollisuuksista (esim. Mäkitalo 

2002; Hall ym. 2014). Näitä neuvottelutilanteita tavoitan naistyön vuorovaikutuksellisissa 

kohtaamisissa. Vuorovaikutukseen keskittyminen mahdollistaa tulkintojen tekemisen siitä, miten 
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organisaation luoma ymmärrys naistyön asiakkuuksista kohtaa naisten omat ymmärrykset 

asiakkuuksien merkityksistä. Samalla voin vastata asiakkuuteen liittyvään keskeiseen kysymyk-

seen: onko työntekijöillä ja naisilla yhteinen ja jaettu ymmärrys naistyön toimintamuodoista?  

Artikkeleissa tulkitsen, miten aika ja paikka vaikuttavat asiakkuuksien merkityksiin. Mikko 

Mäntysaaren ja Tarja Pösön (2013, 25) mukaan sosiaalityön tutkimuksessa pitäisi huomioida se, 

miten asiakkuus elää ajassa. Tästä seurauksena tulisi nostaa yhä enemmän esiin asiakkuuteen 

liittyviä case-tutkimuksia. Naistyö edustaa tällaista tapaustutkimusta, jossa tarkastelen asiakkuuk-

sia neljässä toimintamuodossa eri aineistoin. Yhdessä artikkelissa olen kiinnittänyt katseeni niihin 

muutoksiin, joita asiakkuuksien merkityksissä on löydettävissä kolmivuotisen projektin koko 

elinkaaren ajalta. Asiakkuudelle kohdistettuja toimenpiteitä tehdään määräaikaisesti ja valikoivin 

keinoin. Tulkitsen sitä, mitä tarkoittaa, kun asiakkuus määritellään jokaisessa toimintamuodossa 

eri tavoin. Asiakkuuden ajallisella kestolla on suuri merkitys asiakkuutta rakennettaessa. 

Asumisyksikkö ja tukipiste tarjoavat naisille vapaaehtoista ja jopa elämänmittaista asiakkuutta 

ilman muutostavoitteita. Valmennuskeskus sekä valmentava ja kuntouttava koulutus tarjosivat 

määräaikaista ja intensiivistä asiakkuutta, jonka tavoitteena oli asiakkaan muutostyö. 

2.4 Elämä yhteiskunnan marginaalissa 

Tutkimukseni kiinnittyy vahvasti sellaisiin sosiaalityön marginalisaatiotutkimuksiin, joissa on 

tarkasteltu ihmisten elämää yhteiskunnan reunalla ja heidän suhdettaan palvelujärjestelmiin. 

Tutkimuskohteena on ollut esimerkiksi vankeus (Granfelt 2006; 2007; 2013), huumeiden käyttö 

ja päihdepalvelut (Virokannas 2004; Väyrynen 2007), vähemmistöryhmien asema palvelu-

järjestelmissä (Anis 2008) sekä asuntolassa asumista (Jokinen 2004; Vanhala 2005). Omassa 

tutkimuksessani tarkastelen asunnottomien naisten suhdetta viimesijaiseen auttamisjärjestelmään, 

naistyöhön. Naistyöhön on sisäänrakennettu ajatus rajasta, joka syntyy suhteessa johonkin 

vallitsevaan ja normaalina pidettyyn, johon nähden asunnottomat naiset ovat sivussa (Juhila 2006, 

104). Sivullisuus syntyy kuulumisesta moninkertaiseen marginaaliin. Asunnottomien naisten 

mahdollisuudet tehdä valintoja ja toimia täysivaltaisina kansalaisina ovat monella tavoin 

rajautuneet. Tämän lisäksi heidän elämäntapoihinsa kohdistuu moralisointia ja leimaamista. 

Marginaalisuus rajoittaa heidän jokapäiväistä elämäänsä (Juhila 2006, 105), mutta se on myös 

kokemuksellista sivullisuutta ja sosiaalistaloudellista huono-osaisuutta (Granfelt 1998, 80). 

Sosiaalityössä marginaalisuus nähdään tiettyyn tilanteeseen liittyvänä paikkana, jossa ihminen on 

(Juhila 2006, 105).  



25 

Tutkimukseni tavoittaa marginaalisuuden kaksi ulottuvuutta: toisaalta paikka voi olla 

ruumiillista, konkreettista asiakkuutta naistyön viimesijaisessa auttamisjärjestelmässä, toisaalta se 

voi olla symbolinen paikka eli koettua kodittomuutta (Juhila 2006, 105). Ruumiilliset ja symboliset 

marginaalisuuden paikat tavoitan sekä etnografisen aineistonkeruun avulla että tulkitsemalla 

hienovaraisia institutionaalisia naistyön arjen käytäntöjä. Arja Jokinen ym. (2004, 13) esittävät, 

että arjen käytännöissä neuvotellaan jatkuvasti marginaalisuuden paikasta, määritellään 

sivullisuutta ja keskuksia. Marginaaleista katsottuna keskusten heterogeenisyys ja moninaisuus 

tulee näkyviin. Ei ole olemassa vain yhtä kulttuurista ja symbolista keskusta, vaan tavoiteltava 

keskus näyttäytyy eri marginaaleista katsottuna erilaisena. 

Mieleeni on jäänyt erityisenä yksi episodi tukipisteellä. Tapaamisen jälkeen ymmärsin, miten 

naisten kohtaamisiin sisältyy monia marginaalisuuden ulottuvuuksia. Nainen oli viettänyt monta 

yötä veneen alla. Hänen vaatteensa olivat kosteat ja hiuksensa takkuiset. Kun hän saapui 

tukipisteelle, hän peseytyi ja haki itse uudet vaatteet rekistä. Huokaisten hän istahti viereeni ja 

sanoi, ”voiko olla ihanampaa tapaa aloittaa aamu?” Silloin ymmärsin, että marginaalisen tiedon 

näkyväksi tekeminen vaatii läsnäoloani naistyössä. Vaikeista elinolosuhteista ei aina puhuta 

suoraan, vaan ne ilmenevät vähitellen etnografisen tutkimusprosessin edetessä (Ådahl 2004, 108). 

Naiset tuovat kohtaamisissaan esiin sen, mitä on elää marginaalissa ja mitä asiakkuus heille 

merkitsee. Naisten asiakkuuksien merkitykset pitävät sisällään monia marginaalisuuden tarinoita. 

Joillekin naisille elämäntapa oli osittain valittua, mutta silti kaikki naiset toivat esiin, miten vaikea 

on kiinnittyä yhteiskunnan keskukseen ja olla jäsenenä ilman asuntoa, osoitetta, puhelinta tai 

rahaa. Monet palvelut eivät ole naisten ulottuvilla, ja naiset voivat kokea käyttämänsä palvelut 

leimaaviksi. 

2.5 Diakoniatyötä 

Naistyö sijaitsee fyysisesti osana suurta diakoniaorganisaatiota, jolla on pitkät auttamistyön 

perinteet. Helsingin Diakonissalaitos perustettiin vuonna 1867 ja se on Suomen ensimmäinen 

diakonissalaitos (Helsingin Diakonissalaitos 2014). Aurora Karamzinin (1808-1902) tuella 

perustetun diakonissalaitoksen tehtävä oli kaksijakoinen: toisaalta köyhien ja turvattomien 

keskuudessa tehtävä työ ja sairaanhoito, toisaalta naisten yhteiskunnallisen aseman esiin 

nostaminen diakonissakoulutuksen myötä (Mustakallio 1999). Pirjo Markkolan (2002, 294) 

mukaan diakoniatyössä nostettiin naiseus erityisasemaan, sillä naisilla nähtiin olevan kykyä ja 

valmiuksia ymmärtää, auttaa ja hoivata toisia. 
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Naistyössä näkyvät organisaation historialliset juuret ja auttamistyön lähtökohdat. 

Viimesijainen auttaminen sekä sukupuolierityinen työtapa nostavat esiin asunnottomien naisten 

yhteiskunnallista asemaa. Diakoniatyöstä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä (KL ja 

KJ). Kirkkojärjestyksen mukaan tarkoituksena on kristillisen rakkauteen perustuva avun 

antaminen erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KJ 4). 

Tutkimukset osoittavat, kuinka diakoniatyön arjen käytännöt ovat muuttaneet muotoaan 

yhteiskunnallisten muutosten myötä. Viime vuosikymmeninä diakoniatyön rooli on 

yhteiskunnallistunut ja siitä on tullut merkittävä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden täydentäjä. 

1990-luvun taloudellisen laman jälkeen yhdeksi keskeiseksi diakoniatyön ulottuvuudeksi on tullut 

taloudellinen auttaminen, esimerkiksi velkaneuvonta ja ruokapankkitoiminta. (Yeung 2007, 5; 

Malkavaara 2006, 32–38; Juntunen 2011, 1; Roivainen 2014, 58). Aineellinen avustaminen on 

aina kuulunut diakoniatyöhön, mutta taloudellinen auttaminen on tuonut esiin diakoniatyön 

lähtökohtiin liittyvää ristiriitaisuutta. Diakoniatyön pitäisi olla taloudellisen avustamisen ja 

asiakkaiden neuvonnan ohella myös asiakkaiden kokonaisvaltaista kohtaamista, jossa hengellisyys 

on läsnä niin kristillisessä ihmiskäsityksessä, etiikassa kuin uskossa (Rättyä 2009, 12–13). Anne 

Birgitta Yeungin (2007, 18–19) diakoniatyöntekijöille lähettämä kysely osoittaa, kuinka kirkon 

työntekijät tulkitsevat diakoniatyön sisältävän arjen käytännöissä nämä molemmat ulottuvuudet, 

hyvinvointipalvelut ja hengellisyys. 

Naistyön voidaan nähdä olevan julkisten palveluiden peili (Yeung 2007, 5; Pessi & Grönlund 

2012, 357). Se ilmentää asunnottomien naisten asemaa yhteiskunnassa sekä julkisten palveluiden 

toimivuutta tai toimimattomuutta. Tulkitsen naiserityisen työotteen sisältävän diakoniatyön 

keskeisen periaatteen, ihmisten kokonaisvaltaisen kohtaamisen ja auttamisen (Yeung 2007, 6). 

Työntekijöiden ja naisten kohtaamisiin sisältyy kolme ulottuvuutta: aineellinen, henkinen ja 

hengellinen. Henkinen ja hengellinen ulottuvuus limittyvät osaksi taloudellista avustamista, joka 

näkyy asumisyksikössä ja tukipisteellä käytännöllisenä apuna naisten konkreettisessa hädässä. 

Naisille tarjotaan vaatteita, ruokaa, huonekaluja, maksetaan matkakuluja tai erilaisia tarvikkeita 

arjen tarpeisiin. (ks. esim. Juntunen 2006, 171–172; Rättyä 2009, 90.)  

Naistyön kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen liittyy se, että asiakkaina olevien naisten on 

mahdollista noudattaa valitsemaansa elämäntapaa eikä heidän tarvitse muuttaa käytöstään 

saadakseen tarvitsemiaan palveluita. Naiset saavat käyttää päihteitä eikä heidän tarvitse sitoutua 

kuntoutumiseen tai edetä toimintamuodoissa. Arjen kohtaamisissa kristillinen arvopohja näkyy 

työntekijöiden työotteissa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asunnottomien naisten kanssa 

työskentely on vaativaa, arjen tilanteet vaihtelevat ja työntekijät kohtaavat eri kuntoisia naisia. 
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Työntekijät tasapainottelevat välinpitämättömyyden ja suvaitsevaisuuden, realismin ja 

luovuttamisen välimaastossa (Granfelt 2003, 73). Pontus Salmen (2001, 17) tutkimus seurakunnan 

työntekijöiden työmotivaatiosta tuo kuitenkin esiin sen, että työntekijät ovat motivoituneita 

työskentelemään seurakunnissa, koska heillä on varsin korkea kutsumustietoisuus. (ks. 

Kauppinen-Perttula 2004.) Myös naistyön työntekijöitä haastatellessani useampi työntekijä 

määritti olevansa kutsumusammatissa, jossa voi sekä toteuttaa itseään että palvella lähimmäistä.  

Naistyön työntekijöiden kutsumukseen perustuva tausta näkyy siinä, että lähes kaikki 

työntekijät ovat koulutukseltaan diakoneja, sosionomeja tai lähihoitajia ja opiskelleet 

organisaation läheisyydessä sijainneissa diakoniaopistossa tai diakonia-ammattikorkeakoulussa. 

Työntekijät toivat haastatteluissa esiin, kuinka kristillinen elämänkatsomus ei ole edellytys 

työskennellä naistyössä.  Hengellisyys oli kuitenkin näkyvillä joissakin tilaisuuksissa, kuten 

jouluhartaudessa tai muistotilaisuuksissa. Monet asiakkaina olleista naisista tulkitsivat naistyöhön 

liittyvän hengellisyyttä, he puhuivat minulle työntekijöistä diakoneina ja kertoivat toimintaan 

liittyvän kristillisyyttä tai uskonnollisuutta ja mahdollisuuden rukoilla.  

Naistyön käytäntöjä tarkastellessani kiinnityn osin diakoniatyön tutkimukseen. Kjell 

Nordstokken (1999, 33) mukaan diakonia-alalla on tehty vain vähän asiakas- ja käytäntö-

näkökulmasta lähtevää tutkimusta eikä oikeastaan olleenkaan sosiaalitieteisiin kiinnittynyttä 

tutkimusta. Diakoniainstituutioiden projekteista ja asiakastyöstä voi lukea erilaisista 

arviointiraporteista (esimerkiksi Törmä 2007a ja Törmä 2007b). Sen sijaan suomalaisia 

sosiaalityön tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu diakoniatyön naiserityisiä toimintoja etenkään 

asunnottomuuden näkökulmasta, on vain muutamia (Juhila 2008 ja 2009a; Laine 2008; Granfelt 

2013).  Näissä tutkimuksissa ei ole tarkasteltu toimintaa palveluita käyttävien naisten 

näkökulmasta tai asiakkuuksien rakentumisena, vaan nostaen esiin työntekijöiden näkemyksiä 

työstään. 

2.6 Yhteenveto 

Paikannan tutkimukseni sosiaalityön asunnottomuustutkimuksen jatkumoon. Olen saanut 

vaikutteita aiemmista asunnottomuustutkimuksista ja oma tutkimukseni asettuu dialogiin niiden 

kanssa. Tutkimusympäristönä toimineen organisaation luonteen vuoksi tutkimani ilmiö ei 

kuitenkaan palaudu pelkästään sosiaalityön asunnottomuustutkimukseen. Ymmärtääkseni 

naistyön   asiakkuuksien   merkitysten   moninaisuutta,   on   minun   kiinnityttävä   sosiaalityön  

sukupuolen  tutkimukseen,  asiakkuustutkimukseen  ja  marginalisaatiotutkimukseen.  
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On myös ymmärrettävä organisaation taustalla olevia diakoniatyön keskeisiä periaatteita, jotka 

heijastuvat työntekijöiden ja naisten väliseen vuorovaikutukseen. (ks. kuvio 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Tutkimukseni paikannus 
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3 NAISTYON TAUSTA JA TOIMINTAMUODOT 

3.1 Naistyön suunnittelu 1990-luvulla 

Tämän luvun tarkoituksena on tehdä näkyväksi, miten ja miksi naistyön toimintamuodot 

rakentuivat 1990-luvun lopussa. Naisten asunnottomuuden ilmiö nousi esiin monesta suunnasta: 

tutkimuksissa tuotiin esiin naisten asunnottomuuden erityisyys, poliittisessa päätöksenteossa 

rakennettiin uudenlaisia asunnottomuuden ohjelmia ja paikalliset toimijat sovelsivat uudenlaisia 

työkäytäntöjä asiakkaille. Naistyön toiminnan suunnittelu ja aloittaminen kytkeytyy ajankohtaan, 

jota voidaan pitää hyvinvointivaltion nousukauden jälkeisenä aikana. Suomessa vaikuttivat 1990-

luvun lama ja taloudellinen laskusuhdanne sekä sen jälkeinen taloudellinen noususuhdanne.  

1990-luvulla naisten asunnottomuus nousi esiin kansainvälisissä tutkimuksissa. Varsinkin 

yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa tuotiin julki, kuinka naisten asunnottomuuteen liittyy väkivaltaa, 

hyväksikäyttöä, mielenterveysongelmia ja päihteiden käyttöä. (ks. esim. Brickman ym. 1990; 

Canton 1990; Vladek 1990; Bassuk 1993; Bulman 1993; Mongomery 1994; Weinreb & Rossi 

1995; Passaro 1996; Lewit & Schuumann Baker 1996; Novac ym. 1996; Clarke ym. 1997.) 

Eurooppalaisissa asunnottomuustutkimuksissa 1990-luvulla oli pääpaino asunnottomuuden 

yleisessä luonnehdinnassa ja asunnottomuuden vaihteluissa eri maiden välillä. Vuodesta 1990 

alettiin julkaista European Observatory of Homelessness -raportteja, joissa korostettiin 

asunnottomuuden ilmenevän eri tavoin erilaisissa eurooppalaisissa hyvinvointimalleissa (Daly 

1992; Daly 1993; Daly 1994; Esping-Andersen 1990; Edgar ym. 1999; Avramov 1999). Naisten 

asunnottomuuteen kiinnitettiin vain vähän huomiota. (ks. esim. Daly 1996; Edgar & Doherty 

2001.) Naisten asunnottomuuden kysymys asettui sen sijaan osaksi laajempaa sosiaalipoliittista 

köyhyyden feminisaatiokeskusteluja. Näissä keskusteluissa pohdittiin naisten asemaa niin 

työmarkkinoilla kuin hyvinvointivaltion rakenteessa. (ks. esim. Anttonen 1994; Ahponen 1999; 

George & Wilding 1994.) 

Pohjoismaisia naisten asunnottomuudesta kertovia tutkimuksia tuli merkittävässä määrin 

myöhemmin (Rosengren 2003; Beijer 2004; Thörn 2004). Margaretha Järvisen (1993) ja Riitta 

Granfeltin (1992 ja 1998) tutkimukset naisten asunnottomuudesta julkaistiin kuitenkin jo 1990-

luvulla. Margaretha Järvinen (1993, 71–148) puhui uudesta asunnottomuudesta tutkiessaan 
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tanskalaisten asunnottomien naisten erityispiirteitä. Järvisen tulkinnan mukaan uusi asunnotto-

muus viittasi tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa oleviin henkilöihin, joiden tarpeisiin ei voitu 

vastata vallitsevilla yhteiskunnallisilla palveluilla. Hän luonnehti uusien asunnottomien olevan 

naisia, jotka ovat usein psyykkisesti sairaita, narkomaaneja tai perheitä, jotka tarvitsevat 

asuntoloiden sijaan uudenlaisia hoidollisempia ja tarpeitaan vastaavia ympäristöjä.  

Myös Riitta Granfelt (1992 ja 1998) nosti esiin uuden asunnottomuuden ja siihen liittyvät 

psykososiaaliset kysymykset. Hän painotti, kuinka erilaiset hoito-, turva- ja kriisikodit eivät olleet 

asunnottomuutta hoitavia tai asunnottomuusongelmaa varten perustettuja, vaikka ne vastasivat 

tähänkin ongelmaan – saati, että näillä laitoksilla olisi ollut mahdollisuus huomioida 

asunnottomien naisten erityisyys. Monet naiset saattoivat elää laitoksissa koko elämänsä. Oma tila 

saattoi olla yöpöydän laatikko sairaalan sängyn vieressä tai lukollinen kaappi monen hengen 

asuntolahuoneessa. (Granfelt 1998, 175.) Tutkimusten kautta esitettiin toive, että kehitettäessä 

erityisesti naisille suunnattuja työmuotoja olisi kyettävä aidosti tukemaan monenlaisia tapoja elää 

naisen elämää (Granfelt 1992 ja 1998). Tähän kytkeytyy myös naistyön rakenteellinen tehtävä: 

luoda asunnottomille naisille uudenlaisia valinnan mahdollisuuksia ja polkuja.  

Vuonna 1998 valtakunnallinen asunnottomuustyöryhmä tiedosti asunnottomien tukalan 

tilanteen. Työryhmä ehdotti tuetun asumisen lisäämistä sekä uudenlaista tutkimusta, jotta 

saataisiin tietoa asunnottomien elinolosuhteista. (Kaakinen, Nieminen & Pitkänen 2006, 14.) 

Asunnottomuus nähtiin erityisesti Helsingin ongelmana, jossa matkustajakodit ja asuntolat 

vastasivat pääosin asunnottomien asuttamisesta. Helsingin asunnottomuudesta vastaavat toimijat 

olivat tietoisia asunnottomien naisten vaikeasta tilanteesta pääkaupunkiseudulla. Diakonia-

organisaatio, jolla oli pitkät perinteet naisten kanssa työskentelystä, tilasi selvityksen naisten 

asunnottomuudesta vuonna 1999. Selvityksessä kartoitettiin eri asuntoloita sekä haastateltiin 

työntekijöitä ja pitkään asunnottomana olleita naisia. Selvityksen tavoitteena oli kehittää naisille 

uudenlaisia palveluita, naisten asumisyksikköä ja tukipistettä. Pääpaino oli asunnottomien naisten 

omissa kokemuksissa ja siinä, millaisia palveluita he toivoivat saavansa. (Viljaranta 1999.) 

Liisa Viljarannan selvitys osoitti, kuinka asunnottomien naisten tilanne näyttäytyi huonona 

suhteessa asunnottomiin miehiin. Asuntolat oli tarkoitettu tilapäiseen asumiseen, mutta monet 

naiset viettivät niissä pitkiäkin aikoja. Perheasunnoissa asumisajat olivat venyneet parista viikosta 

jopa pariin vuoteen. Asunnottomia naisia löytyi paikoista, jotka eivät vastanneet naisten tuen 

tarpeita. Naisille suunnattuja asumispalveluja oli vain muutamia ja näissä palveluissa naisilta 

puuttui yksityisyys. Palvelut olivat monin paikoin täynnä asukkaita, jotka olivat asuneet niissä jo 

pitkään. Asunnottomien avopalvelupisteet olivat puolestaan miesvaltaisia, jolloin ne karsivat osan 
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naisasiakkaista pois tai ainakin kynnys osallistua toimintaan oli osalle korkea. Pelkästään naisiin 

keskittyviä tuki- ja päiväkeskuspaikkoja ei ollut lainkaan. (Viljaranta 1999.) Asunnottomille 

naisille ei ollut tarjolla palveluita, joissa olisi huomioitu naisten erityiset tarpeet, kuten itsetunnon, 

naiseuden ja äitiyden kysymykset (Virokannas & Rinta-Panttila 2004, 3).  

3.2 Naistyön toimintamuotojen käynnistyminen vuonna 2000 

Naistyön suunnittelu 1990-luvun loppupuolella liittyi aikaan, jolloin taloudellinen lama kääntyi 

pikkuhiljaa taloudelliseksi kasvuksi. Asunnottomuus nousi yhdeksi keskeiseksi teemaksi 

poliittisissa keskusteluissa. Tuloerot kasvoivat, muuttoliike kasvukeskuksiin nosti asuntojen 

vuokria, suhteellinen köyhyys lisääntyi ja asuntolat täyttyivät jo varhain syksyllä. (Kautto & Parpo 

& Sallila 2006, 237–239.) Samaan aikaan asunnottomuuden vähentämiseen pyrittiin uusilla 

poliittisilla ohjelmilla (Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelma 1999). 

Valtakunnallinen asunnottomuuden toimenpideohjelma valmistui vuosiksi 2001–2003, ja sitä 

jatkettiin vuoteen 2005 saakka. Vuonna 2003 hallituksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin 

asunnottomuuden poistaminen, joka oli sama pyrkimys kuin vuonna 1987 asetettu kansallisen 

asunnottomuuden vuoden tavoite (Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen ohjelma 2003). 

Asunnottomuustilanne nähtiin pääkaupunkiseudulla niin vaikeana, että valtion ja pääkaupunki-

seudun kaupunkien edustajat sopivat erillisestä asunnottomuuden vähentämisohjelmasta vuosiksi 

2002–2005. Tässä ohjelmassa kiinnitettiin erityisesti huomiota pitkäaikaisasunnottomiin ja heille 

kohdistettujen erityisten asumispalveluiden räätälöintiin (Asunnottomien asumispalveluiden 

kehittäminen 2005, 9–11).  

Naistyötä alettiin toteuttaa tässä 2000-luvun alun asunnottomuuskeskustelun uudessa aallossa. 

Vuonna 2000 naisten asumisyksikkö ja naisten tukipiste aloittivat toimintansa ensimmäisessä 

toimintapaikassa, joka oli tarkoitettu 18 asunnottomalle naiselle. Jokaisella naisella oli oma yksiö 

ja sen lisäksi käytössä olivat yhteiset tilat. Asumisyksikön muutettua uuteen paikkaan asunnot 

lisääntyivät, jolloin sinne mahtui asumaan yhteensä 28 naista. Naisten tukipiste tarjosi 

kokonaisvaltaista tukea asunnottomille naisille. Naisille kohdennettu diakoniaprojekti käynnistyi 

vuonna 2002 (-2004), ja se oli merkittävä naistyön kehittämisen kannalta. Projekti oli suunnattu 

kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleville naisille. Sen tavoitteena oli puolustaa 

kohderyhmän ihmisoikeuksia sekä parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. 

Projektissa järjestettiin koulutuksia, taideproduktioita ja yksilöllistä työskentelyä asiakkaiden 

kanssa. Projektin pohjalta yhteistyössä diakoniaopiston kanssa kehitettiin naisten valmentava ja 
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kuntouttava koulutus, josta rakentui diakoniaopiston vakiintunut toimintamalli asunnottomille 

naisille. Vuonna 2005 näihin toimintamuotoihin kytkeytyi vielä naisten valmennuskeskus, joka oli 

kolmivuotinen asunnottomille naisille kohdennettu matala kynnyksinen projekti, jossa naisia 

valmennettiin parempaan elämänhallintaan, työhön ja opiskeluun. Nämä toimintamuodot yhdessä 

muodostivat asunnottomille naisille suunnatun naistyön kokonaisuuden, joka on väitöskirjani 

tutkimuskohde. Vuonna 2007, jolloin keräsin tutkimukseni aineiston, naistyö muodostui naisten 

tukipisteestä, asumisyksiköstä, valmennuskeskuksesta sekä valmentavasta ja kuntouttavasta 

koulutuksesta. (Taulukko 1. Naistyön toimintamuodot organisaation kuvaamina.)  

Naistyöhön kytkeytyi alusta alkaen kulttuuritoimintaa, joka näkyi toimintamuotojen arjen 

käytännöissä. Naistyön ensimmäisessä toimipaikassa aloitti taide- ja yhdyskuntaravintola, jonka 

toimintaan asunnottomat naiset osallistuivat aktiivisesti.  Kulttuuritoiminta jatkui luontevasti 

asumisyksikön ja tukipisteen kulttuuritapahtumissa sekä valmennuskeskuksen kulttuuriin 

keskittyneissä Tulevaisuus ja Oma kuvani -ryhmissä. Vuodesta 2002 on toiminut naisten 

tanssiryhmä, jossa on tanssijoina asunnottomia naisia.  Lähes kaikki tanssijat ovat osallistuneet 

naistyön toimintamuotoihin. Asunnottomien naisten tilannetta pyrittiin myös tekemään näkyväksi 

erilaisten kulttuuritapahtumien kautta, esimerkiksi asunnottomien yön tai naisten päivän 

tapahtumissa.  

Organisaation määritelmän mukaan naistyön toimintamuotojen avulla oli mahdollista tehdä 

pitkäjänteistä kuntouttavaa työtä. Ensimmäisenä tavoitteena oli saada asunnoton nainen 

tukipisteelle ja siten naistyön piiriin. Pikkuhiljaa naisen kuntouduttua naistyön tarkoituksena oli 

tukea naista itsenäisen asunnon saamisessa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Työntekijät 

olivat paikalla, mutta naisten oli mahdollista tulla vain viettämään aikaa ja osallistua toimintaan 

ilman sitoutumista. Toiseksi vaiheeksi määriteltiin naisten valmennuskeskus, jossa naisia 

valmennettiin työhön, työelämään ja opiskeluun joko työntekijän ja asiakkaan välisessä 

yksilöohjauksessa tai ryhmätoiminnassa eli erilaisissa ”valmennusstudioissa”. Kolmas vaihe, eli 

naisten valmentava ja kuntouttava koulutus oli suunnattu naisille, jotka olivat olleet pitkään poissa 

työelämästä tai joilla ei ollut ammatillista koulutusta ja heillä saattoi olla taustalla 

asunnottomuutta. Koulutuksessa heille tarjottiin erityistä tukea opiskeluun, harjoittelupaikkaan tai 

työpaikkaan hakeutumisessa. Naisten asumisyksikkö oli puolestaan tarkoitettu asunnottomille 

naisille, jotka olivat vailla omaa kotia. Naisten asumisyksikössä naiset saivat tarvitsemansa 

yksilöllisen tuen (tehostettua tukea) asumiseensa. Asumisyksikössä työskentelivät samat 

työntekijät kuin tukipisteellä.  Naisten oli mahdollista muuttaa asumisyksikön asuntoon 

sosiaaliviraston lähetteellä eli maksusitoumuksella: diakoniaorganisaatio oli palveluntuottaja ja 
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kaupungin asunnottomien sosiaalipalvelut osti palvelun ja osoitti asukkaat yksikköön myös 

suoraan kadulta. 

3.3 Naistyön tavoitteet 

Naisten asunnottomuus kuten asunnottomuus yleensä on keskittynyt erityisesti pääkaupunki-

seudulle. Se, että naiset tulivat naistyön toimintamuotoihin, teki heidät näkyväksi ja todensi naisten 

asunnottomuuden moninaisuuden. Organisaation näkökulmasta toiminta oli tavoitteellisempaa 

kuin vain harrastusmahdollisuuksien luomista naisille. Naiserityisessä työskentelyssä huomioitiin 

naiseuden merkitys asunnottomuudessa, luotiin käsityksiä asunnottomien naisten palvelutarpeista 

sekä jäsennettiin naiserityisyyttä erilaisissa työntekijöiden toimintatavoissa (ks. esim. Karttunen 

2013, 221). Työntekijät lähestyivät asunnottomia naisia kokonaisvaltaisella psykososiaalisella 

työorientaatiolla. (ks. Taulukko 1. Naistyön toimintamuodot organisaation kuvaamina.) 

Toiminnalla oli myös laajemmat yhteiskunnalliset tavoitteet. Tutkimuksissa on huumeiden 

käyttäjien kohdalla puhuttu haittojen vähentämiseen tähtäävästä politiikasta (harm-reduction) 

(Törmä 2009, 23). Myös naistyön toimintamuotoja voidaan tarkastella haittojen vähentämisenä, 

sillä saamalla naiset mukaan toimintaan voitiin minimoida asunnottomuuden yhteiskunnallisia ja 

yksilöllisiä haittoja. Toimintaan osallistumalla naiset saivat mielekästä tekemistä, heidän 

alkoholinkäyttönsä saattoi vähentyä ja he saivat voimia suunnitella tulevaisuuttaan ja sitä, mitä he 

elämällään haluavat tehdä.  

Naistyössä tavoiteltiin mahdollisimman laajasti kaikkia pääkaupunkiseudulla olevia 

asunnottomia naisia. Keinoina nähtiin naistyön matalan kynnyksen palvelut, jotka oli suunniteltu 

naisten marginalisoitumisen lähtökohdista. Ensimmäisen askeleen toimintana oli naisten tukipiste, 

jonka ajatuksena oli tarjota perushoivaa ja mielekästä tekemistä helposti saavutettavalla tavalla. 

Naisille kynnys osallistua toimintaan oli tehty mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. 

Työntekijät ja asiakkaat olivat naisia ja naisten toiminnalle ei asetettu muita tavoitteita kuin saada 

naiset mukaan toimintaan. Naisten edettyä tukipisteeltä kohti toiminnallisempia toimintamuotoja, 

oli naisten mahdollisuus aloittaa toipuminen. Toipumisen ajateltiin lähtevän naisten omista 

lähtökohdista. Ajatuksena oli, että naiset integroituisivat yhteiskuntaan vaiheittain: toipuminen ja 

tuen antaminen tapahtuisivat toimintamuotojen palveluketjumaisessa järjestyksessä. Naistyössä 

keskityttiin teemoihin, joiden ajateltiin tukevan naisten toipumista, kuten lähiverkostojen 

vahvistamiseen, päihdeongelmien ratkaisemiseen sekä väkivallan ja hyväksikäyttökokemuksista 

irti pääsemiseen. (ks. Taulukko 1. Naistyön toimintamuodot organisaation kuvaamina.) 
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Tulkintani mukaan naisten toipuminen ja integraatio tapahtuivat naistyön institutionaalisissa 

yhteisöissä. Institutionaalisessa yhteisössä toiminta on rakennettu kohderyhmälle ja heidän 

tarpeilleen (ks. esim. Roivainen 2008). Monella asunnottomalla naisella ei ollut sosiaalisia suhteita 

tai luonnollisia yhteisöjä, kuten perhettä, tuttavia tai verkostoa, joihin he olisivat voineet kiinnittyä. 

Naisten rikkonainen elämänhistoria oli monesti saanut aikaan sen, että sosiaaliset suhteet olivat 

hävinneet ja heidän oli vaikea kiinnittyä uusiin yhteisöihin. Usein heidän ainoa yhteisönsä oli 

sellainen, jonka he jakoivat muiden asunnottomien kanssa. Naistyön institutionaalisten yhteisöjen 

tarkoituksena oli tarjota naisille osallistumisen paikkoja ja mahdollisuutta opetella yhteisöjen 

jäsenyyttä. Toimintamuotojen tarkoituksena oli vastata naisten tarpeisiin tietyiltä osin ja tietyn 

aikaa, ei kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi. Työntekijöiden tavoitteena oli rohkaista naisia 

osallistumaan naistyön yhteisöihin, mutta myös laajemmin lähialueen tapahtumiin ja harrastuksiin, 

joista voisi muodostua naisille pysyvämpiä yhteisöjä. Työntekijät menivät yhdessä naisen kanssa 

eri paikkoihin kuten kirjastoon, kauppaan, harrastuksiin tai erilaisiin tapahtumiin.  

Naistyössä otettiin huomioon asunnottomien naisten edellytykset päästä toimintamuotoihin ja 

käyttää niitä, toisin sanoen palvelujen esteettömyys. Esteettömyys voidaan jakaa fyysiseksi, 

psyykkiseksi, sosiaaliseksi ja taloudelliseksi (Törmä 2009, 35). Fyysinen esteettömyys oli mietitty 

naistyön sijainnilla. Julkiset yhteydet palveluihin olivat hyvät. Lähellä sijaitsi muiden toimijoiden 

erilaisia asunnottomien palveluja. Myös organisaation omat erilaisille marginaaliryhmille 

kohdennetut palvelut, kuten asumisyksiköt ja tukipisteet, sijaitsivat samoissa rakennuksissa. 

Naistyö oli suunniteltu niin, että naisten oli helppo tulla sinne suoraan kadulta ja naisten oli 

mahdollista osallistua anonyymisti tukipisteelle ja valmennuskeskukseen. Sisältö oli suunniteltu 

niin, että kaikkien naisten oli mahdollista osallistua ainakin tukipisteen toimintaan. Sosiaalinen 

esteettömyys huomioitiin siten, että työntekijät olivat naisia ja naisten oli mahdollista osallistua 

sekä yksilö- että ryhmätilanteisiin. Taloudellinen esteettömyys varmistettiin siten, että 

toimintamuodot olivat naisille maksuttomia. Toimintamuotojen aikana käytetyt ruuat, tarvikkeet 

ja kulkuneuvot maksettiin naisten puolesta. Naistyötä rakennettaessa kiinnitettiin fyysisiin 

puitteisiin erityisen paljon huomiota ja tavoitteena oli tehdä naisille kodikas ja kaunis ympäristö. 

Toisaalta huomioitiin myös naisten moninaisia tarpeita siten, että esimerkiksi tukipisteellä oli 

mahdollisuus omaan yksityisyyteen (sermin takana oli sänky) tai sitten yhteisöllisyyteen kaikille 

avoinna olevassa yhteisessä tilassa. 

Naistyön tavoitteet kytkeytyvät laajemmin organisaatioon, joka on ollut keskeinen toimija 

asunnottomuuden poistamisessa ja monella tapaa edelläkävijä palveluiden kehittämisessä. 

Esimerkiksi naisten asumisyksikkö on mahdollistanut naisten asumisen valitsemallaan 
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elämäntavalla. Tämä naistyön periaate toteutui jo ennen kuin siitä nousi valtakunnallinen 

toimintatapa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmissa (PAAVO I ja PAAVO II). 

PAAVO -ohjelmissa ei ole kiinnitetty huomiota naiserityisyyteen. Naiserityisyyttä ei ole 

myöskään huomioitu kansainvälisissä asunnottomuus -projekteissa. 

 

Taulukko 1. Naistyön toimintamuodot organisaation kuvaamina                                            

Toimintamuoto Kohderyhmä Tavoite 

Tukipiste Asunnottomille naisille, akuuttia 
palvelua tarvitseville heidän 
oman orientaationsa mukaisesti. 

Paikka, johon voi tulla 
viettämään aikaa ja hoitamaan 
arkisia asioita. Mahdollisuus 
levähtää ja huolehtia itsestä 
esimerkiksi peseytymällä ja 
hakemalla vaatteita. 

Valmennuskeskus Motivoituneille ja päihteettömille 
naisille, jotka voivat olla 
asunnottomia tai joilla on 
taustalla asunnottomuutta. 

Yksilötapaamisia ja 
toiminnallisia ryhmiä 
arkielämän taitojen 
vahvistamiseksi. 

Valmentava ja kuntouttava 
koulutus 

Naisille, jotka etsivät itselleen 
työ- tai koulutuspaikkaa ja joilla 
saattaa olla taustalla 
asunnottomuutta. 

Kurssiluontoinen koulutus, jossa 
opetellaan työelämätaitoja ja 
tuetaan opiskeluun 
hakeutumisessa 

Asumisyksikkö Naiselle, joilla on 
asunnottomuutta taustalla ja 
jotka haluavat oman asunnon. 

Naisilla mahdollisuus asua 
omassa asunnossa naisten 
asumisyksikössä. 
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4 ETNOGRAFINEN KENTTATYO JA AINEISTOT  

4.1 Matkani naistyöhön 

Etnografiseen tutkimusperinteeseen kuuluu usein kertomus tutkimuskentälle sisäänpääsystä siihen 

liittyvine erilaisine vaiheineen. Kiinnostukseni matalan kynnyksen toimintamuotojen 

asiakkuuksiin juontuu jo vuosien taakse ja yhteiskuntapolitiikan pro gradu -työn aiheeseen. 

Tutkielmassani tarkastelin etnografisen aineistonkeruun avulla asiakkuuksien merkityksiä matalan 

kynnyksen toimintamuodossa. Myöhemmin, palauttaessani sosiaalityön pro gradu -työtä 

ohjaajalleni vuonna 2006, hän kysyi, olenko koskaan miettinyt asunnottomuutta sukupuoli-

kysymyksenä. En ollut. Ohjaajan yllättävä kysymys herätti mielenkiintoni perehtyä tarkemmin 

itselleni vieraaseen aiheeseen.  

Väitöskirjan hahmottelu lähti nopeasti eteenpäin.  Pian sain kutsun tulla esittelemään diakonia-

organisaatiolle tutkimussuunnitelmaani. Vierailu diakoniaorganisaatiossa herätti itsessäni 

monenlaisia tunteita, jännitystä ja epäilystä siitä, millaisia tuntemuksia suunnitelmani herättää 

yleisössä, joka on pitkään työskennellyt asunnottomien naisten parissa. Minusta asunnottomuus ja 

sukupuoli olivat teemallisesti niin isoja aiheita, etten tiennyt miten voisin tutkijana niitä parhaiten 

lähestyä. Diakoniaorganisaatiolta lähtiessäni sain vastauksia huolenaiheisiini, sillä mukaani lähti 

sekä julkaisuja naistyöstä (Viljaranta 1999; Virokannas & Rinta-Panttila 2004) että kannustusta 

tutkimussuunnitelman jatkotyöstämiseen. 

Seuraavaksi menin tutustumiskäynnille naistyön toimintamuotoihin. Työntekijät esittelivät 

minulle innostuneena tilojaan, toimintojaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tutustumiskerran 

merkityksellisin anti oli se, että sain ensimmäisen kosketuksen asunnottomiin naisiin ja tunteen 

siitä, että tästä tutkimuksesta tulee jotakin. Tutustumiskäynnin jälkeen hahmottelin yhdessä 

työntekijöiden ja organisaation eettisen toimikunnan kanssa tutkimussuunnitelmaani sekä 

tutkimuslupaa aineistonkeruulle. Sain eettiseltä toimikunnalta tutkimusluvan loppuvuodesta 2006 

ja sovin organisaation kanssa, että naistyön tilamuutosten jälkeen toteutan kaksi kenttäjaksoa 

vuoden 2007 aikana.  

Menin ensimmäiselle kenttäjaksolle varsin avoimin mielin ja tietoisena siitä, että naistyössä 

avautuu itselleni uudenlainen maailma. Ajatuksenani oli, että matkalla naistyöhön repussani 

matkaa tutkimussuunnitelma, mutta kenttäjaksoilla kokemani ja omaksumani tieto suuntaisivat 
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katsettani. Kentällä ollessani tutkimukseni fokus tulisi siis tarkentumaan. Ymmärrän etnografisen 

aineistonkeruun Paul Atkinsonin ym. (2001, 4–5) määrittelemällä, hyvin käytännöllisellä tavalla. 

Heidän mukaansa etnografisessa aineistonkeruussa tutkija osallistuu ihmisten elämään tietyn 

ajanjakson, kuuntelee mitä siellä sanotaan, katselee ympärilleen ja kyselee kysymyksiä. George 

Marcus (1995, 96) määritteleekin etnografisen aineistonkeruuseen nojaavan tutkijan olevan kuin 

salapoliisi, joka etenee saamiensa vihjeiden ja oivallusten johdattelemana yhä syvemmälle 

tutkimaansa ilmiöön.  

Etnografista aineistonkeruutani ohjasi kysymys ”mitä täällä tapahtuu?”, jonka avulla 

ihmettelin ja tulkitsin naistyön arkisia käytäntöjä. Kysymys on varsin yleinen etnografiseen 

aineistonkeruuseen nojautuneilla tutkijoilla (ks. esim. Smith 2007, 220–221). Esimerkiksi Riikka 

Perälän (2012, 53) terveysneuvontatyöhön liittyvää etnografista aineistonkeruuta ohjasivat 

avoimet kysymykset: ”mitä täällä oikeastaan tapahtuu”, ”kuinka asiat ovat ja toimivat” ja ”mitä 

tämä kaikki oikeastaan tarkoittaa”. Näiden kysymysten avulla Perälän tavoitteena oli selvittää sitä, 

mistä terveysneuvontatyössä oli kysymys ja miten toimijat merkityksellistivät työn. Tarja Pösö 

(1993, 29) puolestaan luonnehtii kolmesta koulukodista kertovassa etnografisessa 

tutkimuksessaan ihmettelynsä olleen sitä, että hän seurasi työntekijöiden ja asiakkaiden toimintaa 

ja siinä samalla toteutti monenlaisia tiedonhankintatapoja: osallistuvaa havainnointia, haastatteluja 

ja dokumenttien keräämistä. Myös Jussi Perälä (2011, 42) kertoo etnografiseen aineistonkeruuseen 

nojautuvaan tutkimukseensa liittyneen ihmettelyä. Perälän tutkiessa huumeidenkäyttäjien 

elämäntapoja ja käytön ympärille levittyviä huumemarkkinoita, hän kyseli ja keskusteli ihmisten 

kanssa keräten monipuolista havainnointi- ja haastatteluaineistoa. 

Jo ennen kentällä lähtöä mietin, miten voisin parhaiten toteuttaa ”ihmettelyn” ja kerätä 

aineistoa. Ajatuksenani oli toteuttaa lyhytkestoinen ja intensiivinen aineistonkeruu. 

Aineistonkeruuni jakautui niin, että vuonna 2007 vietin naistyössä kaksi kuukauden jaksoa. 

Ensimmäinen kenttäjakso oli alkuvuonna 2007. Analysoituani tältä ajalta kertynyttä aineistoa 

palasin syksyllä 2007 kentälle tarkennettujen kysymysten kanssa. Ensimmäisellä kenttäjaksolla 

selvitin sitä, millaisia kokemuksia naisilla oli naistyön toimintamuodoista. Toisella kenttäjaksolla 

olin kiinnostunut toiminnan naiserityisyydestä. 

Toteutin aineistonkeruun Martyn Hammersleyn (2006, 6) määrittelemänä mikroetnografiana, 

jonka tulkitaan olevan päivien, viikkojen tai muutamien kuukausien kestoista. Kahden kuukauden 

mikroetnografiassa halusin selvittää, millaisia asiakkuuksien merkityksiä rakentui naistyön 

hetkissä, paikoissa, tilanteissa (ks. esim. Hammersley 2006, 6). Vietin kaikki arkipäivät, usein klo 

9-16 välisen ajan naistyön toimintamuodoissa. Halusin olla lähellä ilmiötä ja seurata 
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työntekijöiden sekä naisten vuorovaikutusta (ks. Ådahl 2004, 101). Toteutin aineiston keräämisen 

osallistuvana havainnoijana (Hammersley & Atkinson 1995, 105): tukipisteellä vietin aikaani, 

valmennuskeskuksessa osallistuin ryhmiin, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa olin 

läsnä oppitunneilla ja asumisyksikössä kuljin työntekijän rinnalla. Osallistuvana havainnoijana 

oleminen tarkoitti itselleni sitä, että vaihtelin omaa olemistani toimintamuotojen mukaisesti. Pyrin 

siihen, että viettäessäni aikaa toimintamuodoissa, tutustuisin samalla naisiin ja työntekijöihin. Sen 

sijaan tavoitteenani ei ollut päästä sisälle ryhmään ja yhdeksi sen jäseneksi, vaan kerätä aineistoa 

ja ulkopuolisena tutkijana havainnoida arjen käytäntöjä.  

Osallistuvana havainnoijana halusin kerätä mahdollisimman monipuolisen aineiston, jonka 

avulla tekisin näkyväksi asiakkuuksien merkityksiä (ks. esim. Sifaneck & Neaigus 2001, 512: 

Weckroth 2006, 30; Cerwonka 2007, 15). Samankaltaista etnografisen aineistonkeruun 

toteuttamista osallistuvana havainnoijana on toteuttanut muun muassa Courtney Bender. Bender 

(2003, 42) tutki ruokajonossa olevien vapaaehtoisten merkityksiä ruuan jakamisesta. Benderin 

tulkinnan mukaan kentällä oleminen mahdollisti hänelle sen, että hän näki ruuan jakamisessa 

olevan kyse paljon muustakin kuin siitä, että vapaaehtoinen antoi ruokaa sitä tarvitsevan käteen. 

Tämä on myös tutkimukseni lähtökohta. En olisi voinut ymmärtää naistyön asiakkuuksien 

merkityksiä muuten kuin menemällä mukaan toimintaan, osallistumalla, katselemalla, 

kuuntelemalla ja esittämällä kysymyksiä (ks. esim. Hammersley & Atkinson 1995, 1).  

Miten tutkijana ymmärsin ja tunnistin asiakkuuksien merkityksiä? Tiedostin jo tutkimusmatkan 

alussa tutkimukseeni liittyvän rajallisuuden. Minulla ei ollut kokemusta asunnottomuudesta. Olin 

itse hyvin erilaisessa elämäntilanteessa kuin asiakkaina olleet naiset; olin alle 30-vuotias perheetön 

nainen ja viimeiset vuodet päätoimisesti keskittynyt opiskeluihini yliopistolla. Etnografinen 

aineistonkeruu mahdollisti kuitenkin itselleni ilmiön lähelle menemisen ja kokonaisuuden 

hahmottamisen paremmin kuin esimerkiksi pelkkien haastatteluiden tekeminen. Kuitenkin 

ymmärrykseni ja aineistonkeruuni rajautui naistyössä valitsemiini näkökulmiini, kuten 

vuorovaikutuksen tutkimukseen. Stanley Liz ja Sue Wise (1993, 167–169) tulkitsevat hienosti 

tutkijan ymmärtämisen rajallisuutta. Heidän mukaansa emme voi tutkijoina väittää tietävämme 

miltä ihmisestä tuntuu, mutta voimme kertoa, miltä kuvittelemme itsestämme tuntuvan, jos se olisi 

meidän todellisuuttamme. 

Tutkijan rajallista ymmärrystä on käsitellyt myös Johanna Hurtig (2003, 52–53) etnografiseen 

aineistonkeruuseen nojautuvassa tutkimuksessaan. Hurtigin tavoitteena oli saada 

osallistumisellaan mahdollisimman monipuolinen kuva työntekijöiden toiminnasta.  Samalla hän 

asetti itsensä erilliseksi suhteessa tutkimaansa ilmiöön ja oli viime kädessä se henkilö, joka antoi 
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tilanteille merkitykset. Nämä merkitykset saattoivat poiketa työntekijöiden antamista 

merkityksistä. Tarkennan tätä näkökulmaa teoreettis-metodologisessa luvussa (luku 5), mutta 

Hurtigin tavoin näen aineistonkeruuni rakentuneen tutkijan konstruktiona, tietystä näkökulmasta 

tuotettuna ja katsottuna. Se, että lähdin toiseen kaupunkiin aineistonkeruuseen ja junamatkan 

päähän Tampereelta, toimi itselleni etäännyttämisen välineenä. Tutustuin itselleni vieraaseen 

organisaatioon. Kaikki näkemäni oli minulle uutta ja tilanteittaiset työntekijöiden ja naisten väliset 

vuorovaikutushetket näyttäytyivät minulle kirkkaina arjen käytäntöjen keskellä.  

Irmeli Järventie (1993, 177–178) on tutkimuksessaan käsitellyt tutkijan rajallisuutta 

määritellessään kosketuksen ja rajan periaatteita. Järventien mukaan kosketuksen periaate 

tarkoittaa tutkijalle virittäytymistä toisen ihmisen ajattelu- ja kokemismaailmaan ja rajan periaate 

erillisyyden säilyttämistä oman ja toisen ihmisen maailman välillä. Olen yrittänyt noudattaa 

molempia edellä mainitsemiani periaatteita etnografista aineistoa kerätessäni. En voi väittää 

ymmärtäväni miltä tuntuu olla asunnoton tai miltä tuntuu olla asiakkaana matalan kynnyksen 

naistyön toimintamuodoissa. Sen sijaan olen voinut keskustella ja nostaa esiin kysymyksiä niin 

työntekijöille kuin asiakkaina käyneille naisille niistä merkityksistä, joita he itse ovat tuoneet esiin.  

Etnografiseen aineistonkeruuseen usein liitetty metafora ”uppoutuminen” kuvaa myös omaa 

heittäytymistäni tutkimuksen kohteena olevaan toimintaan (ks. esim. Bourgois 2002). 

Uppoutumiseni tapahtui vaiheittain. Ennen kenttäjaksoa olin epävarma siitä, miten pääsen sisään 

naistyöhön. Kentälle pääsy osoittautui yllättävän helpoksi ja sain ensi hetkistä lähtien luotua 

suhteen niin naisiin kuin työntekijöihin (ks. esim. Agar 1977, 152). Osallistuvana havainnoijana 

yritin päästä lähelle niin naisia kuin työntekijöitä sekä noudattaa edellä mainittua läheisyyden 

periaatetta. Tutkimuksissa uppoutumiseen on liitetty kaksi eri puolta; toisaalta se mahdollistaa 

henkilökohtaisen suhteen kenttään ja aineistoon (Atkinson ym. 2008, 52), toisaalta se tuo esiin 

tutkijan haavoittuvuuden aineistolle (Malkki 2007, 166).  Haavoittuvuus tarkoittaa sitä, että tutkija 

elää aineistonkeruun mukana ja on altis kaikelle sille, mitä kentällä tapahtuu. Suurin osa tutkijoista 

määrittää uppoutumisen olevan etnografisen aineistonkeruun suuri mahdollisuus, jonka avulla voi 

saavuttaa ymmärryksen ilmiöstä (Atkinson ym. 2008, 31–33). Esimerkiksi Philippe Bourgois ja 

Jeff Schonberg (2009, 11) tulkitsevat uppoutumisen mahdollistaneen ymmärryksen kadulla 

elävien huumeidenkäyttäjien elämästä. Suomalaisista etnografiseen aineistonkeruuseen 

perustuvista tutkimuksista muun muassa Jussi Perälä (2010) ja Riikka Perälä (2012) määrittävät 

uppoutumisen mahdollistaneen heille sellaista ymmärrystä, informaatiota ja varmuutta 

tutkimastaan ilmiöstä, joka ei olisi välittynyt vain haastattelujen tai tarinoiden avulla. 
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Uppoutumiseni naistyöhön rakentui osallistuvana havainnoijana ja oman toiminnallisuuteni 

kautta. Olin George Marcusin (1995, 113) määrittelyn mukaisesti ”olosuhteista riippuvainen 

aktivisti”. Tukipisteellä olin passiivisempi osallistuja, menin naisten lähelle, istuin viereen ja 

juttelin kahvittelun lomassa. Annoin naisille tilaa tulla viettämään aikaansa haluamallaan tavalla, 

rakentaa omien voimavarojensa mukaista vuorovaikutusta. Valmennuskeskuksessa olin selvästi 

aktiivisempi osallistuja ja osallistuin ryhmissä toimintaan. Esimerkiksi askartelin naisten kanssa, 

osallistuin kävelyretkiin ja ompelin vaatteita. Toiminnan ohella keskustelin naisten kanssa ja 

puhuin tutkimuksestani, toisinaan annoin naisten keskustella keskenään ja havainnoin 

ulkopuolisena tilanteita. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa olin passiivisempi 

osallistuja. Oppitunneilla olin hiljainen sivustaseuraaja, mutta ennen ja jälkeen tuntien jäin 

juttelemaan naisten kanssa. Olin aktiivinen osallistuja silloin, kun toimintaa oli luokan 

ulkopuolella, esimerkiksi kulttuurikävelyillä. Asumisyksikössä tutkijan roolini poikkesi 

aiemmista. Olin työntekijän vieressä kulkija, seurasin vierestä työntekijöiden ja naisten 

kohtaamisia. Tulkitsen olleeni näissä tilanteissa passiivinen havainnoija. Sen sijaan asumisyksikön 

perjantain kokouksissa ja ruuan jakelussa olin aktiivisempi osallistuja. Asumisyksikössä rajasin 

osallistumistani niin, etten mennyt yksin naisten asuntoihin ja kunnioitin naisten yksityisyyttä. 

Tiedostan, että varsinkin aluksi minun läsnäolollani naistyön toimintamuodoissa oli vaikutusta 

naisten ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Kuitenkin päivittäinen läsnäoloni sai aikaan 

sen, että tulin tutuksi niin työntekijöille kuin naisille.  

Seuraava esimerkki kertoo ”uppoutumisesta”, joka avasi silmäni ja jonka avulla ymmärsin 

naistyön kulttuuria ihan uudella tavalla (ks. esim. Hammersley & Atkinson 1995, 24–25). Heti 

naistyöhön mennessäni, ensimmäisenä päivänä, huomasin työntekijöiden ja naisten kutsuvan 

toisiaan etunimillä. Työntekijät loivat välitöntä tunnelmaa muistamalla naisten etunimiä. Myös 

naiset toimivat samalla tavalla. Vaikka naiset olivat esimerkiksi tukipisteellä päihtyneitä tai 

sekavanoloisia, he muistivat työntekijöiden etunimet. Jos he eivät tienneet uuden työntekijän tai 

usein vaihtuvien harjoittelijoiden nimiä, he kysyivät asiasta pitkään työskennelleiltä työntekijöiltä 

ja toistivat usein ääneen uusien työntekijöiden nimiä. Tämä oli ensimmäisiä naistyön 

havainnointejani. Palasin tähän asiaan kenttäjaksojeni aikana.  Keskustelin asiasta sekä työn-

tekijöiden että naisten kanssa. Pikku hiljaa minulle selvisi, että tällä yhdellä, ulkopuolisten silmissä 

pienelläkin arjen käytännöllä, oli suuri merkitys naistyön asiakkuuksien rakentumisessa.  

En olisi osannut ihmetellä naisten etunimien käyttöä tai kysellä niistä, jos en olisi ollut paikalla 

ja havainnut sitä jatkuvasti. Se ei olisi välttämättä tullut esiin haastatteluissa. Pohdin asiaa ääneen 

useamman kerran tavatessani työntekijöitä ja naisia. Yksi työntekijä kirkasti minulle asiaa. Hänen 
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mukaansa näkymättömästä asunnottomasta tuli naistyössä esiin ihminen, nainen, yksilö, jolla on 

etunimi. Toinen työntekijä kertoi siitä, kuinka etunimi oli usein pohja naisten ja työntekijöiden 

väliselle vuorovaikutukselle. Työntekijä kuvaili, kuinka työntekijän katsoessa naista silmiin 

hymyillen, samalla viestitettiin, kuinka naistyössä naista kunnioitetaan. Kolmas työntekijä kertoi 

tarinan naisesta, joka oli jo pitkään ollut asiakkaana. Nainen ei ollut halunnut ottaa mitään 

kontaktia työntekijöihin, mutta kerran hän oli paljastanut etunimensä. Ja yhä edelleen naisesta 

tiedettiin vain etunimi, vaikka hän oli säännöllinen asiakas.  

Naisten käyttämät etunimet ovat naistyön arjessa yksi pieni yksityiskohta, mutta minulle ne 

avasivat laajemmin naistyön kulttuurin, sen miten asiakkuuksien merkityksiin liittyvät 

marginaalisuus, diakoniatyö ja sukupuoli. Etunimien käyttö kuvaa sitä, miten työntekijät ja naiset 

pyrkivät kohtaamaan toisensa kokonaisina naisina, toisilleen tuttuina ihmisinä. Esimerkki tuo esiin 

myös sen, miten naistyöhön mennessäni kiinnitin asiaan huomiota. Ollessani mukana arjen 

käytännössä, etunimien käytöstä tuli itsestäänselvyys myös minulle itselleni.  Tämän kaltaiset 

tutkijan tuntemukset ovat hyvin yleisiä etnografisessa aineistonkeruussa (ks. esim. Adler 1987, 

37–67; Perälä 2011, 40).  

Kuten monet aiemmat marginaalissa elävien ryhmien parissa toteutetut tutkimukset osoittavat 

(ks. esim. Weckroth 2006; Perälä 2010; Perälä 2012), myös naistyössä työntekijät ja naiset 

osoittivat monin tavoin kiinnostusta tutkimustani kohtaan. Naistyö oli ympäristö, jossa oli totuttu 

opiskelijoihin, tutkijoihin ja vierailijoihin. Diakoniaopisto ja diakonia-ammattikorkeakoulu 

sijaitsivat naistyön läheisyydessä ja molemmista oppilaitoksista oli usein opiskelijoita sekä 

suorittamassa opintoihin liittyviä harjoitteluita että keräämässä aineistoja lopputöihinsä.  

Seuraavien alalukujen kursivoidut otteet ovat suoria lainauksia kenttäpäiväkirjastani. Kuvaan 

tutkimukseni aineistot ja niiden hankkimisen tavan kerronnan lomassa. Samalla kuvaan naistyön 

toimintamuodot fyysisinä, sosiaalisina ja vuorovaikutuksellisina ympäristöinä.  

4.2 Kahvikupin ääressä tukipisteellä 

Ensimmäinen päivä tukipisteellä. Saavuin paikalle klo 9, heti tukipisteen avauduttua. Tila oli 
talon toisessa kerroksessa. Ensin oli pienempi tila, aula, jossa oli tietokone ja ilmaisia 
vaaterekkejä. Aulassa oli pieni lasi-ikkunalla varattu nurkkaus työntekijöiden tilalle, jossa oli 
kaksi tietokonetta, työntekijöiden tavaroita ja puhelin, jota naisilla oli mahdollisuus käyttää. 
Aulasta avautui ovi isompaan tilaan, jossa oli pöytäryhmiä sekä isompi pöytä, jossa tarjoiltiin 
kahvia, teetä, keksejä sekä mahdollisesti muuta syötävää. Tilan perällä oli sermillä varustettu 
nurkkaus, jossa oli pedattu sänky. Toisessa nurkkauksessa oli nojatuoleja ja pöydillä 
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sanomalehtiä ja kirjoja. Tila oli sisustettu kodikkaasti verhoin, viherkasvein, tauluin ja 
pöytäliinoin.  

Hämmennys, jännitys, ilo, pelko ja suru, olivat tuntemuksia, joita koin tukipisteellä. Osallistuvana 

havainnoijana vietin aikaani tukipisteellä, luin lehtiä, kahvittelin naisten kanssa ja haastattelin 

asiakkaina käyviä naisia muun toiminnan lomassa. Viettäessäni aikaani seurasin samalla arjen 

tilanteita. Tilanteet ja tunnelmat vaihtelivat jatkuvasti. Usein, kun jotakin tapahtui, en aivan 

ymmärtänyt sitä. Aivan kuten Tea Torbenfeldt Bengtsson (2012, 54) turvataloihin kohdistuvassa 

etnografiassaan toteaa, minulla ei ollut aluksi tarpeeksi informaatiota, jotta olisin voinut ymmärtää 

tilanteittaisia tapahtumia tai asunnottomien naisten palvelujärjestelmää. 

Tukipisteellä naiset tulivat minua todella lähelle. He tulivat viereeni istumaan, saattoivat 

koskettaa minua, puhuivat lähellä kasvojani, välillä kuiskien, välillä huutaen. Naisille, jotka 

monesti asuivat kaduilla tai asuntoloissa, tukipiste edusti paikkaa, jossa oli mahdollisuus nukkua, 

viettää aikaa ja hoitaa asioita, esimerkiksi saada puhtaita vaatteita, käydä suihkussa, soittaa 

puhelimella tai keskustella työntekijöiden kanssa.  Ennen kaikkea tukipiste oli kohtaamispaikka, 

jossa naiset odottivat muiden naistyön toimintamuotojen alkamista, sopivat keskenään tapaamisia 

tai osallistuivat tukipisteen tapahtumiin kuten esimerkiksi naisten hemmottelupäiviin. Tukipiste 

oli perusta naistyön muille toimintamuodoille ja se oli naistyön alin porras.  Se edusti matalan 

kynnyksen naiserityistä toimintaa, joka oli avoinna kaikille naisille. Toimintaan pystyivät 

osallistumaan kaikkein huonokuntoisimmatkin naiset eikä heidän osallistumiseensa asetettu 

vaatimuksia: naiset saivat olla siinä kunnossa kuin olivat. Tukipisteelle pääsi kävelemään kuka 

tahansa nainen ja sieltä pääsi koska tahansa halutessaan ulos. Oikeastaan ainoat rajoitukset olivat, 

ettei sinne saanut tuoda mukanaan miehiä eikä siellä saanut aiheuttaa suurempaa häiriötä. 

Tukipiste oli eriytymättömästi elämään kohdentuvaa palvelua, jossa nähtiin naisten arki. Naiset 

saattoivat tulla tukipisteelle sen takia, että pääsivät kadulta lämpöiseen sisätilaan tai paikkaan, 

jossa saivat olla rauhassa ja mahdollisesti nukkua. Naiset saattoivat olla päihtyneitä, 

sekavanoloisia, heidän mielialansa saattoivat muuttua hetkessä tai he saattoivat olla ihan hiljaa, 

puhumattomia tai omissa ajatuksissaan. 

Oli naisia, jotka poikkesivat vain hetkeksi tukipisteelle. He saattoivat kuitenkin pysähtyä 

juttelemaan kanssani tai suostua pikaiseen haastatteluun. Monelle naiselle tukipiste edusti paikkaa, 

johon he tulivat yksinäisyyttään ja saattoivat olla siellä koko päivän. Naisilla saattoi olla paikka 

asuntolassa tai oma asunto, mutta he kaipasivat ympärilleen elämää, ääniä, sosiaalisia suhteita ja 

tekemistä, ilmaista kahvia tai päivän lehteä. He kävivät säännöllisesti tukipisteellä, jotkut jopa 

päivittäin. Oli myös naisia, joille tukipiste edusti ainoaa paikkaa, johon he itse vapaaehtoisesti 
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halusivat tulla. Kannustimena oli se, että työntekijöiden avustuksella pystyi hoitamaan arjen 

asioita, kuten virastoissa käyntiä tai apteekissa asiointia.  

Tukipisteellä kävi monia naisia, jotka eivät halunneet keskustella kanssani juuri sillä hetkellä, 

kun itse ehdotin. Puhuin heidän kanssaan myöhemmin, sitten kun he itse lähestyivät minua. Oli 

myös monia naisten kohtaamisia, joita en nauhoittanut.  Nämä kohtaamiset olivat kuitenkin 

tärkeitä ymmärrykseni kannalta. Itselleni tukipiste oli naistyön toimintamuodoista haastavin. 

Välillä oli hetkiä, jolloin ei tuntunut tapahtuvan mitään. Välillä oli useampia tilanteita käynnissä 

yhtä aikaa. Naisten kunto vaihteli suuresti ja koskaan ei voinut etukäteen tietää, millainen päivä 

oli tulossa. Esimerkiksi yhtenä aamuna asumisyksikössä asunut nainen tuli käymään tukipisteellä, 

lähinnä kertomaan työntekijöille kuulumisiaan ja katsomaan, keitä naisia tukipisteellä oli. Nainen 

oli hyvällä tuulella, kertoi vitsin ja hyviä uutisia, hänen piti tavata poikansa iltapäivällä. Sama 

nainen tuli iltapäivällä uudestaan, hän oli itkuinen ja päihtynyt ja haastoi muille tukipisteen naisille 

riitaa. Työntekijä alkoi selvittää asiaa, ja paljastui, että nainen oli riidellyt poikansa kanssa ja 

sovittu tapaaminen kaupungilla oli peruuntunut. Lopulta työntekijä lähti viemään naista 

asumisyksikköön lepäämään.  

Tukipiste oli naistyön toimintamuodoista se, jossa pystyin parhaiten seuraamaan arjen 

käytäntöjä. Muissa toimintamuodoissa osallistuin vain tiettyihin hetkiin. Ymmärsin ensimmäisen 

kenttäjaksoni alussa, kuinka tukipisteellä päivät ja hetket vaihtelivat sen mukaan, keitä naisia siellä 

kävi ja mitä tarpeita heillä milloinkin oli. Työntekijät olivat naisia varten. Jos tukipisteelle tuli 

väsynyt nainen, hänet ohjattiin nukkumaan. Jos naisella oli tarvetta asioiden hoitamiseen, 

työntekijä saattoi auttaa asunnon etsimisessä, raha-asioissa tai lääkkeiden haussa. Oli myös 

mahdollista, että tukipisteelle tuli nainen olematta vuorovaikutuksessa kenenkään kanssa. Naiset 

tulivat tukipisteelle monesta eri syystä. Naiset saivat olla rauhassa tai tarvittaessa saivat sitä 

palvelua, mitä halusivat. Jos joku nainen alkoi riehua, huutaa tai uhkailla, työntekijät ohjasivat 

hänet sivummalle, alkoivat keskustella hänen kanssaan ja tarvittaessa lähtivät viemään häntä 

muualle. Seuraavassa kenttäpäiväkirjaotteessa kuvaan tukipisteen yhtä päivää.  

Yhdeksän jälkeen saapui ensimmäinen nainen tukipisteelle. Työntekijä kertoi naisen asuvan 
talon yläkerrassa asumisyksikössä ja käyvän aamuisin tukipisteellä kahvilla. Nainen ei jaksanut 
osallistua haastatteluun. Hän alkoi kuitenkin kertoa itsestään. Hetken kuluttua tukipisteelle 
saapui toinen nainen. Selvisi, että naiset olivat sopineet tapaavansa tukipisteellä ja olivat 
lähdössä yhdessä kaupungille hoitamaan asioita. Myöhemmin tukipisteelle saapui lisää naisia. 
Yksi nainen kävi tukipisteellä juomassa kahvia eikä puhunut kenellekään, yksi nainen tuli 
tietokoneelle tekemään asuntohakemusta ja kaksi naista kävivät hakemassa uusia vaatteita. 
Iltapäivällä oli viisi naista yhtä aikaa ja selvisi, että heistä kaksi asui asumisyksikössä. Toinen 
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nainen tuli työntekijälle selvittämään edellisen päivän tilannetta, jossa hän oli riitaantunut 
naapurinsa kanssa ja hakannut naapurin seinää nyrkillä. Nainen kertoi, että tänään oli parempi 
päivä ja hän aikoi osallistua loppuviikolla tukipisteellä järjestettävään naisten 
hemmottelupäivään, johon sisältyi kynsien lakkausta ja mahdollisuus hiustenleikkuuseen. 
Iltapäivällä tukipisteelle tuli nainen koiransa kanssa. Hän oli selvästi asioinut ennenkin, sillä 
työntekijä toi koiralle ruokaa. Menin istumaan naisen viereen ja kerroin tutkimuksestani. Nainen 
kertoi, ettei hän tänään jaksa haastattelua, mutta voisi osallistua joku toinen päivä. Nainen 
kertoi, että oli käynyt sukupuolenkorjausleikkauksessa ja naisten tukipiste oli tällä hetkellä ainoa 
paikka, jossa hän tykkäsi käydä koiransa kanssa.   

Otteesta selviää, miten tukipiste edusti monenlaista virallisen sektorin ulkopuolista toimintaa ja 

mahdollisti minulle epävirallisen, hiljaisen tiedon (Latvus ym. 2006, 136). Hiljainen tieto liittyy 

ihmisten kokemuksiin ja tuntemuksiin. Marginaalissa elävien naisten hiljainen tieto on 

poikkeuksellisen tärkeää, jotta tilanteita voi tulkita naisten selviytymisen ja selviytymättömyyden 

näkökulmasta, siitä mitkä ovat jokaisen naisen toimintamahdollisuudet (ks. esim. Hänninen 

2007b, 107). Kauempaa katsottuna monella naisella oli samanlainen elämäntilanne, mutta läheltä 

katsottuna naisten selviytymisessä oli eroja, mikä selittyy naisten erilaisina tilanteina ja 

henkilökohtaisena toimintakykynä (Hänninen 2007b, 107).  

Tukipisteellä työntekijöiden ja naisten välillä näkyi syvä luottamus. Työntekijät olivat nähneet, 

kuulleet ja tunteneet sitä todellisuutta, jossa tukipisteellä asioivat naiset elivät (Latvus ym. 2006, 

136). Voi ajatella, että vaikka työntekijät olivat eri asemassa kuin asunnottomat naiset, heillä oli 

kuitenkin jaettu ymmärrys naisten kanssa siitä, mitä on olla asunnoton nainen erilaisissa 

pääkaupunkiseudun palvelujärjestelmissä. Muutamalla pidempiaikaisella työntekijällä ja naisella 

oli kymmenien vuosien pituinen yhteinen historia. Oli naisia, jotka olivat seuranneet työntekijöitä, 

vaihtaneet paikkaa työntekijän perässä, esimerkiksi asuntolasta toiseen. Nyt nämä naiset asioivat 

työntekijöiden perässä tukipisteellä. Esimerkiksi yhden työntekijän ja naisen kohtaamisen jälkeen 

ihmettelin, miten työntekijä osasi toimia niin niukan vuorovaikutuksen perusteella. Minun 

silmissäni nainen oli lähinnä nyökytellyt ja vastannut työntekijälle hyvin lyhytsanaisesti. 

Työntekijän kertoessa naisen elämäntarinaa, minulle avautui naisen tilanne. Naisella oli suuri 

luottamus siihen, että tukipisteen työntekijä on hänen viimesijainen auttajansa. Silloin kun nainen 

oli oikein huonossa kunnossa, hän tuli pyytämään apua, jotta työntekijä ohjaisi hänet sairaalaan. 

Työntekijä kertoi, kuinka naisen koko elämä oli ollut vuoristorataa, siirtymistä sairaalan ja kodin 

välillä ja työntekijä oli keskeinen toimija siinä välissä.  

Tukipiste oli paikka, jossa minun ei tarvinnut käydä alkuneuvotteluja paikastani. Minun oli 

helppo olla tukipisteellä viettämässä aikaani. Monia naisia tapasin päivittäin. Työntekijät tulivat 
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myös tutuiksi, he kertoivat toimintansa ohella työskentelytavoistaan, asunnottomien naisten 

tilanteesta, palvelujärjestelmistä sekä yksittäisiin asiakasprosesseihin liittyvistä onnistumisista ja 

vaikeista tilanteista. Tukipisteellä tunsin olevani lähellä arjen kohtaamisia, ja monesti vain 

havainnoin ja kuuntelin sitä, mitä työntekijät ja naiset puhuivat. Minusta kuuntelijan rooli oli suuri 

luottamuksen osoitus niin työntekijöiltä kuin asiakkailta. Naiset puhuivat minulle avoimesti 

asioistaan, arjestaan, elämänvaiheistaan, rikollisesta toiminnastaan ja esimerkiksi aiheuttamistaan 

häiriöistä naistyön toimintamuodoissa. Damian Zaitch (2002, 14) ja Jussi Perälä (2011, 45) 

pohtivat sitä, miksi ihmiset haluavat kertoa tutkijalle huumekaupasta. Molemmat tutkijat tulevat 

siihen tulokseen, että ihmiset haluavat tutkijan avulla kertoa elämänsä tarinaa. Asia mietitytti 

minua itseänikin. Tuntui, että monesti naiset vain odottivat minun reaktioitani kertoessaan 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä, väkivallasta, vankilatuomiosta tai muusta yksittäisestä tilanteesta. 

Kerran juttelin yhden naisen kanssa pitkään ja sovimme haastattelun seuraavalle päivälle. Naisen 

lähdettyä tukipisteeltä, työntekijä tuli kertomaan minulle, ettei naisen tarina pidä paikkaansa. Se 

on kuitenkin se tarina, jonka nainen haluaa kaikille kertoa. Nainen oli kertonut minulle asuneensa 

veneiden alla ja harjoittaneensa rikollista toimintaa. Työntekijä kertoi, kuinka nainen halusi 

tarinansa avulla saada kunnioitusta muilta asunnottomilta naisilta.  

Antti Weckroth (2006, 44) ja Jussi Perälä (2011, 45) kertovat siitä, kuinka etnografiseen 

aineistonkeruuseen liittyy aina tietty kaupankäynnin elementti; tutkittavat kertovat tutkijalle 

valitsemallaan tavalla jotakin henkilökohtaisesta elämästään ja odottavat oikeutetusti tästä 

vastapalveluksia. Tukipisteellä kohtasin näitä tilanteita. Kaksi naista kysyi minulta, lainaisinko 

heille rahaa. Vastasin etten voi tehdä sitä tutkijana. Yksi nainen alkoi tuoda minulle myynnissä 

olevia käsitöitään. Ilmoitin, etten voi ostaa mitään, koska tehtäväni on olla naistyössä keräämässä 

aineistoa. Yhden haastattelun jälkeen sanoin naiselle, että hänellä on aivan ihana talvitakki. Nainen 

vastasi, että varastanko sinullekin. 

Lähtökohtaisesti tukipiste loi puitteet, jossa minun oli helppo kohdata naisia. Luottamuksellisen 

suhteen rakentamista edesauttoi se, että olin tukipisteellä päivittäin ja näennäisesti vietin siellä 

vain aikaani. Monelle naiselle määrityin harmittomaksi tutkijaksi, jonka kanssa ei jaettu arjen 

käytäntöjä, minulta ei kysytty neuvoa tai apua. Kuitenkin kipuilin sen kanssa, millaisen suhteen 

rakennan naisten kanssa, joilla oli taustalla asunnottomuutta ja usein päihde- ja mielenterveys-

ongelmia. Ensiksi arvioin sitä, oliko naisen tilanne sellainen, että häntä oli mahdollista lähestyä. 

Tein arviota siitä, oliko nainen kykenevä haastatteluun, muistaako hän asian jälkikäteen ja miten 

hän reagoi haastattelukysymyksiin. Toiseksi mietin sitä, tuoko haastattelu esiin naisen elämässä 
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joitakin muistoja, ikäviä asioita tai jäsentyykö hänen elämänsä uudella tavalla niin, että haastattelu 

aiheuttaa hänelle vahinkoa.   

Kuten kenttäpäiväkirjaote tuo esiin, monet naiset olivat hyvin yksinäisiä ja he kiinnittyivät 

minuun, vaikka he tiesivät minun olevan paikalla vain rajallisen ajan. Nämä naiset olisivat 

halunneet viettää kanssani enemmän aikaa kuin se oli mahdollista. Mietin usein sitä, mitä 

rajaamiseni ja sanomiseni ”ei nyt” teki naisille, jotka lähestyivät minua innokkaina ja olivat 

toiveikkaita siitä, että nyt heillä olisi mahdollisuus kertoa tärkeistä asioista. Perustelin toimintaani 

sillä, että minun oli tehtävä rajauksia, jotta voisin saada mahdollisimman monipuolisen kuvan 

asiakkuuksien merkityksistä. Jos en ollut varma siitä, oliko haastateltavani nainen siinä kunnossa, 

että hän ymmärsi haastattelun, siirsimme haastattelun seuraavaan päivään. Rajanvetoni näkyi 

siinä, että ne naiset, joita haastattelin, olivat aina valikoituja. Osa tukipisteelle käyneistä naisista 

oli niin päihtyneitä ja keskittymiskyvyttömiä, että heitä ei ollut mielekästä haastatella. Myös 

työntekijät ohjeistivat minua, jos he tiesivät naisen tilanteen olleen sellainen, ettei hän ollut 

kykenevä haastatteluun. Seuraavassa kenttäpäiväkirjaotteessa kuvaan naista, jota en koskaan 

haastatellut, vaikka saimme luotua sellaisen suhteen, että aina tavatessamme keskustelimme naisen 

elämästä ja eri asunnottomuuden vaiheista.  

Asumisyksikössä asuva nainen tuli kovaan ääneen tukipisteelle. Hän oli ollut samassa talossa 
olevassa miesten asumisyksikössä ja omien sanojensa mukaan juomassa venäläistä viinaa. Hän 
kertoi olevansa aivan sekaisin ja huuteli ohi mennessään muille naisille. Tämä sai aikaan sen, 
että tukipisteellä olleet kolme naista poistuivat paikalta. Nainen huusi minullekin, että mitä siellä 
tuijotat, etkö ole ennen nähnyt tällaista naista. Huomasin, kuinka itse poistuin vaistomaisesti 
toiseen tilaan. Yksi työntekijä jäi juttelemaan naisen kanssa ja yritti ohjata naista 
asumisyksikköön omaan asuntoonsa nukkumaan.  

Ote kertoo siitä, kuinka tukipisteellä tilanteet vaihtelivat hetkessä.  Jo yhden naisen häiriköivä 

käyttäytyminen saattoi saada aikaan sen, että tilasta tuli rauhaton ja meluisa, jolloin osa 

tukipisteellä asioineista naisista poistui paikalta. Kovaääniset päihtyneet naiset olivat myös 

minusta pelottavia enkä tiennyt miten heidän kanssaan tulisi toimia. Monet huumeita käyttävät 

naiset olivat hyvinkin huonossa kunnossa. Se, että heillä ei ollut hampaita tai he eivät olleet 

peseytyneet aikoihin, ei tuntunutkaan enää niin merkitykselliseltä. Kuitenkin tutkijana koin 

haasteelliseksi tutustua naisiin, joiden ajattelin olevan siinä kunnossa, että he eivät enää 

seuraavassa hetkessä muista kohtaamistamme.  

Tukipisteellä haastattelut rakentuivat arjen tilanteiden keskellä. (ks. liitteet 1 ja 2; 

haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla) Ensimmäisellä kenttäjaksolla haastattelin naisia 
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ollen kiinnostunut siitä, miten he määrittivät tukipisteen. Yritin jokaisessa haastattelussa kysyä 

tähän näkökulmaan liittyviä kysymyksiä, vaikka muutoin naiset saivat vapaasti keskustella 

haluamistaan asioista. Huomasin, että monet naiset olivat siinä kunnossa, että he jaksoivat 

osallistua haastatteluun vain hetken. Haastattelut saattoivat olla lyhyitä, kestäen vain 15 minuuttia. 

Naiset itse sanoivat herkästi, että nyt saa riittää tai kertoivat olevansa väsyneitä, jolloin sammutin 

nauhurin. Sammutettuani nauhurin naiset saattoivat jäädä juttelemaan ja he vapautuivat 

keskustelemaan samoista asioista uudella tavalla.   

Tukipisteen haastatteluissa on kuultavissa niin oma tutkijan ääneni kuin haastateltavien naisten 

ääni. Ymmärrän haastattelukertomukset meidän molempien osapuolien yhdessä rakentamiksi 

(Mishler 1986, 50–55). Vaikka esitin naisille vain muutaman kysymyksen, he usein tarkensivat 

kysymyksiä ja kysyivät mitä oikein tarkoitan. Toisaalta useampi nainen aloitti haastattelun 

kertomalla kokemuksiaan Tampereesta, koska tiesivät minun tulevan Tampereen yliopistosta. 

Varsinkin tukipisteellä haastateltavat naiset olivat siinä kunnossa, että minun oli tärkeää antaa tilaa 

heidän omalle äänelleen. Välillä heidän keskustelunsa poukkoili asiasta toiseen, mutta vastasin 

usein ”mm”, ”joo” tai ”niin” toivoen heidän kuitenkin jatkavan aiheesta. En halunnut keskeyttää 

heidän kertomuksiaan vaan halusin osoittaa, että kuuntelen, olen läsnä ja he voivat vapaasti jatkaa 

kerrontaansa. 

Se, että tein haastattelut tukipisteen toimintojen lomassa, oli merkityksellistä. Taustalla oleva 

toiminta näkyi haastatteluissa. Aina välillä haastattelut keskeytyivät, koska taustalla asioineet 

tukipisteen naiset huutelivat väliin. Tilanteet vaihtuivat, välillä naiset hakivat lisää kahvia ja 

keksiä, ja sitten haastattelu jatkui. En olisi saanut naisia pysähtymään, istumaan alas ja 

keskustelemaan muualla kuin tukipisteen tiloissa, sillä monet naisista olivat levottomia. Minun oli 

tutkijana helppo osoittaa naisille haastattelupaikaksi tukipisteen rauhallisempi nurkkaus ja sopia, 

että haastattelu kestää naisten jaksamisen ja kiireen mukaisesti. Itse haastattelutilanteissa naiset 

käyttivät monenlaista viestintää; osoittivat käsillään tiloja, puhuivat paikoista ja ihmisistä 

lempinimillä, ääntelivät ja kommentoivat asioista niin, etten olisi ymmärtänyt kokonaisuutta 

muuten kuin olemalla läsnä tilanteissa.  

Toisella kenttäjaksolla haastattelin naisia samalla tavalla kuin ensimmäisellä kenttäjaksolla. 

Olin kiinnostunut siitä, miten naiset määrittivät tukipisteen naiserityisen toiminnan tai minkä takia 

he kävivät tukipisteellä. Haastattelu tapahtui samalla tavalla toiminnan lomassa ja naiset saivat 

vapaasti keskustella haluamistaan asioista. Toinen haastattelukerta oli minulle helpompi. Olin 

luonut moneen naiseen suhteen jo ensimmäisellä kenttäjaksolla ja naiset olivat minulle tuttuja.  
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Naiset tiesivät kuinka toimia ilmoittaessani tutkimuksestani ja toiveestani haastatella heitä. (ks. 

liite 2 haastattelukysymykset 2. kenttäjaksolla.) 

Tukipisteen työntekijöiden haastattelut olivat täydentäviä. Työntekijöiden haastatteluiden 

tarkoituksena oli auttaa rakentamaan kokonaiskuvaa tukipisteen asiakkuuksien merkityksistä. 

Halusin selvittää, minkälaisena tukipisteen asiakkuudet merkityksellistyivät työntekijöiden 

näkökulmasta. Pidempiaikaisilla työntekijöillä oli kymmenien vuosien kokemus työskentelystä 

asunnottomien parissa ja heidän kauttaan oli mahdollista saada ymmärrys siitä, miten naiset olivat 

kiinnittyneitä naistyöhön. Työntekijöillä oli ymmärrys naistyön palveluketjusta sekä asiakkuuksiin 

liittyvistä onnistumisista ja epäonnistumisista organisaation näkökulmasta. (ks. liitteet 1 ja 2; 

haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla.) Haastattelujen lisäksi kirjoitin tukipisteellä 

kenttäpäiväkirjaa molempien kenttäjaksojen ajan sekä kirjasin ylös havainnoimiani työntekijöiden 

ja naisten vuorovaikutustilanteita.  

4.3 Harrastamassa valmennuskeskuksessa 

Valmennuskeskuksessa osallistuvan havainnoijan rooliani leimasi toiminnallisuus: askartelin, 

ompelin, kävelin ryhmässä ja vierailin museoissa. Olin ja tein yhdessä valmennuskeskuksessa 

asioivien naisten kanssa. Toiminnan lomassa keskustelin ja haastattelin naisia. Olin jo ennen 

valmennuskeskukseen menoa kuullut tukipisteellä asioivilta naisilta, että osa heistä osallistuu 

myös valmennuskeskuksen toimintaan. Yksi tukipisteellä haastattelemistani naisista kertoi 

tavoitteekseen osallistua valmennuskeskuksen toimintaan, kunhan hän pystyisi pitämään 

päihteettömän päivän ja jaksaisi toimia ryhmässä. Se oli useammankin tukipisteellä asioineen 

naisen tavoite, mutta monelle se tuntui ainakin tässä hetkessä saavuttamattomalta. 

Ennen valmennuskeskukseen menoa olin sopinut työntekijöiden kanssa osallistumisestani 

ryhmätoimintoihin, kuten kädentaitoon, kulttuurikävelyyn ja liikuntaryhmään. Nämä olivat 

kaikille naisille avoimia ryhmiä, joihin voi osallistua kuka tahansa pääkaupunkiseudulla asuva 

nainen. Naisen piti vain sitoutua useammaksi tunniksi päihteettömään ryhmätoimintaan. 

Valmennuskeskuksessa toimi myös suljettu ryhmä, jossa naisten omaa kuvaa rakennettiin ja 

tallennettiin valokuvin ja maalauksin. Työntekijät arvioivat, että siinä tutkijan läsnäolo olisi 

häiritsevää.  

Valmennuskeskuksen toiminta oli tavoitteellista. Projektin mallin mukaisesti asiakkaina olleet 

naiset osallistuivat ensin yksilöohjaukseen, jonka jälkeen tavoitteena oli löytää jokaiselle naiselle 

sopiva ryhmätoiminta. Ryhmätoiminnan ohella naisten oli mahdollista jatkaa yksilöohjauksessa. 
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Yksilöohjauksessa työntekijä ja asiakas kartoittivat yhdessä naisen tarpeita ja työelämävalmiuksia 

muun muassa etsimällä avoimia työpaikkoja, tekemällä työhakemuksia, kartoittamalla erilaisia 

harrastemahdollisuuksia tai harjoittelemalla esimerkiksi tietokoneen käyttöä.  

Valmennuskeskus sijaitsi naisten tukipisteen vieressä. Ovesta avautui yksi suuri tila, joka oli 
sisustettu kotoisasti. Keskellä tilaa oli iso pöytä ja sen ympärillä tuoleja. Sivuilla oli 
ompelukone, tietokone ja piano. Ikkunalaudalla oli viherkasveja ja tila oli koristeltu erilaisin 
askarteluin. Ison tilan takana avautui ovi pieneen tilaan, joka oli varattu työntekijöille. Siellä oli 
kaksi tietokonetta ja kahvinkeitin.  

Kädentaidoissa oli paikalla askasteluohjaaja sekä valmennuskeskuksen työntekijä. Työntekijät 
tervehtivät naisia etunimiltä ja naiset menivät omille paikoilleen ison pöydän ääreen. Kaksi 
naista jatkoi työskentelyä vanhojen töiden parissa. Muut naiset kuuntelivat päivän teemana 
olevaa decoupage -tekniikalla koristeltuja kukkaruukkuja. Naisten aloitettua työskentely, kerroin 
tutkimuksestani ja mahdollisuudesta haastatteluun. Useampi nainen nyökkäsi. Yksi naisista 
kertoi tulevansa yksilöajalle tekemään työhakemuksia. Toinen nainen kertoi lapsenlapsestaan, 
jolle hän aikoi tehdä ruukun lahjaksi. Yksi nainen kertoi olevansa poliittisesti aktiivinen ja kertoi 
jakavansa kadulla esitteitä. Naiset olivat selvästi innoissaan kädentaidoista ja jaksoivat 
työskennellä koko ajan. Kaksi naista keskittyi hiljaa työhönsä, mutta vastasivat aina tarpeen 
tullen työntekijöiden kysymyksiin. Askarteluohjaaja keskittyi töiden ohjaamiseen, työntekijä 
jutteli naisten kuulumisia sekä samalla sopi aikoja yksilöohjauksiin. Työntekijä kertoi toiminnan 
ohessa muista ryhmistä, jotka olivat käynnissä tai olivat alkamassa. Työntekijä mainosti 
perjantain ryhmää, jossa tehtäisiin retki museoon ja sanoi, että sinne on vasta muutama 
ilmoittanut. Lopussa osa naisista siirtyi toiselle puolelle tukipisteelle ja muut lähtivät pois. 

Kenttäpäiväkirjaotteesta selviää, kuinka valmennuskeskuksen ryhmien toiminnallisuus vaikutti 

sekä työntekijöiden että naisten kohtaamisiin, mutta myös omaan olemiseeni. Martyn Hammersley 

ja Paul Atkinson (1995, 55–57) toteavat, että tutkijan tunteet sisältävät usein tärkeää informaatiota 

ilmiöstä. Minun oli helppoa toimia naisten kanssa ryhmissä, sillä askartelu ja museoissa käyminen, 

ovat myös itselleni luontaisia asioita. Toiminnan ohella oli helppo keskustella näyttelyistä tai 

askartelutekniikoista. Naisten taustalla oli usein ollut asunnottomuutta tai vaikeita elämänvaiheita, 

mutta he olivat niistä selviytyneet ja moni tuli valmennuskeskukseen harrastamaan jotakin, pois 

kodin yksinäisyydestä.  

Valmennuskeskuksessa naiset eivät tulleet niin lähelle minua kuin tukipisteellä. Naisilla ei ollut 

sellaisia arkipäivän avun tarpeita kuin tukipisteellä asioineilla naisilla. Naisten ei ollut mahdollista 

vain poiketa valmennuskeskuksessa. Sen sijaan valmennuskeskuksessa noudatettiin suunniteltua 
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viikko-ohjelmaa, joka rytmittyi erilaisiin maksuttomiin toiminnallisiin ryhmiin tai naisten yksilö-

ohjauksiin. Naiset toivat haastatteluissa esiin, kuinka he kävivät harrastamassa 

valmennuskeskuksen toiminnallisissa ryhmissä. Työntekijöille toiminta näyttäytyi kuitenkin 

ammattimaisena. Ajatuksena oli, että yksilötapaamisilla kartoitetaan naisten elämäntilanne ja sen 

jälkeen naiset osallistuvat ryhmämuotoiseen toimintaan.  

Valmennuskeskuksen yleinen tunnelma oli rauhallinen. Ryhmissä oli usein keski-ikäisiä tai sen 

ylittäneitä naisia, joista moni oli lopettanut päihteiden käytön. Heillä oli joko asunto asumis-

yksikössä tai oma asunto ja heillä oli asiat jollain tavalla järjestyksessä. Voi ajatella, että 

ryhmätoiminnoissa naiset halusivat jotain sisältöä ja tekemistä päiviinsä. Yksilöohjauksessa 

kuitenkin kehitettiin naisten työelämävalmiuksia, vaikka monella naisella työelämä tuntui 

kaukaiselta ajatukselta. Naiset keskustelivat toiminnan ohella elämästään ja toiminnan 

tarkoituksena olikin tarjota vertaistukea naisille. Naiset tulivat valmennuskeskukseen vapaa-

ehtoisesti ilman etukäteisilmoittautumista tai sitoutumista.  

Allaine Cerwonka (2007, 154) on määritellyt etnografisen aineistonkeruun mahdollisuudeksi 

ymmärtää maailmaa. Myös minulle tutkijana valmennuskeskus oli aivan eri maailma kuin 

tukipiste, vaikka tilat sijaitsivat fyysisesti vierekkäin. Asiakkuuksien merkitykset rakentuivat 

aivan eri tavoin. Olin tietoinen siitä, että kaikki toimintani, ei vain kukkaruukkujen ja koru-

rasioiden askartelu tai ulkona kävely naisten kanssa, vaan myös kaikenlainen sanaton viestintä 

vaikuttivat vuorovaikutukseeni naisten kanssa ja aineistonkeruuseeni (ks. esim. Ranta-Tyrkkö 

2010, 59). Ensimmäisillä kerroilla ryhmissä olleet naiset kertoivat minulle innokkaina ryhmien 

arjen käytäntöjä ja opettivat minulle toimintatapoja. Naiset olivat hyvin tietoisia 

valmennuskeskuksen sosiaalisesta järjestyksestä ja kertoivat minulle asioita niin kuin ryhmän 

ulkopuolisille jäsenille arjen käytännöistä kerrotaan. 

Valmennuskeskuksessa havainnoin niin toiminnallisia ryhmiä kuin yksilöohjausta. Kiinnostuk-

seni oli lyhyissä työntekijöiden ja naisten välisissä vuorovaikutustilanteissa, joita oli helppo 

havainnoida rauhallisessa ympäristössä. Tilanteista riippuen pystyin kirjoittamaan muistivihkooni 

lyhyitä episodeja tai lauseita, jotka liittyivät tapahtumiin. Haastattelujen tekeminen oli helppoa, 

koska olin tavannut monet naiset jo tukipisteellä ja ryhmiin osallistui vain pieni määrä naisia (2–

10 henkilöä), joten naiset tulivat nopeasti tutuiksi. Jo ensimmäisillä tapaamiskerroilla haastattelin 

kaikki ne naiset, jotka olivat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseeni. Kuitenkin naisten oli 

mahdollista jatkaa haastattelua myöhemmin ja keskustella asiakkuuksien merkityksistä kenttä-

jaksojen loppuun asti. Sovin haastattelut joko ennen ryhmätoimintojen alkua tai niiden loputtua. 

(ks. liitteet 1. ja 2; haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla.)  
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Minun ei tarvinnut tehdä samanlaista valikointia haastateltavien suhteen kuin tukipisteellä. 

Haastattelut kestivät keskimäärin 30 minuuttia. Naiset jaksoivat keskittyä haastatteluihin, mutta 

olivat hieman malttamattomia keskustelemaan esimerkiksi ennen ryhmätoiminnan alkua. Kysyin 

valmennuskeskuksen naisilta samat kysymykset kuin tukipisteen naisilta, mutta muuten naiset 

saivat puhua vapaasti. Kaikilla haastattelemillani naisilla oli kokemuksia asunnottomuudesta, 

mutta asunnottomuudesta oli saattanut olla jo aikaa. Osa naisista arvioi toimintamuotoja sekä 

tukipisteen että valmennuskeskuksen osalta, yksi nainen oli osallistunut myös valmentavaan ja 

kuntouttavaan koulutukseen. Ne naiset, jotka olivat olleet myös tukipisteen asiakkuudessa, 

halusivat pääsääntöisesti tehdä eron tukipisteellä käyviin päihtyneisiin naisiin. 

Valmennuskeskuksen kahta työntekijää haastattelin molempien kenttäjaksojen lopussa. (ks. liitteet 

1 ja 2; haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla.) 

Tutkijana koin, että osallistuvana havainnoijana en kokenut niin ristiriitaisia tuntemuksia kuin 

ollessani tukipisteellä. Olin innokas toimintoihin osallistuja ja pohdin omaa objektiivisuuttani 

valmennuskeskuksessa, aivan kuten Tea Torbenfeldt Bengtson (2012, 56–57) omassa 

etnografisessa aineistonkeruussaan. Minun tehtävänäni oli ymmärtää asiakkuuksien merkityksiä, 

ja oma toiminnallisuuteni oli väline näiden merkitysten löytämiseksi ja ymmärtämiseksi. 

Toiminnallisuuteni sai aikaan sen, että ymmärsin myös itse olevani luomassa asiakkuuksien 

merkityksiä (ks. esim. Schwandt 2000, 195). Esimerkiksi havainnoidessani tilanteita saatoin 

osallistua naisten välisiin keskusteluihin, kävellessäni naisten kanssa olimme samanaikaisesti 

liikkeessä ja puhuimme monenlaisista asioista. 

Sain myös käyttööni työntekijöiden valmennuskeskuksen toiminnan ajalta kirjoittaman 

päiväkirjan. Päiväkirja on tutkimuksessani merkityksellinen, koska työntekijöiden arjen 

kokemukset määrittävät sitä, miten he merkityksellistivät suhteitaan naisiin. Päiväkirja lisää 

ymmärrystäni asiakkuuksien merkityksistä projektimaisessa ympäristössä. Thomas A. Schwandtin 

(2000, 196) mukaan ymmärrys on elettyä. Itselleni oli merkityksellistä, että nimenomaan 

työntekijät ehdottivat päiväkirjan käyttöä tutkimuksessani. Työntekijät olivat pitäneet päiväkirjaa 

oma-aloitteisesti ammatillisesta lähtökohdasta, mutta sitä ei käytetty virallisena dokumenttina tai 

systemaattisena organisaation päiväraporttina. Tutkimukseni osana työntekijät saivat päiväkirjalle 

merkityksen. Luvan päiväkirjojen käyttöön sain organisaation eettiseltä toimikunnalta. 

Työntekijät toimittivat minulle päiväkirjan sähköisessä muodossa projektin päätyttyä. Päiväkirjan 

dokumentit toimivat yhden artikkelini empiirisenä aineistona.  
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4.4 Opiskelemassa valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa 

Osallistuvana havainnoijana koin olevani valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa 

”ulkopuolinen osallistuja”.  Olin ollut ensimmäisellä kenttäjaksolla jo pari viikkoa ja viettänyt 

aikaani muissa naistyön toimintamuodoissa ennen kuin osallistuin valmentavaan ja kuntouttavaan 

koulutukseen. Mary Douglas (2003, 41) määrittää ulkopuolisuutta kokevan etnografisen 

aineistonkeruun sisältävän tuntemuksen ”matter out of place” ja samanlaista ulkopuolisuutta koin 

valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa. Yksi syy siihen voi olla passiivinen 

osallistumiseni koulutukseen, tunneilla istuin hiljaa ja havainnoin. Koulutus oli diakoniaopiston 

tiloissa, luokkahuoneessa, jossa opettaja oli edessä ja naiset istuivat takana. Ryhmässä oli 

yhdeksän naista ja opettaja. Jos naisilla oli asiaa, he viittasivat, muuten opettaja opetti edessä 

matematiikkaa, äidinkieltä, kieliä ja työelämätaitoja. Kenttäpäiväkirjassa olen kuvannut 

ensimmäisen päivän tunnelmia seuraavasti: 

Luokassa oli pulpetteja rivissä ja opettaja seisoi edessä.  Ensimmäinen tunti oli matematiikkaa. 
Tunnin aluksi selvisi, että osa naisista ei ollut ehtinyt tehdä tehtäviä. Yhden naisen lapsi oli ollut 
kipeänä ja toisella naisella oli ollut miesystävän kanssa muuta ohjelmaa. Yksi nainen istui 
levottomasti ja liikehti jatkuvasti ja nainen hänen takanaan hermostui asiasta valittaen 
opettajalle. Yksi nainen oli ollut jo useamman päivän poissa tunneilta ja naiset epäilivät, 
palaako hän vielä kurssille.  

Iltapäivällä kulttuurikävelyä. Opettaja oli tehnyt kartan, kohteet ja tehtävät, joihin piti kävellä ja 
ratkaista annetut kysymykset. Tarkoituksena oli kävellä läheisen lammen ympäri ja tutustua 
kulttuurikohteisiin. Opettaja muodosti naisista kolmen hengen ryhmät ja osallistuin yhden 
ryhmän toimintaan. Kävellessämme keskustelimme siitä, miten naiset olivat tulleet valmentavaan 
ja kuntouttavaan koulutukseen. Yksi nainen kertoi avoimesti päihdetaustastaan ja käyvänsä 
korvaushoidossa. Yksi nainen kertoi olevansa kiinnostunut työskentelemään lasten kanssa. 
Palattuamme luokkaan kävimme läpi eri ryhmien tuotoksia. Kaikki ryhmät olivat tehneet annetut 
tehtävät. Sovimme yhden ryhmääni kuuluneen naisen kanssa haastattelun seuraavalle viikolle 
ennen tunnin alkua.  

Kenttäpäiväkirjaotteesta selviää, kuinka luokka ympäristönä ja sen sosiaalinen järjestys, opettaja-

oppilassuhde, saivat aikaan sen, että istuin oppitunneilla hiljaa ja kirjasin ylös havainnoimiani 

vuorovaikutustilanteita. Tarkoituksenani oli ymmärtää läsnäoloni kautta valmentavan ja 

kuntouttavan koulutuksen asiakkuuksien merkityksiä ja siinä samalla tehdä itseni naisille tutuksi. 

Ajattelin, että läsnäolollani naisten luottamus minuun tutkijana kasvaa ja haastatteluiden 

tekeminen on helpompaa. Toiminnallinen ohjelma, kuten otteessa esiin tuleva kulttuurikävely, 
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olivat poikkeustilanteita. Kulttuurikävely oli kuitenkin itselleni merkityksellinen, sitä kautta 

tutustuin heti ensimmäisenä päivänä moneen naiseen. Muuten yritin tutustua naisiin ja keskustella 

heidän kanssaan ennen ja jälkeen oppituntien, jolloin tein myös haastattelut.  

Valmentava ja kuntouttava koulutus oli monelle naiselle vaativa. Kuten kenttäpäiväkirjan-

otteesta selviää, oli naisia, joiden oli vaikea saada tehtyä annettuja tehtäviä tai joille tuli tunneilta 

poissaoloja. Koulutus oli intensiivinen, kesti muutaman kuukauden ja naisten piti sitoutua 

tietynlaiseen päivärytmiin, tehtävien tekemiseen sekä oman harjoittelupaikan etsimiseen. Naisten 

piti olla motivoituneita hankkimaan työpaikka tai opiskelupaikka ja oppitunneilla tehtiin muun 

muassa työhakemuksia, etsittiin avoimia työpaikkoja ja harjoiteltiin työhaastattelutilanteita. 

Luokkatilanteissa naisten piti olla hiljaa, jotta kaikkien oli mahdollista keskittyä tehtävien tekoon. 

Toisaalta myös kaikilta naisilta kysyttiin vuorotellen tehtävistä eli naisten piti keskittyä tunneilla 

annettuihin tehtäviin.  

Valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen osallistuneet naiset määriteltiin toipuneiksi ja 

kuntoutuneiksi, ja luokkatilanteissa he näyttäytyivät ja halusivat olla pärjääjiä. Kuitenkin, kuten 

otteen kulttuurikävely osoittaa, monet naiset määrittivät itsensä taustansa mukaan, oli huostaan 

otettujen lasten äiti, korvaushoidossa käyvä nainen ja väkivaltaisesta parisuhteesta toipuva nainen. 

Siksi halusin myös erottautua opettajasta, olla ”ulkopuolinen”, istua naisten lähellä ja ottaa naisiin 

kontaktia, jotta ymmärtäisin heidän määrittämiään asiakkuuksien merkityksiä (Torbenfeldt 

Bengtson 2012, 55).  

Paul Atkinson ym (2008, 33) kirjoittavat etnografisen aineistonkeruun mahdollistavan 

tietynlaisten kokonaisuuksien ymmärtämisen, ja näin tulkitsen tapahtuneen valmentavassa ja 

kuntouttavassa koulutuksessa. Naiset avautuivat haastatteluissa elämästään, vaiheistaan ennen 

koulutusta ja siitä, mitä he ajattelevat tulevaisuudestaan. Esimerkiksi kaksi koulutukseen 

osallistunutta naista kertoivat, kuinka he olivat jo aiemmin keskeyttäneet koulutuksen ja olivat 

tulleet koulutukseen uudelleen. Naiset kertoivat, etteivät aiemmin kyenneet sitoutumaan 

läsnäolopakkoon ja harjoittelupaikassa olemiseen. Tähän asiaan osasin kiinnittää huomiota 

haastatteluiden perusteella ja näin, kuinka monet naiset liikehtivät tunneilla ja heidän oli vaikea 

keskittyä opiskeluun usean tunnin ajaksi. Samalla aloin ymmärtää sitä, miksi opettaja muistutti 

naisia aika ajoin siitä, että kurssimaiseen työskentelyyn oli sitouduttava, eikä poissaoloja saanut 

tulla liikaa – samoin itse oli aktiivisesti etsittävä oma harjoittelupaikkansa.  

Vaikka koin itseni tutkijana passiiviseksi ja aika ajoin ulkopuoliseksi, olivat naisten haastattelut 

antoisia. Ne olivat ajallisesti pidempiä kuin muissa toimintamuodoissa kestäen 30–45 minuuttia. 

Monella naisella oli kokemuksia muista naistyön toimintamuodoista, tukipisteestä ja 
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valmennuskeskuksesta. Varsinkin tukipisteen pitkäaikaisimmat työntekijät olivat naisille tuttuja. 

Haastateltavista naisista suurin osa oli ollut asunnottomana ainakin jossakin elämänvaiheessa ja 

päihteiden käyttöä oli ollut jokaisella haastateltavalla. (ks. liitteet 1 ja 2; haastattelukysymykset 1. 

ja 2. kenttäjaksolla.) 

Ensimmäisellä kenttäjaksolla selvitin haastatteluiden avulla sitä, miten naiset kokivat 

valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen ja millaisia kokemuksia heillä oli naistyön muista 

toimintamuodoista (liite. 1 haastattelukysymykset 1. kenttäjaksolla). Naisia oli ryhmässä yhdeksän 

ja haastatteluun oli halukkaita osallistumaan puolet. Toisella kenttäjaksolla olin kiinnostunut 

naiserityisyydestä ja sen merkityksestä valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa käyville 

naisille (liite 2. haastattelukysymykset 2. kenttäjaksolla). Myös tällä kertaa haastatteluun oli 

halukkaita osallistumaan puolet. Naisten valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa oli yksi 

työntekijä, joka toimi opettajana. Haastattelin häntä molempien kenttäjaksojen lopussa selvittäen 

asiakkuuksien merkityksiä.  

4.5 Työntekijän vieressä asumisyksikössä 

Osallistuvana havainnoijana toimin naisten asumisyksikössä hyvin erilailla kuin muissa naistyön 

toimintamuodoissa. Keskeinen syy siihen oli se, että asumisyksikössä asui 28 naista omissa 

asunnoissaan. Minun piti tutkijana kunnioittaa naisten yksityisyyttä. Ratkaisin aineistonkeruuni 

niin, että vietin aikaani asumisyksikön yhteisissä tiloissa sekä tukipisteellä. Pääasiassa kuljin 

työntekijän vierellä erilaisissa tilanteissa, joissa naiset tarvitsivat käytännön apua tai jaoin 

työntekijän rinnalla naisille ruokaa. Tapasin naisia perjantaisin asumisyksikön viikkokokouksissa. 

Kokouksiin osallistuivat lähes kaikki asumisyksikössä asuneet naiset. Naisten asumisyksikkö 

sijaitsi samassa talossa naisten tukipisteen ja valmennuskeskuksen kanssa, hissi vei asumisyksikön 

5. ja 6. kerrokseen. Tukipisteen työntekijät olivat myös asumisyksikön työntekijöitä. 

Asumisyksikön naiset asioivat ja hoitivat käytännön asioita alakerrassa tukipisteellä ja monet 

naiset osallistuivat valmennuskeskuksen toiminnallisiin ryhmiin. Naiset tarvitsivat asumiseensa 

tehostettua tukiasumista. Heidät määriteltiin pitkäaikaisasunnottomiksi, koska asunnottomuus oli 

pitkittynyttä tai oli vaarassa pitkittyä. Monella asumisyksikössä asuneella naisella oli päihteiden 

käyttöä sekä erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Seuraavassa kenttäpäiväkirjan otteessa 

kuvaan ensimmäistä päivääni asumisyksikössä.  

Ensimmäisenä aamuna menin työntekijän kanssa ylös hissillä naisten asumisyksikköön. 
Asumisyksikkö oli kahdessa kerroksessa. Pitkät käytävät olivat täynnä asuntojen ovia. Kerroksen 
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päässä oli parveke ja yhteistilana keittiö, jossa oli perusvarusteet, muun muassa jääkaappi. 
Keittiössä oli pöytä ja sen ympärillä tuoleja. Naisten asunnot olivat yhden huoneen kokoisia, 
joissa oli keittiönurkkaus ja erillinen kylpyhuone. Ensiksi menimme koputtamaan yhteen ovista.  
Kyseinen asukas oli pyytänyt työntekijän herättämään, jotta hän varmasti ehtii sovitulle ajalle 
lääkäriin. Kävimme samalla myös tyhjässä asunnossa, johon oli juuri muuttamassa uusi asukas. 
Työntekijä kertoi, että naiset olivat valittu kerroksiin niin, että toisessa kerroksessa asuivat 
rauhallisemmat ja vanhemmat naiset, jotka olivat vuosia asuneet asuntoloissa. Uudet ja 
nuoremmat naiset asuivat toisessa kerroksessa.  

Iltapäivällä tukipisteelle tuli asumisyksiköstä naisia. Yksi nainen kertoi tulevansa usein 
alakertaan juomaan kahvia ja kutomaan sukkia. Toinen asumisyksikössä asunut nainen halusi 
tulla keskustelemaan työntekijän kanssa valvotun tapaamisen järjestämisestä. Työntekijä 
muistutti, että naisen oma sosiaalityöntekijä oli tulossa seuraavalla viikolla ja hänen kanssaan 
pitäisi puhua naisen raha-asioista. Kaksi asumisyksikön naista tuli yhtä aikaa tukipisteelle, 
toinen heistä tuli esittelemään uutta kampaustaan ja tekoturkistakkiaan. Työntekijät kehuivat 
hänen uusia vaalennettuja hiuksiaan ja kysyivät naiselta hänen takkinsa alkuperää, joka oli 
kuulemma lahja hänen miesystävältään. Työntekijä kertoi, kuinka nämä kaksi naista olivat hyvin 
aktiivisia asumisyksikössä asuvia naisia ja heitä näkyi päivittäin tukipisteellä. 

Iltapäivällä kävin yhdessä työntekijän kanssa asumisyksikössä. Työntekijä kertoi, että hän oli 
käynyt jo useamman kerran kyseisessä asunnossa sen siivottomuuden vuoksi. Työntekijä oli 
tehnyt naisen kanssa sopimuksen, että joko he siivoavat sitä yhdessä tai sitten sinne pyydetään 
siivooja paikalle. Työntekijän mukaan nainen myös helposti vie toisten naisten ruoka-annoksia 
mukanaan ja myös siitä pitäisi puhua hänen kanssaan. Työntekijä koputti ovelle useamman 
kerran, avasi avaimella oven, eikä asunnolla ollut ketään. Työntekijä sanoi, että hän palaa 
asiaan myöhemmin.  

Kenttäpäiväkirjaotteet kuvaavat sitä, kuinka työntekijät ja asumisyksikössä asuneet naiset olivat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Asumisyksikön naisilla oli monenlaisia tarpeita, joihin 

työntekijät pyrkivät vastaamaan. Työntekijöiden tavoitteena oli turvata naisten asuminen ja he 

kävivät naisten asunnoissa muun muassa herättämässä naisia, viemässä heille lääkkeitä, 

hakemassa heitä johonkin toimintaan tai palveluun tai tarkistamassa, että naiset ovat kunnossa ja 

asunnot pysyvät siisteinä. Koska työntekijät olivat vahvasti naisten arjessa mukana, minun oli 

helppo tutustua naisiin kulkemalla työntekijöiden rinnalla. Olin passiivinen osallistuja ja annoin 

työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutukselle paljon tilaa. Tervehdin aina naisia ja kerroin olevani 

tutkija ja kysyin luvan havainnointiin.  
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Johanna Hurtig (2003, 56) kirjoittaa havainnointinsa tapahtuneen niin, että hän oli läsnä, mutta 

samalla jätti ammatillisen suunnitelman toteuttamisen työntekijöille. Näin myös itse yritin tehdä, 

yritin sanoa jotain yleistä naisen asunnosta tai tunnistaa naisen, jos olimme jo aiemmin tavanneet 

esimerkiksi tukipisteellä. Yritin olla sopivasti taustalla, mutta muutaman kerran naiset kysyivät, 

miksi minä aina vain kirjoitan vihkooni. Yritin ottaa katsekontaktin naisiin ja hymyillä naisille 

työntekijöiden ja naisten vuorovaikutuksen aikana. Amanda Coffeyn (1999, 73) mukaan ilmeet, 

eleet, katseen suuntaaminen, hymy ja valppaus ovat tapoja olla läsnä osoittaen samalla valikoitua 

ja rajoitettua läsnäoloa.  

Etnografisen aineistonkeruun aikana tein sen havainnon, että naisten asiakkuuksien merkitykset 

vaihtelivat tilanteittain. Haastatellessani naisia he saattoivat kertoa elämästään ja asiakkuudestaan 

asumisyksikössä eri lailla kuin olin havainnoinut työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus-

tilanteessa tai miten nainen oli toiminut tukipisteellä tai valmennuskeskuksen ryhmässä. 

Esimerkiksi yhdessä haastattelutilanteessa nainen oli ystävällinen ja rauhallinen. Hän kertoi, 

kuinka halusi olla päihteetön lastensa takia ja kertoi ystävystyneensä muiden asumisyksikössä 

asuneiden naisten kanssa. Kuitenkin työntekijän ja naisen välisissä vuorovaikutustilanteissa 

nainen oli monesti äreä ja teki selvää rajanvetoa työntekijään. Tukipisteellä asioidessaan naisella 

oli toisenlainen rooli, hän oli kovaääninen tarinankertoja. 

Uskon, että työntekijöiden vieressä oleminen toi itselleni uudenlaisen ymmärryksen 

asiakkuuksien merkityksistä. Koin olleeni monessa tilanteessa työntekijöiden ammatillisten 

pohdintojen jakaja ja peili (Hurtig 2003, 60). Työntekijöiden arkea oli toimia naisten 

portinvartijoina: he ohjasivat päihtyneitä naisia kotiin, olivat selvittämässä naisten välisiä riitoja, 

rajasivat naisten vieraita, tukivat naisten menoa katkolle tai sairaalaan tai järjestivät naisille 

perhetapaamisia. Näistä tilanteista rakentui monenlaisia konflikteja, joiden jälkeen työntekijät 

halusivat keskustella ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Uskon, että nämä keskustelut syvensivät 

paitsi omaa ymmärrystäni, myös työntekijöiden luottamusta minua kohtaan.   

Muutama vanhempi asumisyksikössä asunut nainen viihtyi omassa asunnossaan. Ainoa 

mahdollisuuteni tavata heitä oli kulkea työntekijän vierellä hänen käydessään naisen kotona. 

Seuraava kenttäpäiväkirjaote kertoo siitä, miten tukipisteellä tapahtunut työntekijän ja asiakkaan 

välinen konflikti vuorovaikutuksen aikana heijastui myös minun ja naisen väliseen suhteeseen.   

Uusi nainen oli muuttanut asumisyksikköön. Oli sovittu yhteinen palaveri naisen, työntekijän ja 
naisen sosiaalityöntekijän kanssa. Tavoitteena oli täyttää asumisen suunnitelma -lomake. 
Yhtäkkiä nainen suuttui työntekijälle ja poistui kesken palaveria. Nainen käyttäytyi lähtiessään 
uhkaavasti ja huusi minulle ”olet samaa sakkia kuin nuo muut enkä halua osallistua mihinkään 
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tutkimukseen”. Aina kun olen nähnyt hänet, hän huutaa jo valmiiksi, ettei aio osallistua 
yhteenkään haastatteluun emmekä ole päässeet keskusteluissa sen pidemmälle. 

Ote kuvaa sitä, kuinka työntekijän ja naisen kohtaaminen vaikutti myös minun ja naisen väliseen 

suhteeseen. Konfliktitilanteessa nainen merkityksellisti minut työntekijöiden asemaan, vaikka 

minulla ei ollut valtaa tai mahdollisuutta pakottaa häntä noudattamaan institutionaalisia sääntöjä 

(ks. esim. Torbenfeldt Bengtson 2012, 55). Konfliktitilanteessa nainen vastusti vahvasti 

työntekijöitä ja sillä oli seurausta myös tuleviin vuorovaikutustilanteisiin. Nainen oli epäileväinen 

myös minua kohtaan ja hän osoitti sen myös seuraavissa kohtaamisissamme. Hän toi epäilyksensä 

julki ja kertoi minun olevan häntä vastaan ja työntekijöiden puolella. Tämä oli ainoa kerta 

etnografisen aineistonkeruuni aikana, jolloin nainen merkityksellisti asiakkuussuhteensa 

kontrollin ja epätasa-arvon kautta (ks. esim. Smith 2007, 223).  

Ote kuvaa myös sitä, miten nainen oli epäluuloinen naistyön työntekijöitä kohtaan ja samalla 

myös minua kohtaan. Nainen kertoi työntekijöille, miten hän oli elämässään pettynyt ja tullut 

petetyksi moneen kertaan. Nainen ei luottanut minuun niin, että olisin voinut häntä haastatella. 

Aina kohdatessamme toisemme asumisyksikön käytävillä hän sanoi minulle jotakin ikävää tai 

tuhahti minulle perään. Kuitenkin lähtiessäni toiselta kenttäjaksolta hän kysyi minulta 

ystävällisesti, joko olen lähdössä pois. Vaikka suhteeni naiseen jäi etäiseksi, ajattelen sen olleen 

naiselle jollakin tavalla merkityksellinen. Toinen esimerkki kertoo vastakkaisesta suhteesta. 

Tapasin asumisyksikössä asunutta naista lähes päivittäin. Hän kertoi houkutelleensa muita 

asumisyksikössä asuneita naisia tutkimukseeni ja kysyi minulta päivittäin tutkimukseni 

etenemisestä. Hän kertoi minulle monenlaisia tarinoita itsestään ja toi näytille valokuviaan.  

Lähtiessäni toiselta kenttäjaksolta itselleni tuli tyhjä oli, näenköhän naista enää koskaan, sillä 

hänen ystävällisyytensä oli koskettanut minua syvästi. 

Asumisyksikkö oli oma maailmansa, jota en olisi voinut ymmärtää muuten kuin olemalla 

arjessa läsnä. Naisilla oli selvästi keskinäinen hierarkia, oli kovaäänisiä naisia, jotka puhuivat 

monen naisen puolesta. Oli myös naisia, jotka halusivat eristäytyä naisten yhteisöstä ja asua 

omassa asunnossa ilman vuorovaikutusta muihin naisiin. Huomasin välillä, että minun oli vaikea 

erottaa toisistaan tukipisteen ja asumisyksikön toimintaa. Monet asumisyksikön naisista olivat 

myös tukipisteen asiakkaita. Myös tukipisteen ja asumisyksikön työntekijät olivat samoja.  

Asumisyksikössä asuneiden naisten haastattelut suoritin tukipisteellä tai asumisyksikön 

yleisissä tiloissa. Naisten haastattelut olivat verrattain lyhyitä, kestivät noin 15 minuuttia. (ks. 

liitteet 1 ja 2; haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla.) Naisilla oli taustalla monenlaisia 

ongelmia. He olivat rauhattomia, usein menossa johonkin tai tulossa jostakin. Muistan yhdenkin 
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haastattelun, jonka tein tupakkapaikalla, ulkona parvekkeella kadun meluisien äänien kuuluessa 

taustalla. Haastateltavan naisen mukaan se oli ainoa paikka, jossa hän pystyi rauhoittumaan ja 

keskittymään.  

4.6 Tutkimuksen aineistot 

Tutkimukseni aineistolle on tyypillistä moniaineksisuus, mikä on rikastuttanut analyysi-

mahdollisuuksiani. Aineiston moninaisuus syntyy ensiksi siitä, että olen kerännyt aineistoa 

naistyön kaikista toimintamuodoissa (tukipiste, valmennuskeskus, valmentava ja kuntouttava 

koulutus sekä asumisyksikkö). Niissä jokaisessa oli omat arjen käytäntönsä, jotka olen edellä sekä 

myös artikkeleissani tuonut ilmi. Toisena aineiston moninaisuutta kasvattavana tekijänä on ollut 

etnografinen aineistonkeruumenetelmäni, osallistuvana havainnoijana oleminen, jota olen 

täydentänyt haastatteluilla, työntekijöiden päiväkirjalla sekä kenttäpäiväkirjalla. Valtaosan 

havainnoinnista olen kirjannut käsin. Havainnointini on ollut tukemassa laaja-alaista ymmärrystä 

tutkimastani ilmiöstä ja tallentunut muistiini erilaisina pieninä tarinoina kohtaamistani 

vuorovaikutustilanteista. Moniaineksisuus on tuonut esiin erilaisia näkökulmia asiakkuuksien 

merkityksistä naistyössä. Yhtäläisyyksien lisäksi se on tuonut näkyviin arjen käytännöissä 

ilmeneviä asiakkuuksien merkitysten eroja ja ristiriitaisuuksia.  

Haastattelujen toteutusta ohjasivat laadullisen haastattelututkimuksen yleiset periaatteet ja 

eettiset ohjeet. (ks. liite 3. suostumus tutkimukseen osallistumisesta.) Haastattelin 16 naista 

kahteen kertaan, joista neljällä naisella oli kokemuksia kaikista naistyön toimintamuodoista. (ks. 

liitteet 1 ja 2; haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla.) Haastatteluja tehdessä olen soveltanut 

sensitiivisen haastattelututkimuksen lähtökohtia siten, että haastattelut ovat tapahtuneet naisten 

ehdoilla: he valitsivat tiedon tuottamisen ajan, paikan, muodon ja laajuuden sekä heillä oli 

mahdollisuus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa (Laitinen & Uusitalo 2007, 316, 318).  

Tutkittaessa sensitiivisiä aiheita, on kuitenkin mahdotonta ennakoida, mitä tutkimukseen 

osallistuneille tapahtuu, kun he muistelevat kokemuksiaan (ks. esim. Laitinen & Uusitalo 2007; 

Rosenblatt 2014). Tukeudun sensitiiviseen haastattelututkimukseen myös siinä mielessä, että olen 

tunnistanut naisten vaikeat elämäntilanteet ja niihin kytkeytyvien sensitiivisten ja arkojen aiheiden 

käsittelyn (ks. esim. Väyrynen 2007, 54).  

Minulle tutkimani asunnottomat naiset ovat enemmän kuin asiakkaita, haastateltavia tai 

tutkittavia ja kutsunkin heitä pääasiassa naisiksi. Monet tutkijat (Doucet & Mauthner 2008, 333; 

Granfelt 1998, 24; 2000, 106; Satka ym. 2005, 12) ovat korostaneet empatian, yhteisymmärryksen 
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ja vastavuoroisuuden merkitystä haastattelutilanteessa. Riitta Granfeltin mukaan kosketetuksi 

tuleminen on ydin tavoiteltaessa toisen ihmisen tapaa tulkita elämäänsä ja antaa sille merkityksiä. 

Tätä kosketetuksi tulemista tavoittelin itsekin lähestyen naisia empaattisesti (Granfelt 1998, 28). 

Haastatellessaan seksuaalisesti hyväksikäytettyjä naisia ja miehiä Merja Laitinen tulkitsi 

empaattisuuden tarkoittavan kauhistelun sijaan aitoa kuuntelemista ja kerrotun jakamista – 

inhimillistä kohtaamista (Laitinen 2004, 64). Hän kirjoittaa haastattelun syvyyden olevan 

riippuvaista tutkijan virittyneisyydestä. Myös itse tunnistin sen, että olen keskeinen tekijä 

rakentamaan luottamuksellista suhdetta haastateltavan kanssa. Vain luottamuksellisen suhteen 

kautta naisille avautui tilaa kertoa elämästään ja naistyön asiakkuuksistaan haluamillaan tavoilla. 

(ks. liitteet 1 ja 2; haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksolla.) 

Ymmärrän, että haastattelutilanteissa sekä haastateltava että minä haastattelijana rakensimme 

yhdessä haastattelua. Aluksi nostin esiin teeman, josta keskustelumme lähti liikkeelle ja naiset 

saivat vapaasti kertoa niitä merkityksellisiä asioita, joita he liittivät naistyön asiakkuuksiin. 

Naisten antaman merkitykset johtivat siihen, että esitin jatkokysymyksiä ja syvensin teemaa. 

Toteutin haastattelut kuten Ulla Jokela (2011, 61) kuvaa diakoniatyön asiakkaille tekemiään 

haastatteluja; haastattelu alkoi tietystä teemasta, mutta siinä oli tilaa muullekin reflektiolle. 

Tulkintani mukaan haastatteluissa oli myös etnografisen ja kokemuksia keräävän kerronnallisen 

haastattelun piirteitä (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 12). Naiset merkityksellistivät asiakkuuksiaan 

suhteessa aiempiin kokemuksiinsa ja elämänvaiheisiinsa.  Naiset halusivat haastatteluiden avulla 

kertoa minulle tarinan itsestään. Naiset saattoivat kertoa haluamansa elämäntarinan, lapsuuden 

traumansa, nuoruuden villeytensä, aikuisuuden vaikeat elämäntilanteensa sekä käännekohtansa eri 

elämänvaiheilla, hyvinkin syvällisesti. Haastateltavat naiset kertoivat avoimesti päihteiden 

käytöstään, ihmissuhdeongelmistaan ja kokemastaan tai tekemästään väkivallasta. (ks. liitteet 1 ja 

2; haastattelukysymykset 1. ja 2. kenttäjaksoilla.) 

Monet haastateltavat naiset olivat pohtineet ja jäsentäneet elämänsä eri vaiheita. Useasti olin 

vain kuulija. Monesti naiset määrittivät elämänsä sisältäneen parempia ja huonompia jaksoja tai 

kausia. Huonoon jaksoon saattoi sisältyä monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi yksi nainen kertoi, 

kuinka hän päihtyneenä lähti usein asumisyksiköstä kadulle, viihtyi kadulla olevien asunnottomien 

kanssa, muuttui väkivaltaiseksi ja tarvittaessa noudatti rikollista elämäntapaa. Sitten hän 

muutaman päivän, viikonkin jälkeen, palasi takaisin asumisyksikköön ja vaihtoi elämäntapaansa. 

Jokela (2011, 64) mainitsee, kuinka osalle diakoniatyön asiakkaista haastattelutilanteet olivat 

terapeuttisia. Ihmiset saivat kertoa kipeistäkin kokemuksistaan ja tutkija tarjosi heille ymmärrystä. 



60 

Oma taustani sosiaalityöntekijänä varmasti vaikutti suhtautumiseeni naisten kertomuksiin, oli 

luontevaa antaa naisille tilaa kertoa itsestään. 

Naistyön työntekijöiden haastattelut olivat tärkeitä mahdollisimman kattavan ja monipuolisen 

kuvan saamiseksi asiakkuuksien merkityksistä. Koska tarkastelin asiakkuuksien merkitysten 

rakentumista vuorovaikutuksessa, oli tärkeää kuulla kumpaakin vuorovaikutuksen osapuolta. 

Työntekijöiden kanssa tekemäni haastattelut olivat enemmän teemahaastattelun tyyppisiä (ks. 

esim. Eskola & Suoranta 1998, 88 90), esitin heille kysymyksiä, joihin he vastasivat. Työntekijät 

kertoivat omasta taustastaan ja ammatti-identiteetistään sekä naistyön keskeisistä periaatteista ja 

arjen kohtaamisista. Työntekijöiden haastatteluissa minun oli mahdollista kysyä havainnoimistani 

tilanteista ja yksityiskohdista.  Usein työntekijöiden ideologiset puheet siitä, mitä diakoniatyö on 

tai sen pitäisi olla, muuttuivat keskustelussa puheeksi arkisista käytännöistä. Tukipisteen ja 

valmennuskeskuksen työntekijät (5 henkilöä) olivat lähihoitajia tai sosionomeja. Valmennus-

keskuksen työntekijät (2 henkilöä) olivat diakoni ja sosionomi. Valmentavan ja kuntouttavan 

koulutuksen työntekijä oli taustaltaan opettaja. Suurin osa työntekijöistä oli valmistunut 

diakoniaopistosta tai diakonia-ammattikorkeakoulusta ja he olivat työskennelleet organisaatiossa 

pidempään, osa vaihtanut organisaation sisällä työpaikkaa. Kaikkia työntekijöitä haastattelin 

kahteen kertaan kenttäjaksojen lopussa.  

Aineistonkeruuni pohjautui ajatukselle siitä, että havainnoin kaikkea mitä ympärilläni tapahtuu. 

Olen kerännyt havainnoituja vuorovaikutustilanteita kaikista naistyön toimintamuodoista. 

Havainnot kirjasin käsin. Aineiston tarkkuus edellytti kompromisseja, kirjasin työntekijöiden ja 

asiakkaiden vuorovaikutustilanteita käsin niin nopeasti ja tarkasti kuin siinä tilanteessa pystyin. 

Havaintoja tehdessäni tein valintoja siitä, mikä minusta näytti sillä hetkellä tärkeältä ja 

merkitykselliseltä (Holliday 2007, 64). Merkitsin niin tarkasti tapahtumien kuvauksen kuin 

pystyin, käyttäen avainsanoja, kysymyksiä tai tärkeiltä tuntuvia lauseita. Jälkikäteen täydensin 

muistiinpanojani esimerkiksi kuvaamalla sitä, mitä tapahtui ennen ja jälkeen vuorovaikutus-

tilanteen.  

Ymmärrän, että myös havainnot ovat syntyneet ja niistä on neuvoteltu vuorovaikutuksessa 

minun sekä työntekijöiden ja naisten kanssa (ks. esim. Jokela 2011, 59). Havainnotkaan eivät ole 

neutraaleja, objektiivisia totuuksia, vaan yhteistyössä syntyneitä (D´Cruz & Jones 2004, 119). 

Havainnoinnin avulla minun on ollut mahdollista nähdä, miten tunteita herättävää ja moniulotteista 

työntekijöiden ja naisten vuorovaikutus oli. Naiset purkivat vuorovaikutuksessa työntekijöiden 

kanssa omaa pahaa oloaan, tuskaansa, huoliaan, ilon aiheita ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. 

Havaintojen avulla sain kiinni yhdestä oleellisesta ilmiön ulottuvuudesta: tunnetason 
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kokemuksesta (Laitinen 2004, 80). Työntekijän ja naisten vuorovaikutusten tunnetasoa en olisi 

voinut tavoittaa haastattelujen avulla. Monet havainnot puolestaan syventyivät haastatteluissa, 

koska olin ollut mukana arjen tilanteissa ja osasin esittää kysymyksiä tilanteista ja hetkistä, joita 

olin nähnyt.  

Aineistona olen käyttänyt myös työntekijöiden kirjoittamaa päiväkirjaa valmennuskeskuksen 

ajalta. Päiväkirja aineistona mahdollisti asiakkuuksien pidempiaikaisten merkitysten tarkastelun 

työntekijöiden näkökulmasta. Päiväkirja on merkittävä dokumentti siitä, miten työntekijöiden ja 

naisten välinen vuorovaikutus on institutionalisoitunut naistyössä ja taustalla näkyy esimerkiksi 

projektimaisen työskentelyn haasteet (ks. esim. Holliday 2007, 71). Vaikka olen kiinnostunut 

asiakkuuksien rakentumisesta vuorovaikutuksessa, on päiväkirjan avulla mahdollista osoittaa, 

kuinka hallinnolliset käytännöt ja tulostavoitteet ovat työntekijän näkökulmasta esillä myös 

vuorovaikutustilanteissa. Päiväkirja tuo esiin myös marginaalissa elävien naisten elämään liittyvää 

hiljaista tietoa, naisten asiakkuuksiin liittyviä onnistumisia ja epäonnistumisia ja naisten 

pitkäaikaisia ongelmia.  

Itselleni kenttäpäiväkirjalla on suuri merkitys, vaikka se on näkyvästi esillä vasta tässä 

yhteenvedossa. Aineistonkeruun aikana se on toiminut reflektoinnin välineenä ja olen voinut 

kirjoittaa siihen kaikenlaisia tuntemuksiani. Itselleni oli tärkeää saada jäsennettyä suhdettani 

naisiin sekä kirjoittaa auki tilanteita, joita olin havainnut. Monesti ne olivat asioita, joista en voinut 

keskustella kenenkään kanssa, ainakaan tutkijan näkökulmasta. Kenttäpäiväkirja on kulkenut työni 

mukana kaikki nämä vuodet. Kenttäpäiväkirja on ollut artikkeleideni taustalla, näkynyt 

kirjoittamissani analyyseissa ja pohdinnoissa. Se on toiminut myös välineenä, jonka avulla olen 

pystynyt lisäämään omaa ymmärrystäni tutkimastani ilmiöstä. Kenttäpäiväkirjan ohella on 

mainittava vielä organisaation eri työntekijöiden ja naisten kanssa käymäni epäviralliset 

keskustelut. Näillä keskusteluilla on ollut suuri merkitys naistyön kokonaisuuden 

ymmärtämiseksi. Taulukkoon kaksi olen tiivistänyt kaikki edellä kuvaamani tutkimuksen 

aineistotyypit määrineen sekä sen, missä toimintamuodoissa ne ovat syntyneet ja mitä aineistoja 

olen kussakin artikkelissa ja yhteenvedossa käyttänyt.  
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Taulukko 2. Tutkimuksessa keräämäni empiirinen aineisto ja aineistojen käyttö eri artikkeleissa 

 
Aineisto 

 
Toimintamuodot 

 
Määrä 

 
Tutkimuksessa käytetyt aineistot 

Asiakkaiden ja 
työntekijöiden 
haastattelut  

Kaikissa naistyön 
toimintamuodoissa 

7 työntekijän  
ja 39 naisen 
haastattelut.  
16 naista haastateltu 
kahteen kertaan. 

Asiakkuuden moninaisuus -
artikkeli:  
17 naisen haastattelua kaikista 
naistyön toimintamuodoista.   
 
Asiakkuus palveluketjussa -
artikkeli:  
22 naisen ja 7 työntekijän 
haastattelua kaikista naistyön 
toimintamuodoista 

Havainnoidut, 
käsin kirjatut 
vuorovaikutus-
tilanteet 

Kaikissa naistyön 
toimintamuodoissa 

231 kpl 
työntekijöiden ja 
naisten välisiä 
vuorovaikutus-
episodeja 

Asiakkuus vuorovaikutuksessa -
artikkeli:  
76 kpl vuorovaikutusepisodeja 
asumisyksikön asiakkaista 

Työntekijöiden 
päiväkirja 
valmennus-
keskuksen 
toiminnasta 

Valmennuskeskus  2,5 vuoden ajalta  
100 sivua 
konekirjoitettua 
tekstiä 

Projektin elinkaarimainen 
asiakkuus -artikkeli: 
 ajankohtina 21.3. 21.9.2005 ja 
18.3. 18.9.2007  
yhteensä 20 sivua 

Kenttäpäiväkirja  Kaikissa naistyön 
toimintamuodoissa 

Kahden kuukauden 
kenttäjakson ajalta 
yhteensä 85 käsin 
kirjoitettua sivua 

Kaikissa artikkeleissa 
kontekstoivana tausta-aineistona 
ja yhteenvedon luvussa otteita 
kenttäpäiväkirjasta 

Havainnointi  Kaikissa naistyön 
toimintamuodoissa 

Kahden kuukauden 
kenttäjakson ajalta 

Kaikissa artikkeleissa 
kontekstoivana tausta-aineistona 

 

 

4.7 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen etiikkaa olen pohtinut tutkimusprosessin aikana, suunnittelusta ja aineistonkeruusta 

raportointiin asti (ks. esim. Väyrynen 2007, 54; Kuula 2006, 21). Ennen tutkimuksen aloitusta 

mietin, millaisia tuntemuksia tutkimukseni herättää asunnottomissa naisissa. Herätänkö monesti 

haavoittuneissa naisissa kipeitä, henkilökohtaisia ja arkaluontoisia muistoja? Mietin kysymystä 

erityisesti siksi, että monilla naisilla oli takanaan rankka menneisyys. Naistyöhön tullessaan he 
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olivat jo siinä tilanteessa, että he olivat kykeneviä tulemaan johonkin paikkaan, sisätilaan muiden 

kanssa. Pelkonani oli, että tutkimukseni saattaisi herättää naisissa jotakin sellaista, joka 

tahtomattani satuttaa heitä ja laukaisee heidän aiemmat traumaattiset kokemuksensa.  

Toinen, itseäni askarruttanut kysymys oli se, että tutkimukseni lähtökohtana oli tehdä näkyväksi 

jotakin sellaista, joka oli sanomatonta. Halusin tutkimukseni avulla tuoda esiin asunnottomien 

naisten äänet, kokemukset, näkemykset ja merkitykset (ks. esim. Törrönen 2005, 15–16). 

Tutkimusta aloittaessani ymmärsin sen, että naistyössä, samassa tilassa jaettu todellisuus, ei 

välttämättä ole sama minulle kuin naisille. Sanna Väyrynen (2007, 52) on ratkaissut asian 

tulkitsemalla tutkimansa naiset ”tietäjinä”, joilla on kokemuksellista tietoa, josta he kertovat 

tutkijalle. Merja Laitinen (2004, 56) kutsuu puolestaan tutkimukseensa osallistuneita 

”kanssatutkijoiksi”. Tutkimukseni tavoitteena ei ole olla asunnottomien naisten ”kaikuna”, tuoda 

heidän kokemuksensa esiin mahdollisimman autenttisesti. Sen sijaan tavoitteenani on laajentaa ja 

syventää ymmärrystä ilmiöstä – tuoda esiin jotakin sellaista, mitä naiset ja työntekijät eivät 

arjestaan käsin pysty tavoittamaan. (Granfelt 1998, 16.) Ymmärrän, että minulla tutkijana on ollut 

valta määrittää sitä, mitkä asiat aineistosta nostan esiin. Olen jättänyt oman kädenjälkeni jokaiseen 

tutkimuksen vaiheeseen ja tehnyt tietoisia ja tiedostamattomia valintoja.  

Olen tutkijana pyrkinyt vastaamaan refleksiivisyyden vaatimukseen tutkimuksen eri vaiheissa 

(ks. esim. Rastas 2007, 68). Refleksiivisyys ei tarkoita sitä, että luettelen aineistonkeruuseen ja 

analysointiin liittyvä eettisiä periaatteita. Sen sijaan tulkitsen sen olevan tutkijan ja aineiston 

välistä vuoropuhelua. Koko tutkimusprosessin ajan olen tuntenut eläväni naistyössä keräämäni 

aineiston kanssa niin, etteivät kirjoittamani sanat ole pystyneet kertomaan tai kuvaamaan sitä 

kaikkea, mitä olen nähnyt tai kokenut. Vuonna 2007 menin kenttäjaksoille sillä ajatuksella, että 

näen, kuulen ja opin, minkä jälkeen palaan kirjoittamaan tutkimusraporttia. Suunnitelmat eivät 

kuitenkaan edenneet näin, sillä kokemukseni kenttäjaksoilla mullistivat ajatteluani suuresti. En 

osannut asettua kenttäjaksojen jälkeen tutkijaksi, vaan koin, että minun pitää saada lisää työ- ja 

elämänkokemusta ennen kuin voin ymmärtää naistyöhön liittyviä asiakkuuksien merkityksiä. Tein 

uudenlaisia valintoja, siirryin sosiaalityöntekijäksi asiakastyöhön, keskeytin hetkeksi väitöskirjan 

teon ja perustin perheen. Nämä tekemäni valinnat etäännyttivät minut aineistosta ja samalla 

epävarmuuteni siitä, tunnistanko naistyön merkityksiä, hälveni.  

Kentällä ollessani ja aineistoa kerätessäni monet seikat alkoivat näyttäytyä tutkimuseettisinä 

kysymyksinä. Sukeltaessani naisten maailmaan, sain samalla kuulla, nähdä ja huomata paljon 

eettisiä kysymyksiä. Varsinkin havainnoimiani työntekijöiden ja naisten välisiä vuorovaikutus-

tilanteita kirjatessani pohdin sitä, onko oikein kirjata ylös arjen kohtaamisia, joissa olin kuin 
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huomaamatta osallisena. Kuitenkin kaikki osapuolet olivat tietoisia tutkimuksestani ja siitä, että 

kuljin koko ajan ruutuvihon ja kynän kanssa. Jussi Perälä (2011, 43) on kuvannut havainnoinnin 

vaikeuteen liittyviä hetkiä, olla samanaikaisesti hetkessä ja kirjata muistiinpanoja. Toinen 

tutkimuseettinen kysymys oli se, että usein naiset vain ilmestyivät eteeni. He kertoivat tarinoitaan 

ilman että haastattelin tai kirjasin niitä ylös. Myös työntekijöiden keskinäiset kohtaamiset tai 

heidän keskinäiset keskustelunsa asiakastilanteiden jälkeen olivat sellaisia, että niitä olisi ollut 

mahdotonta kirjata muistiin.  

Haastatteluja tehdessä mietin monia eettisiä kysymyksiä. Osallistuivatko naiset tutkimukseeni 

siksi, että he mahdollisesti tapasivat minua päivittäin ja kokivat osallistumisen velvolli-

suudekseen?  Ymmärsivätkö kaikki haastattelemani naiset tutkimuksen eettiset periaatteet?  

Vaikka yritin kertoa kaikille tutkimukseen osallistuneille naisille tarvittavan informaation 

tutkimuksestani, he tuntuivat harvoin kuuntelevan tai osoittavan siihen kiinnostusta (ks.esim. 

Torbenfeldt Bengtson 2012, 64).  Miten minä tutkijana pystyn arvioimaan naisten kunnon? 

Varsinkin tukipisteellä monet naisista olivat päihtyneitä (vrt. Nousiainen 2013). Tea Torbenfeld 

Bengtson (2012, 64) puhuu sensitiiviseen tutkimukseen liittyvästä ”eettisestä strategiasta” ja 

sellaista minäkin toteutin. En sanoita sitä strategiaksi, lähinnä eettisiin kysymyksiin pohjautuviksi 

arjen valinnoiksi. Eettiset valinnat tarkoittivat minulle tilannetajua.  

Minun oli tehtävä arjen valintoja hetkessä. Jos esimerkiksi naisen puhe muuttui sekavaksi, hän 

näytti väsyneeltä tai keskittymiskyvyttömältä niin ehdotin, että jatketaan haastattelua jonakin 

toisena päivänä. Usein myös naiset itse arvioivat omaa tilaansa ja sanoivat jo ennen haastattelun 

alkua, että nyt on tullut kaljoiteltua tai tänään väsyttää tavanomaista enemmän. Oli myös naisia, 

jotka haastattelun aikana kertoivat haluavansa nimensä tai valokuvansa itsestään näkyviin. Antti 

Weckroth (2006, 44) määrittelee tällaisiin ehdotuksiin sisältyvän kaupankäynnin elementin; 

tutkittavat kertoivat tutkijalle jotakin henkilökohtaisesta elämästään, ja odottivat vastapalveluksia 

tutkijalta. Itse ratkaisin asian ilmoittamalla kaikille, että kenenkään henkilötiedot eivät tule 

näkyviin. Vastapalveluksena tarjosin kenttäjaksojen lopuksi kaikille naisille kahvit, mutta muuten 

yritin olla tekemättä vastapalveluksia.   

Naistyö oli ainutlaatuinen palvelukokonaisuus Suomessa: helposti tunnistettava, asiakaskunta 

rajattu ja varsinkin työntekijöitä oli vain nimellinen määrä. (ks. liite 3. suostumus tutkimukseen 

osallistumisesta) Artikkeleissa olen yrittänyt huomioida eettiset kysymykset niin, etten ole 

maininnut kyseisen organisaation nimeä. Ennen tutkimuksen aloittamista sain diakonia-

organisaation eettiseltä toimikunnalta tutkimusluvan tutkimukseni tekoon ja erilaisten aineistojen 

keräämiseen. Erityisen tärkeänä näkökulmana tutkimusluvan saamisessa oli henkilötietosuojan 
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säilyttäminen. Kohdatessani naisia naistyön toimintamuodoissa kerroin aina kuka olen ja mihin 

tutkimuksellani pyrin. Jokainen haastattelemani nainen täytti ja allekirjoitti tutkimuslupapaperin, 

jossa lupasin käsitellä naisia anonyymisti (ks. liite 3. suostumus tutkimukseen osallistumisesta). 

Olen säilyttänyt tutkimusaineistoa ja asiakkaiden allekirjoittamia lupia niin, että ne eivät ole olleet 

kenenkään muun saatavilla. Tutkimuksen valmistuttua hävitän kaikki tutkimukseen liittyvät 

aineistot. 

Yksi etnografiseen aineistonkeruuseen liittyvä näkökulma, ”uppoutuminen”, toi esiin myös 

eettisiä näkökulmia. Tilanteet vaihtelivat nopeasti ja monta asiaa saattoi tapahtua samaan aikaan. 

Viettäessäni aikaa toimintamuodoissa sain nähdä kaikenlaista. Seurasin vierestä naisten välisiä 

väkivaltatilanteita, tavaroiden rikkomista, uhkailua, kiristämistä ja huutoa. Saatoin odottaa 

vartijoita, poliisia tai ambulanssia. Nämä olivat asioita, jotka koskettivat minua myös ihmisenä 

(ks. esim. Adler 1987, 37–67). Itselleni pysähdyttävin kokemus oli se, kun ensimmäisen 

kenttäjakson aikana asumisyksikön pitkäaikainen asukas kuoli. Osallistuin yhdessä muiden 

naisten kanssa naistyössä pidettyyn muistotilaisuuteen. Naiset olivat pukeutuneet mustiin 

vaatteisiin, tilaisuus oli harras ja naiset jakoivat yhteisiä muistoja toisilleen. Silloin asumisyksikkö 

ja naistyön toimintamuodot avautuivat minulle tutkijana uudenlaisena toisistaan kiinnipitävien 

naisten yhteisönä.  
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5 TUTKIMUSASETELMA 

5.1 Tutkimustehtävä  

Tutkimustehtäväni on täsmentynyt vaiheittain. Etnografisen aineistonkeruun ajatuksena oli, että 

sen avulla pääsen lähelle tutkimaani ilmiötä ja tavoitan monipuolisen ymmärryksen asiakkuuksien 

merkityksistä. Kiinnostukseni asiakkuuksien merkityksiin johdatti minut vuorovaikutuksen 

tutkimuksen perinteeseen. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimustehtävä elää 

pitkin tutkimusprosessia (Holliday 2007, 32–33). Itselleni tutkimuksen lähtökohdat ovat olleet 

selvät, mutta tutkimustehtävä on tarkentunut artikkeleiden myötä. Tutkimuksellinen orientaationi 

on virittänyt minua katsomaan asiakkuuksien merkityksiä arjen käytännöissä, vuoro-

vaikutuksellisissa tilanteissa, hetkissä.  

Päätutkimuskysymykseni on, millaisiksi asunnottomien naisten asiakkuudet rakentuivat 

naistyön eri toimintamuodoissa? Pääkysymystä tarkentavat alakysymykset ovat: millaisia 

naistyön asiakkuuksiin liittyviä merkityksiä palveluita käyttäneet asunnottomat naiset sekä työn-

tekijät tuottivat, ja miten he niitä tuottivat? Näiden kysymysten alle asettuvat kunkin artikkelin 

omat kysymykset. 

Tutkimuksessani pyrin käsitteellisen analyysin ja empiirisen vuoropuhelun avulla lisäämään 

ymmärrystä asunnottomien naisten moninaisista asiakkuuksista. Liian helposti rakennamme 

mallitarinan kulttuuristen käsitystemme mukaisesta asunnottomasta naisesta, jota ei voida 

erilaisten palveluiden avulla auttaa. Naistyö haastoi tämän kulttuurisen mallitarinan kehittämällä 

naisille uudenlaisia toimintamuotoja. Tutkimukseni lähtökohdat, sosiaalityön sukupuolen 

tutkimus, asiakkuustutkimus, marginalisaatiotutkimus ja diakoniatyön tutkimus ovat ohjanneet 

minua tulkitsemaan tietoa paikallisesti, arjen käytännöissä rakentuvana (ks. luku 2). Tutkimukseni 

sitoutuu (luku 5.2 metodologinen viitekehys) etnometodologiseen sekä konstruktionistiseen 

käsitykseen siitä, että tieto on sosiaalisesti rakentunutta, tiettyyn aikaan ja kulttuuriseen kontekstiin 

sitoutunutta.  
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5.2 Metodologinen viitekehys 

Metodologinen viitekehykseni nojaa etnometodologiaan sekä sosiaaliseen konstruktionismiin, 

jotka ovat sukulaistraditioita ja tässä tutkimuksessa toisiaan täydentäviä. Metodologisen viite-

kehykseni avulla tarkastelen naistyön sosiaalisen todellisuuden rakentumista arjessa, käytännön 

toiminnassa, kielessä ja vuorovaikutuksessa. Harold Garfinkelin luomassa etnometodologiassa 

tutkitaan juuri sitä, miten ihmiset kuvailevat, selittävät ja järkeilevät arjen tilanteita (Garfinkel 

1967, 11; Suoninen 2001, 366). Kiinnostus on siinä, miten arjen käytännöissä – kuin huomaamatta 

ja rutiininomaisesti – tukeudumme tilanteisesti käyttämäämme ja tuottamaamme tietoon, 

normeihin ja sääntöihin, joka samalla tuottaa arkielämään järjestystä (de Montigny 2007, 95). 

Etnometodologinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että olen kiinnostunut siitä, miten monin eri 

tavoin asiakkuutta rakennetaan naistyön rutiininomaisissa ja tilanteittaisissa arjen käytännöissä. 

Lähestymistapana etnometodologia tuo esiin sosiaalisen todellisuuden rakentumisen kaksi 

ulottuvuutta, toisaalta asiakkuuksien merkitykset muotoutuvat vasta arjen käytännöissä, vaikka 

asiakkuuksille onkin olemassa tietynlaiset institutionaaliset, organisaation asettamat kriteerit. 

Tarkoitan tällä sitä, että näemme asiat toisin sanoen osina joistakin suuremmista kokonaisuuksista, 

joista teemme tulkintoja (Suoninen 2001, 376).  Esimerkiksi naistyön työntekijöillä on jo ennen 

naisten kohtaamista tiedossa toimintamuodoille sopivat kohderyhmät. Yksittäisen asiakkaan 

tavatessaan työntekijä saattaa ensisilmäyksellä määritellä, kuuluuko hän toimintamuodon 

kohderyhmään vai ei ja vastaako toimintamuoto naisen tarpeita. Toisaalta myös asiakkaat tekevät 

jo ennen osallistumistaan naistyöhön tulkintoja siitä, vastaavatko toimintamuodot heidän 

tarpeitaan ja tullessaan paikalle määrittävät taustatulkintojensa paikkansa pitävyyden.  

Kuitenkin naistyön asiakkuudet todentuvat viime kädessä vasta naisten ja työntekijöiden 

kohtaamisissa. Etnometodologiassa tätä työntekijöiden ja naisten yhteisesti muokkaamaa 

ymmärrystä, joka on vakiintunut tietynlaiseksi työntekijöiden ja naisten toiminnassa, kutsutaan 

institutionaaliseksi todellisuudeksi (ks. esim. Heritage 1996, 6). Institutionaalinen todellisuus 

tarkoittaa arkista toimintaa itsessään, jossa työntekijät ja naiset rakentavat erilaisia malleja ja 

tuottavat hetki hetkeltä tilanteen, jossa toimivat. Ihmiset järkeilevät koko ajan, mitä tilanteissa 

tapahtuu (Suoninen 2001, 374–375). Etnometodologian avulla tutkimuksessani on mahdollista 

paikantaa vuorovaikutustilanteita itsessään ja tulkita sitä, miten tilanne itse tuottaa oman 

ymmärrettävyytensä; miten osapuolet tunnistavat ja rakentavat koko tilanteen ja siinä läsnä olevien 

toimijoiden mielen. (Garfinkel 1967, 31–34.) 
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Etnometodologian lisäksi tutkimukseni metodologiset juuret ovat sosiaalisessa konstruktio-

nismissa. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta tarkastelen naistyön työntekijöiden ja 

naisten keskinäistä toimintaa kielellisenä, sosiaalista todellisuutta rakentavana prosessina. Olen 

kiinnostunut siitä, miten asiakkuuksien merkitykset rakentuvat kollektiivisessa toiminnassa. (ks. 

esim. Berger & Luckmann 1994, 29; Gergen 1994, 7.) Sosiaalisen konstruktionismin 

lähestymistapa nojaa ymmärrykseen siitä, että tieto on historiallista ja kulttuurista, joka on läsnä 

kielessä, sen käsitteellistyksissä ja kategorioissa. Historiaa ja kulttuuria kantava kieli on sosiaalista 

toimintaa, jossa todellisuutta ei yksinomaan kuvata vaan rakennetaan. Koska kyse on sosiaalisesta 

toiminnasta, sosiaalisen konstruktionismin kiinnostus on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja 

sosiaalisissa käytännöissä. (ks. esim. Burr 1997, 5; Juhila 2004, 165.) Tutkimuksessani sosiaalinen 

konstruktionismi tarjoaa lähestymistavan, jonka avulla tulkitsen asiakkuuksien merkitysten 

rakentuvan työntekijöiden ja naisten konstruktiona, tulkintoina. Sosiaalisesta konstruktionismista 

on olemassa erilaisia suuntauksia ja tässä tutkimuksessa olen sitoutunut sosiaalipsykologiseen 

sosiaaliseen konstruktionismiin, joka on sosiaalisen todellisuuden vuorovaikutuksellista 

rakentumista painottava suuntaus (ks. esim. Shotter 2005; Gergen 1994; Burr 1995).  

Etnometodologiaan ja sosiaaliseen konstruktionismiin nojaava diskurssianalyysi tarjoaa 

metodisia välineitä tarkastella kieltä sosiaalisena toimintana. Diskurssianalyysin mukaisesti 

kiinnostukseni on siinä, miten naistyön sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa 

käytännöissä (Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993a, 9–10).  Tarkoitan tällä sitä, että työntekijöiden 

ja naisten käyttäessä kieltä ja kohdatessa toisiaan he samalla merkityksellistävät naistyön 

asiakkuuksia ja asiakkuuksien merkitykset rakentuvat osana naistyön sosiaalisia käytäntöjä. 

Tutkimuksessani en tarkastele yksilöitä, vaan naistyön sosiaalisia käytäntöjä, joissa asiakkuudet 

paikantuvat työntekijöiden ja naisten vuorovaikutuksessa (ks. esim. Jokinen, Juhila, Suoninen 

1993a, 37). Kiinnostukseni on sekä merkityssisällöissä (mitä-kysymyksissä) että merkitysten 

tuottamisen tavoissa (miten-kysymyksissä) (Juhila 2004, 171).  

Diskurssianalyysille on ominaista se, että merkityksiä ja niiden tuottamisen tapoja tutkitaan 

paitsi paikallisesti tapahtuvina asioina myös osana laajempia kulttuurisia prosesseja (Jokinen ym. 

1993, 32–33). Esimerkiksi analysoidessani työntekijöiden ja naisten puhetapoja, tuon samalla esiin 

vuorovaikutuksen taustalla olevia käsityksiä ja tulkintoja. Nämä käsitykset ja tulkinnat kertovat 

usein niistä arvoista ja toimintakäytännöistä, joita yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Tämä ajatus 

johdatti minut diskursiivisen psykologian suuntaan. Diskursiivisessa psykologiassa on monia 

suuntia, mutta määrittelen oman tutkimukseni kriittiseksi diskursiiviseksi psykologiaksi, jossa 

painotetaan kognitiivisina pitämiemme ilmiöiden sosiaalista ja vuorovaikutuksellista luonnetta 
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(ks. esim. Potter & Wetherell 1987; Wetherell & Potter 1992; Potter 1996; Edwards 1997; Antaki 

1994; Antaki & Widdicombe 1998; Widdicombe & Wooffit 1995).  

Diskursiivisen psykologian keskiössä on kieli eli se miten ihmiset puhuvat ja puheellaan 

konstruoivat asioita, kuten asenteitaan, muistojaan tai tunteitaan (Potter & Wetherell 1989, 101–

104; Edley 2001, 190). Diskursiivisen psykologian analyyttisten käsitteiden avulla olen voinut 

tarkastella naistyön sosiaalisen todellisuuden moninaisuutta ja kielenkäytön vaihtelevuutta. 

Työntekijöiden ja naisten antamat asiakkuuksien merkitykset ovat kontekstiin sidottuja ja 

erilaisten puhetapojen avulla osapuolet saavuttavat monenlaista sosiaalista toimintaa (ks. esim. 

Edley 2001, 190; Edwards & Potter 1992, 2–3). Kulttuurinen kieli mahdollistaa monia tapoja 

puhua tai konstruoida tapahtumia ja puhujien tarvitsee tehdä valintoja. Valinnat eivät kuitenkaan 

ole tasa-arvoisia, jotkut konstruktiot tai muotoilut ovat paremmin saatavilla kuin toiset eli niitä on 

helpompi käyttää. Toisin sanoen kriittinen diskursiivinen psykologia pyrkii tavoittamaan 

vuorovaikutuksen paradoksaalisen suhteen, jossa ihmiset ovat samaan aikaan sekä diskurssin 

tuotteita että tuottajia. Diskursiivisen psykologian avulla ei tarkastella vain sitä, miten identiteetit 

rakentuvat tietyissä tilanteissa, vaan sitä, miten historia tai kulttuuri ovat vaikuttaneet kieleen. (ks. 

esim. Edley 2001, 190; Potter 2012, 576–578.)  

Kuviossa kaksi on tiivistetty edellä esittelemäni tutkimukseni metodologiset lähtökohdat. 

Kuvioon olen lisännyt myös lähestymistapoihin nojaavat analyyttiset käsitteet, jotka avaan 

seuraavaksi ja samalla kuvaan sitä, miten olen soveltanut niitä artikkeleissani. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Metodologiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet 

Selonteot 
Kategoriaparit 

Tulkintarepertuaarit 
Identiteetit 

Diskurssianalyysi / Diskursiivinen psykologia 

Etnometodologia / Sosiaalinen konstruktionismi 

Analyyttiset käsitteet 
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5.3 Analyyttiset käsitteet 

Edellä esiin tuomani naistyön sosiaalinen todellisuus rakentuu siis työntekijöiden ja naisten 

kohtaamisissa. Vuorovaikutuksessa työntekijät ja naisten neuvottelevat tilanteittaisista 

asiakkuuksien merkityksistä, joiden kautta he rakentavat toimijuuttaan sekä samalla muokkaavat 

naistyön sosiaalisia käytäntöjä. Seuraavaksi määrittelen tutkimuksessani käyttämäni analyyttiset 

käsitteet artikkeleittain ja avaan samalla sitä, miten olen sosiaalisen todellisuuden rakentumista ja 

asiakkuuksien merkityksiä kussakin artikkelissa käytössäni olleista aineistoista tutkinut.  

Lukiessani asiakkaina olleiden naisten haastatteluja, huomasin, kuinka naisten puhuessa 

naistyöstä heille aktualisoituu monenlaisia puhuja-asemia, joita analysoin Asiakkuuden 

moninaisuus -artikkelissani. Kyseinen artikkeli ei ole ajallisesti ensimmäinen kirjoittamani 

artikkeli, mutta siinä määrittelen sellaiset lähtökohdat ja sitoumukset, jotka luovat menetelmällistä 

perustaa myös muille artikkeleille. Artikkeli toimii lisäksi suomalaista asunnottomuuden 

politiikkaa sekä asunnottomuustutkimuksen ja naistyön lähtökohtia esittelevänä tekstinä.  

Artikkelissa tarkastelen sitä, millaisia merkityksiä naistyön asiakkaina olevat naiset antavat 

naiserityiselle työtavalle. Aineistona ovat naisten haastattelut kaikista toimintamuodoista. Kysy-

myksiin etsin vastausta paneutumalla naisten käyttämiin merkityssysteemeihin eli siihen, mitä 

sanoja naiset käyttävät kuvaillessaan naiserityistä toimintaa. Naistyön sosiaalinen todellisuus 

hahmottuu moninaisena: useiden rinnakkaisten tai keskenään kilpailevien merkityssysteemien 

kenttänä, jotka merkityksellistävät naistyön maailmaa, sen prosesseja ja suhteita eri tavoin (esim. 

Potter & Wetherell 1989, 146–157; Edwards & Potter 1992, 28; Jokinen, Juhila & Suoninen 

1993b, 24). Kutsun näitä erilaisia merkityssysteemejä diskursiiviseen psykologiaan pohjautuen 

tulkintarepertuaareiksi (Potter & Wetherell 1987; Wetherell 1998, Edley 2001; Reynolds & 

Wetherell 2003). Suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa institutionaalisia arjen tilanteita on 

vain vähän analysoitu tulkintarepertuaarien avulla, ja silloinkin työntekijöiden näkökulmasta 

(Juhila 2008; Laine 2006).  

Tulkintarepertuaarit sopivat naistyön asiakkuuksien merkitysten tarkasteluun, koska ne ovat 

kulttuurisesti jaettuja asioiden jäsennystapoja. Työntekijöillä ja naisilla on mahdollisuus ottaa niitä 

käyttöön vuorovaikutuksen aikana. Naisten asiakkuuden rakentamisella on kuitenkin omat kult-

tuuriset rajansa ja kaikki tulkintarepertuaarit eivät ole kyseisessä kontekstissa mahdollisia (ks. 

esim. Edley 2001, 198). Työntekijöiden ja naisten merkityksellistäessä naistyön asiakkuuksia, he 

samalla määrittävät psykologisiksi tulkitsemiamme asioita, kuten omaa asennettaan ja tunteitaan 
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naiserityistä toimintaa kohtaan. Asenteiden ja tunteiden kuvausten kautta he määrittävät myös 

itsensä suhteessa muihin toimintamuodoissa käyviin asiakkaisiin.  

Asiakkuuden moninaisuus -artikkelissa käytän myös subjektiposition käsitettä. Se sopii 

erityisesti tilanteisiin, joissa analysoidaan toiminnan rajoituksia (tietyssä repertuaarissa naisille 

rakentuu tietynlaisia subjektipositioita) (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 39). Jokainen tulkinta-

repertuaari mahdollistaa naiselle tietynlaisen subjektiposition, johon kuuluu tietynlaisia oikeuksia. 

Jokaisessa positiossa rakentuu omanlaisensa suhde naistyön toimintaan. (ks. esim. Edley 2001, 

209–210; Reynolds & Wetherell 2003, 496–497; Juhila 2008, 4.) Tulkintarepertuaarien osoittamat 

moninaiset merkityssysteemit johdattavat minut toiseen, Asiakkuus palveluketjussa -artikkeliin, 

jossa tarkastelen sitä, rakentuvatko naisten moninaiset identiteetit organisaation palveluketjun 

mukaisesti. Artikkelin aineistona ovat työntekijöiden ja asiakkaina olleiden naisten haastattelut 

kaikista toimintamuodoista.  

Tutkiessani asiakkuuksien rakentumista vuorovaikutuksessa, en voi ohittaa sosiaalisessa 

todellisuudessa tuotettuja identiteettimäärityksiä. Sosiaalityössä työntekijän ja asiakkaan institu-

tionaalisia identiteettejä (ks. esim. Jokinen 1995; Virokannas 2004) on tutkittu identiteetteihin 

liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Diskursiiviseen psykologiaan nojaten tarkastelen 

identiteetin rakentumista naistyön sosiaalisissa käytännöissä, työntekijän ja naisen minään kietou-

tuvina merkityksinä, joita rakennetaan vuorovaikutuksellisissa neuvotteluissa. Identiteetillä en siis 

viitata pelkästään yksilölliseen tai sosiaaliseen, vaan siinä yhdistyvät nämä molemmat (Wenger 

1988, 145). Kiinnostukseni on toiminnallisissa identiteeteissä (Potter & Wetherell 1989, 101–

104), joihin osapuolet liittävät tiettyjä oikeuksia, velvollisuuksia ja ominaisuuksia (Jokinen 1995; 

Antaki & Widdicombe 1998; Benwell & Stokoe 2005). Näin määrittyvä identiteetin käsite mah-

dollistaa toisaalta institutionaalisten ja toisaalta vaihtuvien ja liikkuvien identiteettien tutkimisen.  

Ajatus identiteettien muutostyöstä ja vaihtuvista identiteeteistä on läsnä kolmannessa artikke-

lissani, Asiakkuus projektin elinkaaressa. Siinä tarkastelen työntekijöiden päiväkirjan avulla sitä, 

miten asiakkuudet vaihtelevat työntekijöiden selonteoissa projektin elinkaaren aikana. Etnometo-

dologiseen tutkimusperinteeseen kiinnittyvä selonteon käsite on eräänlainen merkitysten tutkimi-

sen yleiskäsite: naistyössä työntekijät merkityksellistävät ”projektimaailmaa” tekemällä siitä 

selkoa mitä moninaisimmin tavoin erilaisissa tilanteissa ja antamalla perusteluja toiminnalleen  

(ks. esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 2012, 21; Jokinen & Juhila 1999, 67). Päiväkirjassa 

selonteot ovat sellaisia merkintöjä, joissa kuvataan, käsitellään, selitellään, puolustellaan, 

pohditaan ja perustellaan työn tarpeellisuutta ja merkittävyyttä suhteessa projektille asetettuihin 

odotuksiin (ks. esim. Banks 2004, 150).  
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Selontekojen tarkastelu sopii valmennuskeskuksen työntekijöiden päiväkirjan analyyttiseksi 

käsitteeksi, koska sosiaalityössä yleensä, kuten myös valmennuskeskuksen toiminnassa, 

työntekijät joutuvat perustelemaan arkista toimintaansa eri tahoille. Sosiaalityössä työntekijät 

järkeilevät omaa toimintaansa muun muassa selittämällä, puolustamalla tai oikeuttamalla 

tekemisiään. Myös valmennuskeskuksen työntekijät kuvaavat selonteoin naistyön sosiaalista 

todellisuutta, selittävät itselleen samoin kuin muille sitä, millaisia naistyön asiakkuudet ovat ja 

millaisia ne voisivat olla. (ks. esim. Baker 2003, 399.) Vaikka analysoimani selonteot ovat 

päiväkirjassa olevia kirjallisia merkintöjä, ne tulee ymmärtää toiminnassa ja vuorovaikutuksessa 

rakentuvina (ks. esim. Hall 2006; Juhila 2008; Räsänen 2014).  

Kolmessa ensimmäisessä artikkelissa tarkastelen naistyön merkityksiä arjen käytännöissä sekä 

työntekijöiden että naisten näkökulmista. Neljännessä, asiakkuus vuorovaikutuksessa -

artikkelissa, kiinnitän huomioni työntekijöiden ja naisten vuorovaikutukseen ja kielenkäyttöön. 

Tarkastelen etnometodologisesti työntekijän ja naisen arjen hetkellisiä vuorovaikutuksellisia 

kohtaamisia, joissa osapuolet neuvottelevat asiakkuuksista, määrittelevät asiakkuuksien vaihte-

luita ja samalla kategorisoivat niitä. Lähestyn työntekijän ja asiakkaan kategorioita kategoria-

pareina (ks. esim. Watson 1997), koska naistyössä nämä kaksi kategoriaa ovat tiiviissä suhteessa 

toisiinsa. Aineistona ovat työntekijöiden ja naisten kohtaamiset (vuorovaikutusepisodit) asumis-

yksikön toiminnassa.  

Kategoriaparien tarkastelu mahdollistaa asiakkuuksien tarkastelun työntekijöiden ja asiakkai-

den kasvokkaisissa kohtaamisissa.  Etnometodologisen kategoriatutkimuksen avulla on saatu esiin 

monia tärkeitä näkökulmia sosiaalityön arjen käytännöistä. Näissä tutkimuksissa on paneuduttu 

esimerkiksi siihen, miten työntekijät ja asiakkaat yhdessä rakentavat asiakkuuksia ja miten 

työntekijöiden ja asiakkaiden oikeuksista neuvotellaan eri konteksteissa (Hall ym. 2003; Hall ym. 

2006: Mäkitalo 2014). Tulkitsemani työntekijä-asiakas kategoriaparit kertovat paitsi naistyön 

vuorovaikutuksellisista käytännöistä, myös kulttuurisista ja institutionaalisista käytännöistä eli 

siitä, miten asumisyksikön työntekijät ja asiakkaat neuvottelevat arjen käytännöissä asiakkaan ja 

työntekijän kategorioista. Kuten Derek Edwards (1991, 1998) sanoo, on vaihtoehtoisia tapoja 

kuvailla ihmisiä, tapahtumia ja toimintaa. Kategoriaparien tarkastelu mahdollistaa paitsi 

työntekijöiden ja naisten oikeuksien ja velvollisuuksien tarkastelun, myös tulkinnan siitä, miten 

he jakavat vuorovaikutuksessaan kulttuurista ymmärrystään asiakkuuksien merkityksistä. 

Taulukossa kolme on esitetty tiivistetysti artikkelien aineistot, tutkimuskysymykset ja 

analyysivälineet. Viimeisessä sarakkeessa nämä on esitetty koko tutkimuksen kattavasti. 

Seuraavaksi siirrynkin artikkelien tulosten yhteen luentaan. 
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Taulukko 3. Tutkimusasetelma ja aineistot 

Artikkelin nimi Tutkimuskohde Aineisto Tutkimuskysymys Analyysiväline 

For Female Clients 
Only. Homeless 
women’s 
interpretations of 
women-specific social 
work among the 
homeless people. 
(Asiakkuuden moni-
naisuus -artikkeli) 

Tukipiste, 
valmennus-
keskus, 
valmentava ja 
kuntouttava 
koulutus sekä 
naisten 
asumisyksikkö 

Asiakkaina 
olevien naisten 
(N=22) 
haastattelut 

What interpretative 
repertoires do homeless 
women produce on 
women-specific services, 
and how is the 
relationship between the 
women and the 
organisation described in 
the various repertoires? 

Diskursiivisen 
psykologian 
tulkinta-
repertuaarin 
käsite 

Asunnottomien 
naisten identiteetit ja 
osallisuuden 
odotukset 
kuntoutumiseen 
tähtäävässä 
palveluketjussa. 
(Asiakkuus 
palveluketjussa 
-artikkeli) 

Tukipiste, 
valmennus-
keskus, 
valmentava ja 
kuntouttava 
koulutus sekä 
naisten 
asumisyksikkö 

Työntekijöiden 
(N=7) ja 
asiakkaina 
olleiden naisten 
(N=22) 
haastattelut 

Millaiseksi asunnottomien 
naisten identiteetti 
määrittyy naistyön eri 
toiminnoissa ja millaisia 
osallisuuden odotuksia 
identiteetteihin liittyy? 

Diskursiivisen 
psykologian 
identiteetin 
käsite 

”Tehdä projektinsa 
tarpeelliseksi”. 
Työntekijöiden 
selonteot 
asunnottomille 
suunnatun Naisten 
keskuksen 
elinkaaresta 
(Projektin 
elinkaarimainen 
asiakkuus -artikkeli) 

Valmennus-
keskus 

Työntekijöiden 
päiväkirja 
maaliskuu 2005-
lokakuu 2007  
(N= 100 sivua) 

Millaisia työntekijöiden 
selonteot ovat naisten 
keskuksen toiminnan 
elinkaaressa ja 
muuttuvatko ne projektin 
aikana? 

Etno-
metodologisen 
tutkimus-
perinteen 
selonteon  
käsite 

Työntekijöiden ja 
asiakkaiden 
kohtaamisia asumis-
yksikössä 
(Asiakkuus 
vuorovaikutuksessa 
-artikkeli) 

Asumisyksikkö 
ja tukipiste 

Havaintoihin 
perustuvat 
työntekijöiden ja 
asiakkaiden 
väliset 
vuorovaikutus-
episodit (N=78) 

Minkälaisia työntekijä-
asiakas kategoriapareja 
rakentuu asumisyksikön 
arjen käytännöissä? 
Toisena tehtävänä on 
selvittää, miten 
kategoriaparit liittyvät 
edellä esiteltyihin 
asumisen malleihin? 

Etno-
metodologisen 
tutkimus-
perinteen 
kategoriapari  
-käsite 

Yhteenveto  
-artikkeli 

Kaikki toiminta-
muodot 

Kaikki aineistot Millaisiksi asunnottomien 
naisten asiakkuudet 
rakentuivat naistyön eri 
toimintamuodoissa? 

Artikkelien 
tulosten yhteen 
luenta: 
asiakkuus-
identiteetit 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Asiakkuusidentiteetit artikkeleissa 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni keskeiset tulokset. Ensiksi kiinnityn artikkeleissa tulkitsemiini 

naistyön asiakkuuksien merkityksiin. Sen jälkeen nostan tulosten tulkinnan astetta yleisemmälle 

tasolle ja kuvaan merkityksiä kahden ääripään kautta, jotka pitävät sisällään kaikki artikkeleissa 

paikantamani asiakkuuksien merkitykset. Lopuksi tulkitsen sitä, mitä nämä asiakkuuksien 

tulkinnat kertovat naistyön institutionaalisten käytäntöjen ja naisten antamien merkitysten 

vuoropuhelusta. Määrittelen naistyön asiakkuuksien rakentuvan sekä kiinnipitävässä että 

poissulkevassa ympäristössä.  

Väitöskirjani artikkeleista jokaisen voi lukea itsenäisenä tekstinä, jossa on oma aineistonsa, 

analyyttiset käsitteensä ja tutkimuskysymyksensä. Tavoitteenani on kuitenkin ollut, että 

tutkimusprosessissa syntyneet yksittäiset artikkelit muodostaisivat yhdessä sellaisen kertomuksen, 

joka yhteenvedon kanssa rakentaisi moniulotteisen kuvauksen naistyön asiakkuuksista. Artikkelit 

pureutuvat asiakkuuksien rakentumiseen ja merkityksellistämiseen niin työntekijöiden kuin 

naisten kuvaamina erilaisissa arjen vuorovaikutustilanteissa. Artikkeleiden analyyseissa 

tarkastelen asiakkuuksien merkityksiä kahdesta näkökulmasta: millaisia merkityksiä työntekijät ja 

naiset tuottavat sekä sitä, millaisia kielellisiä keinoja käyttämällä merkitykset rakentuvat. 

Kun naiset ja työntekijät käyttävät kieltä ja puhuvat toisilleen, he samalla merkityksellistävät 

asiakkuutta ja tekevät tulkintoja siitä. Tämän arkisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen aikana he 

puhuvat asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja ominaisuuksista, joita työntekijä tai 

asiakkaana oleva nainen olettavat itselleen tai toiselle (Peräkylä 1990, 22). Näin tehdessään he 

samalla tuottavat asiakkuusidentiteettejä. Hyödynnän artikkeleiden yhteen luennassa 

diskursiivisen psykologian identiteetin käsitettä (ks. esim Antaki & Widdicombe 1998). 

Seuraavaksi tuon esiin sen, miten moninaisia, aikaan ja paikkaan sidottuja asiakkuusidentiteettejä 

rakentuu naistyön arjen käytännöissä.  

Asiakkuuden moninaisuus -artikkelissa tarkastelen naistyön palveluiden lähtökohtaa, sitä miten 

sukupuoli merkityksellistyy naistyön arjen käytännöissä. Naistyö ei edusta suomalaisen 

hyvinvointivaltion vahvaa universalistista palveluiden vaadetta, jonka mukaan erilaisuuksia, kuten 

sukupuolta, ei pitäisi huomioida vaan tarjota kaikille ihmisille samanlaisia etuuksia ja palveluita. 
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Sen sijaan naistyön lähtökohtana on, että asunnottomilla naisilla on erityisiä tarpeita suhteessa 

asunnottomiin miehiin.  Toimintamuotojen avulla on tarkoitus rakentaa naisille sukupuolierityisiä 

asiakkuusidentiteettejä. Artikkelissa tulkitsen sukupuoleen liittyviä merkityksiä palveluita 

käyttävien naisten näkökulmasta. Määrittelen sitä, miten naiset itse merkityksellistävät toiminnan 

lähtökohdan. Samalla teen tulkintoja siitä, millaisia merkityksiä naiserityisellä työtavalla on 

asiakkaina oleville naisille. Kaikkien toimintamuotojen tarkastelu mahdollistaa tulkintojen 

tekemisen paikan ja ajan mukaisesti. Artikkelissa on pohjimmiltaan kyse siitä, kuinka työntekijät 

tunnistavat asiakkuuteen liittyviä moninaisia merkityksiä, kuinka he osaavat kohdata naisia 

yksilöllisinä asiakkaina sekä millaisia mahdollisuuksia naisilla on saada tarpeidensa mukaisia 

palveluita. 

Artikkelissa kiinnitän katseeni naisten ja palvelujärjestelmän väliseen suhteeseen ja siihen, 

miten monella tavalla asiakkuudet merkityksellistyvät asiakkaina olevien naisten näkökulmasta. 

Tulkintarepertuaarit toimivat välineinä moninaisten merkitysten löytämisessä, jotka aktuali-

soituivat arjen käytännöissä (ks. esim. Edley 2001, 197–198).  Artikkelissa naiset tuottavat viisi 

erilaista repertuaaria, joiden moninaisuus on paikannettavissa repertuaarien jatkumossa. Jatkumon 

ääripäinä ovat ”sopii kaikille asunnottomille naisille” ja ”ei sovi kenellekään” -repertuaarit. ”Sopii 

kaikille asunnottomille naisille” -repertuaari perustuu ajatukseen siitä, että naistyö sopii kaikille 

naisille, jotka merkityksellistävät olevansa yhteiskunnan heikko-osaisia, myös haastateltavalle 

itselleen. ”Ei sovi kenellekään” -repertuaari perustuu ajatukseen siitä, että asunnottomat eivät 

tarvitse naistyön kaltaista sukupuolierityisellä työotteella toimivaa paikkaa, ei edes haastateltava 

itse. Tässä repertuaarissa sukupuolella ei nähdä olevan merkitystä. Jatkumon keskellä olevat 

repertuaarit ”sopii minulle”, ”sopii muille” ja ”ei sovi minulle” kuvaavat sitä, kuinka naistyö 

merkityksellistyy haastateltaville yksilöllisinä ja henkilökohtaisina suhteina palvelujärjestelmään. 

Näissä repertuaareissa naiset osallistuvat naistyöhön omien tarpeidensa mukaisesti ja valitsevat 

vapaasti osallistumisen tasonsa; se on juuri minulle sopiva, sopii joillekin muille naisille tai ei sovi 

minulle.  

Tulkintarepertuaarit tuovat esiin, kuinka naiserityisessä toimintaympäristössä rakentuu monen-

laisia naisten välisiä suhteita palvelujärjestelmään ja laajemmin hyvinvointivaltioon. ”Sopii 

kaikille asunnottomille naisille” määrittää naisten tarpeen yhtenäisille sukupuoleen perustuville 

palveluille, ”ei sovi kenellekään” merkityksellistää universaalien kaikille samanlaisten palvelujen 

preferoinnin ja ”sopii minulle”, ”sopii muille” ja ”ei sovi minulle” määrittävät ensisijaisiksi 

yksilöllisesti räätälöidyt, tarpeille perustuvat palvelut. Samalla tämä moninaisuus nostaa esiin 

naistyön lähtökohtaan sisältyvän ideologisen dilemman. Ideologinen dilemma syntyy, kun naisten 
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pitää rakentaa identiteettejään kahden ristiriitaisen vaihtoehdon varassa: toisaalta he merkityksel-

listävät kaikille tasavertaisten palveluiden sopivan heille, mutta toisaalta he merkityksellistävät 

asiakkuusidentiteettien rakentuvan parhaiten sukupuolierityisissä palveluissa. Valinnalla on 

merkitystä, koska identiteetit rakentuvat sen mukaisesti. Kolme ensimmäistä repertuaaria ”sopii 

kaikille asunnottomille naisille”, ”sopii minulle” ja ”sopii muille” osoittavat, kuinka naiset 

merkityksellistävät naiserityisen työn tärkeäksi. Repertuaarit ”ei sovi minulle” ja ”ei sovi 

kenellekään” ovat sen sijaan kriittisiä naistyötä kohtaan. Repertuaarit kertovat siitä, että naistyö 

ohjaa naisia sukupuolierityisten identiteettien rakentamiseen. Kuitenkaan kaikki toiminta-

muotoihin osallistuneet naiset eivät näe sukupuolta merkitykselliseksi asiaksi. Sen sijaan he tulevat 

toimintaan mukaan saadakseen apua sosiaaliseen ongelmaansa ja toivoakseen muutosta 

elämälleen, esimerkiksi työttömyyteen tai saadakseen oman asunnon.   

Jos asiakkuuden moninaisuus -artikkelissa luon katseen toimintamuotojen lähtökohtana 

olevaan naiserityisyyteen, niin Asiakkuus palveluketjussa -artikkelissa  nostan  esiin  toisen  

keskeisen kysymyksen palveluperusteesta. Miten organisaation rakentamat toimintamuodot 

palveluketjuna vastaavat asunnottomien naisten tarpeita? Ei ole itsestään selvää, että asunnottomat 

naiset osallistuvat heille kohdennettuihin palveluihin tai etenevät naistyön toimintamuodoissa 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tutkimuksissa on määritelty, kuinka matalan kynnyksen 

palveluidenkin asiakkuuksissa on monenlaisia kynnyksiä, jotka usein arjen käytännöissä jäävät 

piiloon (ks. esim. Törmä 2009; Allen 1994). Liian usein organisaatioiden luomat rakenteet eivät 

kohtaa asiakkaiden palveluiden tarpeita. Artikkelissa tarkastelen naisten moninaisia ääniä. 

Tulkitsen, vastaavatko naistyön toimintamuodot naisten tarpeita ja rakentavatko naiset 

institutionaalisia asiakkuusidentiteettejään palveluketjun mukaisesti. Kysymyksiin vastaan 

naistyön toimintamuodoissa asioineiden naisten ja työntekijöiden haastatteluiden avulla. 

Työntekijöiden ja naisten vuoropuhelu mahdollistaa sen, että artikkelissa on samanaikaisesti sekä 

instituution että naisten ääni, joiden avulla määritän sen, miten nämä äänet kohtaavat toisensa.   

Tarkastelen institutionaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvaa asiakkuutta identiteetin 

käsitteen avulla. Institutionaalisten identiteettien avulla katseeni kohdistuu siihen, millaisia 

asiakkuuksia naisille on tarjolla naistyön hetkissä ja paikoissa. Naisten asiakkuudet rakentuvat 

institutionaalisessa kehyksessä. Naistyön työntekijät tekevät tulkintoja naisten asiakkuuksista 

organisaation näkökulmasta. Kussakin toimintamuodossa arvioidaan naisia ja heidän tarpeitaan eri 

tavoin. Kuitenkin vuorovaikutustilanteissa naisten on mahdollista neuvotella ja rakentaa itselleen 

myös organisaation näkökulman vastaisia asiakkuuksia.  
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Identiteetit osoittavat, kuinka työntekijöiden välittämät instituution tehtävän mukaiset ja naisten 

omat identiteetit rakentavat samankaltaisia asiakkuusidentiteettejä, jotka kiinnittyvät 

toimintamuotoihin, aikaan ja paikkaan. Tukipiste toimii ensi askeleena, jossa naisille rakentuu 

autettavan ja kohdattavan identiteetti. Valmennuskeskus toimii harrastusmahdollisuutena, jossa 

naisille rakentuu toimintaan osallistuvan identiteetti. Valmentava ja kuntouttava koulutus on ylin 

porras, jossa naisille rakentuu yhteiskuntaan integroituvan identiteetti. Asiakkuusidentiteetit 

tuovat esiin keskeisen kysymyksen palvelujärjestelmän ja naisten välisestä suhteesta. Naiset 

tekevät uudenlaisia tulkintoja itsestään ja elämäntavastaan toimintamuotojen avulla, mutta yltääkö 

tämä organisaation määrittämään kuntoutumisen tavoitteeseen? Artikkeli osoittaa, kuinka naiset 

tiedostavat palveluketjun ja siihen sisältyvät institutionaaliset identiteettiodotukset. He eivät 

välttämättä rakenna näiden odotusten mukaisia asiakkuusidentiteettejä. Organisaatio tarjoaa 

naisille monenlaisia välineitä identiteettien rakentamiselle; ei tarvitse edetä palveluissa, voi pysyä 

saman toimintamuodon asiakkuudessa tai palata alemmas toiseen toimintamuotoon. Sekä naiset 

että työntekijät tulkitsevat identiteettejä muutostyönä. Naistyön palveluketju mahdollistaa naisille 

toimintamuotoihin kytkeytyviä identiteettejä, mutta vuorovaikutuksessa identiteettien 

rakentaminen on lopulta naisten itsensä vastuulla.  

Projektin elinkaarimainen asiakkuus -artikkelissa tulkitsen kolmatta keskeistä kysymystä 

asiakkuuden rakentumisessa. Miten marginaalissa elävät naiset pystyvät rakentamaan asiakkuus-

identiteettejään projektimaisessa ympäristössä? Naistyön toimintamuodoista valmennuskeskus on 

yksi oiva esimerkki projektiyhteiskunnan kehittämistoiminnasta, jossa rahoitukset ovat 

määräaikaisia ja kehittäminen projektiluontoista. Aineistona työntekijöiden päiväkirja valottaa 

sitä, millaisissa hetkissä asiakkuusidentiteettejä rakennetaan ja tuo esiin sosiaalityön asiakkuuteen 

liittyvän keskeisen kysymyksen, miten määräaikaisella työskentelyotteella pystytään vastaamaan 

asiakkaiden pitkäaikaisiin tarpeisiin. Kiinnitän katseeni erityisesti projektin elinkaaren alkuun ja 

loppuun, kumpaankin kuuden kuukauden ajalta, koska ne ovat haastavimmat ajat asiakkuus-

identiteettien rakentamisessa.  

Käytän analyyttisenä käsitteenä selontekoa, koska sitä kautta minun on mahdollista tuoda esiin 

työntekijöiden moninaiset äänet ja työn monen suuntaiset odotukset. Päiväkirjassa työntekijät 

määrittävät, kuinka he organisaation edustajina arjen vuorovaikutuksessa järkeilevät ja selittävät 

työtään. Työntekijöiden näkökulmasta asiakkuuksien rakentumiseen on saatava mieli ja tarkoitus. 

Kuitenkin samaan aikaan on vastattava monen suuntaisiin odotuksiin niin asiakaskohderyhmälle, 

rahoittajille, yhteistyökumppaneilleen kuin itselleen.  



78 

Selonteot osoittavat, kuinka hetkellisiä asiakkuusidentiteettejä rakennetaan projektin vaiheiden 

ja naisten tarpeiden ristipaineessa. Projektin alussa työntekijät mallintavat asiakkuusprosesseja. 

Naisten institutionaalisten asiakkuusidentiteettien pitäisi edetä projektin vaiheiden mukaisesti. 

Kuitenkin jo projektin alku osoittaa, että asiakkuudet eivät etene projektin tavoitteiden mukaisesti, 

sillä naisten on vaikea kiinnittyä toimintaan. Lopun selonteot puolestaan määrittävät sitä, kuinka 

naisille irrottautuminen projektista on vaikeaa ja työntekijöiden huolena on, miten naisten käy 

projektin loputtua. Selonteoissa olennaista on se, että työntekijät tunnistavat naisten näkökulmaan 

liittyvän problematiikan. Työntekijöiden on vaikea yhdistää asiakasprosesseihin rahoittajien 

toivoma nopeus ja naisten itsensä toive hitaasta etenemisestä. Naisille vapaaehtoinen 

ryhmätoiminta näyttäytyy harrastuksena, johon naiset eivät sitoudu. Työntekijöille naisten pienet 

onnistumiset ja etenemiset ovat puolestaan sellaista hiljaista tietoa, joka on vaikea muuntaa 

raportoinnissa tehokkuudeksi ja projektin onnistumiseksi.  

Asiakkuus vuorovaikutuksessa -artikkelissa tarkastelen asiakkuusidentiteettejä keskeisestä 

vuorovaikutukseen liittyvästä näkökulmasta, naisten ja työntekijöiden kasvokkaisina kohtaa-

misina. Havainnoimalla työntekijöiden ja naisten arjen käytäntöjä, kohtaamisia tässä ja nyt -

tilanteissa, on mahdollisuus tulkita arjen käytäntöjen hiljaista tietoa, joka yleensä jää 

näkymättömäksi. Tulkintoja tällaisista asiakkuusidentiteeteistä on mahdotonta tehdä muuten kuin 

olemalla läsnä naistyön arjessa.  Naisten asumisyksikössä sovelletaan kahdenlaista asumisen 

mallia: perinteistä portaittaista mallia sekä laajalti kansainvälisesti levinnyttä asunto ensin -mallia, 

jossa asuminen on kaiken perusta eikä edellytä elämäntavan muutosta.  Malleissa työntekijöiden 

ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät erilaisiksi. Artikkelin tarkoituksena on avata 

sitä, miten asumisen mallit konkretisoituvat arjen käytännöissä ja millaisia ovat työntekijöiden ja 

naisten kohtaamiset.  

Artikkelin analyyttisenä käsitteenä sovellan työntekijä-asiakas kategoriaparia, koska sitä kautta 

minun on mahdollista tuoda esiin vuorovaikutuksen molempien osapuolien äänet. Asumisyksikön 

institutionaalisessa kohtaamisessa työntekijät ja naiset ovat tiiviissä suhteessa toisiinsa. Suhteen 

läheltä tarkastelu sekä neuvottelujen ulottuvuudet määrittävät myös asiakkuusidentiteettien rajoja, 

minkälaisia asiakkuuksia asumisyksikössä on mahdollista rakentaa. Kategoriaparien avulla 

tunnistan erilaisia osapuolten neuvotteluissa syntyneitä identiteettejä sekä määrittelen, miten 

erilaisia asumisen malleja sovelletaan asumisyksikön arjen kohtaamisissa.  

Työntekijä-asiakas kategoriaparit osoittavat, miten asiakkuusidentiteeteistä neuvotellaan jatku-

vasti kohtaamisten aikana. Neuvotteluissa työntekijät ja naiset jakavat kulttuurista ymmärrystään 

siitä, millaisia identiteettejä asumisyksikössä pitäisi rakentaa. Samalla kuin huomaamatta tuodaan 
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esiin, mikä on asumisyksikön yhteisön tavoiteltavaa tai paheksuttavaa asiakkuutta. Analyysissa 

identiteettien moninaisuus määrittyy neljänä erilaisena työntekijä-asiakas kategoriaparina. 

”Toiminnan tavoitteiden mukainen asiakas ja asiakasta tukeva työntekijä”, ”itsenäisiä valintoja 

tekevä asiakas ja asiakasta hienovaraisesti suostutteleva työntekijä”, ”toisista huolta pitävä asiakas 

ja asiakkuutta rajaava työntekijä”, ”yhteisön sääntöjä noudattavan asiakkaan ja asiakkuuden 

kyseenalaistavan työntekijän” kategoriaparit kertovat siitä, miten asiakkuusidentiteetit rakentuvat 

hetkittäin ja vuorovaikutuksessa neuvotellen. Asiakkuusidentiteetit osoittavat, miten 

asumisyksikön institutionaalisessa vuorovaikutuksessa sovelletaan tilanteittain molempia 

asumisen malleja. Arjen kohtaamisiin sisältyy arviointia, ohjausta, neuvontaa ja tulkintaa. Yhdessä 

ja samassakin vuorovaikutustilanteessa asumisen mallit saattavat vaihtua useampaan kertaan.  

6.2 Vahvat toiminnan tavoitteiden mukaiset asiakkuudet ja heikot 
toiminnassa hyväksytyt asiakkuudet 

Seuraavassa nostan analyysia yleisemmälle tasolle hahmottelemalla kaksi asiakkuusidentiteettien 

ääripäätä. Ääripäät pitävät sisällään artikkeleissa esiin nousseet tilanteittaiset ja toiminnalliset 

identiteetit. On kuitenkin otettava huomioon, että asiakkaina olleilla naisilla oli monenlaisia 

identiteettejä ja he saattoivat rakentaa tai heille saatettiin rakentaa eri tilanteissa identiteettejä 

molemmista ääripäistä.  

Vahvat, toiminnan tavoitteiden mukaiset asiakkuudet rakentuivat naistyön sosiaalisessa 

todellisuudessa, joka oli työntekijöiden ja naisten yhteisesti jakamaa. Naiserityinen työtapa 

tarkoitti työntekijöille ymmärrystä ja läheisyyttä naisten tilanteisiin ja elämään. Naisille tämä 

yhteisesti jakaminen tarkoitti tunnetta, jossa he tulkitsivat työntekijöiden ymmärtävän heitä ja 

toimintamuotojen vastaavan heidän tarpeitaan. Tällaisessa ympäristössä naiset merkityksellistivät 

kuuluvansa osaksi naistyön yhteisöä. Työntekijä ja asiakkaana oleva nainen tulkitsivat 

kohtaamisen kokonaisvaltaiseksi, luottamukselliseksi ja turvalliseksi, jonka tausta johtaa 

mielestäni keskusteluun hengellisyydestä. Ympäristö siis mahdollisti naisille vahvojen 

asiakkuuksien rakentumisen.  

Artikkeleissa määrittyi monenlaisia tulokulmia vahvoihin, toiminnan tavoitteiden mukaisiin 

asiakkuuksiin. Toimintamuodot olivat monelle naiselle pysähdyspaikka, joka toimi erontekona 

vallitsevaan elämäntilanteeseen. Asunnottoman naisen elämä oli hetkessä elämistä ja 

selviytymistä, erilaisten strategioiden luomista siitä, mitä syö, missä käy tai missä asuu. Naistyö 

sen sijaan tarjosi naisille aikaa, tilaa ja etäisyyttä tähän arjesta selviytymiseen. Siinä samalla 
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naisten oli mahdollisuus huomata, miten väkivallaton ja vain naisille suunnattu ympäristö loi 

mahdollisuuden uudenlaisiin asiakkuusidentiteetteihin. Naistyön hengellinen ulottuvuus oli 

tukemassa naisten kokonaisvaltaista kohtaamista ja muutosta. Vahvoissa asiakkuuksissa naisille 

rakentui sellaisia instituution tavoitteiden mukaisia identiteettejä, jotka olivat turvallisia naisille ja 

joiden ajateltiin tukevan naisten vaiheittaista irtautumista asunnottomuudesta. Vahvat asiakkuudet 

näyttäytyivät naisille sitoumuksena, aktiivisuutena ja etenemisenä eri toimintamuodoissa. 

Moninainen asiakkuus -artikkelissa repertuaareissa ”sopii kaikille asunnottomille naisille” ja 

”sopii minulle” naiset olivat motivoituneita rakentamaan itselleen uudenlaisia asiakkuus-

identiteettejä. Näissä repertuaareissa sekä instituution tavoitteet että naisten omat tavoitteet 

kohtasivat. Naisten ja palvelujärjestelmän välinen suhde muodostui läheiseksi. Naiset kohtasivat 

paitsi itsensä, mutta myös hengellisesti ja kokonaisvaltaisesti ymmärrettynä sen voi tulkita olleen 

itsessä olevan elämän kohtaamisena. Naiset tulkitsivat naiserityisten toimintamuotojen tarjoavan 

jotakin erityistä. Naisille sillä oli merkitystä, että asiakkuusidentiteetit rakentuivat naiserityisessä 

ympäristössä ja vastasivat juuri heidän elämäntilanteessaan olevien naisten tarpeita.  

Asiakkuus palveluketjussa -artikkelissa vahvoihin asiakkuuksiin sisältyi myös naisten ja 

palvelujärjestelmän välinen läheinen suhde, jossa näkyi naisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja 

monenlaisiin tarpeisiin vastaaminen. Naiset rakensivat monenlaisia suhteita palvelujärjestelmään. 

Tukipisteessä identiteetit rakentuivat naisiin kohdistuvan huolenpidon ja arkisten asioiden 

hoitamisen kautta. Valmennuskeskuksen toiminnalliset ryhmät mahdollistivat aktiivisen 

toiminnan mukaisia identiteettejä. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa määrittyi 

tulevaisuuteen ja elämänsuunnitteluun liittyviä identiteettejä. Palveluketjussa naisille siis tarjottiin 

erilaisia tilanteita ja paikkoja, joissa oli mahdollisuus olla yhdessä ja jakaa jotakin. Se saattoi olla 

hiljaisuutta, puhetta, toimintaa tai tulevaisuuden suunnittelua. Lopulta oli mahdollista saavuttaa 

omassa asunnossa asuvan ja elämänsä hallitsevan naisen identiteetti. 

Projektin elinkaarimainen asiakkuus -artikkelissa vahvat asiakkuudet rakentuivat syklien 

mukaisesti etenevistä asiakkuusidentiteeteistä. Naisten ja palvelujärjestelmän välinen suhde 

muuttui projektin aikana ja naisten asiakkuudet etenivät projektin elinkaaressa. Läheisyyden 

erilaiset painotukset piirtävät kuvan vaihtelevista asiakkuusidentiteeteistä. Ensin projekti 

ympäristönä vaati identiteettejä, jotka pitivät sisällään toimintaan osallistuvan aktiivisen toimijan 

identiteetin. Sen jälkeen asiakkuusidentiteetit muuttivat muotoaan ja tiiviin vuorovaikutuksen 

ajatuksena oli saavuttaa luottamukseen perustuvia identiteettejä. Projektin lopussa 

asiakkuusidentiteetit rakentuivat toimintaan kiinnittymisen ja sitoutumisen sijaan projektista 

irtautumisena. 
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Vuorovaikutuksellinen asiakkuus -artikkelissa vahvat asiakkuudet määrittyivät naisten ja 

palvelujärjestelmän välisenä suhteena, jossa asiakkaina olleiden naisten piti rakentaa tilanteittaisia 

asiakkuusidentiteettejä. Työntekijät ja naiset olivat läsnä samassa paikassa, tilassa ja ajassa. 

Asumisen mallit mahdollistivat naisille monenlaisia identiteettejä, joissa oli mahdollisuus 

neuvotella asiakkuuksien rajoista, niitä piti vain osata soveltaa tilanteiden vaatimalla tavalla. 

Esimerkiksi ”toiminnan tavoitteiden mukainen asiakas ja asiakasta tukeva työntekijä” 

kategoriaparissa asiakkuusidentiteettejä rakennettiin työntekijän ja asiakkaan yhteis-

ymmärryksessä soveltaen asumisen malleista asunto ensin -periaatetta. Sen sijaan toinen esimerkki 

”Itsenäisiä valintoja tekevä asiakas ja asiakasta hienovaraisesti suostutteleva työntekijä” 

kategoriaparissa sovellettiin molempia asumisen malleja. Lopulta asiakkaana ollut nainen tulkitsi 

asiakkuuttaan asunto ensin-mallin mukaisesti, koska sen avulla naisella oli mahdollisuus tehdä 

lopullinen valinta kuntoutumisestaan, vaikka se oli työntekijän näkökulmasta asiakkaan edun 

vastainen.  

Heikot, toiminnassa hyväksytyt asiakkuudet määrittyivät myös instituution julkilausuttujen 

tavoitteiden mukaisesti, vaikka ne saivatkin hyvin erilaisia sisältöjä kuin vahvat asiakkuudet. 

Heikot asiakkuudet rakentuivat diakoniatyön organisaation peruslähtökohtien varaan. 

Organisaation arvomaailma perustui kristilliseen ihmiskäsitykseen, jossa painotettiin työskentelyä 

kaikkein huono-osaisimpien parissa, heidän parhaakseen ja heidän puolelleen asettuen. Jo se, että 

asunnottomat naiset tulivat palveluiden piiriin ja osallistuivat naistyöhön, oli instituution 

näkökulmasta riittävää asiakkuutta. Asiakkuuksien perustana oli asunnottomien naisten oikeus 

palveluihin ja oikeus yhteiskunnan jäsenyyteen. Naistyön matala kynnys perustui ajatukseen siitä, 

että oli tärkeää saada asunnottomat naiset osallistumaan toimintaan. Naisille ei asetettu 

velvollisuuksia aktiiviselle osallistumiselle, vaan toimintamuodot olivat vapaaehtoisia. Ajatuksena 

oli, että matalan kynnyksen asiakkuuksissa naisilla olisi mahdollisuus noudattaa valitsemaansa 

elämäntapaa, edetä tai olla etenemättä palveluketjun toimintamuodoista toiseen. Heikot 

asiakkuudet näyttäytyivät organisaation näkökulmasta pieninä onnistumistarinoina: naisilla saattoi 

olla päihteettömiä hetkiä, heille saattoi syntyä luottamuksellinen suhde työntekijään ja he 

saattoivat löytää ystäviä muissa toimintamuodoissa asioineista naisista. 

Heikkojen asiakkuuksien ajatuksena oli, että naiset kiinnittyisivät edes jollain tavalla 

naistyöhön, eivätkä putoaisi kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Oli mahdollista olla 

asiakkuudessa, vaikka ei ollut voimavaroja omien asioiden hoitoon tai oli kriittinen toimintaa 

kohtaan, vastusti naistyötä eikä jakanut toiminnan lähtökohtia. Tavoitteena oli, että äärimmäisessä 

marginaalissa eläneet moniongelmaiset naiset kykenisivät rakentamaan jonkinlaisia, edes löyhästi 
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palvelujärjestelmään kiinnittyneitä asiakkuuksia. Heikot asiakkuudet mahdollistivat sen, että 

kaikkien naisten ei tarvinnut rakentaa uudenlaisia asiakkuusidentiteettejä, vaan he saattoivat 

toimintamuotoihin osallistuessaan pitää kiinni omasta asunnottoman identiteetistään. 

Vahvat asiakkuudet rakentuivat naisten ja palvelujärjestelmän väliseen läheiseen suhteeseen. 

Sen sijaan heikot asiakkuudet näyttäytyivät suhteena palvelujärjestelmään, jota voi kuvata 

etäiseksi. Se näyttäytyi monelle naiselle tunteena poissaolosta, vaikka olisi ollut samassa ajassa, 

tilassa ja paikassa muiden naisten ja työntekijöiden kanssa. Jos oli omassa mielessään poissa, ei 

ollut läsnä vuorovaikutuksessa eikä ollut mahdollisuutta uudenlaisiin asiakkuusidentiteetteihin. Se 

oli myös poissaloa siinä mielessä, ettei ollut näkyvillä tai kuuluvilla. Se saattoi näkyä myös 

työntekijän vahvana roolina, jolloin työntekijä oli vahvasti ohjaamassa vuorovaikutusta eikä 

antanut naiselle mahdollisuutta muokata toisenlaisia, vaihtoehtoisia asiakkuuksien merkityksiä. 

Moninainen asiakkuus -artikkelissa repertuaareissa ”sopii muille”, ”ei sovi minulle” ja ”ei sovi 

kenellekään” asiakkuusidentiteeteissä naiset eivät merkityksellistäneet naistyön lähtökohtana 

olevaa sukupuolierityisyyttä itselleen sopiviksi. Naiset osallistuivat toimintaan, mutta eivät olleet 

vuorovaikutustilanteissa motivoituneita tai läsnä olevia. Naisille kuitenkin tarjottiin monenlaisia 

asiakkuusidentiteettejä, jotka mahdollistivat myös kriittisen äänen suhteessa toiminnan 

lähtökohtiin. ”Sopii muille” ja ”ei sovi minulle” repertuaarit kertovat siitä, kuinka heikot 

asiakkuudet pitävät sisällään ajatuksen siitä, että muut asiakkaina olevat naiset saattavat hyötyä 

naiserityisistä toimintamuodoista, vaikka se ei olisi heitä itseään varten.  

Asiakkuus palveluketjussa -artikkelissa heikot asiakkuusidentiteetit määrittyivät naisten ja 

palvelujärjestelmän välisenä suhteena, jossa naiset tiedostivat organisaation tavoitteet, vaikka 

eivät rakentaneet identiteettejään sen mukaisesti. Esimerkiksi nainen saattoi tulla tukipisteelle 

tapaamaan työntekijää, mutta ei käyttänyt tukipisteen tarjoamia palveluita. Valmennuskeskuksen 

asiakkaana ollut nainen tulkitsi olevansa naistyön toimintamuotojen välitilassa: hän ei kokenut 

kuuluvansa enää tukipisteen asiakkuuteen, mutta ei ollut vielä saavuttanut valmennuskeskuksen 

asiakkuutta. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa nainen oli puolestaan epävarma 

asiakkuutensa riittävyydestä, sillä hän ei ollut edennyt kurssin aikataulun mukaisesti.  

Projektin elinkaarimainen asiakkuus -artikkelissa heikot asiakkuudet näyttäytyivät palvelu-

järjestelmän ja naisten välisenä ristiriitaisena suhteena. Asiakkuudet eivät edenneet naisten ehdoin, 

vaan projektin elinkaaren mukaisesti. Naiset eivät oma-aloitteisesti löytäneet toiminnan pariin, 

vaan tulivat työntekijöiden ohjauksella toimintaan mukaan.  Projektin aikana työntekijät antoivat 

naisten hitaasti kiinnittyä toimintaan ja rakentaa luottamuksellista suhdetta työntekijään, vaikka 

samanaikaisesti työntekijöillä oli paineita osoittaa asiakasprosessien onnistuminen asiakkuuksien 
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etenemisenä ja tehokkuutena. Toiminnan lopussa naiset olisivat halunneet pitää kiinni 

asiakkuudestaan, vaikka työntekijät joutuivat ohjaamaan naisia uudenlaisiin palveluihin.  

Vuorovaikutuksellinen asiakkuus -artikkelissa heikot asiakkuudet määrittyivät työntekijöiden 

ja asiakkaiden suhteessa niin, että he sovelsivat asumisen malleja eriparisesti ja ristiriitaisina siitä, 

mikä malli missäkin tilanteessa olisi naisen edun mukainen. Kategoriaparit osoittavat, kuinka 

työntekijät hyväksyivät naisille monenlaisia asiakkuusidentiteettejä. Esimerkiksi ”Yhteisön 

sääntöjä noudattavan asiakkaan ja asiakkuuden kyseenalaistavan työntekijän” kategoriaparissa 

asiakkaina olleet naiset rakensivat itselleen asiakkuusidentiteettejä, joissa he olivat 

samanaikaisesti läsnä ja liittyivät tiiviisti osaksi asumisyksikön yhteisöä, ja toisaalta puhuivat 

itsensä ulos naistyön yhteisöstä ja määrittelivät itsensä pois asumisyksikön asiakkuuksista.  

6.3 Mistä naistyön vahvat ja heikot asiakkuudet kertovat? 

Edellä nostamani ääripäät eli vahvat, toiminnan tavoitteiden mukaiset asiakkuudet ja heikot, 

toiminnassa hyväksytyt asiakkuudet kertovat siitä, kuinka diakoniaorganisaatio oli joustava 

naistyön asiakkuuksien ymmärtämisessä ja työntekijät rakensivat naisten kohtaamisissa 

monenlaisia asiakkuusidentiteettejä. Asiakkuuksien ääripäät määrittävät sitä, kuinka naistyön 

asiakkuudet saattoivat olla joko aktiivisia tai heikkoja. On tärkeää ymmärtää se, että tulkintani 

naistyön asiakkuuksien ääripäistä kertovat naisten suhteesta palvelujärjestelmään. Asunnottomat 

naiset ovat itse voineet olla vahvoja ja aktiivisia naisia, vaikka he ovat olleet löyhästi kiinnittyneitä 

naistyön toimintamuotoihin.  

Asiakkuuden ääripäät kertovat siitä, miten naistyön toimintamuodot olivat matalan kynnyksen 

sukupuolierityisiä palveluita, joissa naisten osallistuminen ja asiakkuuksien rakentaminen oli tehty 

mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Naiset saattoivat asunnottomina kävellä suoraan 

kadulta toimintamuotoihin mukaan ja tarvittaessa naisille mahdollistui lepopaikka, vaatteita, 

ruokaa ja mahdollisuus olla lämpimässä sisätilassa. Jos naisten elämäntilanne salli, heidän oli 

mahdollisuus osallistua valmennuskeskuksen ryhmämuotoiseen toimintaan, valmentavan ja 

kuntouttavan koulutuksen kurssille tai mahdollisesti saada asunto asumisyksiköstä. Naistyön 

toimintamuotoihin osallistuminen ei edellyttänyt naisilta elämäntavan muutosta vaan ajatuksena 

oli, että naiset voivat valita sopivan toimintamuodon elämäntilanteensa mukaisesti ja heillä oli 

mahdollisuus edetä toimintamuodosta toiseen tai palata takaisin edelliseen toimintamuotoon.  

Voidaan ajatella, että naistyön naiserityinen toiminta toimi asunnottomille naisille kiinni-

pitävänä ympäristönä. Se oli ympäristö, joka kannatteli ja samalla mahdollisti naisille monenlaisia 
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asiakkuuksia eri toimintamuodoissa. Kiinnipitävä ympäristö on D.W. Winnicotin käyttämä kuvaus 

ympäristöstä, tilasta, joka rakentuu yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa (Winnicott 1960, 

585–595). Winnicottin (1971, 47) lähtökohtana on äidin ja lapsen välinen suhde, jossa lapsen 

yksilölliset ja sosiaaliset kokemukset rakentuvat turvallisessa tilassa. Riitta Granfelt (1998) on 

soveltanut kiinnipitävää ympäristöä tutkiessaan asunnottomia naisia. Naistyön kiinnipitävällä 

ympäristöllä tarkoitan työntekijöiden ja naisten välistä vuorovaikutusta, jossa työntekijät 

tulkitsivat olevansa naisten työntekijöitä. Se oli naistyöntekijyyttä naisia varten.  

Naistyössä sukupuolierityisyys tuli esiin kodinomaisissa ja viihtyisissä tiloissa ja paikoissa, 

joissa naisista pidettiin kiinni, oltiin naisten lähellä ja annettiin naisille huomiota. Tällaisen 

turvallisen ympäristön avulla oli mahdollista tukea naisten kasvua, kehitystä ja luovuutta ja antaa 

tilaa naisille tärkeiden aiheiden käsittelylle. Asunnottomuudessa korostuvat usein ruumiilliset 

ominaisuudet, kuten fyysiset heikkoudet (vrt. Väyrynen 2007, 124). Vasta kiinnipitävä ympäristö 

oli tarpeeksi turvallinen, jotta naisten oli mahdollista rakentaa itselleen uudenlaisia 

asiakkuusidentiteettejä, joissa he vapautuisivat aiemmista, monesti negatiivisista asunnottomuus- 

ja asiakkuusidentiteeteistään.  

Naistyön kiinnipitävä ympäristö näkyi työntekijöiden ja naisten tilanteittaisessa vuoro-

vaikutuksessa. Psyykkisesti erikuntoisille naisille kiinnipitävä ympäristö näyttäytyi eri tavoin. 

Naisille, jotka olivat yksinäisiä tai jotka pelkäsivät yksin olemista, kiinnipitävä ympäristö 

näyttäytyi sosiaalisina suhteina, läheisyytenä ja välittämisenä. Naisille, joilla oli vaikea 

elämäntilanne ja jotka olisivat itse olleet valmiita luopumaan naistyön asiakkuuksista, kiinnipitävä 

ympäristö näyttäytyi työntekijöiden välittämisenä, perushuolenpitona ja mahdollisuutena matalan 

kynnyksen osallistumiseen.  Työntekijät saattoivat kysyä naisilta seuraavasta tapaamisesta, sopia 

päivämäärän yhteiselle asioiden hoitamiselle, muistuttaa asiakkaita paremmasta päivästä ja kertoa 

naisten lähtiessä odottavansa seuraavaa yhteistä kohtaamista. Kiinnipitävässä ympäristössä 

työntekijät uskalsivat ilmaista huomioitaan naisesta, kertoa hänen muuttuneesta ulkonäöstään tai 

mielentilastaan tai tuoda esiin, jos heillä oli huolta naisen tilanteesta. Naiset saattoivat vastata 

näihin työntekijöiden huomioihin hyvin monella tavalla: olla puhumatta mitään, kiroten tai 

huutaen tai tyynesti jatkaen keskustelua.  

Kiinnipitävään ympäristöön perustuvaa naistyötä voidaan luonnehtia naiserityiseksi läsnäolo-

työksi (Granfelt 2013, 143) sekä huolenpitosuhteeksi (Juhila 2006, 155). Nämä työotteet pitävät 

sisällään työntekijän ja asiakkaan välisen institutionaalisen vuorovaikutuksen, joka on sallivaa, 

lämmintä ja hyväksyvää. Kiinnipitävään ympäristöön sisältyvä läsnäolo oli tukipisteen työntekijän 

mukaan sitä, että ei tehty mitään, oltiin vain yhdessä ja juteltiin. Heikot asiakkuudet tuovat esiin 
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sen, että monet naiset saattoivat olla vuorovaikutustilanteessa poissaolevia, vaikka olivat fyysisesti 

paikassa ja tilassa läsnä. Varsinkin tukipisteellä rakentuneissa vuorovaikutustilanteissa korostui 

työntekijöiden tavoitteena ollut naisten läsnäolon hetkittäinen tavoittaminen. Kiinnipitävässä 

ympäristössä työntekijöiden naiserityinen läsnä oleminen merkitsi saapuvilla oloa, paikalla oloa 

ja mukana oloa (Nykysuomen sanakirja 2002, 318). Se tarkoitti sitä, että työntekijät tulivat lähelle, 

mutta samalla antoivat tilaa naisten monenlaisille tunteille.  

Naistyössä läsnäololla oli kaksi ulottuvuutta, joista ensimmäinen – konkreettinen läsnäolo - 

todentui työntekijöiden vierellä ja käytettävissä olemisena. Toinen abstraktimpi läsnäolo tarkoittaa 

uskontotieteilijä Terhi Utriaisen (1999, 75) mukaan henkistä, tunne- tai henkisen tason kosketusta 

ja työntekijän ja naisen kanssa yhteisesti jaettua todellisuutta. Esimerkiksi yksi valmennus-

keskuksessa asioinut nainen kertoi, kuinka hänet oli otettu naistyössä vastaan kokonaisena 

ihmisenä. Hän kertoi, kuinka oli saanut apua kaikkiin tarvitsemiinsa asioihin ja suuressa 

surussaankin oli tullut naistyöhön mukaan ja toivonut, että hän voisi yhdessä työntekijöiden kanssa 

rukoilla omaisensa puolesta.  Tulkintani mukaan naistyön henkinen ja hengellinen ulottuvuus oli 

spiritualiteetti, joka kuvaa toimintamuotojen rakentumista kristillisistä traditioista käsin eli 

kristillisestä opista, etiikasta ja arvoista, jotka ohjasivat työntekijöiden työtapaa ja naisten 

asiakkuuksien rakentumista, yksilöllisiä kokemuksia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia (ks. esim. 

Juntunen 2011, 99). 

Spiritualiteetti johtaa ajatukseen siitä, että vahvoissa ja heikoissa asiakkuuksissa naistyö 

näyttäytyi yhteisenä maailmana, joka oli naisten ja työntekijöiden mielestä jaettavissa ja 

kommunikoitavissa (Utriainen 2004, 231). Samalla naistyön näyttäytyi paikkana, jossa naisen oli 

mahdollista nähdä, että omalla toiminnalla on merkitystä muillekin kuin vain itselle. Oli osattava 

asettua yhteiseen tilaan ja kunnioitettava sitä tilaa, jossa oma tai toisen ihmisen toiminta tapahtui 

(Utriainen 2004, 231). Sekä vahvoihin että heikkoihin asiakkuuksiin sisältyivät Terhi Utriaisen 

(1999, 70) tulkitsemat läheisyyden ja ihmisyyden alueelle liittyvät kokemukset ja tunteet, joita voi 

kuvailla intiimeiksi ja suojaamattomiksi. Läheisyys näkyi naisten ja työntekijöiden kohtaamisissa; 

he menivät usein todella lähelle toisiaan, koskettivat toisiaan ja työntekijät usein aloittivat 

keskustelun avoimella kysymyksellä ”mitä sulle tänään kuuluu?”. Nainen saattoi vastata 

kysymykseen haluamallaan tavalla, tai mahdollisesti jättää vastaamatta. Tällainen asiakkuuden 

ympärille kiertyvä läheisyys ja kielenkäyttö voi olla myös kristillisen vakaumuksen omaavan 

henkilön kosketusta asiakkaana olevaan naiseen, lähellä oloa, kuuntelemista ja auttamista, jota 

kutsutaan sielunhoidoksi (Kilpeläinen 1987, 355). Kirsti Aallon (Aalto & Ornio 1984, 16) laajan 
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määritelmän mukaan sielunhoito on koko ihmisen hoitamista ja hänen kaikkien tarpeidensa 

huomioonottamista, mikä oli naistyön organisaation lähtökohta asiakkuuksien rakentumisessa. 

Tällaiseen naiserityiseen, empaattiseen ja kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, voidaan nähdä 

liittyvän myös hoivanäkökulmaa (Utriainen 1999; Tedre 1999). Naistyön voi tulkita sisältäneen 

naiserityistä hoivaa. Hoivassa läsnäololla on suuri merkitys ja varsinkin asumisyksikön ja 

tukipisteen työotteet pitivät sisällään monia hoivan ulottuvuuksia. Hoivaaminen tulkitaan 

kokonaisvaltaiseksi toisen ihmisen fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä perustarpeista 

huolehtimiseksi (Tedre 2001, 181). Läsnäolo voi olla paitsi hoivan edellytys myös hoivan keino 

ja osa hoivaajan ammattitaitoa (Sointu 2011, 160). Tämä näkyi työntekijöiden työotteessa arvona, 

jossa työntekijät tulkitsivat naistyön asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin 

näkökulmasta. Silva Tedre (2004, 51) kirjoittaa hoivasta läsnäolon maailmana, jossa hoivan 

toteutuminen edellyttää osapuolten yhtäaikaista paikallaoloa ja konkreettista toimintaa. Tämä 

näkyi esimerkiksi asumisyksikön toiminnassa, jossa työntekijät olivat aktiivisesti saatavilla siltä 

varalta, että naiset tarvitsevat apua, koska avun tarvitsemisen aikaa ei voinut etukäteen tietää. 

Hoiva tarkoitti myös sitä, että työntekijät yrittivät turvata läsnäolon jatkuvuuden olemalla paikalla.  

Naistyön kiinnipitävä ympäristö hyväksyvänä ja turvallisena tilana toimi myös naiseutta 

vahvistavana ympäristönä. Naiseuden nähtiin vahvistuvan arjen käytännöissä, työntekijöiden ja 

naisten välisissä suhteissa monin eri tavoin. (ks. esim. Healy 1999 ja Healy ym. 2006.) 

Tukipisteellä se saattoi tarkoittaa sitä, että asunnottomien naisten oli mahdollista levähtää ja olla 

hetken itsekseen ihan hiljaa, kuitenkin yhdessä muiden naisten kanssa. Valmennuskeskuksessa se 

saattoi tarkoittaa naisten ryhmässä toimimista ja yhteisten kokemusten vaihtamista. Valmenta-

vassa ja kuntouttavassa koulutuksessa se saattoi tarkoittaa tulevaisuuden suunnitelmien tekemistä 

ja intensiivistä opiskelua naisten kesken, joilla oli taustalla samanlainen elämänhistoria. 

Asumisyksikössä se saattoi tarkoittaa naisten itsenäistä asumista, jota ympäröi naisten yhteisö. 

Naiseus merkityksellistyi kuitenkin tilanteittain naistyön arjen käytännöissä. Kiinnipitävä 

ympäristö mahdollisti naisille monenlaisia sukupuoli-identiteettejä ja turvallinen ympäristö salli 

sen, että naisten oli myös mahdollista puhua itsensä ulos naistyön sukupuolierityisistä 

merkityksistä.  

Monet naistyöhön tulleet naiset olivat irrallisia itsestään ja kiinnittyneitä asunnottomiin 

miehiin. Heillä oli monenlaisia vaille jäämisen kokemuksia jo lapsuudesta asti, ja voi olla, että 

ainoan huomion ja hyväksynnän he olivat saaneet miehiltä. (vrt. Väyrynen 2007.) Samalla naisten 

toimijuus oli kaventunut. Kuten eräs haastateltu nainen kertoi, hänen ainoat ystävänsä olivat 
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asunnottomia miehiä. Naisilla oli myös kokemuksia poissulkemisesta erilaisista palvelu-

järjestelmistä. Monista palveluista oli tullut naisille saavuttamattomia ja heillä oli kokemuksia 

palveluista, joissa oli avun saanti evätty. Miten he olivat löytäneet tiensä naistyöhön? Harva oli 

tullut oma-aloitteisesti. Suurin osa haastateltavista naisista kertoi, että heidät oli naistyöhön 

ohjattu, joko viranomaistahojen tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden avustuksella. Naisille 

oli jaettu esitteitä, annettu osoite tai tuotu paikan päälle.  Naisia oli kehotettu huolehtimaan 

itsestään, etsimään apua ja seuraa naistyön vapaaehtoisista matalan kynnyksen toimintamuodoista. 

Tällaisen ohjaamisen voi toisaalta tulkita poiskäännytyksen eli diversion politiikaksi (Hänninen 

2007a, 10) siinä mielessä, että naisia oli käännytetty muista palveluista diakoniapalveluiden 

suuntaan. Sen voi tulkita myös työntekijöiden huolenpitona ja välittämisenä siinä mielessä, että 

naiset löysivät tiensä heille kohdistettuihin palveluihin. Naiset itse kertoivat, kuinka heidän oli 

helpompi avata diakoniaorganisaation ovi ja kynnys oli matalampi kuin julkisen sektorin 

avunlähteissä.   

Naistyössä itsessäänkin oli kuitenkin kiinnipitävän ympäristön lisäksi piirteitä poissulkevasta 

ympäristöstä. Naistyön toimintamuodoissa ei varsinaisesti hylätty toimintaan osallistuvia naisia, 

mutta tarvittaessa naisia poissuljettiin asiakkuuksista institutionaalisilla käytännöillä ohjaamalla 

naisia eteenpäin muihin palveluihin (Hänninen 2007a, 9). Konkreettisesti työntekijöiden 

palveluohjaus tuli esiin monissa arjen tilanteissa. Naisen ollessa hyvin sekava, epävakaan oloinen 

tai käytöksen muuttuessa riehuvaksi, työntekijät ohjasivat naisia muualle (esimerkiksi asumis-

yksikön asuntoon lepäämään, sairaalaan, taksilla omaan asuntoon, poliisin haettavaksi). Naistyön 

asiakkuuksissa poissulkemisen voi nähdä myös hallinnan teknologiana (Hänninen 2007a, 10), jota 

sovellettiin esimerkiksi rajaamalla asiakkuuksia erilaisin säännöin ja kohderyhmin tai ohjaamalla 

häiriötä aiheuttavia naisia pois tai työntekijöiden kertoman mukaan aktivoimalla naisia muihin 

palveluihin. Vuorovaikutustilanteissa poissulkeva ympäristö näkyi siten, että työntekijät saattoivat 

luokitella ja valikoida asiakkaitaan. Naiset eivät voineet tehdä tai valita mitä halusivat, vaan he 

valitsivat usein työntekijän ohjeistuksella sen, minkä nähtiin olevan heidän kykyihinsä, 

tarpeisiinsa ja päämääriinsä nähden paras vaihtoehto. Naistyö ei toiminut rajattomana kontekstina, 

vaan työntekijät ohjasivat asiakkuuksia monin tavoin: hienovaraisesti, vihjailevasti eri vaihto-

ehtoja esittäen tai suoraan kertoen vaihtoehdoista tai vaihtoehdottomasta tilanteesta. (Rostila & 

Vinnurva 2013, 196–218.) 

Edellä olen tuonut esille sen, miten naistyössä oli samanaikaisesti läsnä kiinnipitäviä ja 

poissulkevia ympäristöjä. Miten nämä ympäristöt liittyvät vahvoihin ja heikkoihin asiakkuus-

identiteetteihin? Naistyö toimi tilana, jossa haluttiin mahdollistaa naisille monenlaisia 
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asiakkuuksia. Tulkintani mukaan naistyön toimintamuodot sisälsivät poissulkevan ympäristön 

elementtejä, jotta sen oli mahdollista tarjota naisille turvallinen ympäristö luoda uudenlaisia 

asiakkuusidentiteettejä. Naistyö poissulkevana ympäristönä, esimerkiksi toimintamuotojen 

välisinä kynnyksinä, loi naisten asiakkuuksiin osattomuuden kokemuksia. Naistyö oli 

organisaationa määritellyt toimintamuodoille kynnykset, jotka toimivat monelle naiselle 

osallisuuden ja osattomuuden vedenjakajana: tukipisteellä sai olla päihtynyt, 

valmennuskeskuksessa piti olla päihteetön ja toimia ryhmässä, valmentavassa kuntouttavassa 

koulutuksessa piti olla päihteetön ja sitoutunut kurssimaiseen työskentelyyn. Asumisyksikkö toimi 

naisille niin pitkään kiinnipitävänä ympäristönä kuin mahdollista. Asumisyksikössä ei edellytetty 

naisten elämäntavan muutoksia. Ainoa tilanne, jossa asumisyksikkö toimi poissulkevana oli 

silloin, kun naiset eivät noudattaneet huonevuokralakia. Naistyön toimintamuodoissa kaikista 

kiinnipitävin ympäristö oli tukipiste, jossa haastavimmat ja huonokuntoisimmatkin naiset ylittivät 

asiakkuuksien kynnykset.  

Puhuessaan naistyöstä naiset merkityksellistivät itseään jatkuvasti suhteessa toisiin. He 

käyttivät sanoja ”me” ja ”he” puhuessaan joko saman toimintamuodon naisista tai muiden 

toimintamuotojen yhteisöistä (Cedersund 2013, 130). ”Me” ja ”he” erontekojen avulla naiset 

paikansivat itseään naiserityisessä ympäristössä. ”He” olivat jotakin muuta kuin ”me”, joihin 

naiset paikansivat itsensä (Hulusjö 2012, 178). Tällaiset eronteot kertovat siitä, kuinka myös naiset 

toimintamuotojen yhteisöissä tuottivat toisilleen osallisuuden ja osattomuuden kokemuksia. (vrt. 

Korkiamäki 2013, 128–132.) ”Me” ja ”he” eronteot olivat pääosin asiakkaina olleiden naisten 

välisiä. Työntekijöistä naiset puhuivat lähes poikkeuksetta etunimillä.  

Työntekijät rakensivat suhdettaan naisiin tilanteittain. Vuorovaikutusta määritteli sekä 

toimintaympäristön kiinnipitävyys että poissulkevuus. Esimerkiksi työntekijöiden rajatessa 

joitakin naisia toimintamuodosta pois, he tiedostivat tuottavansa joillekin naisille osattomuutta. 

Samanaikaisesti he mahdollistivat kiinnipitävän ympäristön avulla toisille naisille uudenlaisia 

asiakkuusidentiteettejä ja osallisuutta. Toimintamuotojen kynnykset toisaalta estivät joitakin 

naisia etenemästä palveluketjun mukaisesti toimintamuodosta toiselle, mutta toisaalta mahdollis-

tivat monelle naisille palveluketjun mukaisen kuntoutumisen. Päihtyneen naisen oli mahdollista 

toipua ja siirtyä päihteettömään ympäristöön ja yhteiseen toimintaan, motivoimattoman 

motivoitua yhdessä tekemiseen ja oman elämän suunnitteluun.  

Työntekijöiden tasapainottelu kiinnipitävässä ja poissulkevassa ympäristössä sisälsi työn-

tekijöiden asianajoa ja kumppanuutta. Kirsi Juhilan (2006, 179) mukaan asiakkaan asianajoa 

tarvitaan, jos olemassa olevat auttamisen ja tukemisen mahdollisuudet ovat riittämättömät. 
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Naistyössä työntekijöiden asianajo toi yleiseen tietoisuuteen naisten asunnottomuuden sekä poisti 

naisten asunnottomuutta toimintamuotojen avulla (Juhila 2006, 180).  Diakoniaorganisaatio pyrki 

rakenteiden muuttamiseen ollessaan keskeinen toimija suomalaisessa asunnottomuuspolitiikassa 

ja nostaessaan esiin naisten asunnottomuuden kysymykset naistyön toiminnalla, joka oli 

uudenlainen toimintamalli Suomessa. Työntekijöiden vuorovaikutus naisten kanssa oli pääosin 

heikomman puolelle asettumista. Sen voi tulkita olleen asianajoa sekä naisten puolesta (advocacy 

for) että naisten kanssa (advocacy with) (ks. esim. Juhila 2009, 268; Forbat & Atkinson 2005, 322, 

1; Henderson & Poch 2001, 82). Työntekijät lähtivät naisten mukaan erilaisiin neuvotteluihin ja 

hoitopalavereihin, lääkäreihin ja virastoihin, täyttivät naisten kanssa erilaisia asuntohakemuksia ja 

etsivät naisten kanssa opiskelu- tai työpaikkoja. Työntekijöiden asianajo näkyi naisten 

hetkellisissäkin kohtaamisissa, esimerkiksi selvitettäessä naisen kriisitilannetta tai sitten pitkä-

aikaisissa asiakassuhteissa, joissa työntekijät olivat jo vuosia hoitaneet naisen kanssa hänen 

asioitaan (Henderson & Poch 2001, 83).  

Asianajon lisäksi työntekijöiden ja naisten vuorovaikutuksessa näkyi piirteitä kumppanuudesta.  

Asiakkuuksia rakennettiin jaettuna toimijuutena ja rinnakkain olona, jota sosiaalityössä nimitetään 

kumppanuudeksi (Juhila 2006) tai kimpaksi (Niskala 2008). Tällainen jaettu toimijuus perustui 

työntekijöiden ja naisten väliseen neuvotteluun, jota on painotettu erityisesti konstruktionistisessa 

lähestymistavassa (Parton & O´Byrne 2000, 18). Työntekijöiden ja naisten vuorovaikutus rakentui 

vastavuoroiseksi suhteeksi, jossa osapuolet uskoivat neuvottelujen avulla saavuttavansa jotakin 

neuvottelemattomuutta parempaa (ks. esim. Niskala 2008). Naistyössä ajatuksena oli, että 

marginaalissa eläneet asunnottomat naiset rakentaisivat kumppanuuden avulla uudenlaisia 

asiakkuusidentiteettejä.  

Kumppanuus näkyi muun muassa työntekijän ja naisen välisessä vuorovaikutuksessa siten, että 

naisen elettyä elämää ja tulevaisuuden tavoitteita jäsennettiin yhdessä (Juhila 2006, 103). 

Esimerkiksi nainen saattoi miettiä yhdessä työntekijän kanssa sitä, missä hän on aiemmin asunut 

ja millaisena hän on kokenut aiemmat asuinpaikkansa.  Seuraavaksi työntekijä ja nainen yhdessä 

miettivät, millaisia asiakkuuksia nainen haluaisi tulevaisuudessa saavuttaa ja millaista asuntoa 

hänelle yhdessä etsitään. Naisten kertomat tarinat otettiin vastaan ainutkertaisena niin kuin naiset 

ne itse kertoivat ja työntekijät ja naiset työskentelivät yhdessä niiden pohjalta eteenpäin, vaikka 

työntekijän tiedot naisten historiasta olisivat poikenneet naisen tarinasta. 

Kumppanuus liittyi myös naistyön kiinnipitävään ympäristöön. Tämä näkyi niin vahvoissa kuin 

heikoissa asiakkuuksissa, jotka rakentuivat naistyön luottamuksellisessa ympäristössä. Vahvat 

asiakkuudet mahdollistivat naisille uudenlaisia aktiivisen toimijan asiakkuusidentiteettejä. 
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Asiakkaat neuvottelivat asiakkuuksista esittäen toiveitaan ja vaatimuksiaan ja toisaalta perustelivat 

valintojaan ja tehtyjä päätöksiään.  Kumppanuus antoi tilaa rakentaa myös heikkoja asiakkuuksia, 

identiteettejä, joissa naiset toivat julki naistyöhön kohdistuvaa kritiikkiään. Naisten esiin nostama 

kritiikki ei kuitenkaan ollut este työntekijöiden ja naisten väliselle vuorovaikutukselle. Työntekijät 

ja naiset rakensivat yhdessä asiakkuusidentiteettejä, olivat ne sitten heikkoja tai vahvoja.  
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7 NAISTEN TARINA 

7.1 Naistyön toimintamuodot 2010-luvulla 

Väitöskirjatutkimukseni kaari on edennyt päätepisteeseen, joten nyt on aika kertoa naistyön 

vaiheet tähän päivään ja avata muutamalla sanalla omaa tutkijan tarinaani. Tutkimuksessani olen 

tulkinnut naistyön toimintamuotoja paikantaen kuvaamiseni 1990-lopulle ja 2000-luvun alkuun. 

Naistyö edusti uudenlaista avausta suomalaisessa asunnottomuustyössä. Naistyön palveluketju 

sekä yksittäiset toimintamuodot kuvasivat sitä, miten monenlaisia asiakkuuksia naistyössä oli 

tarjolla sekä määräaikaisissa kehittämishankkeissa että pysyvissä toimintamuodoissa. Tällä 

hetkellä osa naistyön toimintamuodoista on loppunut ja osa on juurtunut osaksi pysyvää 

diakoniaorganisaation toimintaa.  

Kehittämishankkeena toimineen valmennuskeskuksen päätyttyä sen naiserityiset ryhmä-

toiminnot juurrutettiin osaksi organisaation laajempaa matalan kynnyksen kokonaisuutta, joka on 

tarjonnut toimintaa sekä miehille että naisille. Organisaatio pystyi siis siirtämään 

valmennuskeskuksen hyvät käytännöt toisenlaiseen kontekstiin. Naisille jäi näin ollen 

mahdollisuus jatkaa itselleen merkityksellisissä naiserityisissä ryhmätoiminnoissa. Kuitenkin 

tässä laajemmassa matalan kynnyksen kokonaisuudessa on ollut tarjolla vain joitakin naisille 

kohdennettuja ryhmiä. Naisten valmentava ja kuntouttava koulutus puolestaan sulautui osaksi 

diakoniaopiston koulutuksia. Valmentava ja kuntouttava koulutus on jatkunut, mutta naiserityiset 

ryhmät on lopetettu ja ryhmät on nykyisin kohdistettu sekä miehille että naisille. Naisten tukipiste 

on fyysisesti muuttanut toiseen paikkaan päiväkeskuksen yhteyteen. Siirtyminen toiseen 

kaupunginosaan mahdollisti sen, että päiväkeskuksessa asioineet asunnottomat naiset saivat 

mahdollisuuden naisten keskinäiseen olemiseen ja toimintaan. Tukipiste on jo yli kymmenen 

vuoden ajan tarjonnut matalan kynnyksen palveluita. Tukipistettä voidaan pitää naistyön 

organisaation näkökulmasta onnistumistarinana, koska sen toiminta on pysynyt samanlaisena 

perustamisesta lähtien ja asiakaskunta on vakiintunut. Monet naisista ovat hyvin sitoutuneita 

tukipisteen toimintaan. He jatkavat tukipisteen asiakkuudessa fyysisen toimintaympäristön 

muutoksista huolimatta. Naisten asumisyksikkö toimii sen sijaan edelleen samalla paikalla ja 

tarjoaa asunnon 28 naiselle. Naistyö lähti liikkeelle tukipisteestä ja asumisyksiköstä ja yhä 

edelleen nämä naistyön ydintoiminnot ovat jäljellä ja niitä kehitetään.   
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Naistyössä naisten asumista pyrittiin turvaamaan ja asunnottomuutta ennaltaehkäisemään 

tukipisteen ja asumisyksikön palveluilla. Toimintamuodoista valmennuskeskus ja valmentava ja 

kuntouttava koulutus tukivat pääosin asunnottomuudesta toipumista ja naisten integroitumista 

yhteiskuntaan. Naistyön toimintamuodot eivät välttämättä vastanneet pelkästään naisten 

asunnottomuuden kysymyksiin, vaan tukivat eri elämäntilanteissa olevia naisia esimerkiksi 

tarjoamalla huolenpitoa, turvallista ympäristöä, sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea. 

Asumisyksikkö mahdollisti monelle naiselle asunnon, mutta muut toimintamuodot mahdollistivat 

sen, että naiset lähtivät asunnoistaan ulos, osallistuivat ryhmiin, viettivät keskenään aikaa, 

toteuttivat itseään monin eri tavoin ja suunnittelivat tulevaisuuttaan. 

Olen tarkastellut naistyötä ajallisesti sen eri vaiheissa: toiminnan suunnittelua, perustamista, 

kehittämistä, työn arkisia käytäntöjä ja nyt lopuksi sitä, miltä naistyö näyttää vuoden 2015 alussa. 

Seuraavaksi katse kiinnittyy tulevaisuuteen. Mihin työ on kehittymässä? Naistyön ajatuksena oli 

tukea asunnottomien naisten toipumista naiserityisissä toimintamuodoissa, työntekijöiden ja 

naisten välisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Työntekijöiden ja naisten kohtaamiset 

tapahtuivat pääosin naistyön yleisissä ja yhteisissä tiloissa, joissa naiset merkityksellistivät 

naiserityisyyttä ja hengellisyyttään haluamallaan tavalla.  

Tällä hetkellä eurooppalaisessa asunnottomuustyössä, samoin kuin Suomessa, suuntana on 

tuoda palvelut asiakkaiden koteihin. Tästä puhutaan liikkuvana tukena hajasijoitettuihin 

asuntoihin (Pleace & Bretheton 2013). Tämä tuo uudenlaisen haasteen naistyön kaltaisille 

palveluille. Jos toimintamuodot siirtyvät yhä enemmän osaksi asiakkaiden kotona tehtävää 

ammatillista työtä, muuttuvat samalla työskentelyn olosuhteet ja ympärillä oleva kiinnipitävä 

ympäristö. Naistyössä on saatu luotua yhteisöllinen ympäristö, joka on turvallinen, tuttu ja 

kiireetön, vaikka naisen oma elämä olisi kaaoksessa. Ympäristönä koti on erilainen ja asiakkaan 

yksityisyys muuttuu, kun kodista tulee ammatillisen kohtaamisen areena. Kodin institutionali-

soituminen rakentaa työntekijälle ja naiselle uudenlaisen vuorovaikutuksellisen pelikentän, jossa 

neuvotellaan asiakkaan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Naisten asumisyksikössä 

työntekijät ja naiset kohtaavat toisiaan jatkuvasti, ohimennen. Kotona tehtävässä asumis-

sosiaalisessa työssä työntekijän ja naisen kohtaamiset ovat suunnitelmallisempia. Tällöin 

hetkellisiä ja tilanteittaisia merkityksiä pitää tarkastella uudenlaisessa kontekstissa. Naistyön 

palvelut ja niiden käyttö eivät olleet sidottuja naisten koteihin, vaan naiset osallistuivat niihin 

naistyön toimintamuotoihin, jotka olivat heille merkityksellisiä. Tällaisten erilaisten 

palveluketjujen toivoisi olevan mahdollisia koteihin tehtävien palveluiden rinnalla.  
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Naistyötä kehitettäessä olisi tärkeää tehdä näkyväksi se, mitä organisaatio tavoittelee 

naiserityisellä toiminnalla. Naistyön perustamisessa olivat vahvasti mukana asunnottomat naiset. 

Olisi hyvä, jos naiset olisivat määrittelemässä sitä, mitä he toivovat asiakkuuksiltaan ja mitä 

erityisiä palvelutarpeita heillä itsellään on. On tärkeää muistaa, että naistyön asiakkuudet ovat vain 

yksi osa asunnottomien naisten elämää. Naisten asunnottomuus tulee ymmärtää laajana 

yhteiskunnallisena kysymyksenä ja nähdä asunnottomuus sukupuolittuneena ilmiönä, joka tuottaa 

asunnottomalle naiselle monenlaisia identiteettejä (Karttunen 2013, 230). Naistyö on siis paljon 

muutakin kuin se, että työntekijät ja asiakkaat ovat naisia, naisille tarjotaan viihtyisä ympäristö ja 

järjestetään toimintaa, jonka on ajateltu kiinnostavan asiakkaina olevia naisia. Työntekijöiden ja 

asiakkaiden vuorovaikutuksessa sukupuoli on muutakin kuin asiakkuuksien määrittelyä naisten 

stereotyyppisten roolien, kuten äitiyden tai perhetilanteen kautta. Organisaation näkökulmasta 

olisi tärkeää tuoda esiin se, miten tällä hetkellä naistyön naiserityisyys ymmärretään ja miten 

naistyö eroaa sukupuolineutraaleista palveluista. Yksi kiinnostava palveluita kehittävä kysymys 

on se, millä keinoin voidaan osoittaa muun muassa päättäjille ja rahoittajille se, että asunnottomat 

naiset ovat hyötyneet naistyön toimintamuodoista.  

Naistyön erilaiset toimintamuodot ovat osoittaneet, että on monenlaisia tapoja työskennellä 

asunnottomien naisten kanssa. Ajallinen tarkastelu tuo esiin sen, kuinka asunnottomien naisten 

parissa tehtävä työskentely on ollut ja on jatkuvassa muutoksessa. Niinpä myös uusille 

tutkimuksille olisi tarvetta.  

7.2 Moniulotteista tutkijaidentiteettiä rakentamassa 

Väitöskirjaprojekti on vienyt minut lähelle asunnottomia naisia ja olen suunnannut katseeni heidän 

asiakkuuskokemuksiinsa ja pyrkinyt ymmärtämään niitä. Samalla minulle avautui maailma, jossa 

olen kuullut naisten elämänvaiheista ja nähnyt erilaisia selviytymisstrategioita. En ymmärtänyt 

naistyöhön mennessäni, että naisten kertomusten vyöry johtaa minut sellaiseen tunnetyöhön, jota 

olen tehnyt tutkimukseni eri vaiheissa (Ronkainen 1999, 117; Laitinen ja Uusitalo 2007, 319). 

Tutkijana olin valmis ottamaan vastaan kaiken sen informaation, minkä naiset minulle halusivat 

kertoa. Samalla kun vastaanotin naisten kokemustietoa, koin monenlaisia tunteita: saatoin olla 

ymmälläni, toimintakyvytön, ahdistunut, häkeltynyt tai iloinen. Kipuilin nähdessäni tai kuullessani 

arvojeni vastaista toimintaa tai tutkijan näkökulmasta tulkittuna käsittämättömiä tekoja tai 

kokemuksia. (ks. esim. Laitinen & Uusitalo 2007, 319.) 
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Tutkimani naiset ovat olleet haavoittuvia, mutta myös minä itse olen ollut sitä tutkijana. Samoin 

kuin monet haastattelemani naiset tulkitsivat tarvitsevansa naistyön tukea arkeensa, myös minä 

olen tarvinnut sensitiivisen aiheeni kanssa tutkimusyhteisöltä tukea asioiden teoreettiseen ja 

käsitteelliseen jäsennykseen ja toisaalta mahdollisuutta etäisyyden ottamiseen. Olen tehnyt 

tutkimustani kolmella eri tasolla, jotka ovat usein olleet samanaikaisesti läsnä: toiminnan, tiedon 

ja tunteen ulottuvuudella (Laitinen & Uusitalo 2007, 326). Olen tiedostanut, että 

vuorovaikutukseen sisältyneet tunnetilani ovat osaltaan mahdollistaneet asunnottomien naisten 

asiakkuuksien ymmärtämisen. Tutkimukseni tuloksena määrittelin erilaisia asiakkuus-

identiteettejä. Oma tutkijan tarinani sisältää myös erilaisia tilanteittaisia ja vuorovaikutuksellisia 

identiteettejä – myös sellaisia, joita en vielä täysin tiedosta.   
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LIITTEET 

Liite 1. haastattelukysymykset 1. kenttäjaksolla 

Asiakkaiden haastattelukysymykset 

Mistä löysit tiesi tänne ja koska olit täällä ensimmäisen kerran? 

Kerro tästä paikasta 

 mitä täällä tehdään? 
 mitä odotuksia sinulla on tältä paikalta, onko toiminta vastannut odotuksiasi 
 mikä täällä on hyvää, mikä huonoa, mihin haluaisit muutosta 
 miltä tämän paikan säännöt tuntuvat, näyttääkö siltä, että niitä noudatetaan 
 mitä tämä toiminta merkitsee sinulle 
 mikä merkitys sillä on, että tämä paikka on naisia varten 

Kerro, miten toiminta täällä sujuu 

 mitä kertoisit muista naisista täällä 
 mitä kertoisit työntekijöistä 
 miten työntekijät huomioivat sinua  
 millaista apua olet saanut täältä ja saatko hoidettua tarvitsemasi asiat 

Missä olisit, jos et olisi täällä 

 missä muualla voisit olla, jos et olisi täällä 
 tarvitaanko tällaisia paikkoja 
 jos tällaisia paikkoja ei olisi, mitä sitten 
 selviäisitkö ilman tätä paikkaa 

 

Työntekijöiden haastattelukysymykset 

Kerro asiakkaina olevista naisista 

 millaisia naisia täällä käy 
 mitkä ovat asiakkaina olevien naisten pääasiallisimmat ongelmat ja miten ne näkyvät 

kohtaamisissa 
 miten naisia voidaan täällä auttaa 
 keitä toiminta ei voi auttaa 

Kerro erilaisista vuorovaikutustilanteista työnne arjessa 

 nainen, jonka kanssa on tullut onnistumisen kokemus 
 nainen, jonka kanssa on tullut epäonnistumisen kokemus 
 miten luonnehtisit omaa suhdettasi asiakkaina oleviin naisiin, onko sinulla jokin ammatillinen 

idea, johon olet sitoutunut¨ 
 millaisia vahvuuksia/heikkouksia asiakkailta ja työntekijöiltä löytyy vuorovaikutustilanteissa 
 miten naiset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 

Mikä merkitys sillä on, että asiakkaat ovat naisia? 

Miten paikannat naistyön auttamistyön verkostoissa? 
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Liite 2. haastattelukysymykset 2. kenttäjaksolla 

 

Asiakkaiden haastattelukysymykset 

 Kerro elämästäsi? 
 Missä tilanteessa olet tullut tänne? 
 Mitä asunnottomuus tarkoittaa sinun kohdallasi? 
 Mitä asioita sinun asunnottomuuteesi on liittynyt? 
 Miten kuvailisit elämääsi tällä hetkellä? 
 Mitä kertoisit tästä paikasta? 
 Miten koet sitoutuneesi näihin palveluihin ja tähän toimintaan? 
 Missä tilanteessa tulet tänne? 
 Miten paljon koet saaneesi apua täältä? 
 Onko sinusta tärkeää, että naisilla on oma paikka? 
 Miltä tuntuu olla naisena tällaisessa paikassa? 
 Onko siinä jotain erityistä sinulle, että tämä paikka on naisille? 
 Mitä kertoisit muista naisista, jotka käy täällä? 
 Mitä kertoisit näistä muista  Diakonissalaitoksen toiminnoista? 
 Oletko käyttänyt muita naistyön palveluita? 

Työntekijöiden haastattelukysymykset 

 Missä elämäntilanteessa asiakkaina olevat naiset tulevat tänne? 
 Miten tässä toiminnassa huomioidaan naisten asunnottomuus? 
 Miten saatte naiset sitoutumaan tähän toimintaan vai saatteko? 
 Millaiset naiset hyötyvät tästä toiminnasta? 
 Mitä erityistä se tuo näille naisille, että tämä toiminta on vain naisia varten? 
 Miten te olette huomioineet toiminnassanne sen, että palvelun käyttäjät ovat naisia ja monella 

on taustalla asunnottomuutta? 
 Miten te vahvistatte palvelun käyttäjien naiseutta? 
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Liite 3. suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Väitöskirjatutkimus: Naistyön tuottama osallisuus sosiaalityön käytännöissä. 

Riikka Haahtela, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, Tampereen yliopisto.  

Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan väitöskirjatutkimuksessa.  

 

 

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät 
tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen myös 
tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, 
henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja minua koskeva aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 

Suostun siihen, että minua haastatellaan ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään kyseisen 
tutkimuksen tarpeisiin. Annan myös luvan minua koskevien asiakirjojen ja dokumenttien käyttöön 
kyseessä olevassa tutkimuksessa. Asiakirjat tai dokumentit sijaitsevat Asunnottomien naisten 
tukipisteellä, valmennuskeskuksessa, asumisyksikössä tai valmentavassa ja kuntouttavassa 
koulutuksessa.  

 

Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun täytyy 
perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa hoitooni tai asiakassuhteeseeni. 

 

 

Päiväys 

 

____________________ 

 

 

 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 



Homeless women’s interpretations of women-specific social work
among the homeless people

Riikka Haahtela*

School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Tampere, Finland

This article explores women-specific social work among homeless people in the con-
text of the Finnish welfare state from the viewpoint of homeless women themselves.
The point of departure in the research is whether homeless women located them-
selves as a part of the service, i.e. whether they thought they were users of the ser-
vice, and whether they considered women-specific service necessary at all. The data
consists of 17 client interviews, using the concept ‘interpretative repertoires’.The
repertoire ‘Suits all homeless women’ is based on an idea of the women being a
homogeneous group and homeless women needing a particular gender-based service.
The repertoire ‘Suits none’ is based on the welfare state idea, an idea of citizens as
a homogeneous group needing the provision of universal services for all homeless
people with gender playing no significance. These end points of the interpretative
repertoires can be described as a general discussion on the basis of providing these
services within a welfare state. The interpretative repertoires ‘Suits me’, ‘Suits oth-
ers’ and ‘Does not suit me’ represent a postmodern individual interpretation of
women-specific work. In these interpretative repertoires, there is an emphasis on
diversity among women with individually tailored services and need-based services.
The existence of five different interpretative repertoires shows that there is no single
way of experiencing homelessness as a woman, there is no single way women expe-
rience a service constructed for them and there is no single perspective for organ-
ising a service that would suit them.

Keywords: women-specific social work among homeless people; discourse analysis;
interpretative repertoires

Introduction

This article focuses on women-specific social work with homeless people in the con-
text of the Finnish welfare state from the perspective of homeless women them-
selves. One of the principles of the Nordic welfare state is to offer everybody equal
access to similar services irrespective of gender. However, whether in some cases
gender makes such a difference that services should be separate for women and
men has also been discussed (see, e.g. Anttonen 1994b, 26, 1997a, 199, 1997b, 11;
Scourfield 2002; Kröger et al. 2003, 25, Petrelius 2005). One such service is related
to homelessness. Separate services have been created for homeless women because
they are seen – due to their gender – as an extremely marginal group that requires
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services as well as professional workers’ support of a particular type. Women-spe-
cific services are, however, criticised for constructing homeless women as a homoge-
neous group.

The model of providing specific services for homeless women inevitably leads to
the question of whether such models make space for differences between women, speci-
ficities or feminine representations. An extensive debate on differences and heterogene-
ity has long been conducted in women’s studies. Criticism has been expressed against
the relevance of general knowledge based on women’s experiences, and thoughts of a
homogeneous woman or womanhood have been regarded as problematic. According to
Donna Haraway (1990, 197), it is not the aim of women’s studies to represent woman-
hood as a universal ontological state; rather, it should be seen as a gender category that
makes visible not only the differences between men and women but also those between
women. Nor is gender the only marker of difference as women belong to different sex-
ual, ethnic, cultural and social groups.

According to this feminist interpretation, differences are linked to a new concept of
the subject, which means that differences and heterogeneity are seen to involve all peo-
ple, namely, all citizens instead of specific groups only. Woman, womanhood and gen-
der are constantly being reproduced in social practices (Anttonen 1997a, 53–54).
Understanding differences as something that touches all people erodes the grounds for
services that regard homeless women as one homogeneous group. Each homeless
woman should be seen as a separate and specific individual. Likewise, the locations of
marginality seen as linked with their lives must be understood as heterogeneous. What
is needed at the outset are services based on differences, work that respects interper-
sonal and intrapersonal heterogeneity. Services based on differences involve their own
challenges of encountering clients as heterogeneous as the professional ethics of social
work emphasises the equal treatment of all people. According to this principle, clients
should not be treated differently, excluded or placed in a specific position because of
their gender. It is possible to combine these two opposing ethical principles in the prac-
tices of services: clients should be treated equally while simultaneously acknowledging
their different needs and heterogeneity. This means that all clients have similar rights to
the services, but services can also be tailored to recognise clients’ heterogeneity. In ser-
vices based on differences, it is important not to see people through one characteristic
only; for example, not to see homeless people as nothing but homeless. A specific chal-
lenge is created by the institutions where the work is done, such as the women-specific
work that I have studied, which specialises in dealing with and treating a particular
problem (Juhila 2006, 109–111).

In this article, the voices of women who are clients of a Finnish deaconess orga-
nisation engaged in women-specific work are heard. In my analysis, I interpret the
ways in which the women give meanings to their relationships to the women-specific
work. To begin with, I review previous studies on the specificity of women’s home-
lessness. I also describe the organisation and the basis of the activity. After that, I
move on to analyse the interpretations produced by women during the interviews on
women-specific work. What interest me are the meanings that the women give to the
activity in their talk. Using the interviews, I sketch a picture of what the meanings
given by the women say about the activity. How do homeless women define the ser-
vices of women-specific work? Do they consider them necessary or unnecessary from
their own personal point of view or from the point of view of homeless women in
general?
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Homeless women in the light of research

This research deals with Finnish and Nordic welfare state research and, thus, the
literature review focuses on Nordic research. Finnish social work research awoke to the
gendered nature of social problems in the 1980s. The first studies on the links between
homelessness and gender were Riitta Granfelt’s studies on women without homes
(1992, 1998) and Arja Jokinen’s study on men without accommodation and women
without homes (1996)1. Homelessness has been studied from the perspectives of both
men and women. In part, this is also explained by the current Finnish system where
separate shelters have been set up for men and women.

Among other things, Kirsi Juhila and Arja Jokinen have studied women’s homeless-
ness through several organisations (Jokinen 1996, 2004; Juhila 2008, 2009). According
to Juhila (2009), those working with homeless women use various interpretative reper-
toires when describing their relationship with the women. A care repertoire was empha-
sised in the worker’s talk. This helped to build a trust in the interaction between
workers and women, enabling the use of other repertoires. Juhila (2008) has also used
the concept of advocacy to study homelessness workers’ relationships with the women.
She concludes that women as a vulnerable group need several types of advocacy.
According to a study by Jokinen (2004), there are many differences between how
women and men analyse the shelter and their own position. The women’s talk empha-
sises the protection of their identity, and staying at a shelter and homelessness are cul-
turally more sensitive issues for women than for men. The study comes to conclusions
of the same type as Jokinen’s (1996) study on the cultural image of shelter residents.
Riitta Granfelt’s doctoral dissertation (1998) presents an ethnographic study on women’s
homelessness and studies the concept of not having a home. According to Granfelt,
women who do not have a home can build a home anywhere; they are capable of
including motherhood as part of their womanhood even when their children only live
on in their memories and mental images. Anni Vanhala’s ethnographic dissertation
(2005) studies the meanings associated by women with being a shelter client and with
place. According to Vanhala, the organisation almost invariably approaches women’s
clienthood at a shelter from the perspective of characteristics associated with women.
All these studies carried out in Finland examine women as a forgotten minority from
the perspective of problems with a strong masculine overtone, such as homelessness.
Women’s homelessness has been highlighted as a feature associated with double mar-
ginality (Kuronen et al. 2004, 9–10).

For her doctoral dissertation (2003) Annette Rosengren spent a long time with a
number of homeless, drug-abusing women in Stockholm. From a bottom-up perspec-
tive, Rosengren manages to analyse the shortcomings, systematic mistakes and blind-
ness of the welfare system on the one hand, and the formal and informal housing
markets on the other hand. Catharina Thörn’s doctoral dissertation (2004) examines
women’s homelessness in State reports and social services for the homeless as well as
in the interviews given by homeless women themselves. Thörn proves the exclusion of
homeless women in society along with a continuous renewal of their negative identity
through the services that are provided. In her doctoral dissertation (2009), Ulla Beijer
has examined differences between men and women in the health care system in Swe-
den, particularly physical diseases, mortality and causes of death. There are, indeed,
some differences between homeless men and women, with young women forming a
risk group. The biggest risks appear when comparing the homeless with the general
group. Cecilia Löfstrand and Catharina Thörn (2004) have studied the ultimately politi-
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cal question of how the assumed special needs and characteristics of homeless people
are discussed and responded to in existing social services and housing provisions. It
presents an analysis of the way in which constructions of gender differences affect
formal and informal Swedish homeless policies as well as the outcome of these policies
for the homeless people concerned.

Gender and place are significant for the study of homeless women. According to
Jokinen (2004, 79–80), the symbolic meanings of place are not gender-neutral, and
women are more easily associated with private space and home. A woman in a shelter
is ‘not in her proper place’, so to speak; she is away from private space and the social
relationships and activities that she is associated with. Women’s homelessness is more
deviant than men’s, and women who are homeless or live in shelters will more fre-
quently have to explain their situation and respond to potential accusations of breaking
the norms of womanhood and motherhood (Jokinen 1996). Single women or women
who have lost their families have a much weaker status in the housing market and
social services than homeless mothers. The norm of womanhood is most flagrantly
infringed by women living in the open. They move in the public sphere, culturally
defined as a masculine space. They form a ‘margin of margins’, as it were. In fact,
homeless women face the challenge of how not to be seen, which is why women’s
homelessness is largely hidden: they live with relatives or acquaintances or continue liv-
ing at home in unsatisfactory conditions, such as with a violent or substance-abusing
husband (see e.g. Granfelt 1998, 48–49, 70–74).

Finnish research is in line with international research concerning the fact that
women and homelessness are something particularly marginal. The studies argue that
particular issues are highlighted in women’s homelessness, such as relationships with
violent men, sexual abuse and unsuccessful experiences of motherhood (see e.g. Munk
et al. 2001, 115–124; Cramer 2005, 737; Fitzpatrick 2005, 8). The studies show that
the majority of homeless women have children who have been taken into care and fos-
tered. The studies argue that their most frequent problems are the use of alcohol and
other substances and mental health problems (see e.g. Granfelt 1998). According to the
studies, women have particular difficulties in taking care of their well-being and health,
and the problems are often manifested as unwanted pregnancies and sexually transmit-
ted diseases (Tessler, Rosenheck, and Gamache 2001, 244; Krane and Davies 2007).
The studies indicate that homeless women often have male friends who give them secu-
rity even when their social situation is equally weak. This set-up creates many types of
dependency and may also contribute to exposure to domestic violence (Granfelt 2004,
200). Everywhere in Europe, domestic violence is considered a key trigger of crisis-
related homelessness of women (Husso 2003, 220–246). The lives of many homeless
women have included profound exclusion, violence and various types of abuse ever
since childhood (Granfelt 2004, 200).

Homelessness in Finland and women-specific homeless work

Homelessness is considered an urban phenomenon, which is how it is also seen in
Finland. Over half of the homeless people in Finland are found in the capital region.
The number of homeless people in Finland is currently estimated at about 8000 single-
person households, of whom a mere quarter women (Ara 4/2011). The group of home-
less women is considered to have changed: the women are younger and use substances,
above all drugs, and many have had to leave their homes because of violence.
However, homelessness has decreased during the 2000s. One of the contributing factors
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is considered to be the action programme in the capital region, in which the region’s
local authorities together with the government agreed that 1000 new dwellings would
be arranged annually for homeless people in the period 2002–2005. According to expert
estimates, in recent years, the nature of homelessness has been exacerbated so that the
people who remain homeless have difficult social and health problems and need a sig-
nificant degree of services, support and control in addition to housing (Nimi ovessa
2007, 4–6). In the scheme of reducing long-term homelessness during 2008–2011, the
state of Finland and Finland’s 10 biggest municipalities concluded an agreement on cut-
ting the long-term homelessness by half. In fact, more than that was achieved with the
construction of new housing facilities that encompassed 1700 apartments. The scheme
for reducing long-term homelessness between 2012 and 2015 aims at eliminating home-
lessness completely by 2015 (Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015
mennessä).

In Finland, cooperation between the government, local authorities and NGOs plays
a central role in the elimination and reduction of the homelessness. Joint projects have
been started to make housing and various support services available to homeless people
(Sunikka 2009, 11). I approach women-specific homeless work through an organisation
which is a central actor in the efforts to reduce homelessness in the capital region. The
planning of services targeted at homeless women was started in 1998, as it was
observed that their number had increased significantly. In 1996, the number of single
homeless women was 1799, and the year after 2516 (Ara 8/2002). There were no sup-
port and day centres for women in the capital region, and mostly what was available
were shelters of a low standard, with poor facilities and dominated by men. During the
planning stage, a survey was conducted on what the homeless women and those work-
ing with them would wish for; and in 1999, facilities consisting of a housing unit for
18 women and a support point were built (Virokannas and Rinta-Panttila 2004, 3).

The actor is a non-governmental organisation active in the capital region, from which
the local authority purchases services for its residents. The organisation is a foundation
that offers various services targeted at homeless women, based on the principles of dea-
coness. I use the term women-specific work for these services targeted at homeless
women, since it is the express aim of the activity to become aware of the gender of
women workers and the special needs of women clients (see, e.g. Laine 2005, 140). Dur-
ing the time I gathered the research data in 2007, the services consisted of five different
forms of activity. The support centre provides women with concrete support and help in
coping with daily life, the housing unit gives homes to 28 homeless women, the coaching
centre runs groups with various activities and the training and homeless women’s
employment project helps women find education or jobs. The services of the women-spe-
cific work are arranged to form a pathway, in which each link stresses the women-specific
nature of the activity: together, the women can strengthen their womanhood, motherhood
and gender awareness, without the presence of men (Organisation brochures).

In my article, I position women-specific work in an ideological framework defining
the life situation of homeless and marginal women as being very specific (see, e.g.
North and Smith 1993, 423; Smith 1999, 121; West and Zimmerman 2002, 13). The
position of homeless women is considered to be weaker than and subordinate to that of
men: women are a minority among homeless people, they are often younger than men,
often subjugated to men and possibly threatened by violence (see, e.g. Smith and North
1994, 601–610; Crinall 1999, 70; Cheung and Hwang 2004, 1243–1247). Women who
have experienced violence and sexual abuse may find it difficult to use services con-
structed for men and used by men and women alike. In women-specific work, women
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are actually interpreted as a homogeneous group; women who have been victimised
personally and by the system (see, e.g. Doherty 2001, 18–19). Women-specific work
has a dual nature: on the one hand, it excludes men, and on the other, it aims at
strengthening the women’s own lives. Homelessness is generally seen as masculine,
men often form the majority of shelter residents, and the presence of men may involve
the threat of violence. In contrast, women-specific work wants to offer all homeless
women the opportunity of communication and support between women. The aim of the
activity is to boost the low self-confidence of homeless women by emphasising their
gender characteristics. The activity aims to remove women from the power of men and
to help them gain independence, with the help of an apartment, job, or study opportu-
nity. Moreover, the aim is to attach the women more strongly to society as individuals.

On the basis of my previous research, I can say that women-specific work aims at
boosting the gender of homeless in many ways and on different levels. A women-spe-
cific climate has been constructed by making the facilities of the day centre comfortable
and home-like. The personnel also consist of women only. The various services and
activity groups deal with things traditionally and culturally associated with womanhood,
such as cleanliness, beauty and style, craft skills and cooking. In my interpretation,
when homeless women participate in women-specific work, the institution set limits the
information and skills that homeless women need in order to move on in their lives and
to leave behind the career of homelessness (Haahtela 2008). This place the clients of
women-specific homeless work in a particular position: the clients have to build their
identity amidst the cultural stereotypes of a homeless woman constructed by the activ-
ity. In a way, the stereotypes propose ready-made identity categories for the women,
which may be difficult to resist as there is little power in the homeless position and a
homeless person has only limited possibilities to speak for herself (see, e.g. Jokinen and
Juhila 1996, 1993; Jokinen 2004, 78; Juhila 2004b 259–275). This is why it is
important to investigate what homeless women themselves think about women-specific
work.

Interviews with the women

My data consists of interviews with 17 women who were clients of the women-specific
work. All those interviewed used at least one women-specific service with a majority
having experience of several services; so they understood the context of this research. I
observed the activity for two months from the perspective of what meanings were asso-
ciated with women-specific work by both clients and workers. I interviewed the women
from this perspective in the context of the activities during my first observation period
in March 2007 while simultaneously participating in the five different activities of the
women-specific work. I interviewed all of the women participating in the activities of
the organisation who agreed to be interviewed. The women had the possibility to dis-
cuss the matters they had chosen. However, during the interviews, I asked every person
a certain question, such as, what is their opinion of the shelter being women-only.The
interviews showed that the women associate a wide range of meanings with women-
specific work. I became interested in this variety and took it up as a special issue during
my second observation period at the research site in September 2007. This article is
based on the interviews during this latter period which focused on women-specificity.
These interviews were also conducted during activities within the work. The interviews
were held in the same environment where the daily activities in this work took place or,
by request, in another place. I had interviewed many of the same women during my
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first observation period, so I was already familiar with them. The interviews took about
35min each and were performed once. The observation material served as the
background material for my research project.

The women were conscious of my role as a researcher, and they became used to
my presence during the months I spent in the organisation. They knew from the begin-
ning that I was a researcher and that the interviews would be used for research2. The
interviews were conducted on the organisation’s premises with only the interviewee and
the researcher present. Some of the women were in rather poor shape during the inter-
views. With these ethical issues in mind, I took the women’s situation into consider-
ation in the interviews – interviews of a long duration would have been no use here.
The interviews were tape-recorded and transcribed word for word. One interview was
done without a tape recorder3 at the interviewee’s own request.

Research question and the process of analysis

My research question is: What interpretative repertoires do homeless women produce
on women-specific services, and how is the relationship between the women and the
organisation described in the various repertoires? The analytical concept in my study,
interpretative repertoire, has its roots in discursive psychology (DP). DP is a form of
discourse analysis (Potter and Wetherell 1987; Wetherell 1998; Edley 2001; Reynolds
and Wetherell 2003). Interpretative repertoires are comparatively coherent ways of talk-
ing about things and events (Edley 2001, 197–198). In this study, ‘interpretative reper-
toire’ is a good concept because the women’s talk about women-specific work was
variable. By means of this concept, I can highlight how many different ways the home-
less women talked about women-specific work. The idea of interpretative repertoires is
based on variation. Instead of one, people use several interpretative repertoires, which
are activated in different situations (Reynolds and Wetherell 2003). Interpretative reper-
toires are part of the shared understanding of any community; they may be regarded as
books on the shelves of a public library that you may borrow when you need them.
However, people do not have an unlimited freedom in choosing which interpretative
repertoire to use, just as the public library has its limitations (Edley 2001, 198). It is
possible to talk about womanhood, homelessness and suitable services in many different
ways – however, there is a limit to the number of ways.

The concept of subject position comes up when analysing the interpretative reper-
toires. The interpretative repertoires enable specific speaker and actor positions with
particular rights. Each repertoire that describes women-specific work creates a particular
position for homeless women while simultaneously producing a particular relationship
between the women and the work. The women’s positions are not stable but continu-
ously changing (see e.g. Edley 2001, 209–210; Reynolds and Wetherell 2003, 496–497;
Juhila 2008, 4).

During the interviews, I used questions that dealt specifically with women-specific
work. In the interviews, I used the concept intentionally to see whether the interviewees
took it up. They themselves were allowed to define what elements they attached to
women-specificity. If they did, I led the women to describe the activity and thus to
assume for themselves a relationship to the women-specificity. Not all the women I
interviewed took up this challenge. Three of them did not give women-specific work
meanings that made it relevant; they did not recognise any women-specificity. These
three are part of my data and their opinions are a relevant result, as not all the women
see this kind of work as women-specific. Of the 17 women interviewed, 14 described
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the women-specific work with imagination and detail. My role was to present the
concept at the beginning of the interviews but I did not push the women for answers
leaving them free to produce a whole range of different answers. Using these detailed
descriptions, I identified five different interpretative repertoires. I constructed these five
interpretative repertoires with the help of the cultural meanings that had previously been
associated with the Finnish welfare state and service-based and women-specific home-
less work. In the analytical sections, I will review the content of these interpretative
repertoires in detail. The principal emphasis is given to the empirical data and the var-
ied ways in which the homeless women constructed their relationships to women-spe-
cific work. All data extracts are from interviews with different women. The women’s
talk sometimes contains elements from several interpretative repertoires. At different
points during the interview, the women could also shift from one repertoire to another.
This shows that the interpretative repertoires become intertwined in the women’s talk.
The analytical sections present the interpretative repertoires along a continuum with a
plot. The data extracts are selected to represent all the descriptions within each interpre-
tative repertoire as well as possible4.

In the interviews with the 17 women, five different repertoires were dealt with
equally.

These five repertoires covered all the interviews. The ends of the continuum of rep-
ertoires are

‘service suits all homeless women’ and ‘service suits no homeless women’. In the ‘suits
all’ repertoire, the women give gender such an important meaning that they need specific
services because of it. In the ‘suits none’ repertoire the women do not consider gender to
be so meaningful that homeless women should have specific services because of it.
Between these two ends are the three other repertoires: ‘suits me’, suits others’ and ‘does
not suit me’. The continuum begins with the repertoire ‘service suits all homeless women’.

Interpretative repertoires linked with women-specificity

Suits all homeless women

In the ‘suits all homeless women’ repertoire, women-specific work is considered as a place
that suits all homeless women in the weakest position in society. This repertoire contains
general talk on the suitability of the service for all women. The following data extract
illustrates the talk of the interviewer and the interviewee during an interview within this
repertoire (interviewer I, woman interviewed W). The interview was conducted at a
housing unit and the interviewer had asked the interviewee whether she considered a
women-only place to be necessary. The interviewee answered the question put to her.

Extract 1

I: OK, so what do you think, is it necessary to have places like this that are just for
women?

W: Well, absolutely. Absolutely and specifically for women since you’ll have a better team
spirit when everyone is of the same gender so. It’d be a bit, I’m not saying that the other
gender would somehow break the unity, but somehow I feel that when this is for women
alone then, it’s somehow, like when I’ve been here myself I’ve just noticed from experi-
ence how good it can be. Compared with other kinds like, since I do have experience of
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other groups as well. Especially people who are in a weaker position somehow, the way
we also are, sort of anyway, each of us in their own way has had rough beginnings so
precisely because we are in recovery.

The woman says that women ‘absolutely’ need gender-specific activity. She defines the
activity to be based on the ‘better team spirit’ between women. She supports her words
with her own life history: she has experience of similar places, including places with
men, and she feels that this service suits her better. She defines women-specific activity
as consisting of group activity in which the women are in the position of rehabilitants
and in need of special help. At the same time, she positions the activity in connection
with a prevalent social problem ‘in a weaker position somehow’ and, using the team
spirit and group activity mentioned before, describes the peer support offered for the
women as the basis of the activity. On the basis of her personal experience, this is what
she also recommends to other women. She considers women-specific work as meaning-
ful for all homeless women ‘the way we also are’, and the activity takes account of the
women’s varied backgrounds: ‘each of us in their own way has a bit rough beginnings’.
She describes how, when participating in the activity, homeless women become rehabil-
itants and the activity becomes goal-oriented.

Thus, the ‘suits all homeless women’ repertoire produces a particular position for
the women in relation to the women-specific work. The women consider that gen-
der-specific activity gives something special for all homeless women and this service
suits all women, me included. The women’s position is constructed on the basis of
the team spirit and peer support inherent in the activity. The women define them-
selves as homeless women whom society attempts to rehabilitate as full members
through the activity.

Suits me

In the ‘suits all homeless women’ repertoire, the service was seen as general and suit-
able for all homeless women whereas in the ‘suits me’ repertoire, the women-specific
homeless work was considered as a place in which women construct a personality for
themselves. This repertoire is not about an extensively women-specific interpretation
but the suitability of a particular service to a particular client with an emphasis on a
personal assessment of the service. The example of this repertoire is from the interview
that took place in a support centre.

Extract 2

I: Er then, how do you feel about it that this activity is just for women?

W: (:) Because it doesn’t work, if I speak of this same stuff with men as I do with women
or in the same way, it just isn’t, I’ve noticed in practice that it doesn’t work. Men are men
and women are women, I’m a woman, I was created a woman, I’ve got to accept that.
Since it’s something that I just can’t avoid. It’s like, up to now I’ve tried to avoid it.

I: Well what about, do you feel that this activity helps you to accept it, like?

W: Yes, I do to some extent. At first it wasn’t so clear, but yes, since there are, I’d thought
I’d be the only woman who’s, or that there are very few women who are in a similar posi-
tion in society, who haven’t just gone from strength to strength. And now I’ve seen that
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there are others, and that those women are very smart. I mean, you don’t have to be a
straight-out alcoholic or, it’s so many kinds of women that visit this place, and many kinds
of situations (:)

In the extract, the woman describes the usefulness of the women-specific work specifi-
cally for herself: ‘it doesn’t work, if I talk about the same stuff with men as I do with
women’. She highlights her personal experience by using the ‘I’ form and she considers
that gender implies difference and that women talk and act in a different way from
men. She underlines this by stressing: ‘I’ve noticed in practice that it doesn’t work’.
Her own gender is something she sees as a reality that she herself just has to accept.
Her words ‘I can’t avoid it’ and ‘up to now I’ve tried to avoid it’ describe her uncer-
tainty about constructing her own gender identity. Thus, for her, gender manifests itself
as something that is given, yet something that she herself has to consolidate. She
considers that women-specific homeless work gives her something that allows her to
consolidate her gender.

The interviewee specifies that the activity provides services that suit her particular
needs exactly. She tells how at first the strengthening of womanhood was less con-
scious. She says that she had imagined that she would be the only woman ‘who [is] in
a similar position in society’. After participating in the activity, she says she has noticed
‘that there are others and that those women are very smart’. In this way, the woman
recounts her positive growth narrative: through participating in the activity she has
learned to know other women, each of whom knows how to make the services work
for them. In this way, they are also able to improve their life situations.

In the ‘suits me’ repertoire, the women construct their relationship to women-spe-
cific work through talk about themselves with no general-level discussion on the neces-
sity of the service for all women. They construct a position for themselves from which
they give meaning to the activity: they need women-specific activity for themselves. If
women are able to draw from the activity all the benefit that they need, then their life
situation is improved.

Suits others

In the ‘suits me’ repertoire, the service was seen as suited to me personally whereas in
the ‘suits others’, interpretative repertoire women-specific work was deemed important
and suited to other women, not the interviewee. The core of the repertoire is the speak-
er’s opinion that other women benefit from women-specific work although the speakers
exclude themselves from gender-specific activity by definition. The example below of
this repertoire is from the interview that took place in a training centre.

Extract 3

I: Well then, what do you think, about places like this that are just for women, are they
needed?

W: I think they are. Or let’s say that I personally don’t need them. Like I mean I’ve spent
most of my time in the company of both boys and girls, or men and women, mixed. And
more often in groups of men, so I don’t really need anything like this.

I: So how does it feel to you then, being a woman in a place like this?
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W: Well, at least I feel that the climate’s been pretty good and nice people, there are many
very nice women here as well, that you can make good friends with. So yes, this is really
important in the sense that there are women from different backgrounds, like it could be
that some have seen domestic violence or just about anything else, so for many of them
this is probably a safe haven. But it hasn’t got that sort of meaning for me. I don’t need
this in that sense.

The woman defines women-specific work as containing two types of meaning at the
same time. The words ‘I think they are [needed]’ show how she sees the activity as
meaningful for homeless women. She says that the women-specific work has a good
climate and nice people who have also become her friends. At the same time, she
says how ‘really important’ the place is for women from different backgrounds, and
she justifies the activity by describing how some of the women have been victims of
violence at home. However, she talks herself out of the women-specific work by say-
ing ‘it hasn’t got that sort of meaning for me’ and ‘I don’t need this in that sense’.
By saying this, she describes how she is not really a client of women-specific work,
and makes a distinction between herself and the women who ‘actually’ use the ser-
vices. Her definition is that the women-specific work does not serve her needs, and
she justifies this by saying she is used to being in mixed groups of both men and
women.

The ‘suits others’ repertoire produces a particular position for the women in relation
to women-specific work. The repertoire enables all women to participate in the activity,
but they can personally define their own relationship to it. The speakers construct a
position for themselves where the activity is seen as meaningful for other homeless
women, but they distance themselves from it.

Does not suit me

The ‘does not suit me’ repertoire differs from the preceding repertoire, in that there is a
critical attitude towards women-specific work. In this repertoire, the interviewee’s opin-
ion is that the work is unsuited to her. The repertoire reveals that the women do not feel
they need women-specific work in their life situation. The example of this repertoire is
from the interview that took place in a coaching centre.

Extract 4

I: OK then, what do you think about places like this that are just for women, are they
needed?

W: Well, it just happened that there was this annoying thing just then, like, or I was irri-
tated by certain things about this studio, what was it called again?

I: My Style.

W: My Style, yes. Like there were these worldviews, ideals or values like, which, which I
sort of don’t find all that important. Outward beauty and clothes, colours and things like
that. The studio was all about those things. So of course I criticised them for that, said that
being a woman is other things besides these. I sort of took objection to the fact that women
are treated as objects and that, then you rope in a consultant, don’t suppose they come
cheap either, to talk about colour, which is a load of tosh.
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The woman recounts how she was ‘irritated by certain things’ when she participated in
the women-specific activity. In the extract, she describes how the activity offered ‘these
worldviews, ideals or values like, which I sort of don’t find all that important’. The
speaker defines the activity as being based on a particular traditional image of women:
‘outward beauty and clothes, colours and things like that’. She herself defines her wom-
anhood around other values and ideals and expresses her dissatisfaction with the activ-
ity by saying: ‘so of course I criticised them for that’. She describes how she gave
feedback about the activity because of the image of women it offered: ‘I sort of took
objection to the fact that women are treated as objects’.

The ‘does not suit me’ repertoire produces a particular position for the women in
relation to women-specific work. In this repertoire, the women emphasise their own
critical relationship to the service and the conception of womanhood it implied. The
women construct a position for themselves in which they challenge the activity, thereby
distancing themselves from it. On a general level, they did not say it was not suited to
anyone.

Suits none

The ‘does not suit me’ repertoire features a personal assessment to the effect that the
service is unsuited to the interviewee. In the ‘suits none’ repertoire, women-specific
work is constructed as a place where work with the homeless is not considered neces-
sary as such. Gender is not felt to be so significant that specific activity would be
needed to strengthen it. The example of this repertoire is from the interview that took
place in the women’s employment project.

Extract 5

I: OK then, what do you think, are places like this needed for women?

W: I suppose I haven’t thought about it in terms of gender. It’s all the same to me who
comes here. I see nothing particular, like that a place like this would be needed by women
especially. As a client, I’m not interested in who comes here and why. There’s nothing here
that would strengthen womanhood, at least I haven’t experienced anything like that. It’s all
the same to me. It’s because I’m unemployed, that’s the reason why I come here. That’s a
thing I’m facing on my own.

When I ask the woman whether she thinks the activity is necessary, she says: ‘I sup-
pose I haven’t thought about it in terms of gender.’ The words ‘it’s all the same to me
who comes here’ and ‘I see nothing particular, like that a place like this would be
needed by women especially’ reveal that she does not give gender-based meanings to
the activity and during her participation has not seen anything there that would
strengthen her gender identity. She says that she is not interested in learning to know
the other women who participate. She says that women-specific activity is ‘all the same’
to her. In contrast, she stresses that the meaning is found in other things, and says that
she participates because of her current life situation: ‘It’s because I’m unemployed,
that’s the reason why I come here’. In this way, she talks herself out of clienthood in
women-specific activity, but at the same time, she makes herself a client of homeless
work.
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The ‘suits none’ repertoire produces a particular position for the women in relation to
women-specific work. The repertoire stresses that no one needs gender-specific activity.
The women construct a position for themselves in which they give no meaning to gen-
der-specificity, while other meanings are associated with participation in the activity.

Conclusions

In the interviews, the women constructed five different interpretative repertoires to
describe their relationship to women-specific work. These repertoires indicate that there
is no single way of experiencing homelessness as a woman, there is no single way
women experience a service constructed for them and there is no single perspective for
organising a service that would suit them. The question of whether interviewees used
any repertoire more than others is irrelevant. The main outcome of the analysis was the
broad range of interpretative repertoires along with the way the homeless women
located themselves as a part of the service, namely, whether they thought they were
users of the service and whether they considered women-specific service necessary at
all. It is important to highlight this diversity since the starting-point of gender-specific
work has been that the homeless women are a relatively homogeneous group.

The continuum of repertoires has two end points, the ‘suits all homeless women’
and ‘suits none’ repertoires. The ‘suits all homeless women’ repertoire is based on an
idea of the women being a homogeneous group and homeless women needing a partic-
ular gender-based service. The ‘suits none’ repertoire is based idea of citizens as a
homogeneous group needing the provision of equal and universal services for all home-
less people with gender playing no significance. These end points of the interpretative
repertoires can be described as a general discussion on the basis of providing these
services within a welfare state. The interpretative repertoires ‘suits me’, ‘suits others’
and ‘does not suit me’ represent a postmodern individual interpretation of women-
specific work. In these interpretative repertoires, there is an emphasis on diversity
among women with individually tailored services and need-based services. Individuals
participate according to their personal needs, and are free to choose their level of partic-
ipation in the activity: it is exactly right for me, it suits certain other women, or it does
not suit me at all.

Table 1. The repertoires presented as a continuum the ends of which are ‘women-specific
services’ and ‘services for all citizens irrespective of gender’.
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The range of the interpretative repertoires shows that the women assumed different
interpretative repertoires with different subject positions. The range of repertoires shows
that, in fact, women-specific work should be interpreted as a heterogeneous discursive
construction with a complex ideology (see e.g. Edley 2001, 193–196). It also shows
that although the women construct many kinds of clienthood, women-specific work
does not appear the same to all women.

In their variety, the ‘suits all homeless women’, ‘suits me’, ‘suits others’, ‘does not
suit me’ and ‘suits none’ repertoires reveal that women-specific work encompasses two
conflicting and opposing dimensions of meaning. The ‘suits all homeless women’ and
the ‘suits none’ repertoires have opposite dimensions of meaning. Returning to the con-
cept discussed at the opening of this article, on the grounds for provision of welfare
state services, we are reminded that they include the interpretation that service provision
should be universal. In that case, the particular requirements of the two genders are not
taken into account as a criterion. If we consider social work to be a marginal activity
needed in certain specific problem situations and also understand that women at the
margin need specific services; we also subscribe to the interpretation that gender-based
work is needed. These two opposing dimensions of meaning form an ideological
dilemma for women-specific work (see e.g. Billig et al. 1998, 2–17).

As dimensions of meaning, universal services and gender-based services are oppo-
sites, and a dilemma is created in a situation of choice. Choices have meaning, and one
option is appropriate from one perspective, the other from another (Billig et al. 1998,
9–12). Between these two opposing dimensions of meaning, there is a ‘post-modern’
space for all five interpretative repertoires: in their everyday practices, the women solve
the ideological dilemma by redefining women-specific work again and again and by
shifting between the repertoires when describing the activity.

The interpretative repertoires show that women-specific homeless work creates dif-
ferent opinions among the service users. The three first repertoires, the ‘suits all home-
less women’, the ‘suits me’ and the ‘suits others’ repertoires, emphasise the importance
of women-specific activity: the women mention the peer support they receive through
the activity. The ‘does not suit me’ and the ‘suits none’ repertoires emphasise critical
opinions towards the activity. Women-specific homeless work empowers and coaches
homeless women for a particular kind of womanhood. However, when the women are
using the two latter repertoires, they do not consider the gender-specificity of the activ-
ity meaningful because instead of wanting to work with their womanhood, they want to
find help for their current life situation, namely, homelessness. The analysis indicates
what kinds of positions emerged for women in the women-specific activity provided in
a welfare state context. An interesting theme for further study would be to explore how
women’s positions change in societal frameworks outside the Nordic context.
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Notes
1. The literal meaning of the Finnish word ‘asunnoton’, normally used to translate the concept

‘homeless’, is ‘[a person] without accommodation’. Thus, it may be easier for Finns to study
both persons ‘without accommodation’ and ‘without a home’ than in English, for example,
where the standard concept already employs the word ‘home’.

18 R. Haahtela

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

T
am

pe
re

 U
ni

ve
rs

ity
] 

at
 2

3:
42

 1
1 

Ja
nu

ar
y 

20
15

 



2. I received permission for my research from the Ethical Board of the organisation, and the
women I interviewed all signed a consent form.

3. The data extracts have been anonymised: names and all details that would break confidential-
ity have been changed.

4. The original Finnish texts are rendered in word-for-word translations.
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Riikka Haahtela

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN IDENTITEETIT JA 
OSALLISUUDEN ODOTUKSET KUNTOUTUMISEEN 
TÄHTÄÄVÄSSÄ PALVELUKETJUSSA

Tässä luvussa tarkastelen asunnottomille naisille suunnattua dia-
koniatyöhön kuuluvaa naistyön kokonaisuutta. Puheenvuoro on 
sekä naistyön palveluita käyttävillä naisilla että heidän parissaan 
työskentelevillä. Diakoniatyö pyrkii tarjoamaan paikan niille huono-
osaisille sosiaalityön aikuisasiakkaille, joilta muiden paikkojen ovet 
ovat sulkeutuneet (Juhila tässä teoksessa, 40–42). Naistyö määrit-
tää asunnottomien naisten kanssa tehtävän työn kuntoutumiseen 
tähtäävänä palveluketjuna. Näin ajateltuna naistyössä pyritään kat-
kaisemaan naisten asunnottomuuden uria. Asunnottomuuden 
käsitteeseen on sisäänrakennettu ajatus polusta, joka sisältää eri-
laisia tapahtumaketjuja ihmisten asunnottomuusurilla (ks. esim 
Anderson 2001; Clapham 2002 ja 2003). Asunnottomuuden voikin 
nähdä yhdeksi episodiksi ihmisten asumisen polulla.

Asunnottomille naisille on paikkoja ensisuojissa ja asuntoloissa, 
mutta erityisesti naisten lähtökohtia ja tarpeita huomioivia palve-
luita on vähän. Tällaisten palvelujen tarvetta perustelee se, että 
naisten asunnottomuuteen liittyy omat erityispiirteensä; koditto-
mana nainen on marginaalissa suhteessa niihin, joilla on oma koti. 
Sen lisäksi nainen tulee sukupuolensa vuoksi määritellyksi vah-
vemmin marginaaliin kuin miesasunnoton, sillä asunnoton nainen 
nähdään kulttuurisesti poikkeavampana kuin asunnoton mies. 
(Granfelt 1998; Jokinen 1996; Juhila tulossa b; Edgar & Doherty 
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2001.) Naistyössä on kyse ainutlaatuisesta työstä siinä mielessä, että 
toiminnassa pyritään ottamaan huomioon naisten erityisyys.

Analyysini painopiste on siinä, millaisia merkityksiä palveluita 
käyttävät asunnottomat naiset ja työntekijät antavat naistyön eri 
toiminnoille. Lähden liikkeelle kuvaamalla ensin naistyössä raken-
tuvaa virallista palveluketjua ja siihen liittyviä erilaisia osallisuu-
den odotuksia sellaisina kuin ne näyttäytyvät organisaation omissa 
kuvauksissa. Sen jälkeen siirryn tekstini ytimeen eli analysoin 
työntekijöiden ja palveluita käyttävien naisten puhetta naistyön eri 
toiminnoista. Tekstin lopuksi pohdin, millaista osallisuuteen täh-
täävää toimintaa naistyön palveluketju kokonaisuudessaan tuottaa 
asunnottomille naisille.

Palveluketjun neljä toimintoa

Tutkimani instituutio on säätiöpohjainen toimija, joka noudattaa 
diakoniatyön periaatteita marginaalissa eläville ihmisille suuntaa-
missaan projekteissa. Kyseisessä instituutiossa alettiin vuonna 1998 
suunnitella asunnottomille naisille palveluja, joista on vuosien ai-
kana muodostunut naistyöksi nimetty palvelukokonaisuus. Nais-
työn tarkoituksena on tarjota kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa 
eläville naisille erilaisia palveluja arjessa selviytymiseen. Matalan 
kynnyksen paikkoina ne tarjoavat monenlaisia asunnottomien 
naisten osallisuutta vahvistavia toimintoja. Toimintojen tarkoituk-
sena on huomioida naisten erityisyys; tukea asunnottomien nais-
ten itsetunnon, naiseuden ja äitiyden vahvistamista. (Organisaation 
esite; Virokannas & Rinta-Panttila 2004.) Naistyön ajatus perustuu 
siihen, että asunnottomilla naisilla tulisi olla oikeus ”omaan tilaan” 
ja naisille tarkoitettujen palveluiden tulisi olla selkeästi naisten 
lähtökohdista kehitettyä huolenpitoa ja naisten asioihin keskitty-
vää sosiaalityötä (ks. esim. Enders-Dragässer 2001, 214–215). Nais-
työ tekee osaltaan näkyväksi naisten asunnottomuutta; tällä het-
kellä monet naiset majailevat sukulaisten ja ystävien luona, joten 
naisten asunnottomuuden problematiikka ei tule kokonaisuudes-
saan näkyviin (Edgar & Doherty 2001, 4).
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Naistyön toimintojen kokonaisuuden muodostavat tukipiste, 
valmennuskeskus sekä valmentava ja kuntouttava koulutus. Insti-
tuutio itse kuvailee naistyön toimintoja palveluketjuna kohti asun-
nottomien naisten osallisuutta. Naistyö esitellään mahdollisuudek-
si tehdä pitkäjänteistä työtä yhdessä asiakkaiden kanssa asunnon 
saantiin, kouluttautumiseen ja työllistymiseen asti. Palveluketjun 
ensimmäiseksi vaiheeksi nimetään kodittomille naisille tarkoitettu 
tukipiste, johon voi tulla levähtämään, hoitamaan itseään ja asioi-
taan sekä peseytymään. Yhdessä työntekijöiden kanssa naisilla on 
mahdollisuus etsiä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, kuten asunnot-
tomuuteen. Toiseksi vaiheeksi määritellään naisten valmennuskes-
kus, jossa naisia valmennetaan työelämään, työhön ja opiskeluun. 
Valmennuskeskus tarjoaa yksilötapaamisia sekä toiminnallisia ryh-
miä, valmennusstudioita arkielämän taitojen vahvistamiseksi. Kol-
mas vaihe eli naisten valmentava ja kuntouttava koulutus on suun-
nattu naisille, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä tai joilla 
ei ole ammatillista koulutusta. Heille tarjotaan erityistä tukea opis-
keluun hakeutumisessa. Tuen tarve voi johtua asunnottomuudesta, 
mielenterveys- ja/tai päihdeongelmista. (Organisaation esite.)

Institutionaaliset identiteetit tutkimuksen kohteena

Naistyön eri toiminnoista muodostuvan kokonaisuuden tarkoituk-
sena on asunnottomien naisten osallistaminen ja kuntouttaminen 
kohti työkykyistä kansalaisuutta. Palveluketjun eri vaiheiden voi 
tulkita sisältävän muutostavoitteen, jossa vaihe vaiheelta pyritään 
kiinnittämään naisia yhteiskuntaan. Tarkastelen asunnottomien 
naisten muutokseen tähtäävää toimintaa identiteetin käsitteen avul-
la. Identiteetin käsitteellä tarkoitan vuorovaikutuksessa rakentuvia, 
tilannekohtaisia minäkonstruktioita, joihin osapuolet liittävät tiet-
tyjä oikeuksia, velvollisuuksia ja ominaisuuksia. (Jokinen 1995; An-
taki & Widdicombe 1998; Benwell & Stokoe 2005; Peräkylä 1990.)

Kiinnostavaa on se, millaisia naistyön toimintaan liittyviä mer-
kityksiä ja sitä kautta erilaisia identiteettejä palveluketju tarjoaa 
asunnottomille naisille. Naistyön palveluketju institutionaalisena 
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ympäristönä rakentaa eri toiminnoissaan naisille ja työntekijöille 
institutionaalisia identiteettejä. Institutionaaliset identiteetit edel-
lyttävät toimijoilta kontekstiin nähden tarkoituksenmukaista pu-
huntaa. Näin instituutio määrittää sitä, millaisia identiteettejä 
naisille ja työntekijöille on keskinäisissä kohtaamisissa tarjolla. (Jo-
kinen 1995; Virokannas 2004; Vanhala 2005; Raitakari 2006.)

Paikannan palveluketjussa tapahtuvaan identiteetin muutostyö-
hön liittyviä merkityksiä tekemistäni työntekijöiden ja asunnotto-
mien naisten haastatteluista. Haastattelujen analyysimenetelmänä 
käytän diskurssianalyysia (ks. Jokinen ym. 1993, 1995 ja 1999; Wood 
& Kroger 2000). Diskurssianalyysissa puhe ymmärretään todelli-
suutta muokkaavana toimintana ja kiinnostus kohdistuu siihen, 
mitä puheella tehdään ja saadaan aikaan (ks. esim. Wood & Kroger 
2000, 95). Diskurssianalyysin moninaisista suuntauksista hyödyn-
nän diskursiivisen psykologian identiteetin tutkimisen traditioita 
(ks. esim. Antaki & Widdicombe 1998, 1–2).

Naistyön palveluketju avaa asunnottomille naisille erilaisia osal-
lisuuden paikkoja, joissa heillä on mahdollisuus liittyä ja kiinnittyä 
toimintaan. Samalla eri toimintojen vuorovaikutuksellisissa käy-
tännöissä naisille konstruoituu tietynlaisia identiteettejä. Identi-
teetti tuottaa aina tietynlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Näiden 
oikeuksien ja velvollisuuksien kautta naisille rakentuu mahdolli-
suuksia ja odotuksia tietynlaisen osallisuuden kokemiseen. Pää-
kysymykseni on, millaiseksi asunnottomien naisten identiteetti 
määrittyy naistyön eri toiminnoissa ja millaisia osallisuuden odo-
tuksia identiteetteihin liittyy? Edellisen kysymyksen analyysin poh-
jalta tarkastelen sitä, voiko identiteeteistä ja osallisuuden odotuk-
sista lukea naistyötä palveluketjujatkumona, ja jos voi, niin millä 
tavalla?

Tarkasteluni pohjautuu aineistoon, joka muodostuu 22 naistyön 
toiminnoissa käyvän naisen ja seitsemän naistyön työntekijän 
haastatteluista. Tein haastattelut maaliskuun 2007 aikana, kun vie-
tin tutkijana kuukauden naistyön eri toimintamuodoissa; tukipis-
teellä, valmennuskeskuksessa sekä naisten valmentavassa ja kun-
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touttavassa koulutuksessa.1 Haastattelin naisia naistyön toiminto-
jen lomassa; kahvihetkillä, oppitunneilla, valmennuskeskuksen 
studioissa. Nauhoitin keskustelut ja litteroin aineistot sanatarkasti. 
Luvussa esiintyvät aineisto-otteet ovat eri naisten haastatteluista. 
Nämä aineisto-otteet on valittu niin, että ne kuvaavat parhaiten 
tutkimaani ilmiötä ja ovat näin havainnollisia esimerkkejä nais-
työn eri toimintojen rakentamista identiteeteistä ja osallisuuksista. 
Otteista on muutettu kaikki nimet ja paikat, jotta henkilöitä ei voi 
tunnistaa. Tekstissä olen käyttänyt haastatteluaineiston lisäksi ke-
räämääni etnografi sta havainnointiaineistoa naistyön eri toimin-
tojen konkreettisten käytäntöjen kuvaamisessa.

Olen lukenut aineistoa tutkimuskysymysteni ohjaamana. Ensin 
etsin aineistosta sitä, millaisia identiteettipuheita haastateltavat 
rakensivat naistyön eri toiminnoissa. Yhtäältä nämä identiteetti-
puheet sisälsivät asunnottomien naisten itsemäärittelyjä, joissa he 
kuvasivat itseään ja naistyön toimintoja. Toisaalta identiteettipu-
heet sisälsivät työntekijöiden määrittelyjä asunnottomista naisista 
naistyön eri konteksteissa. Tulkitsin haastateltavien identiteettipu-
heita oikeuksien ja velvollisuuksien kautta; kiinnostukseni oli siis 
siinä, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia naistyön eri toiminnot 
mahdollistavat asunnottomille naisille. Näiden oikeuksien ja vel-
vollisuuksien kautta olen tulkinnut sitä, millaisia osallisuuksia 
identiteetit mahdollistavat ja odotuksina edellyttävät.

1. Osallistuin naistyön toimintoihin etnografi sen oleskelun kautta. Riippuen toi-
minnasta tein samaa mitä tutkimuskohteen naisetkin; oleskelin ja juttelin nais-
ten kanssa, osallistuin toiminnallisiin ryhmiin, opetustunneille ja valmenta-
viin ryhmähetkiin. Naiset tiesivät koko ajan, että olen tutkija ja tekemäni 
haastattelut on tarkoitettu tutkimuskäyttöön. Kuukauden etnografi sen oles-
kelun aikana tutustuin haastateltaviin naisiin jo ennen haastattelutilanteita. 
Tein haastattelut naisten voimavarojen mukaan, toiset haastattelut olivat ly-
hyempiä (n. 15 min) ja toiset kestivät pidempään (n. 45 min). Haastattelujen 
lähtökohtana olivat naisten sen hetkiset voimavarat ja haastatteluja tehdessä-
ni pyrin olemaan sensitiivinen naisten vaikeaa elämäntilannetta kohtaan. 
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 Tukipiste: ”Osallisuus autetuksi tulemisessa ja kohtaamisessa”

Tukipiste sijaitsee isossa salissa, jossa on erilaisia toimintoja; yh-
dessä nurkkauksessa on sohvaryhmä kirjahyllyineen ja televisioi-
neen. Toisessa nurkkauksessa on pöytäryhmiä kahvitarvikkeineen 
ja yhteen nurkkaan on eristetty lepopaikka sänkyineen. Aulatiloissa 
naiset voivat työntekijöiden kanssa hoitaa asioitaan: soittaa puhe-
limella, hakea postejaan ja lääkkeitään, säilyttää tavaroitaan tai 
hakea lahjoitettuja vaatteita. Salin puolella naiset voivat keskustella 
työntekijöiden kanssa, kaunistautua, juoda kahvia, lukea päivän 
lehtiä, kuunnella radiota, katsella televisiota, tavata ystäviään tai 
vain levätä. Alakerrassa naisilla on mahdollisuus käyttää wc- ja 
suihkutiloja. Työntekijä kuvaa tukipisteen toimintaa seuraavasti 
(H = haastattelija, T = työntekijä):

Ote 1 

H: Miten naisia voidaan lähinnä auttaa tukipisteessä?
T:  Toimitaan niinku useammalla eri tasolla. Näkyvin taso on sem-

monen läsnäoleminen ja kuunteleminen ja käytettävissä olemi-
nen. Siihen liittyy niinku se, että tääl on mahdollisuus niinku 
huolehtia hygieniasta, peseytyä, pestä pyykkiä ja saa puhtaita 
vaatteita. Sit voi hoitaa asioitaan, et huominen olis parempi päi-
vä. Tietysti sen asuntotilanteen kartoittaminen, et minkälainen 
asumistilanne on tällä hetkellä ja että haluaako siihen paran-
nusta ja minkälaiset kyvyt hänellä on asian eteenpäin viemisessä. 
Miten me pystytään siihen auttamaan on tietysti se arviointi, et 
mikä just nyt on tärkeetä. Mihin asiakas pystyy sitoutumaan ja 
mikä olisi se riittävä just nyt tällä hetkellä.

H: Keitä tää toiminta ei voi auttaa?
T:  Tää voi jollain tavalla auttaa melkein kaikkia. Jos on hyvin uh-

kaava ja aggressiivinen ja näin, niin ei pysty olemaan tukipis-
teessä, jos aiheuttaa uhkaa muille ihmisille tai jos on suisidaa-
linen, silloin sairaala on oikea paikka saada hoitoa. Jollain ta-
solla niinku kuka tahansa tavallaan, joka kokee olevansa tuen 
tarpeessa oleva nainen, ni voi saada sellaisen kohtaamisen ko-
kemuksen siellä.
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Työntekijä jäsentää puheessaan tukipisteen monia tapoja auttaa 
asunnottomia naisia. Näkyvin taso auttamisessa on ”semmonen 
läsnäoleminen, kuunteleminen ja käytettävissä oleminen”. Tukipiste 
määrittyy työntekijän puheessa matalan kynnyksen toiminnaksi; 
naisilla on paikka mihin tulla, missä heitä kuunnellaan ja missä 
työntekijät ovat tarvittaessa heidän käytettävissään. Toimintaan 
osallistumistapa jää naisten itsensä päätettäväksi samoin kuin se, 
miten paljon he haluavat ottaa apua vastaan ja sitoutua toimintaan. 
Työntekijän määrittelyjen mukaan tukipisteen ensimmäinen vaihe 
sijoittuu sellaiselle toiminnan tasolle, joka mahdollistaa konkreet-
tisten asioiden hoitamisen. Tukipisteen pääasiallisena tarkoituk-
sena on vastata asunnottomien naisten jokapäiväiseen elämään 
liittyviin tarpeisiin ja tukea heidän selviämistään päivästä tarjoamal-
la puhtautta, lepoa, uusia vaatteita sekä mahdollisuutta syödä ja 
juoda. Aikaperspektiiviksi jäsentyy tässä ja nyt; naisilla tarve joka-
päiväisten asioiden hoitoon on juuri tänään.

Työntekijä tuo kuitenkin heti haastattelun alussa esille sen, että 
tukipisteessä toimitaan monella eri tasolla. Läsnä olemisen ja konk-
reettisten palveluiden lisäksi tarkoituksena on mennä asunnotto-
mien naisten auttamisessa syvemmälle ja kartoittaa laajemmin nais-
ten elämäntilannetta. Työntekijän mukaan asunnottomien naisten 
tukeminen on kokonaisvaltaista. Tukeminen jakaantuu alussa jos-
sain määrin mekaanisempaan tai toiminnallisempaan vaiheeseen, 
minkä jälkeen seuraa syvällisempää elämän haltuunottoon keskit-
tyvää toimintaa. Työntekijä korostaa, miten tässäkin osallisuuden 
tason päättäminen jää naiselle itselleen. Nainen voi itse päättää, 
haluaako hän omaan elämäntilanteeseensa muutosta. Samoin hän 
voi arvioida, minkälaisia kykyjä hänellä on tällä hetkellä asioidensa 
hoitamiseen. Työntekijä kuvaa kuitenkin myös sitä, kuinka hänen 
roolinsa naisen kykyjen tukemisessa on merkittävä. Hän voi tar-
vittaessa auttaa yhteydenotoissa viranomaisiin ja yhteiskunnan 
palveluiden hakemisessa, toisaalta hän pystyy myös arvioimaan 
asiakkaan kokonaistilanteen. Samalla hän korostaa, kuinka he työn-
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tekijöinä pystyvät arvioimaan ”mikä just nyt on tärkeetä” naisten 
elämässä. Tätä kautta työntekijä hahmottaa oman ammatillisuu-
tensa; asunnottomien naisten tarpeita arvioidessaan hän arvioi 
myös asunnottomien naisten terveydenhuollollisia ja sosiaalityöl-
lisiä tarpeita. 

Tukipiste määrittyy työntekijän puheessa niin, että ”tää voi jol-
lain tavalla auttaa melkein kaikkia”. Samalla hän korostaa miten 
osattomuutta ja toiminnan ulkopuolelle joutumista tapahtuu vain 
sellaisissa tilanteissa, joissa naiset ovat hyvin uhkaavia tai tarvitse-
vat sairaalahoitoa. Lähtökohtaisesti tukipiste tarjoaa tukea ja osal-
lisuutta kaikille tukipisteen asiakkaille: ”jollain tasolla niinku kuka 
tahansa tavallaan, joka kokee olevansa tuen tarpeessa oleva nai-
nen”. Työntekijän puheessa korostuu näin toiminnan lähtökohtana 
oleva ongelmapuhe; toimintaan ei osallistu nainen, joka ei tarvitse 
jotain apua. Nämä naiset, joiden voi olla vaikea solmia sosiaalisia 
suhteita, voivat saada kohtaamisen kautta osallisuuden kokemuk-
sen tukipisteellä.

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan palveluita käyttävien naisten 
tulkintoja. Seuraavassa aineisto-otteessa tukipisteellä asioiva nai-
nen kuvaa, minkälaisena hän näkee tukipisteen toiminnan:

Ote 2

H: Mitä täällä tehdään?
N:  Minä olen päässyt suihkuun, kun ei ole ollu muuta mahdolli-

suutta. Saanut vaatteet ja kaikki, kun minulla ei ole mitään. Ja 
paljon on mua autettu asioissa, olen saanut soittaa ja minua on 
autettu kaikenlaisten papereiden täyttämisessä ja niissä puhe-
luissa tonne sosiaalivirastoon ja kaikkialle.

H: Mitä odotuksia sinulla on tältä paikalta?
N:  Oikeastaan, musta tämä on niin hienoa, että ihmettelen vieläkin, 

kuinka järjestetty näin paljon tämmöselle, joka ei ymmärrä mi-
tään ja asunut kadulla. Ihmettelen vaan sitä, että voi olla näin 
apua ihmiselle, kaikenlaista. Sitä ei osaa odottaa mitään, tämä 
on niin hienoa.
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Nainen kuvaa asunnottoman naisen toivottomuutta, ”kun ei ole 
ollut muuta mahdollisuutta” tai ”kun minulla ei ole mitään”. Nai-
nen kertoo, miten tukipiste antaa paikattomalle naiselle kiintopis-
teen, paikan, johon on tervetullut. (ks. Vanhala 2005.) Samalla 
tukipiste määrittyy epätoivon puristuksessa arkipäivän asioiden 
ainoaksi hoitopaikaksi sekä paikaksi, jossa on voinut käydä suih-
kussa ja saada uusia vaatteita. Tukipiste hahmottuu naisen puheessa 
erilaisten arkisten asioiden kautta: ”olen saanut soittaa” ja ”minua 
on autettu kaikenlaisten papereiden täyttämisessä”. Nämä ovat 
muille ihmisille itsestään selviä asioita, mutta yhteiskunnan syr-
jässä olevalle tukipiste merkityksellistyy tällaisten arkipäiväisten 
toimintojen kautta. Naisen puheessa tukipiste jäsentyy paikaksi, 
joka on kuitenkin yhteiskunnan turvaverkon sisällä (ks. esim. Jo-
kinen A. 2004).

Nainen määrittää tukipisteen työntekijän kanssakulkijaksi; he 
ovat yhdessä kartoittaneet naisen asunnottomuustilannetta, täyt-
täneet kaavakkeita ja suunnitelleet, mihin viranomaistahoihin 
otetaan tässä tilanteessa yhteyttä puhelimitse. Sanomalla ”tonne” 
nainen ottaa etäisyyttä sosiaalivirastoon ja kertoo, kuinka hän on 
tukipisteellä saanut apua soittaakseen sosiaalivirastoon. Nainen 
tuo kuitenkin myös esille omaa osallisuuttaan asioidensa hoidossa; 
hän on itse soittanut puheluita ja täyttänyt kaavakkeita työntekijän 
avustuksella. Vaikka naisen puheessa korostuu autetuksi tulemi-
nen, hänellä on myös oma toimijuus.

Naiselle tukipiste merkityksellistyy konkreettisten asioiden hoi-
tamisena. Hän on kiitollinen kaikesta avusta oman elämäntilan-
teensa parantamiseksi ja on siksi valmis osallisuuden kokemiseen 
ja kuntoutumiseen. Seuraava aineisto-ote kertoo siitä, miten aute-
tuksi tuleminen ja kohtaaminen on muuttunut kiintymyssuhteeksi 
työntekijän kanssa ja sitä kautta toisenlaiseksi osallisuudeksi:

Ote 3

H: Mitä täällä tukipisteessä tehdään?
N:  Mä periaatteessa nykyään käyn vaan moikkaamassa Maijaa. 

Mulla kaksitoistavuotias poika, joka on huostaanotettu, niin 
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Maija on mukana aina näissä puolivuotiskokouksissa, kaikki 
mitä nyt tämmösiin tarvitsee. Tietysti netissä joskus käyn. Ja 
näin että tota oon myös muutama vuotta sitten joku kolmisen 
vuotta sitten olin ilman asuntoa niin Himpsulan asumisyksi-
kössä asuin 2 kuukautta.

H: Mitä tää toiminta on sulle merkinnyt näitten vuosien aikana?
N:  Tosi paljon. Että eron takia jäin asunnottomaksi ja sen jälkeen 

tuli päihdeongelma, jonka jälkeen poika huostaanotettiin ja 
hakeuduin vuosia sitten Onnelaan sinne, missä tukipiste oli 
ennen ja tavallaan Maija otti mut vastaan siinä tilanteessa. Sit 
me heti tultiin hyvin toimeen ja hän on ollut kaikki nää vuodet 
rinnalla. Tosi paljon merkitsee. Maija on ollut, en tiedä mitä 
tapahtuis, jos Maija ei olis ollut. Maija on hyvin tärkee ja pyrin 
aina käymään kääntymässä, miten ehdin.

Kysyessäni naiselta, mitä tukipisteen toiminta on hänelle merkin-
nyt, hän ottaa esiin yksittäisen työntekijän roolin. Nainen kertoo 
kuinka hän käy tällä hetkellä tukipisteellä ”vaan moikkaamassa 
Maijaa” ja ”Maija on hyvin tärkee ja pyrin aina käymään käänty-
mässä”. Nainen korostaa työntekijän merkittävyyttä monin eri ta-
voin; viranomaiskokouksissa työntekijä on tukihenkilönä ja auttaa 
myös muissa elämän asioissa. Nainen kuvaa elävästi sitä, kuinka 
merkittävä hänelle oli ensikontakti tukipisteellä ja ensimmäinen 
kohtaaminen Maijan kanssa. Ensikontakti määrittyy merkityksel-
liseksi sen takia, että hänellä oli vaikea lähtötilanne. Siinä tilanteessa 
hän oli asunnoton, päihdeongelmainen ja lapsi oli otettu huostaan.

Naisen ilmaus ”heti tultiin hyvin toimeen ja hän on ollut kaikki 
nää vuodet rinnalla” kertoo, miten tukipisteen merkitys on muut-
tanut muotoaan vuosien aikana. Nainen esittää yksityiskohtaisen 
kuvauksen siitä, miten hän lähtötilanteessaan sai tukipisteeltä 
konkreettista apua asunnottomuuteensa. Tällä hetkellä naisen pu-
heessa korostuu se, että hän käy ”kääntymässä” ja ”moikkaamassa” 
yksittäistä työntekijää, eikä käytä enää tukipisteen tarjoamia pal-
veluita. Näin hän puhuu itsensä ulos tukipisteen asiakkuudesta, 
mutta samalla korostaa ystävyyssuhteen merkitystä Maijan kanssa. 
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Tukipiste jäsentyy paikaksi, jossa hän tapasi Maijan, ja tässä elämän 
vaiheessa suhde Maijaan on muodostunut kumppanuudeksi. Suhde 
Maijaan tukee naisen elämää kokonaisvaltaisesti ja se on kantanut 
yli vaikean elämäntilanteen.

Seuraava aineisto-ote ilmentää vastakkaista kokemusta, jossa 
nainen ei ole saanut hakemaansa osallisuuden kokemusta toimin-
nalta:

Ote 4

N:  Mä petyin tähän sillee. Hain täältä tai kuvittelin saavani täältä 
sellaista tukea, keskustelutukea, koska mä oon hirveen yksinäi-
nen, mä lopetin huumeidenkäytön ja kaiken ja on yksinäinen 
olo eikä pysty kellekään puhumaan. Mulla on hirveesti paineita 
koko ajan elämässä, jokaisella narkomaanilla joka on lopettanut, 
on se elämä huumeiden käytön jälkeen ei oo mitään. Ja sit tulee 
niitä vanhoja ahdistavia muistikuvia ja muistoja mieleen mistä 
haluis jollekin puhuu. Luulin, et tää on se paikka, mihin voi 
tulla puhumaan. Mä ymmärrän, et näillä ihmisillä on kiire tääl-
lä ja muuten. Aina kun mä olen kysynyt, et olisko aikaa jutella, 
ni yleensä sanotaan, ettei oo aikaa, sit kun sanotaan, et on aikaa, 
siitä juttelusta ei tuu mitään, työntekijä on puhelimessa tai sit 
joku muu istuu vieressä ja mä en silloin halua omista henkilö-
kohtaisista asioista keskustella, siihen mä petyin.

Nainen alkaa kertoa tukipisteen toiminnasta ennen kuin olin eh-
tinyt kysyä mitään. Repliikki ”kuvittelin saavani täältä sellaista 
tukea, keskustelutukea, koska mä oon hirveen yksinäinen” kuvaa 
sitä kuinka nainen oli rakentanut mielessään tukipisteeseen liitty-
vän toiveasiakkuuden. Nainen ilmaisee puheessaan, kuinka hänen 
odotuksensa tukipisteelle tullessa olivat korkealla: ”luulin, että tää 
on se paikka”. Naisen kertomuksessa tukipiste määrittyy lähtökoh-
taisesti juuri hänenlaisensa ihmisen paikaksi: ”huumeidenkäytön 
jälkeen ei oo mitään”, hän on yksinäinen eikä ole pystynyt puhu-
maan ihmisille asioista.
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Mielenkiintoisen jännitteen puheeseen tuo se, että hän koki ole-
vansa marginaalisessa asemassa ja toivoi tukipisteen tarjoavan mah-
dollisuuden muuttaa omaa elämäänsä. Naisen odotukset toimintaa 
kohtaan olivat siis suuremmat kuin hänen tukipisteeltä saamansa 
osallisuuden kokemukset ja hän koki pettymyksenä sen, että toi-
minta ei muuttanutkaan hänen elämäntilannettaan. Nainen kuvaa 
tukipisteellä tapahtuvan kohtaamistilanteen tunnelmaa kiireiseksi 
ja rauhattomaksi. Työntekijän tehdessä samanaikaisesti muita asioi-
ta ja toisten naisten liian läheinen läsnäolo ovat estäneet naisen 
henkilökohtaiset keskustelut työntekijöiden kanssa. Nainen mää-
rittelee tyytymättömyytensä toimintaan oman marginaalisen ase-
mansa kautta; hän olisi toiminnan kohderyhmää, muttei silti saa-
vuttanut osallisuuden tunnetta tukipisteen erilaisissa kohtaamisti-
lanteissa. 

Edellä olen analysoinut sitä, kuinka haastateltavat rakentavat 
haastattelutilanteessa osallisuuden merkityksiä ja identiteettejä 
tukipisteen kontekstissa. Tukipisteen työntekijän mukaan työnte-
kijöiden passiivinen ja kiireetön orientaatio antaa tilaa asunnotto-
mille naisille. Samalla työntekijä määrittää puheessaan sen, kuinka 
naisten identiteetin rakentamiseen on vain vähän odotuksia, joten 
kaikilla naisilla on halutessaan oikeus osallistua toimintaan. Täl-
lainen toiminnan passiivinen orientaatio rakentaa naisille tilan, 
jossa he itse pystyvät määrittelemään omat osallisuuden tasonsa. 
Työntekijä määrittää naisten velvollisuudeksi vain jonkin asteisen 
toimintaan osallistumisen. Tässä ja nyt orientaatiolla tapahtuva 
osallisuus rakentuu naisen puheessa aineisto-otteessa 2. Siinä hän 
tuottaa itselleen identiteettiä, joka kietoutuu jokapäiväisten tarpei-
den tyydyttämiseen ja sitä kautta osallisuuteen yhteistyössä työn-
tekijöiden kanssa. Aineisto-otteessa 3 nainen puolestaan rakentaa 
puheessaan sellaista identiteettiä, jossa hän on osallisuuden kautta 
kiinnittynyt tukipisteen toiminnan sijaan työntekijään. Tällä het-
kellä kumppanuussuhde työntekijään tarjoaa naiselle sellaista osal-
lisuutta, joka antaa hänelle enemmän aineksia identiteettinsä raken-
tamiseen kuin tukipisteen tarjoama toiminta. Aineisto-otteessa 4 
nainen tuo esiin pettymyksen kokemuksia liittyen siihen, että hän 
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ei ole saanut toiminnalta kaipaamaansa ongelmien kohtaamista ja 
niistä keskustelemista. Nainen painottaa puheessaan, kuinka hä-
nen osallisuuden kokemuksensa tukipisteellä ovat jääneet vailli-
naisiksi, ja siksi hänellä on pinnalla omat pettymyksen tunteensa 
toimintaa kohtaan.

Valmennuskeskus: ”Osallisuus toiminnassa”

Valmennuskeskus sijaitsee isossa salissa, joka on jaettu kahteen 
osaan: työntekijöiden ja naisten tiloihin. Salin seinillä, katossa ja 
sohvalla on esillä valmennuskeskuksen eri studioissa tehtyjä ko-
risteita; kuumailmapalloja, tyynyjä, tauluja, maalattuja ruukkuja 
ja pääsiäiskoreja. Naiset voivat valmennuskeskuksen tiloissa soit-
taa fl yygeliä, ommella ompelukoneella, käyttää tietokoneita tiedon- 
ja työnhakuun tai keskustella työntekijöiden kanssa. Ryhmämuo-
toisissa valmennusstudioissa naiset yhdessä työntekijöiden kanssa 
muun muassa ”tuunaavat” vaatteita, tutustuvat omaan tyyliinsä, 
opettelevat kaunistautumaan, tekevät ruokaa ja harrastavat liikun-
taa sekä rentoutuvat. Naisilla on mahdollisuus myös yksilökohtai-
seen ohjaukseen työntekijöiden kanssa, jolloin he voivat yhdessä 
kartoittaa naisten toimintakykyä ja tehdä valmennussuunnitelmia.

Seuraavassa työntekijä selvittää valmennuskeskuksen toimintaa:

Ote 5

H: Miten naisia voidaan lähinnä valmennuskeskuksessa auttaa?
T:  Sekin on monitasoista mun mielestä. Valmennuskeskuksen pe-

rusidea on ollut se, että tänne tulee naisia, jotka on kuntoutuk-
sen alkuvaiheessa ja äsken sanoin joilla on motivaatio alkaa 
tehdä jotakin ja miettimään tulevaisuuttakin. He täällä tietyn 
ajan ovat, osallistuvat toimintaan ja täältä sitten lähtevät esimer-
kiksi valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen tai erilaisiin 
työkokeiluihin. Kyllä he saa hyvin monenlaisia kokemuksia ja 
ihan elämyksiäkin. Kyllä viime kesän leiri on jäänyt mulle mie-
leen, se oli monelle tärkee kokemus ja semmoista niinku toivon, 
että he sais elämäniloa täältä.
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H: Keitä tää valmennuskeskuksen toiminta ei voi auttaa?
T:  Tietysti niinkun jos ajattelee, et on aivan akuutti päihdeongelma 

tai sitten jos on vaikka ihan täysin psykoottinen, niin ei tähän 
pysty osallistumaan. Ei se meidän päihteettömyys mitään raivo-
raittiutta tarkoita, se tarkoittaa sitä, että sinä päivänä kun tänne 
osallistuu, niin on selvin päin. Sitten taas niinku se kohderyhmä-
rajaus tulee toisessakin päässä vastaan, tää on kuitenkin tarkoi-
tettu yhteiskunnallisesti vaikeassa asemassa oleville naisille, et 
tämä ei ole harrastus tai puuhastelupaikka kuitenkaan ihan ke-
nelle tahansa naiselle.

Työntekijä kertoo valmennuskeskuksen toimintaideologiasta ni-
meämällä sen palveluita käyttäviä naisiksi ”jotka on kuntoutuksen 
alkuvaiheessa”. Naiset määrittyvät työntekijän puheessa jo kuntou-
tusprosessissa mukana oleviksi, heillä on motivaatiota alkaa tehdä 
jotakin ja miettiä tulevaisuuttaan. Työntekijä ei kuvaa naisia niin-
kään marginaalisen aseman kuin kuntoutujan identiteetin kaut-
ta – he ovat toiminnassa mukana tietyn ajan, osallistuvat toimin-
taan ja jatkavat eteenpäin seuraavalle kuntoutumisen tasolle. Nais-
ten osallisuuden nähdään muodostuvan nimenomaan valmennus-
keskuksen toimintaan osallistumisen kautta. Naisten toimintaan 
osallistumiseen liittyy jo tiettyjä kriteereitä. Työntekijän puheessa 
toiminnan ulkopuolelle rajautuvat sellaiset naiset, jotka eivät ole 
tarpeeksi sitoutuneita kuntoutumiseen tähtääviin toimintoihin. 
Työntekijä määrittelee sellaisiksi naisiksi esimerkiksi akuutissa 
päihdeongelmassa olevat tai psykoottiset henkilöt. Työntekijä rajaa 
puheessaan toiminnan ulkopuolelle myös sellaiset naiset, jotka 
ovat päihtyneinä kyseisenä hetkenä; ”sinä päivänä kun tänne osal-
listuu, niin on selvin päin”.

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan palveluita käyttävien naisten 
tulkintoja. Seuraavassa aineisto-otteessa valmennuskeskuksen toi-
minnallisiin ryhmiin osallistuva nainen kertoo omista kokemuk-
sistaan:
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Ote 6

H: Mitä valmennuskeskuksessa tehdään?
N:  Valmennuskeskuksessa tehdään kaikenlaista, järjestetään stu-

dioita. Olen ollut mukana monessa studiossa eli siel on näitä 
Minun tyylini, Kirjallisuuspiiri, studio Cinema katseltiin eloku-
via, Kivat kahvilat joka oli tosi kiva. Käytiin kaupungilla eri 
runoilijoita haastattelemassa tai siis jututtamassa. Ja valmennus-
keskus on semmonen paikka, että mulla oli semmonen tilanne, 
että asuin asuntolassa, Marjakedossa, ja jonkun ihmeen kautta 
rohkeena tulin valmennuskeskukseen ja se alkoi siitä sitten. 
Mulla oli henkilökohtainen diakoni siellä, kun oli ongelmia, hän 
auttoi mua monessa asiassa. Pikku hiljaa tuli, sinne on helppo 
mennä, matala kynnys, ja sit on tullut paljon tuttuja. Näistä 
studioista vielä, kaikkia en muista, yks on kädentaidot. Kuka 
vaan osaa ja tää on tärkeetä itsetunnolle. Ajattelen tässä asiassa 
hyvin paljon muita myös.

Nainen kertoo, kuinka hänelle valmennuskeskuksen toimintoihin 
osallistuminen ja sitä kautta osallisuuden kokeminen on ensisijaista. 
Hän luettelee useita toiminnallisia ryhmiä, valmennusstudioita, 
joihin hän on osallistunut. Näin nainen määrittelee itsensä aktii-
viseksi toimijaksi. Hän kuvaa kuinka hänen tulonsa valmennus-
keskukseen tapahtui. Hän määrittelee puheessaan oman lähtöti-
lanteensa; asuntolassa asuessaan hän tuli ”rohkeena” mukaan val-
mennuskeskuksen toimintaan. Samalla hän nostaa esiin työnteki-
jän roolin oman osallisuutensa saavuttamisessa. Ilmaus ”mulla oli 
henkilökohtainen diakoni” kertoo siitä, kuinka nainen määrittää 
tärkeäksi sen, että diakoni oli vain häntä varten. Naisen puheessa 
diakonin merkitys korostuu muillakin tavoin: diakoni on auttanut 
monella tavalla arjen asioissa ja ohjannut pikku hiljaa valmennus-
keskuksen ryhmätoimintoihin.

Naisen puheessa rakentuu narratiivi siitä, kuinka hän on siirty-
nyt työntekijän yksilötapaamisista valmennuskeskuksen ryhmä-
toimintoihin, erilaisiin studioihin. Samalla hän tuottaa itsensä 
aktiivisena toimijana, joka on edennyt kuntoutumisprosessissaan 
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ja kartoittanut omaa toimintakykyään erilaisten toiminnallisten 
studioiden avulla. Hän luonnehtii valmennuskeskuksen toimin-
nallisia ryhmiä ilmaisuilla ”helppo mennä, matala kynnys”. Näin 
nainen viestii sitä, kuinka helppoa hänen on tällä hetkellä osallis-
tua valmennuskeskuksen toiminnallisiin ryhmiin. Toiminnalliset 
ryhmät määrittyvät uudella tavalla; hän on löytänyt uusia tuttuja, 
hänen on helppo toimia ryhmissä ja itsetunto on kohonnut ryh-
missä toimiessa.

Seuraavassa aineisto-otteessa eräs nainen kuvaa sitä, miten tär-
keää toiminnallisiin ryhmiin osallistuminen voi olla:

Ote 7

H: Mitä tää toiminta sitten sulle merkitsee?
N:  Te ette tajuukaan, miten paljon se mulle merkitsee. Ei sitä ym-

märrä. Huomaamatta tää on tosi tärkeää. Kun alkaa ajattelee, 
nii sit huomaa, mitä se merkitsee. Tulee hyvä mieli, kun menen 
äidille tai kaverille, ja voi kertoa mitä olen täällä touhunnut ja 
tehnyt. Toi ilmapallon tekeminenkin on konkreettista tekemistä. 
Onhan se hienoa katsoa, mitä saa aikaan. Noin hieno ilmapallo, 
ja sit kun ne saa vielä valmiiksi.

Kuvatessaan toimintaa nainen kertoo siitä, miten muut ihmiset 
eivät voi ymmärtää toiminnan merkitystä hänelle. Nainen puhuu 
siitä, kuinka hyvä mieli hänelle tulee, kun hän voi kertoa äidilleen 
tai kaverilleen siitä, miten hän on osallistunut valmennuskeskuk-
sen toimintoihin. Kertoessaan toiminnasta muille hän samalla tulee 
kertoneeksi paitsi siitä, että hän on löytänyt ohjelmaa päiviinsä, 
myös siitä, että hän kokee kuuluvansa nyt johonkin. Näiden on-
nistumisen kokemusten kautta nainen peilaa nykyistä elämäänsä 
aiempiin tekemisiinsä ja aikaansaannoksiinsa; tämänkaltainen te-
keminen on hänen elämässään uutta. Konkreettisen tekemisen kaut-
ta hän voi osoittaa sekä itselleen että muille onnistumisen koke-
muksia. Nainen nostaa puheessaan esiin konkreettisen saavutuk-
sen, ilmapallon tekemisen. Näin hän määrittää itselleen tärkeäksi 
sen, että saa toiminnassa mukana ollessaan tehdä käsillään asioita 
ja saattaa omat työnsä valmiiksi.
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Aineisto-ote 8 on esimerkki siitä, kuinka valmennuskeskuksen 
toiminnalliset ryhmät ovat seuraava askel tukipisteen toiminnalle. 
Kynnys toimintaan osallistumiseen on jo korkeampi. Haastattelin 
tukipisteen naista ja hän alkoi kertoa valmennuskeskuksen toimin-
nasta.

Ote 8

H: Mitä täällä tukipisteellä tehdään?
N:  Mä en oikeestaan ole käynyt kuin kahvilla ja hakenut postin. 

Olen aika itsenäinen. Mua kauheesti kiinnostaa noi valmennus-
keskuksen puolen harrastukset ja systeemit, mun pitäis ensin 
päästä tästä päihderiippuvaisuudesta eroon, et mä kehtaisin 
lähteä mukaan näihin juttuihin. Mua on kiinnostanut kaikki 
nää, retket ja leff akerhossa, mut kun ei sitä voi, kun on näin 
jälkeisolotilassa.

H: Olisit tullu vaan.
N: Ja yrittänyt olla niin kuin muutkin, just joo.

Nainen kertoo, kuinka hän ei varsinaisesti koe enää kuuluvansa 
tukipisteen asiakkaaksi, muttei ole vielä saavuttanut valmennus-
keskuksenkaan asiakkuutta. Hän puhuu itsensä tukipisteen asiak-
kuudesta ulos sanomalla ”mä en oikeestaan ole käynyt kuin kah-
villa ja hakenut postin”. Tällä hän kuvaa sitä, kuinka hän ei varsi-
naisesti ole tukipisteen asiakas ja tekee eron itsensä ja niiden ih-
misten välille, jotka varsinaisesti käyttävät tukipisteen palveluja. 
Hän määrittelee sekä omaa identiteettiään ”olen aika itsenäinen” 
että tukipisteen ”identiteettiä” mainitsemalla, että tukipiste ei pal-
vele enää hänen tarpeitaan. Sen sijaan hän nostaa esiin valmennus-
keskuksen toiminnan: ”mua kauheesti kiinnostaa noi valmennus-
keskuksen puolen harrastukset ja systeemit”. Nainen ei saa tarvit-
semaansa osallisuutta tukipisteessä, vaan tällä hetkellä hänen tar-
peitaan vastaisivat valmennuskeskuksen harrastukset.

Nainen määrittää valmennuskeskuksen toimintaan osallistumi-
sen esteeksi päihderiippuvuutensa, josta hänen pitäisi päästä ensin 
eroon. Hän tietää toiminnan säännöt, joiden mukaan toimintaan 
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osallistuessa pitää olla selvin päin. Ilmaisu ”kehtaisin” kertoo siitä, 
että ryhmätoiminnassa muut osallistujat pystyvät noudattamaan 
selvin päin olemista, mutta haastateltavalta se ei vielä onnistu. Rep-
liikki ”ja yrittänyt olla niin kuin muutkin, just joo” kertoo, kuinka 
nainen on sisäistänyt toiminnan säännöt siten, että ensin velvolli-
suudet eli pitää olla selvin päin ja sitten vasta oikeudet eli mahdol-
lisuus osallistua valmennuskeskuksen toimintaan. Nainen kuvaa, 
kuinka hän tällä hetkellä katselee valmennuskeskuksen toimintaa 
sivullisena, ulkopuolisena. Hän on ajautunut ristiriitaiseen tilan-
teeseen; yhtäältä häntä kiinnostaisivat valmennuskeskuksen eri-
laiset ryhmät ja toiminnot, mutta toisaalta hän ei voi osallistua, 
koska on ”jälkeisolotilassa”. 

Analysoimistani valmennuskeskuksen työntekijän ja asunnot-
tomien naisten puheista ilmenee, miten haastateltavat rakentavat 
osallisuuden merkityksiä ja asunnottomien naisten identiteettejä 
valmennuskeskuksen toiminnallisten ryhmien vuorovaikutuksel-
listen käytäntöjen kautta. Valmennuskeskuksen työntekijä raken-
taa kuvaa siitä, kuinka naisten identiteettiä määritellään toiminto-
jen käytännöissä ”jo kuntoutuksen alkuvaiheessa” oleviksi. Näin 
työntekijä määrittää valmennuskeskuksen toimintaan sisäänraken-
netun odotuksen naisten osallisuuden kasvamisesta erilaisten stu-
dioiden myötä. Samalla työntekijä kuvailee sitä, kuinka valmennus-
keskuksen toimintaan sisältyy aktiivinen orientaatio. Naiset tar-
vitsevat osallisuutta päästäkseen valmennuskeskuksesta eteenpäin 
esimerkiksi valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen. Kun-
toutujan identiteetti rakentuu tämän osallisuuden myötä. Naisilla 
on oikeus kuntoutujan identiteetissään vaatia itselleen monenlaista 
osallisuutta erilaisissa toiminnallisissa ryhmissä. Samalla toimintoi-
hin osallistuminen tuo lisääntyviä velvollisuuksia naisille; heidän 
pitää olla motivoituneita ja päihteettömiä toimintaan osallistues-
saan. Aineisto-otteessa 6 nainen rakentaa puheessaan identiteet-
tiään studioiden ympärille, jotka muodostavat hänelle arjen toi-
mintaa. Nainen kertoo saavansa tarvitsemansa osallisuuden valit-
semalla studion aina oman tarpeensa mukaan. Aineisto-otteessa 7 
nainen tuottaa myös identiteettiään ryhmätoimintoihin osallistu-
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misen kautta. Konkreettisen tekemisen ja tekemisestä valmistuvien 
tuotosten kautta hän saa arvostusta lähipiiriltään. Aineisto-otteessa 
8 nainen rakentaa puheellaan identiteettiä, johon ei kuulu enää 
tukipisteen asiakkuus, mutta ei vielä myöskään valmennuskeskuk-
sen asiakkuus. Tällä hetkellä hän ei saa tarvitsemaansa osallisuutta 
valmennuskeskuksen toiminnasta, koska ei vielä kykene noudat-
tamaan toiminnan päihteettömyyssääntöä.

Valmentava ja kuntouttava koulutus: 
”Osallisuus oman elämän suunnittelussa ja muutoksessa”

Naisten valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta annetaan luokka-
huoneessa. Opettajan pöytä on edessä ja kymmenen oppilaan 
pulpetit ovat ympyrän muotoisessa ringissä. Seinillä on erilaisia 
esitteitä ja ohjeita työnhakutilanteisiin. Valmentavassa ja kuntout-
tavassa koulutuksessa naiset käyvät opettajan johdolla oppitunneil-
la läpi työelämätietouteen liittyviä asioita. Naiset opiskelevat pa-
kollisia aineita, kuten äidinkieltä, matematiikkaa ja kieliä. He myös 
valitsevat valinnaisia aineita, esimerkiksi liikuntaa tai kädentaitoja. 
Koulutuksessa naiset harjoittelevat työnhakutilanteita; he opette-
levat kirjoittamaan muun muassa ansioluetteloita ja työhakemuk-
sia. Naiset etsivät yhdessä opettajan kanssa itselleen harjoittelupai-
kan, jossa he työskentelevät koulutuksen aikana. Tuntien lisäksi 
naiset voivat sopia opettajan kanssa yksilöohjauskeskusteluja koko 
koulutuksen ajalle.

Seuraavassa työntekijä selvittää toimintaa:

Ote 9

H: Miten naisia voidaan lähinnä auttaa?
T:  Naisten valmentava ja kuntouttava koulutus mahdollistaa sem-

moiset puitteet, että keskinäinen vertaistuki on tärkein mene-
telmä. Mahdollistaa puitteet, että ohjatussa opetuksessa, yksilö-
keskusteluissa ja vertaistuen avulla pääsee miettimään rauhassa 
koko ajan virikkeitä saaden ja tietoa ja omaa taustaansa miettiä 
sitä jatkoa. Sitä, että mikä on se seuraava juttu. Kyllä tää jollakin 
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tavalla auttaa kaikkia, jotka kokee tän omaksi paikakseen. Sillä 
rajauksella, aina joitakin mielenterveyspotilaita tipahtaa.

H: Keitä toiminta ei voi auttaa?
T:  Jos ei oo mitään omaa pienintäkään tavoitetta eikä motivaatioo 

muutokseen. Silloin ei kannata tulla. Pieni kipinä pitää olla ja 
halu muutokseen.

Työntekijä määrittelee valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen 
tarjoavan sellaiset puitteet, joissa ”keskinäinen vertaistuki on tär-
kein menetelmä”. Lähtökohtaisesti koulutettavaan ryhmään vali-
taan siis sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät hyötymään ryhmässä 
toimimisesta. Kuntoutumiseen tähtäävä toiminta jäsentyy työnte-
kijän puheessa seuraavasti; ohjattua opetusta, yksilökeskusteluja 
ja ryhmän tarjoamaa vertaistukea. Näin työntekijä määrittelee eri-
laisia keinoja, joiden avulla naiset pyritään sitouttamaan ja moti-
voimaan työntekijän ehdottamiin tavoitteisiin. Lause ”koko ajan 
virikkeitä saaden ja tietoa ja omaa taustaansa miettiä sitä jatkoa” 
kertoo toiminnan aktivointitavoitteista. Koulutuksessa naisilta vaa-
ditaan osallisuutta oman elämänsä suunnittelussa ja muutoksen 
tavoittelussa; pitää miettiä jo seuraavaa tavoitetta koulutuksen pää-
tyttyä. Työntekijä painottaa, kuinka koulutus auttaa kaikkia ”jotka 
kokee tän omaksi paikakseen”. Tällä työntekijä kuvaa sitä, kuinka 
koulutukseen tulevilla naisilla pitää olla taitoja ja valmiuksia suun-
nitella omaa elämäänsä ja samalla myös valmiuksia muuttaa sitä. 
Vain näin naiset voivat saada ryhmässä vertaistukea. Työntekijä 
rajaa valmentavan ja kuntouttavan toiminnan ulkopuolelle sellai-
set naiset, joilla ei ole tarpeeksi motivaatiota toimintaan ja viita-
tessaan joidenkin mielenterveyspotilaiden tipahtamiseen hän tuot-
taa myös mielenterveysongelmaiset potentiaalisesti vaikeaksi asia-
kasryhmäksi.

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan palveluita käyttävien naisten 
tulkintoja. Valmentavassa koulutuksessa asioiva nainen kertoo 
siitä, minkälaisena hän näkee koulutuksen toiminnan:



244

Ote 10

H: Mitä täällä valmentavassa koulutuksessa tehdään?
N:  Täällä niinku, täähän on siis kuntouttava ja siis tämmönen niin 

just se, et jos on kauan siitä, kun on ollut töissä tai jos ei oo 
ammattia, niin voi ruveta miettiin sitten sitä, et mihin suuntais 
sitten. Tässä on tämmöisiä perusjuttuja ihan elämänhallintaan 
liittyviä kursseja ja sitten tää ammatinvalintaa ja voi mennä 
vaikka ammatinvalintaohjaajalle. Oppimiseen liittyviä asioita, 
että miten parhaiten oppii. Et niitä on käyty läpi ja ne on musta 
tosi mielenkiintoisii. Sit on välillä sellaisia muistitestejä ja sit 
näitä atk-taitoja, niinku ihan perusjuttuja. Sit on niinku englan-
tia ja sit on valinnaisia aineista.

H: Mitä odotuksia sulla on tän valmennuskeskuksen suhteen?
N:  Mun omat tavoitteet on ollut se, et mä haluun päivärytmin. Ja 

tota vähän palauttaa mieleen asioita, mitä tarvii ylipäätänsä yh-
teiskunnassa. Mulla on muutamia vuosia aikaa, kun mä olen 
viimeks töissä ollu. Mä olen niinku kuntoutumassa.

Nainen kuvaa valmentavan koulutuksen toimintaa luonnehtimalla 
”täähän on siis kuntouttava”. Näin sanoessaan hän tulee määritel-
leeksi sitä, mitkä ovat toimintaan osallistuvien naisten lähtökohdat: 

”kauan siitä, kun on ollut töissä tai jos ei oo ammattia”. Samalla 
nainen tulee kertoneeksi, kuinka tässä elämäntilanteessa olevien 
naisten on suunniteltava elämäänsä eteenpäin: ”ruveta miettiin 
sitten sitä, et mihin suuntais sitten”. Nainen hahmottaa oman kun-
toutumisensa seuraavaksi vaiheeksi elämän suunnittelun, joka 
tapahtuu valmentavan koulutuksen toimintojen kautta: elämän-
hallintaan liittyviä kursseja, ammatinvalintaa, käyntejä ammatin-
valintaohjaajalla ja oppimiseen liittyviä tekniikoita.

Nainen kertoo, kuinka hän on itse motivoitunut valmentavan 
koulutuksen toimintoihin. Samalla hän käyttämällä sanaa ”musta” 
yksilöi oman osallisuuden kokemuksensa toiminnasta. Hän painot-
taa puheessaan sitoutuneisuuttaan kuntoutumiseen viittaamalla 
omien taitojensa kehittymiseen. Hän listaa puheessaan vielä tarkem-
min, mitä taitoja hän on kurssilta oppinut: atk-taitoja, englantia ja 
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valinnaisia aineita. Näiden taitojen avulla hän pyrkii saavuttamaan 
omat osallisuuden tavoitteensa. Ensimmäiseksi tavoitteekseen hän 
nostaa päivärytmin löytämisen. Tällä hän viittaa elämänhallinta-
taitojensa vahvistamiseen. ”Palauttaa mieleen asioita, mitä tarvii 
yhteiskunnassa” kertoo siitä, kuinka hän kuntoutuksen avulla vah-
vistaa omaa osallisuuttaan yhteiskunnassa. Yhteiskunnallista osal-
lisuutta saavuttaakseen hän ”tarvii” tiettyjä taitoja, jotka hänen on 
palautettava mieleen koulutuksen avulla. Kyseiset taidot hän liittää 
työelämäntaitoihin: ”mulla on muutamia vuosia aikaa, kun mä 
olen viimeks töissä ollu”. Tällä hän sitoo itsensä jo aiemmin esittä-
määnsä luonnehdintaan siitä, kenelle kurssi on tarkoitettu. Sano-
malla ”mä olen niinku kuntoutumassa” hän määrittää yhteiskun-
nallisen osallisuuden saavuttamisen prosessiksi, jossa yhtenä vai-
heena on kuntoutumiseen osallistuminen. Samalla hän ilmaisee, 
kuinka hän ei ole tässä kuntoutumiseen tähtäävässä prosessissa 
enää alussa, vaan hän on jo jossain vaiheessa.

Seuraava aineisto-ote kuvaa, kuinka nainen määrittää osallisuu-
tensa oman elämänsä suunnittelussa vahvistuneen valmentavan 
koulutuksen aikana.

Ote 11

H:  Mitä tää valmentavan koulutuksen toiminta on merkinnyt sulle?
N:  Kyl se on merkinnyt mulle heräämistä pikku hiljaa siihen, että 

on jotenkin enemmän mukana tässä elämässä tai siis ehkä yh-
teiskunnassa. Mä oon niinku sillee, mulla on keskivaikee ma-
sennus ja tää on ollu tarpeeksi hidasta, et mä oon aika hyvin 
jaksanut käydä täällä. On voinut sillee omassa tahdissa edetä. 
Tääl on turvallinen olo. Et musta tuntuu, et mulla ei oo pakko 
olla täällä.

Nainen määrittää puheessaan kuinka hän on valmentavan koulu-
tuksen avulla ”jotenkin enemmän mukana tässä elämässä”. Hänen 
osallisuutensa oman elämän suunnittelussa on koulutuksen myötä 
vahvistunut. Mukana olo tässä elämässä ” tai siis ehkä yhteiskun-
nassa” on kehittynyt eli valmentavan koulutuksen avulla myös hä-
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nen yhteiskunnallinen osallisuutensa on vahvistunut. Ilmaisu ”kes-
kivaikee masennus” kertoo siitä, kuinka hänen taustalleen valmen-
tava koulutus on ”ollu tarpeeksi hidasta”. Koulutuksen sopiva rytmi 
on mahdollistanut juuri hänen tarvitsemansa osallisuuden, hän on 
voinut edetä omassa tahdissaan oman taustansa mukaisesti.

Nainen hahmottaa ”omassa tahdissaan etenemisen” niin, että 
kuntoutuja on koulutuksen tavoitteiden mukaisesti oman elämänsä 
subjekti. Tämä subjektius vaatii naisen mukaan sitä, että osaa vaa-
tia muutosta elämässään oman osallisuuden kautta. Samalla vaa-
dittava muutos tuo esiin koulutukseen liittyvän jännitteen. Naisen 
kertomuksessa valmentava koulutus tarjoaa hänelle turvallisen 
olon oman elämänsä suunnittelussa. Naisen ei tarvitse olla kun-
toutujana täydellinen oman elämänsä subjekti. Repliikki ”mulla ei 
ole pakko olla täällä” kertoo siitä, kuinka nainen määrittelee toi-
mintaan osallistumisensa perustuvan vapaaehtoisuuteen.

Seuraava aineisto-ote kuvaa, kuinka valmentavassa koulutuk-
sessa kynnys osallisuuden kokemiseen on korkeampi kuin tukipis-
teellä tai valmennuskeskuksessa. Toimintaan osallistuvan naisen 
pitäisi olla osallinen oman elämänsä suunnittelussa ja tarvittaessa 
valmis muutokseen.

Ote 12

H:  Onks jotain mihin haluaisit muutosta tän koulutuksen suh-
teen?

N:  Ehkä se, et täs tulee työharjoittelu. Niin se on ollut mulle hen-
kilökohtaisesti ongelmallisempi juttu. Koska mä en todellakaan 
tässä kohtaan tiedä, et mitä mä haluun. Toisaalta pitäisköhän 
tän olla pidempi, tai en tiedä sitte. Mä en oo ainakaan kokenut, 
et olisin mitenkään hirveen hyvin valmistautunut harjoitteluun, 
ehkä se on musta itestä kiinni.

Nainen toteaa valmentavaan koulutukseen liittyvän työharjoitte-
lun olleen ”henkilökohtaisesti ongelmallisempi juttu”. Valmenta-
van koulutuksen tavoitteena on, että naiset suorittavat koulutuksen 
aikana työharjoittelun. Todetessaan, että ”en todellakaan tässä koh-
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taan tiedä, et mitä mä haluun” nainen tuottaa itsensä epävarmaksi 
oman elämänsä suunnittelussa. Nainen paikantaa oman epävar-
muutensa liian nopeaan kurssin etenemiseen. Hän arvioi, kuinka 
kuntoutumisen prosessiin pitäisi kuulua ehkä enemmän valmis-
tautumista ennen työharjoitteluun osallistumista. Hän kuitenkin 
ottaa vastuun omasta epävarmuudestaan itselleen sanomalla ”ehkä 
se on musta itestä kiinni”. Tällä hän viestittää, kuinka hän on val-
mentavan koulutuksen orientaation mukaisesti sisäistänyt kuntou-
tujan identiteetin ja sitä kautta määrittelee, että osallisuus omasta 
elämästä ja muutoksesta on lopulta hänestä itsestään kiinni.

Analysoimistani valmentavan koulutuksen työntekijän ja asun-
nottomien naisten puheista ilmenee, miten haastateltavat rakenta-
vat osallisuuden merkityksiä ja asunnottomien naisten identiteet-
tiä valmentavan koulutuksen työelämävalmiuksien tuottamisen 
kautta. Valmentavan koulutuksen työntekijä painottaa puheessaan, 
kuinka toiminnassa tavoitellaan naisten vahvistuvaa yhteiskunnal-
lista osallisuutta keskinäisen vertaistuen avulla ja koko ajan jatkoa 
suunnitellen. Toiminnan kautta naisille tulee tietynlaisia oikeuksia; 
he saavat oppia sellaisia tietoja ja taitoja, joilla he selviytyvät yh-
teiskunnassa. Samalla toimintaan osallistuvien naisten velvollisuu-
det kasvavat; heiltä vaaditaan aktiivista osallisuutta oman elämänsä 
suunnittelussa ja tarvittavan muutoksen tavoittelussa. Puhe raken-
taa naisille identiteettiä, jossa ollaan ikään kuin matkalla kohti 
täysivaltaista kansalaisuutta. Aineisto-otteessa 10 nainen rakentaa 
puheessaan matkalla olevan kuntoutujan identiteettiä kertoessaan 
siitä, kuinka hän on valmentavan koulutuksen avulla oppinut eri-
laisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee saavuttaakseen osallisuutta 
yhteiskunnassa. Aineisto-otteessa 11 nainen rakentaa puheessaan 
sellaista identiteettiä, joka rakentuu oman vapaaehtoisen toimin-
taan osallistumisen kautta. Hän on herännyt tavoittelemaan oman 
elämänsä suunnittelun lisäksi myös yhteiskunnallista osallisuutta. 
Aineisto-otteessa 12 nainen rakentaa puheessaan epävarman kun-
toutujan identiteettiä. Hän ei ole vielä valmis ottamaan seuraavaa 
askelta, joka olisi valmentavaan koulutukseen sisältyvä työharjoit-
telu. Valmentava koulutus kestää vain tietyn ajan ja se tuo naiselle 
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epävarmuutta. Jo hetken kuluttua naisen pitäisi toimia itsenäises-
ti ja olla omaksunut koulutuksen tarjoamat työelämävalmiudet.

Identiteetit, osallisuus ja palveluketjun lupaus

Naistyö määrittelee itsensä asunnottomien naisten kuntoutumi-
seen tähtääväksi palveluketjuksi, jossa naiset siirtyvät portaalta 
toiselle kohti ”normaalia” yhteiskuntaa. Asunnottomien naisten 
näkökulmasta kyse voi olla naistyön eri toimintojen avulla portait-
tain etenevästä poluttamisesta omaan itseen, uudenlaisesta tulkin-
nasta omasta itsestään ja elämäntavastaan (ks. Granfelt 2004, 23). 
Naistyön instituution näkökulmasta kyse voi olla sosiaalityöllisestä 
interventiosta asunnottomien naisten tilanteeseen, jossa polutta-
minen nähdään portaittain etenevänä ja muutokseen tähtäävänä 
kuntoutumisena. Tällöin poluttamisella tavoitellaan naisten asun-
nottomuuteen liittyvien ominaisuuksien muuttamista. (ks. Vanhala 
2005, 104.) Molemmista näkökulmista naistyön palveluketjua voi 
ymmärtää identiteetin käsitteen avulla, jolloin naistyötä voidaan 
tarkastella identiteetin muutostyönä. Naistyön työntekijöiden ja 
palveluita käyttävien naisten haastatteluista käy selville se, että nais-
työn eri toimintoihin sisältyy erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, 
joiden ympärille naiset ja työntekijät rakentavat asunnottoman 
naisen identiteettiä.

Työntekijät ja naiset tuottavat puheellaan identiteettejä ja niihin 
liittyviä osallisuuden odotuksia, jotka on sidottu naistyön toimin-
nassa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Identiteettien ja osallisuuden 
rakentamisessa ei ole eriäänisyyttä. Työntekijät ja asunnottomat 
naiset määrittävät ne varsin samalla tavalla. Eriäänisyyden puute 
ilmaisee sitä, miten asunnottomat naiset paikantavat naistyön eri 
toimintoihin liittyvät identiteetit, vaikka eivät itse kyseisessä toi-
minnossa tätä identiteettiä ja siihen liittyvää osallisuutta saavut-
taisikaan. Tukipiste toimii naisten identiteetin rakentamisen ensi 
askeleena, jossa naisille rakennetaan autettavan ja kohdattavan 
identiteettiä. Tämä identiteetti mahdollistaa sen, että naiset voivat 
määritellä itse omat osallisuuden tasonsa jokapäiväisten asioiden 
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hoidossa. Kaikilla naisilla on oikeus osallistua tukipisteen toimin-
toihin, mutta heillä ei ole selkeitä kuntoutumiseen liittyviä velvol-
lisuuksia. Valmennuskeskus toimii palveluketjun seuraavana as-
keleena, jossa naisille rakennetaan toimintaan osallistuvan identi-
teettiä. Tähän identiteettiin on jo sisään rakennettu ajatus naisten 
kuntoutujan positiosta. Valmennuskeskuksen toimintoihin osal-
listuvat naiset ovat oikeutettuja saamaan osallisuutta toiminnallis-
ten studioiden kautta. Samalla toimintoihin osallistuminen tuo 
naisille kuitenkin lisääntyviä velvollisuuksia, toimintaan on osal-
listuttava motivoituneena ja päihteettömänä. Valmentava ja kun-
touttava koulutus toimii ylimmällä askeleella, jossa naisille raken-
netaan yhteiskuntaan integroituvan identiteettiä. Tähän identiteet-
tiin sisältyy ajatus yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistumisesta 
työelämävalmiuksien kautta. Valmentavaan koulutukseen osallis-
tuminen tuo naisille tietynlaisia yhteiskuntaan liittäviä oikeuksia. 
He saavat oppia työelämään liittyviä tietoja ja taitoja, joilla he pär-
jäävät yhteiskunnassa. Samalla toimintaan osallistuvien naisten 
velvollisuudet kasvavat. Heiltä vaaditaan aktiivista osallisuutta oman 
elämänsä suunnitteluun ja tarvittavan muutoksen tavoitteluun. (ks. 
Taulukko.)

Taulukko: Naistyön palveluketjun asunnottomille naisille rakentamat 
identiteetit ja osallisuuden odotukset
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Tukipiste
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Valmentava ja 
kuntouttava 
koulutus

Identiteetti

Autettavan ja koh-
dattavan identiteetti

Toimintaan osallistuvan 
identiteetti

Yhteiskuntaan 
integroituvan 
identiteetti

Osallisuuden odotukset

Osallisuus arkisten 
asioiden hoitoon ja 
toimintaan oman 
orientaation mukaisesti

Osallisuus toiminnallisiin 
ryhmiin motivoituneena 
kuntoutujana 

Osallisuus työelämä-
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tähtäimenä oman 
elämän muutos
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Voiko naistyön eri toiminnoissa rakentuvista identiteeteistä ja 
osallisuuden odotuksista sanoa jotakin naistyön palveluketjujat-
kumosta? Cecilia Löfstrand (2005, 45–51) on tulkinnut kuntoutu-
miseen tähtäävän ketjun asunnottomien ihmisten uralla etenemi-
senä. Asumiseen tähtäävä toiminta nähdään prosessimaisena por-
taittain etenemisenä. Uran alimmalla portaalla on hoitoa vaativa 
ihminen. Seuraavalla portaalla urallaan edennyt ihminen tekee jo 
yhteistyötä sosiaalityön kanssa. Uransa seuraavalla portaalla ihmi-
sellä on kunnallinen asunto. Ylimmällä portaalla on ihminen, jolla 
on jo asunto yksityisiltä markkinoilta. Samansuuntaista etenemis-
tä tavoitellaan myös naistyön palveluketjussa, jossa pyritään kat-
kaisemaan asunnottomien naisten asunnottomuuden polkua. Nais-
ten asumisen ura kehittyy identiteetin rakentumisen ja osallisuu-
den odotusten myötä; alimman portaan asunnottomasta on nais-
työn ylimmällä portaalla rakentunut työkykyinen kansalainen. 
Tämä asumisen uran tavoittelu on instituution näkökulmasta suun-
nitelmallista ja ajatus naistyön seuraavasta tasosta pidetään yllä 
identiteetin rakentamisen avulla.

Käytännön kannalta olennainen kysymys on se, kulkevatko sa-
mat naiset konkreettisesti ylöspäin tätä naistyön rakentamaa pol-
kua. Asunnottomien naisten puheesta on luettavissa se, kuinka he 
ymmärtävät naistyön toiminnot palveluketjumaisena portaikkona, 
mutta eivät silti välttämättä itselleen rakenna toimintojen mukaista 
polkumaista uraa pois asunnottomuudesta. Vaikka naistyö kuva-
taan virallisesti palveluketjumaiseksi portaikoksi, eivät työntekijät 
käytännössä edellytä naisilta systemaattista uralla etenemistä. Etno-
grafi sen kenttätyön pohjalta voin sanoa, että naisilla on mahdolli-
suus olla naistyön toiminnoissa oman mielensä mukaan ja viettää 
pitkiäkin aikoja samoissa toiminnoissa. Naistyössä mahdollistetaan 
myös se, että naiset voivat tarvittaessa palata alemmalle portaalle. 
Naiset voivat lisäksi olla useassa toiminnossa mukana yhtä aikaa.

Naistyötä tehdään yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa on sel-
vää tilausta identiteettien muokkaamiseen perustuvalle työotteelle. 
Jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa yksilöllistymisen prosessit 
ovat saaneet aikaan sen, että itsensä luomisesta on tullut refl eksii-
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vinen projekti (Ferguson 2001, 50). Oman elämän suunnittelu ja 
identiteetin tietoinen rakentaminen ovat nousseet elämänpolitii-
kan myötä avainasemaan. Naistyö toimii paikkana, jossa asunnot-
tomat naiset voivat suunnitella omaa elämäänsä ja valmistautua 
kohtaamaan uusia mahdollisuuksia tai ongelmia. Samalla naistyö 
eri toiminnoillaan mahdollistaa sen, että asunnottomat naiset voi-
vat kehittää elämässään tarvitsemiaan kykyjä ja omaa osallisuut-
taan. Toisaalta naistyö palveluketjullaan rakentaa valmiin mallita-
rinan siitä, mihin suuntaan naisten pitäisi elämäänsä suunnitella 
ja identiteettiään rakentaa (ks. esim Ferguson 2001, 42). Vaikka 
naiset ovat vapaita liikkumaan naistyön eri toiminnoissa, mikäli 
täyttävät kyseiseen toimintaan liittyvät ehdot ja identiteettiodotuk-
set, niin naistyön palveluketju kuitenkin määrittelee melko selkeäs-
ti identiteettipyrkimysten raamit. Samalla naisten identiteetin ra-
kentaminen nähdään lopulta olevan naisten itsensä vastuulla; nais-
työn palveluketju tarjoaa vain mahdollisuuden erilaisiin osalli-
suuksiin.

Naistyön portaittain etenevään palveluketjuun liittyy myös pyr-
kimys liittää asunnottomia naisia yhteiskuntaan inkluusion eli 
mukaan ottamisen avulla (ks. esim Juhila 2006; Helne 2002). Jo-
kaisella naistyön portaalla vaatimukset naisia kohtaan kasvavat ja 
naisten identiteettiä rakennetaan tavoitellen yhteiskunnallista akti-
voitumista. Näin naistyö palveluketjullaan toimii ammatillisena 
interventiona, jossa tavoitellaan naisten asunnottomuuden polku-
jen katkaisemista. Naistyössä pyritään kuntouttavan toiminnan 
avulla rakentamaan naisille työelämään kiinnittyneitä identiteet-
tejä. Samalla työelämävalmiuksien vahvistamisen nähdään olevan 
keino katkaista naisten asunnottomuutta.

Tärkein kysymys on lopulta se, millaisena naistyön palveluketju-
jatkumo näyttäytyy palveluiden kohteena oleville asunnottomille 
naisille. Palveluketjujatkumo kertoo siitä, että asunnottomien nais-
ten ei nähdä tällaisenaan olevan riittävän hyviä kansalaisia, vaan 
heidän identiteettiään on rakennettava yhä uudelleen toimintojen 
aikana. Tukipiste naistyön ensimmäisenä askeleena mahdollistaa 
kaikille asunnottomille naisille identiteetin rakentamisen ja mah-
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dollisuuden osallisuuteen. Samalla tukipiste aloittaa naistyön ra-
kentaman palveluketjun, josta alkaa asunnottomien naisten kun-
toutusketju. Ylimmälle askeleelle valmentavaan ja kuntouttavaan 
koulutukseen selviytyvät vain kuntoutuskykyisimmät naiset, sekä 
sellaiset naiset, jotka ovat rakentaneet identiteettiään tehokkaim-
min naistyön vuorovaikutuksellisissa käytännöissä. Jääkö muiden, 
kuntoutumisen kriteerit täyttämättömien, kohtaloksi juuttuminen 
asunnottomuuteen vailla toivoa paremmasta? Entä ”palkitaanko” 
kuntoutumiskykyisimmät paikalla työelämässä tai omalla asun-
nolla vai tulevatko tässä rakenteelliset, naistyön ulottumattomissa 
olevat tekijät vastaan?
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Artikkelissa tarkastelen kolmannen sektorin kolmivuotista kehittämisprojektia työntekijöiden kirjoittaman 
päiväkirjan avulla. Projektimaiseen työskentelyyn sisältyy elinkaarimainen ajattelu. Työntekijöiden piti pe-
rustella toimintaa paitsi asiakkailleen, taustaorganisaatiolleen, yhteistyötahoilleen ja rahoittajilleen myös 
itselleen: täyttääkö toimintamme sille asetetut odotukset. Tulkitsen projektin alkua ja loppua selonteon 
käsitteen näkökulmasta. Ymmärrän selonteot arjessa tapahtuvaksi toiminnaksi, jolla työntekijät perustelevat 
työn tekemistä. Työntekijöiden selonteot muuttuivat projektin aikana. Päiväkirja osoittaa, kuinka projektin 
alussa työntekijät raportoivat asiakkaiden etsimisestä ja projektin lopussa työntekijät pyrkivät osoittamaan, 
miten merkityksellistä toiminta oli ollut asiakkaille ja heidän huolenaan oli, miten asiakkaille käy projektin 
jälkeen. Selontekojen ristiriitaisuus kertoo siitä, kuinka projektiyhteiskunnassa on monenlaisia haasteita. 
Keskeinen kysymys on, miten määräaikainen projekti voi vastata asiakkaiden pitkäaikaisiin tarpeisiin. Pro-
jekti luo itse asiakassuhteensa, mutta mitä asiakkaille käy projektin jälkeen. 

Tässä artikkelissa paneudun erään 
kolmannella sektorilla toimivan järjes-
tön kehittämisprojektin kolmivuotiseen 
elinkaareen. Projektina toiminut Naisten 
keskus oli suunnattu yhteiskunnallises-
ti vaikeassa asemassa oleville, erityisesti 
asunnottomille naisille. Naisten keskuk-
sen toiminta-ajatuksena oli luoda uutta, 
tuoda uudenlaisia työkäytäntöjä ja mene-
telmiä yhteiskunnassa vaikeassa asemassa 
olevien naisten kanssa työskentelyyn. Kun 
tarkoituksena oli monipuolistaa tietylle 
asiakasryhmälle kohdennettuja palveluita, 
voidaan tämänkaltaista kehittämisprojek-
tia pitää esimerkkinä tavallisesta sosiaa-
lialan projektista (ks. esim. Toikko 2012, 
64).1

Tarkastelen projektia työntekijöiden nä-
kökulmasta. Aineistona on työntekijöi-
den projektin ajan yhteisesti kirjoittama 
päiväkirja. Työntekijöiden oli osoitettava 
määräaikaisen projektin tarpeellisuus ja 
merkityksellisyys niin asiakaskohderyh-
mälle, toiminnan rahoittajille kuin yh-
teistyökumppaneille. Keskityn artikke-
lissa siihen, miten työntekijöiden itsensä 
ja projektin tarpeelliseksi tekeminen ja 
sen jatkuva pohdinta ovat läsnä päivä-
kirjamerkinnöissä. Tarkastelen aineistoa 
selonteon käsitteen avulla. Analyysin pai-
nopiste on siinä, millaisia työntekijöiden 
selonteot ovat projektin alussa ja miten ne 
muuttuvat toiminnan aikana. Ennen ana-
lyysia tarkastelen sitä, millaisessa toimin-
taympäristössä työntekijät työskentelevät 
ja mihin sosiaalialan kehittämisprojekti 
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yhteiskunnassa sijoittuu. Lopuksi pohdin, 
mitä työntekijöiden selonteot viestivät 
määräaikaisesta sosiaalialan kehittämis-
projektista ja millaisia mahdollisuuksia 
projekti antaa asiakkaina ja yhteiskunnal-
lisesti vaikeassa asemassa oleville naisille. 
Vaikka tutkimukseni keskittyy yhteen 
projektiin, kertovat työntekijöiden selon-
teot laajemminkin parin viimeisen vuo-
sikymmenen aikana sosiaalialalla – kuten 
yhteiskunnassa muutenkin – yleistyneestä 
projektimaisesta työskentelystä (ennakolta 
määriteltyine alkuineen ja loppuineen) 
sekä tällaiseen työskentelyyn liittyvistä 
erityisistä näyttöpaineista ja ongelmista 
niin työntekijöiden kuin projektien asi-
akkaidenkin näkökulmista. 

Suomessa 1990-luvun laman myötä alet-
tiin esittää näkemyksiä, että julkisella sek-
torilla ei ollut varaa sosiaalipalveluiden 
laajentamiseen. Sosiaalipalveluissa etsittiin 
uudenlaista tapaa lähestyä sosiaalipalvelui-
den tuotantoa. Myös Suomen liittyminen 
Euroopan unioniin ja uusi julkishallinto-
ajattelu toivat sen, että paikallistoimijoi-
den ja niiden luomien sopimusyhteisöjen 
on ollut mahdollista hakea erillisrahoi-
tusta palveluiden ja palvelujärjestelmien 
kehittämiseen. Tämä toiminta on ollut 
projektimuotoista ja perustunut paikallis-
tason toimijoiden yhteistyöhön. (Alavaik-
ko 2006, 50.) Kolmannen sektorin mer-
kitys kasvoi ja projektit saivat rahoitusta 
sekä Raha-automaattiyhdistykseltä että 
Euroopan rakennerahastolta. Palveluis-
sa keskityttiin räätälöityyn ja liikkuvaan 
työotteeseen sekä matalaan organisaatio-
rakenteeseen, jossa ei ollut virastomaisuu-
den piirteitä. (Toikko 2012, 64.) Kolman-
nen sektorin projektit monipuolistivat 
sosiaalipalveluita. Alettiin puhua myös 
niin sanotusta projektiyhteiskunnasta 
(Rantala & Sulkunen 2006, 7−14). Muu-
toksen myötä erityisryhmien palvelut, esi-

merkiksi asunnottomille suunnatut palve-
lut, mielletään yhä enemmän kolmannen 
sektorin toiminta-alueeseen kuuluviksi ja 
niitä toteutetaan usein projektimuotoises-
ti.2 Projektien vahvuutena pidetään sitä, 
että ne ovat kohdennettu tiettyjen ongel-
mien ratkaisemiseen. 

Projektilla tarkoitetaan kertaluonteista ja 
tavoitteellista tehtäväkokonaisuutta, jonka 
avulla pyritään luomaan uusi, aiempaa pa-
rempi toimintatapa (Paasivaara ym. 2011, 
18). Projektimaiseen työskentelyyn sisäl-
tyy elinkaarimainen ajattelu ja projektit 
ovat selvästi jaettavissa erilaisiin vaiheisiin: 
suunnittelu, käynnistys, toimeenpano ja 
jälkikäteisarviointi. Elinkaaren hallinta on 
siten projektien keskeinen tehtävä: mi-
ten saavutetaan ennalta asetetut tavoitteet 
tietyn ajan kuluessa? Projektin onnistu-
minen ja laadun tarkkaileminen vaatii 
jatkuvaa pohdintaa projektin prosessista; 
mitä projektin arjessa tehdään, jotta saa-
daan aikaan haluttu lopputulos. (Virta-
nen 2000, 31,177.) Tutkimuskohteeni 
Naisten keskus on edellä kuvatun pro-
jektiyhteiskunnan tyypillinen ilmentymä, 
joka pyrki aiempaa parempiin toimin-
tatapoihin tietyn ajanjakson eli kolmen 
vuoden aikana. Sen rahoittajina toimivat 
diakoniatyön organisaatio sekä eräs yleis-
hyödyllinen yhdistys. Vaikka projekti oli 
alun perin määräaikainen, sen toiminta 
pyrittiin kehittämään niin, että se voisi 
jatkossa integroitua osaksi organisaation 
pysyvää toimintaa. Toiminnan vakiinnut-
taminen kuuluu usein sosiaalialan projek-
tien tavoitteisiin. Projektin tuli noudattaa 
diakoniatyön periaatteita, työntekijöi-
den työtä ohjasivat diakoniatyön eettiset 
periaatteet, ja työskentelyn lähtökohtana 
oli asiakkaiden kokonaisvaltainen koh-
taaminen (ks. esim. Banks 2004; Talentia 
2012). Projektin tarkoituksena oli olla 
täydentämässä diakoniatyön organisaati-
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on tuottamien palveluiden kokonaisuutta. 
Diakoniatyön organisaatio vaati projek-
tilta vuosikertomukset. Yleishyödyllinen 
yhdistys toisena rahoittajana seurasi pro-
jektin aikana kustannusten, aikataulun ja 
toiminnan laajuuden toteutumista sekä 
tarkkaili myönnettyjen avustusten tarkoi-
tuksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vai-
kuttavuutta. Yhdistyksen seurannan pää-
asiallisia työkaluja olivat projektin väli- ja 
loppuraportit (Ray 2012).

Naisten keskuksen työntekijät perusteli-
vat työtään ja tekivät sitä ymmärrettäväksi 
tilanteessa, jossa heiltä edellytettiin pro-
jektille asetettujen tavoitteiden saavutta-
mista sekä näyttöjen antamista toiminnan 
tuloksellisuudesta ja vaikuttavuuslähtöistä 
työorientaatiota (Rajavaara 2007, 15−16). 
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäk-
si lähtökohtana oli – diakoniatyön peri-
aatteiden mukaisesti – työskennellä yh-
teiskunnan kaikkein huono-osaisimpien 
parissa, joilla on pitkäaikaisia ongelmia. 
Projekti oli osa suurta suomalaista diako-
niaorganisaatiota, joka on viime vuosina 
erikoistunut huono-osaisimmille suun-
nattujen palveluiden tuottamiseen. (Mal-
kavaara 2007, 48.) Projektin tarkoitukse-
na oli tuottaa sellainen ”olemisen paikka” 
yhteiskunnallisesti vaikeassa asemassa ole-
ville naisille, joilta muut paikat ovat sulke-
neet ovensa ja jotka eivät ole saaneet tar-
vitsemaansa apua julkisissa järjestelmissä. 

NAISTEN KESKUS JA PÄIVÄKIRJA-AINEISTO

Naisten keskus toimi projektina vuosina 
2005−2007. Se oli osa diakoniaorgani-
saation luomaa naistyön kokonaisuutta. 
Naistyön viisi eri toimintamuotoa muo-
dostivat yhdessä palveluketjun yhteis-
kunnallisesti vaikeassa asemassa olevien 
naisten tarpeisiin. Ensi askel oli asunnot-

tomien tukipiste ja viimeisellä askeleella 
etsittiin naisille työ- ja harjoittelupaikkoja. 
Naisten keskuksen toimintaan oli mah-
dollista osallistua kaikilla askelmilla, mutta 
toimintaan osallistumiseen oli omat vaati-
muksensa. Naisten keskuksen tarkoituk-
sena oli täydentää naistyön kokonaisuutta 
ja juurruttaa uudenlaisia toimintoja nais-
ten kanssa työskentelyyn. Kohderyhmäksi 
oli määritelty pääkaupunkiseudulla asu-
vat, yhteiskunnallisesti vaikeassa asemas-
sa olevat naiset, kuten mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujat, asunnottomat ja maa-
hanmuuttajat. Tilastojen mukaan asiak-
kaina käyneet naiset olivat 18−65-vuoti-
aita, joista suurin osa oli 36−45-vuotiaita. 
Tilastoissa näkyy, että Naisten keskuksen 
toiminnan aikana naisten käyntimäärä oli 
2788 kertaa. Sama nainen saattoi osallistua 
moneen ryhmätoimintaan eli hänet huo-
mioitiin laskennassa useampaan kertaan. 

Naisten keskuksen tila oli suunniteltu 
olohuonemaiseksi kodinomaiseksi ym-
päristöksi, jossa oli piano, tietokone, om-
pelukone sekä pöytätiloja muille harras-
temahdollisuuksille. Keskus oli avoinna 
arkisin klo 10.00−13.00. Tehtävänä oli 
valmentaa kaikenikäisiä naisia löytämään 
tasapainoinen ja hallitseva ote elämästään, 
työstään ja opiskelustaan. Toimintaan oli 
mahdollista osallistua omien voimavaro-
jen mukaisesti. Projektin toimintaan sisäl-
tyi sekä yksilötapaamisia työntekijöiden 
kanssa että ryhmämuotoisia toimintoja. 
Työntekijöiden haastattelujen mukaan 
yksilötapaamisilla pyrittiin kartoittamaan 
asiakkaiden elämäntilannetta sekä aloit-
tamaan Naisten keskuksen tarjoama val-
mennus ja ryhmämuotoinen toiminta. 
Toiminnalliset ryhmät eli valmennusstu-
diot olivat asiakkaiden käyttämiä päivä-
toimintoja. Naisten keskuksen toimintaa 
kuvaavien esitteiden mukaan valmennus-
studioiden tarkoituksena oli antaa naisil-
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le vertaistukea sekä vahvistaa arkielämän 
taitoja ja itsetuntoa. Valmennusstudiot 
olivat samalla naisille suunnattuja harras-
temahdollisuuksia, kuten tanssia, käden-
taitoja ja kauneudenhoitoa. Asiakkaiden 
yhteiskunnallista osallisuutta edistävässä 
valmennuksessa pyrittiin löytämään nai-
sille koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja. 
(Naisten keskus 2005.)

Tutkimusaineistoni muodostuu Naisten 
keskuksen työntekijöiden kirjoittamasta 
päiväkirjasta. Työntekijät pitivät päiväkir-
jaa kuvatessaan päivittäisiä työkäytäntö-
jään. Päiväkirjaa kirjoitettiin toiminnan 
alusta alkaen maaliskuulta 2005 lokakuul-
le 2007. Työntekijät kirjoittivat päiväkirjaa 
tietokoneelle ja sivuja oli yhteensä 100. 
Päiväkirjaan kirjoittivat projektipäällikkö, 
projektin työntekijät ja opiskelijaharjoit-
telijat (kaikki naisia). Projektin työntekijät 
olivat sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia: lähihoitajaksi ja sosionomiksi 
valmistunut, sairaanhoitaja-diakonissaksi 
ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmis-
tunut. Aloittaessaan päiväkirjan kirjoitta-
mista työntekijöillä ei ollut selvää ajatusta 
siitä, mitä he päiväkirjaan kirjoittaisivat 
ja mihin tarkoitukseen sitä käytettäisiin. 
Päiväkirjan kirjoittamistyyli muotoutui 
projektin aikana. Työntekijät refl ektoivat 
päiväkirjassa omaa toimintaansa ja tun-
temuksiaan; he arvioivat omia toiminta-
tapojaan, perustelivat itselleen toiminnan 
merkityksellisyyttä sekä kävivät vuoropu-
helua toistensa kanssa muun muassa asia-
kastilanteista ja erilaisista työtavoista. Sen 
lisäksi, että työntekijät perustelivat itsel-
leen toimintaa, he myös dokumentoivat 
arjen työkäytäntöjä (ks. Bornat & Bythe-
way 2010, 1124). 

Työntekijät kuvasivat päivittäisiä asia-
kastilanteita, toimintaa yhteistyötahojen 
kanssa sekä suunnitelmia tulevasta toi-

minnasta. Päiväkirjan teksti loi elävän ku-
van arjesta ja erilaisista työntekijöiden ja 
asiakkaiden tunnelmista, onnistumisista ja 
epäonnistumisista. (ks. Juhila 2009a, 130.) 
Etnografi sen tutkimukseni kautta tunnen 
kyseisen projektin muutenkin kuin päivä-
kirjan kautta.3 Työntekijät kirjoittivat päi-
väkirjaa oma-aloitteisesti ammatillisesta 
lähtökohdasta. Päiväkirjaa ei käytetty vi-
rallisena dokumenttina tai systemaattisena 
organisaation päiväraporttina. Työnteki-
jät itse ehdottivat päiväkirjojen ottamista 
tutkimuskäyttöön. Luvan päiväkirjojen 
käyttöön sain organisaation eettiseltä toi-
mikunnalta. Tutkimuksessani käytettävät 
päiväkirjaotteet ovat työntekijöiden kir-
joittamia suoria lainauksia. Ainoastaan 
henkilöiden nimet ja tiedot on muutettu 
niin, ettei niitä voi tunnistaa. 

Työntekijöiden kirjoittama päiväkirja 
on ainutlaatuinen ja rikas aineisto. Kyse 
on työntekijöiden itsensä tuottamas-
ta aineistosta, joka piirtää esiin projektin 
elinkaaren siten kun työntekijät sen eri 
vaiheissa jäsensivät. Tässä tutkimuksessa 
tarkastelu kohdistuu projektin alkuaikaan 
21.3.−21.9.2005 sekä projektin loppuai-
kaan 18.3.−18.9.2007.3 Näinä ajanjaksoi-
na käytössäni on 20 sivua päiväkirjaa, jossa 
oli yhteensä 148 päiväkohtaista merkintää: 
ensimmäiseltä ajanjaksolta 47 ja toiselta 
ajanjaksolta 101. Päiväkirjamerkintöjen 
keskimääräinen pituus oli ensimmäisellä 
ajanjaksolla 6 tietokoneella kirjoitettua ri-
viä ja toisella ajanjaksolla 12 tietokoneella 
kirjoitettua riviä. Kiinnostuksen koh-
teenani ovat projektin käynnistämiseen 
ja päättymiseen liittyvät vaiheet, koska 
päiväkirjassa ei tapahtunut käänteitä pro-
jektin aikana. Projektin alun ja lopun vai-
heiden avulla on mahdollisuus tarkastella 
erityisesti projektin projektimaisuutta ja 
määräaikaisuutta. 
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TUTKIMUSKYSYMYS JA AINEISTON ANALYYSI

Selonteot (account) ovat aina kuuluneet 
sosiaalialan työhön, sillä ammattietiikan 
mukaisesti työntekijät ovat selontekovel-
vollisia niin asiakkaille, kollegoille, työn-
antajalle kuin koko yhteiskunnalle (Juhila 
2009b, 296). Työntekijät joutuvat usein 
perustelemaan ja oikeuttamaan eri tahoil-
le ammatillista toimintaansa ja identiteet-
tiään (Banks 2004, 150). Kysymykset siitä, 
onko toiminta tarpeellista ja hyödyllistä ja 
millä tavalla, ovat läsnä paitsi työstä muille 
raportoitaessa myös ammatillisessa kol-
legiaalisessa oman työn kuvaamisessa ja 
arvioinnissa, joihin ulkopuolelta asettuvat 
odotukset väistämättä kietoutuvat. Päivä-
kirja-aineistossa on kyse tällaisesta kolle-
giaalisesta selonteon antamisesta. Chris 
Hall ja kumppanit (2006, 19) esittävät, 
että työntekijät tekevät usein selonteko-
ja toiminnastaan tunnistamatta niitä edes 
selonteoiksi.

Tutkimuksessa kysyn, millaisia työnteki-
jöiden selonteot ovat naisten keskuksen 
toiminnan elinkaaressa ja muuttuvatko 
ne projektin aikana? Kyseessä oli uu-
denlainen, määräaikainen projekti, jonka 
toimintaa työntekijöiden piti perustella 
paitsi asiakkailleen, organisaatiolleen, yh-
teistyötahoilleen ja rahoittajilleen myös 
itselleen: täyttääkö toimintamme sille 
asetetut odotukset. Ymmärrän selonteot 
arjessa tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka 
avulla perustellaan työn tekemistä. Kä-
site kiinnittyy etnometodologiseen tut-
kimusperinteeseen (ks. esim. Garfi nkel 
1967). Päiväkirjassa selonteot ovat sellaisia 
merkintöjä, joissa kuvataan, käsitellään, 
selitetään, puolustetaan, pohditaan ja pe-
rustellaan työn tarpeellisuutta ja merkit-
tävyyttä suhteessa projektille asetettuihin 
odotuksiin (ks. esim. Banks 2004, 150). 

Projekti ympäristönä ikään kuin vaati 
tällaisia selontekoja, sillä työntekijöiden 
tehtävänä oli rakentaa toiminnan mieli 
ja tarkoitus. Puhuessani selonteoista ym-
märrän ne siis suhteessa odotuksiin, jotka 
liittyivät projektin onnistumiseen. Harold 
Garfi nkel (1967, 180) kutsuu tällaisia nä-
kyvillä oleviksi, mutta huomaamatta jää-
viksi tilanteiksi. Tutkimukseni tarkoituk-
sena on tunnistaa ja tehdä näkyväksi nämä 
projektiin liittyvät odotukset, jotka ovat 
implisiittisesti läsnä päiväkirjassa. Imp-
lisiittisyydellä tarkoitan sitä, että vaikka 
työntekijät kirjoittivat päiväkirjaa ensisi-
jaisesti itselleen ja toisilleen, he väistämät-
tä pohtivat samalla merkinnöissään myös 
muiden yleisöjen, taustaorganisaationsa 
toimijoiden, rahoittajien ja asiakkaiden, 
projektille asettamia toiveita: mitä ne ovat 
ja onnistummeko täyttämään ne.

Päiväkirja-aineiston analyysin ensimmäi-
sessä vaiheessa paikansin päiväkirjan ai-
neistosta kaikki sellaiset merkinnät, jossa 
työntekijät kuvasivat työnsä merkitystä 
ja tarpeellisuutta. Työntekijät eivät vält-
tämättä aina eksplisiittisesti perustelleet 
työtään, vaan toimintaa saatettiin epäsuo-
rasti puolustaa kohderyhmän tai yhteis-
työkumppaneiden antamien merkitysten 
kautta. Tämän jälkeen otin lähempään 
tarkasteluun ne päiväkirjaotteet, joissa nä-
kyivät erilaiset odotukset, jotka työnteki-
jät liittivät toimintaan. Otteissa toistuivat 
tietyt teemat, jotka sijoitin tiettyihin ylä-
käsitteisiin. Alun päiväkirjaotteissa nou-
sivat esiin asiakkuuksien rakentaminen, 
verkostoituminen yhteistyökumppanei-
den kanssa, suunnitelmallinen työskentely, 
asiakaslähtöisyyden noudattaminen sekä 
asiakasryhmän rajaus. Lopun päiväkirja-
otteissa korostuivat pitkäaikaiset ja luot-
tamukselliset asiakassuhteet, työn suun-
nitelmallisuus ja tehokkuus loppuun asti 
sekä huoli asiakkaiden tulevaisuudesta 
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toiminnan loputtua. Olen ottanut jokai-
sesta teemasta yhden suoran lainauksen 
päiväkirjasta, joka parhaiten kuvaa kyseis-
tä teemaa.

SELONTEOT TOIMINNAN ALUSSA

Toiminnan alun päiväkirjaotteissa työn-
tekijöiden selonteot liittyivät toiminnan 
lähtökohtiin. Työntekijät joutuivat pe-
rustelemaan ja oikeuttamaan ammatillista 
toimintaansa ja identiteettiään (että kyse 
on tarpeellisesta auttamistyöstä) ja tämä 
näkyy siten, että työntekijät nostivat esiin 
asiakkaan aseman projektissa. Työntekijät 
painottivat projektin perustuvan asiakas-
lähtöiseen toimintaan, sillä toimintaa oli 
suunniteltu asunnottomien naisten tar-
peisiin. Työntekijät tähdensivät, kuinka 
asunnottomat naiset olivat itse aktiivise-
na osapuolena toimintaa suunniteltaessa. 
Työntekijät oikeuttivat projektin toimin-
taa tekemällä toiminnan mahdollisim-
man näkyväksi ja alusta asti tehokkaaksi 
ja suunnitelmalliseksi. Työntekijät koros-
tivat selonteoissaan matalan kynnyksen 
toimintaan liittyvää vaikeutta; aluksi asi-
akkaat eivät löytäneet projektia ja työn-
tekijöiden piti etsiä sopivia asiakkaita. 
Sen jälkeen kun asiakkaita tuli mukaan 
projektiin, oli työntekijöiden tehtävänä 
valita projektin kohderyhmään sopivia 
asiakkaita ja mahdollisesti rajattava joitain 
asiakkaita projektin ulkopuolelle. 

Seuraavassa työntekijöiden selontekoja 
toiminnan alusta:

Asiakkaiden etsiminen

TIISTAI 29.3.2005
Täällä istuskellaan Maijan kanssa, hiljaista 
on. Aamulla lähetettiin esitteitä Veijariin 
ja Kriminaalihuoltoon. Soitin myös Jen-

nille yökahvilaan, koska hänellä olisi yksi 
potentiaalinen asiakas. Sovittiin, että hän 
”houkuttelee” asiakasta tulemaan meil-
le. Toiveikkaana tuijotan ikkunasta, josko 
joku tulisi, mutta ovi ei käy. 

Otteessa korostuu hiljainen tunnelma. 
Projekti on ollut käynnissä kahdeksan 
päivää. Työntekijä kuvaa, kuinka hän on 
yhdessä työkaverinsa Maijan kanssa istu-
nut ja odottanut asiakkaita, mutta ketään 
ei näy. Työntekijä odottaa toiveikkaana 
asiakkaita, sillä tavoitteena on, että asi-
akkaat itse löytävät toiminnan. Se oli-
si paras tapa saada asiakkaita mukaan, ja 
samalla toteutuisi projektin lähtökohtana 
oleva asiakaslähtöisyys. ”Ovi ei käy” ker-
too kuitenkin siitä, että asiakkaat eivät 
ole oma-aloitteisesti saapuneet paikalle. 
Työntekijän on pitänyt aktivoitua yhteis-
työtahojen suuntaan saadakseen asiakkai-
ta toimintaan mukaan. Työntekijä kertoo 
lähettäneensä esitteitä yhteistyötahoille 
ja mainitsee tehneensä vielä enemmän 
soittaessaan yhteistyötaholle, jonka avulla 
voisi tavoittaa yhden kohderyhmään so-
pivan asiakkaan. 

Otteesta heijastuu, kuinka työntekijöiden 
on vaikea oikeuttaa ja perustella projektia 
eri tahoille toimintaan suunnitellun kes-
keisen periaatteen, asiakaslähtöisyyden, 
avulla. Projektin tarkoituksena oli toimia 
asiakkaiden tarpeista käsin ja työnteki-
jöiden piti työskennellä asunnottomien 
naisten ehdoilla. Työntekijöillä oli tie-
tynlaisia odotuksia aktiivisista asiakkais-
ta, jotka olivat osallistuneet toiminnan 
suunnitteluun. Projektin toiminta ei ollut 
alkanut toivotusti, koska asunnottomat 
naiset eivät olleet oma-aloitteisesti tulleet 
toimintaan mukaan. Työntekijälle tilanne 
oli ongelmallinen, koska projektilla oli 
tarve saada asiakkaita. Työntekijä oikeutti 
tarpeen saada erilaisin keinoin uusia asi-
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akkaita, vaikka se ajoi projektin lähtökoh-
tana olleen asiakaslähtöisyyden edelle. 
Aktiivinen verkostoituminen 

KESKIVIIKKO 6.4.2005
Vilkas päivä, Anna, Ulla, Sinikka ja Liisa 
kävivät. Päiväkeskuksesta Petra soitti ja oli 
kiinnostunut studioista. Lisäksi Päihde-
huollosta ja Erityisdiakoniasta soitettiin 
ja sovittiin, että molemmista tulee naisia 
tutustumiskäynnille.

Otteessa kuvataan, kuinka projekti on 
lähtenyt liikkeelle ja asiakkaita on alkanut 
kiinnittyä toimintaan. Työntekijä kirjoit-
taa naisista heidän omilla nimillään, mikä 
oikeuttaa projektin toiminnan; jokai-
nen nainen on merkityksellinen projek-
tin kannalta ja toiminnassa on syntynyt 
jo asiakassuhteita. Työntekijä perustelee 
toimintaa innostuneella tunnelmalla, asi-
akkaista on tullut aktiivisia osallistujia ja 
uusia asiakkaita on tulossa tutustumaan 
toimintaan. 

Työntekijän toiveena on, että yhteistyö-
tahojen avulla saadaan ohjattua projektiin 
sellaisia asiakkaita, jotka ovat projektin 
kohderyhmää ja jotka hyötyvät Naisten 
keskuksen palveluista. 

Työntekijä kuvaa otteessa, kuinka toi-
minnan aloittaminen, verkostoituminen, 
näkyväksi tekeminen ja asiakkuuksien 
rakentuminen on hidasta. Samaan aikaan 
pitäisi kuitenkin osoittaa projektin olleen 
alusta alkaen tehokasta. Työntekijän kerto-
essa Naisten keskuksen päivän ohjelmasta 
hän raportoi tarkkaan kaikki asiakaskäyn-
nit ja yhteydenotot. Taustaorganisaatiolla 
on omat odotuksensa toiminnan suhteen 
ja asiakkaiden määrällä on merkitystä pe-
rusteltaessa asiakaskunnan laajuutta. Neljä 
asiakasta päivän aikana saattaa ulkopuo-
lisesta tuntua vähältä, mutta työntekijälle 

tilanne on jo aivan erilainen kuin toimin-
nan alussa. Työntekijä oikeuttaa toiminnan 
nostamalla esiin toiminnoissa saavutetun 
näkyvyyden sekä projektin saavuttaman 
kiinnostuksen. Työntekijän määritelmien 
mukaan projekti on alkanut vakiintua ja 
yhteistyötahot ovat itse ottaneet yhteyttä 
tarjotakseen asiakkailleen uudenlaista pal-
velua. 

Suunnitelmallista työskentelyä alusta lähtien

MAANANTAI 25.4.2005
Annikin kanssa puhuttiin valmennus-
suunnitelmasta ja kehitin kukkakuvion, 
(josta tässä terälehtien osat) mistä naisten 
keskuksessa on kyse; naisten keskus klo 
10-13, studiot, yksilövalmentaja, yhteis-
kuntaan valmennus, valmennussuunnitel-
ma. 

Otteessa kuvaillaan ensimmäisen kerran, 
millaista ammatillista työskentelyä toi-
minnassa tavoitellaan. Työntekijä on yh-
dessä työtoverinsa, Annikin, kanssa poh-
tinut omaa työtään Naisten keskuksessa. 
Työntekijät olivat yrittäneet mallintaa sitä, 
mistä työn sisällöt rakentuvat, ja millaisena 
projektin pitäisi näkyä ulkopuolisille ta-
hoille. Puhuessaan ”valmennussuunnitel-
masta” ja ”kukkakuviosta” he jäsentävät 
ammatillista työskentelyään sekä siihen 
liittyvää tavoitteellisuutta. Samalla työn-
tekijä tiivistää, mistä projektissa on kyse 
palvelun tuottajan näkökulmasta – por-
taittain etenevästä asunnottomien naisten 
valmennuksesta. Valmennusta varten on 
suunniteltu valmiita asiakaspaikkoja, joi-
hin on tarkoitus ohjata asiakkaita. ”Kuk-
kakuvio” ilmaisee työntekijöille tutun 
tiedon ja ammatillisen toiminnan muun-
tamista sellaiseen muotoon, jonka avulla 
on helpompi viestiä projektista ulkopuo-
lisille, mukaan lukien toiminnan jatkosta 
päättävät. 
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Otteessa työntekijä perustelee toimintaa 
ammatillisen työskentelynsä avulla, johon 
sisältyy tavoitteellista työskentelyä asiak-
kaan kanssa. Työntekijöiden on jatkuvasti 
pohdittava oman työn sisältöjä ja tavoit-
teita. Projektin toimintasuunnitelmassa 
on luotu suuntaviivoja toiminnalle, mutta 
työn käytännöissä työntekijöiden on yhä 
uudelleen pohdittava, miten toiminta pal-
velee parhaiten asiakkaita ja samalla vie 
tavoitteellisesti asiakkaita eteenpäin. Työn-
tekijät oikeuttavat projektin toiminnan ja 
tekevät sitä ymmärrettäväksi ammatillise-
na toimintana, mutta asiakkaille toimin-
ta näyttäytyy vapaaehtoisena toimintana, 
johon ei sisälly velvoitteita. Työntekijän 
tehtävänä on mallintaa toimintaa siten, 
että taustaorganisaatio ja rahoittaja näke-
vät sen tavoitteellisena, mutta myös asiakas 
kiinnittyy toimintaan ja motivoituu osal-
listumaan yhä uudelleen. 

Toiminnan rakentaminen naisten ehdoilla

MAANANTAI 24.7- PERJANTAI 
29.7.2005 
Minna on käynyt tekemässä henkilökoh-
taista kansiotaan decoupagetekniikalla. On 
varsin innostunut hommasta. Retkiä on 
kyselty! Kädentaitopajassa Minna, Tuula 
T. ja Piia. Tehtiin Fino/Cermit muovailua. 
Tuli hienoja ja osallistujat olivat innois-
saan! Hyvä meininki! 

Tässä otteessa työntekijä kuvaa asiakkai-
den innostumista ja onnistumisen koke-
muksia. Asiakkaat ovat antaneet projektis-
ta hyvää palautetta ja ryhmätoiminnasta 
on tullut suosittua. Työntekijä mainitsee 
Minnan, jonka kanssa työskentelyä hän 
pitää onnistuneena. Minna on käynyt 
yksilövalmennuksessa useamman kerran 
ja motivoitunut työskentelyyn tekemällä 
henkilökohtaista kansiotaan. Minna on 
yksilövalmennuksen lisäksi osallistunut 

projektin tavoitteiden mukaisesti käden-
taitopajan toiminnalliseen ryhmään ja 
saanut onnistumisen kokemuksia myös 
ryhmätyöskentelystä. Työntekijä painottaa 
kädentaitopajan onnistumista, sillä osal-
listujat olivat antaneet hyvää palautetta ja 
naiset olivat olleet työskentelystä innois-
saan. Työntekijä mainitsee myös asiakkai-
den oman aktiivisuuden lisääntyneen to-
detessaan, että ”retkiä on kyselty”. 

Otteessa työntekijä oikeuttaa projektin 
toiminnan asiakkaiden tyytyväisyyden 
perusteella. Työntekijä määrittelee, kuinka 
projekti on lähtenyt hyvin käyntiin ja on 
nyt hyvässä vaiheessa. Asiakkaat ovat löy-
täneet toiminnan, projektissa on kyetty 
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja asi-
akkaat ovat antaneet hyvää palautetta toi-
minnasta. Työntekijä perustelee toimin-
nan tarpeellisuutta erilaisten asiakkaiden 
onnistumiskokemusten kautta. Työnte-
kijän määritelmien mukaan ei ole itses-
tään selvää, että vaikeiden ja pitkäaikaisten 
ongelmien kanssa kamppailevat asiakkaat 
sitoutuvat vapaaehtoiseen ja pitkäjäntei-
seen työskentelyyn. Työntekijä oikeuttaa 
Naisten keskuksen toiminnan sillä, että 
projekti on onnistunut tarjoamaan naisille 
mahdollisuuksia harrastaa erilaisia asioita 
heidän omien voimavarojensa ja kykyjen-
sä mukaan. 

Suunnitelmaan sopimattomien asiakkaiden 
ilmaantuminen

KESKIVIIKKO 14.9.2005
Hyvinvointistudioon oli tulossa kolme 
asiakasta. Aiheena oli liikunnan merkitys 
hyvinvoinnille. Marika lyhensi ja yksin-
kertaisti tieto-osuutta, sillä Islan ja Eslatin 
kielitaito ei riittänyt syvempään aiheen 
käsittelyyn. Maija ei tullut kuntosalille 
fyysisten vaivojensa vuoksi. Isla innostui 
liikuntamuodosta niin, ettei olisi lähtenyt 
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pois lainkaan. Hyvinvointistudion luonne 
on muuttunut alkuperäisestä suunnitel-
masta maahanmuuttajanaisten tultua mu-
kaan. Studioon olisi tarpeen saada enem-
män suomalaisia osallistujia. Tuntuu siltä, 
että maahanmuuttajanaiset ovat aktiivi-
simmat kävijät, mikä voi syrjäyttää suoma-
laiset pois toiminnasta. Liikuntastudiossa 
on nähtävissä samanlainen kehitys. 

Otteessa työntekijä kuvaa, kuinka Nais-
ten keskuksen toiminta on joustavaa ja 
toimintaa voidaan muuttaa tarpeen mu-
kaan. Työntekijä nostaa esiin hyvinvoin-
tistudion, koska sen avulla voi perustella 
toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Hy-
vinvointistudioon osallistui kolme nais-
ta, joista kahdella naisella kielitaito ei 
riittänyt suunnitellun aiheen käsittelyyn 
ja kolmas nainen osallistui vain osittain 
toimintaan. Työntekijä selittää studion 
kuitenkin olleen onnistunut ja merkityk-
sellinen ainakin yhden maahanmuutta-
janaisen onnistumiskokemuksen myötä. 
Työntekijän ammatilliseen työskentelyyn 
kuuluu arvioida, missä tilanteissa ryhmiä 
kannattaa jatkaa. Asiakkaat osallistuvat 
toisiin ryhmiin paremmin kuin toisiin ja 
tilanteiden mukaan työntekijät muuttavat 
tavoitteellista työskentelyään, esimerkiksi 
hyvinvointistudiossa he muuttivat ohjel-
maa asiakkaiden taitojen mukaan. 

Työntekijä oikeuttaa Naisten keskuksen 
kaikille naisille avointa paikkaa sillä, että 
toimintaan on mahdollista tulla monen-
laisia asiakkaita ja mahdollista rakentaa 
monenlaisia asiakkuuksia. Samalla työn-
tekijä perustelee toimintaan sisältyvää 
ristiriitaisuutta, kun projekti ei etenekään 
alkuperäisen toimintasuunnitelman mu-
kaisesti ja toimintaan ilmaantuukin suun-
nittelemattomia asiakkaita.
Työntekijän näkökulmasta ryhmiin pitäisi 
saada osallistujia, ja he ovat tyytyväisiä kol-

mesta asiakkaasta, jotta ryhmää kannattaa 
jatkaa. Työntekijä oikeuttaa toiminnan 
sillä, että he ovat valmiita muuttamaan 
ryhmien sisältöjä asiakkaiden mukaan ja 
yhdenkin asiakkaan onnistumiskokemus 
on merkityksellinen. Toisaalta työntekijäl-
lä on huoli siitä, sulkeeko maahanmuut-
tajanaisten aktiivinen osallistuminen suo-
malaisnaisia toiminnasta pois. Työntekijän 
perustellessa toiminnan muutoksia hän 
nostaa samalla esiin tarpeen saada enem-
män asiakkaita, jotka ovat projektin koh-
deryhmää. Työntekijä avoimesti pohtii 
sitä, mihin suuntaan projektin toimintaa 
pitäisi rakentaa ja millaista järjestettyä oh-
jelmaa pitäisi olla, jotta kohderyhmä löy-
täisi toiminnan. 

SELONTEOT TOIMINNAN LOPUSSA

Toiminnan loppua käsittelevät päiväkir-
jaotteet on kirjoitettu puolitoista vuotta 
myöhemmin kuin toiminnan aloitusvai-
hetta käsittelevät päiväkirjaotteet. Loppu-
vaiheen päiväkirjaotteissa korostui vakiin-
tuneiden asiakassuhteiden ylläpitäminen 
sekä asiakkaiden eteenpäin ohjaaminen. 
Kolmen projektivuoden aikana työnteki-
jöiden ja asiakkaiden välille oli kehittynyt 
luottamuksellinen suhde. Työntekijöiden 
näkökulmasta asiakkaat luottivat heihin 
ja puhuivat asioistaan samalla sitoutuen ja 
kiinnittyen toimintaan. Työntekijöille oli 
rakentunut ymmärrys naisten elämänti-
lanteista, he olivat oppineet erilaisia työs-
kentelytapoja naisten kanssa, tilanteiden 
ja naisten mielentilojen mukaan. Samaan 
aikaan projekti oli kuitenkin loppumas-
sa, sillä se ei saanut enää jatkorahoitusta. 
Tämä toi mukanaan ongelmallisia tilan-
teita. Mitä tehdä asiakkaille, jotka olivat 
kiinnittyneet toimintaan niin hyvin, ett-
eivät halunneet enää irtautua? Työnteki-
jän tehtäväksi jäi miettiä, mihin asiakkaita 
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voi ohjata eteenpäin. Myös asiakkailla oli 
huoli Naisten keskuksen loppumisesta, 
koska heillä itsellään ei ollut suunnitelmia 
siitä, mitä he tulisivat tekemään toimin-
nan päätyttyä. Työntekijöiden selonteoissa 
näkyy, kuinka toiminnan loppumiseen 
liittyvästä pettymyksestä huolimatta hei-
dän piti osoittaa rahoittajille toiminnan 
olleen loppuun saakka tehokasta ja suun-
nitelmallista. 

Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuh-
teet

KESKIVIIKKO 2.5.2007
Aamulla Irma oli atk-opetuksessa ja jäi 
sen jälkeen ompelukoneelle ompelemaan 
verhoja. Todella kiva huomata kun asiak-
kaat alkavat sopeutua tänne muutenkin 
kuin yksilötapaamisiin. Joillekin tuntuu 
yhä olevan melkoisen suuri kynnys osal-
listua ryhmätoimintaan tai jäädä muuten 
vaan jotakin puuhastelemaan tai kahvia 
juomaan. Irman jälkeen tapasin Katrin 
pitkästä aikaa ja hän näytti todella hyväl-
tä. Kasvot ja silmät olivat todella kirkkaat, 
katse iloinen ja turvotusta paljon vähem-
män kuin aikaisemmin. Hän kertoi loma-
ni aikaiset kuulumiset ja myös sen, että 
hänen mielialalääkitystä on vähennetty 
roimasti ja tuntee itsekin olonsa kevyem-
mäksi ja paremmaksi. 

Otteessa työntekijä kuvailee asiakkuuk-
sien rakentumista parin toimintavuoden 
jälkeen. Asiakkaat ovat löytäneet paikan ja 
asiakaskunta on vakiintunut. Jotkut asiak-
kaat ovat pikkuhiljaa tulleet mukaan toi-
mintoihin ja alkaneet viettää Naisten kes-
kuksessa aikaansa. Työntekijä määrittelee 
asiakasprosessien muodostumisen olevan 
pitkäjänteistä ja luottamuksellisten suhtei-
den syntymisen hidasta. Työntekijä nostaa 
esiin sen, kuinka joillekin naisille vielä 
parin toimintavuoden jälkeenkin voi olla 

liian suuri kynnys osallistua ryhmämuo-
toiseen toimintaan tai viettää aikaansa 
Naisten keskuksessa. Vuosien aikana asi-
akkuussuhteet saattavat myös muuttaa 
muotoaan, kuten esimerkiksi Katrin ta-
pauksessa. Katri on tullut pitkästä aikaa 
käymään Naisten keskuksessa ja työnte-
kijä mainitsee Katrin muuttuneen ulkoi-
sesti parempaan suuntaan. Katri ei käytä 
enää projektin palveluja, mutta hänellä 
on luottamuksellinen suhde työntekijän 
kanssa ja hän haluaa kertoa työntekijälle 
omia onnistumisen kokemuksiaan. 

Työntekijä oikeuttaa otteessa projektin 
toiminnan kuvaamalla tuloksia, joita on 
saavutettu pitkäaikaisella työskentelyllä 
asunnottomien naisten parissa. Asunnot-
tomilla naisilla voi olla vaikeuksia kiinnit-
tyä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin 
ja heillä on suuri riski jäädä monien pal-
velujen ulkopuolelle. Työntekijä peruste-
lee toimintaa sillä, että Naisten keskus on 
onnistunut tavoittamaan kohderyhmän 
naisia, saamaan naisia käymään toimin-
noissa ja vielä ”asettumaan taloksi” eli 
viettämään siellä aikaa. Työntekijä pe-
rustelee pitkäaikaisia ja luottamuksellisia 
asiakassuhteita sillä, että naiset ovat eri-
laisten Naisten keskuksessa järjestettyjen 
ryhmätoimintojen avulla kyenneet kiin-
nittymään yhteisöön. 

Asiakkaiden kiinnittyminen ja sitoutuneisuus 
toimintaan

MAANANTAI 28.5.2007
Iltapäivällä Heidi oli atk-opetuksessa. 
Keskustelimme siitä että riittääkö minul-
la enää mitään uutta opetettavaa hänelle, 
mutta hän haluaa jatkaa ja kerrata samoja 
asioita. Oppiminen ja mieleen painaminen 
on hänellä hitaampaa. Mielestäni monesti 
kuitenkin on kyse vaan itseluottamuksen 
ja keskittymisen puutteesta. 
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Loppupäivästä pidimme vielä palaveria 
Sarin kanssa liittyen ulkoiseen arviointiin 
ja asiakaskyselyjä tulisi kerätä vielä mah-
dollisimman paljon. 

Otteessa työntekijä painottaa, kuinka pro-
jekti on tullut vuosien aikana asiakkaille 
tarpeelliseksi. Asiakkaana oleva Heidi 
on pitkäaikainen asiakas ja kiinnittynyt 
toimintaan. Heidi haluaisi jatkaa atk-
opetuksessa entiseen malliin ja kerrata jo 
aiemmin opittuja asioita. Työntekijälle ti-
lanne on ongelmallinen, koska hänen nä-
kökulmastaan projektin asettamat tavoit-
teet asiakkaiden etenemisestä ja asiakkaan 
omat tavoitteet eivät kohtaa. Asiakas ha-
luaisi jatkaa toimintaansa entiseen tapaan, 
mutta työntekijän näkökulmasta määrä-
aikainen projekti on loppumassa, jolloin 
asiakkaiden pitäisi pikkuhiljaa irrottautua 
toiminnasta. 

Työntekijä perustelee Naisten keskuksen 
toimintaa sillä, että asiakkaat ovat projek-
tin edetessä alkaneet kiinnittyä ja sitou-
tua toimintaan. Työntekijöiden tulkinnan 
mukaan asiakkaille projekti näyttäytyy jo 
vakiintuneelta. Työntekijä oikeuttaakin 
toimintaa sillä, että asiakkailla itsellään 
olisi haluja jatkaa toiminnassa entiseen 
malliin. Asiakkaana olevan Heidin tilan-
teesta on tulkittavissa ”huolipuhetta”: hän 
haluaa pitää toiminnasta kiinni jatkamal-
la käyntejä atk-opetuksessa. Työntekijälle 
Heidin tilanne näyttäytyy ristiriitaisena, 
koska hänen ammatilliset tavoitteensa 
ja projektin kokonaistavoitteet sisältävät 
odotuksen asiakkaiden eteenpäin me-
nemisestä. Asiakkaana oleva Heidi ei ole 
valmis asettumaan suunniteltuihin tavoit-
teisiin. Työntekijällä on myös mielessä 
projektin kokonaistilanne, koska projekti 
on ajallisesti loppumassa ja työntekijöiden 
pitäisi ohjata asiakkaita eteenpäin. Otteen 
loppuosa tekee työntekijän ”kärsimättö-

myyden” ymmärrettäväksi, vaikka työn-
tekijä ei suoraan kommentoikaan Heidin 
tilannetta. Projektista tehdään parhaillaan 
ulkoista arviointia, ja työntekijöiden ta-
voitteena on kerätä mahdollisimman pal-
jon asiakaskyselyjä. Kyselyjen avulla on 
edelleen mahdollista tarkastella sitä, mil-
laista vaikuttavuutta toiminnalla on saa-
vutettu. 

Suunnitelmallista työskentelyä loppuun asti

TIISTAI 21.8.2007
Liisa tuli puolen vuoden tauon jälkeen 
yksilöajalle ja haluaa jatkaa niitä. Yritin 
kovasti tarjota hänelle myös ryhmiämme, 
mutta hän vielä miettii. Teimme suunni-
telman tapaamiskertoja varten. 

Otteessa työntekijä kuvaa, kuinka toimin-
ta mahdollistaa monenlaisia asiakkuuksia. 
Asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia, ja toi-
minnan tavoitteena on vastata asiakkaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin. Liisa on palannut 
tauon jälkeen toimintaan mukaan ja ha-
luaisi jatkaa yksilöohjauksessa. Työnteki-
jä pitää Liisan tilannetta ongelmallisena, 
koska Liisa käy toiminnassa oman mie-
lensä mukaan eikä ole sitoutunut toi-
minnan tavoitteelliseen työskentelyyn. 
Projektin tavoitteiden mukaista olisi, että 
Liisa etenisi yksilöohjauksesta kohti ryh-
mätyöskentelyä. Työntekijän tehtävänä on 
tarjota asiakkaalle erilaisia ryhmiä, mut-
ta asiakas itse tekee lopullisen päätöksen 
osallistumisestaan. 

Otteessa työntekijä kuvaa, kuinka selon-
tekovelvollisuus tulee sekä asiakkaiden 
että projektin tavoitteiden suunnasta. 
Työntekijät perustelevat toimintaa sillä, 
että he pyrkivät vastaamaan asiakkaiden 
monenlaisiin tarpeisiin projektille asetet-
tuja tavoitteita unohtamatta. Työntekijän 
tulkinnan mukaan projektin näkökulman 
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mukainen toiminta on suunnitelmallista 
työskentelyä, joka etenee vaiheittain yk-
silöohjauksesta ryhmätyöskentelyn kautta 
työn etsintään. Työntekijän näkökulmasta 
Liisa voisi jo edetä toiminnan tavoittei-
den mukaisesti eteenpäin. Liisalla itsellään 
ei kuitenkaan ole halua edetä toiminnas-
sa, joten hän jatkaa omien tavoitteidensa 
mukaisesti yksilökäynneillä.

Työntekijöiden huoli ja asiakkaiden pettymys 
toiminnan loputtua

TIISTAI 28.8.2007
Tuuli ja Anu puhelivat pitkään, miten tär-
keä ja ihana ryhmä kädentaidot heille on, 
sekä huolestuneina miettivät, mitä tapah-
tuu vuodenvaihteessa. Heille tärkeää olivat 
tutut ihmiset ja turvallinen ilmapiiri sekä 
valmiiksi ohjattu kiinnostava ohjelma. 
Sekä erityisesti se että naisten keskukses-
sa oli vaan naisia ja että toiminnassa tuli 
olla selvin päin. Tuuli sanoikin että ”mun 
pää ei kestäis katsoa kännisiä ihmisiä” ja 
Anu että ”minä en olisi siinä tapaukses-
sa koskaan varmaan toimintaan mukaan 
tullutkaan”. Mukava, mutta hieman suru-
mielinen keskustelu. Kannustin kuitenkin 
jatkamaan iloisin mielin ja ottamaan kai-
ken mahdollisen meidän toiminnasta vielä 
irti, eikä koskaan tiedä mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan.

Työntekijä kuvailee kahden pitkäaikaisen 
asiakkaan keskustelua projektin toimin-
nasta. Työntekijä kertoo yksityiskohtai-
sesti, miten monella eri tavalla naiset ovat 
kokeneet projektin merkitykselliseksi: 
tutut ihmiset, turvallinen ilmapiiri sekä 
kiinnostava ohjelma. Projektia on jäljellä 
muutama kuukausi ja työntekijän mu-
kaan naisten huolena on se, miten heille 
käy projektin loputtua. Työntekijä on tyy-
tyväinen naisten antamasta palautteesta 
ja kirjaa palautteen päiväkirjaan. Toisaalta 

hän myöntää naisten keskustelun olleen 
”surumielinen” projektin lopun lähesty-
essä, johon hän työntekijänä kertoo vas-
tanneensa toiveikkaana kannustaen asiak-
kaita. 

Työntekijä oikeuttaa toimintaa sillä, että 
projektin elinkaaren aikana on syntynyt 
pitkäaikaisia asiakkuuksia ja asiakkaat 
ovat kiinnittyneet toimintaan. Työnteki-
jöiden tulkinnan mukaan projektista on 
muodostunut asiakkaille merkityksellistä 
ja nyt asiakkailla on huolenaiheena, mitä 
he tekevät projektin loppumisen jälkeen. 
Työntekijä perustelee toiminnan tärkeyt-
tä asiakkaiden antaman palautteen perus-
teella, koska se kertoo asiakkaiden koke-
neen naiserityisyyden ja päihteettömän 
toiminnan merkitykselliseksi. Työntekijän 
tulkinnan mukaan kerrotun asiakaspa-
lautteen perusteella projekti olisi pitänyt 
vakinaistaa. Projekti on kuitenkin lop-
pumassa ja on selvinnyt, että yrityksistä 
huolimatta toiminnalle ei ole saatu jatko-
rahoitusta.

Toiminnan tehokkuuden esittäminen loppuun 
asti

PERJANTAI 31.8.2007
Perjantai oli hiljainen päivä edelleen nais-
ten keskuksessa. Suunnitellulle Töölön-
lahti-kierrokselle ei lähtenyt kukaan. Las-
keskelin koneella eri kävijöitä, kävin aina 
välillä päiväkeskuksen puolella pyrähtä-
mässä ja tein uudet kävijätilasto ja -päivä-
kirjatiedostot. Hassua olla täällä viimeistä 
päivää, ihan epätodellinen olo.

Otteessa työntekijä kuvailee projektin 
elinkaaren loppua ja toiminnan alasajoa – 
näin palataan takaisin ensimmäisen otteen 
”hiljaisuuteen”. Työntekijä määrittelee 
päivän olevan edelleen ”hiljainen”. Pro-
jektissa ei käy asiakkaita ja suunnitellulle 
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retkelle ei ole tullut osallistujia. Työnteki-
jällä on viimeinen työpäivä, vaikka pro-
jekti jatkuu vielä muutaman kuukauden. 
Asiakastyön sijaan hän käyttää aikansa te-
kemällä toiminnasta tilastoja ja uusia tie-
dostoja. 

Työntekijä oikeuttaa projektin loppuvai-
heen toimintoja, toiminta on hiljentynyt 
ja asiakkaita käy enää vähän. Työntekijä 
perustelee sitä, miksi he eivät enää kehitä 
projektin sisältöjä eivätkä suunnittele uu-
sia toimintamuotoja. Työntekijöiden jär-
jestämään toimintaan voi olla vaikea saa-
da asiakkaita. Työntekijä kuvailee, kuinka 
hänen viimeinen työpäivänsä menee 
toiminnan esittämiseen ja tilastojen teke-
miseen. Työntekijän tehtäväksi jää osoit-
taa erilaisin numeraalisin keinoin, kuinka 
tehokasta ja tuottavaa projekti on ollut 
kolmen toimintavuoden aikana. Työnte-
kijä on tiennyt projektin päättymisestä ja 
sitoutunut saattamaan projektin loppuun 
asti, silti hänellä on ”epätodellinen” olo 
siitä, että projekti oikeasti loppuu.

LOPUKSI

Työntekijöiden kirjoittama päiväkirja 
Naisten keskuksen toiminnan ajalta ker-
too yhden kehittämisprojektin tarinan. 
Projekteissa on aina tietty elämänkaari. 
Tässä tutkimuksessa kohteena olivat pro-
jektin alku ja loppu, koska silloin työnte-
kijät joutuivat vastaamaan monelta suun-
nalta projektille asetettuihin odotuksiin. 
Tutkimuskohteenani on ollut Naisten 
keskuksen työntekijöiden kirjoittama 
päiväkirja, johon he kirjasivat päivittäisiä 
työkäytäntöjään. Ensin paikansin päivä-
kirja-aineistosta kaikki sellaiset merkin-
nät, joissa työntekijät kuvasivat työnsä 
merkitystä. Tämän jälkeen tarkastelin 
lähemmin niitä päiväkirja-otteita, joissa 

näkyivät erilaiset odotukset, jotka työn-
tekijät liittivät toimintaan. Aineistossa 
toistuivat tietyt teemat ja olen analysoi-
nut jokaisesta teemasta yhden otteen. Toi-
minnan aluksi työntekijät perustelivat ja 
oikeuttivat projektia sillä, että se oli alusta 
lähtien asiakaslähtöistä ja suunnitelmallis-
ta työskentelyä. Toiminnan lopussa työn-
tekijät selittivät lyhytkestoisen projektin 
lopettamista sekä sitä, millainen vaikutus 
ja merkitys toiminnan jatkumisella oli ol-
lut yhteiskunnallisesti vaikeassa asemassa 
oleville naisille. 

Työntekijät perustelivat projektin alku-
vaihetta sillä, että he etenivät toiminta-
suunnitelman mukaisesti etsimällä asi-
akkaita ja verkostoitumalla. Työntekijät 
nostivat esiin toiminnan perustana olleen 
asiakaslähtöisyyden. Työntekijät rakensivat 
itselleen tietynlaisen mallin siitä, miten 
asiakkaiden ja asiakkuuksien pitäisi edetä 
projektin toiminnassa. Sitä kautta heidän 
oli helpompi kuvata projektin asiakkuus-
polkuja ja projektin vaikuttavuutta asiak-
kaiden elämään. Samaan aikaan työnte-
kijöiden oli vaikea löytää kohderyhmään 
kuuluvia asiakkaita. Projektin lopussa 
työntekijät oikeuttivat toimintaa sillä, että 
työskentely oli ollut koko projektin ajan 
suunnitelmallista. 

Asiakkuudet rakentuivat pikku hiljaa ja 
projektin lopussa jotkut asiakkaat olivat 
niin sitoutuneita toimintaan, etteivät ha-
lunneet irrottautua toiminnasta työnte-
kijän kehotuksista huolimatta. Työnteki-
jöiden tehtävänä oli osoittaa työskentelyn 
olleen koko ajan tehokasta ja merkityk-
sellistä asiakkaille. Samanaikaisesti he kan-
toivat huolta siitä, miten asiakkaille käy 
projektin päätyttyä. Työntekijöillä oli ol-
lut projektin alusta lähtien toiveena, että 
osoittamalla toiminnan tärkeyden projek-
ti saattaisi jatkua kolmen vuoden jälkeen. 
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Projekti olisi voinut integroitua osaksi 
taustaorganisaation palveluja tai kaupunki 
olisi voinut ostaa kyseistä palvelua. Lo-
pulta työntekijöiden rakentama palvelu 
hajosi osaksi taustaorganisaation raken-
tamaa kansalaistoiminta-areenaa. Projek-
tin tavoitteena ollut hyvien käytäntöjen 
juurruttaminen toteutui niin, että Naisten 
keskuksen rakentamat toiminnalliset ryh-
mät säilyivät kansalaistoiminta-areenalla 
omina, vain naisille tarkoitettuina ryh-
minä.

Kaiken kaikkiaan työntekijöiden selonte-
ot tulevat ymmärrettäviksi suhteessa pro-
jektille asetettuihin odotuksiin. Projektin 
alku maaliskuussa 2005 oli hiljaista aikaa, 
ja työntekijät kertoivat ajan kuluneen asi-
akkaiden etsimiseen toimintaan mukaan. 
Kesällä 2005 projekti oli täydessä vauh-
dissa, ja työntekijät kuvailivat asiakkaiden 
löytäneen toiminnan ja asiakassuhteiden 
vakiintuneen. Päiväkirjan perusteella vuo-
si 2006 oli projektin vakiintumisen aikaa, 
ja projektin toiminta oli aktiivista. Kesällä 
2007 projektissa oli lyhyt ja jyrkkä lasku 
toiminnan lopettamiseksi. Päiväkirja lop-
pui muutama kuukausi ennen projektin 
päättymistä. Projektin lopussa työntekijät 
kertoivat, että toimintaa ei enää kehitetty, 
ja asiakkaita ohjattiin eteenpäin muihin 
toimintoihin. 

Päiväkirjan selonteot viestivät projektiyh-
teiskunnan haasteesta; miten yksittäinen 
määräaikainen projekti voi vastata yhteis-
kunnallisesti vaikeassa asemassa olevien 
ihmisten pitkäaikaisiin tarpeisiin. Työnte-
kijöiden oli vaikea vastata keskenään risti-
riitaisiin odotuksiin. Vaikeus liittyy jatku-
vasti liikkeessä olevaan nopeatempoiseen 
yhteiskuntaan, jota projektimainen työs-
kentely ja vaikuttavuuden vaade osaltaan 
ilmentävät (White & Stancombe 2005). 
Voidaan ajatella, että Naisten keskus toimi 

nopeatempoisen yhteiskunnan ja pitkäai-
kaisia ongelmia omaavien asiakkaiden ra-
japinnalla. Tämä näkyi työntekijöiden se-
lonteoissa, sillä heidän oli vaikea yhdistää 
asiakasprosesseihin projektin rahoittajien 
vaatimus nopeasti saavutettavista tulok-
sista ja asiakkaiden kuntoutumisen hidas 
eteneminen. Stephen A. Webbin (2006, 
122) mukaan lyhytkestoiset interventiot 
ja nopeiden tulosten saavuttaminen sopi-
vat huonosti sellaisten asiakkaiden kanssa 
työskentelyyn, joiden ongelmia voi luon-
nehtia pitkäaikaisiksi. Työntekijöiden pi-
täisi saada lyhyen projektin aikana tehok-
kaita tuloksia sellaisten ihmisten kanssa, 
joiden elämäntilanteen vakauttaminen ja 
pysyminen ennallaan voi olla jo sinän-
sä hyvä tulos. Näin projektille etukäteen 
asetettuja tavoitteita on mahdotonta saa-
vuttaa. Työntekijöillä ei ole mahdollisuut-
ta osoittaa projektin vaikuttavuutta pitkä-
jänteisen työskentelyn avulla, vaan heidän 
on nostettava esiin konkreettisia, lyhyen 
aikavälin tuloksia asiakkaiden kuntoutu-
misesta saavuttaakseen toiminnalle jatku-
vuutta ja resursseja.

Uskon, että Naisten keskuksen työnte-
kijöiden selonteot ovat tyypillisiä tämän 
hetken suomalaisissa sosiaali- ja terve-
ysalan projekteissa (ks. esim. Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006, 30–36). Selonte-
kojen ristiriitaisuus kertoo siitä, että ny-
kyisessä projektiyhteiskunnassa on mo-
nenlaisia haasteita: vastaavatko projekteille 
etukäteen asetetut tavoitteet asiakkaiden 
tarpeita ja miten yksittäisten palvelun-
tuottajien toiminta voi olla pitkäjänteistä 
ja suunnitelmallista, jos heidän toimin-
tansa on riippuvaista määräaikaisista ra-
hoituksista? Yksi haaste projektiyhteis-
kunnassa on se, miten kytkeä yksittäiset 
projektit toisiinsa ehjäksi kokonaisuudek-
si, jossa projektit täydentävät toisiaan. 
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Minkälaisena Naisten keskuksen toimin-
ta näyttäytyi projektin toimintaan osal-
listuneille asiakkaille eli yhteiskunnalli-
sesti vaikeassa asemassa oleville naisille? 
Aineisto ei anna suoraa vastausta tähän, 
mutta työntekijöiden päiväkirjasta voi 
tulkita, kuinka vaikea oli ylipäätään saada 
naisia osallistumaan ja kiinnittymään toi-
mintaan. Miksi naiset eivät osallistuneet, 
vaikka tämä oli Suomessa uudenlaista ja 
ainutlaatuista toimintaa? Eräs syy naisten 
osallistumattomuuteen voi olla se, että 
nämä naiset ovat jo pudonneet monista 
palveluista, joten heillä on korkea kynnys 
osallistua erilaisiin uusiin toimintoihin. 
Projektimainen työskentely, joka sisälsi 
ajatuksen asiakkaiden nopeasta etenemi-
sestä, saattoi saada aikaan sen, että naiset 
eivät uskaltaneet sitoutua projektiin. Nai-
silla saattoi olla niin kokonaisvaltaisia ja 
vaikeita ongelmia, että heidän oli mahdo-
tonta ratkaista niitä nopeassa tahdissa tai 
vastata projektin tarjoamiin muutosodo-
tuksiin. (ks. esim. Banks 2004, 149–178.) 
Voi olla, että osa naisista halusi pitää kiinni 
omasta elämäntavastaan, he saattoivat olla 
satunnaisia kävijöitä, mutta eivät kiinnit-
tyneet projektiin. Toisaalta myös projek-
tin määräaikaisuus ja jatkon epävarmuus 
saattoi vaikuttaa siihen, että naiset eivät 
kiinnittyneet projektiin. 

Projektin tavoitteena oli, että naisten osal-
listuessa projektiin, he samalla kokevat 
osallisuutta johonkin ja sitä kautta saavat 
osallisuuden kokemuksia kansalaisyhteis-
kuntaan. Työntekijöillä oli mielessään tie-
tynlainen ihanneasiakas, joka osaisi edetä 
toiminnan avulla ja ottaa kaiken hyödyn 
toiminnasta itselleen. Ajatuksena oli, että 
toiminnan eri vaiheissa asiakas kokisi eri-
laisia osallisuuden kokemuksia. Kuiten-
kin, kuten edellä esitetyissä selonteoissa 
näkyy, projekti mahdollisti asiakkaille 
paitsi monenlaisia osallisuuksia myös 

mahdollisia osattomuuden kokemuksia. 
Toiminnan alussa kaikki naiset olivat ter-
vetulleita osallistumaan toimintaan, mutta 
toiminnan edetessä työntekijöiden täy-
tyi miettiä, miten projektin kohderyhmä 
löytäisi toimintaan mukaan. Ohjelman 
suunnittelu tietynlaiselle kohderyhmälle 
sopivaksi saattoi aiheuttaa sen, että joku 
naisista koki itsensä toiminnasta ulkopuo-
liseksi. Toiminnan lopussa asiakkaiden ja 
työntekijöiden välille oli rakentunut luot-
tamuksellisia suhteita. Asiakkaiden täytyi 
irtautua toiminnasta omasta tahdostaan 
huolimatta, vaikka takana olisi ollut pit-
kä työntekijä–asiakassuhde. Tämä saattoi 
tuoda naisille osattomuuden kokemuksia. 
Työntekijät kuvasivat myös tilanteita, jois-
sa projektin tavoitteet asiakkaiden etene-
misestä ajoivat asiakkaiden omien tavoit-
teiden edelle. 

Artikkeli on osa Suomen Akatemian tutki-
musprojektia Pitkäaikaisasunnottomuus ja 
Asunto Ensin -periaatteen soveltaminen Suo-
messa 2011–2015.

VIITTEET

1 Naisten keskus oli yksi viidestä asun-
nottomille naisille suunnatusta naistyön 
palvelusta, jotka kokonaisuudessa muo-
dostivat asunnottomille naisille rakenne-
tun palveluketjun. Naisten keskus on yksi 
väitöskirjani tutkimuskohde.
2 Julkinen sektori tuottaa sosiaalipalve-
luista tällä hetkellä noin 70 % ja järjes-
töjen ja yritysten osuus palvelutuotan-
nosta on yhteensä noin 30 % (ks. esim. 
Kettunen 2010). Järjestöjen osuus sosiaa-
lipalveluiden tuottajana on edelleen pie-
ni verrattuna julkiseen sektoriin, mutta 
sosiaalipalvelut ovat kokonaisuudessaan 
merkittävä kansantalouden osa-alue ja 
työllistäjä (Toikko 2012, 65). 
3 Osallistuin naistyön toimintoihin etno-
grafi sen oleskelun kautta. Olin kaksi kuu-
kauden jaksoa naistyön toiminnassa mu-

Janus_0313_sisus,.indb   220Janus_0313_sisus,.indb   220 19.9.2013   19:02:1619.9.2013   19:02:16



artikkelit

221

kana tutustuen asiakkaina oleviin naisiin 
ja naistyön eri toimintoihin. Riippuen 
toiminnasta tein samaa mitä tutkimus-
kohteeni naisetkin; oleskelin ja juttelin 
naisten kanssa, osallistuin toiminnallisiin 
ryhmiin, opetustunneille ja valmentaviin 
ryhmähetkiin. 
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Riikka Haahtela

8 työNtekijöideN ja asiakkaideN kohtaamisia 
asumisyksiköissä

Lähtökohtana asumisen mallien soveltaminen

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän esityksessä vuonna 2007 nos-
tettiin tavoitteeksi puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2012 

mennessä ja poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2015 mennessä. Ta-
voite oli linjassa muiden Euroopan maiden kanssa ja se kertoo yleisestä pa-
radigman muutoksesta pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi (Busch-
Geertsema 2011, 14). Tavoite pyrittiin saavuttamaan asuntoloiden muun-
to-ohjelmalla, jonka tarkoituksena oli luopua tilapäismajoitusta tarjoavista 
asuntoloista ja rakentaa uusia tuettuja asuntoja asunnottomien tarpeisiin, 
jotta jokaisella olisi oikeus yksityisyyteen: ”jokaisella on oikeus oveen, jos-
sa lukee oma nimi”. (Nimi ovessa, 2007.) Ajatuksena oli mahdollistaa kai-
kille asunnottomille oma asunto ja poistaa vähitellen pitkäaikaisasunnotto-
muus. Uusien tuettujen asuntojen tarkoituksena oli vastata niiden asunnot-
tomien tarpeisiin, joiden asunnottomuus on pitkittynyttä ja joiden kohdal-
la tavanomaiset asumisratkaisut eivät ole toimineet. (Pitkäaikaisasunnotto-
muuden vähentämisohjelma 2008.)

Tutkimuskohteenani oleva naisten asumisyksikkö noudattaa uuden para-
digman mukaista ajattelua. Asumisyksikkö oli diakoniatyön tarjoamaa te-
hostettua tukiasumista naisille, joilla oli päihteidenkäyttöä ja muita psyko-
sosiaalisia ongelmia. Asumisyksikön toiminnassa ei ollut julkilausutusti yh-
tä asumisen mallia vaan siellä sovellettiin erilaisia malleja. Asumisyksikön 
tarkoituksena oli tarjota turvallinen ympäristö asunnottomille naisille, joil-
la ei ollut kykyä tai halua elämäntapojensa muuttamiseen. Naisilta ei edel-
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lytetty päihteettömyyttä tai kuntoutumisen tavoitetta. Toisaalta voidaan aja-
tella, että asumisyksikön toiminta oli kuntouttavaa ja tavoitteellista, koska 
asumisyksikön ensisijainen tavoite oli pyrkimys turvata asunnottomille nai-
sille pidempiaikainen asuminen asumisyksikössä. Tavoitteena oli vahvistaa 
naisten asumisvalmiuksia, mutta myös tukea elämänhallintaa ja yhteiskun-
taan integroitumista (ks. esimerkiksi Rissanen 2008, 673-677). Asumisyksi-
kön työtä voidaan kuvata asumista tukevaksi palveluksi eli asumissosiaalisek-
si työksi (katso Granfelt tässä teoksessa). Tällöin voidaan puhua asumissosi-
aalisen työn asiakkuudesta ja työntekijyydestä. Asumispalveluihin kohdistu-
vassa tutkimuksessa käytetään vaihtelevasti eri termejä client, resident ja ser-
vice user (ks. esimerkiksi  Busch-Geertsema 2013, 39-49; Knutagård &Kris-
tiansen 2013a, 93-117; Knutagård & Kristiansen 2013b; Tsemberis 2010).

Artikkelin tavoitteena on kuvata, kuinka työntekijä ja asiakas sovelsivat 
naisten asumisyksikön arjen vuorovaikutustilanteissa eri asumisen malle-
ja. Pyrkivätkö he puhumaan asiakkaan kuntoutumisen prosessista saman-
suuntaisesti vai missä määrin heidän tavoitteensa asiakkaan kuntoutumises-
ta erosivat toisistaan. Kiinnostavaa on se, kuinka työntekijä ja asiakas neu-
vottelivat näissä vuorovaikutustilanteissa asumisen malleihin kytkeytyvistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Tulkintani mukaan työntekijän ja asiakkaan 
vuorovaikutuksessa oli kyse institutionaalisesta kohtaamisesta, jossa osapuo-
let asettuivat suhteessa toisiinsa muodostaen kategoriaparin. Kategoriaparin 
ymmärrän niin, että työntekijä ja asiakas ovat keskenään sidoksissa toisiinsa 
oikeuksineen ja velvollisuuksineen ja ymmärrämme kulttuurisesti asumisyk-
sikön työntekijän ja asiakkaan roolit tietynlaisiksi (Juhila 2012, 157). Työn-
tekijän ja asiakkaan kategoriapari tuottaa asumisyksikköön institutionaalista 
sosiaalista järjestystä, joka kuitenkin mahdollistaa asiakkaan ja työntekijän 
välille monenlaisia suhteita. Artikkelissa kuvaan, millaisia vivahteita työn-
tekijä-asiakas kategoriaparit saivat arjen käytännöissä ja miten ne liittyivät 
asumisen malleihin (Jokinen 2012, 227-228). 

Artikkeli etenee siten, että ensiksi jäsennän millä tavalla lainsäädännön ta-
solla määritellään kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähden liikkeelle 
instituutioiden tasolla neuvoteltavista oikeuksista ja velvollisuuksista, koska 
ne toimivat perustana arjen vuorovaikutuksessa tapahtuville neuvotteluil-
le. Sen jälkeen paikannan asumisen mallit ja niihin liittyen keskustelut asi-
akkaiden ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämän jälkeen 
kuvaan tutkimusympäristönä olevan naisten asumisyksikön, aineiston se-
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kä käyttämäni analyysimenetelmän. Analyysissa määrittelen sitä, miten oi-
keuksista ja velvollisuuksista neuvotellaan asumisyksikön institutionaalisis-
sa käytännöissä. Lopuksi keskustelen siitä, millaisia kategoriapareja raken-
tuu asumisyksikön toiminnassa ja mitä kategoriaparien perusteella voidaan 
sanoa eri asumisen malleista.

Suomalainen asunnottomuuspolitiikka ja kansalaisuus

Suomalainen asunnottomuuspolitiikka rakentuu hyvinvointiyhteiskunnan 
sisälle. Suomen perustuslain 19§:ssa määritellään julkisen vallan tehtävän 
olevan edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 
järjestämistä. Samassa pykälässä määritellään myös se, kuinka julkisen val-
lan tehtävänä on huolehtia niistä, jotka tarvitsevat erityistä tukea.  Jokai-
sella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää tur-
vaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaali-
huoltolain 22-23 §:ssä määritellään, että asumispalveluilla tarkoitetaan pal-
velu- ja tukiasumisen järjestämistä henkilölle, joka erityisestä syystä tarvit-
see apua tai tukea asunnon tai asumisen järjestämisessä. Suomalaisen lain-
säädännön mukaan yksilöllä ei ole lähtökohtaisesti subjektiivista oikeutta 
asuntoon, mutta lainsäädäntö pyrkii turvaamaan ja edistämään asumista. 
Lain asunto-olojen kehittämisestä 5 §:ssä todetaan, että kuntien tulee huo-
lehtia siitä, että toimenpiteen asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan eri-
tyisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asunto-olojen parantami-
seksi. Kunnan tulee kehittää asunto-olojaan alueellaan siten, että sellaisel-
le asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuutto-
mia vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan järjes-
tää kohtuulliset asumisolot. 

Hyvinvointiyhteiskunnan kansalaisuuden myötä syntyy siis oikeuksia, 
jotka perustuvat lakeihin, yhteisesti hyväksyttyihin normeihin ja sopimuk-
siin (Heater 1999, 33-39). Suomi on sitoutunut myös kansainvälisiin sopi-
muksiin asunnottomuuden ehkäisemiseksi, (esimerkiksi Euroopan sosiaa-
linen peruskirja ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus). Laeissa ja 
sopimuksissa määritellään asunnottomien oikeuksia, mutta kansalaisoike-
uksia ja -velvollisuuksia ei voi tarkastella puhtaasti muodollisina, lakiin kir-
jattuina oikeus- ja velvollisuusmäärityksinä, joiden voi laista tarkistamalla 
todeta joko olevan olemassa tai puuttuvan (Nivala 2008, 132). Määritte-
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lyihin oikeuksista ja velvollisuuksista liittyy vahvoja normatiivisia käsityk-
siä ja vaatimuksia siitä, millaiset oikeudet valtion tulisi kansalaisilleen tur-
vata (Brett 2003, 97-99). Esimerkkeinä ovat tietyt normatiivisiin käsityk-
siin liitetyt velvollisuudet kuten velvollisuus huolehtia itsestään (Sennett 
2004, 107) yhteisöstään (Harris 2005, 155) sekä mahdollisuudesta tehdä 
työtä (Rose 2000, 145).

Hyvinvointivaltion ideologia painottaa kansalaisten oikeuksien merkitys-
tä. Ideologiaan sisältyy ajatus pitää huolta kaikista yhteiskunnan jäsenistä, 
mikä heijastuu kaikkien kansalaisten oikeutena omaan asuntoon.  Kaikkia 
kansalaisia ei pidetä kykenevinä asumaan itsenäisesti tai huolehtimaan asu-
misen velvoitteista, mutta heillä nähdään olevan oikeus saada erityisiä pal-
veluita asumisensa tukemiseksi, kuten esimerkiksi asunnottomille kohden-
nettuja palveluita.  Hyvinvointivaltiossa on pyritty institutionaalisten käy-
täntöjen avulla tunnistamaan, luokittelemaan ja nimeämään marginaali-
set ryhmät ja heille tarvittavat toimenpiteet.  (Jokinen ym. 2004, 13.) Yksi 
tällainen asunnottomien asuttamiseen liittyvä institutionaalinen toiminta-
muoto oli tutkimuskohteeni asumisyksikkö, jossa pyrittiin löytämään ka-
duilla ja muualla asuneita asunnottomia ja tunnistamaan sekä nimeämään 
heidän tarvitsemansa palvelut. 

Asumisen mallit ja niiden eroavaisuudet

Vuonna 2007 naisten asumisyksikön toiminnassa oli piirteitä erilaisista asu-
misen malleista; sekä portaikkomallista että asunto ensin -periaatteesta. Mo-
lemmissa malleissa oli samanlainen tavoite asiakkaiden asumisen suhteen; 
asumisyksikön asiakkaille pyrittiin turvaamaan edellytykset siirtyä vähitel-
len itsenäiseen asumiseen ja elämiseen. Kuitenkin malleissa lähestyttiin asi-
akasta eri tavoin. Portaikkomallin juuret ulottuvat päihdehuoltoon ja sitä 
on toteutettu kuntien asumispalveluissa (katso Johanssonin, Kosken ja Tai-
nion artikkeli tässä teoksessa). Portaikkomallissa asumisyksikkö muodosti 
yhden portaan asunnottomille naisille kohdennettujen eli naistyön palve-
luiden palveluketjussa. Asumisyksikön nähtiin olevan yksi porras ennen asi-
akkaiden itsenäistä asumista. Pääpiirteittäin portaikkomallin ajatus on, että 
asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet kasvavat portailla etenemisen myötä. 
Ajatuksena on, että asunnoton siirtyy ensin väliaikaiseen laitosasumiseen, 
jonka jälkeisenä välivaiheen asuntona toimivat yhteisölliset ja tuetut asu-
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mismuodot. Näiden vaiheiden jälkeen on mahdollista saavuttaa pysyvä oma 
asunto. Asiakkaan tarvitsema tuki ja apu muuttuvat asiakkaan kuntoutumi-
sen myötä ja asiakkaiden nähdään tarvitsevan eniten tukea alemmilla por-
tailla. Portaikkomallissa on keskeistä asiakkaan oma motivaatio kuntoutu-
miselle. Mallia on kritisoitu siitä, että asunnottomuudesta kuntoutumista 
ei voida pitää lineaarisena prosessina, vaan kuntoutuminen on edestakaista 
sykliä eteen ja taaksepäin. (Johnsen & Teixeira 2010, 4; Granfelt 2003, 29; 
Sahlin 2005, 117; Tainio & Fredriksson 2009, 185.)

Portaikkomallissa työntekijöillä on oikeus vastuuttaa ja velvoittaa asiakasta 
noudattamaan mallin mukaista filosofiaa eli sitoutumaan hoitoon terveyden-
huollossa, hoidon jatkuvuuteen ja päihteettömään elämään. Tässä on suuri 
ero asunto ensin -periaatteeseen, jossa asunto nähdään perusoikeutena, jota 
ei tarvitse ansaita eikä vuokrasuhteen ehdoksi saa laittaa sitoutumista päih-
de- tai mielenterveyspalveluihin (katso Granfeltin artikkeli tässä teoksessa). 
Asunto ensin periaatteessa asiakkaalle itselleen annetaan mahdollisuus vali-
ta tarvitsemansa palvelut, niiden sisältö ja intensiteetti. Asunto ensin -peri-
aatteen juuret ovat Yhdysvalloissa, sen kotipaikka on Pathways to Housing  
-organisaatio ja sitä on sovellettu Euroopan eri maissa. Mallissa onnistumi-
sen luvut ovat korkeita, mutta mallia on kritisoitu siitä, että sen on katsottu 
jättävän kaikkien vaikeimmin päihdeongelmaiset ulkopuolelle eikä se ole on-
nistunut poistamaan asumista vaarantavia psykososiaalisia ongelmia porras-
mallia paremmin (Johnson & Parkinson & Parsell 2012, 6-10). Tutkimuk-
sissa on noussut esiin muun muassa asiakkaiden yksinäisyyden ja eristäyty-
neisyyden kokemuksia (Johnsen &Fitzpatrick 2013, 13) (katso Granfeltin 
artikkeli tässä teoksessa). Asunto ensin -periaatetta ei vielä vuonna 2007 ol-
lut julkilausutusti työntekijöiden orientaatiossa, mutta sitä oli sovellettu jo 
ennen vuotta 2007 ja se oli sisäistynyt toimintaan työkäytäntöjen kautta. 

Asumisyksikön ajatuksena oli tarjota naisille asunto, minkä jälkeen naisil-
la oli mahdollisuus osallistua naistyön muihin matalan kynnyksen palvelui-
hin omin ehdoin ilman sitovaa osallistumista. Kuitenkin asumisyksikön asi-
akkaan oli suostuttava asumisyksikön tarjoamaan perushuolenpitoon ja si-
touduttava yhteistyöhön henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa henkilökun-
nan oli mahdollisuus käydä asiakkaan kotona omilla avaimilla. Asiakkailla 
ei ollut velvollisuutta kuntoutumiseen ja heillä oli mahdollisuus viettää asu-
misyksikössä valitsemaansa elämäntapaa ja muun muassa päihteiden käyt-
tö oli sallittua. Myöskään työntekijällä ei ollut oikeutta vastuuttaa asiakasta. 
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Tutkimusympäristönä asumisyksikkö

Tässä tutkimuksessa tarkastelen diakoniatyön tarjoamaa tehostettua tukiasu-
mista eli naisten asumisyksikössä toteutettavaa asunnottomien asumispalve-
lua. Tutkimusympäristönä oleva yksikkö oli vuonna 2007 muuttanut uu-
siin tiloihin ja asiakkaiden määrä oli kasvanut 20:stä 28:aan. Asumisyksik-
kö on edelleen olemassa, mutta toiminta on muotoutunut erilaiseksi. Nai-
set muuttivat asumisyksikköön kaupungin sosiaaliviraston sosiaalityönte-
kijän arvion kautta. Kohderyhmäksi määriteltiin sellaiset asiakkaat, jotka 
eivät olleet kykeneviä asumaan omassa asunnossa tai tavallisessa tukiasun-
nossa vaan tarvitsivat asumisyksikön tarjoamaa tehostettua tukiasumista. 
Kyseessä nähtiin olevan kaikkein vaikeimmin asutettavissa olevat asunnot-
tomat naiset, joiden asunnottomuus oli pitkittynyttä tai oli vaarassa pitkit-
tyä. Taustalla arvioitiin olevan päihteidenkäyttöä, erilaisia fyysisiä ja psyyk-
kisiä sairauksia sekä muunlaisia ongelmia. (Organisaation esitteet, toimin-
nan kirjallinen materiaali. )

Kukin nainen asui omassa asunnossaan, joka sisälsi yhden huoneen ja keit-
tiösyvennyksen. Naiset saivat vapaasti sisustaa oman asuntonsa. Asunnon 
lisäksi naisilla oli mahdollisuus käyttää asumisyksikön yleisiä tiloja ja heille 
järjestettiin kerran viikossa työntekijöiden ja asiakkaiden välinen viikkoko-
kous, jossa keskusteltiin asumiseen liittyvistä yleisistä asioista. Henkilökun-
taa oli saatavilla ympärivuorokautisesti ja vartiointiliikkeen vartijat kävivät 
yöllä säännöllisesti tarkastamassa yleisiä tiloja. Henkilökunta tarjosi asiak-
kaille päivittäiset lämpimät ruuat. Asiakkaiden oli myös mahdollista käyttää 
jokapäiväistä elämää helpottavia palveluita, kuten saada apua asunnon siivo-
ukseen. Alakerrasta tukipisteen tiloista asiakkaiden oli mahdollisuus saada 
vaatteita sekä pestä siellä pyykkiä, käyttää tietokonetta, soittaa puheluita tai 
käyttää yleisiä suihkutiloja. Asukkailla oli myös mahdollisuus saada työn-
tekijä mukaansa hoitamaan asioita eri viranomais- tai muissa palveluissa.

Kaikilla asumisyksikössä asuvilla oli taustalla asunnottomuutta sekä fyy-
sisiä tai psyykkisiä sairauksia. Naiset olivat 20-60-vuotiaita ja nuoremmilla 
asiakkailla oli monesti alkoholin käytön lisäksi huumeiden käyttöä. Tarkoi-
tuksena oli tarjota asiakkaille pidempiaikainen asuminen ja naisilla oli käy-
tössään toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Osa naisista oli asunut 
asumisyksikössä jo vuosia, asumisyksikön perustamisesta lähtien, eli vuodes-
ta 2000. Toisaalta asumisyksikön työntekijät arvioivat jatkuvasti asiakkai-
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den elämäntilanteita ja ohjasivat heitä tarvittaessa eteenpäin: katkolle, sai-
raalaan, oman asunnon hankintaan tai palveluiltaan sopivampiin paikkoi-
hin. Esimerkiksi useampi vanhempi asiakas siirtyi asumisyksiköstä hoidol-
lisempiin senioriasuntoihin. Asumisyksikön ammattieettinen perusta nojasi 
ajatukseen ihmisarvon kunnioittamisesta. Asunto nähtiin jokaisen perusoi-
keutena, jota ei tarvitse ansaita. Naisten asumisyksikkö ei edellyttänyt asi-
akkailtaan elämäntavan muutosta, eivätkä työntekijät esimerkiksi asettaneet 
päihteettömyyttä asunnon saamisen edellytykseksi. Toinen keskeinen aja-
tus oli, että naiset kuntoutuvat asumisyksikön yhteisön avulla. Vaikka nai-
set asuivat omissa asunnoissaan, he muodostivat asumisyksikön yhteisön. 
Naiset kutsuivat toisiaan etunimellä ja viettivät aikaa yhteisissä tiloissa se-
kä kävivät yhdessä eri naistyön toimintamuodoissa. Yhteisön tarkoituksena 
oli tarjota asunnottomana eläneille asiakkaille mahdollisuutta liikkua kohti 
normaalikansalaisuutta yhteisön ja toiminnan asettamien rajojen sekä vel-
vollisuuksien tukemana. Toisaalta nähtiin, että naistyön muut palvelut tu-
kevat asiakkaiden kuntoutumista. Toiminnan tavoitteena oli, että asiakkaat 
eivät sosiaalistuisi vain asumisyksikön muodostamaan yhteisöön vaan myös 
laajempaan naistyön yhteisöön. Naistyön palvelut olivat matalan kynnyk-
sen toimintaa, joka perustui asiakkaiden vapaaehtoisuuteen eikä sitonut asi-
akkaita pidempiaikaisesti. Kuitenkin palvelut tarjosivat naisille valmiuksia 
kiinnittyä ympäröivään yhteiskuntaan.

Asumisyksikkö ympäristönä oli läsnäolotyötä, jossa työntekijä yritti läsnä-
olon, jakamisen ja toiminnan kautta rakentaa jotain yhteistä, jotta olisi mah-
dollista työstää naisille merkityksellisiä asioita (Granfelt 2013, 243). Vuoro-
vaikutuksen rakentuminen ja kuntoutumisen tavoitteiden asettaminen eivät 
ole helppoja asiakkaiden kanssa, joiden käytös on ajoittain haastavaa ja joil-
la on taustallaan rikkonaista asumista ja asunnottomuutta. Asumisyksikkö 
salli naisille elämäntavan, joka ennen pitkää johtaisi häätöön lähestulkoon 
missä tahansa tavanomaisesta vuokra-asunnosta (Granfelt 2013, 219). Asu-
misyksikössä oli hyvin eri-ikäisiä ja palvelutarpeiltaan erilaisia naisia, eivätkä 
kaikki naiset olleet valmiita ottamaan vastaan heille tarjottuja tukimuotoja. 

Institutionaalinen etnografia ja vuorovaikutusepisodit

Lähestyin asumisyksikön toimintaa olemalla läsnä arjen toiminnassa eli työn-
tekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisissa. Käyttämääni havainnointimene-
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telmää voi kutsua osallistuvaksi havainnoinniksi, sillä olin mukana toimin-
nassa ja osallistuin asumisyksikön toimintaan esimerkiksi viikkokokouksis-
sa kahvittelemalla naisten kanssa, kulkemalla työntekijöiden vieressä eri-
laisissa tilanteissa esimerkiksi ruokaa jakaen sekä osallistumalla sovittuihin 
työntekijöiden ja asiakkaiden välisiin tapaamisiin (ks. esimerkiksi Lofland 
& Lofland 1984, 12-13). Osallistuva havainnointi on etnografin omaksu-
ma rooli, joka mahdollistaa aineistokeruun. Etnografialla tarkoitan aineis-
ton keruun tapaa, jossa tutkijana menin tutkimalleni kentälle ja osallistuin 
ihmisten jokapäiväiseen elämään (Hammersley & Atkinson 1996, 23-24). 

Tutkimukseni keskiössä oli työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen asumis-
yksikön toiminnassa ja ymmärrän tutkimukseni institutionaaliseksi etno-
grafiaksi. Institutionaalisen etnografian tarkoitus on tehdä näkyväksi insti-
tutionaalisia toimintarutiineja sekä sitä, kuinka sosiaalista todellisuutta yllä-
pidetään ja tuotetaan kielellisesti (Hammersley & Atkinson 1996, 24). Jo-
kapäiväisten käytäntöjen ymmärtäminen tapahtui viettämällä aikaa asumis-
yksikön toiminnassa ja tutustumalla asumisyksikössä asuviin naisiin muissa 
naistyön palveluissa. En olisi kyennyt ymmärtämään asumisyksikön toimin-
takulttuuria osallistumatta asumisyksikön arkeen. Instituution olemassaololle 
on tavanomaista asiantuntija-asiakas-suhde, johon kytkeytyy valtaelement-
ti. Myös asumisyksikössä työntekijä sekä asiakas muodostivat suhteen, jo-
hon kytkeytyi valtaelementti (ks. esimerkiksi Benwell & Stokoe  2006, 88-
89, Jokinen 2012, 227-266).

Analyysini kohteina ovat työntekijöiden ja asiakkaiden väliset vuorovai-
kutustilanteet, joita kutsun vuorovaikutusepisodeiksi. Episodit pohjautuvat 
asumisyksikössä tekemiin havaintoihini. Olin läsnä naistyön eri toiminnois-
sa vuonna 2007 kahden kuukauden ajan ja yhtenä aineistonkeruun tapana 
kirjasin ylös arkipäivän tilanteita. Työntekijät ja asiakkaat kohtasivat toisi-
aan erilaisissa tilanteissa, joihin liittyi spontaaneja keskusteluhetkiä, sovit-
tuja tapaamisia asioiden hoitamiseksi, yhteisiä viikkokokouksia sekä monia-
mmatillisia verkostopalavereja.

Asiakkaat olivat tietoisia tutkijan roolistani ja siitä, että mukanani kulki 
aina vihko ja kynä. Työntekijän ja asiakkaan väliset keskustelut olivat verk-
kaisia, mikä mahdollisti sen, että pystyin kirjaamaan käsin vuorovaikutus-
episodit. Yritin kirjata työntekijöiden ja asiakkaiden keskusteluja mahdolli-
simman sanatarkasti. Kirjasin jokaisesta episodista, missä se tapahtui, oliko 
sitä edeltänyt jokin tilanne tai miten tilanne jatkui episodin jälkeen ja mon-
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tako työntekijää tai asiakasta episodissa oli läsnä. Heti vuorovaikutusepiso-
din jälkeen kirjoitin laajemman kuvauksen tilanteesta, johon liitin myös it-
selleni heränneitä ajatuksia tai kysymyksiä (ks. esimerkiksi Lofland & Lo-
fland 1984, 62-67). Katsoin tarkan tilannekuvauksen hyödylliseksi aineis-
tonkeruun menetelmäksi, koska koin sen jo olevan analyysiä tilanteesta.

Asumisyksikkö oli myös siinä mielessä erityinen, että asunnot olivat nai-
sille yksityisiä ja minulla oli mahdollisuus viettää aikaa käytävällä ja yleisis-
sä tiloissa havainnoiden työntekijöiden ja naisten välisiä kohtaamisia. Työn-
tekijän ja asiakkaan arkipäivän kohtaamisia olisi ollut vaikea tutkia muuten 
kuin olemalla läsnä asumisyksikön yleisissä tiloissa. Kuten arjessa yleensä, 
tilanteet syntyivät ja vaihtuivat nopeasti ja niitä olisi ollut vaikea ymmärtää 
tuntematta asumisyksikön toimintaa. Työntekijöiden ja asiakkaiden väliset 
keskustelut olivat spontaaneja.  Läsnä olemisella oli merkitystä, koska en oli-
si voinut tavoittaa spontaaneja keskusteluja nauhurin kanssa ja samalla työs-
tää laajemmin episodeihin liittyviä tilanteita. Keskustelut olivat ohivilahta-
via, mutta verkkaisia. Tavoitin ne tutkijana hyvin, sillä pystyin kirjaamaan 
tilanteet muistiin siinä samassa hetkessä, kun vuorovaikutusepisodit tapah-
tuivat. Työntekijät itse kertoivat tutkimuksen alussa, kuinka ulkopuolisten 
ihmisten on vaikea ymmärtää asumisyksikön toimintaa ja he toivoivat tut-
kijan läsnäoloa tutkimuskohteessa. Etnografisen kenttätyön avulla minul-
la oli mahdollisuus tarkastella omin silmin asumisyksikön toimintaa sekä 
työntekijän ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Minulla oli myös mahdol-
lisuus työskennellä asiakkaiden ehdoilla ja ottaa tutkijana huomioon hei-
dän kuntonsa vaihtelut. Havaintojen avulla minulla oli mahdollisuus aistia 
tilanteisiin liittyviä tunnelmia ja tunteita ja huomioida se, mitä ennen vuo-
rovaikutusepisodeja ja niiden jälkeen tapahtui.

Tämän artikkelin aineisto koostuu siis edellä kuvaamistani  naisten asu-
misyksikössä tapahtuneista työntekijöiden ja asiakkaiden välisistä vuorovai-
kutusepisodeista, joita on 76 kappaletta. Asumisyksikön työntekijöistä 5 ja 
asiakkaista 18 esiintyy vuorovaikutusepisodeissa. Pääosin episodit olivat yh-
den asiakkaan ja työntekijän välisiä keskusteluja.  Asiakkaista olleista nai-
sista jotkut naiset esiintyvät useammassa episodissa ja muutama nainen on 
vain yhdessä episodissa. Keskimäärin yksi vuorovaikutusepisodi on 10 ko-
neella kirjoitettua riviä.
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Tutkimuskysymys ja aineiston analyysi

Tutkimuskysymykseni on, minkälaisia työntekijä-asiakas kategoriapareja ra-
kentuu asumisyksikön arjen käytännöissä? Toisena tehtävänä on selvittää, 
miten kategoriaparit liittyvät edellä esiteltyihin asumisen malleihin? Kuten 
edellä kirjoitin, eri työntekijöiden ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet 
rakentuvat eri tavoin ja myös eri asumisen malleissa painottuvat eri tavoin 
työntekijöiden ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Ymmärrykseni mu-
kaan työntekijä ja asiakas ovat kaksi kategoriaa, jotka ovat tiiviissä suhteessa 
toisiinsa ja näin ollen muodostavat kategoriaparin. Aineiston analyysi perus-
tuu etnometodologiseen jäsenyyskategoria-analyysiin (ks. esimerkiksi Wat-
son 1997, Hester & Eglin 1997, Hester & Eglin 2003, Sacks 1992 & Joki-
nen, Juhila & Suoninen 2012). Kategoriat asumisyksikön asiakas ja työn-
tekijä sisältävät paljon kulttuurista tietoa, jonka liitämme automaattisesti 
noihin kategorioihin. Tyypillisiä kategoriapareja ovat muun muassa mies-
nainen, työntekijä-asiakas tai äiti-lapsi (ks. esimerkiksi Watson 1997, 51-
52; White 2002, 414).

Asumisyksikön vuorovaikutuskulttuurissa työntekijä-asiakas kategoria-
pari ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa ja heidän oikeutensa ja velvolli-
suutensa määrittyvät eri lailla, työntekijältä odotetaan toisenlaista käyttäy-
tymistä kuin asiakkaalta (Juhila, Jokinen & Suoninen 2012, 28). Samalla 
kun identifioimme ihmisiä valitsemalla yhden monista heitä kuvaamaan so-
pivista kategorioista, tuotamme kuvaamillemme ihmisille kategoriajäsenyy-
den, joka sitoo heidät tämän kategorian määreisiin (Silverman 1998, 17). 
Esimerkiksi työntekijän ja asiakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät 
määreet kantavat moraalisia odotuksia ja oletuksia. Asumisyksikön asiak-
kaalla on oikeus asumisyksikön asuntoon ja sen ympärille rakennettuihin 
palveluihin ja samalla velvollisuus noudattaa toiminnalle yhteisesti määritel-
tyjä sääntöjä. Työntekijälle instituutio ja ammatillisuus antavat legitimitee-
tin ja hänellä on velvollisuus ja oikeus toimia organisaation edustajan mu-
kaisesti. (ks. esimerkiksi Jokinen 2012, 262-263.) Työntekijän ja asiakkaan 
kategoriapareja ei voi tarkastella yksiselitteisesti erilaisten asumisen mallien 
mukaan. Kategoriat ovat tilannesidonnaisia ja niistä neuvotellaan paikalli-
sesti koko ajan. Kun työntekijälle tai asiakkaalle tarjoutuu vuorovaikutuk-
sessa tietyn kategorian jäsenyys, muokkaavat he sitä itse joko ottamalla an-
netun kategorian vastaan tai vastustamalla sitä. Näin he jatkuvasti uudista-
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vat tai vastustavat heille tarjottujen kategorioiden jäsenyyttä vuorovaikutuk-
sessa tapahtuvan neuvottelun kautta. Samalla tavoin he luovat vuorovaiku-
tuksen neuvotteluprosessissa itselleen uusien kategorioiden jäsenyyksiä. (ks. 
esimerkiksi Juhila 2004, 23; Välimaa 2008, 159.)

Kuten edellä olen määritellyt, kategoriat ovat tilannesidonnaisia ja toimi-
jat rakentavat niitä jatkuvasti keskinäisessä vuorovaikutuksessaan liittämällä 
niihin erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Vuorovaikutusepisodien analyy-
sissä lähdin siten liikkeelle siitä, että erittelin ensin, puhuvatko työtekijät ja 
asiakkaat episodeissa työntekijyydestä ja asiakkuudesta ja jos puhuvat, niin 
millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijät ja asiakkaat liittävät näihin 
kategorioihin. Ensimmäinen havaintoni oli, että episodit sisältävät runsaasti 
tällaista kategoriapuhetta; yhteensä 75 episodista 58 oli sellaisia, jotka liittyi-
vät sekä työntekijän että asiakkaan kategorioiden määrittelyyn. Tältä poh-
jalta etenin kohti varsinaista tutkimuskysymystäni eli sen analyysiä, millai-
sia kategoriapareja nämä määrittelyt episodeissa muodostavat. Toisin sanoen 
tarkastelin sitä, miten työntekijä ja asiakas konstruoivat itseänsä suhteessa 
toisiinsa keskustelun aikana. Analyysini tuloksensa on neljä eri kategoriapa-
ria: toiminnan tavoitteiden mukainen asiakas ja asiakasta tukeva työnteki-
jä (21 kappaletta), itsenäisiä valintoja tekevä asiakas ja asiakasta hienovarai-
sesti suostutteleva työntekijä (16 kappaletta), huolta pitävä asiakas ja asiak-
kuutta rajaava työntekijä (8 kappaletta) sekä yhteisön sääntöjä noudattava 
asiakas ja asiakkuuden kyseenalaistava työntekijä (13 kappaletta). Muodos-
tettuani nämä kategoriaparit pohdin niitä vielä suhteessa edellä kuvaamiini 
asunto ensin -periaatteeseen ja portaikkomalliin: näkyykö näissä pareissa ja 
millä tavalla näiden mallien elementtejä. Analyysini lähtökohtana eivät ol-
leet siis mallit, vaan episodeissa elävät kategoriat ja kategoriaparit. Loppu-
tuloksena kuitenkin havaitsin niiden kytkeytyvän kiinnostavalla tavalla mal-
leihin, vaikka keskustelijat itse eivät niihin suoraan viitanneetkaan, eivätkä 
myös välttämättä tiedostaneet niiden läsnäoloa episodeissa. Mallien läsnä-
olo kertoo kuitenkin niiden kulttuurisesta ’tuttuudesta’ ja kietoutumisesta 
asumisyksikön arkisiin käytäntöihin.  

Edellä esitetyt määrälliset luvut osoittavat, kuinka asiakas-työntekijä ka-
tegoriaparit jakaantuivat. Olen valinnut näistä neljästä eri kategoriaparista 
aina sellaisen vuorovaikutusepisodin tarkemmin analysoitavaksi, jossa ky-
seisen kategoriaparin ominaisuudet tulevat mahdollisimman selkeästi esiin. 
Alla olevat episodit olen esittänyt kokonaisina tilannekuvauksina, joissa en-
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sin kerrotaan kirjaamani tilanne, josta episodi alkaa. Episodeista on mahdol-
lista tulkita, että työntekijät ja asiakkaat tunsivat toisensa jo pitkältä ajalta 
ja olivat tekemisissä keskenään lähes päivittäin. Kaikki asiakkaiden ja työn-
tekijöiden tunnistamiseen liittyvät tiedot on muutettu. Episodeja analysoi-
dessani tuon ensin esiin millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia työntekijät ja 
asiakkaat liittävät asiakkuuteen ja työntekijyyteen sekä niiden keskinäiseen 
suhteeseen (miten kategoriapari muodostuu). Kunkin analyysin lopussa tul-
kitsen keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista muodostuvia kategoria-
pareja suhteessa asunto ensin -periaatteeseen ja portaikkomalliin.

Työntekijä-asiakas kategoriaparien rakentuminen

Toiminnan tavoitteiden mukainen asiakas ja asiakasta tukeva 
työntekijä

Tämä vuorovaikutusepisodi tapahtui asumisyksikön alakerrassa, josta men-
nään naistyön toiseen toimintamuotoon, naisten tukipisteelle. Asiakas on 
tullut asumisyksiköstä hissillä alakertaan ja lähestyy työntekijää, joka istuu 
pöydän ääressä itsekseen. Asiakas hakee kahvin pöydältä, siirtyy työnteki-
jän viereen keskustelemaan ja aloittaa keskustelun.  

A: Muistak sä koska me tavattiin ekan kerran?
T: Kyllä sä olet jääny mun mieleen.
A: Mä olin sillon viel ihan sekasin. Mä olin jääny niin kiinni siihen Ve-
saan. Mä vaan asuin siellä sen nurkissa enkä mä edes tajunnu, et eihän 
mulla oo mitään asuntoo ja oon ihan sen armoilla. Ja sitä jatku monta 
vuotta. Ja mä tein just niinku se käski et voi vaa ajatella, mikä hullu mä 
oon ollu. En mä tajunnu yhtää. Sit se Tarja vaan soitti ja käski tulla tän-
ne. Ja muistak sä kun me tultiin kattoo tätä paikkaa?
T: Sä et ollu kyl yhtää vakuuttunu tästä, mut sit sä samalla aloit jo mie-
lessäs sisustaa sun huonetta.
A: Joo, ja mä laitoin heti sen kyltin oveen, et mun oma koti. Ja siitä lähti-
en mä olen asunu täällä enkä lähtis enää pois. Aluks mä olin vaan omissa 
oloissani, mut nythän mä olen jo tutustunu näihin ihanii naisiin ja käyn 
täälläkin joka päivä.
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T:Sä oletki ihan vakiokävijä. Jos sua ei joku päivä näy, niin kyl me jo ky-
sellään sun perään.

Episodi alkaa asiakkaana olevan Kaisan lähestyessä työntekijänä toimivaa 
Maijaa. Kaisa aloittaa keskustelun nostamalla esiin oman asiakkuutensa al-
kamiskohdan naisten asumisyksikössä. Kaisa itse merkityksellistää asiakkuu-
den alkaneen siitä, kun hän on saanut asumisyksiköstä oikeuden oman asun-
toonsa. Sitä ennen Kaisa kuvailee elämänsä olleen sekaisin, hän asui miesys-
tävänsä asunnossa ja hänen armoillaan. Muutos Kaisan elämässä tapahtui, 
kun sosiaalityöntekijä Tarja pyysi Kaisaa tulemaan tutustumaan asumisyk-
sikköön. Maija myötäilee ja kertoo Kaisalla olleen aluksi ristiriitaisia tun-
teita paikkaa kohtaan. Kaisa kertoo tilanteen muuttuneen hänen saadessaan 
asumisyksiköstä oman asunnon, jonka myötä hän sai oikeuden omaan ko-
tiin, mitä symbolisoi hänen oveen laittamansa kyltti. Kaisa kuvailee paikan 
tärkeyttä kertomalla, ettei hän halua lähteä enää asumisyksiköstä pois vaan 
haluaa pitää kiinni oikeudestaan asua siellä. Kaisa kertoo, kuinka oikeus 
omaan asuntoon on tuonut mukanaan myös asumisyksikön yhteisön. Aluk-
si Kaisa vietti aikaansa omissa oloissaan, mutta nyt hän on tutustunut asu-
misyksikön muihin naisiin ja käynyt toiminnassa päivittäin, millä hän tar-
koittaa samassa rakennuksessa sijaitsevaa naisten tukipistettä. Maija vahvis-
taa Kaisan osallistumista toimintaan kertomalla Kaisan olevan ”vakiokävi-
jä”. Työntekijä ilmaisee välittävänsä Kaisasta sanomalla ”jos sua ei joku päi-
vä näy, niin me jo kysellään sun perään”.

Tässä kategoriaparissa työntekijän ja asiakkaan suhde näyttäytyy harmoni-
sena. Asiakkaana oleva Kaisa pitää yllä toiminnan tavoitteiden mukaista asi-
akkuutta ja työntekijänä Maija tukee Kaisan ylläpitämää kategoriaa. Mai-
ja muodostaa itse asiakasta tukevan työntekijän kategorian. Vuorovaikutus-
episodi osoittaa, kuinka oikeus asuntoon on ollut Kaisalle merkityksellinen 
ja se on toiminut asunto ensin -periaatteen mukaisesti käännekohtana hä-
nen elämässään. Asunnon myötä Kaisasta on tullut asumisyksikön asiakas 
ja hän on saanut itselleen uudenlaisia oikeuksia; oikeuden omaan asuntoon, 
oikeuden osallistua toimintaan sekä oikeuden kuulua asumisyksikön yhtei-
söön. Asiakkaana oleva Kaisa on se, joka on omien tarpeidensa mukaisesti 
lähestynyt työntekijä olevaa Maijaa ja toiminut näin asunto ensin -periaat-
teen mukaisesti. Työntekijänä olevan Maijan tehtävänä on tukea Kaisaa ja 
hänen oikeuttaan asiakkuuteen tarjoamalla Kaisalle erilaisia palveluja. Mai-



196

ja ei määrittele Kaisan asiakkuuteen sisältyvän velvollisuuksia. Vuorovaiku-
tusepisodin loppu osoittaa, kuinka Maijan ja Kaisan välinen suhde näyttäy-
tyy työntekijän huolenpitona, jossa Maija katsoo Kaisan perään ”jos sua ei 
joku päivä näy, niin me jo kysellään sun perään”.  

Itsenäisiä valintoja tekevä asiakas ja asiakasta hienovaraisesti 
suostutteleva työntekijä

Seuraava vuorovaikutusepisodi tapahtui asumisyksikön käytävällä. Käytäväl-
lä on ovia asiakkaiden omiin asuntoihin ja käytävän päässä ikkunan edessä 
asiakkailla on mahdollisuus istua tuoleilla. Episodin alussa asiakas istui tuo-
lilla, poltti tupakkaa ja joi kahvia. Työntekijä saapui asumisyksikköön tava-
takseen kyseisen asiakkaan. Asiakas oli ollut muutaman viikon juomatta al-
koholia ja hän oli retkahtanut juomaan ja oli nyt juonut viiden päivän ajan. 
Asiakkaan retkahdus oli työntekijän tiedossa ja kohdatessaan asiakkaan hän 
aloitti suoralla kysymyksellä.

T: Voitaisko ajatella tavoitteeksi esimerkiksi Naisten keskuksen ryhmiin 
osallistumisen?
A: En mä jaksa eikä just nyt edes kiinnosta.
T: Juomista pitäis saada jotenkin haltuun.
A: Heti aamusta kun herään oon jo ihan sekaisin.
T: Entä jos se olisi pitkän ajan tavoite. Voisko tää olla sellainen asia, että 
tulisin sun mukana huomenna mielenterveystoimistoon?
A: Miks ihmeessä? Mä meen sinne ihan yksin, on uus lääkärikin ja kaikkee.
T: Ajattelin vain, et voisin tulla mukaasi, nyt kun asut täällä ja kertoa 
miten sun asuminen täällä sujuu.
A: Miks? Kyl mä ite parhaiten mun kuulumiset tiedän ja selvitän pää-
ni ihan rauhassa. Mä hoidan tän ihan ite enkä halua, että soitatte sin-
ne tai mitään.
T: Selvä, sä hoidat itse asias. Tarkistin vain, jos me voitais olla sun tuke-
na tai jotain.

Episodi alkaa siten, että työntekijä Henni on aktiivinen ja lähestyy asiak-
kaana olevaa Marjaa. Työntekijä on asettanut keskustelulle tietyn päämää-
rän ja hän aloittaa keskustelun hienovaraisesti ehdottamalla Marjalle tavoit-
teeksi Naisten keskuksen ryhmiin osallistumisen kysymällä ”voitaisko ajatel-
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la”. Asiakkaana oleva Marja vastaa kieltäytymällä tarjouksesta ”en mä jaksa 
eikä just nyt edes kiinnosta”. Henni jatkaa ja perustelee oikeuttaan puuttua 
tilanteeseen, koska Marjan alkoholinkäyttö pitäisi saada työntekijän näkö-
kulmasta haltuun. Samalla Henni siirtää vastuun Marjan tilanteesta asiak-
kaalle itselleen, jossa Marja myöntää jatkuvan alkoholinkäyttönsä. Marjan 
myöntäessä tilanteensa Henni ottaa uudelleen neuvonantajan roolin ja mää-
rittelee Marjalle pitkän ajan tavoitteeksi ryhmiin osallistumisen sekä ehdot-
taa Marjaa ottamaan työntekijä mukaan seuraavan päivän mielenterveystoi-
miston tapaamiseen. Marja vastustaa Hennin ehdotusta toteamalla ”miks ih-
meessä” ja oikeuttaa vastarintaansa ”uus lääkärikin ja kaikkee”. Henni veto-
aa työntekijän oikeuteen puuttua Marjan tilanteeseen hänen asiakkuutensa 
ja saamansa asunnon kautta: ”nyt kun asut täällä”. Marja ei kuitenkaan näe 
asunnon tuovan työntekijälle oikeutta osallistua Marjan asioiden hoitoon ja 
ilmoittaa haluavansa hoitaa itse asiansa sekä kieltää työntekijältä yhteistyön 
hänen asioissaan muiden tahojen kanssa.  Henni myöntyy ja antaa Marjan 
itse määritellä asiakkuutensa asumisyksikössä: ”sä hoidat itse asias” maini-
ten, että työntekijät ovat asiakkaan tarpeen mukaan tukena.

Tässä kategoriaparissa itsenäisiä valintoja tekevä asiakas Marja pitää kiin-
ni oikeudestaan määritellä omaa asiakkuuttaan koko vuorovaikutusepisodin 
ajan. Työntekijänä oleva Henni muuttaa keskustelun aikana lähestymista-
paansa. Aluksi Henni lähestyy Marjaa sekä portaikkomallin että asunto en-
sin -periaatteen mukaisesti mielessään palveluiden ohjaus asiakkaalle. Hen-
ni määrittelee portaikkomallin mukaisesti asiakkaalle tavoitteeksi osallistua 
naistyön seuraavan portaan toimintaan, joka voisi auttaa asiakasta kuntou-
tumaan. Työntekijän määritelmien mukaan asiakkaan oikeuteen asua asu-
misyksikössä sisältyy myös velvollisuuksia. Marjan kieltäydyttyä työnteki-
jän ehdotuksista työntekijä nostaa esiin kilpailevan kategorian määrittäes-
sään Marjan päihdeongelmaiseksi henkilöksi, jolla on velvollisuus kuntou-
tua eteenpäin seuraavalle portaalle (ks. Silverman 1988, 92). Marja tunnis-
taa työntekijän määrittelemän kategorian, mutta ei näe itselleen kuuluvan 
velvollisuutta osallistua toimintaan.  Henni kuitenkin tarttuu asiakkaan 
myöntämään kategoriaan ja ehdottaa oikeudekseen toimia Marjan rinnalla 
kulkijana ja oikeuden osallistua yhteistyötahon palaveriin. Marja kieltäytyy 
nostaen esiin oikeutensa päättää itse omista asioistaan. Henni vetoaa Mar-
jan velvollisuuksiin asumisyksikön asiakkuuden ja asumisen kautta.
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Tässä kohtaa vuorovaikutusepisodia Marja pitää edelleen kiinni itsenäisiä 
valintoja tekevän asiakkaan kategoriasta. Hän kuvailee olevansa omien asi-
oidensa paras asiantuntija ja määrittelee oikeudekseen hoitaa itse omat asi-
ansa. Hän myös tulkitsee asumisensa ja hoitokuvionsa olevan erillisiä asi-
oita ja pitää oikeutenaan selvittää itse oman tilanteensa.  Marja myös kiel-
tää työntekijöiltä yhteistyön hoitotahon kanssa. Työntekijänä Henni myön-
tyy asunto ensin -periaatteiden mukaisesti Marjan omaan tahtoon.  Marja 
ei ole koko episodin aikana kiinnostunut ottamaan vastaan työntekijän tar-
joamia kuntoutumiseen liittyviä kategorioita. Työntekijä päättää episodin 
asunto ensin -periaattein tarjoamalla asiakkaalle oikeuden olla tarvittaessa 
yhteydessä työntekijöihin. 

Tässä kategoriaparissa Henni yrittää ensin lähestyä asiakkaana olevaa Mar-
jaa portaikkomallin mukaisesti nostaen esiin Marjan ongelman ja esittäen 
suunnitelman kuntoutumisesta ja samalla ottaen itselleen työntekijänä oi-
keuden katkaista Marjan päihdekierre. Marja ei kuitenkaan tartu siihen ja 
pitää oikeuden omista asioistaan itsellään. Asunto ensin -periaatteen mukai-
sesti Marja tekee itse lopullisen valinnan kuntoutumisestaan, vaikka se olisi 
työntekijänä toimivan Hennin mielestä Marjan edun vastainen

Toisista huolehtiva asiakas ja asiakkuutta rajaava työntekijä

Tämä vuorovaikutusepisodi tapahtui asumisyksikön käytävällä. Työnteki-
jä oli tuomassa ruokakärryillä naisille ruokaa. Kolme asumisyksikön nais-
ta oli odottamassa työntekijää käytävällä. Nämä kolme asukasta olivat yksi-
kön vanhimmat asukkaat, jotka viettivät paljon aikaa keskenään. Naiset lä-
hestyivät itse työntekijää.

A: Me ollaan Annelin kanssa huolissaan, kun Liisaa ei oo näkyny yli viik-
koon. Ei se ole koskaan ollu näin kauan pois, korkeintaan pari päivää Tim-
pan luona. Mä olin aluksi helpottunu, kun oli hiljaista. Mut parin päivän 
päästä mä aloin huolestua ja kyselin jo muiltakin, ei kukaan ole nähny.
T: Voitteks te soittaa Liisalle?
A: Me ollaan soitettu jo vaikka kuinka monta kertaa. Liisa kun on maa-
nis-depressiivinen, niin sillä on kova vauhti päällä.
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T: Niin, niinhän se on. Nyt te ette voi tehdä muuta kuin odottaa. Me voi-
daan yrittää soitella ja kysellä Liisan perään. Muuta tässä ei voi tehdä, 
kun Liisa on aikuinen ihminen.

Episodi alkaa, kun asiakkaat lähestyvät työntekijää. Asiakkaana oleva Asta 
kertoo, kuinka he ovat yhdessä toisen asiakkaan Annelin kanssa huolissaan 
asukkaasta nimeltä Liisa. Asta oikeuttaa toisista asumisyksikön asiakkaista 
huolehtimisen sillä, että Liisa ei ole ollut ennen näin kauaa poissa asumis-
yksiköstä. Hän kertoo olleensa aluksi helponnut Liisan poissaolosta, mut-
ta sitten huoli oli lisääntynyt ja hän oli kokenut velvollisuudekseen kysellä 
muilta asukkailta Liisasta. Astan mukaan kukaan asukkaista ei ole nähnyt 
Liisaa. Työntekijä myöntää Astan huolen olevan oikeutettu ja hän kysyy As-
talta, voisivatko naiset soittaa Liisalle. Asta kertoo naisten yrittäneen soittaa 
Liisalle jo monta kertaa. Asta perustelee soitot määrittämällä Liisan diag-
noosiksi maanis-depressiivisyyden ja siihen liittyvän kovan vauhdin. Hen-
ni työntekijänä vahvistaa asian, mutta tekee samalla rajauksen, asiakkail-
la ei ole oikeutta puuttua Liisan etsimiseen ”nyt ette voi tehdä muuta kuin 
odottaa”. Samalla Henni siirtää vastuun Liisan etsimisestä työntekijöille it-
selleen: ”me voidaan yrittää soitella ja kysellä” ja rajaa työntekijöiden mah-
dollisuuksia puuttua asumisyksikön asiakkaan elämään sen enempää, kos-
ka Liisa on ”aikuinen ihminen”.

Tässä kategoriaparissa toisista huolta pitävän asiakkaan Astan ja asiakkuutta 
rajaavan työntekijän Hennin rooleista ja niiden rajoista neuvotellaan vuoro-
vaikutusepisodin aikana. Asta ja kaksi muuta asiakasta ovat huolissaan asu-
misyksikön asiakkaasta Liisasta ja asettuvat näin toisista huolta pitävän asi-
akkaan kategoriaan. Yhteinen huoli kertoo siitä, että naiset ovat integroi-
tuneet yksikön luomaan yhteisöön. Sekä portaikkomallissa että asunto en-
sin -periaatteessa yhteisöasuminen koetaan tärkeäksi voimavaraksi ja naisten 
huoli kertoo siitä, että toiminnan yhteisöllinen tavoite on saavutettu. Naiset 
ovat siis integroituneet asumisyksikön yhteisöön, mutta eivät vielä laajem-
min yhteiskuntaan, kuten esimerkiksi lähiöyhteisöön. Asunto ensin -peri-
aate pitää sisällään dilemman, joka näkyy toiminnan yhteisöllisyyden ja asi-
akkaan oman yksityisyyden välillä. Asiakkaat ovat sitoutuneet asumisyksik-
köön, mutta samalla työntekijällä on velvollisuus rajata asiakkailta oikeus 
etsiä Liisaa eikä hän anna asiakkaille myöskään oikeutta etsimiseen. Liisal-
la on asunto ensin -periaatteen mukaisesti oikeus päättää omista asioistaan 
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ja oikeus valita elämäntapansa, ilman velvollisuuksia asumisyksikköä ja sen 
jäseniä kohtaan. Toisaalta Asta ja muut asiakkaat neuvottelevat vuorovaiku-
tusepisodin aikana siitä, mitkä ovat Liisan oikeudet ja velvollisuudet asumis-
yksikön yhteisöä kohtaan.  Työntekijä ja asiakas keskustelevat oikeuksien ja 
velvollisuuksien avulla siitä, millä ehdoilla asiakkaat integroituvat toimin-
taan. Vuorovaikutusepisodin lopussa Henni työntekijänä rajaa asiakkaiden 
oikeuksia asumisyksikössä ja nostaa itseään hierarkkisesti Liisan yläpuolelle 
kertoessaan työntekijöillä olevan oikeus etsiä Liisaa.

Yhteisön sääntöjä noudattava asiakas ja asiakkuuden kyseenalaistava 
työntekijä

Tämä vuorovaikutusepisodi tapahtui asiakkaiden yhteisessä tilassa, joka on 
samassa kerroksessa kuin asumisyksikkö. Tilassa on pöytiä ja tuoleja ja jää-
kaappi, johon tuodaan naisten ruuat. Viikkokokous on aina tiettynä viikon-
päivänä ja työntekijät tuovat mukanaan naisille kahvia ja pullaa. Työnteki-
jät pitävät kirjaa siitä, ketkä viikkokokouksissa käyvät ja miten naisia on ta-
vattu viikon aikana. Kokouksessa käydään läpi viikon aikana tulleita asioi-
ta, yhteisön sääntöjä sekä tiedotetaan asukkaille mahdollisista tapahtumis-
ta tai uusista asioista.

T: Nyt on niin, et meidän on pakko ottaa tässä viikkokokouksessa esiin myös 
ikävät asiat. Alotetaan viime yön tapahtumista ja valituksista.
A1: En mä ainakaa tiedä mitään, olin koko illan kotona.
A2: Ainaha täällä jotain tapahtuu ja on sekavaa ja sit heti meitä syytellään.
T: Tilanne on sellanen, että alaovi oli rikottu taas kerran ja joku teistä 
naisista oli heitellyt ikkunasta kadulle tavaroita ja huudellu ohikulkevil-
le ihmisille. Tästä puhuttiin jo viimeks, et tällaista häiriöö ei saa aiheut-
taa, se tuottaa vaikeuksii sitten kaikille eikä tollanen käytös sovi tänne.
A2: Kyllähän sen nyt kaikki tietää, kuka täällä aina nää tilanteet järjes-
tää. Ite yritän välttää sotkemasta asioita, mut sit tääl on näitä, jotka pis-
tää kaikki ihan sekasin.

Episodi alkaa työntekijä Sonjan kertoessa asumisyksikössä sattuneista ta-
pahtumista ja niiden jälkeisistä valituksista. Sonja kuvailee työntekijänä ole-
vansa velvollinen kertomaan asioista, jotka ovat toiminnan kannalta mer-
kityksellisiä. Asiakas Petra (A1) ei näe, että hänellä olisi velvollisuutta vas-



201

tata työntekijän kertomaan huoleen. Asiakas Anni (A2) oikeuttaa tapahtu-
mat kertomalla asumisyksikön yleisen ilmapiirin olevan niin sekava, että ai-
na jotain tapahtuu. Samalla hän viestittää työntekijän ilmoituksen olevan 
syytös koko yhteisöä ja sen asukkaita kohtaan. Sonja oikeuttaa esiin nosta-
mansa asian yksilöimällä valituksen sisällön: alaovi rikottu, ikkunasta hei-
telty kadulle tavaroita ja huudeltu ohikulkeville ihmisille. Sonja palauttaa 
asiakkaiden mieliin yhteisön yhteisesti sovitut säännöt ja vetoaa asiakkaiden 
velvollisuuksiin: ”tällaista häiriöö ei saa aiheuttaa”. Sonja kuvailee yhteisön 
sääntöjen velvoittavan kaikkia asiakkaita ja yhdenkin asiakkaan vääränlaisen 
käyttäytymisen tuovan sanktioita koko yhteisölle. Sonja määrittää työnteki-
jänä asumisyksikön asiakkaalla olevan tietynlaisia velvollisuuksia, ja mikäli 
asiakas ei niitä noudata, ei hän ole kykenevä asumaan asumisyksikössä. An-
ni (A2) vastaa työntekijän syytöksiin siirtämällä vastuun asumisyksikön yh-
teisöltä yhdelle yhteisön tuntemalle asiakkaalle. Anni määrittelee asukkaan 
jättäneen noudattamatta velvollisuuksiaan ja samalla oikeuttaa itselleen asi-
akkuuden säilymisen yksikössä kertomalla noudattavansa yhteisön sääntöjä.

Tässä kategoriaparissa yhteisön sääntöjä noudattava asiakkaan kategoria 
rakentuu siten, että asiakkaat kokevat täyttäneensä yhteisön asiakkuuteen 
kuuluvat velvollisuudet. Sen sijaan he vastustavat työntekijän rakentamaa 
asiakkuuden kyseenalaistavaa kategoriaa ja syyttävät tilanteesta yhteisös-
sä asuvia muita henkilöitä, jotka eivät ole noudattaneet yhteisesti sovittuja 
velvollisuuksia. Anna Kulmala (2004, 239) käyttää ambivalentista tilantees-
ta käsitettä Samanlaiset Toiset, jossa asuntolan asumattomat miehet raken-
tavat identiteettiä niin, että ovat samaan aikaan läsnä ja liittyvät yhteisöön 
sekä toisaalta puhuvat itsensä ulos näistä toisista ja esittävät itsensä yksilöi-
nä. Työntekijä oikeuttaa asiakkuuden kyseenalaistavan kategorian sillä, että 
jotkut asiakkaat ovat jättäneet noudattamatta yhteisöön kuuluvia velvolli-
suuksia. Työntekijän leimaama kategoria pakottaa asiakkaat puhumaan it-
seään ulos erityisen voimakkaasti annetuista määrittelyistä.

Sonja työntekijänä edustaa sekä portaikkomallin että asunto ensin -peri-
aatteen mukaista näkemystä siitä, että asiakkuuteen sisältyy myös velvolli-
suuksia. Portaikkomallin mukaisesti asumisyksikkö edustaa väliaikaista asu-
mista ennen asiakkaiden etenemistä omaan asuntoon. Tähän portaikon vai-
heeseen liittyy asiakkaalle tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Jos asiakas ei 
ole noudattanut asumisyksikön sääntöjä eikä kuntoutunut, niin se tuottaa 
asiakkaalle sanktioita eikä oikeuta asumiseen asumisyksikössä. Asunto ensin 
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-periaatteessa työntekijä määrittelee asiakkaalle kuuluvan normaalit vuok-
ra-asumisen velvollisuudet ja asettaa asiakkaalle tietyt rajat, miten asumis-
yksikössä voi käyttäytyä. Vuorovaikutusepisodi kertoo siitä, kuinka asiak-
kaan on omaan asiakkuuteensa liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien li-
säksi otettava huomioon yhteisön kollektiivinen vastuu kaikkien asiakkai-
den käytöksestä.

Yhteenveto ja keskustelu

Edellä analysoimani asiakas-työntekijä kategoriaparit kertovat asumisyksi-
kön arjen vuorovaikutustilanteista ja siitä, kuinka asiakkaiden ja työnteki-
jöiden oikeuksista ja velvollisuuksista neuvotellaan jatkuvasti. Analyysissani 
muodostin neljä erilaista kategoriaparia, jotka perustuvat aineistoni luentaan. 
Analysoimani vuorovaikutusepisodit edustavat kukin yhtä aineistossa esiin-
tyvää kategoriaparia. Ensimmäinen on toiminnan tavoitteiden mukainen 
asiakas ja asiakasta tukevan työntekijän kategoriapari. Tässä kategoriaparis-
sa asiakas on edennyt tavoitteiden mukaisesti, asunnon saatuaan kuntoutu-
nut asumisyksikön yhteisön avulla. Työntekijän kategoria on muodostunut 
asiakasta tukevaksi. Toinen on itsenäisiä valintoja tekevä asiakas ja asiakas-
ta hienovaraisesti suostuttelevan työntekijän kategoriapari. Asiakkaan kate-
goriassa asiakas pitää itsellään oikeuden valita haluamansa palvelut ja työn-
tekijän kategoria rakentuu palveluohjauksen varaan, vaikka työntekijän ja 
asiakkaan näkemys palveluiden tarpeesta eroavatkin toisistaan. Kolmas on 
toisista huolta pitävän asiakkaan ja asiakkuutta rajaavan työntekijän kate-
goriapari. Tässä kategoriaparissa työntekijä ja asiakas käyvät keskustelua sii-
tä, millä ehdoilla yhteisöön integroidutaan.  Asiakkaan kategoriassa asiakas 
näkee asumisyksikön yhteisönä, jossa asiakkailla on oikeus ja velvollisuus 
huolehtia toisistaan. Työntekijä rakentaa asiakkuutta rajaavan kategorian, 
koska hänen mukaansa jokaisella asiakkaalla on oikeus päättää elämästään 
eikä velvollisuutta selontekoihin yhteisön jäseniä kohtaan. Neljäs on yhtei-
sön sääntöjä noudattavan asiakkaan ja asiakkuuden kyseenalaistavan työn-
tekijän kategoriapari. Tässä kategoriaparissa asiakas puhuu vastaan työnte-
kijän määrittämiä velvollisuuksia ja työntekijä korostaa asiakkaan velvolli-
suuksia asumisyksikköä kohtaan.

Kategoriaparit kertovat siitä, miten asiakkaiden ja työntekijöiden erilai-
siin rooleihin liittyvät neuvottelut olivat koko ajan läsnä työntekijöiden ja 
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asiakkaiden kohtaamisissa. Tutkimukseni osoittaa, kuinka näissä työnteki-
jöiden ja asiakkaiden vuorovaikutuksellisissa kohtaamisissa sovellettiin asu-
misen malleja. Asumisyksikön keskeisinä periaatteina voidaan pitää ihmis-
arvon kunnioittamista, asuntoa jokaisen kansalaisen perusoikeutena sekä 
asiakkaiden mahdollisuutta noudattaa valitsemaansa elämäntapaa, joka si-
sältää muun muassa päihteidenkäytön. Asumisyksikön toimintaan oli näin 
ollen jo sisään rakentunut ajatuksia asunto ensin -periaatteesta. Asumisyksi-
kössä asui erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisia ja varmasti osalle naisista 
oli riittävä kuntoutumisen tavoite se, että kyettiin turvaamaan heidän asu-
misensa asumisyksikössä näiden keskeisten periaatteiden varassa. Toisaalta 
työntekijöiden asemoituminen työhön sisälsi tilannekohtaista harkintaa ja 
palveluohjausta naisten kuntoutumisen mukaan. Yksi työntekijöiden kes-
keinen työkalu naisten kuntoutumisessa oli portaikkomallin mukainen oh-
jaus muihin naistyön palveluihin, kuten ryhmätoimintoihin ja valmenta-
vaan ja kuntouttavaan koulutukseen. Naistyön matalan kynnyksen palve-
lut tarjosivat naisille mahdollisuuden kuntoutua yhden organisaation sisällä 
mahdollistaen naisille samalla asumisen asumisyksikön asunnossa. Asumisen 
malleja sovellettiin tilanteiden mukaan ja yhdessä vuorovaikutusepisodissa 
saatettiin soveltaa molempia malleja ilman, että vuorovaikutuksen osapuo-
let kiinnittivät siihen huomiota. Asumisen mallien soveltaminen asumisyk-
sikön arjen käytännöissä on linjassa suomalaisen Asunto ensin -mallin to-
teutuksen kanssa; ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa mallia, vaan sitä sovel-
letaan paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. 

Asumisyksikön tavoitteena oli tarjota yhteisöllistä tukea asiakkaille, jotka 
olivat kokeneet asunnottomuutta. Kategoriaparit kertovat jäsenyydestä asu-
misyksikön yhteisössä sekä kulttuurisesta ymmärryksestä siitä, mikä oli asu-
misyksikössä tavoiteltavaa asiakkuutta tai paheksuttavaa käytöstä. Asumis-
yksikössä asuvalla asiakkaalla oli jo lähtökohtaisesti paikan rakentama kult-
tuurinen jäsenyys, josta työntekijä ja asiakas neuvottelivat vuorovaikutuk-
sen aikana (ks. esim. Massey 1998, 5-8). Nimeämäni kategoriaparit kerto-
vat siitä, kuinka moninaisia ja vastakkaisia kategoriajäsenyyksiä työntekijät 
ja asiakkaat rakensivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kategoriaparit 
osoittavat, kuinka työntekijät ja asiakkaat tekivät eroja suhteessa toisiinsa, 
rakensivat jäsenyyksiä niin itselleen kuin toiselle ja loivat käsitystä itse kulle-
kin kuuluvasta paikasta siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 
(Jokinen ym. 2004, 11.) Voidaan todeta, että työntekijän ja asiakkaan mää-
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ritykset oikeuksista ja velvollisuuksista johtivat myös keskusteluun vallasta. 
Työntekijän rakentamien kategorioiden pyrkimyksenä oli ottaa huomioon 
asumisyksikön toiminnalle asetetut tavoitteet, jota työntekijä toteutti asiak-
kaan kanssa vuorovaikutuksessa joko asiakasta tukien, hienovaraisesti ohja-
ten tai rajaamalla ja kyseenalaistamalla asiakkuuden. 

Asiakkaan ollessa erimielinen työntekijän rakentamille kategorioille, oli 
asiakkaalla mahdollisuus vastapuheeseen, jossa vakiintuneita käsityksiä ky-
seenalaistettiin ja neuvoteltiin itselle toisenlaisia kategoriajäsenyyksiä (Juhi-
la 2004, 20). Juhilan (2004, 20-27) mukaan kategorian ja vastapuheen vä-
lissä on negatiivisia luonnehdintoja sisältävä leimattu identiteetti. Leimat-
tu identiteetti tarkoittaa asumisyksikön asiakkaalle sitä, että marginaalisena 
yhteiskunnan jäsenenä ja viimesijaisena asunnottomille tarkoitettuna insti-
tuutiona asumisyksikkö leimaa asiakkaidensa identiteettejä. Esimerkki asi-
akkaan vastapuheesta on yhteisön sääntöjä noudattavan asiakkaan katego-
ria, jossa asiakas ilmoittaa kykenevänsä noudattamaan asumisyksikön sään-
töjä, vaikka hänellä itsellä on taustalla asunnottomuutta ja yleinen asumis-
yksikön ilmapiiri on levoton.

Kategoriaparit kertovat siitä, kuinka asumisyksikössä käytiin jatkuvaa ra-
janvetoa työntekijän ja asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Yksi syy 
siihen voi olla se, että asumisyksikössä ei noudatettu selkeästi yhtä asumi-
sen mallia vaan ajatuksena oli eri keinoin turvata asiakkaiden asuminen. 
Joillekin asiakkaille se tarkoitti pidempiaikaista asumista asumisyksikössä 
ja joillekin asumisyksikössä asuminen toimi välivaiheena ennen hajasijoi-
tettua asumista. Tämä toi mukanaan joustoa työntekijöiden ja asiakkaiden 
väliseen vuorovaikutukseen. Toisaalta on mahdollista, että asumisyksikös-
sä asuva asiakas ei vielä asunnon saatuaan kokenut olevansa osallinen asu-
misyksikön yhteisössä, vaan yhteisön rajoista käytiin jatkuvaa neuvottelua. 
Kategoriaparit kertovat siitä, että asumisyksikön asiakkaat eivät olleet yhte-
näinen ryhmä, vaan työntekijät ja asiakkaat määrittelivät sen sisällä olevan 
oman marginaalinsa, ne epätoivotut, jotka eivät osanneet noudattaa yhtei-
sön yhdessä asettamia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Asunto ensin -periaatteen soveltaminen käytännössä on tuonut asumisyk-
sikön toimintaan sen, että asunnottomat naiset ovat voineet muuttaa asu-
misyksikköön suoraan kadulta ilman kuntoutumisen eri vaiheita. Toisaalta 
tämä auttamisperiaate on ollut asumisyksikön toiminnassa keskeistä jo en-
nen asunto ensin -periaatteen käyttöönottoa. Vaikka portaikkomallissa ja 
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asunto ensin -periaatteessa on erilaisia painotuksia asiakkaiden ja työnteki-
jöiden oikeuksista ja velvollisuuksista, niin molemmat mallit sisältävät kun-
touttavan työotteen, jossa ominaista on vuorovaikutus, läsnäolo ja yhdessä 
tekeminen asiakkaan kanssa.

Artikkeli on osa Suomen Akatemian tutkimusprojektia Pitkäaikaisasunnotto-
muus ja Asunto Ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa 2011–2015.
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