Päivi Kivelä ja Anna Leppo

Asukkaan ääni

Asukkaiden kokema asumisen laatu
portaikkomallin ja asunto ensin -mallin
mukaisessa tuetussa asumisessa

© Päivi Kivelä, Anna Leppo & Sininauhasäätiö
Taitto ja kuvitus: Terttu Hauhia, Antti Tapola, Roni Veijalainen ja Shutterstock
Kustantaja: Sininauhasäätiö
ISBN 978-952-5096-96-5

Piirros: Roni Veijalainen

Tämä artikkeli on ilmestynyt verkkojulkaisuna www.kotikaikille.fi -verkkosivuilla 2016.

Sisällys
Tiivistelmä.................................................................................................... 4
OSA 1
Asukkaan ääni, osallisuus ja koti................................................................. 7
1. Kohti aidosti asukaslähtöistä tuetun asumisen laatua..................... 15
2. Pitääkö asumisyksikön tuntua kodilta?
		 Voiko asukas unelmoida askelista eteenpäin?................................. 17
3. Osallisuutta omassa elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa......... 18
OSA 2
Erilaisten asukkaiden kokemuksia asumisen laadusta............................. 21
4. Tyytyväiset tässä ja nyt.................................................................... 29
5. Tyytyväiset tulevaisuuteen suuntautuneet...................................... 47
6. Tyytymättömät asukkaat.................................................................. 57
7. Kriittiset tarkkailijat.......................................................................... 69
OSA 3
Saman katon alla asuu kirjava joukko – keiden äänet kuuluvat ja
ketkä jäävät ulkopuolelle?......................................................................... 77

3

Tiivistelmä
Tässä Asukkaan ääni -tutkimusraportissa pureudutaan tuetun asumisen
laatuun sekä portaikkomallia että asunto ensin -periaatetta (AE) noudattavissa asumisyksiköissä. Tutkimus selvittää, miten asumismuoto ja yksikössä
tarjottu tuki vastaavat erilaisten asukkaiden tarpeisiin sekä mihin asumiseen
liittyviin tekijöihin asukkaat ovat tyytyväisiä, mihin tyytymättömiä. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla vuoden 2015 aikana kahden AE-yksikön
asukkaita sekä kuuden portaikkomallia noudattavan asumisyksikön asukkaita (N=55).
Tutkimustulokset piirtävät tuetun asumisen asukkaista kuvan kirjavana ja
moniäänisenä joukkona. Haastatellut jaetaan neljään erilaiseen asukastyyppiin: (1) tyytyväiset tässä ja nyt, (2) toiveikkaat tulevaisuuteen suuntautuneet,
(3) asumiseen tyytymättömät sekä (4) kriittiset tarkkailijat. Asukastyypit esitellään erilaisten esimerkkitapausten ja tarinoiden avulla.
Viides asukashaastatteluista hahmottuva ryhmä ovat asukkaat, joiden käytös
aiheuttaa tyytymättömyyttä sekä turvattomuudentunnetta muille asukkaille. AE-yksiköissä häiriöitä aiheuttavaan ryhmään kuuluu asukkaita, joilla on
eniten vaikeuksia sopeutua keskitettyä asumista sääteleviin normeihin. Osin
juuri vaativan asukaskunnan vuoksi työntekijöille jää vähemmän resursseja
tukea kuntoutuvia ja muutoshalukkaita asukkaita eteenpäin elämässä. Lisäksi eteenpäin siirtymistä viivästyttävät vaikeudet löytää asunto muualta.
Päihteettömässä asumisessa häiriöitä, levottomuutta ja turvattomuutta on
vähemmän, joten muutoshalukkaiden asukkaiden toimijuuden ja osalli-

4

suuden edelleen vahvistamiseen on niissä enemmän resursseja. Kuitenkin
mikäli asumisyksikön työotteeseen ja toimintakulttuuriin kuuluu vahva
päihteettömyyden odotus, saatetaan eniten toimintaresursseja kohdistaa
niiden asukkaiden auttamiseen, joilla on omakohtainen halu muutokseen.
Aggressiivisesti käyttäytyvät tai runsaasti päihteitä käyttävät asukkaat tulevat esille etupäässä kertomuksina hankalista tapauksista, jotka ajautuvat
toistuvasti asunnottomiksi.
Samassa yksikössä asuvien asukkaiden suuri määrä sekä taustojen ja elämäntilanteiden kirjavuus kuormittaa paitsi yksiköiden työntekijöitä, myös
asukkaita. Monet kuntoutuneet ja elämässä eteenpäin mielivät asukkaat
kokevat sekä AE- että portaikkomallin asumisyksiköissä olevansa jumissa
paikassa, johon eivät tunne kuuluvansa. Monille keskitetty asumisyksikkö
on alun alkaen ollut tarpeisiin sopimaton ratkaisu tilanteessa, jossa ei ole
taloudellisista syistä ollut tarjolla muita asumisvaihtoehtoja.
Yksi tutkimuksen pääviesteistä on, että tuetussa asumisessa olisi entistä
enemmän tarjottava tukea, kohtaamisia ja osallisuuden kokemuksia myös
niille, jotka eivät kykene tai halua tavoitella päihteettömyyttä. Toimintakulttuurin ja henkilökunnan työotteen on lähtökohtaisesti pyrittävä kohtaamaan
kaikki asukkaat hyväksyen ja näiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.
Asukaslähtöisessä toimintakulttuurissa asukasta ei yritetä sopeuttaa ulkoapäin annettuihin normeihin tai tavoitteisiin. Sen sijaan asukasta tuetaan
löytämään ja tarttumaan sellaisiin elämänlaatua parantaviin ja haittoja vähentäviin tavoitteisiin, jotka hän voi itse kussakin elämäntilanteessa nähdä
mielekkäinä ja saavutettavissa olevina.
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Osa 1
Asukkaan ääni,
osallisuus ja koti
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Asukkaan ääni, osallisuus ja koti
Sininauhasäätiö julkaisi joulukuussa 2015 Asukkaan ääni -videoita (ks.
www.kotikaikille.fi -verkkosivut)1, jotka perustuivat asunnottomuutta kokeneiden henkilöiden ja tuetun asumisen asukkaiden haastatteluihin. Videoissa asukkaat kertovat, mikä erottaa kodin kämpästä ja mitä koti heille
merkitsee. Yksilölliset elämäntilanteet, tarpeet ja arvostukset vaihtelevat
suuresti. Kampanjan sisällön voi kuitenkin tiivistää seuraavasti: koti luo perustan, jonka pohjalta ihminen voi rakentaa ihmisarvoista ja omannäköistä
elämää, tulla osalliseksi omaa elämäänsä koskeviin valintoihin, yhteisöihin
ja yhteiskuntaan.
Me raportin kirjoittajat olemme työskennelleet Sininauhasäätiön Asuva-hankkeen palkkaamina tutkijoina.2 Toteutimme vuoden 2015 aikana
eri puolilla Suomea 55 asukashaastattelua, ja kuuntelimme taustoiltaan ja
tilanteiltaan hyvin erilaisten asukkaiden ääntä. Asukkaiden kokemuksia erilaisissa toimintaperiaatteita noudattavissa yksiköissä analysoidessamme ja
johtopäätöksiä tehdessämme pyrimme ulkopuoliseen katseeseen. Tavoittee_______________________________________________________
1
Sininauhasäätiön kotikaikille.fi -internetsivuilta löytyy linkki 16:een Asukkaan ääni -videoon, joissa asumisyksiköiden asukkaat kertovat tarinoitaan, valottavat asunnottomuuteen johtaneita elämäntilanteita sekä
tuovat esiin kodin merkityksiä.

Asuva on asunnottomuuden vastaisen vaikuttamistyön hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Tämän raportin laatimisessa kirjoittajien keskinäinen työnjako on ollut seuraava: Päivi Kivelä on ollut päävastuussa raportin johdantoluvuista ja päätösluvusta. Lisäksi Kivelä on vastannut portaikkomalliaineiston
keräämisestä, analyysista ja kirjoitusprosessista. Anna Leppo on toteuttanut asunto ensin -yksiköiden haastattelut ja niiden analyysin sekä vastannut tätä aineistoa koskevasta analyysista. Molemmat kirjoittajat ovat kommentoineet toistensa tekstiosioita. Samoin tutkimuspäällikkö Pekka Lund on kommentoinut koko tekstiä.
2
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namme on ollut objektiivinen tutkittu tieto siitä, mitä erilaisten asukkaiden
kokemukset kertovat asumisen laadusta ja sen kehittämisen tarpeista.
Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa korostetaan usein voimakkaasti
erilaisten sosiaalipalveluiden kustannusvaikutuksia. Näistä kustannusvaikutuksista on olemassa myös tutkimusnäyttöä3. Tutkimuksellamme haluamme
osaltaan muistuttaa asumispalveluiden arvokkuudesta ihmisarvoisen elämän raamien tarjoajana elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneille ihmisille. Uskomme, että asukaslähtöiset palvelut ovat taloudellisesti järkeviä; ne
vastaavat asukkaan tarpeisiin ja siten auttavat asukasta parhaiten eteenpäin.
Tämän tutkimuksen painopisteenä on ollut tutkia sitä, miten asukkaat kokevat palveluiden laadun, koska asukkaiden parissa luodaan edellytykset
vaikuttavuudelle ja tuloksellisuudelle. Korostamme erityisesti ruohonjuuritason asiakastyössä tapahtuvien kohtaamisten ja asukaslähtöisyyden merkitystä asumisen onnistumisen ja osallisuuden kokemusten edellytyksenä.
Jos asukas ei tule tarpeineen nähdyksi ja ymmärretyksi tai hän ei saa sellaista
tukea, jota hän senhetkisessä elämäntilanteessa tai asumispolun vaiheessa
tarvitsisi tai kykenisi vastaanottamaan, se heijastuu tuetun asumisen tuloksiin negatiivisesti. Tällaisessa tilanteessa tuetun asumisen resursseja ei
käytetä oikein, eikä palvelutuotanto ole eettisesti tai inhimillisesti kestävää.
Vaikkei asumispalveluiden arvoa kannata määrittää ensisijaisesti säästyvinä
euroina, uskomme kuitenkin, että asukkaan kokemus hänen kohtaamisestaan ja itsemääräämisoikeutensa kunnioittamisesta asumisen arjessa vaikuttaa suurelta osin siihen, miten vaikuttavia tai tehokkaita palvelut voivat olla.
On muistettava, että asukas on toimija myös silloin, kun hänellä ei ole valinnanvapautta esimerkiksi sen suhteen, mihin hänet ohjataan asumaan tai
millaista tukea hän saa arkensa sujumiseen tai kuntoutumiseen. Asumiseen
liittyvien tukikäytäntöjen laatu vaikuttaa siihen, miten asukas käyttäytyy.

______________________________________________________

Julkisen rahoituksen investoinneilla asunnottomuustyöhön on Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset -tutkimuksen mukaan säästetty asiakasta kohden arviolta 15 000 euroa vuodessa verrattuna
siihen, ettei asunnottomuuteen puututa (Sillanpää 2013).
3
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Vastoin perimmäisiä tarpeitaan kohdeltu asukas vaikuttaa käyttäytymisellään siihen, miten asuminen onnistuu tai vastaavasti epäonnistuu.
Jos ruohonjuuritason kohtaamisen käytännöt eivät toimi tai arjen tukeen
kohdennetut resurssit ovat riittämättömät, ei asunnottomuusongelmaa ratkaise asuntotuotannon mittava tehostaminen tai asumisen materiaalisten
puitteiden korkea laatu. On mahdollista, jopa todennäköistä, että ilman
asukaslähtöisesti räätälöityä tukea sekä tarpeenmukaisia palveluja turhautunut asukas pistää paikat remonttiin. Hän saattaa myös jatkaa itsetuhoista
ja häiriöitä aiheuttavaa käyttäytymistään ja ajautua näin yhä syvemmälle
yhteiskunnan marginaaliin.
Välittömästi asumistaitoihin liittyvät asumisen tuen keinot eivät riitä päihde- ja mielenterveysongelmaisten monimutkaisten syrjäytymiskierteiden
ennaltaehkäisemisessä ja katkaisemisessa. Aiemmassa Asuva-hankkeen tutkimuksessa on havaittu, että asumisyksiköiden asukkaiden pääsyssä erikoissairaanhoidollisiin palveluihin on merkittäviä puutteita (Perälä & Jurvansuu
2015; Perälä & Jurvansuu 2016, tulossa). On taloudellisesti ja inhimillisesti
kestävää kohdentaa riittävästi resursseja myös asukkaiden yhteiskunnallisen
osallisuuden lisäämiseen ja laajentamiseen. Tämän tutkimuksen tulokset
viittaavat siihen, että asukkaan hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta on asumispolun kaikissa vaiheissa tärkeää, että siirtymät
toteutuvat asukaslähtöisesti, asukkaita kuulemalla ja rinnalla eläen. Tutkimuksessamme käy myös selvästi ilmi, ettei asumisyksiköillä läheskään
aina ole riittävästi resursseja asukkaiden asukaslähtöiseen kohtaamiseen,
eikä asukkaille aina kyetä järjestämään heidän tarpeidensa mukaista asumismuotoa. Jatkossa on pyrittävä ratkaisuihin, jotka entistä paremmin
huomioivat erilaisten asukastyyppien tarpeet ja vaihtuvat elämäntilanteet.
Asukkaan osallisuus ei saisi missään asumispolun vaiheessa olla vain hänen
oman aktiivisuutensa, sopeutuvaisuutensa ja aloitekykynsä varassa. Asukkaiden kuuleminen tyytyväisyyskyselyiden ja vertaisarviointien avulla tai
yhteisökokouksien ja asukasparlamenttien ”lähidemokratiamallin” kautta
ei sekään yksin riitä. (Ks. kuvio 1.)
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Asukkaiden
näkemysten
kuuleminen

Asukkaat
vaikuttajina

Arvostavat
kohtaamiset

Tyytyväisyyskyselyt

Yhteisökokoukset

Arvioinnit,
mittaaminen

Asukasparlamentit
tai -raadit

Työntekijä rinnallakulkijana, tukijana ja
tarpeiden tulkkina
asumisen arjessa
Millainen asumismuoto ja tuki
mahdollistaa
parhaiten tämän
asiakkaan asumisen
onnistumisen?

Kuvio 1. Asukkaiden osallisuuden lisääminen tuetun asumisen kehittämisessä. Ruohonjuuritason arvostavissa kohtaamisissa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat asukkaat
saavat äänensä kuulumaan ja pääsevät osallisiksi.

Kaikkien asukkaiden osallisuuden edellytys on, että jokainen – myös hiljaiset, passiiviset, syrjäänvetäytyvät ja sääntöjä toistuvasti rikkovat – kohdataan
kokonaisvaltaisesti ja myötäeläen asumisen arjessa, ja että heidän tarpeensa
huomioidaan asumispalveluiden kehittämisessä. Jos toimintaa kehitetään
vain aktiivisimpien asukkaiden kanssa tai pelkästään asukasdemokratiaan ja
enemmistön kantaan vedoten, kaikkien asukkaiden äänet eivät kuulu. Osallistamisen käytännöt eivät saa typistyä asukkaiden näennäiskuulemiseksi
tai uskomukseksi, että ”yhteisöllisyyden voima” kannattelee tasapuolisesti
kaikkia asumisyksiköiden asukkaita.

4.5.2016
Anna Leppo, tutkija, VTT		

Päivi Kivelä, tutkija, YTT
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Portaikkomalli ja siihen kohdistettu kritiikki

P

ortaikkomallilla on pitkät juuret päihdehuollossa. Perusajatus on
luoda päihde- ja mielenterveysongelmista toipuvalle tuen avulla
jatkumo kriisiasumisesta asumisyksiköiden ja tuetun asumisen kautta
täysvaltaiseen ns. normaalikansalaisuuteen ja itsenäiseen asumiseen.
Portaikkomallin keskeinen tavoite on päihteettömyyden tukeminen. Yhteisön säännöillä ja tuella sekä esimerkiksi päihteiden käyttöä koskevilla
rajoilla ja kontrollilla on ollut vahva merkitys portaikkomallin toteuttamisessa.
Portaikkomallin voidaan katsoa palkitsevan asiakasta edistymisestä ja
rankaisevan häntä takapakeista tai siitä, ettei edistymistä päihteettömyyteen pyrkimisessä tapahdu. Kuitenkin etenkin silloin, kun asukkaan
terveydentila ja toimintavalmiudet ovat heikot, portaikkomallin valvonta ja säännöt voivat tuottaa asiakkaalle turvallisuuden, huolenpidon ja
välittämisen kokemuksia, jotka edistävät toipumista.
Portaikkomallia on kritisoitu muun muassa siitä, että monien asukkaiden on vaikea täyttää portaikossa etenemisen ja yhteisössä asumisen
ehdot, sekä siitä, että palvelut eivät kohtaa erityisryhmien tarpeita.
Ongelmallisena pidetään myös sitä, että aina joutuessaan siirtymään
uuteen asumisympäristöön, asukas joutuu käymään läpi stressaavaan
muutostilanteen ja luopumaan edellisessä paikassa mahdollisesti muodostuneista ihmissuhteista. l
(Lähteet: Asunto ensin -verkkosivusto; Haahtela 2013; Raitakari & Günther 2015.)
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AE
Asunto ensin -periaatteen mukainen
asuminen ja siihen kohdistettu kritiikki

A

sunto ensin -periaatteen, eli AE-mallin taustalla on portaikkomallin
kritiikki. Perusajatus on se, että asiakkaan sitoutuminen ja motivaatio oman tilanteen kohentamiseen voi toteutua vain silloin, kun asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta kunnioitetaan. Pitkäaikaisasunnottomat ja asunnottomuuden riskissä olevat halutaan siirtää
suoraan pysyvään kotiin ilman laitosasumisen väliportaita, eikä vuokrasuhteen jatkuvuutta sidota hoidollisiin tai palveluihin liittyviin ehtoihin.
Keskeistä onkin asumisen ja palveluiden eriyttäminen, jolloin pääpaino
on asumisen turvaamisessa ja haittojen vähentämisessä. Asukkaan ei
tarvitse osoittaa erityisiä asumisvalmiuksia saadakseen asunnon.
Vuokralaisella on laillinen oikeus asuntoon ilman erityisehtoja vuokratai asumissopimuksessa. Vuokralainen on oikeutettu tukipalveluihin
vaikka menettäisi asuntonsa. Alkuperäisessä, Yhdysvalloissa kehitetyssä
AE-mallissa oli kyse hajasijoitetusta asumisesta. Asunto ensin -periaatteen mukaisesti toimiessaan henkilökunta on liikkuvaa, ja tuki tarjotaan
asukkaan valitsemassa paikassa. Suomessa aiemmin käytössä olleita
asuntoloita on korvattu asumisyksiköillä, joissa jokaisella on normaaliin
huoneenvuokralakiin perustuva oma asunto. Kansainvälisissä raporteissa (esim. Pleace 2012, 25–31) suomalaisten, suurehkojen asumisyksiköiden kaltaista toimintamallia on kuvattu yhteisölliseksi asunto ensin
-periaatteeksi (ks. Kettunen 2013).
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Kritiikkinä AE-mallia kohtaan on esitetty muun muassa se, ettei niissä
kyetä tukemaan kaikkein vaikeimmin päihdeongelmaisten asumista tai
tukemaan tehokkaasti asiakkaiden toipumista mielenterveys- ja päihdeongelmista (Raitakari & Günther 2015). Esimerkiksi Marko Kettusen
(2013) ja Vaula Tuomaalan (2015) mukaan osa keskitetyissä AE-asumisratkaisuissa asuvista kokee ongelmaksi muiden asukkaiden runsaan
päihteiden käytön sekä siihen liittyvät lieveilmiöt. Asumisen tuki ei poista päihde- ja mielenterveysongelmaisten tarvetta erikoispalveluihin.
Eniten häiriöitä aiheuttavien asukkaiden taustalla on usein se, etteivät
asukkaat pääse tarpeidensa mukaiseen ja riittävän pitkäkestoiseen hoitoon (Perälä & Jurvansuu 2015). Tuetun asumisen asukkaiden pääsyä
tarpeiden mukaiseen erikoissairaanhoitoon, kuntoutukseen ja terapiaan
on tutkittava ja edistettävä vaikuttamalla palvelujärjestelmän rakenteisiin ja asenteisiin. l
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1 Kohti aidosti asukaslähtöistä 			
tuetun asumisen laatua
Valtiollisesti muotoillun asunnottomuuspolitiikan valtavirraksi on omaksuttu humaani lähtökohta: pysyvä asunto on ihmisen perusoikeus. Asuntoa
ei tarvitse ansaita elämäntapamuutokseen sitoutumalla, vaan jokainen ansaitsee suojaa, turvaa, lämpöä, yksityisyyttä ja oikeutta päättää omista asioistaan. Suomessa onkin viime vuosina onnistuttu tehokkaasti vähentämään
pitkäaikaisasunnottomuutta erityisesti suuria keskitettyä asumista edustavilla asunto ensin -asumisyksiköillä (Pleace, Culhane, Granfelt & Knutagård
2015; Sillanpää 2013). AUNE-ohjelman (2016–2019) erityispäämääränä on
jatkossa vahvistaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja torjua asunnottomuuden uusiutumista (Karppinen & Fredriksson 2014).
Tutkijat Suvi Raitakari ja Kirsi Günther (2015) tarkastelevat artikkelissaan
18–36 -vuotiaiden mielenterveysasiakkaiden asumispolkuja. He esittävät
artikkelinsa johtopäätöksinä seuraavia tärkeitä huomioita:
Asiakkaan aseman kannalta olennaista on se, kuinka asumismalleja
toteutetaan ruohonjuuritasolla. Erityisesti se, kuinka siirtymistä neuvo
tellaan ja miten niitä perustellaan: rakentuuko asumispolku asiakkaan vai
ammattilaisten päätösten ja tarvemäärittelyjen perusteella? Mielenterveys
asiakkaat ovat heterogeeninen joukko, jolloin palvelujärjestelmässä tulee
olla monia asumispolkuvaihtoehtoja ja erilaisia pysyvän kodin mahdol
lisuuksia. Toipumisen kannalta asumisessa on keskeistä vaihtoehtojen
ja valinnanmahdollisuuksien olemassaolo, itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen, kodin ja turvallisuuden tunne sekä pysyvyys ja toisten ihmisten tuki. (Raitakari & Günther 2015, 77, lihavointi PK & AL.)

Tämän tutkimusraportin kirjoittajien on helppo yhtyä Raitakarin ja Güntherin näkemyksiin. Tuettua asumista kehitettäessä eri mallien periaatteellinen vastakkainasettelu on turhaa, sillä ratkaisevaa on se, että erilaisia toimintaperiaatteita sovelletaan ruohonjuuritason käytännöissä asukaslähtöi-

15

sesti. Asumispalveluiden tarjonnassa on turvattava riittävän monipuolisesti
erilaisten asukkaiden tarpeisiin vastaavia asumisen ja tuen vaihtoehtoja.
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumisen turvaamisessa törmätään
väistämättä asukkaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden sekä
asukkaiden kokeman turvattomuuden ja häiriöiden välttämisen ristivetoon
(Raitakari & Günther 2015, 75). Myös tässä tutkimuksessa käytettyjen aineistojen valossa on selvää, että tuetun asumisen asukaslähtöistä toteuttamista palvelee parhaiten sellainen ajattelutapa, jossa malleja sovelletaan ja
toimintatavoissa joustetaan erilaisten asukkaiden vaihtuvien tilanteiden ja
toimintakyvyn mukaan. Toisinaan on asukkaan edun nimissä järkevää antaa paljon tilaa hänen omille valinnoilleen, toisinaan taas esimerkiksi asukkaiden turvallisuus tai asumisviihtyvyys voivat edellyttää käyttäytymiseen,
esimerkiksi hengenvaaralliseen päihteidenkäyttöön tai väkivaltaisuuteen,
puuttumista.
Loppujen lopuksi erilaisissa tuetun asumisen malleissa asukkaiden haasteet
ovat hyvin samankaltaisia. Haasteina ovat kysymykset siitä, miten ”saavuttaa mielekäs elämä yhteisöissä rajoitteista huolimatta” tai ”murtautua ulos
stigmasta ja rajoitetun kansalaisen asemasta”. (Raitakari & Günther 2015,
70). Asunnottomalla sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisilla on yleensä
taustalla valtava määrä torjutuksi ja halveksituksi tulemisen kokemuksia.
Jotta uusien samankaltaisten kokemusten riskiä voisi vähentää, osallisuus
ja integroituminen yhteiskuntaan voisivat toteutua; lähiyhteisön ja koko yhteiskunnan tulee sopeutua kohtaamaan myös hauraat ja haavoittuneet ihmiset täysivaltaisina kansalaisina. Tarvitaan uusia työmuotoja, kuten asuin
aluelähtöisen ympäristötyön menetelmiä, parantamaan yhteisöjen kykyjä
kohdata ja sietää ihmisten erilaisuutta. (Viskari, Lund & Avellan 2016.)
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2 Pitääkö asumisyksikön tuntua		
kodilta? Voiko asukas unelmoida
askelista eteenpäin?
Vaikka ihmisellä on pysyvä asunto, ei ole itsestäänselvää, että se tuntuu kodilta. Katto pään päällä tai laillinen oikeus asunnon hallintaan eivät riitä
tekemään asunnosta kotia. Onko edes välttämätöntä, että voi kaikissa elämänvaiheissa kutsua kodiksi juuri sitä asuntoa, jossa sillä hetkellä asuu?
Asunnottomuustutkija Riitta Granfelt (1998) on kirjoittanut kodin tunnusta
elämyksellisenä ja ruumiillisena kokemuksena. Ensimmäinen kokemus on,
että tietyssä tilassa ihminen tuntee olevansa kotona. Sen vastakohta on kodittomuuden tunne, eli tunne, kun yksilöllä ei ole mitään paikkaa, joka tuntuisi omalta. Toiseksi koti muodostuu suhteista, eli yksilölle merkityksellisen
tekemisen ja hänelle tärkeiden ihmisten ympärille. Tämän kääntöpuolena
kodittomuus voi olla yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemista perheessä tai muussa asukkaiden yhteisössä. Kolmas kodin kokemisen ulottuvuus
on niin sanottu sisäinen koti, joka merkitsee eheyden, elävyyden ja psyykkisen autonomian kokemista. Tässä mielessä kodittomuus näyttäytyy sisäisen
autonomian, lämmön ja turvallisuuden tunteen katoamisena, tyhjyytenä ja
elämän tarkoituksen puuttumisena. Emme ymmärrä näitä kolmea kodin
kokemisen ulottuvuutta erillisinä, toisiaan seuraavina kodin tekemisen vaiheina, tasoina tai portaina. Ne ovat pikemminkin toimintakyvystä riippuvaisia asioiden tiloja, joiden saavuttamisen edellyttämät toimintavalmiudet
voivat vaihdella.
Joskus tuetun asumisen laadusta kertoo myös se, että asukkaalla on asumiseen ja tulevaisuuteen liittyviä kotiunelmia. Laadukas tuettu asuminen voi
tuottaa asukkaalle valmiuksia mennä elämässä eteenpäin, mutta ei edellytä
tai vaadi niitä. Voidaan myös ajatella, että asukkaan elämänlaatu on merkittävästi parantunut, kun hän alkaa nähdä asumisen ja elämisen vaihtoehtoja odotushorisontissaan. Jos asukas jumiutuu asumaan asumisyksikköön
pidemmäksi aikaa, koska tuntee, että muita vaihtoehtoja ei ole, palvelu ei
kodin kokemisen näkökulmasta täytä asukaslähtöisen laadun kriteereitä.
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3 Osallisuutta omassa elämässä, 		
yhteisöissä ja yhteiskunnassa
Osallisuus on yhteisöön kuulumisen ja yhteiskunnassa mukana olemisen
tunnetta, joka sekin rakentuu pääosin pienistä arkisista asioista. Osallisuus
yhteisössä merkitsee kokemusta johonkin kiinnittymisestä ja yhteenkuuluvuudesta muiden ihmisten kanssa. Tämä puolestaan vahvistaa esimerkiksi turvallisuudentunnetta ja luottamusta. Elämä saa merkityksellisyyttä ja
tarkoituksellisuutta, kun merkitsee jotain muille, kun on tärkeä ja arvokas
jollekulle ja voi olla jotenkin hyödyksi. (Jämsén & Pyykkönen 2014, 9; Särkelä-Kurko 2014, 34–35; Rouvinen-Wilenius 2014; Kivelä 2015, 26–32.)
Pysyvä asunto ja asumisen tuki voivat olla heikossa asemassa olevalle ihmiselle ensimmäinen askel kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Parhaimmassa
tapauksessa niin sanotut ihmisarvoteot, kuten asumisen turvaaminen ihmisen perusoikeutena ilman muutosodotusta, ovat alulle paneva voima siinä
kehityskulussa, jossa ihminen voi edetä yhteiskunnan marginaalista kohti
osallisuutta oman elämänsä valinnoissa ja yhteiskunnassa.
Ihmisarvoteot voivat olla myös välttämätöntä hoiva- ja huolenpitotyötä,
jota vaaditaan kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevien ihmisten heitteille
jäämisen ja hyväksikäytön estämiseksi. Niiden avulla auttajan ja autettavan
välille voi muodostua luottamussuhde, joka on välttämätön ensiaskel kuntoutumisen, toimijuuden vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen polulla.
Ihmisarvoteot edellyttävät ihmisen varauksetonta ja ehdoitta hyväksyvää
työotetta. (Kivelä 2016, tulossa).
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Elämän
tarkoituksellisuuden
ja johonkin
kuulumisen
kokemukset

Omaa elämää
koskevat
valinnat

Täysivaltainen,
tuettu / aktiivinen
kansalaisuus

OSALLISUUS
YHTEISÖSSÄ

OSALLISUUS
YHTEISKUNNASSA

OSALLISUUS
OMASSA
ELÄMÄSSÄ

IHMISARVOTEOT

Oman ja muiden
elämän ainutlaatuisuuden
kunnioittaminen
Luottamus

Kuvio 2. Ihmisen elämänlaadun, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamisen hyvä kehä. Kun
ihminen saavuttaa osallisuuden omassa elämässään, hänen on mahdollisuus kokea myös osallisuutta yhteisössä. Yhteisö voi löytyä asumisyksiköstä mutta myös sen ulkopuolelta. Ratkaisevaa
on silloin se, miten muut hyväksyvät ja ottavat vastaan.

Kuvion 2 toisen, osallisuus omassa elämässä -vaiheen toteutumisen kannalta olennainen työmuoto on asukkaan identiteettityön tukeminen. Tällöin
asukasta autetaan hahmottamaan sellaisia toisin ajattelemisen ja toisin toimimisen vaihtoehtoja, joita hän ei ilman tukea kykene havaitsemaan odotushorisontissaan tai jos hän ei luota omiin mahdollisuuksiinsa tavoitella
tai saavuttaa niitä.
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Osallisuuden kehän tavoitteena on se, että vaikeaan tilanteeseen joutuneesta
ihmisestä voisi kokonaisvaltaisen tuen avulla vahvistua toimija, joka kokee
yhä olevansa osa yhteiskuntaa. Toimintakyvyn ja valmiuksien puutteista
huolimatta on mahdollista rakentaa luottamus siihen, että omalla toiminnallaan voi vaikuttaa siihen, millaiseksi oma elämänlaatu rakentuu.
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Osa 2
Erilaisten asukkaiden
kokemuksia asumisen
laadusta

21

Erilaisten asukkaiden kokemuksia
asumisen laadusta
Asuva-hankkeen tutkijat toteuttivat vuoden 2015 aikana yhteensä 55 asukashaastattelua. Haastatteluista 19 tehtiin kahdessa eteläsuomalaisessa
asunto ensin -periaatetta noudattavassa asumisyksikössä. Vastaavasti 36
haastattelua tehtiin kuudessa, kolmella eri paikkakunnalla sijaitsevassa portaikkomallia soveltavassa tuetun asumisen yksiköissä. Pääosa haastatteluista
toteutettiin elo – syyskuussa 20154.
Aineiston analyysin avulla haluttiin löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten asumismuoto ja yksikössä tarjotut tukipalvelut vastaavat erilaisten asukkaiden tarpeisiin ja elämäntilanteeseen? Mahdollistavatko ne
asumisen onnistumisen ja ihmisarvoisen elämän? Millaisia näkemyksiä
asukkailla on asumisen tulevaisuudesta ja osallisuudesta?

_______________________________________________________

Alkuvuodesta 2015 toteutettiin portaikkomallin asumisyksiköissä 11 haastattelua, joiden teemat poikkesivat
hieman syksyllä 2015 toteutetuista 45 haastattelusta. Haastattelut tuottivat kuitenkin aineistoa, joka vastaa
tässä raportissa käsiteltyihin tutkimuskysymyksiin, eli myös nämä haastattelut (n=11) on sisällytetty tämän
tutkimuksen analyysiin.
4
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Tämä tutkimusraportti perustuu haastattelujen pääteemojen analyysiin.
Pääteemat ovat
•
•
•
•
•
•
•

asumis- ja asunnottomuushistoria
asumisyksikön tunteminen kodiksi; kodin tunnun muodostuminen
asumisen hyvät ja huonot puolet
palveluiden saatavuus ja saavutettavuus
asukkaiden kokemukset (elämän)muutoksesta ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen
osallisuus: valinnanmahdollisuudet, arjen tekeminen, tärkeät ihmiset, sosiaaliset suhteet jne.
asumisen ja elämisen tulevaisuus sekä unelmat (asukkaiden odotus
horisontit)

Tutkimukselle haettiin asianmukaiset tutkimusluvat ja tutkijat lähestyivät
asumisyksiköiden johtajia ja vastaavia ohjaajia haastattelujen sopimiseksi5.
Haastateltaviksi pyrittiin saamaan mahdollisimman erityyppisiä asukkaita:
nuoria, vanhoja, naisia, miehiä sekä asunnottomuushistorialtaan ja elämäntavaltaan erilaisia ihmisiä.
Osa haastateltavista oli haastattelussa jonkin verran päihtyneinä. Kaikki
haastateltavat olivat kuitenkin riittävän toimintakykyisiä pystyäkseen tekemään päätöksen haastatteluun osallistumisesta. Mikäli päihtyneet asukkaat
olisi rajattu haastattelujen ulkopuolelle, olisi päihdeongelmaisten asukkaiden ääni tullut sivuutettua; tätä ei pidetty eettisesti kestävänä ratkaisuna.
Haastatteluja tehtiin asukkaiden tarpeet ja tilanteet huomioiden joko kokoushuoneessa tai asukkaaan asunnossa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavan luvalla. Haastattelut kestivät noin puolesta tunnista kahteen tuntiin.
_______________________________________________________

Yksiköistä nimettiin vastuuhenkilö, jonka kanssa tutkija suunnitteli haastattelujen käytännön toteuttamisen.
Työntekijät valitsivat tutkijoiden toiveita huomioiden asukkaiden joukosta sopivia henkilöitä, kertoivat näille
tutkimuksesta ja pyysivät näitä mukaan haastatteluun. Jossain yksittäistapauksissa tutkija itse sopi haastatteluista suoraan asukkaiden kanssa esimerkiksi yhteisöpalaverissa tai päiväkeskuksella. Asukkaille kerrottiin
aina, että osallistuminen on vapaaehtoista.
5
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AE-yksiköiden haastateltavien joukossa oli kolme naista ja 16 miestä, mikä vastasi suurin piirtein näiden kahden yksikön miesvoittoista asukaskuntaa. Haastateltavat olivat 31–73-vuotiaita. Haastateltujen keski-ikä oli 51 vuotta ja heistä
kahdeksan oli alle 50-vuotiaita. Haastateltavista seitsemän oli entisiä tai nykyisiä
huumeiden ongelmakäyttäjiä ja he olivat haastateltavien nuorimmasta päästä.
Portaikkomallin haastateltavista naisia oli seitsemän, loput olivat miehiä. He olivat iältään 19–68-vuotiaita. Yksi haastateltava oli alle 20-vuotias, 30–39-vuotiaita oli kaksi, 40–49-vuotiaita 11, 50–59-vuotiaita oli 12 sekä yli 60-vuotiaita 11.
Kun tarkastellaan koko haastatteluaineistoa (N=55), on haastateltujen asukkaiden elämäntilanteen ja elämäntavan kirjo erittäin suuri. Esimerkiksi osalla
haastateltavista oli takanaan vuosikymmenien syrjäytymiskierre ja pitkä asuntola- tai asunnottomuushistoria, osa taas oli asunut suurimman osan aikuisiästään
normaalin vuokra-asumisen piirissä ja jotkut omistusasunnossa. Haastateltavien
joukossa oli ihmisiä, jotka olivat olleet pitkäänkin mukana työelämässä ja toisia,
joilla ei ollut minkäänlaista työkokemusta. Suuri osa portaikkomallin asumisyksiköiden haastateltavista käytti aktiivisesti päihteitä, kun taas jotkut AE-mallin
asukkaista käyttivät päihteitä vain vähän tai eivät lainkaan. Joukossa oli myös niitä, joilla oli diagnosoitu mielenterveysongelma, eikä lainkaan päihdeongelmaa.
Muutamassa tapauksessa asunnottomuuden pääasiallinen asukkaan ilmoittama
syy oli jokin muu kuin päihde- tai mielenterveysongelma.
Kaiken kaikkiaan haastateltavissa oli jonkin verran yliedustettuna yksiköiden
asukkaiden keski-ikää hieman vanhempia ihmisiä. Myös työntekijöiden arvioi
den mukaan haastateltavat eivät olleet edustava otos yksiköiden asukkaista, vaan
parempikuntoiset ja/tai yhteistyöhalukkaimmat asukkaat valikoituivat ja suostuivat helpommin mukaan haastatteluihin. Monet suostuneista olivat aiemminkin osallistuneet erilaisiin tutkimuksiin. Koska nuoria oli erityisen vaikea saada
mukaan, on selvää, että heidän laajempi tavoittamisensa olisi vaatinut toisenlaista
tutkimusstrategiaa.
Sanatarkasti litteroituidut haastattelut koodattiin manuaalisesti ja analysoitiin
systemaattisesti.
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Piirrokset: Antti Tapola

Neljä asukastyyppiä
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Haastatteluaineiston systemaattisessa analyysissa lähdettiin asukkaiden luokittelusta kahden eri ulottuvuuden avulla: ensin tarkasteltiin määrittääkö
asukkaan kokemuksia tuetussa asumisessa asumiseen liittyvä tyytyväisyys
vai tyytymättömyys. Toiseksi tarkasteltiin onko asukkaalla tulevaisuuteen
liittyviä tavoitteita, suunnitelmia tai unelmia vai elääkö hän elämäänsä pikemminkin päivä kerrallaan; tällä tarkoitetaan asukkaan elämänorientaa
tion ja odotushorisontin temporaalisuutta. Nämä kaksi ulottuvuutta yhdistämällä saadaan alla oleva nelikenttä, johon on nimetty neljä eri asukastyyppiä, jotka koko aineiston analyysi tuotti (ks. taulukko 1 alla).

Taulukko 1. Neljä erilaista asukastyyppiä.
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Tyytyväisyys asumiseen

Tyytymättömyys asumiseen

Päivä kerrallaan
eläminen

Tyytyväiset tässä ja nyt

Asumiseen tyytymättömät

Tyyne Tyytyväinen
Kalle Kotiutuvainen
Seppo Sopeutuja

Vesa Väliinputoaja
Make Majailija
Tytti Tyytymätön
Tuomo Turvaton

Tulevaisuuteen
suuntautuminen

Tyytyväiset tulevaisuuteen
suuntautuneet

Kriittiset tarkkailijat

Tommi Toiveikas
Noora Normaalikansalainen
Aarno Auttavainen

Tarmo Tarkkailija
Ykä Yhteisöllinen

AE-mallin aineiston elämäntarinoiden, elämäntapojen ja asumismieltymysten kirjosta hahmottui haastattelujen analyysin pohjalta kolme eri asukastyyppiä, jotka ovat 1) tyytyväiset tässä ja nyt, 2) tyytyväiset tulevaisuuteen
suuntautuneet sekä 3) tyytymättömät asukkaat. Ensimmäistä ryhmää luonnehtii ajallinen tässä ja nyt -orientaatio: asukkaan tavoitteena on ihmisarvoinen elämä nykyhetkessä ja hän kokee, että nykyinen asumismuoto mahdollistaa tämän. Toista ryhmää luonnehtii vahva tulevaisuusorientaatio eli toiveikkuus ja aktiivinen pyrkiminen eteenpäin sekä asumisessa että elämässä
yleensä. Kolmatta ryhmää puolestaan yhdistää tyytymättömyys nykyiseen
asumismuotoon. Heidän kohdallaan tyytymättömyyteen liittyy tyypillisesti
näköalattomuuden kokemus: nykyiselle asumiselle ei tunnu olevan mitään
vaihtoehtoja. Myös ulkopuolisuuden kokemus eli vahva ”en kuulu tänne”
-tunne yhdisti asumiseensa tyytymättömiä asukkaita.
Edellä mainittujen kolmen asukastyypin lisäksi osa portaikkomallin asukkaista luokiteltiin systemaattisessa analyysissa neljänteen asukastyyppiin,
joka on nimetty (4) kriittisiksi tarkkailijoiksi. He asukastyypin asukkaat
eivät ole juuri tarvinneet asumiseen tukea missään vaiheessa. Haastatteluajankohtana he kertovat pyrkivänsä itsenäiseen asumiseen heti, kun se on
taloudellisesti mahdollista. Heidän kokemuksiaan määrittää omista kokemuksista kumpuava hiljainen yhteiskuntapoliittinen tyytymättömyys, joka
kohdistuu yhtäältä yhteiskunnan mahdollisuusrakenteiden kyvykkyyteen
tarjota elämässään vaikeaan tilanteeseen joutuneille ihmisille ns. uusia alkuja. Tutkimushaastattelussa tulee esille tietynlaista tilittämisen tarvetta ja
halua tulla kuulluksi.
Kaikki neljä asukastyyppiä esitellään omassa alaluvussaan erilaisten esimerkkitarinoiden kautta. Kussakin alaluvussa tarkastellaan myös asukkaiden eroja ja yhtäläisyyksiä asunto ensin -mallin ja portaikkomallin mukaisessa asumisessa. Tällä tavoin käsitellyksi tulevat erilaisten asukkaiden
kokemukset asumisen hyvistä ja huonoista puolista. Tarkoituksena on tarjota lukijalle käytetyn haastatteluaineiston pohjalta mahdollisimman monipuolinen kuva asukkaiden elämästä ja asumisen laadun kokemuksista.
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Asukastyyppien esittelyt havainnollistavat sitä, miten eri tavoin erilaisissa
tilanteissa olevat asukkaat kokevat samankin asumismuodon tai tuetun asumisen mallin; yhdelle asumisyksikössä rakentuu kodin tuntu ja hän kokee
osallisuutta, kun taas toinen kokee asunnon leimaavaksi majapaikaksi, eikä
koe kuuluvansa yhteisöön. Toisaalta saman asukkaan kokemus tuetusta asumisesta samassa yksikössä ja asunnossa rakentuu uudelleen asumispolun eri
vaiheissa. Toivomme, että tarinat houkuttelevat lukijan pohtimaan, miten
hyvin tuetun asumisen nykyjärjestelmä mukautuu asukkaiden muuttuviin
tilanteisiin ja miten hyvin se joustaa heterogeenisen asukaskunnan tarpeisiin. Entä miten onnistutaan vastaamaan haasteisiin, joita asukkaan elämänmuutos sekä toive asumispolulla etenemisestä asettavat?
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4 Tyytyväiset tässä ja nyt
Ensimmäinen asukastyyppi on tyytyväiset tässä ja nyt. Näiden asukkaiden
elämäntilanteissa ja -tavoissa on toki eroja, mutta heitä yhdistää tyytyväisyys
tai vähintään tyytyminen nykyiseen asumismuotoon. Lisäksi he ovat vahvasti orientoituneet nykyhetkeen, eli he eivät juuri suunnittele tulevaisuutta
tai haaveile toisenlaisesta asumisesta.
Valtaosa kokee saavansa asumisyksikön työntekijöiltä tarpeen mukaan tukea
asumisessa kuten vuokranmaksun turvaamisessa, häiriötilanteisiin puuttumisessa ja asunnon paloturvallisuudesta huolehtimisessa sekä myös muissa
elämään liittyvissä asioissa, kuten toimeentuloon liittyvissä hakemuksissa ja
kysymyksissä. Useimmiten asukkaat kokevat työntekijöiden antaman tuen
tärkeäksi. Pieni osa haastateltavista ei kuitenkaan koe lainkaan tarvitsevansa
työntekijöiltä tukea, vaan hoitaa itse asiansa. Tällaista tyytyväiset tässä ja nyt
-asukkaiden vähään tyytymistä voidaan havaita myös heidän puhuessaan
erilaisten palveluiden saavutettavuudesta. Useimmat kokevat saavansa tarpeen mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita esimerkiksi omalta
terveysasemalta, päihdehuollosta ja sosiaalitoimistosta.
Työntekijöiden näkökulmasta näiden asukkaiden tilanne on osin erilainen.
Useimmissa yksikössä työntekijät ovat sitä mieltä, että henkilökuntaresursseja tarvittaisiin enemmän, jotta asukkaita voitaisiin tukea tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Haastatteluissa tulikin paikoin esiin se, että joillekin
asukkaille ei ollut muodostunut luottamuksellista suhdetta työntekijöihin.
Jotkut asukkaista ovat tutkijoiden tulkinnan mukaan joko tästä tai muusta
syystä haluttomia kääntymään työntekijöiden puoleen ja kokevat jäävänsä
asioidensa kanssa yksin. Yksiköiden työntekijöiden mielestä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa on vakavia puutteita tai saadut
palvelut ovat liian kevyitä asukkaiden tarpeeseen nähden. (Ks. myös Perälä
& Jurvansuu 2015.)
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Jatkossa asukkaan ääntä esille tuovissa tarinoissa pohditaan lisää asumisen
tämänhetkisen tyytyväisyyden taustoja ja siihen liittyviä sävyeroja. Useiden
asukkaiden kokemusten kuvaus saa tutkijoiden tulkinnoissa pikemminkin
määritelmän pitkittyneestä asumisen vaihtoehdottomuudesta ja valinnanmahdollisuuksien puutteesta, joka realisoituu tyytymisenä ja sopeutumisena. Ikään kuin kohtaloonsa tyytynyt asukas tekisi välttämättömyydestä
hyveen. Näin on varsinkin monien ikääntyvien asukkaiden kohdalla.

Tyytyväisyyttä ja realismista kumpuavaa tyytymistä
Portaikkomallissa tyytyväiset tässä ja nyt -asukkaat ovat 50–70-vuotiaita.
Heidän asunnottomuus- ja häätötaustansa liittyy ennen muuta runsaaseen
alkoholin käyttöön. Monilla on ollut myös vankilatuomioita. Erilaisten menetysten, pitkäkestoisen syrjäytymiskierteen ja yksinäisyyden myötä näiden
asukkaiden sosiaaliset siteet asumisyksiköiden ulkopuolelle ovat harvalukuisia ja yhteydet sukulaisiin ovat katkenneet. Asumisyksikön muut asukkaat ja työntekijät muodostavatkin heille tyypillisesti elämää ja osallisuutta
kannattelevan lähiyhteisön.
Asumiseen tyytyneellä asukkaalla voi olla takanaan useitakin asunnottomuusjaksoja tai vuosia, jopa vuosikymmeniä, kestänyt asumispolku tuetun
asumisen yksiköissä. Useilla on takanaan päihteiden käytöstä seuranneita
häätöjä myös päihteettömästä tuetusta asumisesta. Itsenäisestä vuokra-asumisesta on palattu tuettuun asumisyksikköön sekä omasta aloitteesta että
häädettynä. Toiset ovat erään työntekijän sanoin ”kiertäneet jo kaikki mahdolliset paikat”. Asukkaiden puheen tasolla ilmaisemaa asumiseen liittyvää
tyytyväisyyttä puitteistaa realismi: asumisen vaihtoehdottomuus on seikka,
joka heitä tosiasiassa yhdistää (vrt. asumiseen tyytymättömät asukkaat).
Usein portaikkomallin tyytyväiset asukkaat kertovat, että tuettu asuminen
yhteisöllisessä asumisyksikössä mahdollistaa kodin tuntua sekä sellaisia elämänlaadun ja osallisuuden kokemuksia, joita esimerkiksi kaupungin vuokrataloissa on vaikea kokea. Jotkut toteavat, että itsenäisessä vuokra-asumisessa itsemääräämisoikeus olisi parempi ja yksityisyyttä kunnioitettaisiin
enemmän, mutta ikääntyvän, merkittävästi toimintarajoitteisen henkilön
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elämä voisi olla siellä turvattomampaa. Monet tähän asukastyyppiin lukeutuvat portaikkomallin asukkaat pelkäävät ”retkahtavansa” ja päätyvänsä
takaisin itsetuhoiseen juomiskierteeseen tai jäävänsä heitteille yhteisöllisen asumisen ulkopuolella. Monien tyytyväisyydenkokemus vaikuttaakin
kumpuavan ennen muuta asumisyksikön yhteisöllisyydestä, porukkaan
kuulumisesta sekä mahdollisuuksista mielekkääseen tekemiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.
Yleistäen voi todeta, että portaikkomallin asumiseen tyytyväisillä asukkailla
on elämänorientaatiossaan toinen sävy kuin tyytyneillä: sitoutuminen päihteettömyyteen yhdistyy haluun irtautua päihdepiireistä. Päihteettömyystavoite on usein se tekijä, jolla yksikössä saatavilla olevaa keskustelu- ja vertaistuen merkitystä perustellaan. Näille asukkaille portaikkomallia noudattava asumisyksikkö onkin ennen muuta paikka, jossa ”ihmiseltä ei odoteta
liikoja liian nopeasti” ja jossa voi rauhassa toipua ja keskittyä rakentamaan
elämää ilman päihteitä. He tuntuvat selvästi hyötyvän asumisyksikön kuntouttavasta työotteesta ja arvostavista kohtaamisista asumisyksiköiden ohjaajien kanssa. Osa näistä asukkaista vaikuttaakin jo olevan liikkumassa
kohti toiveikkaasti tulevaisuuteen suuntautuneiden asukkaiden kategoriaa.
Asumiseen tyytyväisten joukossa on asukkaita, jotka toivovat, että ”tää on
mun loppuelämän koti”. Monilla portaikkomallin tässä ja nyt elävillä asukkailla toimintakyky on heikentynyt erilaisten sairauksien, runsaan päihteidenkäytön, mielenterveysongelmien ja tapaturmien vuoksi. Tämä luonnollisesti osaltaan vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudelta on realistista odottaa.
Erityisesti huonokuntoisemmat asukkaat ilmaisivat arvostavansa turvallisuuden tunnetta, joka muodostui siitä, että naapurit ja työntekijät katsovat perään
ja koputtelevat ovelle, jos asukasta ei ollut vähään aikaan näkynyt. Itsenäinen asuminen normaalissa vuokra-asuntokannassa voisi huonontaa monien
ikääntyvien asukkaiden hyvinvointia: arjesta selviäminen saattaisi olla vaikeaa ilman muiden asukkaiden tai työntekijöiden arkista apua ja hoivaa, kuten päiväkeskuksen ruokailuja, pyykinpesu-, siivous- tai kaupassakäyntiapua.
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Joo, ei täällä tartte pelätä mitään. Ei täällä uhkailla sillä tavalla eikä mi
tään. (…) Ja kyllähän ne [työntekijät] välillä käy aina siinä ovella [katso
massa]. Sillon kun mulla oli tää halvaus, nehän kysykin sillon, kun seura
sivat että saako käydä hiljaa katsoon, että miten jaksaa. En mä sitä pahaks
kattonu, että hyvä että käyvät kattoo. (Mies 68 v.)
Portaikkomallin asumiseen tyytyväiset mieltävät yleisesti, että valvonta
ja päihteiden käytön kontrolli kuuluu asiaan ja toimii pääosin asukkaiden
oman edun, hyvinvoinnin ja elämänlaadun vaalimiseksi. Jotkut kuitenkin
toivat soraääniä tähän näkemykseen. Asumishäiriöiden kontrollointiin
liittyvät kohtaamiset eivät ole aina riittävästi asukkaiden yksityisyyttä ja
kotirauhaa kunnioittavia tyytyväistenkään asukkaiden mielestä. Erityisen
herkkiä ovat tilanteet, joissa asukasta on epäilty turhaan tai asumisen sääntöjen rikkeet ovat vähäpätöisiä, eivätkä ne olleet aiheuttaneet muille häiriötä. Toisinaan työntekijöiden työotteessa nähdään paljonkin toivomisen
varaa. Asukkaan kokemukseen tuntuu vaikuttavan olennaisesti se, onko
hänen tulkintansa mukaan kyse esimerkiksi työntekijän ”raittiusintoilusta”
vai todellisiin häiriöihin ja vaaratekijöihin puuttumisesta.
Se oli puol yhentoista aikaan, mä olin sängyssä nukkumassa. Ne tuli, ko
putti oveen ja aukas oven [työntekijän avaimilla]. Mä olin sängyssä, että
”hetkinen, mä oon nukkumassa, saanko pukeutua!” (Mies 60 v.)
Ku niillä on avaimet, niin ne tulee. Ymmärtää ne nyt sentään koputtaa,
ennen kun tulee ettei ihan suinpäin ryntää. Ja toiset huutaa, että ”[työnte
kijä X] täällä”. (…) Mutta en mä suostu täällä ihan täysin päihteettömänä
olemaan, että mä jotain suosituksia (vuokranantajille) saisin. Se on vähän
semmonen pakottamista. (…) Se on tyydyttävä tänne, eihän täällä miten
kään epämukavaakaan oo. (Mies 68 v.)
Nää säännöt on ollu mulle ihan hyvät. No, tietysti, voin sanoo yhen sem
mosen, [aiemmassa asumisyksikössä] kun asuin, niin en oikeen tykänny
(…) Kerran mä olin kakalla, niin tulikin yks kaveri sitten justiin tutkimaan
mun tavaroita. Sillon mä olin erittäin äkäinen, muutun eri [mieheksi]
sillon, ei uskoiskaan. (…) Että eihän kukaan sillee tykkää, että jos tullaan

33

niin kun rassaileen. Tietysti mä ymmärrän, että ne etti viinapulloo tai
jotain joka liittyy siihen. Mutta kun mä en ollu ollu humalassa pitkään
aikaan. Ja mä olin ihan tuota kävelyä tehny ja pyöräilyä. (Mies 51 v.)

Siihen, voiko asumisyksikön tuntea kodikseen, vaikuttaa olennaisesti kokeeko asukas, että työntekijöiden käytös ilmentää asukkaisiin kohdistuvaa
välittämistä ja arvostusta, tai onko käytös perusteltua esimerkiksi turvallisuuden ja asumisrauhan vuoksi. Jos asukas sen sijaan epäilee, että työntekijän valtuuksien käyttämisen taustalla on esimerkiksi pyrkimys asukkaan
raitistamiseen, voi suhtautuminen työntekijän käytökseen olla ristiriitaista,
tuomitsevaa ja ammattitaidon kyseenalaistavaa.
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Tyyne Tyytyväinen

AE

T

yyne on 64-vuotias. Haastattelu tapahtuu hänen viihtyisässä ja siistissä yksiössään. Pöydillä on valokuvia, tekokukkia ja pitsiliinoja, sänkyä peittää soma kukkakuvioinen päiväpeitto.
Tyyne on asunut kyseisessä asunto ensin -periaatteella toimivassa yksikössä kolme vuotta. Hän on eläkeläinen, jolla on takana pitkä työ
ura asiakaspalvelutehtävissä. Tyyne kertoo menettäneensä aiemman
vuokra-asuntonsa, koska ei avioeron jälkeen pystynyt yksin maksamaan
vuokraa.
Hän kertoo elämänsä rauhoittuneen asunnon saamisen myötä. Tyyne
ei käytä nykyisin juurikaan alkoholia eikä halua olla tekemisissä niiden
asukkaiden kanssa, jotka ovat kovassa humalassa. Alkuun hän kertoo
kokeneensa asumisyksikön liian levottomaksi humalaisten vuoksi, mutta
kertoo tilanteen rauhoittuneen. Nykyisin Tyyne viihtyy hyvin ja tuntee
olonsa kodikkaaksi. Hän kuvaa kotiutumistaan seuraavalla tavalla:
Täytyy sanoa, että mä oon viihtyny, tottunu tähän niin, että mä en
osaisi vissiin asua enää tavallisessa vuokra-asunnossa, kun koko ajan
on ihmisiä ympärillä. Nyt siihen on tottunu sillä lailla.
A: Tuntuuks se mukavalta?
Oikeestaan turvallisemmalta kuin se, että asus yksin jossaki kaupungin kaupungin vuokra-asunnossa missä on aivan tuntemattomia ihmisiä. Täällä nyt sentään näkee samoja ihmisiä joka päivä, törmäilee
kun tuolla käytävillä käy. Tuntee noi naapurit ja vaikka täällä on vaihtunu asukkaatkin niin jollakin lailla. Sen verran että tuntee jollakin
lailla. (…) Muutaman sanan sanoo aina sillon tällön (...) Voi käydä
piipahtaa kylässä muutaman luona jos haluaa. Mikään pakko ei oo
päästää ketään muuten sisälle (…) Vuokralaisen oma asia päästääkö
ketään sisälle, vieraita ihmisiä.
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Kodin tunnun tekevät omat tavarat ja se, että hän on sisustanut asunnon mieleisekseen.
Aattele, että mä oon kotiutunu niin hyvin. Aluksi tuntui oudolta, kun
täällä ei ollut mitään muuta kun sänky, toi pieni lipasto, pöytä ja
kaks tuolia. Sitten täällä tehtiin keittiöremontti ja jääkaappi tuotiin
myöhemmin. Ton television mä sain muutama kuukausi, tai onkohan
se nyt kuukauden verran mulla ollu, yhdeltä naapurilta joka sano,
että hän ei kato sitä ollenkaan. (…)
A: Mikä jos aattelet sitä, että kun tää on nyt tää sun koti, että mikä
sulle tekee sen kodin? Mikä siinä kodissa on sulle tärkeetä, omassa
kodissa?
Se että mulla on nyt, mitä mä oon itse, mä oon tilannu noita kukkia
ja sitte ostanu ton sohvan ja sen tuolin. Sitte mulla on omat verhot
ja omat sängynpäälliset ja omat matot. Tääl on mun omat astiat ja
kaikki. Tääl on minun omaa niin paljon.
Tyyne kokee saavansa työntekijöiltä apua monenlaisiin asioihin, esimerkiksi mielenterveysongelmansa lääkityksestä huolehtimiseen. Hän kertoo myös saaneensa autokyytejä ja muunlaista arkista apua kärsiessään
aiemmin vaivoista, jotka vaikeuttivat liikkumista. Tyyne kuvaa suhdettaan useaan työntekijään lämpimäksi ja kertoo osallistuvansa yksikön
yhteisille aamukahveille ja naisten kauneudenhoitotuokioihin. Tyynelle
on annettu omaksi vastuualueeksi ulkokasvien hoitaminen. Tyynellä on
siis mahdollisuuksia osallisuuden kokemukseen asumisyksikössä yhteisiin toimintoihin osallistumisen, pienten työtehtävien ja ihmissuhteiden
myötä.
Tulevaisuudesta kysyttäessä Tyyne kertoo olevansa ”varmuuden vuoksi”
kaupungin asuntojonossa, mutta ei oikeastaan haluaisi asua aivan yksin.
Hän kertoo, ettei juuri suunnittele tulevaisuuttaan eteenpäin. Asuminen
isossa AE-yksikössä tarjoaa Tyynelle yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä
työntekijöiden tukea, mikä lisää turvallisuudentunnetta ja parantaa
elämän laatua. l
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Kalle Kotiutuvainen

AE

42-vuotias Kalle on suostunut haastatteluun sillä ehdolla, että haastattelu tapahtuu hänen asunnossaan, jotta hän voi halutessaan juoda
oluen haastattelun aikana. Työntekijä kehottaa tekemään haastattelun
aamupäivän aikana, jotta Kalle ei ehdi päihtyä liiaksi.
Kalle toivottaa haastattelijan lämpimästi tervetulleeksi ja kertoo olleensa aiemminkin tutkimushaastattelussa. Kallen asunto on tarkoituksenmukaisesti kalustettu ja varsin sotkuinen. Hän esittelee tyytyväisenä
omaa radiotaan ja omaa isoa TV:tään.
Kalle on asunut asunto ensin -yksikössä neljä vuotta. Hän on työkyvyttömyyseläkkeellä ja käyttää huumeita ja alkoholia päivittäin, mutta
harkitsee hakeutumista opioidikorvaushoitoon tulevaisuudessa. Haastatteluhetkellä Kalle on jossain määrin päihtynyt.
Kalle on ollut useita kertoja vankilassa huumeiden käyttöön liittyvien
rikosten vuoksi. Hän asui 2000-luvun alussa kunnan vuokra-asunnossa
vaimonsa kanssa, mutta on sen jälkeen ollut vuosia asunnottomana.
Tällöin hän nukkui muun muassa hisseissä, porttikäytävissä ja kavereiden luona. Hän on aiemmin yöpynyt myös kunnan vastaanottokodissa
usean hengen makuusalissa patjamajoituksessa, minkä hän koki hyvin
epämiellyttäväksi. Nykyinen asumismuoto merkitsi Kallelle valtavaa parannusta elämänlaadussa entiseen verrattuna:
Siellä [vastaanottokodissa] oli joku, vittu, kaks- kolkyt tyyppii ja kaikki
örisi kännissä ja se oli kuin putkassa olis. Semmoset patjat vaan,
vittu, ei mitään muuta. Sitten ne heitti aamulla pois ne tai meidät
heitti pois. Sitten vasta laskivat, saatana, illalla takasin.
A: Ehditkö sä pitkään olla ihan asunnottomana, muistaks sä?
No, mitä mä nyt oon ollu asunnottomana, tai oonhan mä aina asunu
jossain mut siis ihan, ensimmäisen kämpän mä sain vuonna, 2000
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mun vaimon kanssa. Sitä ennen mul ei ollu asunnon asuntoo missään, asuinhan mä tietysti sukulaisten luona. Sit frendien luona jakun
ei sitä kehdannut olla pitkään missään, pitempää aikaa. Aattele, kun
sä meet toiselle kylään niin et sä nyt kehtaa siellä viikkoa lojua, vai
kehtaaks sä? (…) Sitten jos oli kesä, niin se nyt oli periaattees sama
missä sä nukuit. Jos oli, talvi niin sitten piti mennä johonkin rappuun.
Mutta sitten aina poliisit tuli ja se oli putkareissu yleensä.
Kalle on nykyiseen asuntoonsa tyytyväinen ja se tuntuu kodilta, koska
siellä saa olla rauhassa. Oma asunto mukavuuksineen tuntuu hänestä
myös ylelliseltä aiempiin asunnottomuuskokemuksiin nähden.
Mul oli vähän outoo kun mä vittu nukuin ekan kerran sängyssä. Mä
ihmettelin et mikä vittu toi on siis suoraan sanottuna. Nuku nyt itte
tässä. Ihan oikeesti. Tää oli niin outo. (…) [S]e oli niin mukava et mä
nukuin siin varmaan kaks vuorokautta putkeen. Ihan oikeesti. Semmonen pehmee, siis. Ymmärrät sä?
A: Ymmärrän. Tai no en ehkä ihan ymmärrä mutta voin kuvitella. Mä
oon niin tottunu nukkumaan sängyssä.
Täällä saat olla
rauhassa, ei tarvi
pelätä mitään,
tai säikähtää.

Ei mutta siis, pienet, ilot. (…) Tääl on suihku, katto pään päällä, tää
on oma koti, niin vois sanoo. (…)
A: Mikä sulle tekee sen kodin tunnun? Mikä siin on et se tuntuu kodilta, omalt kodilta?
Nukahtaa kun nukahtaa, saa olla rauhassa. Ei mitään häslinkii niin
ku jossain rappukäytävis tai hisseissä, aina joku tulee. Täällä saat olla
rauhassa, ei tarvi pelätä mitään, tai säikähtää.
Vastaanottokodissa oli Kallen mukaan hirveää ja niin levotonta, että
siellä oli pakko olla kännissä, jotta pystyi nukkumaan. Kalle kertoo käyttävänsä nykyisin alkoholia vähemmän kuin ollessaan asunnottomana.
Hän saa asumisyksikön työntekijöiltä apua monissa käytännön asioissa.
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Muut asukkaat aiheuttavat jonkin verran meteliä ja häiriöitä, mutta häiriöt eivät kuitenkaan tunnu suuremmin haittaavan häntä, eikä hän ole
tuntenut oloaan turvattomaksi.
Kalle kritisoi ongelmatapausten keskittämistä samaan paikkaan:
Mut aattele nyt kaikki tommoset, vitun päästä pimahtaneet ja alkoholistit ja nistit, vittu. Ne kun lyödään, tänne on lyöty kaikki kimppaan, niin mitähän siitä seuraa. Tässä on tullu semmonen keitto että
huh huh, tai soppa.
Kritiikistään huolimatta Kalle vaikuttaa pääosin tyytyväiseltä asumiseensa. Asuminen päihteettömässä asumisyksikössä ei olisi mahdollista
runsaan päihteiden käytön vuoksi. Asunto AE-yksikössä mahdollistaa
hänelle ihmisarvoisen elämän, johon kuuluu mahdollisuus olla turvassa ja lämpimässä, nukkua rauhassa ja huolehtia perustarpeista, kuten
ruokailusta, levosta ja peseytymisestä. Tulevaisuuteen Kalle ei suunnittele asumisen osalta muutoksia. Tulevaisuuden haaveista Kalle kertoo
kysyttäessä, että toivoo saavansa ottaa asuntoon lemmikin. Tämä on
mahdollista, jos työntekijöistä ja asukkaista koostuva ”raati” arvioi, että
asukas kykenee huolehtimaan lemmikistä. Kalle kertoo olleensa aina
eläinrakas. l
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Seppo Sopeutuja
Arvokas ja esteetön vanhuus
elämäntavasta huolimatta?

S

eppo on 60-vuotias työkyvyttömyyseläkkeellä oleva mies. Hän jäi
työttömäksi yli viisikymppisenä. Lapset olivat muuttaneet kotoa ja
pian tuli myös ero vaimosta. Seppo tunsi itsensä hyvin yksinäiseksi ja
juominen lisääntyi.
Se oli yhtä helvettiä, mä voin sanoa, kun mä asuin itekseni, kun vaimo
lähti. Se oli se yksinäisyys. Kun mulla ei ollut mitään muuta päämäärää, kun että mä selviän seuraavaan päivään kello 15. Sillon lähtee
linja-auto kaupunkiin ja Alkoon. Mitään muuta ei ollut. Ketään ei
käynyt.
Seppo menetti tapaturman seurauksena työkykynsä. Toipilasaikana hän
päätyi kaupungin palvelukotiin. Siellä hän sai varoituksia ja joutui lopulta
lähtemään juomisen takia, vaikka se oli hänen kertomansa mukaan hillittyä. Sen jälkeen Seppo kiersi läpi monta päihteetöntä asumisyksikköä.
Hän viihtyi erittäin hyvin yhteisöllisessä asumismuodossa, mutta aina
tuli muutto uuteen paikkaan päihteiden käytön vuoksi. Juomisen nollatoleranssi, jatkuva päihteiden käytön kontrollointi ja lukuisat lähtöpassit
tuntuivat päihtyneenäkin kiltistä ja rauhallisesta Seposta epäreiluilta.
Varsinkin loppuaikoina juominen tapahtui hillitysti omassa asunnossa,
ilman meteliä tai muuta häiriökäyttäytymistä.
Minä aina tissuttelen omassa rauhassa, käyn korkeintaan tupakalla,
katson telkkaria ja alan aikaisin nukkumaan. Kun ei musta oo reissuunlähtijäksi, niin mä siellä omassa huoneessa tissuttelen ja otan.
0,2 promillea puhalsin, kun sain viimeisen varoituksen. Oisin voinut
vaikka autolla ajaa. Yksikön johtajakin sanoi, ett harmi kun sä joudut
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lähtemään pois. Mutta kun hyö on on ottanut sen nollarajan, niin
kyllä mä sen ymmärrän. Pakko lähtee sääntöjen mukaan.
P: Miltä se on tuntunut lähteä sitten niistä paikoista kun on ehtinyt
asettua ja?
En mä, mä oon ottanu sen et pakko kun pakko. Pakko lähtee, sääntöjen mukaan. Minä ainakin, minä pelaan, siis toimin sääntöjen
mukaan. Minä tiedän heidän säännöt, niin se on hyväks. Ei siinä oo
mitään sanomista.
P: Mutta että sillä lailla toisaalta raskasta aina vaihtaa paikkaa ja…
Onhan se. Tämä muutto varsinkin. (…) Minä tiesin tämän paikan, (aikaisemmin, vuosia sitten ajattelin) että tänne en lähe, mä en halua,
kun tää on tämmönen juopottelupaikka, sanotaan suoraan.
Juuri ennen haastattelua Seppo on ollut joitain viikkoja tilapäismajoituksessa. Odotusajan jälkeen hänelle on järjestynyt oma asunto yksikköön,
jonka alueella saa oleskella päihtyneenä. Haastattelun aikaan hän on
vielä uupunut ja stressaantunut. Oma asunto, johon saa omat tavarat
ympärilleen lukittujen ovien taa sekä kotirauha, on hänelle suuri helpotus.
Iältään Seppo ei ole vielä vanhus, mutta ruumiilliset vaivat rajoittavat
toimintakykyä selvästi. Hän on jo pitkään tarvinnut rollaattoria liikkumiseen, eikä nykyinen asuinympäristö ei ole kaikilta osin esteetön.
Kun haastattelija kysyy, mitä Seppo ajattelee tulevaisuudesta ja tulevaisuuden asumisesta tai onko hänellä unelmia, Seppo vastaa seuraavasti:
”En ole pistänyt mitään tavoitteita. Elän päivä kerrallaan.” Yksi erittäin
selkeä toive Sepolla kuitenkin on: ”Mä en halua asua itsekseen.”
Aiempien elämänkokemustensa vuoksi Seppo pelkää yksin asumista ja
siihen liittyvää yksinäisyyttä. Yksin asuessa juominen riistäytyi käsistä.
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Tässä mielessä nykyinen yhteisöllinen asumismuoto vastaa toiveita,
sillä yksikössä on halutessaan aina seuraa ja turvaa muista ihmisistä,
asukkaista ja työntekijöistä. Turvakameroiden ja ympärivuorokautisen
valvonnan vuoksi alue on turvallinen eikä muiden asukkaiden aiheuttamia häiriöitä liiaksi ole. Tämän vuoksi Seppo yrittää sopeuttaa elämäntapansa päihteiden käyttöä koskeviin rajoitteisiin. Ihannetilanne kuitenkin
olisi, että hän saisi rauhassa tissutella omassa kodissaan ja että hänen
kotirauhaansa tässä suhteessa kunnioitettaisiin.
Tässä iässä, nyt kuuskymppisenä, mä oon ruvennu jo, että hälläväliä,
kunhan jossain on, saa katon pään päälle. (…) Mä oon semmonen
sopeutuvainen. Mä nyt kotiudun tänne, kun mut on määrätty tänne.
Asuinympäristöä Seppo ei pidä virikkeellisenä eikä viihtyisänä, mutta
viihtyisämmissä yksiköissä päihteettömyyden kontrolli on tiukempaa
kuin nykyisessä asumisyksikössä, joten hänen mukaansa ”niihin ei kannata lähteä enää kokeilemaan”. Seppo tuntuu kaipaavan enemmän
konkreettista tekemistä, virikkeitä ja omien sanojensa mukaan älyllisiä
haasteita. Moniin aktiviteetteihin osallistumisen edellytyksenä Sepon
asumisyksikössä on halu viettää selvä päivä.
Kaupungin palvelutalossa ja asumisyksiköissä on tarjottu Sepolle vuosien varrella runsaasti päihteettömyyden tukea eli tässä tapauksessa
päihteiden käytön kontrollia, jota hän ei ole kokenut haluavansa tai tarvitsevansa. Asumisen tukeminen on jatkossakin Sepon kohdalla ollut
lähinnä alkoholin käyttöön puuttumista, ei toimijuuden tai osallisuuden
tukemisesta ja vahvistamista tavoilla, jotka voidaan mieltää hänen elämänlaatunsa kannalta olennaisemmiksi. Tutkijasta vaikuttaa, että Seppo
kaipaa läheisiään, mutta vetäytyy kontakteista heidän kanssaan, koska
häpeää asumisyksikössä – juoppojen paikassa asumista. l
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Asumisen häiriöt ja turvattomuuden tunteet
asunto ensin -yksiköissä
60-vuotias Kalervo on asunto ensin -yksikössä asuvan Seppo Sopeutujan
kaltainen tyytyjä. Hänelläkään ei ole asumisen suhteen muuta vaihtoehtoa,
mutta tyytyväisyys nykyiseen asumiseen kumpuaa erityisesti siitä, että nykyiset asumisolot ovat aiempaan asunnottomuushistoriaan verrattuna erittäin hyvät. Toisaalta Kalervo havainnollistaa asukaskokemusta, jossa omiin
asuinoloihinsa muuten suhteellisen tyytyväinen asukas voi kärsiä muiden,
vahvasti päihteitä käyttävien asukkaiden aiheuttamista häiriöistä asunto
ensin -yksikössä. Erityisesti ikääntyvät asukkaat ja ne, jotka käyttävät vain
vähän tai eivät lainkaan päihteitä, kokevat turvattomuutta.
Kalervo on haastatteluajankohtana ollut asunto ensin -yksikössä viitisen
vuotta. Sitä ennen hän majaili asuntolassa neljän hengen huoneessa, josta
joutui lähtemään alkoholinkäytön ja vuokrarästien takia. Tämän jälkeen
hän oli lyhyen aikaa asunnottomana yöpyen tutuilla ja ulkona sekä aika ajoin
kunnan hätämajoituksessa jaetussa makuusalissa. Hätämajoituksesta hänet
oli ohjattu nykyiseen asuntoon. Hän on viettänyt vuosikymmeniä vankilassa
eikä ole juurikaan kouluttautunut tai ollut työelämässä.
Kalervo on Sepon ja monen muun portaikkomallin olosuhteisiin sopeutuneen asukkaan tapaan tyytynyt tämänhetkiseen asumiseensa. Erona on
kuitenkin itsemääräämisoikeuden toteutuminen suhteessa päihteiden käyttöön. Asunnon menettämistä ei tarvitse pelätä, eikä pysyvää oman kodin
rauhaa tarvitse ansaita päihteettömyyteen pyrkimällä. Hän arvostaa sitä, että
omaan asuntoon pääsee aina sisään ja asunnossa on oma rauha. Kalervolla
on kuitenkin vakavia terveysongelmia, joiden vuoksi hän on ollut puolisen
vuotta täysin raittiina.
[Asuntolaan] ei päässy sisään jos oli humalas tai haisi henki. Jos oli väärä
naama, olit ottanut kaljan, niin perkele, mee kaheks tunniks kävelee. Tai
sitten että putkasta kun pääsit ni haiseehan se vanha viina, niin ne sano
vaan et mee ulos kävelee. Ilmasta ei ollut mitää väliä oli minkälainen ta
hansa. Siellä oli heitteellejättöä, perseestä. (...) Niin täällähän saa huma
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lassa tulla ja omassa kämpässä juoda ja sitten jos jää matkalle, niin nämä
raahaa kämppään.
Aiemman, päihteettömän asuinpaikkansa tiukkoja sääntöjä Kalervo kritisoi vahvasti, koska henkilökunta lähetti alkoholia käyttäneet asukkaat ulos
selviämään. Kalervo kutsuu tällaista toimintatapaa heitteillejätöksi ja kokee
positiivisena huolenpitona sen, että nykyisessä asumisyksikössä työntekijät auttavat ja ”raahaavat” asukkaan asuntoon, jos tämä on liian päihtynyt
päästäkseen sinne itse. Kalervon kokemuksen valossa päihtyneen asukkaan
auttamista omaan asuntoonsa voi ajatella ihmisarvotekona eli toimintana,
jossa työntekijä konkreettisesti vaalii asukkaan ihmisarvoa ja huolehtii tämän perustarpeista ja turvallisuudesta.6
Nykyisen asumisensa huonoina puolina Kalervo pitää puutteellista varustetasoa ja rauhattomuutta yöaikaan sekä kollektiivisia rangaistuksia yhden
asukkaan rikkomuksista. Hän kertoo myös, että vaikeita asukkaita pitää
vältellä, mutta hän on tottunut siihen jo vankilassa. Kuten portaikkomallin
yksiköissä, erot ja ”erileirisyys” muun muassa eri päihteitä käyttävien välillä ovat tuttuja myös asunto ensin -yksiköissä. Toiset sopeutuvat elämään
niiden keskellä helpommin kuin toiset. Tähän vaikuttaa osaltaan aiempi
asumishistoria, osin esimerkiksi rankemman päihteiden käytön vaikutus.
Alla Kalervo kuvaa suhteitaan muihin asukkaisiin ja kutsuu lopputulosta
hirveeksi sopaksi, samaan tapaan kuin Kalle aiemmin tässä tutkimuksessa.
[P]ari kolme semmosta raskasta tyyppiä, mutta niitä pystyy väistelemään.
Muitten kanssa tulee suunnilleen toimeen, että puhumalla tai lähtee käve
leen. Sitten... täältä on alkoholisteja, narkkareita, mielisairaita, niin pitäisi
olla jotenki alkoholistit erikseen narkkarit erikseen, mielisairaat erikseen.
Kun siitä tulee hirvee soppa, kun on kaikki. (...) [J]uopot juopottelee päi
vällä, nukkuu yön. Narkkarit nukkuu päivällä ja repii kamaa yöllä. Mutta
sillon ei oo yhtään semmosta rauhallista.
_______________________________________________________
6
Ihmisarvoteot ovat auttamistyön arkisia käytäntöjä, joita tarvitaan tilanteissa, joissa työntekijä arvioi, ettei
ihminen pysty kyseisellä hetkellä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan tai arvioimaan vastuullisesti
käyttäytymisensä seurauksia. Joskus ihmisarvoteot voivat merkitä esimerkiksi asiakkaan taivuttelemista tarpeiden mukaiseen hoitoon, vaikka hän välittömässä tahdonilmaisussaan kieltäytyy.
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Kalervo kertoo haastattelussa osallistuvansa talon yhteisiin aamupuurohetkiin, retkiin ja grillaukseen. Osallisuus yhteisössä tarkoittaa hänen kohdallaan asumisyksikössä tapahtuvaa osallistumista ja hän kertoo osallistuneensa aiemmin myös vertaistukitoimintaan. Nykyinen asunto ei kuitenkaan
tunnu Kalervosta kodilta. Hän kutsuu sitä majapaikaksi.
Tietää että aina saa tulla, kunto ku kunto, saa tulla nukkumaan. Omassa
kämpässä pysyy tavarat ja ittestään riippuu kuinka siisti kämppä on. (...)
[K]oti on ihan eri asia. (…)
A: Mitä se [koti] tarkoittaa sitten?
No, esimerkiksi kodissa sulla on yleensä perhettä. Sä teet sen eteen enem
män töitä, huolehdit siitä. Se on tavallaan sun suhteesi keskipiste. Kun
täähän ei ole sitä. Tämä on vaan, sä pääset aina nukkumaan, sun kamat
pysyy täällä ja pääset peseytyy ja siisteytyy. (…) Tavallaan [asumisyksik
köä] vois verrata tämmöseen matkustajakotiin. Se vois olla aika lähellä.
Kalervo ei usko, että osaisi huolehtia vuokranmaksusta omassa vuokra-asunnossa eikä suunnittele hajasijoitetun asunnon hakemista. Hän kertoo myös, että muunlaisen asunnon saaminen olisi vaikeaa tai mahdotonta.
Kalervon kohdalla tyytyväisyys asumiseen voidaan tulkita ainakin osin asumismuodon vaihtoehdottomuudesta johtuvaksi olosuhteisiin tyytymiseksi
ja ulkoisiin realiteetteihin sopeutumiseksi.
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5 Tyytyväiset tulevaisuuteen 			
suuntautuneet
Tähän ryhmään kuuluu erityisesti asukkaita, jotka ovat raitistuneet tai luopuneet huumeiden ongelmakäytöstä. Myös askeleet eteenpäin ja ajatukset
jossain vaiheessa tapahtuvasta siirtymisestä itsenäiseen asumiseen ovat
nousseet näiden asukkaiden elämänorientaation keskiöön. Asukastyyppiin
kuuluvia yhdistää vahva tulevaisuusodotuksiin liittyvä toiveikkuus. Usein
vaikuttaa siltä, että välittömään siirtymään ei vielä ole erityistä syytä tai kiireettä, koska nykyinen asumismuoto koetaan riittävän viihtyisäksi, eivätkä
nämä asukkaat ole myöskään huolestuneita asumismuodon leimaavuudesta. Jotkut asumisyksiköt, joissa on erityisen paljon tyytyväisiä tulevaisuuteen suuntautuneita, ovat tutkijoidenkin kokemana viihtyisiä ja tarjoavat
asukkaille monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia.
Tyytyväisiä tulevaisuusorientoituneita luonnehtii vahva minäkuvan ja elämäntavan muutos. Mielekäs tekeminen ja yhteiskunnallinen osallisuus erilaisten työllistymis- ja kouluttautumisvaihtoehtojen muodossa on näiden jo
hyvään elämänhallintaan kuntoutuneiden asukkaiden tavoitettavissa.
Erityisesti portaikkomallissa kuntoutumiseen liittyy monella haastateltavalla vahva päihteettömyyteen sitoutuminen. Muutosten seurauksena näille
asukkaille on löytynyt myös uusia sosiaalisia suhteita esimerkiksi vapaaehtoistyön ja seurakuntatoiminnan kautta. Elämänmuutokseen saattaa liittyä jokin yleinen elämänarvojen muutos, ”pienesti eläminen”, varovaisten
etenemisten ja harkittujen tavoitteiden arvostaminen.
Ainakin portaikkomallissa monen asukkaan kannalta tärkein käännekohta on kuitenkin ollut kohdatuksi tulemisen kokemus; joku asumisen tuen
työntekijöistä on onnistunut luomaan asukkaalle luottamuksen siihen, että
hänestä todella välitetään sellaisena kuin hän on. Vaikuttaa siltä, että tämä
on merkittävää erityisesti entistä myönteisemmän ja enemmän vaihtoehtoja
sisältävän tulevaisuusorientaation ja odotushorisontin avautumiselle.
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Tommi Toiveikas

AE

T

ommi on käynyt asunnon saamisen jälkeen läpi vahvaa muutosprosessia. Hän on asunut nykyisessä asunnossaan viitisen vuotta ja saanut parin viimeksi kuluneen vuoden aikana elämänsä paremmin hallintaan. Tommi on aloittanut haittoja vähentävän opiaattikorvaushoidon ja
vähentänyt tuntuvasti huumeiden käyttöä. Monen muun asunto ensin
-yksikössä asuvan haastateltavan tapaan hän korostaa sitä, että pysyvän
kodin ja hänen tapauksessaan myös haittoja vähentävän korvaushoidon
tarjoama kokemus itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä on ollut hänen kuntoutumiselleen tärkeää. Kun haastattelija kysyy Tommilta mitä
hänen kohdallaan olisi tarkoittanut se, jos asunnon saamisen ehtona
olisi ollut päihteettömyys, Tommi vastaa seuraavasti:
Toi on vähän samantapanen kuin se haittoja vähentävä korvaushoito,
että nekin sanoo siellä tälleen näin, että ”seulat ei oo mitään pakollisia, että tulet hakemaan lääkkeet ja käyt ajoissa ja hoidat homman
ja bläbläblää”. (…) Että ei pitäisi olla semmosia ehdottomia kieltoja.
Ei pitäisi ikinä sanoa ihmiselle tai varsinkaan narkomaanille, että
”missään nimessä ei”. Tai kovia sanoja, että pitäisi vaan yrittää suositella, että ”sun ei kannattais”. Tiätsä jos tulee ”ei”, niin se meinaa
narkomaanille aina suurin piirtein ”joo”.

Haastattelussaan Tommi kuvaa myös sitä, että hänelle oli tärkeää saada
asunto päihdeongelmasta huolimatta, koska vasta asunnon saaminen
mahdollisti isomman elämänmuutoksen:
A: Verrattuna semmoiseen tilanteeseen, että ei ole omaa kämppää
ollenkaan, niin mikä siinä kodissa on sulle tärkeetä?
[K]oti on aina koti, että se nyt on semmoinen paikka, että jos ei semmosta ole niin ethän sä pysty rakentaan koko elämää millään tavalla.
Etkä sä pysty luomaan mitään ajatuksia minkää näkösistä duuneista
tai ylipäätänsä opiskelusta tai ihan mitä vaan urheilusta tai mitä ha-
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luaa tehdä. (…) Mun kohdalla tää on kuitenkin treenauttanu mua
silleen, että mä pääsin irti aineista ja täällä ei ole mitään sillä tavalla
kontrollia.
Vaikka Tommi on asumiseensa nykyiselläänkin melko tyytyväinen, hän
toivoo saavansa jatkossa tavallisen vuokra-asunnon. Hän haluaisi sellaiseen ympäristöön, jossa käytetään vähemmän päihteitä, jotta omakin
päihteiden käyttö pysyisi varmemmin kurissa. Oma asunto tavallisessa
vuokrataloyhtiössä olisi Tommille myös tärkeä symboli, että hän on onnistunut siirtymään elämässä eteenpäin. Tommin esimerkki kertoo siitä,
että asunnon saaminen päihdeongelmasta huolimatta voi olla ensiaskel elämänmuutokselle, mutta toisaalta asuminen ympäristössä, jossa
käytetään runsaasti päihteitä, voi pidemmän päälle myös vaikeuttaa
kuntoutumista. l
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Noora Normaalikansalainen

AE

31-vuotias Noora on asunut yksikössä yli kaksi vuotta. Hän asui aiemmin
kaupungin vuokra-asunnossa, mutta joutui asunnottomaksi ollessaan
vankilassa nelisen vuotta sitten. Vankilasta vapauduttuaan Noora oli
asunnottomana yli vuoden ja majaili ystävien luona. Asunnottomuus
oli raskasta. Noora kertoo, että sosiaalitoimi edellytti todistetta siitä,
että hän kykenee normaaliin vuokra-asumiseen ja näin hän päätyi tähän
asumisyksikköön.
Noora kertoo, että asunnon saadessaan hän oli vielä huumeiden käyttäjä ja vaikeassa elämäntilanteessa. Nooralla oli ensin ennakkoluuloja
uutta asuinpaikkaansa kohtaan, mutta vähitellen hän alkoi viihtyä:
Ja olihan mulla kauhukuvia tästä paikasta ihan oikeesti. Mutta sitten,
kun mä tulin tänne ja huomasin, että se [kerros] oli tosi villi (...) niin
menin sinne ja sanoin heti ensimmäisille ihmisille ketä näin et sitten
on mun ovelle ihan turha tulla koputtelemaan (…)
Ja mulle sanottiin siinä vaiheessa että ei saa laittaa omia verhoja (...)
Että piti pitää talon kalusteet. Pikku hiljaa mä sitten käytökselläni
osoitin sen, että mä pystyn pitämään siitä kodista huolta ja että ei
tulipaloo tule, koska ne verhothan on tulipaloriski. Mutta sitten, kun
ne näkee, että on selvin päin ja käy töissä ja näin niin ne tietää, että
sen kodin osaa hoitaa. Ja ne näki, kun ne käy tietenkin joskus meidän
kodeissa, aina tuli että palotarkastuksessa ei ole mitään moitittavaa
(...) Sitten sain ylipuhuttua ja sain hakea oman sängyn, mun täti osti
mulle uuden sängyn.
Nooran mukaan oma asunto paransi hänen elämänlaatuaan tuntuvasti.
Hän oli aloittanut jo aiemmin haittoja vähentävän opiaattikorvaushoidon ja noin vuosi sitten hän alkoi tosissaan vähentää huumeiden käyttöä ja hakeutui asumisyksikön työntekijän avustamana ja kannustamana
työnhakuun valmistavaan lyhyeen koulutukseen. Nyt Noora käy töissä ja
aloittaa pian opiskelun. Hän on tyytyväinen elämäänsä ja asumiseensa.
Nykyinen asunto tuntuu kodilta:
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Niin sitte tapasin mun miehen, se sano [tästä asunnosta] et ”kämppä”. Mä vedin iha hirveet pinnat siihen mä sanoin et ”hei, tää on koti”. Kämppä ja luukku on sitte tuol noin missä myydään kamaa ja näin
poispäin – mut kyl tää on koti. Ja kyllä se on myös täällä, se on koti.
A: Mikä sulle tekee sen kodin mikä siinä on tärkeetä, että se tuntuu
kodilta?
Se, että mun on hyvä olla siellä (…) Tai se on se minkälaiseks mä oon
sen tehny. Ja että siellä on meillä hyvä olla ja koti on kuitenkin siellä
missä sua rakastetaan. Mut ei se tonne telttaan se koti kyllä mahdu.
Vaikka rakastettais kuin. (…)
Ja se on [tärkeetä], ja että siellä tuoksuu meille. Ja että sieltä tuoksuu
puhtaalle ja se kloriitti. Ja toi Comfort on kuitenkin sellanen, että
puhdas pyykki tuoksuu. (…) Ja ne semmoset pienet asiat, valokuvat.
Yllä Noora kuvaa itseään oman kotinsa tekijänä ja aktiivisena toimijana
ikään kuin päihdeongelmasta kuntoutuminen, oman kodin laittaminen
ja toimijuuden vahvistuminen olisivat toisiinsa liittyviä ja rinnakkaisia
prosesseja. Kodin tekeminen viihtyisäksi vaikuttaa vahvistaneen Nooraa
ihmisenä.
Hän tietää, että asunto ensin -asumisyksiköt koetaan asuinpaikkana leimaaviksi, mutta vastustaa tällaista ajattelua ja haluaa vakuuttaa myös
haastattelijan siitä, että asumisyksikössäkin voi asua kunniallinen veronmaksaja:
Ja sitten mä tajusin sen, että ei se ole kiinni tästä paikasta ei tämä
paikka sua tee minkäänlaiseks. Ja mä oon sanonu täällä monelle
sen että ”mutta kun mä asun X-asumisyksikössä mä oon tällanen”
mä sanon, että ”hei, mä asun kans täällä, mutta mä käyn töissä ja
maksan veroja ja koitan hoitaa elämäni kuntoon, että kyllä säkin
pystyt siihen jos sä vaan haluut”. Että se ei ole se paikkakohtanen,
paikkasidonnainen, että minkälainen ihminen susta tulee. Se riippuu
susta itestäs.
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Nooran suunnitelmissa on myöhemmin hakea saman järjestön hajasijoitettuun vuokra-asuntoon normaaliin kerrostaloasumiseen. Hän
kokee saaneensa asumisyksikön työntekijöiltä apua ja tukea monissa
asioissa. Hän tuntee vielä tarvitsevansa ammatillista tukea eikä siksi
halua vielä hakeutua itsenäisempään asumiseen. Nooran pidemmän
tähtäimen haaveena on omakotitalo pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
ja koulutusta vastaava työpaikka.
Nooran tarinaa luonnehtii kuntoutuminen, suuri elämänmuutos ja
oman toimijuuden vahvistuminen sekä toiveikkuus ja pyrkimys mennä
elämässä eteenpäin. Tällaisissa tarinoissa asukkaan osallisuus toteutuu
paitsi asumisyksikössä yhteisiin asioihin ja tapahtumiin osallistumisena,
myös laajemmin yhteiskunnassa esimerkiksi vertaistyönä, kouluttautumisena, työharjoitteluna, kuntouttava työtoimintana tai työpaikan
hankkimisena.
Nooran tapaus havainnollistaa myös sitä, miten pysyvä asunto ja siihen
yhdistyvä yksilöllisiä tarpeita vastaava, omatoimisuuteen kannustava
elämänhallinnan tuki voivat voimauttaa ja kuntouttaa asukasta siten,
että hän saavuttaa elämässään tilanteen, jota voi kutsua sisäisen kodin
tunteeksi. Ajan kuluessa yksilön käsitys itsestään ja ympäröivästä todellisuudesta saattaa muuttua niin paljon, että voimaantumisesta seuraa
uudenlainen kodittomuuden tunne, jolloin ihminen alkaa ajatella, että
”en enää kuulu tänne” tai ”on aika mennä elämässä eteenpäin”. Jumiutuminen liian pitkäksi aikaa leimaavaan asumisyhteisöön, jossa ei
voi kokea olevansa kaltaistensa joukossa, voi olla este toimijuuden ja
yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistumiselle. l
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Aarno Auttavainen

A

arno on 48-vuotias ja kuvaa nykyistä asumistaan päihteettömässä
yksikössä seuraavasti:

”Kyllä tää tuntuu ihan kodilta, täähän on ihan ihannepaikka. Ei mulla
oo mikään kiire pois. En oo sillai aatellu [täältä lähtemistä], mutta
tuskinpa nyt loppuelämäks tänne jään. Ei yhtään hävetä olla täällä.
Täällä saa olla omissa oloissaan jos haluaa. Mutta jos ahistaa olla
yksinään, ni tosta kävelee sata metriä ja jo on porukkaa ympärillä.”
Aarnolla on taustallaan monenlaisten päihteiden käyttöä, rikollisuutta ja
pitkä vankilakierre. Muutamia vuosia sitten ennen tuettuun asumiseen
päätymistään Aarno meni suoraan vankilasta päihdekuntoutukseen.
Hän on kuntoutusjakson jälkeen asunut päihteettömässä tuetussa asumisessa kaiken kaikkiaan nelisen vuotta, joista nykyisessä asumisyksikössä noin vuoden.
Aiemmassa asumisyksikössä päihteettömyyteen sitoutuneen Aarnon
asuminen oli niin itsenäistä, ettei hän saanut kertomansa mukaan mitään tukea, vaikka olisi sitä omasta mielestään jälkikäteen ajatellen tarvinnut elämässä eteenpäin siirtyäkseen. Yksikössä ei juuri ollut yhteisöllisyyttä, eikä Aarno osannut tai ymmärtänyt itse hakea tai vaatia tukea.
Aarnon näkemys on, että henkilökunnan työote vaikuttaa ratkaisevasti
siihen, miten he kohtaavat asukkaita asumisen arjessa. Tämä vaikuttaa
keskeisellä tavalla asumisyhteisön ilmapiiriin ja sitä kautta asukkaiden
kokemaan asumisen laatuun. Nykyistä asumisyksikön ilmapiiriä ja saamansa tuen myötä parantunutta asumisen ja elämisen laatua hän kuvaa
seuraavasti:
Täällä nykyisessä paikassa ihan oikeesti tuns, et täällä työntekijät
välittää ihan oikeesti näitten ihmisten asioista. Ja siellä taas oli, että
hyvä että tervehditään. Kyllä se tekee tosi paljon, se että minkälaiset
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työntekijät on. (…) Kyllä siellä entisessä paikassa oli eväät vähissä
itsenäiseen elämään siirtymisessä. Pari vuotta niin oisin kyllä taas
varmasti tarvinnu tuettua asumista.
Aarnon tulevaisuuden tavoitteisiin ja unelmiin liittyy erityisesti halu saada korjattua välit lastensa kanssa entistä läheisemmiksi. Hän haluaisi
myös pysyä mukana työelämässä eli jatkaa palkkatuetussa työssä samassa paikassa kuin nykyisin tai ainakin tehdä vapaaehtoistyötä päihdejärjestössä. Hän on pohtinut myös sosiaalialan ammattiin kouluttautumista. Aarno toteaa, että hänelle riittää vaatimaton elämäntapa, jos
vain saa kokea olevansa hyödyksi ja avuksi muille.
Jotenki se on menettäny merkityksensä se raha. Kunhan nyt saa leipää ja auton pystyy pitämään. l
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6 Tyytymättömät asukkaat
Osa asukkaista tuo esiin voimakasta tyytymättömyyttä nykyiseen asumismuotoonsa. Tätä tuodaan esiin sekä asunto ensin -yksiköissä että portaikkomallin mukaisessa asumisessa. Sama ilmiö on havaittu aikaisemmissa selvityksissä. Esimerkiksi Sällikoti-hankkeen arviointitutkimuksissa vuosina
2007–2011 monet asukkaat toivoivat ennen pitkää pääsevänsä muuttamaan
omaan asuntoon ja kuvasivat tilannettaan välttämättömäksi välivaiheeksi,
epämiellyttäväksi ja oman todellisen toiveen vastaiseksi (Kettunen 2009;
Kettunen & Lehtonen 2012). Samoin Tuomaalan (2015) aineistossa osa
asukkaista ja työntekijöistä katsoi, että asukkaat ovat asuinpaikkaansa tyytymättömiä esimerkiksi häiriöiden ja asumisen leimaavuuden vuoksi.
Tässä tutkimuksessa monien asukkaiden tyytymättömyys muistuttaa vahvasti näitä aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja. Asumiseen tyytymättömille on tyypillistä myös vahva ”en kuulu tänne” -kokemus, mikä
johtuu asumisen leimaavuudesta: asukas vierastaa asuinpaikkaansa, muita
asukkaita ja kaipaa poispääsyä pakotetusta eli sosiaalisesta viiteryhmästä
ja asuinympäristöstä, joita ei ole itse valinnut. Joidenkin asukkaiden tyytymättömyyteen liittyy moniulotteista toivottomuutta, pessimismiä ja alakuloisuutta – toisin sanoen tulevaisuuden odotushorisontin kapeutta ja
vaihtoehdottomuutta. Tulevaisuuden uhkakuvana vaikuttaa näillä asukkailla häilyvän pelko siitä, että epämiellyttävä välivaihe elämässä muuttuu
pysyväksi olotilaksi, josta ei enää löydä ulospääsyä. He kokevat nykyisen
asumismuodon ja asukaskunnan vain kärjistävän omaa kriisitilannettaan ja
pessimismiään ja kuvaavat sitä muun muassa seuraavin sanoin: ”kun tänne
kerran tulet, niin tänne jäät”.
Portaikkomallin mukaisessa asumisessa tätä tyyppiä edustavat ovat keskimäärin nuorempia kuin muiden tyyppien edustajat. Heillä kaikilla on jonkinlainen päihdeongelma: yhdellä nuorella sekakäyttö ja muilla alkoholi.
He eivät kuitenkaan ole vielä kovin syvällä syrjäytymiskierteessä. Useimmat
ovat ajautuneet tuettuun asumiseen jonkin elämänkriisin, kuten perhekriisin, työttömyyden tai konkurssin käynnistämän ketjureaktion seurauksena.
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Sekä portaikkomallissa että asunto ensin -yksiköissä tyytymättömimmät
asukkaat asuvat oman kokemuksensa mukaan siellä missä asuvat, koska
heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. He kokevat, että asumisyksikön profiili ja
maine leimaa kaikkia asukkaita huolimatta siitä, että kaikki ovat yksilöitä
ja jokaisella on oma tarinansa.
Erityisesti portaikkomallin mukaisessa asumisessa, jossa tarjottava tuki on
leimallisesti päihteettömyyteen ohjaamista, tyytymättömimmät asukkaat
eivät välttämättä koe saavansa asumisyksikössä muuta tukea kuin katon
päänsä päälle. Asukkaan ongelmaksi hahmottui tässä kontekstissa ennen
muuta päihdeongelma, joka ei vastaa tyytymättömän asukkaan omaa käsitystä elämäntilanteensa epäkohdista tai elämän kriisiytymiseen johtaneista
syistä. Jatkopolulle he eivät oikeastaan osaa muotoilla mitään muita selkeitä
asumispalvelutarpeita kuin mahdollisimman tavallinen asuminen eli uusi
asunto jossain ihan muualla, ns. normaalien ihmisten parissa. Joissain yksiköissä myös työntekijät tuovat keskusteluissa esille, että näiden henkilöiden
kohtaamiseen ja tukemiseen ei heidän yksikössään ollut tarpeeksi resursseja.
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Vesa Väliinputoaja

V

esa on 40-vuotias mies, joka on muuttanut portaikkomallin mukaiseen asumisyksikköön alle vuosi sitten ennen haastatteluajankohtaa. Hän kuvaa nykyistä asumis- ja elämäntilannettaan seuraavasti:
Tää oli ainut mahollisuus, sillon alussa. Oonhan mä hakenu asuntoja,
mutta eipä sieltä oo kuulunu mitään. Täältähän mä lähtisin kiljuen
pois. Tämä on semmonen paikka tämä, että mä en kuulu tänne, en
mitenkään. Enkä halua täällä olla.
Ennen asumisyksikköön tuloa Vesa on kohdannut lyhyellä aikavälillä
monta vakavaa takaiskua. Avioeroa seurasi asunnottomuus ja hän joutui
varattomana muuttamaan nykyiseen asumisyksikköön, koska omien sanojensa mukaan hänellä ei ollut muita vaihtoehtoja. Sen jälkeen Vesa ei
ole tavannut lapsiaan. Asumisyksikössä Vesan alkoholin käyttö on lisääntynyt. Vesa toteaa, ettei kestä selvin päin ympäristöä ja muita asukkaita.
Päihdehistoriaa mulla on ollu ihan, normi semmone, että kerran kaks
kuukaudessa. (…) Tietysti vaikuttaa stressi ja kaikki nekin ja murehtimiset. Mutta kyllä suurin osa on tässä kuviossa se, että joku kaveri
tulee, kuka nyt tulleekaan täällä, niin aina on se viinapullo ”ota siitä,
ota siitä”. Se helpottaa hetkellisesti, mun ei tarvii mietti ja murehtia
silloin noita asioita.
Selvin päin ollessaan Vesa mietiskelee menneitä vuosia. Se, mitä Vesa kertoo taustastaan, kertoo työkeskeisyydestä, kovasta itsellisyyden
arvostamisesta ja yksinpärjäämisen eetoksesta. Aluksi hänellä oli oma
yritys palkkatyön ohella. Yrityksen menestyttyä hän irtisanoutui töistä.
Muutama vuosi tämän jälkeen hän sairastui vakavasti. Tätä Vesa kuvaa
sanoin ”koko omaisuus meni ja kaikki rupes kaatuun päälle”.
Mä oon ikäni oppinu tekemään jotaki, niin sä ootkin vuokralla niin
etpäs voikaan kun peset pyykkiä tai siivoot. Siinäkin elämä muuttu
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totaalisesti. Rupes sitten vähän menemään siihen alkoholin puolelle. Nyt mä oon aatellu sitä, että mä oon elämässä niin paljon töitä
tehny, että vietänhän nyt tätä vapaata sitten.
Asumisyksikössä asuessaan Vesa on omien sanojensa mukaan hakenut
asuntoa itsenäisesti eri puolilta moneen kertaan. Hänen mukaansa nykyinen osoite leimaa hänet vuokranantajien silmissä ja tämä vaikuttaa
asunnon saantiin.
Tulevaisuuden suhteen Vesan ajatukset ovat hyvin ristiriitaiset. Hän
suuntautuu asumisen toiveissaan kaikin tavoin ulos nykyisestä asumismuodostaan ja yhteisöstä, mutta ulospääsy vaikuttaa vaikealta nykyisen
aktiivisen päihteidenkäytön vuoksi. Suosituksia muille vuokranantajille
ei voi saada, jollei kykene ensin olemaan juomatta nykyisessä paikassa.
Asumisyksikössä eläessään Vesa kertoo tulleensa aggressiiviseksi ja
kiukkuiseksi ja on tästä huolissaan: ”Mun pitää olla kova jätkä, pakko
olla, ei täällä muuten selviä.” Päihteitä käyttävät asukkaat aiheuttavat
turvattomuutta ja Vesasta tuntuu, että hänen pitää olla koko ajan varuillaan.
Vesaa masentavat muiden asukkaiden näkemykset: ”Täällä kaikki sanoo,
että tänne kun oot tullu niin tänne jäät”. Työelämään paluuseen Vesa
suhtautuu hyvin pessimistisesti nuoresta iästään ja laajasta osaamisestaan huolimatta. Vesa ei ole toistaiseksi jutellut kenenkään kanssa tulevaisuudennäkymistään. Hän ei ole myöskään tullut edes ajatelleeksi
keskustelutuen tai terapian mahdollisuutta.
Jotaki täs kuitenki on ruvettava tekemään, kun mä oon niin levoton,
etten mä taho osata olla. Kun kaikki pysähty, mä en tienny mihin
suuntaan mä menisin, kun ei mun tarvinnukaan mennä mihkään.
Sitä vaan mietti, että henkikö tässä nyt lähtee. Se oli kaikista päällimmäisenä, mutta selvisin siitä nyt ainakin toistaiseksi.l
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Tytti Tyytymätön

AE

T

ytti on 45-vuotias nainen, joka on nuorena opiskellut ammattitutkinnon mutta ollut työelämässä vain lyhyen ajan. Hän ei enää usko
saavansa töitä, koska on ollut pitkään työttömänä. Tytti jäi asunnottomaksi joitain vuosia sitten, mitä ennen hän asui pitkään kaupungin vuokra-asunnossa. Asunnottomaksi jäätyään hän oli jonkin aikaa kaupungin
järjestämässä väliaikaismajoituksessa, kunnes sai nykyisen vuokrayksiön
asunto ensin -yksikössä nelisen vuotta sitten. Tyttiä häiritsee nykyisen
asumisen levottomuus, kuten naapurien aiheuttama meteli ja varastelu
sekä alkoholistien ja huumeiden käyttäjien määrä samassa talossa. Heti
haastattelun alussa Tytti kertoo spontaanisti, että hän haluaisi muualle
asumaan ja kuvailee asumisolojaan seuraavalla tavalla:
[T]äällä käytetään niin paljon huumeita, että tämä on ihan huumerysä itseasiassa. Ja sitten täällä on suurin osa alkoholisteja, niin ei
se oo kiva, kun oveen paukutetaan keskellä yötä, että tämä ei ole,
niin sanotusti normaalille ihmiselle hyvä paikka asua. Mä oon joskus
ajatellutkin, että jos jostain saisi jonkun toisen asunnon vaikka jonkun säätiön kautta niin se olisi tosi hieno juttu. Ymmärrät varmaan
minkälaisia paikkoja nämä on. (…)
On ollu pari kertaa täällä semmosia, että on ihan potkittu päähän ja
käyty kurkkuun kiinni ja näin. No se nyt johtuu siitä että kun ihmiset
on niin sekasin täällä, että tosi ikävää.
Seuraavassa lainauksessa Tytti vastaa kysymykseen siitä, tuntuuko asunto kodilta:
[S]e on vaan semmonen luukku. Mä oon yrittänyt sen laittaa söpömmäks ja paljon nätimmäks ja tolleen noin, mutta kun se on vaan
jotenkin semmonen, että kun se on kuitenkin tämmösessä paikassa
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ja näin, niin joutuu välillä ovisilmäst kattoon, että kuka siellä käytävällä menee.
Vesan tavoin Tytti kuvaa asumismuotoonsa liittyvää turvattomuuden
tunnetta. Puheesta välittyy vahva ulkopuolisuuden tunne: hän ei koe
kuuluvansa ”tämmöiseen paikkaan”.
Tytti kertoo myös, että hänen kohdallaan alkoholinkäyttö lisääntyi nykyiseen asumisyksikköön muuton jälkeen, koska talon muut asukkaat
käyttävät alkoholia runsaasti. Tytti haluaisi pois nykyisestä asunnostaan
takaisin ns. normaalin kerrostalon rauhaan. Muita tulevaisuuden toiveita hänellä ei ole. Hän kertoo harkitsevansa, että ottaisi yhteyttä sosiaalityöntekijäänsä selvittääkseen millaisia muita asumisvaihtoehtoja
voisi olla tarjolla.
Tytin tavoin moni muukin AE-yksiköiden haastateltavista on tyytymätön asumiseensa juuri häiriöiden ja metelin takia. Ilmiö tuntuukin tätä tutkimusta kerätyn melko suppean aineiston valossa olevan melko
tavallinen AE-asumisyksiköissä niiden asukkaiden kohdalla, jotka eivät
itse juuri aiheuta meteliä tai muita häiriöitä. Kokemus häiriöistä on aina suhteessa aiempiin asumiskokemuksiin: meluisakin asunto saattaa
olla vähemmän meluisa kuin aiempi asunto, jolloin siihen ollaan tyytyväisiä. Asumiseen tyytymättömistä asukkaista moni tuo esille sen, että
pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotilanne on vaikea ja suhtautuu siksi
pessimistisesti omiin mahdollisuuksiinsa muuttaa muualle nykyisestä
asuinpaikastaan. Myös työntekijöiden mukaan asunnon saaminen niin
sanotusta normaalista vuokra-asuntokannasta on tutkimuksen kohderyhmän kohdalla vaikeaa. Tämä vaihtoehdottomuus vaikuttaisi lisäävän
asumistyytymättömyyttä monien asukkaiden kohdalla. l
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Make Majailija

AE

M

yös 60-vuotiaan Maken tyytymättömyyden taustalla on pitkälti samanlaisia syitä kuin Tytillä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi muiden
asukkaiden aiheuttama yöaikainen meteli ja rauhattomuus. Make on
asunut nykyisessä vuokrayksiössään tuetussa AE-asumisessa puolisen
vuotta. Hänen taustallaan on avioero, jonka jälkeen hän asui tavallisessa
vuokra-asunnossa, mutta kertoo saaneensa häädön juopuneiden ystäviensä aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Häädön jälkeen hän asui toisessa asumisyksikössä, mutta se meni remonttiin. Makella on takana pitkä
työura kuljetusalalla, mutta hän on ollut useamman vuoden työttömänä.
Make on haastattelijan arvion mukaan haastatteluhetkellä jonkin verran
humalassa. Make kertoo, että ei tapaa alaikäisiä lapsiaan lainkaan.
[M]ul on kaks alaikäistä lasta ja en kyllä toiskaan niitä tänne (…)
Mä en voi tavata lapsiani täällä, koska ei ne kaks ei oo täyttäny 18.
A: Eiks tänne saa tulla siis alle 18-vuotiaat?
Ei.

Kato ympärilles.
Toisit sä omii
lapsiis tänne?

A: Ai siin on sellanen sääntö?
Joo. Niin mä kuullu ainaki, en mä kyllä toiskaan mutta..
A: Mikset sä tois tänne?
Kato ympärilles [naurahtaen]. Toisit sä omii lapsiis tänne?
A: Jos voisin välttää, niin en tois.
Make vaikuttaa pitävän tutkijan kysymystä tyhmänä ja katsoo, että vastaus on itsestäänselvä. Make viitannee kommentillaan ”Kato ympärilles.” rakennuksen huonoon kuntoon, käytävillä leijuvaan tunkkaiseen
hajuun ja siihen, että käytävillä ja sisäänkäynnin edustalla liikkuu päihtyneitä ihmisiä. Make alleviivaa tutkijan esittämän kysymyksen typeryyttä
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esittämällä vastakysymyksen: ”Toisitsä omii lapsiis tänne?” Kontrasti
entiseen elämään on jyrkkä. Kokemus häpeästä ja haluttomuudesta
asua ”tällaisessa paikassa” ja ”tällaisten ihmisten” keskellä on yhteinen monelle haastateltavalle, joka on tottunut asumaan toisenlaisissa
olosuhteissa ja valitsemaan itse asuinympäristönsä. Kun on tipahtanut
ns. normaalikansalaisuudesta ”tällaiseen paikkaan”, paluu näyttäytyy
vaikeana.
Haastattelun lopulla Make rohkaistuu kysymään haastattelijalta, voisiko
hän päästä muualle asumaan. Make on epäuskoinen tutkijan kertoessa,
että jotkut tämän yksikön asukkaat jonottavat vuokra-asuntoa muualta. Make kertoo, ettei ole puhunut muuttotoiveistaan työntekijöille tai
sosiaalityöntekijälleen, eikä usko että työntekijät edes ottaisivat asiaa
vakavasti. Make tuntuu ajattelevan, että hänen tilanteestaan ei ole
ulospääsyä. Juuri tässä yksikössä työntekijät ovat valittaneet tutkijalle
henkilöstöresurssien riittämättömyyttä, mikä saattoi olla yhtenä syynä
siihen, että Makelle ei ollut syntynyt luottamuksellista suhdetta yksikön
työntekijöihin. Työntekijöiden resurssit asukkaiden asukaslähtöiseen
kohtaamiseen ja tukemiseen ovat riittämättömät, joten he eivät kykene
riittävästi tukemaan asukkaiden muutoshalukkuutta. l
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Tuomo Turvaton

AE

48-vuotias Tuomo on asunut seitsemän vuotta tässä kyseisessä AE-asumisyksikössä. Nuorempana hän oli pitkään mukana työelämässä. Hänellä on takana hoitojaksoja psykiatrisessa sairaalassa. Hän menetti aiemman kaupungin vuokra-asuntonsa, koska aiheutti naapureille häiriötä
ja sai varoituksia. Tuomo oli asunnottomana pari vuotta ennen nykyistä
tilannetta. Asunnottomuuden jälkeen hän asui jonkin aikaa päihteettömässä asumisyksikössä. Päihteetön asumisyksikkö ei sopinut hänelle,
koska hän joi päivittäin. Tuomo päätyi majailemaan enemmän tutuillaan
ja menetti asunnon.
Sittemmin Tuomo kertoo raitistuneensa kokonaan. Hänellä on läheiset
välit sisaruksiinsa ja hän on ollut mukana myös vertaistoiminnassa päihdeongelmaisten tukena.
Tuomo nostaa asumiseen liittyvän tyytymättömyytensä pääsyyksi väkivallan uhan. Tuomo kokee asumisyksikön levottomaksi ja väkivaltaiseksi paikaksi, jossa joutuu pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta.
Tuomo on ollut jonkin aikaa kaupungin asuntojonossa ja toivoo pääsyä
rauhallisempaan ja turvallisempaan asumiseen. Hän kuvaa eräänlaista väkivallan kulttuuria, jossa väkivallasta ja sen uhasta on tullut osa
normaalia elämänmenoa ja johon moni muu asukas on nuoresta asti
sosiaalistunut. Tuomolle tällainen väkivaltainen kulttuuri on kuitenkin
vieras ja pelottava.

Nää on
ikään kuin
saattokoteja.
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Se on joka paikassa, koska ei ole, ei pysty olemaan semmosta aukotonta valvontaa. Täällä ei ollut aikaisemmin edes joka kerroksella
kameroita, nykyään on. (…) Jatkuvasti puukotuksia sun muita, mä
oon pitkään seurannut tätä väkivaltaa. Tämä ei koske pelkästään
tätä taloa. (…) Ku on tämmönen asiakaskunta ja ihmisryhmä, joka
on tottunu siihen. Eihän nämä näe mitään väärääkään tässä asiassa,
kun ne on ikänsä olleet päähän potkittuina (…) [K]un on tämmönen
porukka kasassa b-luokan kansalaisia. Ei edes b-luokan, koska tästä
ei, nää on ikään kuin saattokoteja. Tämä jää viimeseksi osoitteeksi
yleensä.

Tuomon kritiikin kohteena on monenlaisten asumisen ongelmien kasaaminen samaan rakennukseen. Moni muukin asunto ensin -yksikön
asukas kritisoi samaa seikkaa. Tuomon puheesta kuuluu asumiseen tyytymättömille tyypillinen ulkopuolisuuden tunne: hän ei koe että hän itse
kuuluisi tähän ”ei-edes-b-luokan-kansalaisten saattohoitokotiin”. Saattohoidosta puhuminen viitannee sekin kokemukseen asukkaiden tilanteen
toivottomuudesta: heidät on ikään kuin jätetty odottelemaan kuolemaa,
koska toivoa kuntoutumisesta ja valoisammasta tulevaisuudesta ei ole.
Tuomaalan (2015) mukaan osa hänen tutkimukseensa osallistuneista
asukkaista vertasi asunto ensin -asumista kriittisesti ”viimeiseen sijoituspaikkaan”. Tähän puhetapaan saattoi liittyä vertaus saattohoitoon sekä
myös toivottomuutta siitä, että oma tai muiden asukkaiden tilanne enää
kehittyisi parempaan suuntaan. Tuomaalan (emt.) haastatteluaineistossa etenkin työntekijät vastustivat asunto ensin -asumisyksikön vertaamista ”viimeiseen sijoituspaikkaan”, sillä heidän näkemyksensä on, että
jokaisella asukkaalla on mahdollisuus kuntoutua ja muuttaa muualle.
AE-aineistossa asumistyytymättömyyden syinä korostuvat portaikkomallin asukkaita yleisemmin turvattomuuden tunteet ja muiden asukkaiden aiheuttamat häiriöt. Portaikkomallin tyytymättömyyden ilmauksissa puolestaan kuuluvat vahvemmin asumisen leimaavuus ja ”en kuulu
tänne” -kokemukset. Nämä seikat saattavat vaikuttaa siihen, että asunto
ei asumiseen tyytymättömistä tunnu kodilta eivätkä he juurikaan koe
osallisuuden kokemuksia asumisyksiköissä. Asumiseen tyytymättömien
toistuva puhe ”b-luokan kansalaisuudesta” tuetun asumisen yhteydessä
voidaan tulkita pessimismiksi tai näköalattomuudeksi, joka voi heijastaa
pelkoa ajautumisesta tulevaisuudessa yhä syrjempään yhteiskunnallisesta osallisuudesta. l

67

68

69

7 Kriittiset tarkkailijat
Neljänteen asukastyyppiin lukeutuu ainoastaan portaikkomalliaineiston
haastateltavia. He ovat lukumääräisesti suhteellisen pieni, mutta merkittävä ryhmä, kun halutaan ymmärtää päihde- ja mielenterveysehtoisen tuetun
asumisen asiakaskunnan heterogeenisyyttä sekä hahmottaa sen kehittämistarpeita.
Pääosa kriittisistä tarkkailijoista on yli 60-vuotiaita ja mieshenkilöitä, mutta
yksi asukas on vasta hieman yli 40-vuotias. Lopullisia asunnottomuuteen
johtaneita syitä ovat olleet omaisuuden ja luottotietojen menettäminen,
vuokrarästit ja häätö. Kahdella asukkaalla tähän on yhdistynyt päihteiden
käytön riistäytyminen ja kolmannella psyykkinen sairastuminen. Haastattelun aikaan he ovat kuitenkin jo kuntoutuneet ja toipuneet ja heidät
elämäntilanteensa on kaikin tavoin tasaantunut. Osittain voidaan puhua
samantapaisesta elämänarvojen muutoksesta kuin joidenkin tyytyväisten
tulevaisuuteen suuntautuneiden asukkaiden kohdalla.
Tähän asukastyyppiin luokiteltujen tyytymättömyys ei siis ole yksilön elämän läpitunkevaa ja repivää tyytymättömyyttä ja näköalattomuutta kuten
edellisen asukastyypin tyytymättömyys. Tyytymättömyys ja asumismuotoon kohdistettu kritiikki vaikuttaa johtuvan osittain siitä, että he eivät koe
tarvitsevansa työntekijöiden antamaa asumisen tukea; he tuntevat tarvitsevansa vain asunnon. He tulevat toimeen itsenäisesti ja hoitavat omat asiansa. He ovat osallisia ja yhteiskunnallisesti aktiivisia erilaisissa yhteisöissä
ja verkostoissa. Heidän arkinen elämänpiirinsä asumista lukuun ottamatta
suuntautuu vahvasti myös asumisyksikön ulkopuolelle, myös työelämään.
Näin on ollut lähes koko asumisjakson ajan. Mitään suurempaa elämänhallinnan ongelmaa heillä ei enää ole ja ainoa asumisen ongelma on se, että
kohtuuhintaisten asunnon saaminen on häätötaustaiselle ja kerran luottotietonsa menettäneelle erittäin vaikeaa.
Tähän asukastyyppiin kuuluvat osallistuvat jossain määrin myös asumisyksikön yhteisöllisiin aktiviteetteihin. Haastattelupuheesta on kuultavissa, että
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jonkinasteinen osallistuminen on koettu järkeväksi, jotta asuminen asumisyksikössä yhtäältä tuntuisi mielekkäältä ja toisaalta rauhanomainen rinnakkaiselo yhteisössä sujuisi niin muiden asukkaiden kuin työntekijöidenkin kanssa. Eräälle tähän asukasryhmään kuuluvalle on jopa muodostunut
yhteisössä eräänlainen tukihenkilön tai ”uskotun miehen” rooli suhteessa
muihin asukkaisiin. Vaikka kriittiset tarkkailijat eivät viestineetkään täydellistä ulkopuolisuutta yhteisössä, voidaan tyypillisenä kokemuksena pitää,
että he kokevat olevansa ”eri tasolla” muiden asukkaiden kanssa. Yhteisöön
kuuluminen ei ole ollut lähtökohtaisesti oma valinta, siihen on täytynyt vain
sopeutua. Joissain tapauksissa he ovat asumisen työntekijöille myös eräänlainen lisäresurssi asumisen arjessa.
Kriittiset tarkkailijat edustavat eräänlaista tuetun asumisen asukkaiden
eliittiä: heillä on suhteellisen korkea koulutus, monenlaista osaamista ja
resursseja sekä sosiaalista pääomaa. Vaikka aiemman työ- tai yrittäjäuran
tuottama taloudellinen vauraus ja asema on mennyttä, haastatteluhetkeen
mennessä he olivat jo työstäneet menetyksiään ja elämän kipukohtia varsin
pitkälle. Näin esimerkiksi ns. entisessä elämässä rakentuneiden sosiaalisten
verkostojen hyödyntäminen on mahdollista. He ovat myös melko terveitä,
toimintakykyisiä sekä huolehtivat kunnostaan ja voimavaroistaan monin
tavoin.
Kriittiset tarkkailijat asuvat varsin viihtyisissä ja puitteiltaan laadukkaissa
asumisyksiköissä, jotka päihteettömyytensä vuoksi ovat myös varsin rauhallisia. Muiden asukkaiden aiheuttamia häiriöitä tai muita asumisen ongelmia
he havaitsevat suhteellisen vähän. Heille on siten tarjoutunut suhteellisen
hyvät elämispuitteet asumisyksiköissä, joihin he olivat hakeutuneet erilaisia
paikallisia asumisyksikköjä tai asumismuotoja vertailemalla.
Vaikka kriittiset tarkkailijat elävät eräänlaisessa elämänkulun välitilassa, heidän kokemuksensa asumisesta on asumiseen tyytymättömiin asukkaisiin
verrattuna myönteisempi ja elämänorientaationsa tulevaisuuteen suuntautuvampi; jossain odotushorisontissa hahmottuu mahdollisuuksia ottaa askel
parempaan myös asumisen suhteen. Velkajärjestelyn tai eläkkeelle pääsyn
kautta he uskovat pääsevänsä aikanaan siirtymään sujuvasti itsenäiseen
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asumiseen. Kuitenkin oman tilanteen ja taustan vertailu muuhun asukaskuntaan tekee heidän tilanteestaan ristiriitaisen: kriittisten tarkkailijoiden
puheesta on tulkittavissa ”minun ei oikeastaan kuuluisi olla täällä” -kokemus. Varsinkin pidemmän asumisjakson jälkeen jotkut päihteettömyyteen
ohjaavat ja yhteisöllisen toiminnan kuntouttavaa merkitystä korostavat piirteet yksiköiden toimintakulttuurissa tuntuvat korostavan näiden asukkaiden ulkopuolisuuden kokemusta (ks. Tarmo Tarkkailijan tarina).
Kaksi asukasta tuo esille myös kokemuksen siitä, että he oikeastaan vievät
asunnon joltakin toiselta, joka voisi kipeämmin tarvita tukea asumisen onnistumiseen sekä päihteettömyyspyrkimykseen ja askeliin elämässä eteenpäin.
Kriittisillä tarkkailijoilla on myös kriittisiä näkemyksiä asunnottomuuden hoidosta, asumisyksikköjen toimintaperiaatteista sekä yhteiskunnasta
yleensäkin. Monenlaisten ”ongelmatapausten”, elämäntilanteiltaan ja tuen
tarpeiltaan hyvin erilaisten asukkaiden asuttaminen saman katon alla ei
vaikuta heistä ideaaliratkaisulta. Pari tähän ryhmään kuuluvaa asukasta tuo
esiin kritiikkiä myös asumisyksiköiden toimintakulttuuria ja työntekijöiden
työotetta kohtaan. Varsinkin asukkaan, jolla ei ollut itsellään päihdeongelmaa ja joka kokee osaavansa hallita omaa juomistaan, on vaikea ymmärtää
päihteettömyyteen liittyvää nollatoleranssia ja myös muuhun, pitkäaikaiseen asukaskuntaan iskostunutta ”kyttäämisen kulttuuria”.
Keskitetyn asumisyksikön usein itsestään selvänä voimavarana pidetty yhteisöllisyys saa tähän ryhmään kuuluvien haastateltavien puheessa kahdenlaisia merkityksiä. Yhden asukkaan näkökulmasta yhteisöllisyys ja monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet voivat tuntua kuntoutumisvaiheessa
kannattelevilta ja tarkoituksenmukaisilta (ks. Ykä Yhteisöllisen tarina), kun
taas toisesta ne voivat tuntua pakotetuilta ja teennäiseltä (ks. Tarmo Tarkkailijan tarina).
Yhteisön tarkkailun ja omien kokemusten kautta jotkut kriittiset tarkkailijat ilmaisevat tyytymättömyyttään ja ulkopuolisuuden kokemuksiaan myös
niin sanottuja yhteisökokouskäytäntöjä kohtaan. Erilaisissa yhteisöpalave-
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reissa saatetaan käsitellä muun muassa yhteisön sääntöjä, äänestää uusien
asukkaiden sisäänotosta sekä päättää erilaisista yhteisistä aktiviteeteista,
kuten retkistä ja virkistyspäivistä. Päätöksenteko tapahtuu äänestämällä
ja enemmistön kannan mukaisesti. Kriittisten tarkkailijoiden kokemukset
asukasdemokratian soveltamisesta osoittavat, että tällaiset käytännöt voivat hyvästä, asukasosallisuuden parantamiseen tähtäävästä tavoitteestaan
huolimatta myös heikentää vähemmistöön jäävien asukkaiden kokemusta
osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta.
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Ykä Yhteisöllinen

Y

li 60-vuotiaalla Ykällä on takanaan menestystä, mutta myös kovia
menetyksiä sekä perhe-elämässä että työelämässäkin. Juominen
kävi vuosien saatossa yhä rankemmaksi, luottotiedot menivät ja asunnosta tuli häätö. Lopulta Ykä päätyi nykyiseen asuinpaikkaansa noin
puoli vuotta ennen haastattelua.
Isompien vastoinkäymisten jälkeen mulla oli takki tyhjä, mä en jaksanut yksin. Mä aattelin, että olkoon. (…) Sitten alkoholi aina vaan
lisäänty, tietysti, kato ku vapaa-aikaa, toimettomuutta, näköalattomuutta, ei mitään tavoitteita. Se vaan luisu hiljalleen. (…) Tuntu et
ne vaihtoehdot on vähäiset, kun on luottotiedot menny ja määrätyn
verran ulosotossa. Kyllä se on paha paikka yksilötasolla siinä tilanteessa, vaikka olis halujakin muuttaa suuntaa.

Ykä viihtyy hyvin yhteisöllisessä asumisyksikössä. Hän on irtautunut kokonaan alkoholista ja sopeuttaa nyt identiteettiään vallitsevaan elämäntilanteeseensa. Hän kehuu työntekijöiden muutoshalukkuutta tukevaa
työotetta, ja kokee heidän ”tekevän kaikkensa joka kaverin eteen”.
Kyllähän tää äärettömän hienoa toimintaa on, että vielä siinäkin
vaiheessa annetaan ihmiselle mahollisuus. Elikkä pallo on taas tavallaan sinulla. Eihän sitä voi pakottaa vaan tarvitaan jo omaa asennetta – jos voimaa riittää.
Ykä korostaa mielekkään tekemisen, vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen merkitystä, mutta myös asukkaan omaa asennetta ja voimaa muutokseen. Sitä hänellä itsellään on; hän aikoo ennen pitkää palata yhteisön asumisyksikön varsin suojatuista olosuhteista ns. normaalielämään
ja uskoo sopeutuvansa, koska velkajärjestelyn jälkeen on tiedossa kelvollinen eläke pitkästä työurasta. Hän tiedostaa olevansa etuoikeutettu
moneen naapuriinsa nähden. Asumisyksikön toimintaan osallistuminen,
sen puolesta puhuminen ja vapaaehtoistyö tuntuvat Ykästä luontevalta
väylältä saada mielekästä sisältöä arkeen.
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Kyllä mä haluan omalta osaltani olla mukana toiminnassa jatkossa
ja auttaa ihmisiä, jos musta on apua jollekin.
Suhteellisen lyhyen ajan asumisyksikössä asuneen Ykän puheesta välittyy
selkeästi, että päihteetön asumisyksikkö on tähän asti palvellut hänen
tarpeitaan onnistuneesti, mutta siellä asuminen on silti pelkkä elämän
välivaihe. Asuminen on tukenut raittiutta ja kuntoutumista, tarjonnut
päihteetöntä mielekästä tekemistä ja osallisuuden kokemuksia sekä riittävän viihtyisän asunnon, joka tuntuu hänestä tällä hetkellä kodilta.
Emmä haluu turhaan viedä keneltäkään paikkaa, kun näitäkin on rajallinen määrä ja mä tiedän, että tarvitsijoita on paljon. (…) Normaalisti täytyy kohdata päivän haasteet – siis normaali elämä – kaikki
ne, joilla on pienikin mahdollisuus.
Ykä suhtautuu kriittisesti asenneilmapiiriin, joka liittyy päihde- ja mielenterveysehtoiseen tuettuun asumiseen ja perustelee monisanaisesti
päihteettömän yhteisöllisen asumisen tarpeellisuutta. Osin yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen Ykä näkee joidenkin muiden asukkaiden
kohdalla vastaavanlaiset paikat ihanteellisina loppuelämän koteina. Silti
hän on sitä mieltä, että tuetusta asumisesta olisi tarkoituksenmukaisinta
kuntoutua ns. normaaliin elämään ja asumiseen.
[M]ä luulen, että hirveen monella se on kiinni ihan taloudellisista kysymyksistä, näissä meidän nykysysteemeissä ja asuntotarjonnassa. l
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Tarmo Tarkkailija

M

uutamia vuosia asumisyksikössä asunut Tarmo on 68-vuotias. Hän
kertoo taustastaan ja tilanteestaan seuraavasti:

Mulla oli 30 vuotta omakotitalo, kolme kerrosta. Nyt on 20 neliön
koppi. Mä tykkään, että on siistiä, mutta eihän tämmöstä koppia voi
pitää siistinä. Mä en voi tästä käyttää sanontaa ”koti”. (…)
Mulla on suht’ koht’ hyvä eläke, mikä tulee noista kovista työvuosista. Ja onneksi mä aina välillä voin ihailla niitä omia saavutuksia
vieläkin, kun mulla on semmonen kansio vielä missä on mun työhistoriaa, saavutuksia. Ja tietenkin nekin on saavutuksia, että on lapset,
joilla on suht’ koht’ hyvät koulutukset ja omat talot.
Tarmo pitää etäisyyttä asumisyksikön yhteisöön. Hän on tottunut olemaan se, joka johtaa ja järjestelee, ei se, joka osallistuu työntekijöiden
vetämiin aktiviteetteihin kuin ”lapset tarharyhmässä”.
[Täällä on] monen tasosta ihmistä: on rikollista, on alkoholisoituneita, on huume, on vaikka mitä muuta. Mä voin puoli vuotta olla ilman
alkoholia, mä en tupakoi, kuntoilen paljon. Terveys on mun pääoma.
Käyn uimassa, salilla nostan rautaa, pyöräilen. (…)
Ja tää yhteisöllisyys täällä… Se yhteisö-nimikin on semmonen… Kun
on työyhteisössä ollut ja mullakin on ollu alaisia, olen joutunu palavereissa käymään ympäri Suomee. Ja sitten puhutaan, että tää on
joku yhteisö, meillä on joku yhteisö tässä. l
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Osa 3
Saman katon alla asuu
kirjava joukko – keiden
äänet kuuluvat ja ketkä
jäävät ulkopuolelle?
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Saman katon alla asuu kirjava joukko
– keiden äänet kuuluvat ja ketkä
jäävät ulkopuolelle?
Tutkimusraportissa esitellyt asukastyyppikuvaukset ja tarinat piirtävät kuvan tuetun asumisen asukkaiden monenkirjavasta joukosta, asumiseen ja
elämiseen liittyvästä tuen tarpeiden vahvuusasteista ja asukastyyppien moniäänisyydestä. Tutkimuksessa on esitelty neljä erilaista asukkaiden tyyppiä:
(1) tyytyväiset tässä ja nyt, (2) toiveikkaat tulevaisuuteen suuntautuneet, 
(3) asumiseen tyytymättömät ja (4) kriittiset tarkkailijat.
Näiden neljän tyypin lisäksi haastatteluaineistosta hahmottuu myös vielä
viides asukkaiden ryhmä. Tämä viides asukastyyppi muodostuu sellaisista
asukkaista, joita emme tähän tutkimukseen haastateltaviksi tavoittaneet,
mutta joista haastateltavat kuitenkin kertovat kokemuksiaan. Asunto ensin
-yksiköissä ryhmään kuuluu asukkaita, joilla on eniten vaikeuksia keskitettyä asumista sääteleviin normeihin. He käyttävät rankasti päihteitä, pitävät
meteliä, rikkovat ja varastavat, käyttäytyvät itsetuhoisesti, aiheuttavat väkivallan uhkaa ja yleistä levottomuutta. Tästä käytöksestä seuraa asumiseen
liittyvää tyytymättömyyttä sekä turvattomuudentunnetta muille asukkaille.
Tutkimus osoittaa, että asunto ensin -malli tavoittaa myös heikossa asemassa olevia pitkäaikaisasunnottomia ja tarjoaa heille inhimilliset asumisolosuhteet sekä turvaa asumisen jatkuvuutta. Malli ei kuitenkaan onnistu olemassa olevilla keinoilla eikä resursseilla puuttumaan riittävästi asumisen
häiriöihin. Osin tämän vuoksi työntekijöille jää vähemmän resursseja tukea
kuntoutuvia ja muutoshalukkaita asukkaita eteenpäin elämässä. Asumispolun siirtymiä viivästyttävät myös vaikeudet löytää asunto muualta.
Päihteettömässä asumisessa asumisen häiriöitä, levottomuutta ja turvattomuutta on huomattavasti vähemmän. Muutosorientoituneiden asukkaiden
kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, toimijuuden ja osallisuuden edelleen
vahvistamiseen onkin niissä enemmän resursseja. Toisaalta portaikko-
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mallissa asuvien haastateltavien puheessa aggressiivisesti käyttäytyvät tai
runsaasti päihteitä käyttävät asukkaat tulevat esille etupäässä kertomuksina
hankalista tapauksista, jotka ovat jo joutuneet lähtemään asumisyksiköstä
tai ovat jatkuvan häätöuhan alla häiriökäyttäytymisensä vuoksi. Jos paikkakunnalta puuttuu asunto ensin -periaatteen mukainen asumismuoto, nämä
henkilöt ajautuvat toistuvasti asunnottomiksi ja ovat vaarassa syrjäytyä yhä
pahemmin.
Tutkimuksen empiirisissä luvuissa tulee esiin se, että osallisuuden hyvän
kehän (ks. 19) toteutumiselle oli asumisyksiköissä kahdenlaisia rajoitteita.
Ensinnäkään kaikissa yksiköissä ei ollut riittävästi resursseja muutosorientaation tai vahvasti kuntouttavaan työotteeseen; näin oli erityisesti toisessa
suurista AE-periaatetta noudattavista asumisyksiköistä. Toiseksi, mikäli
asumisyksikön työotteeseen ja toimintakulttuuriin kuuluu vahva päihteettömyyden odotus, kohdistetaan eniten toimintaresursseja niiden asukkaiden
auttamiseen, joilla on omakohtainen halu muutokseen. Toisaalta ne, jotka
eivät halua tai kykene tavoittelemaan päihteettömyyttä, eivät välttämättä koe
saavansa mitään tukea. Sosiaalinen vuorovaikutus työntekijän ja asukkaan
välillä on hoidon, kuntoutuksen ja huolenpidon kulmakivi. Toimivan vuorovaikutuksen ehtoina ovat yhtäältä taloudelliset resurssit, eli riittävä määrä
henkilökuntaa ja henkilökunnan ammatillinen osaaminen sekä asukkaan
itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden kunnioittaminen palvelutuotannon eettisenä lähtökohtana.
Osallisuuden hyvän kehän viesti pitkäaikaisasunnottomuuden hoitoon on
seuraava: pysyvien asuntojen tai taloudellisten resurssien tasa-arvoinen jakaminen ja yhdenvertaisten palveluiden saatavilla olon turvaaminen eivät
vielä riitä yhteiskunnallisen osallisuuden ja täysipainoiseen kansalaisuuden toteutumiseen erityisesti silloin, kun puhutaan kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevista kansalaisista (Björklund & Sarlio-Siintola 2010, 37).
Eriarvoisuutta on lievitettävä myös ihmisarvoteoilla sekä lisättävä ihmisten
valmiuksia havaita ja hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuusrakenteita. Tuetussa asumisessa olisi entistä enemmän tarjottava osallistumismahdollisuuksia myös niille, jotka eivät (ainakaan vielä) halua tai kykene
tavoittelemaan ”selvää päivää”. Edes riittävät henkilökuntaresurssit eivät riitä
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kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien asukkaiden auttamiseen, elleivät
tuetun asumisen organisaatiokulttuuri ja henkilökunnan työote lähtökohtaisesti onnistu kohtaamaan kaikkia asukkaita ehdoitta hyväksyen, eli näiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. (Asumissosiaalisen työn hyvistä
käytännöistä ja uudesta ammatillisuudesta ks. myös Perälä & Jurvansuu
2016, tulossa.)
Jotkut tämän asukkaiden kokemuksiin keskittyvän tutkimuksen puitteissa
tavoitetut asumisen työntekijät kertoivat, että asukkaiden tukemiseen liittyvät resurssit ruohonjuuritason arjessa ovat riittämättömät. Riikka Perälän ja Sari Jurvansuun vuodenvaihteessa 2014–2015 toteuttamat kysely- ja
haastattelututkimukset selvittivät asunto ensin -yksiköiden työntekijöiden
näkemyksiä kahden suuren yksikön asukkaiden (N=170) elämäntilanneesta, hyvinvoinnista ja palvelutarpeista. Tutkimus auttaa tarkentamaan tämän
tutkimuksen piirtämää kuvaa tästä viidennestä asukastyypistä eli vahvemman tuen tarpeessa olevista asukkaista, joiden asumisen arjessa auttamiseen
on riittämättömät resurssit. Työntekijöiden arvioiden mukaan runsaasti
asumisen häiriöitä aiheuttavia asukkaita on noin viidennes asukaskunnasta.
Pieni osa (14 %) asukkaista kuvataan levottomiksi ja jonkin verran enemmän tukea kaipaaviksi. Runsaan lisätuen tarpeessa arvioidaan olevan lähes
viidennes asukkaista (18 %). Lisäksi joidenkin asukkaiden (4 %) elämäntilannetta kuvataan käsitteellä ”kaoottinen”. Erityisen huomionarvoista on,
että työntekijät nostavat esiin merkittäviä ongelmakohtia AE-yksiköiden
asukkaiden pääsystä erikoissairaanhoidon, erityisesti psykiatrisen hoidon
piiriin. Asumisyksikössä asuviin asennoidutaan usein kuin he ”olisivat jo
hoidossa”. (Perälä & Jurvansuu 2015; 2016 tulossa).
Tässä tutkimuksessa haastateltujen asukkaiden kuvaamien ns. hankalien
naapureiden häiriökäyttäytymisen taustalla on siis todennäköisesti vakavia
mielenterveydenongelmia, joihin asukkaat eivät saa tarpeidensa mukaista
hoitoa. Tämä puolestaan näkyy tässä tutkimuksessa rauhallisempien, vähemmän päihteitä käyttävien tai asumisen aikana kuntoutuneiden asukkaiden turvattomuudentunteena ja asumiseen liittyvänä tyytymättömyytenä.
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Tilanne, jossa ns. hankala tyyppi ei kykene sopeuttamaan käyttäytymistään
toimintaympäristön kulttuuria ja odotuksia vastaavaksi, kuten esimerkiksi
pysymään päihteettömänä, voi olla seurausta siitä, ettei hän näe tilanteessa mitään muuta vaihtoehtoa tai ei sairautensa ja riippuvuuksiensa vuoksi
kykene muunlaiseen käyttäytymiseen. Asumisen tukea kehitettäessä onkin
tärkeää kysyä, onko myös ns. hankalia tapauksia tukevan hallinnoinnin ja
arjen ammatillisten käytäntöjen lähtökohtana asukaslähtöisyys eli valintojen, itsemääräämisoikeuden ja asukkaan kasvojen säilyttämisen tavoitteen
kunnioittaminen. Asukaslähtöisessä toimintakulttuurissa hankalaa asukasta
ei yksipuolisesti sopeuteta ulkoapäin annettuihin normeihin ja ennakolta
määritettyihin tavoitteisiin. Häntä kohdellaan toimijana, osallistetaan omaa
elämäänsä koskeviin valintoihin ja tuetaan asettamaan sellaisia elämänlaatua parantavia tavoitteita, joita hänen on itse kussakin tilanteessa mahdollista arvioida.
Monet kuntoutuneet ja elämässä eteenpäin mielivät asukkaat kokevat sekä
AE-periaatetta noudattavissa että portaikkomallin mukaisessa asumisessa
olevansa jumissa paikassa, johon eivät enää tunne kuuluvansa. Tämän kokemuksen voidaan tulkita olevan seurausta asumisyksiköiden todellisuudesta,
jossa vaikeimmissa tilanteissa olevat asukkaat eivät pääse tarpeidensa mukaiseen hoitoon tai kuntoutukseen eli ovat ns. toivottomia tapauksia saattohoidossa. Lisäksi näiden henkilöiden omat asumisen jatkopolut hajautettuun asumiseen tai normaaliin vuokra-asumiseen eivät asuntopulasta,
asunnottomuuteen liittyvästä stigmasta ja vuokranantajien asenteista johtuen kulje eteenpäin. Asumiseen ei siis ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa
tuetussa asumisessa.
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Kokoavia johtopäätöksiä
Asuva-hankkeen tutkimuksista
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•

Laadukkaat asumispalvelut ja asumisen tuki huomioivat asunnottomien
ja potentiaalisen asiakaskunnan erilaiset elämäntilanteet ja tuen tarpeet, eivätkä yritä sopeuttaa jokaista asukasta samaan, vakiintuneeseen
toimintatapaan.

•

Asukaslähtöisen laadun ja palveluiden vaikuttavuuden ytimessä ovat
myös ilman muutosodotusta hyväksyvät ja asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavat kohtaamiset, joiden avulla tunnistetaan parhaiten
millaista tukea kukin asukas tarvitsee tai on valmis kussakin tilanteessa
vastaanottamaan.

•

Asukkaan mahdollisuus valita omien mieltymystensä mukainen asumismuoto, asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittava sekä toimijuutta
ja osallisuutta vahvistava työote heijastuvat olennaisesti asumistyytyväisyyteen ja siten palveluiden vaikuttavuuteen. Joillekin tuettu asuminen hajautetussa asumisessa on alusta alkaen asumisyksikköä parempi
vaihtoehto, kun taas osa tuetun asumisen asukkaista kokee ajatuksen
hajautettuun asumiseen joutumisesta ahdistavana ja pelkää yksinäisyyden lisäävän mielenterveyden ongelmia ja päihteiden käyttöä.

•

Palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää tavoitella entistä
sujuvampia ja joustavampia jatkopolkuja keskitetyistä asumisyksiköistä hajautettuun asumiseen ja normaaliin vuokra-asuntokantaan niiden
asukkaiden kohdalla, jotka sitä itse toivovat.

•

Varsinkin vakavista päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien, erityisesti kaksoisdiagnoosin saaneiden asukkaiden pääsyä tarpeiden mukaiseen hoitoon ja kuntoutuspalveluiden piiriin on parannettava.

•

Tuetussa asumisessa tarvitaan jatkokehittämisen kannalta resurssien
kohdistamista myös kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien asunnottomien auttamiseen jalkautuvan työn ja vaihtoehtoisen asuttamisen keinoja kokeilemalla. Tämän asukaskunnan tavoittamista on syytä
jatkotutkimuksella paremmin selvittää.

Kirjallisuus
Granfelt, Riitta (1998) Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Granfelt Riitta (2015) Asumissosiaalinen työ: kotiin ja rikollisuudesta irti?
Y-Säätiön julkaisuja.
Haahtela, Riikka (2013) Työntekijöiden ja asukkaiden kohtaamisia asukasyksiköissä.
Teoksessa Susanna Hyväri & Sakari Kainulainen (toim.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Diakonia-ammattikorkeakoulun
julkaisuja, tutkimuksia 39. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Jämsen, Arja & Pyykkönen, Anne (2014, toim.) Osallisuuden jäljillä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Kettunen, Marko (2009) Sällikoti-hankkeen arvioinnin väliraportti (verkkojulkaisu
www.vvary.fi).
Kettunen, Marko & Lehtonen, Jussi (2012) Sällikoti-hankkeen arvioinnin loppuraportti. (verkkojulkaisu www.vvary.fi).
Kettunen Marko (2013) Asunto ensin – malli Yhdysvalloista ja soveltaminen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 78:5, 562–570.
Kivelä, Päivi (2015) Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen? 
Kristillisen päihdejärjestön auttamistyö osana paikallista hyvinvointipolitiik-		
kaa. Helsinki: Sininauhaliitto (verkkojulkaisu www.sininauha.fi)
Kivelä, Päivi & Hakanpää, Jenni (2015) Mistä on asumisen laatu tehty? Työntekijöiden näkemyksiä tuetun asumisen laadun osatekijöistä. Helsinki: Sininauhasäätiö.
(verkkojulkaisu www.sininauha.fi)
Perälä, Riikka & Jurvansuu, Sari (2015) Asukkaiden elämäntilanne Asunto ensin
-asumisyksiköissä. Tuen tarve, asumisen häiriöt, päihteiden käyttö, terveydentila
ja palveluiden piiriin hakeutuminen. Helsinki: Sininauhasäätiö (diaesitys www.
kotikaikille.fi).
Perälä, Riikka & Jurvansuu, Sari (tulossa 2016) Politiikasta käytännöksi.
Asunto ensin -politiikan arkea asumisyksiköiden työntekijöiden kertomana.
Hyväksytty julkaistavaksi Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

83

Pleace, Nicholas (2012) Housin First. Brussels: European Observatory of Homelessness.
Pleace, Nicholas, Culhane, Dennis, Granfelt, Riitta & Knutagård, Marcus (2015)
The Finnish Homelessness Strategy. An International Review. Reports of the Ministry of Environment. Helsinki: Ministry of Environment.
Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja asunto ensin -mallin asumispoluilla. Janus, vol. 23 (1), 66–82.
Rouvinen-Wilenius, Päivi (2014) Kohti osallisuutta – mikä estää, mikä mahdollistaa.
Teoksessa Jämsen, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) Osallisuuden jäljillä.
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Särkelä-Kurko, Mona (2014) Osallisuuden eriarvoisuus ja eriarvoistuminen.
Teoksessa Jämsen, Arja & Pyykkönen, Anne (toim. 2014) Osallisuuden jäljillä.
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
Tuomaala Vaula 2015: ”Heidän elämää, meidän työtä”. Näkökulmia toimijuuteen
Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa. Pro Gradu, Helsingin yliopisto.
Viskari, Satu, Lund, Pekka & Avellan, Maarit (2016) Erilainen naapuri.
Asuinaluelähtöisen ympäristötyön menetelmiä ja kokemuksia. Helsinki:
Sininauha-julkaisut.

84

LIITE Asukashaastattelut 2015 – haastattelurunko
Asumis- ja asunnottomuushistoria
•

•

Miten kauan olet asunut täällä? Miten päädyit asumaan täällä? Miten
asuit tätä ennen, olitko asunnottomana, (mitä se käytännössä tarkoitti)?
Milloin viimeksi asuit pysyvässä asunnossa?
Taustatiedot: ikä, koulutus/ammattitausta, perhehistoria ja nykytilanne,
mahdollinen työhistoria pähkinänkuoressa…

Mitä kuuluu? Miten kuvailisit elämäntilannettasi nyt?
Arjen toiminta, sosiaaliset piirit, elämisen paikat, osallisuus/kansalaisuus?
•
•
•

•
•

Millainen on tavallinen päiväsi? Missä liikut, miten usein ja kenen kanssa?
Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä? Miten usein tapaat heitä?
Oletko kiinnostunut/seuraatko ajankohtaisia tapahtumia/uutisia? Seuraatko politiikkaa ja päätöksentekoa? Jos, minkä keinojen tai kanavien
kautta seuraat? (lehdet, tv, netti tms)
Äänestätkö vaaleissa? Jos, niin milloin viimeksi äänestit?
Milloin on viimeksi olet ollut töissä, milloin viimeksi hakenut töitä?
Haluatko, tai uskotko joskus vielä meneväsi töihin tai hakevasi töitä?

Asuminen ja elämänlaatu, muutos
•
•
•

•

•
•

Millaista täällä on asua? Oletko tyytyväinen asumiseesi?
Tunnetko olevasi täällä kotona? Miksi… mikä tekee sinulle kodin tai
miksi tämä ei tunnu kodilta?
Millaiset ovat suhteesi muihin asukkaisiin? Miten tulet toimeen? Osallistutko yhteiseen toimintaan täällä? Tuki, yhteisöllisyys vs. ristiriidat,
turvattomuus…
Miten usein tapaat asumisyksikön työntekijöitä? Oletko täällä tarvinnut/saanut apua työntekijöiltä? Jos elämässä/asumisessa on jokin ongelma, pyydätkö/saatko täältä apua?
Onko asumisessa täällä ongelmia? Onko jotain mitä täällä pitäisi muuttaa? Onko sinulla/asukkailla mahdollisuus vaikuttaa asioihin?
Miten asuminen täällä on vaikuttanut elämääsi? Onko elämä muuttunut?
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•

•
•

Jos elämä on muuttunut mitä se käytännössä tarkoittaa (esim. edellisessä
kohdassa mainitut piirit, verkostot ja paikat? Entä talous, päihteiden
käyttö, terveys, sosiaaliset suhteet, psyykkinen hyvinvointi?)
Rajoittaako täällä asuminen elämääsi jotenkin? Miten koet rajoitteet?
Millaista elämä olisi jos et voisi asua täällä? (Asunto ensin yksiköissä
kysytään: Mitä sinun kohdallasi tarkoittaisi, jos asunnon ehtona olisi
ollut päihteettömyys?)
Avun, tuen ja palveluiden saavutettavuus

•
•
•

•

Tarvitsetko apua sellaisissa asioissa, joissa tämä talo ei voi sinua auttaa
(esim. terveysongelmat)?
Keneltä muulta saat / saatko apua tai tukea elämässä? Millaista?
Käytätkö muita sosiaali- ja terveyspalveluita? (Päiväkeskukset tms.,
korvaushoito tai muu päihdehuollon palvelu, sossu, terveyskeskus,
yksityislääkäri, muuta?)
Oletko saanut apua näiltä tahoilta tarvittaessa? Onko esteitä palvelujen
saamisessa?

Tulevaisuus
•
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Miten näet tulevaisuuden (2, 5 tai 10 vuoden tähtäimellä)? Jatkatko ja
miten pitkään asumista täällä? Miksi? Onko muita suunnitelmia tai
toiveita asumisen suhteen? Unelmoitko / millaisesta kodista ja asumismuodosta unelmoit? Millainen olisi paras paikka juuri sinulle?

