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–-------------------------------------------------------------------------------------------------------Asunnottomuutta on Suomessa viimeisen neljännesvuosisadan aikana saatu vähennettyä
merkittävästi, mutta yhä noin 8000 ihmistä on vailla asuntoa. Asunnottomista noin kolmannes on pitkäaikaisasunnottomia. Myös osa nuorista on pitkäaikaisesti vailla asuntoa.
Asunnottomuus kohdistuu etenkin miehiin vaikkakin naisten osuus on ollut kasvussa.
Sosiaalisten suhteiden merkitystä asunnottomuuden kompleksisessa kontekstissa on tutkittu vähän vaikka sosiaaliset suhteet ovat keskeisiä ihmisen ja etenkin nuoren elämässä.
Tässä tutkimuksessa selvitetään millaisia sosiaalisia suhteita päihdeongelmia ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneilla nuorilla aikuisilla miehillä on. Erityisesti keskitytään
sosiaalisen tuen ja luottamuksen merkitykseen. Tutkimuksen tiedonmuodostuksen tapaa
ohjaa kriittisen realismin viitekehys. Sosiaalinen todellisuus nähdään tutkimuksessa monitahoisena ja muutettavana, avoimena systeeminä. Ihmisen suhde rakenteisiin on keskeistä, koska ne voivat joko mahdollistaa tai estää ihmisen toimintaa.
Tutkimus on laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Aineisto koostuu kymmenen Turun katkaisuhoitoasemalla hoidossa olleen ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneen miehen haastattelusta. Tutkimuksessa nuoriksi aikuisiksi
määritellään 18–35 -vuotiaat. Haastateltavat olivat 28–35 -vuotiaita.
Tutkimuksessa haastateltujen miesten sosiaaliset suhteet painottuivat läheis- ja ystäväsuhteisiin sekä yhteiskunnallisiin suhteisiin. Jäsenyyteen perustuvat suhteet olivat lähinnä harrastus- ja vertaistukiryhmiin. Suhteet vanhempiin ja sisaruksiin olivat tärkeitä,
vaikka osalla miehistä tunnekokemukset suhteista olivat ristiriitaisia. Selviytymistä tuki
se, jos ystäviä oli myös esimerkiksi harrastusten parista. Yhteiskunnallisia suhteita haastateltavilla oli etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työhön suhtauduttiin myönteisesti
ja työkokemustakin oli useilla miehistä vaikka haastatteluhetkellä kukaan ei ollut työssä. Koulutukseen suhtautuminen oli kuitenkin melko kielteistä.
Luottamus osoittautui keskeiseksi tekijäksi kaikissa merkityksellisissä suhteissa. Läheis- ja ystävyyssuhteissa luottamuksen puute koettiin raskaana. Luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin vaihteli mutta oli melko vähäistä muun muassa sosiaali- ja työvoimatoimistoa kohtaan. Tutkimuksessa ilmeni, että henkilökohtainen ja horisontaalinen
työtapa sosiaalityössä voi lisätä luottamusta laajemminkin yhteiskuntaan. Lisätutkimus
on tarpeen sosiaalisen luottamuksen merkityksestä muun muassa auttamistyössä.
Asiasanat: huono-osaisuus, asunnottomuus, päihdeongelmat, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen tuki, luottamus.
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1

JOHDANTO

Asunto on välttämätön ihmisarvoisen elämän edellytys. Vuonna 2012 Suomessa oli kuitenkin yli 8000 asunnotonta, joista noin 2000 oli alle 25-vuotiaita. Vaikka asunnottomuutta on viimeisen neljännesvuosisadan aikana pystytty vähentämään merkittävästi,
on asunnottomien määrä pysynyt vuoden 2003 jälkeen noin kahdeksassa tuhannessa.
Erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden hoitaminen on koettu vaikeaksi tehtäväksi. Pitkäaikaisasunnottomia on kaikista asunnottomista yli kolmannes ja myös osa nuorista on
pitkäaikaisasunnottomia. (ARA 2012, 2–4; YM 2008, 3–4.)
Toukokuussa 2007 ympäristöministeriön asettama työryhmä valmisteli pitkäaikaisasunnottomuuden valtakunnallisen vähentämisohjelman, jonka tavoitteeksi tuli puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuosina 2008–2011 ja poistaa se käytännössä kokonaan vuosien
2012–2015 aikana (YM 2008, 5). Ohjelma on edennyt määrällisesti hyvin ja asuntoja tai
palveluasuntoja on saatu sadoille niitä tarvitseville. Vaikka tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamisesta saavutettiin asuntojen määrässä mitattuna, ei pitkäaikaisasunnottomien ihmisten määrä ole lähellekään puoliintunut. Asunnottomuus ylimalkaan ei
ole merkittävästi vähentynyt, koska kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi
saatavilla. Asunnottomia tulee jatkuvasti lisää, eikä tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden
poistamisesta lähene. (ARA 2012, 5–6.) Sen poistaminen vaatii samanaikaisesti niin
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämistä kuin riittävän monipuolista ja henkilökohtaista tukea sitä tarvitseville.
Sosiaaliset suhteet ja erityisesti sosiaalinen tuki ja luottamus ovat elämässä selviytymiselle tärkeitä osa-alueita (Knuuti 2007, 117–122; Kortteinen & Elovainio 2006,
335–340). Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää millaisia sosiaalisia suhteita päihdehoitoon hakeutuneella, pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneella nuorella aikuisella
miehellä on? Erityisesti vastausta haetaan siihen millaisia sosiaalisen tuen ja luottamuksen tai niiden puutteen kokemuksia näillä miehillä on? Sosiaalisiksi suhteiksi tutkielmassa katsotaan kaikki ne henkilökohtaiset vuorovaikutussuhteet, joista yksilö saa henkistä tukea, materiaalista apua, palveluja, tietoja ja uusia ihmissuhteita (Seikkula 1994,
16).
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Tutkielman kohderyhmä on rajattu miehiin, sillä asunnottomuus on vahvasti sukupuolittunut ilmiö. Valta osa asunnottomista on miehiä, vaikkakin naisten osuus on viime vuosina ollut kasvussa (ARA 2012, 4). Kohderyhmä on rajattu myös päihdehäiriöistä kärsiviin, sillä pitkäaikaisasunnottomilla päihdehäiriöt ovat yleisiä. Vakavat päihdehäiriöt
ovat yleisempiä nuorilla aikuisilla miehillä kuin naisilla ja ne liittyvät monitahoisesti
huono-osaisuuteen (Salasuo & Kestilä 2007, 127–133). Nuoret ovat tutkimuksen kohteena, koska nuorille pitkittynyt asunnottomuus on erityisen haitallista nuorille koulutukseen, työelämään ja aikuisuuteen siirtymisen vaikeutuessa. Tämä heijastuu vahvasti
nuoren myöhempään kehitykseen ja elämään (Nurmi 1997, 273–274). Pitkäaikaisasunnottomat nuoret leimataan herkästi poikkeavaksi ryhmäksi, jotka omien valintojensa
kautta päätyvät asunnottomuuteen ja joita näin ollen tulee ohjata kontrollin ja sanktioiden avulla. Kuitenkin tutkimuksissa on todettu myös asunnottomien nuorten tulevaisuuden haaveina olevan hyvin tavalliset toiveet asunnosta, perheestä ja työstä. (Jones 1997,
124–125.) Nuoret toki tekevät valintoja, mutta yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rajojen
puitteissa. Asunnottomuus on huono-osaisuutta äärimmillään ja siihen, kuten huonoosaisuuteen ylipäätään, liittyy sosiaalista haurautta ja yhteisöllistä disintegraatiota. Tällöin kontrolli ja sanktiot eivät kannusta, vaan päinvastoin syventävät ympäristöä kohtaan tunnettua epäluottamusta. (Kortteinen & Elovainio 2012, 163–164.) Asunnottomuuden kontekstissa sosiaalisten suhteiden merkitystä on tutkittu melko vähän, vaikka
se muodostaa tässäkin yhteydessä tärkeän osa-alueen (Avramov 1999, 544). Kortteinen
ja Elovainio (2006, 342) toteavat, että syrjäytymässä olevien ihmisten integroiminen takaisin yhteisöönsä vaatii näiden ihmisten omien kokemusten selvittämistä, jotta voidaan
ymmärtää millaista tukea he tarvitsevat. Nuorten asunnottomien omiin kokemuksiin ja
näkökulmiin on tutkimuksessa alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina (Robinson
2008, 51). Tutkimuksen aineistona on kymmenen nuoren aikuisen miehen haastattelua.
Kaikki haastateltavat olivat kokeneet pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdehäiriöitä.
Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina siten, että haastateltavat saivat mahdollisimman paljon tilaa kertoa itse sosiaalisista suhteistaan.
Tutkimus on ajankohtainen sillä vaikka suurin osa nuorista Suomessa voi hyvin, toimeentulon, koulutuksen, työn, terveyden ja asumisen puutteet kasaantuvat (Allianssi
2010, 28). Huoli yhteiskunnan marginaaliin häviävistä nuorista ylittää jo uutiskynnyksen. Ympäristöministeriön vuonna 2007 asettaman työryhmän raportissa ”Nimi ovessa”
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(YM 2007, 13) pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen katsottiin niin oikeudellisesti,
taloudellisesti kuin eettisesti välttämättömäksi. Nuorten kohdalla kaikki nämä perustelut
ovat, jos mahdollista, vieläkin velvoittavampia. Perustuslaki (731/1999, 19§) takaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisen vallan tulee perustuslain mukaan edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Taloudellisesti asunnottomuus aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia ja juuri nuorten kohdalla vaikutus korostuu,
kun heidän kuntouttamisensa työelämään vaikeutuu asunnottomuuden pitkittyessä. Eettisenä perusteena on yksinkertaisesti ihmisarvo. Pitkäaikaisesti ilman asuntoa ollessaan
ihminen voi joutua viranomaisten tulkinnoissa kastiin ”asumiskyvytön”, jolla tarkoitetaan kyvyttömyyttä pitää riittävästi huolta itsestä ja asunnosta tai kyvyttömyyttä elää
asunnossa häiritsemättä muita tai jopa tahdottomuutena parantaa asumistasoaan. (Jokinen & Juhila 1991, 44–46.) Jos viranomaiset eivät katso voivansa auttaa asunnon hankinnassa ennen kuin asumiskyky on palautettu ja ihminen kykenee esimerkiksi sitoutumaan päihteettömyyteen, unohtuu se että ilman asuntoa ihminen on yhteiskunnassa ulkopuolinen (YM 2007, 9–12). Miten pitkäaikaisasunnoton nuori aikuinen kokee osallisuutensa yhteiskunnassa? Voiko hän tuntea luottamusta ympäristöään kohtaan tai toiveikkuutta tulevaisuudesta?
Tutkielman aluksi, luvussa kaksi, tarkastellaan asunnottomuutta yleisesti sosiaalisena
ongelmana. Tarkastelun painopiste on asunnottomuuden ajallisessa sekä kulttuurisessa
muutoksessa sekä siinä, miten asunnottomuutta on aiemmassa tutkimuksessa ymmärretty. Lopuksi tarkastelu rajataan pitkäaikaisasunnottomuuteen ja sen riskeihin. Kolmannessa luvussa avataan sosiaalisten suhteiden käsitettä erityisesti systeemisen lähestymistavan kautta. Erityisesti kiinnitetään huomio sosiaalisiin suhteisiin voimavarana sekä sosiaaliseen tukeen ja luottamukseen. Tavoitteena on luoda näkökulmaa siihen, miten sosiaaliset suhteet ovat osa sitä prosessia, joka mahdollisesti johtaa asunnottomuuteen tai
toisaalta auttaa selviytymään. Neljännessä luvussa rajataan tutkimuksen kohdejoukko
nuoriin aikuisiin ja käsitellään nuoruutta elämänvaiheena. Lisäksi luvussa käsitellään
sosiaalisten suhteiden merkitystä erityisesti nuorille aikuisille sekä tarkastellaan nuorten
asunnottomuuden piirteitä aiemman tutkimuksen valossa. Luvussa viisi täsmennetään
tutkimusasetelma ja luvuissa kuusi ja seitsemän esitellään keskeiset tulokset. Lopuksi
luvussa kahdeksan tehdään yhteenvetoa sekä esitetään joitain johtopäätöksiä.

4

2

ASUNNOTTOMUUS SOSIAALISENA ONGELMANA

Kun ilmiö määritellään sosiaaliseksi ongelmaksi, voidaan joko objektiivisesti kiinnittää
huomio yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin tai subjektiivisesti tarkastella sitä, millaisena kysymyksenä ilmiö yhteiskunnassa nähdään. (Hakkarainen 2004, 253–256.)
Ronnby (1986, 14) määritteli 1980-luvulla sosiaaliset ongelmat objektiivisesti sellaisiksi
yhteiskunnallisiksi olosuhteiksi, jotka aiheuttavat ihmisryhmille kärsimyksiä heidän sosiaalisessa elämässään ja vaativat vastatoimia. Tämän määritelmän mukaan asunnottomuus on mitä ilmeisin sosiaalinen ongelma. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä sosiaalityön sanastossa ilmiö määritellään sosiaaliseksi ongelmaksi, kun se
liittyy yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen, on yhteiskunnassa vallitsevien arvojen
tai normien vastainen ja määrältään yhteiskunnassa merkittävä (THL 2003). Asunnottomuus rikkoo nyky-yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja vaikuttaa yksilön elämään yhteisön jäsenenä.
Kun sosiaalisen ongelman käsite nähdään sidonnaisena yhteiskunnan arvoihin ja normeihin, on se myös ajallisesti ja paikallisesti muuttuva. Subjektiivisen ja objektiivisen
lähestymistavan voidaan myös nähdä tavoittavan saman ilmiön eri puolia. Samoin yksilön ja yhteiskunnan tai toiminnan ja rakenteen tarkastelun voidaan nähdä kuvaavan samaa ilmiötä eri näkökulmista. (Kuusela 2006, 96.) Sosiaalisen ongelman määrittelyn tulisi tapahtua sekä kulttuurisidonnaisesti, yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten, että objektiivisesti, yhteiskunnan jäsenille haitallisten olosuhteiden avulla. Sosiaaliset ongelmat, kuten asunnottomuus, heikentävät yksilön kykyä toimia sosiaalisessa ympäristössä.
Köyhät, avuttomat ja normien vastaisesti käyttäytyvät, syrjäytetään tai syrjäytyvät osasta yhteisöelämää, mikä puolestaan syventää ja lisää ongelmia. (Sipilä 1979, 13–16.)
Asunnottomuus sosiaalisena ongelmana liittyy niin yksilöiden asemaan yhteiskunnassa
kuin yhteiskunnan rakenteeseen ja yksilöiden ja instituutioiden väliseen suhteeseen. Ikäheimo (2008, 6) huomauttaakin, että sosiaalisien ongelmien tarkastelussa tulee huomioida se, että ne voivat ilmetä myös yksilöiden välisissä ja yhteisöjen välisissä suhteissa
sekä suhteissa, joissa toisena osapuolena on instituutio. Swärd (2008, 124) painottaa,
että sosiaaliset ongelmat näkyvät siinä, miten asiat yhteiskunnassa ovat ja miten niiden
tulisi olla. Näin asunnottomuus voidaan nähdä yhteiskunnallisesti dysfunktionaalisena
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tilana. Yleisellä yhteiskunnallisella tasolla asunnottomuus koetaan usein sosiaaliseksi
ongelmaksi vasta, kun se on näkyvää. Tätä kaduilla, metsissä, rappukäytävissä ja yömajoissa asumista Granfelt (1998, 54–55) kutsuu absoluuttiseksi asunnottomuudeksi. Suhteellinen asunnottomuus ei sen sijaan näy samalla tavalla, koska asunnottomat ovat näkymättömissä kavereiden luona, asuntoloissa tai muissa laitoksissa.
Myös kielessä näkyy se että asunnottomuus ymmärretään eri tavoin eri yhteiskunnissa
ja eri kulttuureissa. Suomessa on vakiintunut termi ”asunnoton”, termin ”koditon” sijaan. Suomessakin käytettiin 1960-luvulle saakka yleisesti termiä ”koditon”. (Tainio
2009, 26–28.) Taipaleen (1982) väitöskirjan myötä kodittomuudella alettiin ymmärtää
asunnottomuuden subjektiivisempaa, juurettomuuden ja irrallisuuden kokemusta. Ruotsissa sanoja ”hemlös” ja ”bostadlslös” käytetään rinnakkain, vaikka määritelmissä on
eroja suhteessa asunnottomien elämäntapaan, juurettomuuteen ja asunnossa asumisen
mahdollisuuksiin (Swärd 2008, 111–112).
Tässä luvussa tarkastelen asunnottomuusilmiön historiaa pääosin Suomessa mutta otan
esille kehityskulkuja myös muissa Euroopan maissa. Lisäksi avaan asunnottomuutta käsitteenä ja perustelen tutkimuksessa käytettävää käsitteistöä. Lopuksi kohdennan tutkimuksen näkökulman pitkäaikaisasunnottomuuteen, asunnottomuuden kovaan ytimeen.
2.1

Asunnottomuusilmiön taustaa

Suomessa asunnottomuus on historian saatossa ollut vaikea ongelma. Alun perin maaseudun tilattoman loisväestön asunnottomuus on muuntunut vuosikymmenien saatossa
kaupunkien monimuotoiseksi asunnottomuudeksi. Varsinaisena sosiaalipoliittisena puutteena asunnottomuus alettiin nähdä vasta niin kutsutun ”suuren muuton” myötä 1960luvun lopulla. Tällöin etenkin pääkaupunkiseudulla asunnottomuus ja pakkaskuolemat
herättivät keskustelua yhteiskunnassa ja asuntopolitiikkaa alettiin käyttää myös sosiaalipolitiikan välineenä. (Paulus 1993, 11–13; 113.)
Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen valtiollinen ja kunnallinen asuntopolitiikka kehittyivät voimakkaasti ja tavoitteena 1960- ja 1970-luvuilla oli asunnottomuuden poistaminen. Laitosasumisen epäsuotuisat vaikutukset ihmisen itsenäisiin kykyihin olivat jo
silloin keskustelussa esillä. Ruotsissakin asuntomarkkinoita yksityistettiin 1990-luvulla
rajusti, minkä seurauksena vuokrat nousivat, asukasvalintaan tuli tiukempia rajoituksia
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ja asunnottomuus lisääntyi. (Swärd 2008, 57; 67–69.) Asunnottomien määrä lisääntyi
vuodesta 1999 vuoteen 2005 noin 15 prosenttia ja erityisen vaikea asuntotilanne on
nuorten kohdalla. Suurten kaupunkien alueilla etenkin pienistä asunnoista on pulaa ja
asuntokanta on yhä omistusasuntovaltaisempi. Maahanmuutto on myös lisännyt asunnottomien määrää. Muissa pohjoismaissa syntyneillä asunnottomilla alkoholiongelmat
ovat tavallisia, kun taas alkuperältään muista maista muuttaneilla yleisempiä ovat työn
puute ja taloudelliset vaikeudet sekä perheen sisäiset vaikeudet. (Önnevall 2008,15.)
Isossa-Britanniassa 1980-luvun alusta voimakkaasti lisääntyneiden köyhyyden ja asunnottomuuden on nähty liittyneen työttömyyden kasvuun ja samanaikaiseen hyvinvointivaltion palveluiden supistamiseen (Hannikainen-Ingman 1998, 32). Vaikka oikeus asumiseen oli tunnustettu ja lakeja asunnottomuuden hoitamiseksi säädetty, vastuu asioiden
hoitamisesta jätettiin paikallistasolle ilman riittävää rahoitusta ja ohjeistusta (Daly 1996,
85; 87). Ohjelmia asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja asunnottomien tukemiseksi on
Britanniassakin ryhdytty jälleen 2000-luvulla toteuttamaan (FEANTSA 2010, 4).
Norjassa oikeus hyvälaatuiseen ja turvalliseen asuntoon oli lähtökohtana 2000-luvun alkupuolella, kun viisi kaupunkia lähti toteuttamaan projektia asunnottomuuden poistamiseksi. Lähtökohtana olivat kokemukset siitä, ettei portaittainen eteneminen asuntolasta
kohti omaa asuntoa toiminut kaikkien ryhmien kohdalla, vaan osa jäi tai palasi aina uudelleen alimmille asumistasoille. Merkittävä oli myös havainto siitä, että ihmisen elämänlaadun parantaminen oli vaikeaa ilman, että heillä oli kohtuukuntoinen ja vakituinen
asunto. Projektin myötä asennoitumisessa tapahtui laajemminkin muutosta, siten että
asuntoa alettiin pitää ihmisen oikeutena, eikä käyttäytymisen kautta ansaittuna palkintona.(Sveri 2008, 8.) Tulokset olivatkin alkuun hyviä, mutta 2000-luvun lopulla häätöjen
määrä alkoi jälleen kasvaa, minkä on nähty johtuvan pääosin asuntomarkkinoilla tapahtuneista muutoksista ja etenkin vuokra-asuntojen vähenemisestä vapailla markkinoilla.
(Benjaminsen & Dyb 2008, 55.)
Vuosi 1987 oli Yhdistyneitten kansakuntien julistama kansainvälinen asunnottomien
vuosi. Silloin Suomessa oli vielä lähes 20 000 asunnotonta, mutta teemavuoden kannustamana hallitus asetti tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen vuoden 1991 loppuun
mennessä. Vasta tällöin sosiaalipoliittiset tavoitteet, kuten tasa-arvon lisääminen ja minimitason turvaaminen, tulivat merkittävään asemaan asuntopolitiikassa. Tavoite ei kui-
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tenkaan toteutunut, vaikka kunnat järjestivät asunnon 5000–6000 asunnottomalle vuosittain. Uusia asunnottomia tuli aina tilalle. Usko ihmisten kykyyn asua ilman erityistä
tukea oli suuri, eikä palveluiden kehittämiseen panostettu. Kymmenessä vuodessa asunnottomuus saatiin kuitenkin vähennettyä puoleen. (Kärkkäinen 1998, 20–23; Paulus
1993, 165.) Sosiaalitoimen rooli asunnottomuuden hoitamisessa onkin vuosien varrella
kasvanut ja palvelujärjestelmää on kehitetty (YM 2007, 4 ).
Perheiden asunnottomuutta Suomen sosiaaliturvaverkko on pystynyt hoitamaan ja ehkäisemään hyvin, vaikkakin viimeisimmissä asunnottomuustilastossa on asunnottomien
perheiden määrä jälleen lisääntynyt. (Avramov 1999, 9; ARA 2012, 4). Asunnottomuutta on siis kaiken kaikkiaan saatu vähennettyä, mutta pitkäaikaisasunnottomuuteen ei ole
pystytty samalla tavalla puuttumaan, vaikka juuri siinä huono-osaisuus yhteiskunnassa
kulminoituu (YM 2007, 4; 6). Nuorten osuus asunnottomista pysyy sitkeästi yli viidenneksessä kaikista asunnottomista ja myös heistä osa on pitkäaikaisasunnottomia. Talouden laskusuhdanteet näkyvät herkästi nuorten asunnottomuuden kasvuna. (ARA 2012,
4.)
Euroopan unionin jäsenmaissa asunnottomuus määritellään sosiaaliseksi ongelmaksi,
mutta asunnottomuuden kulttuuriset ilmenemismuodot, laajuus ja toimenpiteet vaihtelevat suuresti. Euroopan Asunnottomuusjärjestöjen Liitto (FEANTSA) pyrkii vaikuttamaan Euroopan unionin komission ja Yhdistyneitten kansakuntien kautta päätöksentekoon asunnottomuutta ja sen ehkäisemistä koskevissa kysymyksissä. Euroopan parlamentti on vuonna 2008 hyväksynyt julistuksen, jossa Euroopan laajuisesti kehotetaan
hoitamaan kadulla asuvien tilanne vuoteen 2015 mennessä. (FEANTSA 2011.) Eurooppa-neuvoston vuonna 2010 hyväksymään Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyy eurooppalainen foorumi köyhyyden torjunnalle, ja asunnottomat mainitaan erikseen yhtenä riskiryhmänä, jonka tilanteeseen jäsenvaltioiden tulee puuttua. Mitään täsmällisiä, jäsenmaita sitovia tavoitteita ei kuitenkaan ole asetettu. (Busch-Geertsema 2011, 6.) Asunnottomuus on yksi köyhyyden ilmentymä tämän päivän Euroopassa, mutta sitä tulee tutkia
myös sosiaalisena prosessina ja itsenäisenä ilmiönä, ei vain köyhyyden osa-alueena
(Avramov 1999, 2–3).
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2.2

Näkökulmia asunnottomuuteen

Asunnottomuutta on lähestytty käsitteellisesti karkeasti jakaen kahdesta näkökulmasta.
Yksilöstä lähtevässä mikrotason lähestymistavassa asunnottomuutta selitetään yksilön
ominaisuuksilla, jotka vaikuttavat asumiskykyyn. Tällöin puhutaan erityisryhmistä, kuten esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisista, vapautuvista vangeista, vanhuksista, nuorista ja maahanmuuttajista. Makrotason lähestymistavassa asunnottomuutta lähestytään puutteena, joka liittyy lähinnä asuntomarkkinatilanteeseen ja ihmisen taloudelliseen tilanteeseen. Kyse on siis yhteiskunnan rakenteellisista tekijöistä ja ratkaisuna
nähdään yleiset asuntopoliittiset keinot. Suomi on hyvin omistusasuntovaltainen maa ja
vuokra-asuminen pitkälti markkinoiden armoilla. Kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista
on jatkuvasti pulaa, etenkin kasvukeskuksissa. Makrotason näkökulmasta keskeisin yhdistävä tekijä edellä mainituille erityisryhmille on heikko taloudellinen asema. (Jokinen
& Juhila 1991, 4–7.) Makrotason lähestymistavassa asuntopolitiikan sisältöön kiinnitetään tutkimuksessa erityistä huomiota. Esimerkiksi Suomessa ja Britanniassa on tutkimuksissa tuotu esiin asuntopolitiikan yksityistämisen ja omistusasumisen suosimisen
negatiiviset vaikutukset yksinäisille ja pienituloisille ihmisille. (Paulus 1993, 21.) Italiassa omistusasuminen on aiempaa selvemmin mahdollista vain ylemmille sosiaaliluokille, minkä on nähty ilmentävän yhteiskunnan eriarvoistumista yleisemminkin (Bernardi & Poggio 2002, 23).
Suomessa tilastokeskuksen määritelmän mukaan asunnottomiin luetaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa oleskelevat sekä laitoksissa1 asunnon puutteen vuoksi asuvat. Myös vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa sekä tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät luetaan asunnottomiksi. (Tilastokeskus
2011.) Ympäristöministeriön (2007, 6) asettaman työryhmän selvityksessä ”Nimi ovessa” painotetaan, että asunnottomuus ei ole yksilön ominaisuus, vaan tila, johon yksilö
on erilaisista syistä päätynyt. Asuntomarkkinoilta syrjäytymisen lisäksi, asunnoton syrjäytyy paljolti myös sosiaalisista suhteista ja yhteisöllisistä siteistä. Granfelt (1998,
49–50) tuo tutkimuksessaan esille tarpeen nähdä asunnoton yksilönä rakenteellisten tekijöiden rinnalla. Asunnottomiin ihmisiin ja heidän elämäänsä kohdentuvaa tutkimusta
hän kutsuu psykososiaaliseksi lähestymistavaksi ja katsoo, että se ja rakenteellinen lä1

Esimerkiksi ensisuojat, hoito- ja huoltokodit, psykiatriset sairaalat sekä kehitysvam-

maisten laitokset.
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hestymistapa täydentävät toisiaan, eikä kumpikaan yksin voi tavoittaa ilmiön kokonaisuutta.
Avramov (1999, 13) määrittelee asunnottomuuden sen aiheuttaneiden sosiaalisten mekanismien kautta. Asunnottomat ovat niitä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta pysyvään
henkilökohtaiseen asuntoon. Esteenä ovat tavallisesti joko taloudelliset tai sosiaaliset rajoitteet. He eivät välttämättä kykene täysin itsenäiseen elämään tarviten tukea ja apua,
vaikka eivät varsinaisesti ole laitoshoidon tarpeessa. Suurin todennäköisyys joutua asunnottomaksi on niillä, joille on kasaantunut useita ja mahdollisesti eritasoisia asunnottomuuden riskitekijöitä.
Fitzpatrickin (2005, 3; 13–14) näkemyksen mukaan asunnottomuuden määritteleminen
kasaantuneiden riskien kautta on hyödyllinen asunnottomuutta kuvailtaessa, mutta näin
ei pystytä riittävästi selittämään asunnottomuuden syntyä. Sosiaalisissa ilmiöissä tapahtuva kausaalisuus ilmenee hänen mukaansa eri suuntiin vaikuttavina tendensseinä sosiaalisten toimijoiden ja rakenteiden kautta. Eri tendenssien yhteisvaikutuksesta syyseuraussuhde voi tällöin toteutua tai olla toteutumatta. Hän pyrkii analysoimaan asunnottomuutta niin, että voisi tunnistaa erillisiä ja monimuotoisia kausaalisia reittejä asunnottomuuteen. Koska sosiaalinen rakenne on eriytynyt ja kerrostunut, hän erottaa neljän
tasoisia kausaalisia mekanismeja, jotka vaikuttavat asunnottomuuteen: 1) taloudelliset
rakenteet, 2) asuntopoliittiset rakenteet, 3) ihmisten väliset sosiaaliset rakenteet sekä 4)
yksilölliset ominaisuudet. Eri tasot vaikuttavat samanaikaisesti joko samansuuntaisesti
mutta mahdollisesti myös erisuuntaisesti, jolloin syy-yhteydet eivät ole suoraviivaisia,
vaan tavallaan suodattuvat eri tasojen kautta. Vaikka esimerkiksi valtaosa asunnottomista on köyhiä, ei köyhyys välttämättä johda asunnottomuuteen, eikä suurin osa köyhistä
ole asunnottomia. Oleellista ei niinkään ole se kuinka suuri osa köyhistä on asunnottomia, vaan se mitkä tekijät köyhyydessä vaikuttavat yllä mainittujen mekanismien kautta
niin, että ihminen joutuu asunnottomaksi.
Tutkielmassani määrittelen asunnottomuuden tilana, johon yksilö joutuu monitasoisten
sosiaalisten prosessien kautta. Rakenteelliset, institutionaaliset, sosiaaliset sekä yksilölliset tekijät vaikuttavat monitahoisessa vuorovaikutuksessa. Asunnottomuuden ymmärtäminen vaatii niiden mekanismien kuvaamista, jotka tuottavat asunnottomuutta. Tutkimuksen keskiössä ovat sosiaalisten suhteiden tasolla vaikuttavat tekijät, mutta päättelys-
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sä tulee huomioida vaikuttavien tekijöiden monitasoisuus. Lisäksi sosiaalisissa prosesseissa vaikuttavat rakenteiden ja mekanismien lisäksi aina myös sattumanvaraiset tekijät, mikä tulee huomioida. Koska mekanismit ovat tapahtumasarjoja, liittyy niihin ajallinen ulottuvuus ja näin niistä on mahdollista myös esittää narratiivi. Mekanismit voidaan
kuvata siis myös toistuvina juonirakenteina. (Ruonavaara 2008, 38–45.)
2.3

Asunnottomuus tilastojen valossa Suomessa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vuodesta 1987 kerännyt kunnilta
vuosittain tiedot asunnottomista. Kuviosta 1 nähdään, että Suomessa asunnottomuutta
saatiin valtion toimenpitein vähennettyä 1980-luvun lopulla ja vielä 1990-luvun alussakin, mutta 1990-luvun alun lama näkyy tilastossa lievänä asunnottomuuden lisääntymisenä vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Vuonna 2000 hallituksen asettama työryhmä
laati asunnottomuuden vähentämisohjelman vuosille 2001-2003. Asunnottomien määrää
saatiinkin vähennettyä, mutta asunnottomuus on taas viime vuosina jonkin verran lisääntynyt. Tämä johtuu muun muassa vähäisestä vuokra-asuntotuotannosta. Vuonna
2012 Suomessa oli asunnottomana noin 7850 yhden hengen taloutta ja noin 450 perhettä. Yksin elävien asunnottomien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta lähes kolmella sadalla ja myös asunnottomien perheiden määrä lisääntyi. Vuodesta 1987 alkavan seuranta-ajan kuluessa asunnottomuus on vähentynyt lähes puoleen.
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Kuvio 1: Asunnottomuus Suomessa 1987–2012. (Lähde ARA 2013.)
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Asunnottomuus on selvästi yleisempää miehillä, joita on lähes 80 prosenttia asunnottomista. Lähes 60 prosenttia asunnottomista on pääkaupunkiseudulla. Nuoria, alle 25-vuotiaita asunnottomista on noin joka viides. Kuviosta 2 nähdään, että nuorten asunnottomuus on vähentynyt hitaasti 2000-luvulla ja se lisääntyy herkästi taloudellisten laskusuhdanteiden myötä, kuten tapahtui vuonna 2008 ja jälleen vuonna 2011. Vuonna 2012
arvioitiin, että noin 2000 nuorta oli vailla asuntoa. (ARA 2012, 4.)
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Kuvio 2: Alle 25-vuotiaiden asunnottomien arvioitu määrä vuosina 2003-2012. (Lähde
ARA 2013, 4)
Maahanmuuttajien osuus yksinäisistä asunnottomista ja etenkin asunnottomista perheistä on kasvanut. Vuonna 2012 yksinäisistä asunnottomista arvioitiin olevan maahanmuuttajia lähes 20 prosenttia ja perheistä yli 40 prosenttia. (ARA 2013, 4.) Ei kuitenkaan
pidä unohtaa, että yhteisenä piirteenä kaikilla asunnottomilla on heikko taloudellinen
asema (Jokinen & Juhila 1991, 4). Henkilökohtaiset kriisit ja vastoinkäymiset eivät yhtä
herkästi vaaranna taloudellisesti hyvin toimeentulevien asumista.
FEANTSA on laatinut European Typology on Homelessness and Housing Exclusion
(ETHOS) nimellä kulkevan typologian yhteiseurooppalaiseen käyttöön. Tavoitteena on
kehittää asunnottomuusilmiön ymmärtämistä ja mittaamista Euroopassa niin, että löydettäisiin yhteinen käsitteistö ja mittaristo tilastointiin, keskusteluun ja poliittiseen kehitystyöhön. Typologiassa 13 toimintaluokkaa ja 24 elämäntilannetta liittyvät neljään laajempaan luokkaan ”ulkona asuminen”, ”asunnon puuttuminen”, ”epävarma asuminen”
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ja ”puutteellinen asuminen”, joiden kautta asunnottomuus määrittyy prosessiksi eikä
staattiseksi tilaksi. (Edgar 2009, 6–7; 22; 73.)
Vuodesta 2008 ARA on kerännyt vuosittain poikkileikkaustiedot pitkäaikaisasunnottomista marraskuun puolivälissä. Vuonna 2012 oli kuntien selvitysten mukaan yksin elävistä asunnottomista reilu 30 prosenttia pitkäaikaisasunnottomia. ARA määrittelee pitkäaikaisasunnottomuuden siten, että ”pitkäaikaisasunnoton on henkilö, jonka asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli
vuoden mittaiseksi tai asunnottomuutta on esiintynyt toistuvasti viimeisen kolmen vuoden aikana”. Turussa yksinäisiä asunnottomia oli vuonna 2012 kaupungin arvion mukaan kaikkiaan 224. Näistä pitkäaikaisasunnottomia oli 149 ja vähennystä edelliseen
vuoteen oli 4 henkilöä. (ARA 2013, 3–7; 13.) Käytännön mukaan asumis- ja päihdepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä lähettää tiedustelun sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteisiin, jotka ilmoittavat tiedot omaan asiakaskuntaansa kuuluvista asunnottomista.
Turun tiedoissa vuodelta 2012 silmiinpistävää on se, että pitkäaikaisasunnottomat on
kartoitettu ainoastaan asumispalveluyksiköistä, sairaaloista ja muista laitoksista. Tiedoissa ei ole lainkaan ensisuojassa, ulkona tai tilapäisesti sukulaisten, tuttavien luona tai
majoitusliikkeissä asuvien pitkäaikaisasunnottomien lukuja. Vapautuvia vankeja oli tilastoitu asunnottomaksi vuonna 2012 vain yksi, kuten edellisenäkin vuonna. Kuitenkin
esimerkiksi Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan, jopa kaksi kolmasosaa vapautuvista
vangeista on ilman asuntoa.(Dyb 2009, 821). ARA:n aloitteesta tehdyn selvityksen mukaan tilastoidut asunnottomuuslukemat ja pitkäaikaisasunnottomien määrä voisivat olla
suuremmat, jos kunnissa kartoitettaisiin asunnottomuutta systemaattisemmin. Pitkäaikaisasunnottomuuden määritelmä on nykyisellään liian tulkinnanvarainen ja määrittämistä koskeva ohjeistus epäselvä. (Pitkänen 2010, 9.)
2.4

Pitkäaikaisasunnottomuuden riskit

Avramov (1999, 5–9) tarkastelee asunnottomuutta riskien kautta. Keskeisiä asunnottomuuden riskejä ovat makrotasolla yhteiskunnan syrjäyttävät rakenteet, välittävällä tasolla sosiaalisten verkostojen puute ja mikrotasolla yksilölliset tekijät eli henkilökohtainen
haavoittuvuus. Tässä lähestymistavassa yhdistyvät niin rakenteelliset, kuin yksilötason
tekijät. Asunnottomuus on prosessi, jota tulee ymmärtää monitasoisesti ja kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ovat juuri edellä mainitut asuntomarkki-
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noiden mekanismit, joita seuraa kohtuuhintaisten asuntojen puute. Lisäksi sosiaaliturvan
sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden puutteet ja tiettyjä ryhmiä syrjivät juridiset ja
sosiaaliset rakenteet vaikeuttavat asunnon saantia. Sosiaalisia verkostoja ovat mm. perhe, ystävät, naapurusto, vertaisryhmät, erilaiset alakulttuuriset ryhmät ja ylipäätään epäviralliset sosiaaliset suhteet. Henkilökohtaisiin riskitekijöihin kuuluu asuminen lastenkodissa, vankilassa, psykiatrisessa sairaalassa tai muussa laitoksessa elämän varrella,
perheen sisäiset ongelmat, koulun keskeyttäminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Asunnottomuutta tutkittaessa tulee tunnistaa niin makrotason, välittävän tason,
kuin mikrotason mekanismeja. Tutkimuksen haasteena on tunnistaa riskien lisäksi niitä
monitahoisia reittejä, joiden kautta riskitekijät toteutuessaan aiheuttavat asunnottomuutta. Riskitekijät aiheuttavat harvoin asunnottomuutta yksinään, vaan eri tasoilla vaikuttavat tekijät tai joidenkin tekijöiden puute, aiheuttavat yhdessä asunnottomuuteen johtavan prosessin. ( Avramov 2001, 22; Fitzpatrick 2005, 11.)
Pitkäaikaisasunnottomat ovat se asunnottomien ryhmä, jonka asunnottomuus on pitkittynyt ja kroonistunut tai uhkaa kroonistua siksi, että tavanomaiset asumisratkaisut eivät
tämän ryhmän kohdalla toimi. Pitkäaikaisasunnottomuus määritellään juuri asunnottomuuden pitkittymiseen liittyvien riskien kautta. Erityisiä pitkäaikaisasunnottomuuden
riskejä ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, neurologiset vammat, taipumus väkivaltaisuuteen, rikollisuus, vankilasta vapautuminen ja velkaantuminen. Asunnontarvitsijoiden yksilöllisistä tarpeista lähteviä asumisratkaisuja ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla ja pitkäaikaisasunnottomat jäävät usein ulkopuolelle silloinkin, kun kyse
on asunnottomille tarkoitetuista asunnoista. (YM 2007, 6–7.)
Asuntopolitiikan kentässä pitkäaikaisasunnottomat ovat pääosin sellaisten selektiivisten,
aktiivisten asuntopoliittisten toimien kohteena, joilla on tavoitteena turvata heikoimmassa asemassa olevien ja erityistä huomiota tarvitsevien ryhmien asuminen. Aktiivisen
asuntopolitiikan rooli yhteiskunnassa on viime vuosikymmeninä vähentynyt ja markkinoiden rooli on vahvistunut. Tästä on seurannut asuntojen hintojen nousua ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puutetta. (Juurinen & Virtanen-Olejniczak 2008, 142.)
Pitkäaikaisasunnottomista on käytetty myös ”vaikeasti asutettava” -käsitettä, jolloin
huomio kiinnitetään siihen, ettei yksilöllä ole kykyä asua niissä asumismuodoissa, joita
asumispalvelujärjestelmä tarjoaa, vaan hänen katsotaan tarvitsevan erityistä tukea. Tai-
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nion (2009, 34–38) mukaan vaikeasti asutettavaksi määrittyy asunnoton, jolla on sekä
päihde- että mielenterveysongelmia ja jonka sairaudentunto ja hoitomotivaatio arvioidaan palvelujärjestelmän taholta alhaiseksi. Erityisryhmäajattelun vaarana on se, että
palvelujärjestelmän toimimattomuus ja puutteet jäävät asunnottoman henkilökohtaisten
ominaisuuksien varjoon. Esimerkiksi henkilöt, joilla on samanaikaisesti sekä päihdeongelma että jokin päihdeongelmasta riippumaton mielenterveyden häiriö, tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa, jolloin päihdeongelmaa ja mielenterveyden häiriötä hoidetaan samanaikaisesti. Tämä ei useinkaan ole palvelujärjestelmästä johtuen mahdollista. (Aalto
2008.) Kun henkilöllä on niin kutsuttu kaksoisdiagnoosi eli esimerkiksi päihdeongelman lisäksi jokin muu somaattinen sairaus tai mielenterveysongelma, riski sille, että
hoitojärjestelmä estää avuntarvitsijan hoitoon pääsyn, kasvaa merkittävästi. Mitä enemmän ongelmia ja mitä heikompi toimintakyky ihmisellä on, sitä heikommat mahdollisuudet hänellä on saada hoitoa ja tukea. (Toiviainen 2008, 160–166.)
Suomessa kuten muissakin länsimaissa, pitkäaikaisasunnottomien yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat päihdehäiriöt. Laajassa länsimaita koskeneessa selvityksessä todettiin, että lähes 40 prosenttia asunnottomista kärsii joko alkoholi- tai huumeriippuvuudesta. (Fazell & Khosla & Doll & Geddes 2008, 1675; Tainio 2009, 38 .) Ruotsissa on
arvioitu, että yli 60 prosenttia asunnottomista kärsii päihderiippuvuudesta ja merkittävällä osalla on sekä päihderiippuvuus että muita mielenterveyden ongelmia. (Olsson &
Nordfeldt 2008, 159). Riippuvuudeksi päihteiden käyttö muodostuu, kun käyttö hallitsee elämää ja muut elämänsisällöt ovat päihteiden käytölle alisteisia. Käyttöä leimaa jatkuvuus, toistuvuus tai pakonomaisuus, vaikka siitä seuraa niin terveydellisiä kuin sosiaalisia haittoja. Etenkin nuorilla aikuisilla miehillä päihdehäiriöt ovat Suomessa muuta
väestöä yleisempiä. Vuonna 2001 oli 21–35 -vuotiaista miehistä noin 21 ja naisista noin
7 prosenttia kärsinyt päihdehäiriöistä jossain elämänsä vaiheessa. (Latvala 2011,
25–30.)
Päihteiden käyttö on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viime vuosikymmeninä. Noin
90 prosenttia suomalaisista käyttää alkoholia ja Suomi on noussut alkoholinkulutuksessa Pohjoismaiden kärkijoukkoon. Kuviosta 3 nähdään, että kulutus on lisääntynyt tasaisesti 1960-luvulta lähtien. Vuoden 1969 alusta keskioluen myynti vapautettiin kauppoihin ja kahviloihin, mikä näkyy selkeänä kulutuksen lisääntymisenä. Vuoden 2004 alkoholiveronalennus ja tuontirajoitusten poistaminen lisäsi kulutusta entisestään. Vuonna
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2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 100-prosenttisena alkoholina 10,0 litraa asukasta kohti. (THL 2011, 1–4.)
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Kuvio 3: Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina asukasta kohti
1965–2010 (Lähde: STV; THL; Valvira)
Alkoholinkäyttö on Suomessa humalahakuista ja eniten juova kymmenen prosenttia
väestöstä juo noin puolet kaikesta kulutetusta alkoholista. Vain alle 18-vuotiaiden nuorten humalajuominen on jonkin verran vähentynyt. (Karlsson & Virtanen 2010, 20–21.)
Huumausaineiden käyttö oli Suomessa vähäistä ennen 1960-luvun jälkipuoliskoa, jolloin se lisääntyi etenkin nuorten keskuudessa. Kannabis oli tuolloin käytetyin aine ja
käyttökulttuurissa painotettiin tajunnallisia vaikutuksia ja symbolisia merkityksiä. Huumekokeilut yleistyivät voimakkaasti vuosina 1967–1971, jonka jälkeen yleistymiskehitys taittui. (Hakkarainen1992, 60–61.) Huumeiden käyttö ja kokeilut lisääntyivät jälleen
1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin puhuttiin "toisesta huumeaallosta", viitaten 1960-luvun "ensimmäiseen huumeaaltoon". Käytön lisääntyminen on taittunut 2000-luvulla,
mutta on silti vakiintunut aiempaa korkeammalle tasolle. Myös Suomessa päihdekulttuuri on muuttunut ja kasvavalla osalla väestöä on jonkinlaisia omakohtaisia kokemuksia huumeista. Vuonna 2010 tehdyssä väestön kattavassa kyselytutkimuksessa noin 17
prosenttia vastanneista ilmoitti käyttäneensä jotakin laitonta huumetta joskus elämässään ja 4,5 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Vaikka huumeiden käytön lisääntyminen
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on tasaantunut yleisellä tasolla, on kehitys nuorten aikuisten miesten keskuudessa ollut
päinvastaista. Heillä etenkin kannabiksen käyttö on yleistä ja 15 prosenttia kertoi käyttäneensä sitä vuoden sisällä. Rauhoittavien lääkkeiden sekä uni- ja kipulääkkeiden väärinkäyttöä esiintyi noin 10 prosentilla nuorista aikuisista. (Hakkarainen & Metso & Salasuo 2011, 397–408; Hakkarainen & Metso 2007, 550.)
Alkoholi aiheuttaa Suomessa selkeästi eniten haittoja ja kulutuksen lisääntyessä myös
haitat ovat lisääntyneet. Alkoholi on selvästi eniten haittoja aiheuttava päihde myös
nuorten keskuudessa. (Suvisaari 2008, 18.) Vuodesta 2005 lähtien alkoholiperäiset sairaudet tai tapaturmaiset alkoholimyrkytykset ovat olleet syöpiin liittyvien sairauksien
jälkeen yleisin työiässä olevien miesten ja naisten kuolinsyy. Vuonna 2010 alkoholisairauksiin tai alkoholimyrkytyksiin kuolleita oli 2729. Huumesairauksiin ja -myrkytyksiin
kuoli 175 henkilöä vuonna 2009. (THL 2012, 22; 27–28.)
Alkoholi- ja huumekulttuuri ovat Suomessa erittäin vahvasti kietoutuneet yhteen ja
myös lääkeaineilla on sekakäytössä merkittävä rooli. Helsinkiläisten huumeiden ongelmakäyttäjien haastattelututkimuksesta selviää, että opioidipohjaisten lääkkeiden, rauhoittavien bentsodiatsepiinien sekä alkoholin ja kannabiksen sekakäyttö on haastateltujen keskuudessa hyvin yleistä. Huono-osaisuus on ylipäätään ilmeistä ja lähes puolet
huumeiden ongelmakäyttäjistä asuu puutteellisesti. (Tammi & Pitkänen & Perälä, 2011,
47–52.) Pitkittynyt asunnottomuus aiheuttaa niin psyykkistä kuin somaattista oireilua ja
voi tätä kautta myös lisätä päihteiden käyttöä (Tainio 2009, 37). Vuodesta 1987 lähtien
on Suomessa tehty joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva, yhden vuorokauden kestävä päihdetapauslaskenta. Vuoden 2007 laskennassa asunnottomien osuus
oli pysynyt suhteellisesti edellisen laskennan tasolla, kahdeksassa prosentissa, ja kaikissa laskennoissa on noussut esiin päihdeongelmaisten huono-osaisuus. Päihteistä riippumattomat mielenterveysongelmat olivat yleisiä ja asunnottomilla vielä yleisempiä kuin
muilla. (Nuorvala & Huhtanen & Ahtola & Metso, 2008, 661–662.) Päihderiippuvuus
lisää riskiä joutua asunnottomaksi, mutta toisaalta asunnottomuus itsessään saattaa lisätä
päihteiden käyttöä.
Päihdehäiriöiden lisäksi on toki muitakin pitkäaikaisasunnottomuuden riskitekijöitä.
Esimerkiksi kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut järjestetään niin, että tarjonta määrää kysyntää, eikä näin voida puhua aidosti yksilöllisten tar-
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peiden mukaan järjestetystä asumisesta tai yksilöllisesti räätälöidyistä palveluista. Tällöin henkilöt joilla on monitahoisia, palvelujärjestelmän sektorirajat ylittäviä, palvelutarpeita, koetaan haasteellisina. Esimerkiksi kehitysvammaiset, joilla on mielenterveysongelmia tai sekä mielenterveys- että päihdeongelmia, saattavat jäädä palveluiden ulkopuolelle järjestelmän puutteiden vuoksi. (Harajärvi 2009, 52.)
Myös maahanmuuttajat ovat alttiita pitkäaikaisasunnottomuudelle. Maahanmuuttajien
asunnottomuuden taustalta löytyy osin erilaisia syitä verrattuna valtaväestöön. Häätöjä,
vuokravelkoja sekä päihde- ja mielenterveydenhäiriöihin liittyviä syitä on asunnottomuuden taustalla harvemmin kuin valtaväestöllä. Sen sijaan maahanmuuttajat kokevat
vuokra-asuntomarkkinoilla herkästi syrjintää ja myös riittävän suurten perheasuntojen
saaminen on vaikeaa. Sosiaaliset verkostot ovat usein maahanmuuttajilla vahvat, mikä
toisaalta on henkinen voimavara, mutta voi myös altistaa asunnottomuudelle. Näin on
etenkin silloin, kun maahanmuuttajat hakeutuvat sosiaalisten verkostojensa houkuttelemina kasvukeskuksiin, joissa asuntoja on vähemmän tarjolla. Myös pyrkimys integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan voi johtaa asunnottomuuteen kun työn perässä muutetaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Osa maahanmuuttajista tarvitsee tukea, niin suomalaiseen asumiskulttuuriin sopeutumisessa, kuin erilaisten hallinnollisten asioiden hoitamisessa. (Rastas 2002, 40–41; 62.)
Erityinen pitkäaikaisen asunnottomuuden riski on vapautuvilla vangeilla. Suuri osa vankilaan joutuneista on jo lähtökohtaisesti vailla asuntoa, päihdehäiriöistä kärsivistä yli
puolet. Vapautuessa asuntotilanne on entistäkin huonompi, mikä johtuu niin sosiaalisen
asuntotuotannon riittämättömyydestä, kuin vapautuvien vankien henkilökohtaisista riskitekijöistä, etenkin päihdehäiriöistä. Granfelt (2003) arvioi, että kriminalisoituneet narkomaanit, jotka lähes poikkeuksetta ovat myös köyhiä, työttömiä ja pahoin velkaantuneita, ovat yksi syrjityimmistä asumispalveluita tarvitsevista ryhmistä. Asumisen porrasmalli, jossa asunnoton etenee kuntouttavan työn tukemana portaalta toiselle, epäonnistuu yleensä jo ensimmäisessä eli asuntolavaiheessa. Jos asuntoloiden kuntouttavan
työn resursseihin, niin tilojen kuin henkilöstön osalta ei riittävästi panosteta, pysyvät ne
pikemminkin säiliöinä, joihin kerääntyy psykososiaalisista ongelmista kärsivien ihmisten joukko. (Granfelt 2003, 7–9; 28–29; Dyb 2009,821.) Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelman yhtenä tavoitteena onkin se, että vuoteen 2015 mennessä asuntoloiden käytöstä asunnottomien pitkäaikaiseen asumiseen luovutaan ja ne korvataan itsenäi-
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sillä asunnoilla tai tuetun asumisen yksiköillä ( YM 2011). Tässä muutosprosessissa tulisi huolehtia siitä, että niissä asumisyksiköissä, joissa kohdataan akuutissa hädässä ja
suurimmissa vaikeuksissa olevat, on myös riittävä psykososiaalisen asiakastyön ja marginaaliryhmien osakulttuurien tuntemus (Granfelt 2003, 30). Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että riskeistä huolimatta suurin osa muun muassa työttömistä, köyhistä, maahanmuuttajista tai mielenterveyden häiriöistä kärsivistä ihmisistä asuu kohtuullisesti. Vaikka pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta pystyy hoitamaan asunnottomuutta kansainvälisesti verrattuna hyvin, jää osa varsinkin niistä asunnottomista, joilla on yksilöllisiä
tuen tarpeita, yhteiskunnassa ulkopuolisiksi. (Stephens & Fitzpatrick 2007, 209-210.)
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3

SOSIAALISET SUHTEET JA ASUNNOTTOMUUS

Sosiaalisten tekijöiden merkitys ihmisen elämänkulun yksilöityneessä rakentumisessa
on korostunut. Hyvinvoinnin rakentuminen koulutuksen, työn ja perheellistymisen urissa vaatii yhä enemmän yksilöllisiä valintoja, joihin lapsuuden elinolot ja nuoruuden kokemukset vaikuttavat voimakkaasti. (Suurpää 2009, 13; 16–17.)
Paugmanin (1999, 37–40 ) tutkimuksessa ilmenee, että asunnottomuus heikentää sosiaalisia suhteita ja jos asunnottomuus pitkittyy, sosiaaliset suhteet perheeseen ja aiempiin
ystäviin katkeavat usein kokonaan. Asunnottomuuden pitkittyessä myös luottamus yhteiskunnan instituutioihin heikkenee, toivottomuus tulevaisuuden suhteen lisääntyy ja
voimavarat hupenevat välittömien tarpeiden tyydyttämiseen.
Sosiaalisten suhteiden merkitystä asunnottomuuden prosessissa on tutkittu vähän, eikä
niiden vaikutusta ymmärretä riittävästi. Perhe, muut epäviralliset sosiaaliset suhteet sekä
julkiset palvelut ovat niitä sosiaalisia instituutioita, joihin ihmisen integraatio yhteiskunnassa pitkälti perustuu. Jos ihmiseltä puuttuu voimavaroja, mahdollisuuksia tai kykyä
saada tukea näiltä instituutioilta, kasvaa syrjäytymisen todennäköisyys. Asunnottomien
on vaikeaa luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja hyödyntää julkisia palveluja. Sosiaalisten siteiden kautta asuminen liittyy laaja-alaisesti inhimilliseen toimintaan ja asunnon
puute estää ihmistä osallistumista valtakulttuurin toimintaan, on kyse sitten perhe-elämästä, työstä tai ystävyyssuhteista. (Avramovin 1999, 3–5.)
Tässä luvussa tarkastelen sosiaalisten suhteiden rakentumisen teoreettista viitekehystä
asunnottomuuden kontekstissa ja kiinnitän erityisesti huomiota sosiaalisiin suhteisiin
voimavaroina, sosiaalisen tuen ja sosiaalisen luottamuksen näkökulmasta.
3.1

Systeeminen lähestymistapa sosiaalisiin suhteisiin

Sosiaaliset suhteet ovat dynaamisia, jatkuvia ja vuorovaikutteisia. Käsitekokonaisuutena
sosiaaliset suhteet on näin ollen moniulotteinen ja muodostaa yläluokan muille käsitteille, kuten sosiaalinen verkosto, sosiaalinen inkluusio tai integraatio ja sosiaalinen tuki.
Nämä taas kuvaavat sosiaalisten suhteiden rakennetta, prosessia ja toimintoja. (Antonucci 1990, 219.) Systeeminen ajattelu lähtee siitä, että vuorovaikutustilanteissa kukaan
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tilanteessa läsnä oleva ei voi olla ulkopuolinen, vaan kaikki vaikuttavat toisiinsa (Rönkkö 2012, 8).
Sosiaalisen verkoston käsitteellä kuvataan ihmisen sosiaalisten suhteiden muuttuvaa kokonaisuutta. Seikkula (1994, 16; 21–22.) näkee sosiaalisen verkoston systeeminä, joka
rakentuu aina uudelleen vuorovaikutussuhteessa. Systeemisenä käsitteenä sosiaalinen
verkosto voidaan jakaa neljään kenttään: 1) perhe, jonka jäsenet asuvat samassa taloudessa, 2) suku 3) työ, koulu tai muut päivittäiset suhteet, 4) muut ihmissuhteet, kuten
ystävät, naapurit ja ammattiauttajat. Kenttien rajat eivät kuitenkaan ole selvät, vaan
sama henkilö voi kuulua eri kenttiin. Yksilön sosiaaliseen verkostoon kuuluvat ne ihmiset, joita hän pitää itselleen merkityksellisinä. Verkoston rakennetta voidaan lisäksi hahmottaa muun muassa sen koon tai homogeenisuuden mukaan. Tutkimuksien mukaan aikuisen verkostoon kuuluu keskimäärin 25 henkilöä. Erityisen tärkeä yksilölle on ydinverkosto, johon kuuluu noin kolmesta kuuteen henkilöä ja jonka sisällä yhteydenpito on
toistuvaa, vastavuoroista ja tunnelataukseltaan voimakkaan positiivista.
Sosiaaliset suhteet voidaan jakaa vertikaalisiin ja horisontaalisiin, sen mukaan mikä yksilön valta-asema niissä on. Auttavat, kontrolloivat ja suojelevat suhteet ovat usein vertikaalisia, jolloin toisella on enemmän tietoa ja valtaa. Horisontaalisissa suhteissa osapuolilla on samankaltaiset sosiaaliset voimavarat ja suhde on parhaimmillaan tasa-arvoinen
ja vuorovaikutus on vastavuoroista. (Ahokas 2010a, 157.) Asiakastyössä, jossa kohdataan vaikeuksissa olevia ihmisiä, suhde on lähtökohtaisesti vertikaalinen. Dialogisuudesta puhutaan, kun pyritään tasa-arvoiseen ja vastavuoroiseen työskentelytilanteeseen
yhteisen ymmärryksen löytämiseksi (Mönkkönen 2007, 86–87). Valtasuhteiden huomioiminen on oleellista, jotta sosiaalisten suhteiden merkityksiä ja kokemuksia yksilön
elämässä voi ymmärtää.
Verkoston toimijoiden välisiä suhteita voidaan luonnehtia sen mukaan kuinka tiiviisti
henkilöt ovat tekemisissä toistensa kanssa sekä kuinka hyvin ja kuinka kauan he ovat
toisensa tunteneet. Suhteita voidaan tarkastella myös siltä osin, missä määrin eri kenttiin
kuuluvat ovat samoja henkilöitä tai miten vastavuoroisuus suhteissa toteutuu. (Mo- renCross & Lin 2006, 114.) Granovetter (1973, 1361–1372) on esittänyt jaon vahvoihin,
heikkoihin ja poissaoleviin siteisiin, sen mukaan kuinka paljon aikaa henkilöt viettävät
yhdessä, kuinka intiimi ja emotionaalisesti tiivis suhde on, kuinka vahva luottamus suh-
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teessa vallitsee ja millaisia palveluksia suhteessa vaihdetaan. Tekijät ovat hänen mukaansa toisistaan riippumattomia, mutta korreloivat keskenään. Oleellista on, että vahvoilla ja heikoilla siteillä on erilaisia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. Vahvat siteet
ovat emotionaalisesti tärkeitä, mutta joissain tilanteissa heikot siteet ovat käyttökelpoisempia. Näin on esimerkiksi informaation ja uusien ideoiden välittämisessä. Esimerkiksi tietoja työpaikoista saa laajemmin heikkojen siteiden kautta, koska heikot siteet toimivat siltoina sosiaalisesti erilaisten ihmisten välillä ja mahdollistavat näin sosiaalista liikkuvuutta. Green, Tiggers ja Browne (1995, 403) esittävät kuitenkin että, esimerkiksi
työnhakutilanteessa, oleellisempaa kuin sosiaalisen siteen luonne on se, millaista sosiaalista pääomaa sosiaalisilla suhteilla on ylipäätään mahdollista saavuttaa. Alemmissa sosiaaliluokissa on heidän mukaansa mahdollista solmia yhteyksiä pääosin samaan luokka-asemaan kuuluvien kanssa, mikä rajoittaa suhteista saatavaa sosiaalista hyötyä, olivat
siteet sitten vahvoja tai heikkoja.
Päihde- ja mielenterveydenhäiriöistä kärsivien ihmisten sosiaalisissa verkostoissa on havaittu tiettyjä samansuuntaisia piirteitä. Seikkula (1994, 42) esittää kirjassaan Pattisonin
ja Pattisonin (1981) havaitsemat skitsofreniapotilaan verkoston ominaispiirteet, jotka
soveltuvat kuvaamaan myös muista vakavista mielenterveys- ja päihdehäiriöistä kärsivien verkostoja: 1) verkostot ovat kooltaan pienempiä, 2) verkostoon kuuluu usein ihmisiä, joihin suhde on lyhytaikainen, kuten hoitohenkilökunta tai potilastoverit, 3) verkostosta puuttuvat tunnetasolla merkitsevät suhteet, 4) verkostossa ei ole samanaikaisesti
tunne- ja välineellisiä suhteita, 5) verkostossa tunnekokemuksissa esiintyy ristiriitaisuutta, 6) verkoston suhteet eivät ole vastavuoroisia ja 7) verkostossa on suljettuja suhdejärjestelmiä, jotka eristävät ulkopuolisilta sosiaalisilta vaikutuksilta, kuten esimerkiksi
päihteiden käyttäjien suljetut piirit.
Sosiaalisten suhteiden mahdollistamia läheisyyden ja kiintymyksen kokemuksia saadaan läheissuhteiden lisäksi yhteisötasolla, kun yksilöt kiinnittyvät vahvoin sitein paikallisiin yhteisöihin. Viiteryhmän arvoilla ja normeilla on todettu olevan vahva vaikutus
yksilön käyttäytymiseen. Vertailun kautta yksilöllä vahvistuvat sosiaalisessa verkostossa
vallalla olevat arvot ja normit. (Berkman ym. 2000, 848–849.) Portes (1998, 15–18) painottaakin, että tiiviit yhteisölliset siteet eivät välttämättä ole yksilölle ja ympäröivälle
yhteisölle aina hyödyllisiä, vaan ne voivat johtaa myös haitalliseen ryhmäkuriin ja yhdenmukaisuuden paineeseen.
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Myös Pincusin ja Minahanin (1973, 3–5; 11) esittämä systeeminen näkemys ihmisen
voimavaroista avaa hedelmällisen näkökulman sosiaalisiin suhteisiin. Ihmisen voimavarat muodostuvat vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöön. Sosiaalinen vuorovaikutus nähdään järjestelminä, joissa toimimalla ihminen saa voimavaroja elämäänsä. Ongelmat nähdään voimavarajärjestelmien ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen toimimattomuutena ja näin sosiaalisen tilanteen eikä ihmisten ominaisuuksina. Voimavarat jaetaan 1) informaalisiin eli luonnollisiin, 2) formaalisiin eli jäsenyyteen perustuviin sekä 3) yhteiskunnallisiin voimavarajärjestelmiin. Informaaliset eli
luonnolliset järjestelmät muodostuvat perheestä, ystävistä, naapureista ja muista lähiyhteisön suhteista, ja ihminen saa näistä suhteista emotionaalista tukea sekä käytännön
apua ja neuvoja. Formaaleja järjestelmiä ovat erilaiset jäsenorganisaatiot ja yhdistykset
ja ne voivat joko tarjota jäsenilleen resursseja suoraan tai auttaa neuvotteluissa yhteiskunnallisten resurssijärjestelmien kanssa. Yhteiskunnalliset järjestelmät on puolestaan
organisoitu julkisen toiminnan kautta. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi sosiaalipalvelut, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja myös asumiseen liittyvät palvelut. Tärkeää on
kiinnittää huomio siihen, miten vuorovaikutus ihmisen ja resurssijärjestelmän välillä tapahtuu ja onko sitä, sekä siihen kuinka sosiaalisen tilanteen eri osat, siis myös yksilöiden ominaisuudet, vaikuttavat toisiinsa. Sosiaalisten voimavarojen järjestelmiä tulisikin
tietoisesti hyödyntää sosiaalisia ongelmia ratkottaessa (Raunio 2006, 50).
3.2

Sosiaaliset suhteet voimavarana

Sosiaalisten suhteiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille on alettu enenevässä määrin
tutkia 1970-luvun jälkipuolelta alkaen. Silloin esitettiin ajatus, että sosiaaliset suhteet
vaikuttavat ihmisen sairastumisalttiuteen, toimien ikään kuin puskurina elämäntilanteen
liiallista kuormitusta vastaan. (Vahtera & Uutela 1994, 1055.) Sosiaalisia suhteita mitattiin esimerkiksi ystävien ja sukulaisten määrällä, parisuhteella tai osallistumisella yhdistystoimintaan ja 1970- ja 1980-luvuilla ilmestyi useita tutkimuksia, joissa löydettiin yhteys vähäisten sosiaalisten suhteiden ja suuremman kuolleisuusriskin välillä. Myöhemmin tutkijat syvensivät lähestymistapaa kiinnittämällä huomion sosiaalisten suhteiden
laatuun ja erityisesti sosiaalisen tuen merkitykseen.(Berkman & Glass & Brissette &
Seeman 2000, 845–846.)
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Sosiaaliset suhteet ja osallistuminen ovat sidoksia, joiden kautta ihminen integroituu sosiaaliseen ympäristöönsä. Osallistuva ihminen nähdään kykenevänä ja halukkaana vaikuttamaan itselleen tärkeissä asioissa. (Särkelä 2009, 33–35.) Sosiaalinen integraatio
kuvaa yksilön ja yhteisön välistä suhdetta, sitä millaiset mahdollisuudet yksilöllä on
osallistua taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen toimintaan ja instituutioihin. Integraation vastakohtana on käytetty ekskluusion eli syrjäytymisen käsitettä.
Raunion (2006, 26–27) mukaan syrjäytymisen voi ymmärtää huono-osaisuuden kasautumiseksi, jolloin yksilöt, ryhmät tai alueet suljetaan yhteiskunnan keskeisten, integraatiota ja hyvinvointia tuottavien, instituutioiden ulkopuolelle. Käsitettä on kritisoitu
muun muassa siitä, että yhteiskuntaan kiinnittymisen on nähty tapahtuvan pääasiassa
työmarkkinoiden kautta, jolloin mahdollisuudet kiinnittymiseen yhteiskunnan muilla
foorumeilla on sivuutettu. Samalla syrjäytymistä on pyritty ehkäisemään yksilöön kohdistuvin toimenpitein sekä velvoittein ja kysymys yhteiskunnan rakenteesta ja eriarvoisuudesta on jätetty huomiotta. (Suutari 2002, 28–34.) Raunio (2006, 73–75) erottaa neljä integraation ulottuvuutta, joihin tulisi syrjäytymiskeskustelussa kiinnittää huomiota:
1) taloudellisen integraation työmarkkinoilla, 2) sosiaalisen integraation hyvinvointivaltion kautta, 3) kansalaisintegraation demokratian ja oikeusjärjestelmän kautta sekä 4) interpersoonallisen integraation perheen ja yhteisöllisyyden kautta. Tässä tutkimuksessa
pyritään huomioimaan juuri tämä yllä kuvattu integraation ja ekskluusion moniulotteisuus.
Särkelä (2009, 52; 60) selvitti tutkimuksessaan, miten huono-osaisten, muun muassa
päihteidenkäyttäjien ja asunnottomien, osallisuutta ja osallistumista on Suomessa näitä
ryhmiä koskevissa tutkimuksissa käsitelty. Vaikka tutkimuksissa oli ylipäätään melko
vähän kiinnitetty huomiota osallisuuteen, kävivät niissä ilmi molemmissa ryhmissä yleisesti esiintyvät yhteiskuntaan kuulumattomuuden tunteet. Kortteinen ja Elovainio
(2012, 158–159) käyttävät disintegraation käsitettä kuvatessaan tilannetta, jossa ihminen
sisäistää huonot elinolot ja kokemukset sekä kantaa niitä osana itseään. Nämä ihmiset
eivät välttämättä ankkuroidu yhteisöllisesti läheisiinsä ja ympäristöönsä.
Syrjäytymisen käsite on toisaalta nähty liian pysähtyneenä ja lopullisena ja sen sijaan on
alettu käyttää marginaalin käsitettä. Siinä yksilöiden yhteiskunnallinen paikka määrittyy
suhteessa keskustaan ja marginaalissa elävät ne, jotka poikkeavat elintavoiltaan, arvoiltaan tai normeiltaan keskustan vakautta ja jatkuvuutta ylläpitävästä valtavirrasta. (Hak-
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karainen 1992, 163.) Marginaalin käsite sisältää mahdollisuuden liikkeeseen, joko poispäin valtavirrasta tai sitä kohti. Marginaalissa liikutaan kaiken aikaa ja suhteelliset asemat eri elämänalueilla voivat näin olla limittäin. Jollain elämänalueella ollaan reunalla,
toisella taas lähempänä valtavirtaa.(Suutari 2002, 38–39.) Nuorisotutkimusverkoston
julkaisussa kysytäänkin, nähdäänkö nuorten syrjään jääminen liiankin yksioikoisesti
normatiivisesta elämänkulusta poikkeamisena? Eikö nuorilla ole enää oikeutta hetken
joutilaisuuteen? (Suurpää 2009, 8.)
Helne (2004, 52; 82; 176) lainaa Serge Paugmanilta sosiaalisen diskvalifikaation käsitettä pohtiessaan sitä, miten syrjäytyneet etäännytetään Toisiksi. Sekä syrjäytymisen että
marginalisaation käsite olettaa olemassa olevan normaliteetin, jonka ulkopuolelle Toiset
suljetaan. Syrjäytyneet halutaan integroida, palauttaa yhteisyyteen mutta samalla heidät
halutaan pitää etäällä. Syrjäytyminen on aina kuitenkin relationaalinen ilmiö, se syntyy
suhteessa toisiin ihmisiin, eivätkä syrjään sysätyt näin ollen voi koskaan olla täysin ulkopuolisia. Helne (2004, 9) katsookin, että syrjäytymistä tarkasteltaessa tärkeää olisi
tarkastella yhteiskunnan ja sen instituutioiden suhdetta syrjäytyneisiin ja syrjäytymiseen
eikä ainoastaan syrjäytyneitä.
Sosiaalisten voimavarojen merkitystä ihmisen elämän hallinnan tunteeseen on tutkittu
voimaatumisen tai valtautumisen käsitteen kautta. Siitonen (1999, 83–84) analysoi Suomessa käytyä keskustelua ja erottaa käsitteellisesti kaksi suuntausta. Toisessa painotetaan vahvan sisäisen voimantunteen kokemista itsestä lähtevänä prosessina, jossa voimaa ei voi antaa toiselle. Toiset tutkijat painottavat vallan merkitystä, siten että vallan
antamisen kautta ihmistä voidaan voimistaa. Osallistumisen kautta ihmisen itsemäärittely muuttuu ja toimintakyky vahvistuu, mikä edelleen vaikuttaa ympäristöön. Raunio
(2006, 52–53) puhuu ihmisen selviytymiskyvystä eli siitä, miten ihminen pystyy hyödyntämään voimavarojaan. Selviytymiskyky ei kuitenkaan yksin riitä, vaan lisäksi tarvitaan osallistumisen takaavien sosiaalisten oikeuksien toteutumista. Asunnottomuutta tutkittaessa juuri sosiaalisten oikeuksien näkökulma on tärkeä. Myös Leonardsen (2006,
3–4) katsoo, ettei valtaistumista saa sosiaalitieteissä käsittää vain yksilöä koskevaksi
prosessiksi. Yksilöillä on aina tietty sosioekonominen ja kulttuurinen asema, mikä edellyttää myös valtasuhteiden huomioimista. Hän vaatiikin valtaistumisen käsitteen politisoimista niin, että sen merkitys viittaisi yksilön yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman ja sitä kautta yksilön toimintamahdollisuuksien parantamiseen.
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Vertaisverkostoissa toimiminen on nähty yhtenä valtautumisen mahdollistajana. Vertaisuuden kokemisen kautta ihminen voi saada voimavaroja vaikuttaa elämäänsä ja olosuhteisiinsa. (Juntunen 2009, 141 .) Vertaisverkostojen historialliset juuret ovat muun
muassa työväestön yhteisöllisessä tuessa ja sosiaalisissa liikkeissä, joiden toiminta perustui tasa-arvoisuuteen, yhteisvastuullisuuteen ja solidaarisuuteen. Vertaisverkostoissa
oleellista ovat juuri horisontaaliset suhteet ja vastavuoroisuus. (Nylund 2000, 29; 34.)
Vertaisryhmässä ihminen voi solmia uusia sosiaalisia suhteita sekä kokea hyväksyntää
ja yhteenkuuluvuutta. Kun ihminen voi kokea olevansa arvokas, niin avun saajana kuin
sen antajana hänen identiteettinsä vahvistuu. (Knuuti 2007, 126–127.) Nylund (2000,
89–95) jakaa vertaisryhmät toiminnan tavoitteen perusteella, joko yksilötasolla tai yhteiskunnallisella tasolla toimiviin. Yksilötasolla muutosta haetaan juuri vahvistamalla
identiteettiä ja itsetuntoa sekä opettelemalla selviytymiskeinoja arjessa toinen toistaan
tukien. Yhteiskuntaan taas pyritään vaikuttamaan aikaansaamalla muutosta tiettyjä ryhmiä koskeviin asenteisiin, kiinnittämällä huomiota palvelutarpeisiin ja yhteiskunnallisiin
epäkohtiin sekä ylipäätään tekemällä sosiaalisia ongelmia ehkäisevää työtä. Suomessa
ryhmät ovat pääosin joko yksilötasolla toimivia tai sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla
toimivia. Juhila (2006, 85; 105–106; 131) näkee, että asianosaisuuteen perustuva niin
kutsuttu toinen tieto on tärkeää vertaisryhmissä ja että sen avulla vertaisryhmä pystyy
ottamaan käyttöön sisäisiä toisin toimimisen resursseja. Toinen tieto ja vertainen toiminta ryhmässä ikään kuin haastavat vertikaalisen asiantuntijuuden virallisessa auttamisjärjestelmässä, jossa asiakkaan näkemys on alisteinen asiantuntijuudelle. Juhila katsoo, että
myös virallinen auttamisjärjestelmä voisi hyötyä, jos se horisontaalisen yhteistyön kautta pääsisi osalliseksi tästä tiedosta.
Päihderiippuvuudesta kärsivillä on erityyppisiä vertaisryhmiä, joista tunnetuimmat lienevät AA eli Alcoholics Anonymous ja NA eli Narcotics Anonymous. Ryhmät ovat yksilötasolla toimivia toveriseuroja, joiden tavoitteena on toipumisohjelman ja vertaistuen
avulla pitää yllä päihteettömyyttä. AA- ja NA-ryhmät ovat sitoutumattomia eikä ensisijaista ole vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla, vaan toipumisen kautta liittyä takaisin yhteiskunnan valtavirtaan. (AA; NA.) Asunnottomilla vertaistoimintaa on esimerkiksi
Vailla vakinaista asuntoa ry:n piirissä. Vva ry on asunnottomien ja vapaaehtoisten
vuonna 1986 perustama valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka toimii kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja myös kansainvälisesti. Vva ry osallistui aktiivisesti esimerkiksi halli-
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tuksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämis- ja poistamisohjelman ohjelmaryhmän
työhön vuosina 2008–2011. Vapaaehtoisten lisäksi järjestössä toimii palkattua, koulutettua henkilökuntaa. Lähtökohta kuitenkin on että asunnoton ei ole Vva ry:ssä asiakas tai
auttamistyön kohde vaan aktiivinen osallistuja ja jäsen. (Vva ry.)
3.3

Sosiaalinen tuki ja luottamus

Sosiaalisten suhteiden hyvinvointia lisäävä vaikutus liitetään usein sosiaalisen tuen saamisen mahdollisuuteen ja sosiaalinen tuki nähdään yhtenä ihmisen tärkeimmistä sosiaalisista voimavaroista. Rimkus (2011, 19) määrittelee sosiaalisen tuen siten, että yksilön
lähiverkoston tai sosiaalisen verkoston jäsen pyrkii tukiessaan toimiin, jotka ovat hyödyksi yksilölle. Tukevat suhteet antavat uskoa siihen, että muut ihmiset välittävät, hyväksyvät ja auttavat tarvittaessa. Sosiaalinen tuki jaetaan yleensä neljään osa-alueeseen:
1) emotionaaliseen, 2) tiedolliseen, 3) välineelliseen ja 4) arviointitukeen. Emotionaalinen tuki sisältää rakkautta, huolenpitoa, ymmärtämistä sekä arvostamista ja sitä saadaan
yleensä lähipiiristä. Tiedollinen tuki sisältää tietojen lisäksi neuvoja, ehdotuksia ja ohjeita. Välineellinen tuki on konkreettista apua arjessa tai rahallista tukea. Arviointituki auttaa päätöksenteossa, antaa tarkoituksenmukaista palautetta ja vahvistusta sekä mahdollistaa sopivan sosiaalisen vertailun. Kaikki sosiaaliset suhteet eivät tarjoa sosiaalista tukea. Joistakin suhteista voi saada moneen osa-alueeseen kuuluvaa tukea kun taas toiset
suhteet saattavat tukea vain tiettyä rajatumpaa aluetta. Emotionaalinen, tiedollinen ja arviointituki ovat myös usein limittäisiä, eikä niitä voi aina selvästi erottaa toisistaan.
(Berkman ym. 2000, 848.)
Sosiaalisessa tuessa leimallista on siis se, että tukea annettaessa antaja pyrkii tietoisesti
auttamaan tuen saajaa. Tukea annetaan, koska tuen antaja joko välittää tai tuntee vastuuta, saa itselleen hyötyä tai on sellaisessa sosiaalisessa roolissa, joka velvoittaa auttamaan. Sosiaalisen tuen antamisessa ja saamisessa pidetään tärkeänä vastavuoroisuutta.
Jos toisen osapuolen voimavarat eivät riitä vastavuoroisuuteen, jää tuki yksipuoliseksi.
Nämä yksisuuntaiset suhteet voivat kuormittaa tuen antajaa ja ne voivat olla tuen antajalle jopa haitallisia. (Vahtera & Uotila 1994, 1057.) Huomion arvoista onkin, että vaikka sosiaalinen tuki jo terminä johdattaa ajattelemaan tuen positiivia vaikutuksia, sosiaalisilla suhteilla ja sosiaalisella tuella voi olla myös haitallisia vaikutuksia (Antonucci,
1990, 214).
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Se millainen suhde toiseen ihmiseen on, määrää pitkälle tuen pyytämistä ja saamista.
Riitaisessa suhteessa apua ei herkästi pyydetä, eikä oteta vastaa. Ylipäätään on monia
syitä, miksi ihmiset eivät halua ottaa vastaan tukea. Ihminen voi esimerkiksi kokea, ettei
tarvitse tukea ja toisten huolehtiminen aiheuttaa ahdistusta. Sosiaalisen tuen vastaanottaminen voi olla vastenmielistä, jos tuen saaja kokee jäävänsä kiitollisuuden velkaan tai
kokee itsetuntonsa kärsivän. Vaikka tuki sinänsä olisi tarpeellista, voi tuen saamiseen
liittyä leimaavia tai häpeää aiheuttavia käytäntöjä. Tuen saaja voi myös arvioida että
saatavilla oleva apu ei ole tarkoituksenmukaista tai riittävää. Mahdollista on sekin, että
saadulla tuella on samanaikaisesti sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. (Vangelisti 2009, 41–42.)
Sosiaalinen tuki muodostuu vastaanotetusta ja koetusta tuesta. Vastaanotettu tuki voidaan jaotella sen mukaan, mistä lähteestä tuki on saatu. Lähisuhteet ovat usein yksi tärkeimmistä tuen lähteistä. Valinnaista tukea voi saada ystäviltä, tuttavilta ja sukulaisilta
ja ammatillista tukea yhteiskunnallisilta instituutioilta. Tutkiessaan huumeiden käytön
lopettaneiden elämäntapaa ja toipumista, Knuuti (2007) erotti lisäksi vertaistuen erilliseksi tuen lähteeksi, koska osalla toipuvista sen merkitys oli suuri. Esimerkiksi NA-ryhmissä koettiin voimakasta yhteenkuuluvuutta ja ryhmä toimi kenttänä, jossa harjoiteltiin
sosiaalisia taitoja sekä rakennettiin sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta omaa identiteettiä. Tuen saamisessa sosiaalisten suhteiden laatu, niiden vastavuoroisuus ja monipuolisuus olikin merkittävämpi tekijä kuin sosiaalisen verkoston laajuus. (Knuuti 2007, 116;
127.) Knuutin (2007, 117–122) tutkimuksessa juuri lähiverkoston tuen merkitys tuli
esille. Parisuhteessa saatu tuki oli tärkeää, mutta toisaalta parisuhteen ongelmatilanteet
saattoivat altistaa retkahduksille. Etenkin jos myös kumppani oli toipuva käyttäjä, koettiin ristiriitaa; toisaalta samanlainen tausta yhdisti, toisaalta se oli riski. Toipumiseen
huumeriippuvuudesta kuluu olennaisena osana suhteiden korjaaminen läheisiin. Etenkin
lapsille aiheutettuja vahinkoja yritettiin hyvittää siinä määrin kuin se oli mahdollista ja
lapset olivat merkittävä kannuste jaksamaan eteenpäin. Läheisten luottamus täytyi ansaita uudelleen aiempien pettymysten jälkeen. Se vaati aikaa, mutta koettiin hyvin tärkeäksi. Myös omaiset olivat usein hakeneet jaksamiseensa tukea vertaistuesta tai vapaaehtoistoiminnasta.
Koettu sosiaalinen tuki kertoo siitä, millainen subjektiivinen kokemus tuen saajalla on
tukea antavista suhteistaan, onko hän saatuun tukeen tyytyväinen ja luottaako hän sii-
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hen, että apua saa kun sitä tarvitsee. (Rimkus 2011, 23) Koettu tuki näyttäisikin olevan
lähellä sosiaalisen luottamuksen käsitettä, jonka myös on havaittu olevan yhteydessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa.
Sosiaalinen luottamus liittyy käsityksiin siitä, miten ihmiset yleisesti käyttäytyvät suhteessa toisiinsa; vaikuttavatko ennakoitavissa olevat yhteiset arvot ja säännöt käyttäytymiseen, vai ohjaako käyttäytymistä laskelmointi ja oma etu. ( Kortteinen & Tuomikoski
1998, 102–103.) Luottamus voidaan jakaa ihmisten väliseen luottamukseen sekä instituutioihin kohdistuvaan luottamukseen. Elämässä saadut kokemukset toisten ihmisten
tai instituutioiden toiminasta joko lisäävät tai vähentävät koettua luottamusta samoin
kuin kokemukset sosiaalisen tuen saamisesta joko vähentävät tai lisäävät koettua sosiaalista tukea.(Bijlsma-Frankema & Costa 2005, 261–262; Rimkus 2011, 24). Niin sosiaalisen luottamuksen kuin sosiaalisen tuen kokemukseen vaikuttavat myös yksilön psyykkiset ominaisuudet, jotka puolestaan ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa ympäristöön.
Jo varhainen sosialisaatio lapsuudessa määrää sitä, miten luottamus sisäistetään. Tukevassa ympäristössä kasvava ja kehittyvä yksilö sisäistää sosiaalisen tuen mallin, johon
kuuluu niin toisten tukeminen kuin tuen saaminen ja vastaanottaminen. Hän kokee näin
ympäristönsä ylipäätään turvallisena ja ystävällismielisenä ja luottaa, että toisten ihmisten toiminta ja käytös on enemminkin itselle hyödyksi kuin haitaksi. (Bijlsma-Frankema
& Costa 2005, 261; Rimkus 2011, 21–22; Kortteinen & Tuomikoski 1998, 58.)
Kortteinen ja Tuomikoski (1998, 58–60; 173; 178) ovat tutkineet pitkäaikaistyöttömyyden sosiaalisia seurauksia. He havaitsivat työttömien olevan sekä fyysisesti että psyykkisesti työssä olevia sairaampia, eikä yhteys selity sillä että sairaat valikoituisivat työttömiksi. Erityisesti epäluottamuksen kokeminen altisti työttömiä sairauksille. Tutkijoiden
mukaan jo lapsuuden huonot kasvuolosuhteet tuottavat sosiaalista epäluottamusta ja
tämä taas keskimääräistä suurempaa haavoittuvuutta aikuisuudessa. Kannattelevat yhteisölliset siteet ovat heikompia sosioekonomisen asteikon alapäässä ja koettu epäluottamus on vahvasti yhteydessä alhaiseen yhteiskunnalliseen asemaan. Toistuvat nöyryytyksen kokemukset yhdessä psyykkisen haavoittuvuuden kanssa johtavat menestystä ihannoivassa kulttuurissa häpeään, mikä puolestaan lisää fyysistä ja psyykkistä haavoittuvuutta.
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Ilmosen (2000, 173–175) mukaan luottamus on sosiaalinen voimavara, joka on hyödyllinen etenkin epävarmoissa tilanteissa. Luottamus on yleensä aidoimmillaan tutussa sosiaalisessa verkostossa, jolloin on mahdollista arvioida verkoston muita toimijoita. Sosiaalinen luottamus vahvistaa vuorovaikutusta verkostoissa, mikä puolestaan vahvistaa
vastavuoroisuuden normeja. Yleisellä yhteiskunnallisella tasolla tarvitsemme yhteiskunnallisia käytänteitä ja menetelmiä, joiden varassa luottamus voi yleistyä. Alamme luottaa instituutioihin, kun saamme hyviä kokemuksia niiden toiminnasta ja edustajista. Instituutioiden auktoriteetin legitiimisyys jaetaan muiden, meille tuntemattomienkin, ihmisten kanssa. Tämä puolestaan vahvistaa yleistä luottamusta.
Sosiaalinen luottamus auttaa selviytymisessä kun taas sosiaalinen epäluottamus on merkittävä osatekijä huono-osaisuuden syvenemisessä. Epäluottamus vie ihmisen kehään,
jossa epäluuloinen ja vihamielinen käyttäytyminen herättävät vastaavasti epäluuloisuutta ympäristössä. Näin sosiaalisiin suhteisiin luottamuksensa menettäneistä tulee entistäkin haavoittuvampia ja he päätyvät kasaantuviin vaikeuksiin. (Kortteinen j& Elovainio
2006, 335–340. )
Tässä tutkimuksessa sosiaalisia suhteita tarkastellaan sosiaalisen verkoston ja voimavarajärjestelmien näkökulmasta. Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen kokonaisuus,
olemassa olevien suhteiden laatu sekä mahdollinen sosiaalisten suhteiden puute nähdään
ihmisen sosiaalisiin voimavaroihin ja selviytymiskykyyn oleellisesti vaikuttavana tekijänä. Erityisesti huomio kiinnitetään sosiaalisen tuen ja sosiaalisen luottamuksen tai niiden puutteen kokemuksiin. Pitkäaikaisasunnottomuutta tarkastellaan siis sosiaalisen
tuen ja luottamuksen näkökulmista. Voimavarajärjestelmien huomioimisella tarkastelu
kiinnittyy yksilön lisäksi myös institutionaaliseen tasoon. Keskiössä ovat pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdeongelmia kokeneiden miesten omat kokemukset.
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4

ASUNNOTTOMUUS NUOREN AIKUISEN ELÄMÄSSÄ

Ihmisen ikä on sosiaalitieteissä paljon käytetty muuttuja. Kronologiset ikämääreet ovat
kuitenkin yksipuolisia ja käsitykset siitä, missä iässä esimerkiksi nuoruus loppuu ja aikuisuus alkaa, vaihtelevat. Iän tarkastelu voidaan jakaa toisaalta kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti määräytyneiden ikäkäsitysten tarkasteluun ja toisaalta yksilöllisen, henkilökohtaisen ja kokemuksellisen iän tarkasteluun. (Rantamaa 2001,
49–52.).
Aikuisuuden käsite on muuttunut kun nuoret elävät aikuisuuden kynnyksellä pidempään. Nuoruus voidaan jakaa karkeasti varhaisnuoruuteen, keskinuoruuteen sekä myöhäisnuoruuteen. Tarkkoja jakoja on mahdotonta tehdä, koska nuoren kehitys tapahtuu
hyvin yksilöllisellä tavalla. Nuoruuden voidaan ajatella kestävän nykyisin hyvinkin pari
vuosikymmentä ja usein sitä pidetään leimallisesti siirtymänä lapsuudesta aikuisuuteen.
(Nurmi 1995, 256–257.)
Tässä luvussa tarkastellaan nuorta aikuisuutta elämänvaiheena, johon sisältyy muutosten myllerrystä. Tutkimuksen näkökulma kohdentuu kronologisen iän lisäksi sosiaaliseen ja persoonalliseen ikään. Sosiaalinen ikä viittaa yksilön elämänvaiheisiin tai sosiaaliseen asemaan yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sosiaaliset roolit kytkeytyvät tiettyihin
ikävuosiin luoden sosiaalisen mallin, jonka mukaan yksilön elämänkulun oletetaan etenevän. Elämänkulku näyttäytyy tällöin siirtyminä rooleista toisiin. Sosiaalisen iän tarkasteluun liitetään usein juuri elämänvaihemalli. Persoonallinen ikä määräytyy sen sijaan sen mukaan, miten yksilö itse kokee edenneensä omassa elämänprojektissaan.
(Rantamaa 2001,58–63.) Lisäksi luvussa tarkastellaan sosiaalisten suhteiden erityistä
merkitystä nuoruudessa ja esitellään aiempia tutkimuksia siitä, millaiset tendenssit vaikuttavat siihen, että nuori joutuu asunnottomaksi.
4.1

Nuori aikuisuus elämänvaiheena

Havighurst (1955, 257–267 ) esitti jo 1950-luvulla teorian eri ikävaiheisiin kuuluvista
kehitystehtävistä. Nuoren aikuisen kehitystehtäviksi hän katsoi puolison valinnan ja yhteiselon opettelun, perheen perustamisen ja kodin hoitamisen, työelämään siirtymisen
sekä ylipäätään itsenäisen roolin omaksumisen yhteisössä. Näiden tehtävien kautta nuori
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aikuinen ottaa vastuun elämästä. Levinson, Darrow, Klein, Levinson ja McKee (1988,
6–7; 17–23; 84–87) käyttävät elämänkausi-käsitettä tutkiessaan amerikkalaisten miesten
aikuistumista. Käsite viittaa elämään syntymästä kuolemaan johtavana prosessina, jossa
eri kaudet seuraavat toisiaan. Kaikki ihmiset käyvät heidän mukaansa elämässään läpi
tietyt kehitykselliset vaiheet, vaikka samanaikaisesti jokaisella on myös yksilöllinen elämänkulku. Tutkijat jakavat ihmisen elämän neljään kauteen: 1) lapsuuteen ja nuoruuteen, 2) varhaiseen aikuisuuteen, 3) keski-ikään ja 4) myöhäiseen aikuisuuteen. Ihminen
kulkee kaudesta toiseen siirtymän kautta, jonka aikana ikäkaudelle tyypillinen elämänrakenne lujittuu. Tutkijoiden erityisenä mielenkiinnon kohteena oli juuri nuoruudesta aikuisuuteen kehittyminen. Varhainen aikuisuus ajoittuu ikävuosiin 18–45. Tämän vaiheen aikana ihminen etsii paikkansa yhteiskunnassa tehden tärkeitä ihmissuhteita, ammattia ja elämäntyyliä koskevia ratkaisuja. Varhaista aikuisuutta leimaavat eri roolien ja
elämäntyylien kokeilu sekä arvojen ja käsitysten muutokset kun aikuistuva nuori rakentaa identiteettiään. Erityisen merkittävä on kolmenkymmenen ikävuoden siirtymäkausi,
joka ajoittuu ikävuosien 28–33 välille. Silloin ihminen punnitsee siihen asti elettyä elämäänsä ja kokee vielä mahdolliseksi muuttaa epätyydyttävää elämänkulkua. Siirtymä on
monille henkisesti raskas ja voidaan puhua jopa kolmenkympin kriisistä. Tämän tutkimuksen aineisto painottuu juuri tähän ikäryhmään.
Arnett (2004, 3) katsoo, että viimeisten vuosikymmenten aikana nuoren aikuisuuteen
siirtyminen on pidentynyt oleellisesti, kun koulutus on lisääntynyt ja perhe perustetaan
aikaisempaa vanhempana, jos ollenkaan. Tärkeänä hän pitää erityisesti nuorten asenteissa tapahtuneita muutoksia. Aikuisuus ei kaikilta osin enää houkuttele nuoria, vaan aikuisuuden velvoitteet ja vastuut nähdään myös ikävinä ja pelottavinakin. Osa nuorista haluaa pitkittää lopullista aikuisuuteen siirtymistä. Nuori aikuinen -termi on Arnettin mukaan epämääräinen, koska sitä on käytetty tutkimuksissa hyvin eri merkityksissä. Hän
myös katsoo, että termi viittaa aikuisuuden jo saavuttaneisiin yli kolmekymppisiin. (Arnett 2004, 19–21.) Hän käyttää käsitettä kehittyvä aikuisuus elämänvaiheesta, jolloin
puberteettivaihe on ohi, mutta nuori ei vielä ole kiinnittynyt aikuisuuteen. Niin Yhdysvalloissa kuin muissakin läntisissä ja jälkiteollisissa maissa tässä iässä olevat nuoret
ovat vapaampia kuin aiemmin kokeilemaan ja etsimään omaa elämäntapaansa. Kehittyvää aikuisuutta leimaa hänen mukaansa identiteetin etsintä, epävakaisuus ja minäkeskeisyys. Monet mahdollisuudet ovat avoimina nuorelle. Yhdysvalloissa nuoret pitävät ai-
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kuisuuden mittana itsenäistä taloudenpitoa, päätöksentekoa sekä vastuunkantoa tekemisistään ja tähän aikuisuuteen liitettyyn, sinänsä hyväksyttyyn malliin halutaan astua
myöhemmin. (Arnett 2004, 8–9; 208–209.) Näkemys tuo vahvasti esille nuoren aikuisen
valintoja tekevänä toimijana kulttuurisesti muuttuneessa yhteiskunnallisessa ympäristössä, mutta monet rakenteelliset tekijät, kuten yhteiskunnallinen epätasa-arvo, jäävät huomiotta.
Nuorten aikuisuuteen siirtymisen haasteita voidaan tarkastella myös yhteiskunnallisen
muutoksen näkökulmasta. Esimerkiksi Giddensin (1991) ajatukset jälkimoderniin yhteiskuntarakenteeseen siirtymisen vaikutuksista ihmisen identiteetin rakentumiseen ja
sosiaalisten suhteiden muotoutumiseen ovat mielenkiintoisia. Giddens (1991, 80–84;
185–187) esittää, että siirtyminen jälkimoderniin yhteiskuntaan on merkinnyt ihmisen
elämänkulun vapautumista traditioiden ja tapojen vallasta. Traditioiden mielivaltaisuus
korvautuu tieteellä, joka on varmaa vain kunnes se vääräksi todistetaan. Tämä vaatii
kaikkien auktoriteettien jatkuvaa kyseenalaistamista. Yksilö joutuukin elämässään moninaisten ja jatkuvien valintojen eteen ilman traditioihin pohjautuvaa perustaa näiden
valintojen tueksi. Identiteetti muotoutuu yksilön päivittäisistä elämäntyylillisistä käytännöistä ja valinnoista. Identiteetti on hauras, koska se muotoutuu ja näin myös uusiutuu
jatkuvana reflektiivisenä prosessina jokapäiväisissä elämänkokemuksissa. Elämäntyylin
valintaan ja luomiseen vaikuttavat toki esimerkiksi viiteryhmän roolimallit tai sosioekonomiset olosuhteet, mutta yhtä kaikki yksilö on pakotettu tekemään valinnat itse. Myös
ihmisen sosiaaliset suhteet, kuten siteet puolisoon tai ystäviin, ovat pitkälti valinnan
kautta syntyneitä. Autenttisten lähisuhteiden merkitys perusluottamuksen lähteenä korostuu, mutta niihin on sisäänrakennettuna ristiriita; nämäkin suhteet ovat valintoja ja
suhde on pysyvä vain niin kauan kuin molemmat osapuolet saavat siitä tyydytystä. Näin
läheisyys toiseen ihmiseen saattaa itse asiassa aiheuttaa enemmän psyykkistä levottomuutta kuin palkitsevuutta.
Galland (1995; teoksessa Puuronen 2006, 161) tuo puolestaan esiin, että eurooppalaisten nuorten siirtymät ikävaiheesta seuraavaan eivät tapahdu enää kitkatta, vaan nuoret
voivat joutua vuosiakin kestäviin rajatilanteisiin. Tällöin esimerkiksi työttömän nuoren
taloudellinen riippuvuus vanhemmista voi jatkua kuten lapsena, vaikka hän toisaalta
elää jo riippumattoman aikuisen elämää.
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Bauman; (2002, 168; 172–195) näkee työn merkityksen muuttuneen ratkaisevasti modernista jälkimoderniin yhteiskuntarakenteeseen siirryttäessä. Pääoman ja työn keskinäinen riippuvuus on vähentynyt pääoman globaalin liikkuvuuden ansiosta. Pääomalle ei
ole enää välttämätöntä, ainakaan samassa määrin kuin aiemmin, huolehtia työvoiman
uusintamisesta ja työttömien reservin pitämisestä valmiustilassa hyvinvointivaltion keinoin. Työmarkkinoilla hallitsee joustavuuden eetos, mikä on johtanut lyhyiden ja määräaikaisten työsuhteiden yleistymiseen. Epävarmuus on vallalla ja rutiininomaisten töiden
tekijät ovat heittopusseja, jotka on helppo korvata. Samalla lojaalisuus työpaikkaa kohtaan vähenee, koska työhön ei ole tällöin mielekästä kiintyä tai omistautua. Työttömyydestä on hyvinvoivissa maissa tullut rakenteellista. Vaikka uusia töitä tulee, entisiä katoaa aina enemmän, eikä töitä riitä kaikille. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien elämä on tullut haavoittuvammaksi mutta vaikutus heijastuu myös työssä oleviin. Ennakoimattomasti heilahtelevat markkinat, kilpailukyvyn ja tehokkuuden paineet saavat aikaan
sen, ettei kukaan voi tuntea itseään korvaamattomaksi tai oloaan turvalliseksi. Epävarma
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne opettaa ihmisen näkemään maailman kertakäyttöisenä, ihmisineen kaikkineen. Kun pitkäaikaista turvaa ei ole, ei myöskään ole houkuttelevaa uhrata yksityistä etua ryhmän hyväksi tai uhrata välitöntä tyydytystä kaukaisempien
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Juuri nuorten asema työmarkkinoilla on heikoin. International Labour Office (ILO) raportoi maailmanlaajuisen työttömyysasteen olevan 15–24 -vuotiaiden kohdalla 12,6
prosenttia vuonna 2010. Suurin lisäys nuorten työttömyydessä on tapahtunut kehittyneiden talouksien ja EU:n alueella, joissa nuorisotyöttömyys lisääntyi 2007 vuoden 12,4
prosentista 18,2 prosenttiin vuonna 2010. Lisäksi myös niiden nuorten määrä on lisääntynyt, jotka ovat joko kokonaan tippuneet työmarkkinoilta tai jotka ovat viivyttäneet
siirtymistään työmarkkinoille. (ILO 2011, 13; 27.)
Nuori aikuinen -termin on myös nähty kuvaavan enemmänkin elämäntapaa ja maailmankuvaa kuin tarkkaa ikävaihetta. Nuori aikuinen -termi onkin kronologisesti määritetty eri tutkimuksissa hieman eri tavoin. Kansanterveyslaitoksen (KTL) Terveys 2000
-tutkimuksessa määritellään nuoret aikuiset 18–29 -vuotiaiksi (Aromaa & Koskinen
2002, 3). Tutkiessaan nuorten aikuisten toimeentulo-ongelmia Kauppinen (2008, 78)
määritteli nuoret aikuiset 18–30 -vuotiaiksi. KTL:n vuonna 2008 tekemässä nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdehäiriöitä kartoittavassa tutkimuksessa ikäryhmä määri-
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tellään 20–35 -vuotiaiksi (Suvisaari 2008, 18). Juridisesti nuorilla tarkoitetaan alle 29vuotiaita (Nuorisolaki 2006/72, 2§).
Tässä tutkimuksessa nuori aikuisuus määritetään ikäryhmään 18–35 -vuotiaat. Nuoresta
tulee 18-vuotiaana täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Täysi-ikäisyys antaa nuorelle juridisia oikeuksia mutta sälyttää myös vastuun elämänkulusta nuorelle itselleen. Kronologisesti ja pitkälti myös juridisesti nuoresta tulee tällöin aikuinen mutta psykologisesti
nuoret kypsyvät yksilölliseen tahtiin. Aikuisuuteen siirtyminen ja itsenäistyminen ovatkin osalla nuoria vaikeutuneet ja prosessi pitkittynyt muun muassa huonon työllisyystilanteen, päihdeongelmien ja asunnottomuuden vuoksi. Aikuistuminen kestää näillä nuorilla hyvinkin 35 vuoden ikään.
4.2

Sosiaalisten suhteiden merkitys nuoren elämässä

Yksilön käsitys itsestään muodostuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten
kanssa. Lapsuudessa sisäistetyt arvot ja ihanteet, sekä muiden antama palaute toimivat
peileinä, joista haetaan suuntaa toiminnalle ja määritellään itsetuntoa. Perhe ja muut pitkäaikaiset ystävyys- ja ihmissuhteet pitävät yllä yksilön identiteettiä ja suojaavat vieraantumiselta. Varhaisilla lapsuuden kokemuksilla on nähty olevan myöhempiä kokemuksia pysyvämpi merkitys, mutta myös nuoruus on nähty tärkeänä kautena, jolloin
omaa arvoa suhteessa muihin arvioidaan. Ihmiset eroavat toisistaan sen suhteen kuinka
paljon he painottavat arvioissaan sisäisiä kriteerejään ja toisaalta muiden ihmisten reaktioita mutta nuoruudessa ystävyyssuhteiden merkitys persoonallisuuden ja identiteetin
kehittymiselle joka tapauksessa korostuu. (Lahikainen 2010, 127–132.)
Yksilö vahvistaa minäkäsitystään ryhmäjäsenyyksien kautta. Yksilö luokittelee eli kategorioi kuuluvansa ryhmään, yhteisöön tai joukkoon, johon hän samastuu ja kokee yhteyttä. Kategoriointi mahdollistaa yksilölle asemansa määrittelyn sosiaalisessa ympäristössä vertailemalla itseä muihin kategorioihin kuuluvien kanssa. Tällaisia sosiaalisia
identiteettejä on yksilöllä useita ja tietyssä tilanteessa tietty sosiaalinen identiteetti korostuu. Osa sosiaalisista identiteeteistä on annettuja, mutta osa myös valittavissa esimerkiksi ammatinvalinnan, harrastusten tai muun toiminnan kautta. (Ahokas 2010b,
220–223.)
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Nuorilla sosiaalisten suhteiden merkitys itseymmärryksen kehittymiselle on suuri, ja
nuorilla aikuisilla näiden merkitys korostuu, kun itsenäiset valinnat elämässä tulevat
ajankohtaisiksi. Sosiaalinen tuki auttaa vaikeuksissa sekä antaa rohkaisua ja opastusta
arjen valinnoissa. Sosiaalisten suhteiden kautta nuori tulee osaksi yhteisöään, ja vuorovaikutuksessa muihin hän saa tietoa ja mahdollisuuden arvioida sekä ymmärtää kokemuksiaan. Jos nuori kokee olevansa yhteisössään ulkopuolinen, luottamus omiin kykyihin heikkenee, eikä hän myöskään pysty luottamaan toisiin. (Cotterell 2007, 5–8; 113;
257–259.)
Nurmi (1997, 270) katsoo, että defensiivisen toiminnan kielteinen kehä, voi liittyä myös
toverisuhteisiin. Peritty taipumus sosiaaliseen arkuuteen voi johtaa kielteiseen suhtautumiseen sosiaalisiin tilanteisiin. Sosiaalinen vetäytyminen voi johtaa yksinäisyyteen ja
kielteiseen palautteeseen tovereilta. Tämä saattaa altistaa masentuneisuudelle, mikä
puolestaan vahvistaa vetäytyvää käyttäytymistä.
Suutari (2002) on tutkinut nuorten sosiaalisia verkostoja palkkatyön marginaalissa. Hän
kritisoi näkemystä, jossa työmarkkinoilta sivussa olevat nuoret kategorisoidaan muista
irrallaan eläväksi ryhmäksi, jolla ei ole merkityksellisiä kiinnikkeitä ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkimuksen kohteena olevien nuorten sosiaaliset verkostot koostuivat erityisesti lapsuuden perheestä, sukulaisista sekä ystävistä ja kavereista. Nämä siteet olivat
tiiviitä ja loivat mahdollisuuksia sosiaaliseen tukeen sekä mielekkääseen osallisuuteen.
Lapsuuden perheen kannattelu oli sekä materiaalista että emotionaalista, kun taas ystävät ja kaverit ylläpitivät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisivät yksinäisyyttä. Luottamus ja läheisyyden kokemus oli sosiaalisen integraation perusta myös marginaalissa.
Hyvinvointivaltion instituutioihin tukeutuminen ei ollut nuorille vapaa valinta, vaan taloudellisen selviytymisen määräämä pakko. Suurin osa nuorista koki kuitenkin tuen hakemisen oikeutenaan ja suhtautui saatuun tukeen välineellisesti, marginaalissa selviytymisen resurssina. Osalle nuorista miehistä tuen pyytäminen oli riippuvuuden osoitus ja
uhkana itsenäisyydelle, joskin hyvinvointivaltion perusturvaan tukeutuminen koettiin
lähipiiriin tukeutumista parempana vaihtoehtona. Naisilla sitoutuminen vastavuoroisiin
sosiaalisiin velvoitteisiin näytti olevan helpompaa ja myös verkostot olivat laajempia.
Valtavirtaan kiinnittymisen kannalta marginaalin verkostojen tuki oli riittämätöntä, etenkin jos verkoston elämäntapa rikkoi valtavirran normeja. (Suutari 2002, 66–80.)
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Vuoden 2012 nuorisobarometrin mukaan 15–29 -vuotiaiden nuorten keskuudessa yhteenkuuluvuutta tunnetaan eniten perheeseen. Perheen asema on aiemmista vuosista hieman heikentynyt mutta on yhä hyvin vahva. Ainakin melko kiinteästi perheeseen tuntee
kuuluvansa yli 90 prosenttia nuorista. Käyttämäänsä nettiyhteisöön koki kiinteästi kuuluvansa lähes joka toinen nuori, mikä kertoo internetin vahvistuvasta merkityksestä.
(Myllyniemi 2012, 14; 34.) Tässä tutkimuksessa nettiyhteisöt on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle siten, että aktiivisesti niiden käyttöön ei ole kiinnitetty huomiota, vaan tutkimuksen kohteena ovat henkilökohtaiset sosiaaliset suhteet.
Suomessakin on alettu kiinnittää huomiota eriarvoisuuden kasvuun ja sen vaikutukseen
yhteiskunnan toimivuuteen ja eheyteen. Tuloeroilla on suuri vaikutus sosiaalisiin suhteisiin ja ihmisten asemaan yhteiskunnassa. Lähes kolmasosa suomalaisista kuuluu heikoimman elämänlaadun ryhmään, ja tästä joukosta merkittävä osa on 18–24 -vuotiaita
työttömiä nuoria. (Vaarama 2011, 16–22.) Kortteinen ja Elovainio ( 2012, 153–165)
ovat analysoineet vuoden 2012 nuorisobarometrin aineistoa huono-osaisuuden periytymisen näkökulmasta. He tarkastelevat erityisesti sitä, millä tavalla huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle. Etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa on käyty keskustelua
niin kutsutusta riippuvuuskulttuurista. Riippuvuushypoteesin mukaan lapset ja nuoret
oppivat perheessä, miten sosiaaliavustuksilla voi elää, ja ajattelu on lähentynyt jopa sellaista tulkintaa, että huono-osaiset olisivat itse syyllisiä ahdinkoonsa. Kortteinen ja Elovainio (2012, 154–165) painottavat, että rakenteet ja opittu käyttäytyminen ovat yhteydessä keskenään. Oleellista on jäsentää ihmisen ajattelua ja toimintaa niin, että voidaan
ymmärtää, miksi näennäisesti samanlaisissa rakenteellisissa oloissa toiset selviytyvät ja
toiset taas eivät.
Vuoden 2012 nuorisobarometria varten haastateltiin nuorten lisäksi osaa nuorten vanhemmista ja näin saatiin aineisto, joka mittasi yhteisöllistä disintegraatiota sekä nuorilta
että vanhemmilta. Aineiston kvantitatiivinen analyysi osoitti, että yhteisöllinen disintegraatio periytyy vahvasti vanhemmilta lapsille. Perheen taloudellinen asema on yhteydessä nuoren kokemukseen perheen sisäisestä psykososiaalisesta ilmapiiristä, mikä taas liittyy vahvasti nuoren sisäistämään sosiaaliseen disintegraatioon. Psykososiaalinen ilmapiiri vaikuttaa perheissä kaikilla sosioekonomisilla tasoilla samalla lailla mutta heikkoon taloudelliseen asemaan liittyy keskimääräistä suurempi vakavien vaikeuksien ja
ongelmien riski, mikä puolestaan vaikuttaa ilmapiiriin. Nuoren sosiaalistumisen kautta
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sosiaalisen kanssakäymisen arvot, normit ja tulkintakehykset sisäistyvät ja hän integroituu yhteisöönsä. Nuori, joka on oppinut luottamaan ja nojaamaan lähipiiriinsä, selviytyy
vastoinkäymisistä tämän sosiaalisen kannattelun avulla. Sen sijaan nuori, joka on oppinut ettei kehenkään kuitenkaan voi luottaa, kokee toimivansa yksin keskellä kovaa ja
laskelmoivaa maailmaa, hyötyjen ja etujen tavoittelun sekä markkinoiden armoilla. Näiden nuorten tapa ajatella ja tulkita ympäristöään tuottaa vihamielistä käyttäytymistä,
mikä puolestaan aiheuttaa muiden taholta torjuntaa. Tällainen kehä voi käynnistyä jo
lapsuudenkodin sosiaalistumisprosessissa.
Nuorten informaaleja sosiaalisia suhteita pidetään usein nuorten asunnottomien kanssa
työskentelevien taholta enemmänkin haittatekijänä, vaikka niiden merkitys tunnustettaisiinkin. Mayock ja Vekic (2006, 32) tunnistivat tutkimuksensa perusteella yhdeksi nuoria asunnottomuudelle altistavaksi tekijäksi epäsuotuisat vertaissuhteet sekä käytöshäiriöt. Lähes aina taustalla oli samanaikaisesti myös vaikeuksia vanhempien tai huoltajien
kanssa. Toisaalta asunnottomuus muokkaa nuoren ystävyyssuhteita. Osa aiemmista koulu- tai naapurustoystävistä jää usein pois, koska nuori saattaa kokea itsensä erilaiseksi
aiempien ystävien seurassa. Toisten asunnottomien nuorten kanssa kuitenkin koetaan
yhteisyyttä samojen kokemusten pohjalta, mikä taas saattaa vain vahvistaa erilaisuuden
tunnetta muissa ystävyyssuhteissa. (Robinson 2008, 99–101.) Asunnottomien nuorten
sosiaalisia suhteita toisiin nuoriin on tutkittu kuitenkin vähän, vaikka nämä suhteet ovat
nuoren elämässä merkittäviä, kuten aiemmin on todettu.
4.3

Nuorten polkuja asunnottomuuteen

Nuorten asunnottomuus alkoi länsimaissa lisääntyä 1980- ja 1990 -luvun laman jälkeen.
Ennen lamaa asunnottomuuden ajateltiin koskevan enää vanhempia, alkoholisoituneita
miehiä. Selityksiä kasvuun haettiin toisaalta nuorten yksilöllisistä ominaisuuksista ja
toisaalta yhteiskunnan rakenteellisista tekijöistä. Tutkimuksessa on kuitenkin siirrytty
tarkastelemaan nuorten asunnottomuutta kokonaisvaltaisemmin. Nuoret nähdään valintoja tekevinä yksilöinä, joiden elämää yksilöllinen tausta ja yhteiskunnan rakenteet
muokkaavat. (Robinson 2008, 39–42; Hutson & Liddiard, 23–24.)
Kaikilla ei aikuisuuteen siirtyminen tapahdu vaikeuksitta. THL:n vuosina 2003–2005 tekemän tutkimuksen mukaan mielenterveys- ja päihdehäiriöistä oli kärsinyt jossain elämänsä vaiheessa noin 40 prosenttia nuorista aikuisista. Häiriöillä oli vahva yhteys mata-
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laan peruskoulutustasoon ja työttömyyteen. (Suvisaari 2008, 19.) Nuorten aikuistumiseen kuuluu myös itsenäinen asuminen. Suomessa nuoret muuttavat kotoa itsenäisesti
asumaan varhain, toisin kuin eteläisessä Euroopassa. Suomessa varsinkin kaupungeissa
nuoret asuvat itsenäisesti yhä nuorempina. (Nikander 2009.) Lehtonen ja Salonen (2008,
107–108) jaottelevat mahdollisesti asunnottomuuteen johtavia kriittisiä vaiheita nuoren
itsenäistyessä seuraavasti: siirtyminen vanhempien luota omaan asuntoon, siirtyminen
koulutukseen ja sitä kautta työelämään sekä siirtyminen esimerkiksi lastensuojelulaitoksesta itsenäiseen elämään.
Oman asunnon löytyminen voi olla nuorelle hankalaa. Suomen asuntokanta on hyvin
omistusasuntovaltainen, mutta vuokra-asuminen on juuri nuorten tarvitsema asumismuoto (SVT 2008). Vuokrasäännöstelyn purkamisen (1993–1995) jälkeen vuokrat ovat
nousseet selvästi ja myös asumismenojen osuus tuloista on noussut (Ilmonen & Hirvonen & Manninen, 2005, 34). Nuorten asunnottomuudesta on todennäköisesti merkittävä
osa piiloasunnottomuutta, mikä tarkoittaa että nuoret asuvat tilapäisesti ystävien tai sukulaisten luona. Piiloasunnottomuus ei näy tilastoissa ja voi olla hyvinkin pitkäaikaista.
Asuntoloihin ja yömajoihin nuoret eivät helposti hakeudu. (Hannikainen & Kärkkäinen
1997, 42–43.)
Koulutukseen tai työelämään siirtyminen on tullut nuorille vaikeammaksi. Vuonna 2008
15–29-vuotiaita nuoria oli täysin työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella noin 60
000. Nämä nuoret eivät myöskään ole työttöminä työnhakijoina, eläkkeellä, varusmiespalveluksessa eivätkä perhevapailla. Työttöminä työnhakijoina oli yli 50 000 nuorta. Jos
nuorella ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, kasvaa riski jäädä työttömäksi tai täysin
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Miehistä noin 17 prosenttia ja naisista noin 11 prosenttia
oli vuonna 2008 ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 30 vuoden iässä. Asunnottomista
30-vuotiaista yli puolet oli täysin työmarkkinoiden sekä koulutuksen ulkopuolella. Heidän kohdallaan asunnottomuudesta on vaikeaa siirtyä takaisin koulutukseen tai työelämään. (Myrskylä 2011, 10–12; 55; 71.) Vaikka tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneiden määrää on jonkin verran saatu vähennettyä, oli se vuonna 2009 yhä yli viisi prosenttia koulutuksessa olevista (SVT 2011). Nuorten aikuisten asunnottomuuden,
etenkin pitkäaikaisasunnottomuuden, taustalla on usein taloudellinen huono-osaisuus ja
asunnottomuus on yhteydessä korkeaan nuorisotyöttömyyteen (Hutson & Liddiard
1994, 50). Vuonna 2009 nuorten aikuisten toimeentulotukiasiakkaiden osuus kasvoi voi-
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makkaasti (THL 2010, 2). Toimeentulotukilain (1412/1997, 10§) muutos (1172/2010)
heikensi entisestään työttömien koulupudokkaiden taloudellista asemaa, kun tuli mahdolliseksi leikata 18–25 -vuotiaiden toimeentulotuen perusosaa 20–40 prosenttia, jos ilman ammatillista koulutusta oleva nuori kieltäytyy koulutuksesta tai keskeyttää sen.
Merkittävällä osalla asunnottomista nuorista on lastensuojelutausta (Hutson & Liddiard
1994, 6). Suomessa lastensuojelulain jälkihuoltovelvoite turvaa lastensuojelulaitoksesta
itsenäistymässä olevan 18-vuotiaan asumista. Järjestämisvelvollisuus päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. (Lehtonen & Salonen 2008, 104.) Asunnottomien
nuorten taustaa selvitettäessä tulee kuitenkin tarkastella menneisyyttä pidemmällä aikavälillä, eikä vain siirtymää laitoksesta itsenäiseen asumiseen (Robinson 2008, 30). Helsingissä 18–25 -vuotiaista, sukulaisten ja tuttavien luona asuvista toimeentulotukea hakeneista nuorista 60 prosentilla oli lastensuojelutausta. Osuus olisi mahdollisesti ollut
suurempikin, jos myös Helsinkiin muuttaneiden taustat olisivat olleet tiedossa. (Josefsson 2007, 90.)
Erityisen riskialttiita asunnottomuudelle ovat ne nuoret, joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia. Hutsonin ja Liddiardin (1994, 66-67) mukaan asunnottomien nuorten
päihteiden käyttöä on liioiteltu mediassa ja on vaikeaa erottaa, onko päihteiden käyttö
asunnottomuuden syy vai seuraus. Joka tapauksessa itsenäistymässä oleva nuori, jolla
on päihdeongelma, on asuntomarkkinoilla erityisen huonossa asemassa.
Hutson ja Liddiard (1994, 124–127) hahmottelevat nuorten asunnottomuuden jatkumon,
joka prosessinomaisesti voi viedä nuorta yhä syvemmälle asunnottomuuteen. Alkuvaiheessa on usein kyse perheen sisäisistä ristiriidoista, jolloin nuori muuttaa joko ystävien
tai sukulaisten luo tai jopa omilleen. Tässä vaiheessa suuri osa nuorista saa asiat kuntoon tavalla tai toisella. Keskivaiheessa nuoret asuvat erilaisissa väliaikaisissa asumismuodoissa ja työssäkäynti tai opiskelu vaikeutuu. Mitä pitempään tämä väliaikaisasumisen vaihe kestää, sitä vaikeammaksi käy paluu ”normaalin” asumisen piiriin. Myöhäisessä vaiheessa asunnottomuus on jo pitkittynyt, ja nuoret voivat käyttää ensisuojien tai
asuntoloiden palveluita. Heillä saattaa esiintyä myös rikollista käyttäytymistä ja lisääntyvää päihteidenkäyttöä. Tutkijat kuitenkin painottavat, että todellisuudessa nuoret liikkuvat edestakaisin eri vaiheiden välillä.
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Fitzpatrick (2000, 15–17; 80) kuvaa tutkimuksessaan nuorten asunnottomuuden eri polkuja, joissa nuorten asumisratkaisut, sosiaaliset suhteet perheeseen ja aiempaan sosiaaliseen ympäristöön sekä avun ja tuen tarve vaihtelevat. Hän painottaa, että koska sosiaalinen vuorovaikutus sekä kiintymyksen tai ulkopuolisuuden kokemus on nuorille merkittävää, nuorten kokemusta asunnottomuudesta voidaan arvioida vain, jos huomioidaan
nuorten sosiaaliset verkostot ja ymmärretään niiden luonne. Vaikka asunnottomilla nuorilla on usein taustalla vaikeita ristiriitoja ja väkivaltaakin perheessä, useimmilla yhteydet perheeseen säilyivät. Nuoret kokevat saavansa niin taloudellista kuin henkistä tukea
perheeltä ja erityisen tärkeä on suhde äitiin ja sisaruksiin. Yleensä suhteet perheeseen
katkeavat kokonaan vain jos taustalla on hyvin vaikeita lapsuuden traumoja. Nuoren
asunnottomuuden alkuvaiheessa sosiaaliset suhteet asunnottomuutta edeltäneisiin ystäviin yleensä säilyvät, vaikka nuoret kokevat asunnottomuutensa hävettäväksi ja leimaavaksi. Asunnottomuuden pitkittyessä ja syvetessä nuorten ystävyyssuhteet muuttuvat
niin, että nuori on pääasiassa tekemisissä muiden asunnottomien nuorten kanssa. Tämä
on huolestuttavaa kun ajatellaan nuoren mahdollisuuksia integroitua takaisin yhteiskuntaan. Asunnottomat nuoret kokevat tarvitsevansa materiaalisen avun lisäksi myös henkistä tukea julkisista palveluista, mutta toimivan asiakassuhteen rakentuminen nuoren
kanssa vaatii työntekijältä pitkäjänteistä luottamuksellisuutta. Nuoret kokevat sosiaalityön herkästi leimaavaksi ja yksityisyyttä loukkaavaksi. (Fitzpatrick 2000, 93–98;
112–113.)
Robinsonin (2008, 54; 86–92) mukaan nuorten asunnottomuutta tutkittaessa ei ole riittävästi selvitetty asunnottomuuteen johtaneita syitä ja kuultu itse asunnottomia nuoria.
Vasta viime vuosina tutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota siihen, miten nuoret
itse näkevät tilanteensa ja miten heitä voisi auttaa eteenpäin. Nuoret asunnottomat ovat
heterogeeninen ryhmä, mutta vaikeudet perheen kanssa ovat eräs tärkeä syy, jonka nuoret itse kertovat syyksi kotoa lähtöönsä ja asunnottomuuteen. Yleensä nuoret muuttavat
itsenäistymisvaiheessa edestakaisin kodin ja itsenäisen asumisen välillä, mutta asunnottomille nuorille tämä ei ole ristiriitojen vuoksi mahdollista. Kuitenkin siteet perheeseen
säilyvät eliniän, eikä niitä voi helposti korvata. Tutkimuksessa ilmeni, että perheen ja
sukulaisten antama tuki oli ristiriidoista huolimatta yhtä tärkeää kuin ystäviltä tai viranomaistaholta saatu tuki.
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Hannikaisen ja Kärkkäisen (1997, 13–15) tutkimuksen mukaan Suomessa asunnottomuus uhkaa etenkin työttömiä nuoria, joilla on toimeentulovaikeuksia. Pääosin nuorten
asunnottomuus on kuitenkin lyhytaikaista ja liittyy erilaisiin elämänmuutoksiin. Perheja kasvuympäristö vaikuttavat nuoren taustalla ja ristiriidat sekä toimeentulovaikeudet
perheessä lisäävät asunnottomuuden riskiä. Päihde- ja mielenterveyshäiriöitä esiintyy
usein asunnottomilla nuorilla, mutta sitä, onko asunnottomuus syy vai seuraus, on vaikea selvittää. Oletettavaa onkin, että vaikutus toimii molempiin suuntiin.
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5

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1

Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen lähestymistapa

Kun pyritään tunnistamaan niitä kehityskulkuja, jotka johtavat siihen, että ihminen joutuu asunnottomaksi, myös sosiaalisten suhteiden tasolla vaikuttavat tekijät tulee huomioida. Kuten edellä on kuvattu, suojaavat sosiaaliset suhteet usein yksilöä vastoinkäymisissä, mutta ne saattavat myös aiheuttaa yksilölle erityistä haavoittuvuutta. Tämän
tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää niitä pitkäaikaisasunnottomuuden prosessissa vaikuttavia tendenssejä, jotka koettujen sosiaalisten suhteiden, erityisesti sosiaalisen tuen ja
sosiaalisen luottamuksen tasolla vaikuttavat tutkimuksen kohteena olevien nuorten aikuisten miesten elämässä. Suhteuttamalla saatuja tuloksia aiempaan tutkimukseen, voidaan mahdollisesti löytää tulkintoja siitä, miten sosiaaliset suhteet vaikuttavat yleisemminkin asunnottomuuden prosessissa. Tätä kautta tavoitteena on herättää ajatuksia myös
siitä, millaista tukea ja apua palvelujärjestelmän tulisi pitkäaikaisasunnottomille nuorille
aikuisille miehille tarjota.
Tutkimuskysymyksiä ovat:
1. Millaisia sosiaalisia suhteita näillä pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdeongelmia
kokeneilla nuorilla aikuisilla miehillä on ja miten ne koostuvat suhteessa voimavarajärjestelmiin?
2. Millaisina kehityskulkuina ja juonirakenteina sosiaalinen tuki ja luottamus ilmenevät näiden pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdeongelmia kokeneiden nuorten
aikuisten miesten kertomuksissa sosiaalisista suhteistaan?
Kysymyksessä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullinen tutkimusote sopii
sosiaalisten suhteiden kokemuksen tutkimiseen, koska siinä lähestytään tutkimuskohdetta kokonaisvaltaisesti. Aineistoa tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti suhteessa elämäntilanteeseen. Tavoitteena on paikantaa tutkittaville kokemuksellisesti keskeisiä ja merkityksellisiä ilmiöitä sosiaalisten suhteiden laajasta kentästä. (Hirsijärvi &
Remes & Sajavaara 2008, 159–160.)

43

Tutkimuksen tiedonmuodostuksen tapaa ohjaa kriittisen realismin viitekehys. Sosiaalinen todellisuus nähdään tutkimuksessa monitahoisena, kerrostuneena ja muutettavana,
avoimena systeeminä (Ekström 1992, 115). Rakenteellinen ympäristö asettaa ihmisen
toiminalle rajoja ja ehtoja, mutta ei määrää sitä. Ihmisellä on kyky intentionaaliseen toimintaan ja näin kyky saada aikaan muutoksia ympäristössään. Mutta myös rakenteet,
sosiaaliset suhteet ja psyykkiset prosessit aiheuttavat muutosta. Todellisuus ei rajaudu
ulkoisiksi rakenteiksi, mutta ei myöskään ole vain yksilön tuottamaa tai rakennu pelkästään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yhteiskunnalliset rakenteet, yksilö ja vuorovaikutus ovat kaikki todellisuuden osa-alueita, joita tarkastellessa tulee huomioida lisäksi
ajallisuus. (Kuusela 2006, 92–101; Ekström 1992, 115.) Sosiaalitieteissä pätee kriittisen
realismin mukaan taipumuksiin eli tendensseihin perustuva lainomaisuuden käsite. Ihmismielen ja sosiaalisen todellisuuden rakenteet luovat tietyssä kontekstissa toteutuvia
tendenssejä ja riskejä. Sosiaalisessa todellisuudessa voivat samaan aikaan vaikuttaa sekä
nämä tendenssit että ihmisen harkittu toiminta. (Niiniluoto 2006, 38–39.) Kriittisen realismin näkökulmasta sosiaalisen todellisuuden ilmiöitä voidaan selittää näiden tilanteessa vaikuttavien tendenssien avulla. Tällöin ilmiön kuvaaminen ja selittäminen eivät ole
erillisiä asioita, vaan kysymykseen ”miksi” vastaaminen vaatii vastaamista myös kysymyksiin ”mitä” ja ”miten”. (Ruonavaara 2008, 39–40.)
Kriittinen realismi tuo yksilön vastuuta ja aktivoitumista korostavassa ajassa esille näkemystä rakenteiden vaikutuksista ihmisen elämään, unohtamatta kuitenkaan toimijoiden
mahdollisuutta muuttaa ja uudistaa rakenteita. Ihmisen suhde rakenteisiin on keskeinen.
Rakenteet voivat joko mahdollistaa ihmisen toimintaa tai estää sitä. Ne ovat sekä ihmisen toiminnan lähtökohta että sen tulosta. (Pekkarinen & Tapola-Haapala 2009, 184;
200; Bhaskar 2001, 216–217.) Kun sosiaalitieteissä muodostetaan olettamus tendessien
vaikutuksesta jossain sosiaalisen elämän alueella, olettamusta voidaan myös testata
vaikkakaan ei aina kvantitatiivisesti. Oleellista on se, millainen selitysvoima olettamuksella on ja miten hyvin se auttaa ymmärtämään ilmiötä. (Bhaskar 2001, 228.)
Pitkäaikaisasunnottomuuden tila kehittyy ajassa. Sen syntyyn vaikuttavat niin yhteiskunnan rakenteelliset tendenssit kuin asunnottoman yksilöllinen sosiaalinen tilanne, ja
yksilölliset riskitekijät. (vrt. Mäntysaari 2006, 142–143.) Tämän tutkimuksen keskiössä
on pyrkimys ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen tasolla vaikuttavia, erityisesti so-
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siaalisen tuen ja luottamuksen kokemuksiin nivoutuvia, asunnottomuutta generoivia kehityssuuntia.
5.2

Tutkimuksen aineisto ja aineistonkeruun menetelmä

Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat kymmenen Turun katkaisuhoitoasemalla 2 hoidossa kesällä 2011 tai kesällä 2012 ollutta nuorta aikuista miehestä, joilla on kokemuksia pitkäaikaisasunnottomuudesta. Kaikilla on siis asunnottomuuden riskitekijöistä ainakin päihdeongelma. Lisäksi miehillä oli myös muita henkilökohtaisia riskitekijöitä, kuten esimerkiksi laitossijoituksia ja mielenterveyshäiriöitä. Näin kohdejoukko edustaa
niitä asunnottomia, joiden asuttaminen on koettu palvelujärjestelmän taholta usein vaikeaksi. Katkaisuhoitoasemalle hoitoon hakeutuneista nuorista aikuisista pyydettiin haastatteluun niitä, joilla oli kokemuksia pitkäaikaisasunnottomuudesta. Aineisto muodostuu
siis kymmenestä haastattelusta, jotka kestivät 21–94 minuuttia, keskimäärin 56 minuuttia.
Haastattelu soveltuu hyvin laadullisen ja etenkin kokemuksen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi. Sen avulla voidaan tavoittaa niitä subjektiivisia merkityksiä, joita sosiaalisilla suhteilla on haastateltaville. Lisäksi haastattelu sopii hyvin myös tutkimuksen
kohderyhmän tutkimiseen, koska haastattelussa kysymyksiä voi selventää ja syventää
sekä motivoida haastateltavia kertomaan kokemuksistaan. (Hirsijärvi & Hurme 2008,
35–36.) Haastattelussa haastateltavat tulkitsevat elämänsä tapahtumia, jakavat ja reflektoivat kokemuksiaan sekä hakevat tulkinnoilleen sosiaalista vahvistusta. Niin elämässä
kuin kerronnassa oleellista on suhde toisiin ihmisiin. Vaikka kertomukset ovat tulkintoja
todellisuudesta, ne eivät ole mielikuvituksen tuotetta vaan ankkuroituvat ulkopuoliseen
todellisuuteen. Ihminen toimii ja kertoo tarinaansa kulttuuristen ja sosiaalis-materialististen ehtojen asettamissa rajoissa. (Hänninen 2000, 22; 25.) Koska haastattelu on tutkijan ja tutkittavan välistä vuorovaikutusta, molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa.
Haastattelu tapahtuu tutkijan aloitteesta ja tutkija johdattelee haastattelun kulkua. Haastattelun voi toteuttaa eri tavoin lähtien siitä, millaista tietoa haastattelulla on tarkoitus tavoittaa. Haastattelutyypit voi jakaa sen mukaan, kuinka paljon haastattelija ohjaa haastattelua. Strukturoidussa haastattelussa kysymysten muotoilu, järjestys ja vastausvaihto-

2

A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen Turun katkaisuhoitoasema on yli 18-vuotiaille tarkoitettu hoitolai -

tos. Hoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden hoito ja jatkohoidon suunnittelu.
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ehdot ovat kaikille samat. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille
samat mutta haastateltavat saavat vastata omin sanoin. Teemahaastattelussa haastattelijalla on valmiit aihealueet, joita haastattelussa käsitellään. Avoin tai syvähaastattelu on
lähimpänä tavallista keskustelua, jolloin keskustellaan tietystä aiheesta ja seuraava kysymys juontuu aiemmasta keskustelusta. (Eskola & Suoranta 1998, 86–89.)
Tämän tutkimuksen aineiston keruu toteutettiin teemahaastatteluna. Ennen haastatteluja
tutkimukselle haettiin lupa A-klinikkasäätiöltä (liitteet 1 & 2) Kesällä 2011 tehtyjen
haastattelujen runko (liite 3) tukeutui aiemmin esitettyyn Pincusin ja Minahanin (1973,
4–8) systeemiseen näkemykseen ihmisen voimavaroista, jossa voimavarat jaetaan informaaleihin, formaaleihin ja yhteiskunnallisiin voimavarajärjestelmiin. Haastatteluissa
huomio kiinnitettiin sekä siihen, mitä eri voimavarajärjestelmiin kuuluvia sosiaalisia
suhteita haastateltavilla oli, että siihen millainen merkitys sosiaalisten suhteiden kokemuksilla haastateltavalle oli. Teemahaastattelussa kaikkien haastateltavien kanssa käsitellään samoja teemoja, mutta haastattelu etenee vuorovaikutuksellisesti teemoja seuraten tilanteen mukaan niin, että haastateltavien itsensä antamat merkitykset ja tulkinnat
kokemuksilleen ovat keskeisiä, ja haastateltavien oma ääni pääsee kuuluviin ( Hirsijärvi
& Hurme 2008, 48). Haastatteluissa painottui avoin keskustelu, eikä teemoja seurattu
orjallisesti, vaan haastateltavat saivat halutessaan kertoa vapaasti kokemuksistaan ilman
keskeytyksiä. Haastateltavia tuli kuitenkin välillä motivoida jatkamaan kertomustaan,
toisia enemmän toisia vähemmän. Usein pelkkä hyväksyvän kuuntelun ilmaiseminen
riitti. Toisinaan tuli haastattelijan auttaa haastateltavaa jatkamaan tarkentavilla kysymyksillä tai avoimella ihmettelyllä. Kesällä 2012 haastatteluissa pyrittiin entistä avoimempaan keskusteluun ja käytettiin verkostokarttaa (liite 4) tukemaan teemoista käytävää keskustelua. Verkostokartta muokattiin Seikkulan (1994, 22) esittämän verkostokartan pohjalta käyttäen apuna aiemmin esitettyä Pincusin ja Minahanin (1973, 4–8) systeemistä näkemystä ihmisen voimavaroista. Verkostokartan käyttäminen lisäsi informaatiota erityisesti sosiaalisten suhteiden kokemuksista tunnetasolla. Tämän ilmaiseminen
sanallisesti oli joillekin haastateltaville vaikeaa.
Vakaampi elämäntilanne haastatteluhetkellä mahdollistaa kokemuksien läpikäymistä,
kun haastateltavat ovat orientoituneet ympäristöönsä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-86.)
Hoitojaksolla päihteidenkäytön katkaisu ja vieroitusoireiden hoito edesauttoivat asunnottomuuskokemusten läpikäyntiä. On selvää, että haastatellut eivät edusta pitkäaikais-
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asunnottomia keskimäärin. Kaikki haastateltavat ovat valikoituneet haastatteluun palvelujärjestelmän kautta mutta juuri päihdeongelmaisten nuorten aikuisten joukossa esiintyy merkittävästi piiloasunnottomuutta (Tammi & Pitkänen & Perälä, 2011, 47). Kaikki
pitkäaikaisasunnottomat eivät myöskään käytä päihteitä ja päihteitä käyttävilläkin ongelman syvyys vaihtelee, mutta kiistämättä päihdeongelmaisten osuus asunnottomista
on suuri (Lehtonen & Salonen, 2008, 31).
Nuoret aikuiset on rajattu kohderyhmäksi, koska sosiaalisten suhteiden merkitys elämänlaadun kannalta on heidän kohdallaan korostunut. Identiteetti rakentuu sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa muihin koko nuoruuden ja nuoren aikuisuuden ajan. Tutkielmassa
rajataan nuori aikuinen -käsite ikävuosiin 18–35. Nuoresta tulee 18-vuotiaana täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Itsenäistyminen on kuitenkin osalla nuoria vaikeutunut ja
prosessi pitkittynyt muun muassa huonon työllisyystilanteen, mahdollisten päihdeongelmien ja asunnottomuuden takia. Aikuistuminen ja itsenäistyminen pitkittyvät näillä nuorilla hyvinkin 35 vuoden ikään.
Kuusi haastattelua tehtiin kesällä 2011 ja loput neljä kesällä 2012. Haastateltavat olivat
28–35 -vuotiaita miehiä. Naisia ei haastateltavaksi yrityksistä huolimatta saatu. Kesällä
2011 ei katkaisuhoitoasemalle hakeutunut hoitoon yhtään pitkäaikaisasunnottomuutta
kokenutta nuorta aikuista naista. Tämä kertoo osaltaan siitä, että asunnottomuus kohdentuu erityisesti miehiin. Kesällä 2012 hoidossa oli kaksi pitkäaikaisasunnottomuutta
kokenutta nuorta aikuista naisia, mutta hoito keskeytyi ennen haastattelun toteutumista.
Katkaisuhoitoasemalla mahdollisille haastateltaville annettiin etukäteen kirjallinen esittely (liite 5) ja kerrottiin tutkimuksesta. Osallistumishalukkuutta kysyttiin vasta henkilön mietittyä asiaa ja painotettiin osallistumisen vapaehtoisuutta sekä mahdollisuutta
kieltäytyä haastattelusta missä vaiheessa tahansa. Kaikilta haastateltavilta pyydettiin
vielä kirjallinen suostumus (liite 6), jossa mainittiin eettiset lähtökohdat.
Pääosin suhtautuminen haastatteluun oli hyvin myönteistä. Vain yksi haastatteluun pyydetyistä kieltäytyi mutta useampi haastattelu jäi tekemättä, koska hoito keskeytyi ennen
haastattelun toteutumista. Syyksi halukkuuteen osallistua ilmoitettiin halu kertoa asunnottomien tilanteesta ja toive että kertomalla tilannetta voisi parantaa. Syyksi kerrottiin
myös se, että katkaisuhoitoasemalla on kovin vähän tekemistä iltaisin, joten aika kuluu
paremmin haastattelussa. Yksi haastatelluista ahdistui siinä määrin haastattelun aikana,
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että haastattelija otti esille haastattelun keskeyttämisen mahdollisuuden. Mies halusi
keskeyttää haastattelun, koska koki muistot menneistä sosiaalisista suhteistaan hyvin ahdistaviksi niistä kertoessaan, mitä hän ei ollut osannut arvioida etukäteen. Haastateltavan kanssa keskusteltiin asiasta vielä haastattelun keskeyttämisen jälkeen ja samalla sovittiin, että haastattelun alkuosaa voidaan käyttää tutkimuksessa. Keskustelu tämän nuoren miehen kanssa toi esiin tärkeitä eettisiä kysymyksiä. Haastattelijalla on vastuu siitä,
että hän ei kohtuuttomasti aiheuta haastateltavalle ahdistusta tai lisää vaikeuksia. Kun
käsitellään tunnetasolla arkoja aiheita, voi näiden käsittely olla tuskallista ja aiheuttaa
vakavia seurauksia esimerkiksi päihteiden käytön lisääntymisenä, etenkin jos haastateltavalla ei ole hoitokontaktia, jossa jatkaa asioiden käsittelyä.
Asunnottomuusjaksot vaihtelivat miehillä puolesta vuodesta useaan vuoteen ja olivat
toistuvia. Kaikilla oli ainakin jonkin verran kokemusta myös itsenäisesti asumisesta,
mutta myös häädöistä metelöinnin tai vuokrarästien seurauksena. Joidenkin asumishistoriassa laitosasumisen ja täysin vailla asuntoa olemisen kehä oli vahva. Asunnottomana
ollessaan miehet olivat majoittuneet joko väliaikaisesti kavereiden, vanhempien tai isovanhempien luo tai asuntoloihin, kuntoutuslaitoksiin ja vankilaan. Osalla oli kokemuksia rappukäytävissä, kellareissa tai rannalla asumisesta. Haastatteluhetkellä kolme miehistä asui TALK3-hankkeen tukiasunnossa, yksi muussa tukiasunnossa4, kaksi hoitokodissa ja neljä asui joko vanhempien, sisarusten tai kavereiden luona.
Haastateltavien päihteidenkäyttö oli alkanut varhain ja riippuvuus oli kehittynyt 14–20
vuoden iässä pääosin opiaatteihin, mutta myös lääkkeisiin ja alkoholiin. Huumeita käyttäneistä miehistä kaksi oli pystynyt lopettamaan käytön, mutta alkoholi, ja jossain määrin myös lääkkeet, olivat korvanneet käytön. Vain yksi haastatelluista kertoi että ei ollut
kokenut muita mielenterveydenhäiriöitä päihdehäiriön lisäksi. Kuudella miehellä oli
3

Turussa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa on toteutettu lisäämällä tukiasuntoja ja kehittämällä edel-

leen asumisen tukipalveluja. Tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen asumispolku aina itsenäiseen asumiseen asti.
(TALK 2009.) Tuetun asumisen piiriin pääsee joko riittävän pitkän asuntolajakson ja arvioinnin tai pitkäkestoisen
päihdekuntoutusjakson kautta. Asukasvalinnan tekee kaupungin tukiasuntotyöryhmä. Tuetun asumisen aikana tukiasunto-ohjaajien tavoitteena on ennaltaehkäistä asujien asumispolun katkeamista tukityöskentelyn ja väliintulojen
avulla, sekä tarvittaessa ohjata heitä muiden palveluiden piiriin. (TALK 2010.)
4

Turussa päihdehuollon tuettu asumisen piirissä oli vuoden 2011 lopussa 158 asukasta. Näistä 60 kuului

vakinaistettuun TALK-hankkeeseen. Loput 63 oli kaupungin kolmessa omassa tukiasuntoyksikössä ja 35
tuki asumisen ostopalveluyksiköissä. (Lehmus 2011.)
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diagnoosina joko masennus tai paniikkihäiriö. Lastensuojelusijoituksia oli ollut neljällä
miehellä, joko vanhempien päihdeongelman tai omien käytöshäiriöiden vuoksi. Kuusi
haastateltavaa kertoi molempien tai toisen vanhemman päihdeongelmasta.
Haastattelujen aikana olin työssä katkaisuhoitoasemalla, joten pohdittavaksi tuli myös
kaksoisroolini tutkijana ja työntekijänä. Työkokemukseni on vaikuttanut varmasti jo tutkimusaiheen valintaan ja myöhemmin tutkimuksen etenemiseen. Jotain voi jäädä näkemättä, kun toimii tuttujen ilmiöiden parissa. Toisaalta työkokemus antaa esitietoa ymmärtää ilmiötä ja luo varmuutta haastatteluihin, jolloin haastateltavien on mahdollisesti
helpompi puhua asioistaan. Oleellista on, etteivät tutkijan omat ennakkokäsitykset ja
kiinnostuksen kohteet hänen tiedostamattaan muokkaa todellisuuden havainnointia,
vaan tutkija tunnistaa oman subjektiivisuutensa (Saari 2009, 148; Eskola & Suoranta
1998, 17). Tutkimusprosessin aikana pystyin mielestäni erottamaan työntekijän ja tutkijan roolit toisistaan. Tätä edesauttaakseni tein haastattelut aina erikseen vapaa-aikanani.
Keskustelin haastateltavien kanssa siitä, että haastattelut ja tutkielma eivät ole osa työtäni. Työkokemukseni uskon lisänneen haastattelutilanteen luottamuksellisuutta, kun
haastateltavien ei tarvinnut arkailla rankkojenkaan kokemusten kertomista.
5.3

Tutkimusaineiston analyysin toteuttaminen

Tutkimuksen analyysi käynnistyy jo haastatteluvaiheessa, kun haastattelija tekee havaintoja ilmiöiden yleisyydestä, toistuvuudesta ja erityisyydestä (Hirsijärvi & Hurme
2008, 136). Tämän tutkimuksen äänitetty haastatteluaineisto litteroitiin ja kirjallista aineistoa tuli 138 sivua rivivälillä 1,5. Kirjalliseen aineistoon tutustuminen alkoi aineiston
huolellisella lukemisella, ja jo tässä vaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten haastatteluissa ilmenivät sosiaalisen tuen ja sosiaalisen luottamuksen teemat.
Se miten haastatteluaineisto tutkimuksessa käsitetään, muotoutuu tutkimuksen viitekehyksestä sekä siitä, mitkä ovat tutkimuskysymykset. Tämän tutkimuksen aineisto on
muodostunut sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa, millä on oma vaikutuksensa siihen,
miten tieto tutkimuksessa muodostuu. Vuorovaikutustilanteessa tutkittavan kanssa, tutkija ei voi olla ulkopuolinen, koska todellisuus on kielen kautta jaettua (Ekström 1992,
115). Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston katsotaan kertovan ihmisten kokemuksista, siitä mitä merkityksiä ilmiöillä, kuten sosiaalisilla suhteilla, ihmisille on. Samalla
sen katsotaan kertovan myös rakenteellisista tekijöistä, kuten esimerkiksi haastateltavan
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sosioekonomisesta asemasta tai palveluiden saatavuudesta yhteiskunnassa. (vrt. Silverman 1993, 203–204.)
Polkinghornen (1995, 6–7) mukaan tutkimusaineistoa voidaan tuottaa numeerisesti, lyhyiden vastatusten muodossa ja kerrontana. Eri aineistotyypit vaativat erilaista ajatteluja analyysitapaa. Siten aineisto, joka koostuu lyhyistä vastauksista, voidaan luokitella
tyhjentävästi luokkiin kun taas kerrontaa ei voi kategorisoida yksiselitteisesti. Kerronta
edellyttää aina tulkintaa. Tässä tutkimuksessa aineisto on tuotettu sekä lyhyiden vastausten muodossa että kerrontana. Kerronnallisen aineiston käsittelyn Polkinghorne
(1995, 12–15) taas jakaa kahteen tapaan: narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysissä kertomuksia luokitellaan eri kategorioihin kun taas narratiivisessa analyysissä tavoitteena on pikemminkin löytää kerronnasta synteesi, jonka
kautta kertomuksen kokonaisuutta voidaan ymmärtää.
Tämän tutkimuksen analyysi jakaantuu kahteen osaan tutkimuskysymysten perusteella.
Ensimmäinen tutkimuskysymys etsii vastausta siihen, mitä sosiaalisia suhteita näillä
miehillä on ja analyysimenetelmänä käytetään teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä sekä teemoittelua. Tämän voi katsoa olevan lähellä narratiivien analyysiä. Sisällönanalyysi on
tekstianalyysia, jossa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä
tiivistäen. Teoriaohjaavuus tarkoittaa, että analyysi ei suoraan perustu teoriaan, mutta
kytkeytyy siihen siten, että tulkinnoille voi hakea vahvistusta tai eroavuutta teoriasta.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97, 103–104.) Aineisto teemoiteltiin voimavarajärjestelmien mukaan. Eri teemoihin liittyvä puhe merkittiin litteroituun aineistoon ensin eri väreillä ja kukin teema koottiin omaksi kokonaisuudekseen. Tämän jälkeen jokaiselle miehelle tehtiin verkostokartta sekä haastattelujen, että haastattelutilanteessa tehtyjen verkostokarttojen pohjalta käyttäen apuna free mind -tietokoneohjelmaa. Jokaiselle tehtiin
kaksi karttaa: toinen informaalien sekä toinen formaalien ja yhteiskunnallisten suhteiden
osalle. Karttaan merkittiin jokaisen verkoston jäsenen kohdalle lyhyesti esille tulleet
merkitykselliset asiat (esimerkkeinä liitteet 7 & 8 ). Karttojen avulla verkostojen rakennetta voitiin paremmin vertailla, etsimällä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä
tyypillisiä ja epätyypillisiä piirteitä.
Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on etsiä vastausta siihen, millaisina kehityskulkuina sosiaalinen tuki ja luottamus ilmenevät näiden pitkäaikaisasunnottomuutta ja
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päihdeongelmia kokeneiden nuorten aikuisten miesten kertomuksissa. Kehityskulut
voidaan nähdä sosiaalista tukea ja luottamusta kuvaavina juonirakenteina, joita näiden
miesten kertomuksista voi tunnistaa. Huomio kiinnitetään siihen, miten sosiaalisen tuen
ja luottamuksen teemat esiintyvät kertomusten tapahtumasarjoissa. Jokaisesta haastattelusta tehtiin ajallisesti etenevä juonirakennekehikko (liite 9) teemoittelun ja free mind
-karttojen pohjalta. Juonirakenteet jaoteltiin lapsuuteen (–12 vuotta), nuoruuteen (13–17
vuotta), nuoreen aikuisuuteen (18–35 vuotta) sekä tulevaisuuteen. Juonirakenteissa huomioitiin sosiaalinen tuki ja sen puute sekä sosiaalinen luottamus ja epäluottamus juonenkäänteinä, jotka merkittiin juonirakennekaavioon. Juonirakenteita vertailemalla luotiin uudet tyyppitarinat, jotka ovat aineistoa yleistetympiä tapahtumasarjoja. Tyypit eivät välttämättä ole yhden ja saman haastateltavan kertomuksia, vaan yhdistelmiä eri
haastatteluista. Tyyppien ei voida väittää olevan ainoita mahdollisia valintoja vaan ne
ovat apukeino aineiston käsittelyssä. (Alasuutarin 2011, 127–135.)
Analyysin ensimmäisessä osassa, joka koskee verkostojen rakennetta, on paljon lainauksia haastatteluista. Tutkimuksessa tavoitteena on löytää asunnottomuuden prosessissa vaikuttavia kehityskulkuja mutta lainausten kautta lukijalle konkretisoituvat niiden
pohjana olevat yksilöiden ainutkertaiset kokemukset. Analyysin aikana ja alustavassa
raportissa haastateltavat merkittiin koodeilla H1, H2,...H10, mutta jotta haastateltavien
henkilöllisyys ei paljastuisi missään tilanteessa, on numerointi lopullisesta raportista
poistettu. Lainauksia on kuitenkin otettu jokaisesta haastattelusta ja niitä on muokattu
vain silloin, kun se on ollut välttämätöntä henkilöllisyyden suojaamiseksi.
Analyysin toisessa osassa tavoitteena on siirtyä ainutkertaisten kokemusten tasolta yleisempiin juonirakennetyyppeihin. Kertominen on ihmisen tapa jäsentää maailmaa kielen
avulla. Kertomalla ihminen kuvaa kokemuksiaan ja antaa merkityksiä elämän tapahtumille. Näin ihminen muodostaa kokonaiskuvaa arkisesta elämästään löytämällä yhteyksiä tapahtumien välillä. Tämä tiedonmuodostuksen tapa eroaa loogis-tieteellisestä ajattelusta, jonka avulla etsitään yleispäteviä selityksiä tapahtumille. (Erkkilä 2002,
199–200.) Aineistoa eritellen, tiivistäen sekä tulkiten aiemman teoreettisen tiedon valossa voidaan siirtyä kerronnallisesta ajattelusta loogis-tieteelliseen ajatteluun ja tehdä päätelmiä siitä, miten sosiaalisen tuen ja luottamuksen kokemukset voivat vaikuttaa asunnottomuuteen johtavassa prosessissa.
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6

SOSIAALISTEN SUHTEIDEN KOKONAISUUS

Kuten aiemmin on jo todettu, ovat perhe, muut epäviralliset sosiaaliset suhteet sekä julkiset palvelut niitä sosiaalisia instituutioita, joihin ihmisen integraatio yhteiskunnassa
pitkälti perustuu. Jos ihmiseltä puuttuu voimavaroja, mahdollisuuksia tai kykyä saada
tukea näiltä instituutioilta, kasvaa syrjäytymisen todennäköisyys. Asunnottomien on
vaikeaa luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja hyödyntää julkisia palveluja. Asunnon
puute estää ihmistä osallistumista valtakulttuurin toimintaan, on kyse sitten perhe-elämästä, työstä tai ystävyyssuhteista. (Avramov 1999, 3–5.) Tässä luvussa tarkastellaan
tutkimukseen haastateltujen miesten sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään sosiaalisia suhteita läheisiin ja ystäviin ja toisessa alaluvussa
yhteiskunnallisia suhteita sekä suhteita järjestöihin.
6.1

Suhteet läheisiin ja ystäviin

Aiemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että ristiriidat perheessä lisäävät nuoren asunnottomuuden riskiä (Hannikainen & Kärkkäinen 1997, 14). Asunnottomien nuorten yhteys
perheeseen kuitenkin säilyy ja läheisiltä saatu tuki on merkittävää. Erityisen tärkeä nuorille on suhde äitiin ja sisaruksiin. (Fitzpatrick 2000, 93-98; Robinson 2008, 86-92.)
Myös tämä tutkimus tukee näitä havaintoja. Suhteet vanhempiin säilyivät, vaikka osalla
oli hyvinkin vaikeita lapsuuden kokemuksia. Useimmilla haastateltavista oli kokemuksia vanhemman tai molempien vanhempien hallitsemattomasta päihteiden käytöstä, väkivallasta ja laiminlyönneistä. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan ollut katkaissut suhdettaan vanhempaan. Osalla suhde oli katkennut vanhemman kuolemaan ja osalla myös
siksi että vanhempi ei pitänyt yhteyttä.
Pääosalle haastatelluista miehistä suhde äitiin oli myös tässä tutkimuksessa tärkeä. Äiti
oli tukipilari, johon suhde säilyi vaikeissakin elämäntilanteissa. Äidin puoleen käännyttiin vaikeuksissa ja saatiin ehkä väliaikainen majapaikka, mutta ennen kaikkea äitiin
luotettiin.
Kyl hän [äiti] tietää tasan tarkkaan kaikki mitä mä oon tehny ja hänel mä voin puhuu mist vaan.
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Näin ei ollut aivan kaikkien kohdalla, vaan osalla oli kokemuksia siitä, miten äidin hallitsematon päihteiden käyttö aiheutti lapsille turvattomuutta ja häpeää. Luottamuksen
menettäminen äitiin koettiin hyvin vahvasti ja kertomuksista voi katkeruuden ohessa
kuulla huolta.
Ite ko herää aamusin, ko jos mä oon mutsin tykönä yötä … jos mul on ollu paska
fiilis ja mä meen sen tykö yöks et mä saan … jos mul jotain tapahtu ni … se on siin
vieres … ni sit mä herään siihen ko ensimmäinen tölkki aukee ni siit se vitutus sit
alkaa …

Kertoessa äidistään, joka oli raitistunut saadakseen jo huostaan otettu poikansa kotiin,
miehen äänessä oli ylpeyttä. Kertomuksesta kuuli myös sen, että mies koki itsensä merkitykselliseksi, koska oli ollut motivaationa äidin raitistumiseen. Vaikka luottamuksen
palautuminen vei aikaa ja lapsuuden kokemukset aiheuttivat haavoittuvuutta, oli äidin
tuki haastatteluhetkelläkin tälle miehelle erityisen tärkeä.
Sit äiti raitistus ja isä jatkaa vieläki ryyppäämistä. Joka päivä kännis mitä mä oon
jutellu hänen kans puhelimes, ni kännis on. Äiti on täysin raitis ja on ollu siitä
saakka ko sai mut sit takas sielt poikakodista.

Suhde isään oli monitahoisempi. Monen haastatellun miehen isällä oli itsellä päihdeongelma. Päihderiippuvuudesta kärsivä isä saattoi yrittää tukea nuorta esimerkiksi ottamalla tämän välillä luokseen asumaan. Nuoren tilannetta se ei auttanut, koska päihteet olivat tällöinkin mukana elämässä. Juova isä koettiin varoittavana esimerkkinä, mutta
myös päihteille altistavana tekijänä. Osa miehistä kertoi lapsuudesta muistoja isän väkivaltaisesta käytöksestä. Rankoista kokemuksista huolimatta, haastatteluista henki myös
jonkinlaista ymmärrystä vanhempaa kohtaan.
En mä tie, voiks semmost ees sanoo et oliks - ei siin loppupeleis enää ollu mitään
suhdetta ... Kyl se [isä] mua rakasti, mut eihän se oo mitään normaali lapsuutta, et
joka yö nukutaan veitsi tyynyn alla, et koska se [isä] tulee riehuun.

Ristiriitaiset tunteet tulivat esille monessa haastattelussa. Erityisesti ristiriitaisia tunteita
tunnettiin isiä kohtaan, joita oli jostain syystä vaikea kunnioittaa. Mutta myös esimerkiksi se, että isä pysyi poissa vaikka tiesi äidin juovan rankasti, aiheutti ristiriitaisia tunteita. Vaikka mies kunnioitti isää ja piti tätä esikuvana, oli hän samalla pettynyt siitä,
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että isä oli jättänyt lapset selviytymään juovan äidin hoivissa. Vanhempi, joka oli laiminlyönyt lapsuudessa ja oli nyt kuollut, herätti niin katkeruutta kuin kaipausta.
Se että on joutunut molempien vanhempien laiminlyömäksi, on tietysti hyvin haavoittavaa. Kun äiti oli hylännyt ja isä pahoinpidellyt tai molemmat olivat juoneet rankasti,
haastattelupuhe välillä keskeytyi, koska haastateltava ei pystynyt jatkamaan kertomustaan. Jos vanhemmat eivät kyenneet antamaan turvaa lapsuudessa, korvike saattoi löytyä
ystäväporukasta. Päihteitä käyttävä ja yhteiskunnan marginaalissa elävä ystäväpiiri oli
yhä yhdelle miehistä ehkä tärkein sosiaalinen ympäristö
Osa isistä ei pystynyt hyväksymään poikaansa vaikeuksineen ja se koettiin mitätöintinä.
Jos isä sivuutti koetun hädän ”huvitteluna ja hauskanpitona”, se loukkasi ja etäännytti
nuorta. Isältä saatu luottamus tuki ja sitä myös tavoiteltiin. Joidenkin miesten elämästä
isä oli ollut aina etäällä ja myös fyysisesti paljon poissa, vaikka kaikki olivatkin olleet
yhteydessä isäänsä. Isän poissaolo ja etäisyys kuului kertomuksissa kaipuuna tai suruna
ja myös toiveena, että voisi joskus olla isän toiveiden mukainen.
Se, et kunhan täst kuntoutuu, ni sais luottamuksen isään takas, et pystyisin näyttämään hänel, et pystyn niinko jättämään päihteet ja et pystyn muuttamaan elämäntapani.

Mutta osa haastatelluista miehistä kertoi melko tavallisesta lapsuudesta. Vanhemmat olivat olleet läsnä, perheessä ei kuvailtu olleen erityisiä päihde- tai mielenterveyden ongelmia ja suhde vanhempiin oli lapsuudessa ollut lämmin. Vaikka suhde vanhempiin oli
näillä miehillä vuosien varrella vaihdellut, olivat vanhemmat olleet hyvin tärkeä tuen
lähde. Vanhempien luo saattoi palata asumaan turvalliseen ympäristöön väliaikaisesti ja
miehet painottivat sitä, miten ristiriidoista huolimatta vanhemmat yrittivät auttaa ja olivat myös oppineet ymmärtämään vaikeuksissa painivaa poikaansa. Vanhempien mahdollinen ero lapsuudessa ei haastatteluissa tullut esiin erityisen merkittävänä tekijänä.
Vanhemmille oli tärkeää, että poika yritti hoitaa itseään. Juuri hoitoon hakeutuminen oli
osalle käänne, jossa suhde vanhempiin parani.
Ne [läheiset] ollu mulle niinko … aina ollu tärkeitä. Just he motivoi mua lopettaan
tätä päihteiden käyttöö … et äiti varsinkin ja auttaa kaikes mua et mä pääsisin
päihteistä irti ja hän tekee kovasti paljon töitä mun eteen.
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Tässä tutkimuksessa ei saatu tukea Paugmanin (1999, 37–40 ) tutkimustulokselle, että
suhde perheeseen katkeaisi kokonaan asunnottomuuden pitkittyessä. Perhe pysyi miesten ydinverkoston keskiössä. Sen sijaan suhteiden laatu poikkesi esimerkiksi Seikkulan
(1994, 21–22) esittämistä ydinverkoston määreistä. Yhteydenpito oli useimmilla toistuvaa mutta tunnelataus ei ollut välttämättä positiivinen, vaan jopa negatiivinen. Jo kuolleita vanhempia kohtaan tunteet olivat ristiriitaisia, koska kaipaukseen sekoittui muistoja laiminlyönneistä. Niillä, joilla suhde vanhempiin oli kutakuinkin kunnossa, suhteesta
puuttui vastavuoroisuutta ja miehet olivat, kuten Galland (1995; teoksessa Puuronen
2006, 161) esittää, jääneet suhteessa vanhempiinsa lapsen asemaan. Tällainen suhde,
jossa oli piirteitä riippuvuussuhteesta, aiheutti suhteeseen painetta. Se selvästi myös häiritsi jo reilusti täysi-ikäisiä miehiä ja epäilemättä myös vanhempia.
Et se on ollu aluks niin et he on tavallaan pitäny huolta musta ko ei löytyny apua
oikeestaan muualta … ja sit se suhde niinko käänty toisinpäin ko mä ymmärsin
mitä he on tehny mun eteen ja oon koittanu auttaa heit … mut sit se ei oo toiminu
kummiska se suhde ... ni on pitäny ottaa etäisyyttä et pääsee sit viel ajan kanssa
parantumaan.

Sisarusten merkitys tuli esiin yhteisinä lapsuusmuistoina, ylpeytenä sisarusten saavutuksista sekä toiveena kiinteämmästä suhteesta. Elämässään menestyneistä sisaruksista oltiin aidosti ylpeitä. Vaikka sisarukset eivät kiireiltään ehtineet tavata usein, sisaruksia
puolusteltiin ja ymmärrettiin että heillä oli oma elämä. Sisarus saattoi myös olla se, johon haastateltava oli lapsena tukeutunut kun vanhempi oli jättänyt huolehtimatta. Tällöin sisaruksen merkitys oli korostuneen tärkeä ja sisarus oli ehkä ainoa ihminen, jota
kohtaan luottamusta tunnettiin varauksetta. Sisarukset, joilla oli omia ongelmia, koettiin
ristiriitaisemmin.
...ko lapsuudes se [äiti] niinko ryyppäs päivät pitkät ja sit niinko isoveli piti huolta
meist nuoremmist … et se oli semmost kierret et ikin ei tienny misä se [äiti] menee
ja välil me nukuttiin jossain rappukäytäväs esimerkiks...

Osa miehistä toi haastattelussa esille isovanhemman merkityksen elämässään. Isovanhempi saattoi tukea silloinkin, kun suhde vanhempiin oli huono. Haastateltavat kertoivat
hyvistä muistoista, joita he olivat saaneet isovanhemman kanssa lapsena. Isovanhempien luo myös saattoi lapsena mennä silloin kun kotona ei jaksanut tai voinut olla. Joil-
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lakin suhde oli säilynyt hyvänä ja tärkeänä myös vanhempana. Isovanhemmat olivat
myös ikään kuin toimineet siltana lapsenlapsen ja vanhemman välillä. Isovanhempi oli
usein myös se ihminen, jonka hyväksyntää ei tarvinnut ansaita, vaan isovanhempi yritti
vaikeassakin tilanteessa ymmärtää. Monen suhde isovanhempaan oli katkennut vaikeuksien ja päihdekäytön myötä ja osalla luonnollisesti isovanhemman kuolemaan. Näillekin
miehille hyvät muistot olivat tärkeitä. Tukijoina ja henkisesti tärkeinä mainittiin myös
muun muassa sisaruksen perhe ja erityisesti lapset. Suhteissa lapsiin korostui kokemus
hyväksytyksi tulemisesta. Myös kummit mainittiin useammassa haastattelussa. Vaikka
kummisuhteissa yhteydenpito ei ollut kovin tiheää, koettiin ne henkisesti tärkeiksi. Suhteita kaukaisempiin sukulaisiin ei juurikaan ollut tai suhteet olivat katkenneet.
Parisuhde oli yhdellä haastateltavalla. Varhainen aikuisuus (vrt. Levinson, & Darrow &
Klein & Levinson & McKee 1988,6–7; 17–23; 84–87) oli myös näillä miehillä ihmissuhteiden solmimisen aikaa mutta parisuhteen alkamisen ja myös päättymisen kuvauksia leimasi vahvasti tapahtumien hallitsemattomuus. Kokemukset parisuhteista olivat
pääosin kielteisiä, mutta kaikki kuitenkin toivoivat tulevaisuudessa solmivansa toimivan
suhteen. Kielteiset kokemukset parisuhteessa liittyivät yleensä päihteiden käyttöön.
Osalla oli aiempi tärkeä suhde, jonka menettäminen oli ollut tuskallista. Menetyksestä
he ottivat vastuun itselleen ja painottivat, että eivät ole valmiita solmimaan suhdetta, ennen kuin ovat saaneet hoidettua oman päihdeongelmansa.
Et ennen x:ää mul oli semmonen … et se ei edes alkoholii oikeestaan käyttäny, et
me oltiin seittämän vuot yhdes. Ja sit mä olin semmonen et mää sit menin suurimman osan ja tein tyhmyyksii just et … mätkin porukkaa turpaan tuol ja välil toin
kotti jotain ihme hiippareit et mitä olin tutustunu tai jotain ja … mut onneks se tajus sit jättää mut, mut oli se rankka se ero, se oli niin rankka.

Esille tuli myös epävarmuus siitä, miten ylipäätään suhde ilman päihteitä toimii ja miten
löytää kumppani, joka ei käytä päihteitä. Suhteessa tärkeinä tekijöinä nähtiin luottamus
ja päihteettömyys.
On se [parisuhde] tärkee mut en mä tiedä, ko ei oo kovin tasapainost suhdetta ollu
ni ei osaa sanoa, mut mä odotan sitä et luottaa toiseen, et toinen ei lähde minkään
pirisäkin takia yhtään mihinkään.
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Joillakin miehistä oli lapsi. Yhden haastatellun miehen lapsi oli kuollut synnytykseen ja
mies oli menettänyt sekä lapsen että parisuhteen. Mies suhtautui asiaan kohtalonomaisesti mutta vahva suru menetyksestä oli johtanut itsetuhoisuuteen. Miehellä ei ollut läheisiä, joiden kanssa surua olisi voinut käsitellä eikä hänelle myöskään ollut palvelujärjestelmän puolesta tarjottu siihen mahdollisuutta.
Miehet, joilla oli pieni lapsi, kokivat ristiriitaa. Toisaalta he pitivät lasta tärkeimpänä
asiana elämässään mutta toisaalta lapsesta huolehtiminen oli liiankin suuri vastuu. Motivaationa kuntoutumiseen tuli esimerkiksi esille toive siitä, että jonakin päivänä voisi
saada lapsen luokseen viikonlopuksi. Mutta huolta kannettiin myös siitä että lapsi joutuisi kokemaan samankaltaisia hylkäämisen tunteita, kuin itse oli lapsuudessa kokenut.
Lasta kohtaan ei oltu välinpitämättömiä vaan päinvastoin pohdittiin sitä mikä lapselle
oikein olisi parhaaksi.
No mä en tiedä ko se on vähän kaks piippunen juttu. Toisaalta se on ihan helvetin
hyvä juttu mut toisaalta … ehkä … välil tuntuu et liikaa vastuuta ko … mut tärkee
tottakai!

Vaikka lapsuuden perhe on äärimmäisen keskeisessä asemassa ihmisen sosialisaatiossa
ja identiteetin rakentumisessa, myöskään ystävyyssuhteiden merkitystä ei pidä väheksyä. Cotterell ( 2007, 5–8; 113; 257–259) painottaa, ettei nuori opi luottamaan omiin kykyihinsä, eikä sitä kautta myöskään toisiin ihmisiin jos hän kokee itsensä yhteisössään
ulkopuoliseksi. Tässä tutkimuksessa kokemukset ystävyyssuhteista jakaantuivat. Osa
miehistä kertoi että heillä oli paljon ystäviä, joista vain osalla oli päihdeongelma. Näillä
miehillä oli kaikilla jokin sosiaalinen harrastus kuten musiikki tai liikunta. Päihteiden
käyttö oli haitannut harrastusta ja aiheuttanut välillä taukojakin mutta he olivat säilyttäneet harrastuksen kautta saamansa ystävyyssuhteet ja palasivat taukojen jälkeen aina uudelleen harrastuksensa pariin. Miehet kertoivat näiden pitkäaikaisen harrastuksen kautta
saatujen ystävien olevan todellisia ystäviä, joihin tunnettiin syvää luottamusta ja joilta
saatiin apua ja tukea.
Se ystävyys on rakentunut täsä vuosien mittaan vähän niinko veljeydeks … et saanu
olla kiitollinen et on ollu ystävii, jotka on jaksanu vuosien mittaan pysyä tässä mukana ja tukea tätäki katkokertaa. Ovat sanoneet et ovat ylpeitä et olen tullu tänne
hoitoon ja vielä jatkan yrittämistä.
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Lapsuudessa harrastuksia oli ollut useammallakin miehellä mutta he olivat joko itse lopettaneet tai joutuneet lopettamaan harrastuksen. Syyksi kerrottiin useimmiten lapsuuden perheen taloudellinen tilanne mutta myös esimerkiksi vaikeus hyväksyä valmentajan auktoriteettia.
Mä oon neljä vuotiaana jo ollu luistimet jalas. Ei meiän porukoil ollu sillon varaa
maksaa jääkiekkoo. Mä olisin halunnu jääkiekkoo harrastaa … se ois ollu niinko
simmonen intohimo.

Osa miehistä kertoi että heillä oli paljon ystäviä, joista lähes kaikki käyttivät runsaasti
päihteitä. Nämä miehet tiedostivat kyllä että ystäväpiiri altisti päihteiden käytölle, mutta
jotkut ystävistä olivat pitkäaikaisia ja läheisiä, eivätkä miehet ajatelleetkaan jättävänsä
heitä. Kuten jo aiemmin mainittiin, yhdelle haastatelluista miehistä ystäväpiiri muodosti
jo lapsuudessa sen yhteisön, johon voi tukeutua, kun vanhemmat eivät kyenneet huolehtimaan.
Ei ... ei yhtään selväpäist ystäväystävää, mut silti oon tuntenu heiät jo ennen ko ollaan kamaa käytetty ni kyl he on ihmisarvoltaan helvetin tärkeitä ... et just tosa vähän aikaa sit menetin yhen tällasen kaverin.

Osa miehistä jakoi ystävät selkeästi kahteen eri kategoriaan; tosi ystäviin ja niin kutsuttuihin ystäviin. Tosi ystävät olivat niitä, joihin voi luottaa, joille voi kertoa avoimesti
asioistaan, jotka auttoivat ja kannustivat selviytymään. Niin kutsutut ystävät olivat niitä,
joiden kanssa ystävyys perustui pääosin päihteiden käyttöön ja luottamus oli heikompaa. Yhteiset kokemukset kiinnittivät miehiä molempiin ryhmiin, ja he puntaroivat sen
välillä, mitä päihteitä käyttävät ystävät merkitsivät heille ihmisinä ja toisaalta millaisia
riskejä yhteydenpito aiheutti. Vain yksi kertoi haluavansa katkaista välit päihteitä käyttäviin ystäviin kokonaan, mutta muiden suhtautuminen oli ambivalenttia.
Ko ei sitä viitteis kaikkii näit välei katkaista, vaik toiset ryyppää … ko ollaan asuttu yhden kaverinki kans monta kertaa asuntolas yhtä aikaa ja ollaan paljo liikuttu
yhdessä ja tunnettu monen vuoden takaa, et ei sitä niin vaan, et en mä haluu olla
sun kaa tekemisis ikin enää, et sanoo tolleen, et ei voi silleen tehdä, vaikka mä tiedän, että hän ei edes yritä lopettaa tota alkoholin käyttöö.
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Fitzpatrickin (2000, 93–98) tutkimuksessa ilmeni että nuorten siteet aiempiin ystäviinsä
katkeaa asunnottomuuden pitkittyessä. Tässä tutkimuksessa osalla suhteet aikaisempiin
lapsuuden ystäviin säilyivät ja miehet painottivat juuri näiden pitkäaikaisten ystävien
merkitystä selviytymisessä. Keskeistä tällöin olivat yhteiset kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja tekeminen. Luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne oli vahva. Saaren (2009,
56–57) jaottelemista hyvinvointia lisäävistä tekijöistä korostuivat etenkin psykologinen
tuki ja hyväksytyksi tulemisen tunne. Myös käytännön apua ja arvostusta saatiin näistä
suhteista. Mutta osa miehistä kertoi lapsuudenystävien olevan niitä, joiden seurassa
päihteiden käyttö ja holtiton käyttäytyminen herkästi alkoi. Mayockin ja Vekicin (2006,
32) näkemystä haitallisten vertaissuhteiden merkityksestä tuki esimerkiksi haastateltavien kokemus siitä, miten työttömänä herkästi aikaa kulutettiin baarissa, muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
Osa miehistä kertoi kokevansa itsensä hyvin yksinäiseksi. He kokivat, että ihmiset, joiden kanssa he olivat tekemisissä, eivät olleet heidän ystäviään. Näihin ihmisiin ei voinut
luottaa, aina piti olla varuillaan ja yhteydenpito liittyi pääosin päihteisiin. Osalla yksinäisyys oli alkanut jo lapsuudessa, kun taas osa kertoi lapsuudessa ystäviä vielä olleen.
Kuvaukset lapsuudessa koetusta yksinäisyydestä olivat hyvin henkilökohtaisia ja niistä
kuvastui kokemusten haavoittavuus.
No se oli ko äiti meni misä meni ja ite oli jossain esimerkiks talvel kaukalol läimimäs kiekkoo koulukavereitten kanssa, ni sit meni kotti ni ei ollu ketään avaamaan
ovee … et märis vaatteis oli siin ja yksin istu rappukäytäväs, odotti et mutsi tulee et
pääsee sisään lämpimään … et kylhän niit tommosii on ollu. Oli niit koulukavereita
… mut ei niil kehdannu puhuu … ko se on tosi nolo asia kumminki et äiti on alkoholisti ja ite yrittää pärjätä jotenkuten.
Merkittävää juuri näiden itsensä yksinäisiksi kokevien elämässä olivat toistuvat menetykset, oli sitten kyse lapsuuden perheestä, parisuhteesta tai ystävistä. Läheisiä oli menetetty kuoleman kautta, parisuhde oli katkennut tai kumppani kuollut ja ystävät olivat
joko kaikonneet tai kuolleet päihteisiin tai itsemurhiin. Tilanteessa, jossa molemmat alkoholistivanhemmat olivat kuolleet, yhteydet sukulaisiin lähes katkenneet, eikä ystäviä
juurikaan ollut, yksinäisyyden kokemukset olivat niin raastavia ja haavoittavia, ettei
niistä pystynyt puhumaan.
Oon mää aika yksinäinen … On [ystäviä] ollu sillon ko ajat oli vielä hyviä. Kyl mä
niitä joskus muistelen mut … en mää tienny et tää on tämmöstä, et tää repii liikaa
asioita auki.
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6.2

Yhteiskunnalliset suhteet ja suhteet järjestöihin

Suhteet yhteiskunnallisiin organisaatioihin ovat tärkeä osa nykyihmisen sosiaalista integraatiota. Yhteiskuntaan kuulumattomuuden tunteet ovat yleisiä huono-osaisten keskuudessa, mikä heikentää heidän selviytymiskykyään entisestään. Se miten huono-osaiset pystyvät voimavarojaan hyödyntämään riippuu myös siitä, miten yhteiskunnalliset
organisaatiot toimivat. (Särkelä 2009, 52; 60; Raunio 2006, 52–53.) Tässä alaluvussa
selvitetään haastateltavien miesten kokemuksia ja näkemyksiä yhteiskunnallisista suhteista ja järjestösuhteista. Näin pyritään ymmärtämään sitä, miten vuorovaikutus haastateltavien ja yhteiskunnallisten järjestelmien välillä tapahtuu sekä sitä, millainen näiden
järjestelmien suhde on haastateltaviin. (vrt. Pincusin ja Minahan 1973, 3–5; 11; Helne
2004, 9.)
Koulutuksella on yhteiskuntaan integroiva vaikutus ja ilman koulutusta kasvaa riski jäädä yhteiskunnassa ulkopuoliseksi (Myrskylä 2011, 12). Osalla miehistä peruskoulu oli
jäänyt kesken ja yksi oli suorittanut pelkän peruskoulun. Merkittävää oli, että pääosin
miehet olivat suorittaneet toisen asteen tutkinnon, mutta tutkinto ei ollut turvannut työnsaantia. Lisäkoulutukseen miehet suhtautuivat jokseenkin varauksellisesti. Myönteisemmin koulutukseen suhtautuivat ne, joilla jo oli toisen asteen tutkinto, ja lisäkoulutuksen
kautta toivottiin varmempaa asemaa työmarkkinoilla sekä mielenkiintoisempia töitä.
Mutta pääosin koulunpenkille ei haluttu palata, vaan toivottiin mahdollisuutta työllistyä
suoraan. Koulutus miellettiin sisällöltään teoreettiseksi ja ”kirjalliseksi”. Toiveena oli
yleensä ruumiillinen työ.
...ja sen työn pitää olla työtä eikä mitään sellast et naputtaa tietokonet kahdeksan
tuntii päiväs, et vähän ruumiillist kumminki. Eikä enää täs iäs mihinkään koulunpenkil.

Asunnottomuuteen liittyy usein työttömyyttä ja taloudellista huono-osaisuutta (Hutson
& Liddiard 1994, 50; Hannikainen & Kärkkäinen 1997, 13–15). Kaikki tähän tutkimukseen haastatellut olivat tai olivat olleet ulosotossa, mikä kertoo taloudellisesta huonoosaisuudesta. Miehet olivat haastattelun aikaan työttöminä, työharjoittelussa tai työvoiman ulkopuolella. Vaikka haastatteluhetkellä kukaan miehistä ei ollut työelämässä, monella oli aikaisempaa työkokemusta hyvin eri aloilta ja suhtautuminen työelämään si-
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nänsä oli varsin myönteistä. Työkokemusta miehillä oli muutaman kuukauden pätkätöistä jopa kymmenen vuoden yhtäjaksoiseen työsuhteeseen. Valtaosin miehet työskentelivät kuitenkin hyvin epävarmoilla työmarkkinoilla, mikä osaltaan lisäsi miesten haavoittuvuutta. Päihteiden käyttö pysyi osalla hallinnassa heidän ollessa työelämässä. Ylipäätään työn katsottiin tuovan elämään rytmiä ja sisältöä.
Kovast mä yritin niist aina keikka hommist säästää … säästää takuuvuokra rahoja
tommottis mut ko ne, ne on pätkittäisii töitä ja sit voi olla monen kuukauden tauko
tai monen viikon tauko ja sit kun ei oo mitään tekemist ni sitä on ruvennut herkäst
juomaan sitte. En mä silloin juo ko mä oon töis. Ja ko pitkälti kaikki kaverit on
juoppoi … ko alkoi käymään pubeis ko oli työtön ja siel tutustu sit ihmisiin.

Toisaalta eräs mies kuvasi kuinka päihteiden käyttö oli vienyt työssäkäynnistä mielekkyyden, kun työn merkitys pelkistyi rahan hankinnaksi päihteisiin. Kaiken kaikkiaan
nämä miehet kokivat työn hyvin vahvasti siteenä yhteiskuntaan, joka mahdollisti itsenäisen ja riippumattoman elämän. Yksi miehistä kertoi kokevansa ristiriitaa työelämän
ilmentämien arvojen ja omien arvojensa välillä. Toisaalta hänkin koki, että työ mahdollistaisi itsenäistymisen ja toisi sisältöä elämään, mutta toisaalta hän kritisoi vahvasti valtavirran arvomaailmaa ja työn asemaa siinä. Ne, joilla oli eniten työkokemusta ja myös
pitempiä työsuhteita, suhtautuivat työhön myönteisimmin ja olivat asettaneet työelämään pääsyn yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen. Osalla toiveet paluusta työelämään olivat vähäisiä.
Se [työ] tuo rytmiä ja sit pysyy noist päihteist irti pal helpommin ja sit tapaa uusii
ihmisii ja tottakai et talous on parempi, vakaampi, et saa hankittuu itellekki asioita
mistä nauttii.

Kaikki miehet olivat asioineet sosiaalitoimistossa, mutta osalla asioinnissa oli ollut pitkiä, usean vuodenkin taukoja. Fitzpatrickin (2000, 112–113) mukaan nuoret kokevat sosiaalityön herkästi leimaavaksi ja siksi luottamuksellisuus asiakassuhteessa on tärkeää.
Tässä tutkimuksessa useimmat haastatelluista kokivat sosiaalitoimistossa asioinnin hyvin merkittäväksi osaksi elämää niin henkisesti kuin taloudellisesti. Haastatellut miehet
kokivat positiivisena sen, jos he saivat pysyä tutun työntekijän asiakkaana. Työntekijöiden vaihtuvuus aiheutti tietokatkoja ja epäluottamusta. Toisaalta sosiaalityöntekijän persoona koettiin tärkeäksi tekijäksi, joka pitkälti määräsi sitä, miten asiointi sujui. Tällöin
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työntekijän vaihtuminen saattoi parantaakin tilannetta. Haastateltavat kertoivat myös tilanteista, joissa he olivat toistuvasti jääneet ilman taloudellista ja henkistä tukea, vaikka
olisivat siihen mielestään olleet oikeutettuja.
Et sosiaalitoimistos ei oo toiminu kemiat, et on ollu hyvin vaikeet olla siel asiakkaana ja varsinki sillon ko työntekijät vaihtuu, ni on ollu vaikee olla siin mukana.

Hyvä sosiaalityöntekijä pystyi miesten mukaan ymmärtämään asiakkaan tilannetta ja
huomioimaan kokonaisvaltaisesti tuen tarvetta. Miehet toivat esiin myönteisiä kokemuksiaan tuen saamisesta, mutta kaiken kaikkiaan sosiaalitoimisto näyttäytyi haastatteluissa vaikeasti tavoitettavana ja byrokraattisena. Oletettavasti juuri tästä syystä osa
miehistä suhtautui sosiaalitoimistossa asiointiin korostuneen välineellisesti.
Ihan älytöntä..ihan älytöntä mun mielest..et kyl mun mielest pitäis soittaa aika ja
siel pitäis olla vaiks semmoset esisosiaalihenkilöt ketkä sit ohjais jolleki asiantuntijalle ... sen alan, et miten mä voin hakkee semmosii lappui ko maksaa ko ei mul oo
ees rahaa … et miten se on mahdollista.

Miesten kokemukset asioinnista työvoimatoimistossa olivat hyvin yhtenevät, eivätkä he
olleet kokeneet saaneensa juurikaan apua. Yksi miehistä koki, että muutosta parempaan
suuntaan oli sentään tapahtunut ja hän toivoikin tulevaisuudessa saavansa apua ammatinvalintaan. Kielteisiä kokemuksia oli paljon. Työntekijät vaihtuivat tiuhaan ja asioita
piti miesten mukaan kertoa uudelleen ja uudelleen. Samoja papereita pyydettiin toimittamaan toistuvasti, eikä työpaikkoja löytynyt työvoimatoimiston kautta. Kurssit koettiin
sisällöiltään turhauttaviksi, vain työharjoittelu sai hyväksyntää.
Äh, no jos sä haluut mennä pallopelei silleen, teatteripelleilyy tekeen. Sehän on
ihan huhheijaa. Mut työharjoittelu on aina kotiinpäin.

Poliisin kanssa tekemisissä olivat lainrikkomusten seurauksena olleet lähes kaikki haastateltavat. Vastoin ennakko-odotuksia haastateltavat suhtautuivat poliisiin pääosin melko
neutraalisti tai jopa myönteisesti. Haastateltavat huomioivat oman vastuunsa tilanteissa,
joissa poliisin kanssa oli tullut kärhämää. Moni toi esiin ajatuksen, että ilman poliisia
yhteiskunta tuskin toimisi. Osalle poliisi oli enemmänkin välttämätön paha. Haastatteluissa kerrottiin kuitenkin myös poliisien ylilyönneistä, jotka liitettiin enemmän henki-
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löihin kuin järjestelmään. Haastatteluissa kerrottiin esimerkkejä poliisin mielivallasta ja
fyysisestä väkivallasta.
No mää voin näyttää miten ne [poliisit] kohtelee … poliisi (etsii kuvat kännykästä).
ne kohtelee ... tos on mun takaraivoni … tos on mun käsivarret. Sit kysytään et miten poliisi kohtelee ... Ei ne ain oo … mut nää oli vähä virkaintosii. Enkä mää mikään helppo ihminen oo kännis … et sanotaan et varmaan noin 60 prosenttii oli
mun vika. Mut ei niil [poliiseilla] silti oo oikeutta käyttää tollasii voimakeinoja

Mitään erityistä tukea tai apua ei poliisin taholta koettu saatavan, vaan tavoitteena oli
elää niin, ettei poliisin kanssa tarvitsisi olla tekemisissä. Selvästi tuli esille se, että iän
karttuessa asenne poliisiin oli muuttunut jonkin verran myönteisemmäksi. Moni kertoi
nuorempana joutuneensa enemmänkin poliisin kanssa tekemisiin.
Tuomioistuinten toimintaan luotettiin ja tuomiot koettiin pääosin oikeudenmukaiseksi,
myös omien tuomioitten kohdalla. Haastatteluista sai sellaisen vaikutelman että asiaa ei
sen ihmeemmin pohdittu vaan otettiin annettuna tosiasiana. Myös vankilasta oli kokemusta, mutta pääosin tuomiot olivat olleet lyhyitä. Vankilakierteeseen joutumisesta oli
miehillä vähintään tuttavapiirissä varoittavia esimerkkejä ja sitä haluttiin välttää.
Sitko niit [tuomioita] alkaa kasaantuu, ni menee hällävälii touhuks. Sä voit olla vapaal venaas jotain puolen vuoden kakkuu, ni yht äkkii sul on neljä vuotta istuttavaa. Ei se oo helppoo olla tuol istumas … Ja sieltä yrität sitte kavuta. Suurin osahan niist ihmisist tulee tyhjän pääl tänne.

Haastatelluilla oli ollut monenlaisia hoitokontakteja ja myös kokemukset vaihtelivat.
Useimmat olivat joko olleet tai olivat hakeutumassa päihdekuntoutukseen. Osa oli ollut
kuntoutuksessa useampaan kertaan. Kuntoutuksessa olleet miehet mainitsivat myönteisinä asioina muun muassa kuntoutuksesta saadut kokemukset yhdessä tekemisen kautta
ja prosessin, joka eteni päihderiippuvaisen itsetuntemuksen kasvaessa. Kuntoutuksesta
kotiutuminen oli ollut vaikeaa ja paluu päihteiden käyttöön tapahtui herkästi, jos arki ei
sujunut. Miehet olisivat tarvinneet tukea kotiuduttuaan, mutta kokivat että eivät sitä aina
riittävästi saaneet. Esimerkkinä yksi miehistä kertoi, että hänelle sosiaalitoimisto oli
kuntoutusjakson jälkeen osoittanut asunnon talosta, jossa asui paljon muita päihdeongelmaisia. Ylipäätään koettiin, että avohuollon tuki kuntoutuksen jälkeen oli huonosti
järjestetty, mikä ihmetytti ja suututti miehiä.

63

Mä en tiedä mikä siin sit on perimmäinen syy, et eiks mua otettu tarpeeks tosissaan
vai ei osattu neuvoa tai siirtää oikeeseen osoitteeseen et sais päihdetukea.
Useilla haastatelluista miehistä oli avohoidon kontakti A-klinikkaan. Osa miehistä koki
tarvitsevansa psykiatrista apua, mutta ei ollut sitä saanut, vaan heidät oli ohjattu joko
A-klinikan tai terveysaseman asiakkaiksi. Esimerkiksi yksi miehistä kertoi että hänellä
oli aiemmin ollut kontakti psykiatrian aluepoliklinikkaan, mutta hoito oli siirretty terveyskeskuksen vastuulle. Mies kävi haastattelun aikaan yksityisellä psykiatrilla, mutta
ei ollut tyytyväinen saamaansa hoitoon, toisin kuin aiemmin aluepoliklinikalla.
Siit [psykiatrian aluepoliklinikka] mul on vaan hyvää … siin olikin pitkä jakso, ko
mä en käyttäny päihteitä ollenkaan. Mä olisin halunnu jatkaa siellä, mut ne oli sitä
mieltä, et mä pärjään ihan niillä lääkkeillä, et en mä tarvii mitään terapiaa, et
lääkkeet uusitaan terveyskeskuksessa.

Ylipäätään haastatteluista kävi ilmi, että päihteitä käyttävien asiakkaiden mahdollisuus
saada psykiatrista apua oli heikko. Kun psykiatrisen hoidon aloitus viivästyi, psyykkiset
vaikeudet pahenivat ja elämäntilanne muodostui yhä kaoottisemmaksi. Osalle avun hakeminen oli hyvin vaikeaa. Jos miehillä ei ollut läheisiä, jotka olisivat huolehtineet oikeuksista, oli suuri riski jäädä psykiatrisen hoidon ulkopuolelle. Kokemus siitä, että ei
tullut kuulluksi hoitojärjestelmän taholta oli vahva. Tämä tukee Toiviaisen (2008,
160–166) näkemystä siitä, että niillä joilla ongelmia on eniten ja joiden toimintakyky on
heikoin, on suurin riski jäädä hoidon ja tuen ulkopuolelle.
Et eka mä olin A-klinikal hoidos … et hoidin siel asiat … no sit ko mul tuli se lääkäriaika ni mul meni sen lääkärin kans sukset ristiin … lähin sielt käsiraudois melkein pois ko mä riehusin … sit mää menin siit psykiatrisel hoitoon vasta … et siel
oli semmonen mukava lääkäri kenel mä pystyin avautuu ko se oli mies … et sen
kans mää oon tullu hyvin toimeen. Et kyl mää joka lääkäril olen sanonu et jos …
ko et mää niinko pyydän apuuniei sitä apuu saa, et ne vähättelee sitä, et tiputtelee
annoksii ja lääkkei ja … sit ko mä en niinko pysty elämään täsä kropas ko ahdistaa
koko ajan et...

Ne miehistä, jotka olivat olleet yksityisen sektorin psykiatrien hoidossa, olivat tyytymättömiä hoidon tasoon ja kalleuteen. Koettiin, että psykiatri ei ollut kiinnostunut asiakkaansa voinnistaan vaan hoito keskittyi reseptien kirjoittamiseen.
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En mä saa silt [yksityinen psykiatri] minkäännäköst psykiatrist hoitoo. TK lääkärilläkin on enemmän aikaa jutella mun kans. Hän vaan uusis resptit ja laskutti kauheen summan, 60–120€, käynti 2–5 minuuttia.

Yksi miehistä kertoi lääkeongelman kehittyneen reseptilääkkeisiin, jotka yksityisen sektorin psykiatri oli määrännyt paniikkihäiriön hoitoon. Reseptillä saadut bentsodiatsepiiniannokset olivat kasvaneet vuosien mittaan kohtuuttomiksi ja näihin lääkkeisiin kehittynyt riippuvuus oli ollut osaltaan aiheuttamassa miehen elämänhallinnan menetystä.
Et mä sain sillon … sillon ko se tuli pahemmaks se paniikkihäiriö ja mä menin sit
lääkärilt hakee apuu ni se anto ton A lääkekuurin, 30 tablettii ja sit ko ne loppu ja
sit tuli kauheet fiilikset taas ja sit mä sain X:ltä siks aikaa et mä pääsin sinne psykiatrille ni tota B lääkettä ja sillon riitti puol milligrammaa päivä … kasvo sit
8-12 milligrammaan päivä … aikamoiset määrät. Se on varmaan kans et on ollu
semmoses koomas, mitä itte ei oo tajunnu.

A-klinikan hoidoista kokemukset vaihtelivat. Terapia koettiin myönteisesti, mutta lääkehoidon osalta annettiin myös kritiikkiä, jonka mukaan se oli mahdollistanut lääkkeiden
väärinkäyttöä.
Lapsuudessa tai nuoruudessa noin puolet haastatelluista miehistä oli ainakin jonkin aikaa asunut laitoksessa. 18-vuotta täyttäessään kolme miestä asui lastensuojelun tukiasunnossa, muut molempien tai jommankumman vanhemman luona. Ensimmäiseen
omaan asuntoon nämä miehet muuttivat 18–25-vuotiaina. Asunnon menettämisen syynä
oli useimmiten joko parisuhteen kariutuminen, metelöinti tai vuokrarästit ja yleensä tilanteisiin liittyi runsas päihteiden käyttö. Osa miehistä oli kulkenut kehää itsenäisestä
asumisesta asunnottomuuteen ja laitosasumisen kautta taas omaan asuntoon.
Sit alko se ryyppääminen siin kans ja sain häädön siit kämpäst. Mä ehtisin jonkun
kaks ja puol vuotta asumaan siin ja, no, sit mä palasin asuntolaan.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että nuoret hakeutuvat asuntoloihin vasta kun
asunnottomuus on pitkittynyt (Hannikainen & Kärkkäinen 1997,43; Hutson & Liddiard
1994, 127). Osa haastatelluista miehistä ei ollut koskaan asunut asuntolassa. Toisaalta
asuntolaan oli hakeuduttu hyvinkin nuorena ja jo asunnottomuuden alkuvaiheessa. Miehet kritisoivat asuntoloiden laitosmaisuutta, mutta näkivät asuntolassa asumisessa myös
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hyvää kuten sen, että asuntola-asuminen rajoitti päihteiden käyttöä. He eivät aina joutuneet asuntolaan, vaan punnitsivat sen hetkisiä mahdollisuuksiaan valintaa tehdessään.
Alla puhuvalla miehellä oli ollut asumisvaihtoehtoina myös kavereiden tai vanhempien
luona majailu, mutta hän oli päättänyt mennä asuntolaan.
Sit loppujen lopuks mä päätin, et meen asuntolaan, et se on paras ratkasu siinä
kohtaa elämässä, et saa sen oman rauhan ja tavallaan oman elämän.

Osa miehistä asui haastatteluhetkellä TALK-hankeen tukiasunnossa tai muussa tukiasunnossa. TALK-hankkeessa keskeistä oli tukiasunto-ohjaajien työ, jonka tavoitteena
on ennaltaehkäistä asumisen vaikeuksia ohjaamalla tukiasujat tarvittaessa palvelujen
piiriin (TALK 2010). Tukiasunto-ohjaajan rooli TALK-tukiasunnossa asuvien arjessa oli
merkittävä. Miesten puheessa ohjaajan rooli paikantui yhteiskunnallisen ja informaalin
avun välimaastoon, vaikka se selkeästi kuuluu viralliseen auttamisjärjestelmään. Suhde
ohjaajaan oli jatkuva sekä hyvin henkilökohtainen ja tapaamisia oli tiheämmin silloin
kun asumisessa ilmeni vaikeuksia. Esille tuli myös tukiasunto-ohjaajan välittävä rooli
haastateltavien ja perinteisen auttamisjärjestelmän, kuten sosiaalitoimiston välillä.
Asioiden hoitaminen helpottui ja suhde esimerkiksi omaan sosiaalityöntekijään parani.
Myös kontrolli kuului ohjaajien työnkuvaan, mutta haastatellut eivät tuoneet sitä esille
kielteisesti, vaan kertoivat sen tukevan asumisen onnistumista. Hankkeeseen mukaan
pääseminen oli vaikuttanut elämään myönteisesti.
Sitä haluu tehdä ittelles sen oman elämän kummiski. Sen niin sanotun normaalielämän ja sen tavoitteleminen ja itsenäistyminen ni se on tullu voimakkaammin esiin,
ettei se oo jääny siihen pelkkään olemiseen.
Ympäristöministeriön asettaman työryhmän raportissa ”Nimi ovessa” ( YM 2007, 13)
lanseerattiin pitkäaikaisasunnottomuuden käsittelyyn ajattelutapaa, jossa asunnon järjestäminen asunnottomalle nähdään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisun
edellytyksenä. Turussa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutuksen
taustalla on sen sijaan ajatus asumispolusta siten, että asunnottoman tulee ennen tukiasunnon saamista osoittaa motivaatiota joko pidemmän asuntolajakson tai kuntoutusjakson aikana (TALK 2010). Ongelmana on tällöin, että sekä palvelujärjestelmästä että yksilöstä johtuvista syistä osa asunnottomista tippuu yhä palveluiden ulkopuolelle. Osa
haastatelluista miehistä odotti pääsyä mukaan hakkeeseen. Asuminen saattoi kuitenkin
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kilpistyä vuosien takaisiin vuokrarästeihin tai tukiasuntotyöryhmän päätökseen, jonka
mukaan hakija ei täyttänyt asetettuja kriteerejä. Siis myös tässä tukiasumisen muodossa
hakijan tuli yhä ansaita oikeus asuntoon.
Mä toivoisin, et se TALK-projekti käynnistyis munki kohdalla, oon mä sit laitokses
tai en … Et kyl jokaisen ihmisen kuuluis saada joku katto. Sit ko kämppää ei oo ni
ihan tuol on tuuliajoll, ilman kompassii.

Kaupungin tukiasuntoyksikössä asuva mies oli tyytyväinen siihen, että sai elää omissa
oloissaan. Hän ei kokenut saavansa erityistä tukea asumiseen mutta arveli että omalla
aktiivisuudella tukeakin olisi mahdollisesti saanut. Eri asia sitten on miten ajoissa tukiasunnoissa asuvat kykenevät hakemaan itselleen apua.
Ei ne [tukiasunto-ohjaajat] käy oikeestaan pahemmin. Jos on jottain niinko ongelmii jollain ollu ni kyl ne sit niinko alkaa siel pyörimään. No sä voit mennä itte sinne puol puhumaan.
Formaaleihin voimavarajärjestelmiin kuuluvat sosiaaliset suhteet olivat määrällisesti
pienin osa miesten suhdeverkosta. Miehet eivät juurikaan olleet jäseninä järjestöissä.
Harrastuksetkin olivat pääosin sellaisia, joissa toimittiin yksin tai epävirallisessa kaveripiirissä. Osa haastateltavista kertoi vertaistukiryhmien merkityksestä itselleen päihteettömyyttä tukevana yhteisönä. Narcotics Anonymous -ryhmästä (NA) saatiin etenkin
psykologista tukea, mutta myös käytännön apua, kuten esimerkiksi tietoa työpaikoista.
Yhteenkuuluvuuden tunne, kannustus ja luottamus mainittiin tärkeimmiksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi NA:ssa oltiin mukana. Toisaalta ne jotka tunsivat syvimmin yksinäisyyttä, eivät kyenneet osallistumaan myöskään vertaistukiryhmiin. Esille tuli selkeä
rajanveto Alkoholics Anonymous -ryhmiin (AA). NA ryhmä koettiin sopivammaksi silloinkin, kun huumeiden käytöstä oli jo pystytty irtautumaan, sillä merkityksellisiä olivat
samankaltaiset elämänkokemukset.
Et lopetin sit NA:ssa käynnit ja siirryin AA:han jonkin ajan kuluttuu, mut ei se oo
ihan sama vaiks pääperiaatteet on samat, mut silti siit AA:sta puuttuu jotain mitä
NA:ssa on. Ehkä se on se yhteenkuuluvuuden tunne, koska mä en oo alkoholisti, mä
oon narkkari.
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7

SOSIAALINEN TUKI JA LUOTTAMUS

Tässä osassa analyysiä on tavoitteena selvittää millaisina kehityskulkuina sosiaalinen
tuki ja luottamus ilmenevät näiden pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdeongelmia kokeneiden nuorten aikuisten miesten kertomuksissa sosiaalisista suhteistaan? Toisin sanoen
selvitetään niitä tapahtumasarjoja, joita haastatellut nuoret aikuiset miehet ovat sosiaalisen tuen ja luottamuksen osalta kokeneet. Tapahtumasarjat voidaan esittää myös toistuvina juonirakenteina (Ruonavaara 2008, 38–45). Haastateltavien kokemista tapahtumasarjoista muodostettiin juonirakennekaavio (liite 8), jonka avulla aineistoa voitiin vertailla ja erottaa erilaisia tapahtumasarjojen tyyppejä. Tyyppien valintaa olisi voinut perustella myös muilla tavoin, mutta tässä tutkimuksessa ja juuri asunnottomuuden kontekstissa oleellisena asiana nähtiin se, millaista luottamusta miehet kokivat suhteessa tulevaisuuteen. Sosiaalisten suhteiden ja erityisesti sosiaalisen tuen sekä luottamuksen
merkityksen ymmärtämiseksi on perusteltua tarkastella sitä, millaisten tapahtumasarjojen tuloksena miehet luottivat tulevaisuuteen, suhtautuivat tulevaisuuteensa ristiriitaisesti tai kokivat tulevaisuuden suhteen selkeää epäluottamusta. Miesten kertomukset ymmärretään näin ikään kuin vastauksina kysymykseen siitä, millaiset tapahtumasarjat
miesten elämässä olivat niitä, mitkä toisaalta vahvistivat ja toisaalta heikensivät luottamusta tulevaisuuteen.

7.1

”Sit ko on kaikki rauhallist, kyl se siit sitte lähtee eteenpäin”

Haastattelut tähän tutkimukseen tehtiin katkaisuhoitoasemalla. Voi ajatella, että jo hoitoon hakeutuminen kertoo jonkinasteisista tulevaisuudentoiveista ja luottamuksesta.
Haastatteluista erottui kuitenkin juonirakenne, jossa suhtautuminen tulevaisuuteen oli
oleellisesti muita luottavaisempaa. Tämä ei tarkoittanut sitä, että elämä olisi ollut vailla
ongelmia vaan vaikeuksia oli ollut toistuvasti. Päihteiden käyttö oli ollut rankkaa ja pitkäaikaista. Koulunkäynti oli saattanut tuntua työläältä ja jäädä jopa kesken. Lapsuuden
kodissa oli myös mahdollisesti ongelmia mutta merkittävää oli, että joko luottamus vanhempiin tai jompaankumpaan vanhempaan oli hyvä tai muuttui hyväksi jo lapsena.
Etenkin suhde äitiin oli tärkeä ja pääosin myös suhde isään hyvä. Vuosien varrella vanhempien ymmärrys päihdeongelman luonteesta oli lisääntynyt. Vaikka toisella vanhem-
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mista olisikin ollut päihdeongelma, sitä oli helpompi sietää, kun toinen vanhemmista oli
tukena ja ympärillä oli myös muita luotettavia läheisiä. Vanhemmilta saatu tuki oli niin
henkisesti kuin materiaalisesti tärkeintä mutta myös sisarusten merkitys korostui etenkin
henkisen tuen lähteinä. (vrt. Fitzpatrick 2000, 15-17; 80.)
Tyypillistä oli myös se, että elämässä hyvin keskeisiä olivat jo lapsuudessa alkaneet harrastukset. Harrastusten parissa saadut ystävyyssuhteet eivät rakentuneet päihteiden käytön ympärille ja ne olivat säilyneet, vaikka päihteiden käyttö oli ollut välillä hallitsematonta. Tämä oli merkittävää, koska harrastusten parista saadut viiteryhmät tukivat selviytymistä ja vahvistivat myönteistä identiteettiä. (vrt. Berkman ym. 2000, 848–849;
Lahikainen 2010, 127–132.) Vertaistukiryhmissä toimiminen oli luonteva tapa saada
apua ja ymmärrystä ehkä juuri siksi että, sosiaalinen jakaminen oli tuttua ystävyyssuhteista. Myös työllä oli tärkeä osa elämässä. Osa koki työttömyyden hyvin vaikeana ja
päihteiden käytölle altistavana asiana. Työ korostui itsenäisyyden ja aikuisuuden ilmentäjänä. Päihteiden käyttöön liittyi paljon ahdistusta ja pettymyksiä, mutta myös hyviä
kokemuksia ja tärkeitä ystävyyssuhteita. Päihteet olivat osa niin nuoruuden kapinaa
kuin ahdistuneisuuden ”omahoitoa”. Asunnottomuusjaksot liitettiin parisuhteiden katkeamiseen, työttömyyteen, mielenterveydenongelmiin ja rajuihin päihteidenkäyttöjaksoihin, mutta asunnottomuuskin oli siedettävämpää, koska verkostot tukivat myös asunnottomuuden aikana.
Yhteiskunnallisia järjestelmiä, etenkin työvoimatoimistoa ja sosiaalitoimistoa kohtaan
tunnettiin epäluottamusta. Kritiikkiä esitettiin muun muassa siitä, että organisaatiot olivat byrokraattisia ja vaikeasti lähestyttäviä, eikä apua saanut silloin kun sitä kipeimmin
olisi tarvinnut. Kritiikki perustui omiin kokemuksiin mutta sitä esitettiin myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Toisaalta apua yhteiskunnan organisaatioista
oli saatu. Erityisesti arvostettiin TALK tukiasunto-ohjaajien työtä. Tukiasunto-ohjaajan
koettiin asettuvan johonkin virallisen ja epävirallisen tuen välimaastoon. Ohjaaja toimi
ikään kuin asiamiehenä, ja suhteet paranivat myös muihin viranomaisiin. Luottamus tukiasunto-ohjaajaan auttoi hyväksymään myös ohjaajan kontrolloivan roolin. Muissa viranomaiskontakteissa ei tällaista luottamusta koettu. (vrt. Fitzpatrick 2000, 93–98;
112–113.) Suhteet poliisiin olivat ehkä yllättävänkin hyväksyviä, jopa kunnioittavia, ja
oikeusjärjestelmän toiminta hyväksyttiin itsestään selvänä. Elämässä oli tavoitteita, joita
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kohti kompastellen kuljettiin. Tavoitteet voi tiivistää itsenäiseksi elämäksi, johon kuuluu
asunto, työ, parisuhde sekä vastavuoroiset suhteet läheisiin ja ystäviin.
Tässä juonirakennetyypissä verkoston rakenne oli lähellä Seikkulan (1994, 16; 21–22)
esittämää keskimääräistä aikuisen verkostoa. Vastavuoroisuus toteutui suhteissa ystäviin
vaikkakaan ei aina esimerkiksi suhteissa vanhempiin. Tunnetasolla merkitseviä suhteita
oli mutta myös ristiriitaisuutta tunnekokemuksissa esiintyi. Verkostoissa esiintyi myös
suljettuja systeemejä, kuten päihteiden käyttäjien piirit, mutta pyrkimys oli niistä pois.
Vertaistuki oli esimerkki suljetusta piiristä, joka oli valjastettu palvelemaan selviytymistä. (vrt. Seikkula 1994, 42.) Keskeistä oli, että vaikeuksista huolimatta koettiin osallisuutta etenkin henkilökohtaisella tasolla. Raunion (2006, 73–75) esittämistä integraation
ulottuvuuksista interpersoonallinen ulottuvuus toteutui melko hyvin. Taloudellinen integraatio työmarkkinoilla ei toteutunut, mutta vahva usko pääsystä työmarkkinoille oli
leimallista. Sosiaalisessa integraatiossa hyvinvointivaltion kautta oli puutteita, vaikka se
muihin juonirakennetyyppeihin verrattuna toteutui parhaiten. Kansalaisintegraatio demokratian kautta ei tutkimuksen haastatteluissa juuri noussut esille. Oikeusjärjestelmä
hyväksyttiin kritiikittömästi, mikä ei kuitenkaan välttämättä kertonut vahvasta integraatiosta.

7.2

”Mä en tiedä...mä oon vähän pessimisti. Pessimisti ei pety mut voi
yllättyä. Mä enemmänkin katon mitä elämä tuo tullessaan”

Tulevaisuuteen suhtauduttiin ristiriitaisesti tässä toisessa juonirakennetyypissä. Lapsuudessa oli jouduttu kokemaan hyvinkin traumaattisia asioita. Päihdeongelmat ja väkivalta
olivat tyypillisesti läsnä tämän juonirakennetyypin lapsuuskuvauksissa. Samoin yksinäisyys, häpeä ja viha. Perheessä oli kuitenkin myös ihmissuhteita, jotka toivat turvaa ja
joihin voi luottaa. Tukipilari oli joko jompikumpi vanhempi ja/tai sisarukset tai isovanhemmat. Luottamuksen ja turvan lähteenä saattoi olla myös kaveripiiri. Sattuma saattoi
vaikuttaa elämänkulkuun vahvasti esimerkiksi kuoleman tai syntymän kautta. Verkostojen suomaa puskuria ei juurikaan ollut. (vrt. Vahtera & Uutela 1994, 1055.)
Koulutus ei näkynyt työmarkkina-asemassa. Työsuhteet olivat määräaikaisia tai lyhyitä
keikkahommia. Työtä kuitenkin arvostettiin tärkeänä asiana, jotta elämän voisi kokea
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mielekkääksi. Harrastuksia oli joskus ollut mutta ne olivat jääneet, ja suhteet harrastusten myötä saatuihin ystäviin olivat katkenneet. Laajakin ystäväpiiri saattoi koostua yksinomaan runsaasti päihteitä käyttävistä ja havaittavissa oli tiiviin yhteisöllisyyden haitallisia vaikutuksia. (vrt. Portes 1998, 15–18.) Toisaalta koettiin yksinäisyyttä ja korostettiin, etteivät päihteitä käyttävät tutut olleet ystäviä. Päihteiden käyttäjät muodostivat
sen sosiaalisen piirin, johon tunnettiin yhteenkuuluvuutta, mutta silti suhteita leimasi
epäluottamus ja pelko. Vertaistukiryhmiin osallistuminen oli satunnaista, eikä ryhmiin
tunnettu samanlaista yhteenkuuluvuutta kuin aiemmassa juonirakennetyypissä. Asunnottomuusjaksot olivat toistuvia, ja silloin palattiin lähiverkoston suojiin, vaikka suhteet
olisivat olleet hyvinkin tulehtuneet.
Yhteiskunnallisiin järjestelmiin suhtautuminen oli myös ristiriitaista. Toisaalta oli paljon
kokemuksia siitä, että apua ei saatu tai että juoksutettiin luukulta toiselle. Jopa suoranaista kaltoin kohtelua oli koettu ja epäluottamus tuotiin selkeästi esiin. Toisaalta tuotiin
myös vahvasti esiin oma käytös ja toiminta osasyynä huonoon kohteluun, mikä antoi tähän juonirakenteeseen tietynasteisen uhriutumisen leiman. Halu päästä osalliseksi esimerkiksi TALK-projektin kaltaisista tukitoimista tuotiin esille, mutta ehdot koettiin liian
vaativiksi. Tavoitteet olivat muodostuneet negaatioiksi. Selvillä oli se, miten ei pitäisi
elää, mutta ei se, millä keinoin voisi selviytyä eteenpäin.
Verkoston rakenne erosi selvästi Seikkulan (1994, 16; 21–22) esittämästä keskimääräisestä aikuisen verkostosta. Verkostossa oli sen sijaan samoja piirteitä kuin Pattison ja
Pattison (1981, teoksessa Seikkula 1994, 42 ) esittävät havainneensa skitsofreniasta kärsivien verkostoissa. Keskeistä tässä juonirakenteessa oli irrallisuus. Marginaalissa ajelehdittiin ja kokemus voimattomuudesta pyristellä keskustaa kohden oli vahva. (vrt.
Suutari 2002, 38–39.) Raunion (2006, 73–75) esittämistä integraation ulottuvuuksista
minkään ei voinut katsoa toteutuneen kuin välttävästi.
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7.3

”Voiko elämä oliski semmonen: tasanen maasto ja pien mutka tulis
sit taas. Ko mää käyn aina tuol helvetin montul”

Vaikka hoitoon hakeutumisen voi ajatella kertovan jonkinasteisesta toivosta tulevaisuuden suhteen, kolmannessa juonirakenteessa suhde tulevaisuuteen oli hyvin pessimistinen. Tapahtumasarjat olivat täynnä menetyksiä. Lapsuuden turvattomuus oli ollut jatkuvaa, hylkäämisen kokemukset toistuvia ja väkivalta tavallista. Sukulaisiin yhteydet olivat katkenneet tai kaikki tiedossa olevat sukulaiset olivat kuolleet. Juuri läheisten ihmisten kuolemat lisäsivät julmien tapahtumasarjojen ja sattumien kautta muutenkin vaikean
elämäntilanteen sietämättömyyttä.
Harrastuksia ei juurikaan ollut. Ystäviä oli ylipäätään hyvin vähän, jos lainkaan. Lapsuudesta saatettiin muistaa joitain koulukavereita. Koulu oli käyty jotenkuten, lähinnä
pakosta. Päihteiden käyttö oli alkanut nuorena ja oli ajoittain hyvin rankkaa. Päihteiden
käytön rajuus ei tätä juonirakennetta erottanut muista. Kyse oli päihteiden merkityksestä
elämässä. Päihteisiin ei liittynyt mitään sosiaalista ja tuskin positiivistakaan, vaikka kalja saatettiin mainita ainoana ystävänä. Päihteet olivat olleet osa elämää itsestään selvyytenä lapsuudesta asti. Ne liittyivät yksinäisyyteen, pahanolon turruttamiseen ja äärimmäiseen ahdistukseen. Taukoja päihteiden rankkaan käyttöön saivat aikaan työ tai rakkaus. Parisuhde tai työsuhde ja joskus molemmatkin, saattoivat joksikin aikaa selkeyttää
elämäntilannetta. Kaikki loppui aina yhtä nopeasti kuin alkoikin ja yksinäisyys sekä katkeruus palasivat. Toiveet työelämässä pärjäämisestä olivat haastattelujen aikaan enää
vähäisiä. Silti työhistoriaan saattoi kuulua useiden vuosienkin työsuhteita. Tässä juonirakennetyypissä asunnottomuuskokemuksia oli jo nuorena ja jaksot olivat toistuvia.
Asunnottomuus oli osin absoluuttista, rappukäytävissä, kellareissa ja rannoilla asumista
(vrt. Granfelt 1998, 54–55). Verkostoja ei ollut ympärillä puskuroimassa asunnottomuuden seurauksia (vrt. Vahtera & Uutela 1994, 1055).
Luottamus yhteiskunnallisiin järjestelmiin oli heikko. Poliisi nähtiin epäoikeudenmukaisena ja sen koettiin käyttävän kohtuuttomia voimakeinoja. Sosiaalitoimistoon ei saatu
aikaa vaikka sitä joka toimeentulotukihakemuksessa pyydettiin. Työvoimatoimistossa
juoksutettiin turhan takia. Sosiaalitoimistoa ja työvoimatoimistoa kohtaan tunnettiin
myös välinpitämättömyyttä. Asia menivät niin kuin menivät, eikä sille voinut mitään.
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Pettymystä tunnettiin etenkin hoitojärjestelmää kohtaan. Psykiatrisen avun tarve koettiin
vahvasti, mutta apua ei saanut, vaikka sitä olisi toistuvasti hakenut. Edes itsemurhayritys ei auttanut pääsemään psykiatriseen hoitoon kuin pariksi päiväksi. Esille tuli kokemus, että hoitojärjestelmä ei ollut valmis auttamaan, vaan ohjasi avunhakijan muuanne.
Katkaisuhoitoon saattoi päästä, mutta katkaisun jälkeen elämä ajautui entiselleen hyvin
nopeasti. Tämä tuki aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä havaintoja siitä, että mikäli ihmisellä on niin kutsuttu kaksoisdiagnoosi, riski sille että hoitojärjestelmä estää avuntarvitsijan hoitoon pääsyn, kasvaa merkittävästi. Mitä enemmän ongelmia ja mitä heikompi ihmisen toimintakyky on, sitä heikommat mahdollisuudet hänen on saada hoitoa ja
tukea. (Aalto 2008; Toiviainen 2008, 160–166.)
Verkosto oli kooltaan pieni. Tärkeässä osassa verkostossa olivat viranomaiset ja hoitohenkilöstö. Tunnetasolla merkitseviä suhteita oli lähinnä muistoissa, tunnekokemukset
olivat hyvin ristiriitaisia, vastavuoroisuus oli lähes olematonta ja suurin osa informaaleista suhteista liittyi suljettuihin suhdejärjestelmiin. (vrt. Seikkula 1994, 42.) Elämän
tavoitteet pelkistyivät selviytymiseen päivästä seuraavaan (vrt. Paugman 1999, 37–40 ).
Keskeistä tässä juonirakenteessa oli ulkopuolisuus. Uhriutuminen oli syvää, ikään kuin
kohtalo olisi ollut ennalta määrätty. Tapahtumasarjoja leimasi katkeruus, epäluottamus,
nöyryytykset ja häpeä. Myös Raunion (2006, 73–75) esittämien integraation ulottuvuuksien valossa juonirakennetta leimasi ulkopuolisuus.
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8

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pitkäaikaisasunnottomuutta ja päihdeongelmia kokeneiden nuorten aikuisten miesten sosiaalisia suhteita. Tutkimuksessa selvitettiin haastatteluin, miten kohderyhmään kuuluvien miesten sosiaaliset suhteet koostuivat suhteessa
formaaleihin, informaaleihin ja yhteiskunnallisiin voimavarajärjestelmiin, ja miten erityisesti sosiaalinen tuki ja luottamus ilmenivät sosiaalisissa suhteissa. Tässä viimeisessä
luvussa tehdään tutkimuksen tuloksista yhteenvetoa sekä esitetään joitain johtopäätöksiä
tämän ja aiempien tutkimusten pohjalta.
Haastateltujen miesten sosiaaliset suhteet painottuivat informaaleihin ja yhteiskunnallisiin voimavarajärjestelmiin. Suhteita formaaleihin voimavarajärjestelmiin oli vähän ja
ne muodostuivat pääasiassa vertaistuki- ja harrastusryhmiin kuulumisen kautta. Cotterellin (2007, 113; 257–259) mukaan ihminen arvioi ja ymmärtää kokemuksiaan vuorovaikutuksessa muihin ja luottamus syntyy siitä, että kokee kuuluvansa yhteisöön. Tätä
taustaa vasten on ymmärrettävää, että nuoret halusivat kuulua ryhmiin, joissa ryhmän
jäsenillä on samankaltaisia elämänkokemuksia ja tavoitteita. Yhteenkuuluvuuden tunne
ja luottamus olivat keskeisellä sijalla, kun he perustelivat ryhmiin kuulumista. Miehet
eivät juurikaan toimineet sellaisissa järjestöissä, jossa suhteita olisi muodostunut myös
asunnottomien ja päihderiippuvaisten ryhmän ulkopuolelle. Tämä saattoi osaltaan vaikeuttaa miesten integroitumista yhteiskuntaan.
Suhteet vanhempiin sekä sisaruksiin olivat tunnetasolla tärkeitä. Suhde äitiin oli erityisen korostunut ja useimmilla haastatelluista oli yhä tiivis yhteys äitiin. Vaikeissakaan
elämänvaiheissa suhde ei ollut täysin katkennut ja joillekin äiti oli tärkein tukihenkilö.
Jos äidillä itsellään oli päihdeongelma, se aiheutti suhteeseen kitkaa. Vaikeat lapsuusmuistot herättivät katkeruutta ja ristiriitaisia tunteita, mutta suhdetta ei kuitenkaan oltu
valmiita katkaisemaan. Suhde isään oli useilla haastateltavista hyvin ristiriitainen. Joko
isän omat ongelmat estivät luottamuksellisen suhteen synnyn tai isä ei pystynyt ymmärtämään poikaa tämän elämäntilanteessa. Jos isään oli hyvä suhde vaikka vain ajoittain,
oli se hyvin merkityksellistä. Tutkimuksessa ei saatu tukea Paugmanin (1999, 37–40)
tutkimustulokselle, jonka mukaan suhde perheeseen katkeaisi kokonaan asunnottomuuden pitkittyessä. Perhe pysyi haastateltujen miesten ydinverkoston keskiössä. Sen sijaan
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perhesuhteiden laatu poikkesi esimerkiksi Seikkulan (1994, 21–22) esittämistä ydinverkoston määreistä. Yhteydenpito oli useimmilla toistuvaa mutta tunnelataus ei ollut välttämättä positiivinen, vaan jopa negatiivinen. Jo kuolleita vanhempia kohtaan tunteet olivat ristiriitaisia, jos kaipaukseen sekoittui muistoja laiminlyönneistä. Niillä, joilla suhde
vanhempiin oli kutakuinkin kunnossa, suhteesta puuttui vastavuoroisuutta ja miehet olivat, kuten Galland (1995; teoksessa Puuronen2006, 161) esittää, jääneet suhteessa vanhempiinsa lapsen asemaan. Tällöin suhteet vanhempiin saattoivat syventää kokemusta
kyvyttömyydestä itsenäiseen elämään ja vastuunkantoon.
Merkittäviä lähiverkoston suhdekentässä olivat myös sisarukset, jotka saattoivat olla hyvinkin tärkeässä asemassa, etenkin jos vanhempien huolenpito ei lapsuudessa ollut riittävää. Huolehtiva sisarus asettui tällöin lähes vanhemman asemaan ja tunneside pysyi
vahvana vanhempanakin. Perheen ulkopuolisista merkityksellisistä aikuissuhteista haastatteluissa kerrottiin jonkin verran. Ne eivät kuitenkaan kannatelleet silloin kun lapsuudessa koettiin perheen sisäisiä ongelmia. Vaikeuksia hävettiin, eikä niistä haluttu kertoa
ulkopuolisille. Haastateltavat eivät osanneet vastata siihen, eivätkö esimerkiksi opettajat
tai valmentajat huomanneet lapsen tilannetta, vai eikö perheen asioihin osattu tai haluttu
puuttua. Kaiken kaikkiaan lapsuuden kokemukset tulivat haastatteluissa vahvasti esille.
Ne ikään kuin piirtyivät taustaksi kertomuksiin muista sosiaalisista suhteista. Hyvät kokemukset ymmärrettävästi vahvistivat siteitä läheisiin mutta huonotkaan, pahimmillaan
jopa traumatisoivat kokemukset eivät irrottaneet haastateltavia miehiä läheissuhteista.
Tämä osaltaan kertoo siitä, miten merkityksellisiä suhteet vanhempiin ovat. Kaikkine
puutteineenkin lähiverkoston merkitys oli hyväksytyksi tulemisen kokemuksissa. Osalle
haastatelluista miehistä nämä kokemukset olivat vieläkin vähäisempiä perheen ulkopuolisissa sosiaalisissa suhteissa.
Aiemmissa parisuhteissa saadut kielteiset kokemukset heijastuivat varovaisuutena ja
epävarmuutena solmia seurustelusuhteita. Etenkin päihteiden käyttö oli asia, jonka katsottiin aiheuttaneen suhteiden kariutumisen. Osalla oma päihteiden käyttö oli syynä pettymyksiin mutta vaikeimmat kokemukset olivat niillä, jotka olivat eläneet suhteessa,
jossa molemmat käyttivät rankasti päihteitä. Kaikilla oli kuitenkin jonkinasteinen toive
löytää elämänkumppani tulevaisuudessa, ja edellytykseksi asetettiin molemminpuolinen
luottamus ja päihteettömyys.
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Ystävyyssuhteiden merkitys sosiaalisten suhteiden kokonaisuudessa oli tärkeä. Haastatellut miehet erosivat toisistaan sen suhteen, oliko ystävien joukossa myös niitä, joilla ei
ollut vaikeuksia asumisessa ja päihteiden käytössä. Kaikki tiedostivat riskit, joita päihteitä aktiivisesti käyttävien ystävien seurassa liikkuminen aiheutti, mutta välejä ei yleensä oltu valmiita katkaisemaan pelkästään päihteiden käytön takia. Suhteista irtaantumista oleellisempana haastatteluissa näyttäytyi ystävyyssuhteiden kokonaisuus. Jos ystävyyssuhteita oli myös asunnottomien ja päihderiippuvaisten ryhmän ulkopuolella, mahdollisuudet rakentaa merkityksellistä arkea olivat paremmat. Osa miehistä koki syvää
yksinäisyyttä. Heidän vähäiset ystävyyssuhteensa koostuivat ainoastaan toisista päihdeongelmaisista mutta he eivät luottaneet näihin ystäviin. Fitzpatrickin (2000, 93-98) näkemys, että asunnottomuuden pitkittyessä nuoren ystävyyssuhteet muuttuvat yksipuolisimmiksi, päti tässä tutkimuksessa osittain. Useimmilla nuoruudenaikaisia ystävyyssuhteita oli säilynyt. Ero oli siinä, olivatko nuoruusajan ystävyyssuhteet rakentuneet jo
alun perin vahvasti päihteiden ympärille, vai olivatko ne muodostuneet esimerkiksi jonkin harrastuksen ympärille. Luottamus oli asia, jolla miehet luonnehtivat ystävyyden
merkitystä.
Suhteita yhteiskunnallisiin voimavarajärjestelmiin haastatelluilla miehillä oli paljon.
Asunnottomuus ja päihdeongelmat eivät olleet irrottaneet heitä täysin työelämästä.
Osalla oli aikaisempaa työkokemusta useiden vuosienkin ajalta, vaikka haastatteluhetkellä kukaan ei ollut työelämässä. Lähes kaikki myös suhtautuivat työelämään myönteisesti. Työn nähtiin tukevan selviytymistä, toisaalta parantamalla taloudellista tilannetta
ja toisaalta tuomalla sisältöä elämään. Osalla toiveet paluusta työelämään olivat vähäisiä. Suhtautuminen koulutukseen oli kaikilla kuitenkin varauksellinen. Koulutukseen ei
haluttu, koska sen katsottiin olevan käytännöstä erillään olevaa koulunpenkillä istumista. He, joilla ammattikoulutusta oli, eivät juurikaan olleet alallaan työskennelleet, mikä
ehkä osaltaan vahvisti kielteistä suhtautumista koulutukseen. He, joilla oli työkokemusta, uskoivat mahdollisuuksiinsa työllistyä myös ilman lisäkoulutusta. Miehet kaipasivat
käytännönläheistä tai ruumiillista työtä. Tiettyä epärealismiakin ilmeni uskossa siihen,
että kaikki on lopulta vain itsestä kiinni. Joka tapauksessa nämä miehet ovat haaste koulutusjärjestelmälle. Työkeskeisessä yhteiskunnassa yksilön integroituminen työelämään
auttaa selviytymisessä muutenkin kuin taloudellisesti. Kaikkien työpanosta yhteiskunnassa myös tarvitaan tulevaisuudessa. Teoreettiseen opetukseen painottuvan koulutus-
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mallin ongelmat ovat olleet tiedossa pitkään, mutta järjestelmään on hankalaa aikaansaada uudistuksia. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan voisi olla oppisopimuskoulutuksen
kehittäminen vastaamaan erilaisten ryhmien tarpeita. Osalle opiskelijoista tulisi olla tarjolla henkilökohtaista tukea ja seurantaa opintojen aikana, ja siirtymisen työelämään tulisi tapahtua asteittain. Vaikeuksistaan huolimatta osalla näistä miehistä oli työkokemuksensa perusteella kykyä olla mukana työelämässä ja kaikilla ainakin jonkinlaista halua
palata sinne. Yhteiskunnassamme työ on niin yksilön kuin yhteisön elämän perusta, jolloin mahdollisuuksia ja tukea työhön osallistumiseen tulisi kehittää.
Haastatelluilla miehillä oli kaikilla kontakti terveys- ja sosiaalipalveluihin. Hoitokontakteja oli niin avo- kuin laitosyksiköihin. Haastattelujen perusteella ongelmana oli, että
hoidot olivat erillisiä, eikä kukaan kantanut kokonaisvastuuta. Kuntoutusjakson jälkeen
ei välttämättä saatu riittävästi tukea, vaan vastuu oli yksin kuntoutujalla silloinkin kun
sen kantamiseen ei ollut voimavaroja. Sosiaalitoimisto toimi byrokraattisesti, eikä sitä
kautta saanut tukea juuri silloin kun sitä tarvitsi. Palvelujärjestelmä toimii niin, ettei
päihdeongelman ja mielenterveyden häiriön samanaikainen hoito useinkaan ole mahdollista. Haastatelluista miehistä osa koki tarvitsevansa psykiatrista hoitoa, mutta ei sitä
yrityksistä huolimatta ollut saanut. Kuitenkin kokonaisvaltaisen hoidon tarve ja tuloksellisuus päihde- ja mielenterveysongelmissa on tunnustettu (Aalto 2008).
Fitzpatrickin (2000, 112–113) tutkimuksessa ilmeni, että asunnottomat nuoret kokivat
tarvitsevansa myös henkistä tukea julkisista palveluista. Samoin kokivat haastateltavat
tässä tutkimuksessa. Mielenkiintoista oli, että kolme TALK -hankkeessa mukana olevaa
miestä kertoi luottamuksen yhteiskunnallisiin instituutioihin osin parantuneen tukiasumisen aikana. Tukiasunto-ohjaaja koettiin luotettavammaksi ja läheisemmäksi kuin
muut viranomaiset. Ohjaajan rooli välittävänä edunvalvojana tuli haastatteluissa esiin.
Kortteisen ja Elovainion (2006, 335–340) tutkimuksen mukaan juuri sosiaalinen luottamus edistää ihmisen selviytymistä. Haastattelujen perusteella TALK -hankkeen tukiasunto-ohjaajien omaksuma työtapa lisäsi sosiaalista luottamusta ylipäätään. Osa haastatelluista ei täyttänyt kriteerejä, jotka vaadittiin hankkeeseen mukaan pääsemiseksi. Ne
asunnottomat, joille asunnottomuuden riskitekijät kasaantuvat ja jotka tarvitsevat eniten
tukea, ovat vaarassa jäädä ulkopuolisiksi. Kuten Toiviainen (2008, 160–166) on todennut, heikommat mahdollisuudet saada hoitoa ja tukea on niillä ihmisillä, joiden toimintakyky on heikoin. TALK -hankkeen loppuseminaarissa (TALK 2011) tuli selkeästi esil-
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le, että hankkeen aikana kehitetty työtapa hyödytti niin hankkeeseen mukaan päässeitä
asunnottomia, asuntoja vuokrannutta yhtiötä kuin kaupungin veronmaksajia. Hankerahoitukseen perustuvan työtapojen kehittämisen haittapuolena on, että valtion tuen turvin
käynnistetyt hyvätkin hankkeet ja projektit joko lakkautetaan tai vesitetään, kun valtion
tuki loppuu.
Paugmanin (1999, 37–40) mukaan asunnottomuus heikentää luottamusta yhteiskunnallisiin instituutioihin. Epäluottamus instituutioihin tuli esille myös näissä haastatteluissa.
Luottamus esimerkiksi työvoimatoimistoon ja sosiaalitoimistoon ei ollut vahva, vaikka
juuri näillä instituutioilla oli tärkeä asema miesten arjessa. Tuomioistuinlaitokseen sen
sijaan luotettiin ja poliisiinkin tietyin varauksin. Kaikki haastateltavat olivat valikoituneet haastatteluun palvelujärjestelmän kautta. Tärkeää olisi tutkia myös niiden asunnottomien tilannetta, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Tuntevatko he instituutioita kohtaan vielä suurempaa epäluottamusta, jopa niin että he kaihtavat palveluja? Tutkimukselle haasteellista on se, miten nämä ihmiset voidaan tavoittaa.
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestelmä toimii siten, että avuntarvitsijalta edellytetään tietoa palveluista sekä aktiivisuutta hakeutua palvelujen piiriin. Myös motivaation
ja hoitomyönteisyyden osoittamista edellytetään, jotta hoito nähtäisiin palvelujärjestelmän taholta perustelluksi. Osalla tässä tutkimuksessa haastatelluista miehistä ei ollut
voimavaroja selvitä näistä vaatimuksista ilman tukea. Mitä yksinäisempi ja eristäytyneempi haastateltava oli, sitä enemmän hänellä oli tarvetta henkilökohtaiseen kannatteluun palvelujärjestelmän taholta. Nämä miehet toivat yksinäisyytensä ja avun tarpeensa
esille, mutta he kokivat, että heidät toistuvasti käännytettiin muuanne. Todennäköistä
on, että näiden miesten kaltaisia avun tarvitsijoita on yhteiskunnassamme enemmänkin
ja että osa ei kykene apua yksin hakemaan. Etsivätyö on Suomessa vielä tarpeeseen nähden vähäistä ja kohdistuu pääasiassa vain hyvin nuoriin. Myös muissa ikäryhmissä lienee tarvetta sille, että apua tarjotaan avuntarvitsijoiden arkisessa ympäristössä. Pitäisikö
sosiaalipalveluissa myös pitkälle koulutettujen ammattilaisten jalkautua avuntarvitsijoiden keskuuteen entistä herkemmin? Lastensuojelussa näin varmaan jonkin verran tapahtuukin mutta pääosin sosiaalityö tapahtuu toimistoissa, jotka tässä tutkimuksessa näyttäytyivät vaikeasti tavoitettavina ja byrokraattisina. Tämän tutkimuksen haastattelujen
perusteella heräsi kysymys siitä, miten nykyisin sosiaalityön kohteena olevat ihmiset
voisivat päästä osallisiksi työhön, jota heidän elämänsä muutoksen eteen tehdään.
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Tässä tutkimuksessa haastateltavina olivat pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneet, päihdehoitoon hakeutuneet miehet. Nämä miehet voidaan nähdä yhteiskunnan valtavirrasta
syrjäytyneeksi joukoksi. Kuten Helne (2004, 52; 82; 176) on todennut, häipyvät erot
syrjäytyneiksi luettujen ryhmän sisällä, kun ero normaliteettiin nostetaan hallitsevaksi.
Tämäkin haastateltujen miesten ryhmä koostui hyvin erilaisista ihmisistä, joiden kokemukset elämässä olivat erilaisia. Tutkimuksen analyysissä miesten haastatteluissa esille
tuomista sosiaalisen tuen ja luottamuksen kokemuksista muodostettiin kolme juonirakennetta sen suhteen, millaista luottamusta he kokivat tulevaisuuteen. Miesten kertomukset ymmärrettiin näin ikään kuin vastauksina kysymykseen, millaiset tapahtumasarjat miesten elämässä olivat niitä, mitkä toisaalta vahvistivat ja toisaalta heikensivät luottamusta tulevaisuuteen. Hahmotettuja kolmea juonirakennetta voidaan luonnehtia osittaisen integraation, irrallisuuden ja ulkopuolisuuden termein. Päihteidenkäyttö tai asunnottomuuden kokemukset sinänsä eivät tehneet eroa juonirakenteiden kesken vaan
oleellista oli se, millainen merkitys asioilla elämässä oli. Jos elämässä oli merkityksellisiä läheissuhteita tai luottamukseen perustuvia ystävyyssuhteita, vastoinkäymiset koettiin eri tavalla, kuin jos läheissuhteita leimasi pettymys ja häpeä, eikä luottamukseen perustuvia ystävyyssuhteita ollut. Hyvin vaikeatkin kokemukset olivat helpompia sietää
jos luotettavia läheisiä tai ystäviä oli kannattelemassa. Ne, jotka tunsivat jonkinasteista
luottamusta ympäristöönsä, kokivat saaneensa apua myös yhteiskunnan auttamisjärjestelmistä.
Kokemukset avun saamisesta olivat heikoimmat niillä haastatelluilla miehillä, joilla ulkopuolisuus luonnehti juonirakennetta. Tämä tukee Kortteisen ja Elovainion (2006,
335–340) näkemystä siitä, että sosiaalinen luottamus auttaa selviytymisessä kun taas sosiaalinen epäluottamus syventää huono-osaisuutta ja vie ihmisen kehään, jossa epäluuloinen ja vihamielinen käyttäytyminen herättävät vastaavasti epäluuloisuutta ympäristössä. Sosiaalisiin suhteisiin luottamuksensa menettäneistä tulee entistäkin haavoittuvampia ja he päätyvät kasaantuviin vaikeuksiin. Nämä avuntarvitsijat ovat erityinen
haaste auttamisjärjestelmälle. On todennäköistä, että osa ulkopuolisuutta kokevista ei
hae apua institutionaalisesta järjestelmästä lainkaan. Tutkimuksessa tulee esille myös
se, että marginaalissa elävien ihmisten kokemuksissa on merkittäviä eroja, jotka tulisi
huomioida kun tukea tarvitseville järjestetään. Henkilökohtainen, vertikaaliseen kohtaamiseen perustuva työtapa vaatii paneutumista ja aikaa. Luottamuksen merkitys auttajan
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ja avun tarvitsijan välisessä suhteessa jää herkästi toissijaiseksi tehokkuusajattelussa,
joka on istutettu myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttään. Sosiaalityön tuloksellisuutta ei voi välttämättä todeta lyhyellä aikavälillä. Vaikka luottamus koetaan yksilötasolla, se muotoutuu ja heijastuu rakenteissa. Auttajan ja avun saajan suhteessa on mahdollisuus valtautumiseen, mutta se ei voi tapahtua vain yksilötasolla vaan kyse on aina
myös rakenteista. (vrt. Raunio 2006, 52–53; Leonardsen 2006, 3–4.) Luottamusta edistävät työtavat edellyttävät niin työntekijöiltä kuin rakenteilta rohkeutta uudistua. Maksimaalisia suoritteita tavoitteleva työtapa saattaa syventää niiden ihmisten ahdinkoa, jotka
jo nyt kokevat, että heidät ohjataan auttamisjärjestelmässä aina seuraavalle luukulle tai
jätetään tyystin ilman apua. Luottamus rakentuu hitaasti.
Tämän tutkimuksen aineistona oli kymmenen päihdeongelmia ja pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneen nuoren aikuisen miehen haastattelua, jotka tehtiin katkaisuhoitoasemalla. Tutkimuksen tuloksena ei näin voida saada suoraan yleistettävää tietoa. Sen sijaan tavoitteena on ymmärtää ja kuulla kokemuksia sosiaalisten suhteiden kentästä niiden ihmisten taholta, joiden kokemukset eivät välttämättä muuten välity esimerkiksi
päätöksentekijöiden tietoon. Tavoitteena on ollut etenkin sosiaalisen tuen ja luottamuksen merkityksen ymmärtäminen. Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää
sitä, millaisin keinoin voidaan yhteiskunnassa auttaa ja tukea niitä ihmisiä, joiden sosiaalinen luottamus on horjunut mahdollisesti jo lapsuudesta lähtien. Myrskylän (esim.
2011) tutkimukset ovat herättäneet yhteiskunnallisen keskustelun nuorista, jotka ovat
jääneet yhteiskunnassa ulkopuolisiksi. Näitä nuoria ei tule ajatella automaattisesti yhtenäisenä syrjäytyneiden nuorten ryhmänä, joihin sitten kohdistetaan toimenpiteitä. On
oletettavaa, että tämä joukko nuoria koostuu hyvin eri tilanteessa olevista. Tutkimuksen
haasteena on selvittää, mitä valintoja, pakkoja ja arvomaailmoja näiden nuorten elämään
sisältyy. Tutkimusta tarvitaan myös siitä, miten auttamisjärjestelmiä tulisi muuttaa, jotta
ne tavoittaisivat apua tarvitsevat mahdollisimman ajoissa. Institutionaalistuneet järjestelmät ovat jäykkiä ja muutoksiin vaadittava poliittinen päätöksenteko usein hidasta.
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten hyvinvointiyhteiskunnan resursseja voidaan
käyttää niin, että ne hyödyttävät myös nyt itsensä ulkopuolisiksi kokevia. Miten voidaan
avata ovia, jotka rakenteet ovat osin sulkeneet.
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Liite 1. Tutkimuslupa

Liite 2. Tutkimuslupa

Liite 3. Teemahaastattelurunko.

TEEMAHAASTAATELURUNKO
TAUSTATEKIJÄT
Ikä
Sukupuoli
Koulutus
Toimeentulo

Asumishistoria ja asunnottomuuden riskitekijät
Missä asunut lapsuutensa?
Minne muuttanut lapsuuden kodista?
Miten asunut täysi-ikäisenä?
Asunnottomuuskokemukset?
Laitossijoitukset?
Päihde- ja mielenterveysongelmat?

SOSIAALISET SUHTEET
Teema 1- Informaalit suhteet
Äiti, isä, sisarukset,isovanhemmat, Mitä suhteita?
muut sukulaiset
Kuinka usein yhteyttä?
Parisuhde
Millaisiksi suhteet kokee?
Ystävät, naapurit
Onko suhteissa tapahtunut muutosta?
Muut, mitä?
Onko odotuksia, toiveita?

Teema 2- Formaalit suhteet
Järjestöt
Harrastustoiminta
Muu, mitä?

Mitä suhteita?
Kuinka usein yhteyttä?
Millaisiksi suhteet kokee?
Onko suhteissa tapahtunut muutosta?
Onko odotuksia, toiveita?

Teema 3-Yhteiskunnalliset suhteet
Työelämä, koulutus, harjoittelu
Hoitotahot
Sosiaalitoimisto, työvoimatoimisto
Tukiasunto-ohjaajat
Ulosottoviranomaiset
Poliisi, tuomioistuimet
Kulttuuripalvelut
Muu,mitä?

Mitä suhteita?
Kuinka usein yhteyttä?
Millaisiksi suhteet kokee?
Onko suhteissa tapahtunut muutosta?
Onko odotuksia, toiveita?

Teema 4- Kokoava keskustelu
Kuinka tärkeinä pidät edellä puhuttuja asioita?- Mitä erityisesti?
Haluatko tuoda edellä käsitellyistä asioita jotain vielä esille?
Haluatko tuoda esille jotain edellä käsiteltyihin asioihin liittyvvää, joka ei ole ollut nyt
puheena mutta on mielestäsi tärkeää?
Onko suhtautumisessasi sosiaalisiin suhteisiin tapahtunut muutosta? Miten?
Mitä koet tärkeäksi tulevaisuudessa ajatellessasi sosiaalisia suhteita?

Liite 4. Verkostokartta

Suku
Ystävät, naapurit

Perhe

Ammattiauttajat
Työ,
opiskelu

Muut viranomaiset
Vertaistuki

Mukaeltu Seikkulan (1994, 22) verkostokartan pohjalta.

Liite 5. Saatekirje.
Turussa 1.6. 2011
Hei!

Teen Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella kandidaattitutkielmaani (pro-gradu
tutkielmaa). Tutkielman aiheena on sosiaalisten suhteiden merkitys asunnottomille nuorille aikuisille. Sosiaalisiksi suhteiksi tutkielmassa katsotaan kaikki vuorovaikutussuhteet, joista yksilö saa henkistä tukea, materiaalista apua, palveluja, tietoja ja uusia ihmissuhteita. Tutkielman tarkoituksena on kuvailla ja kartoittaa tästä laajasta kokonaisuudesta asioita, joita asunnottomuutta kokeneet nuoret aikuiset itse pitävät tärkeinä ja merkityksellisinä. Pyydänkin Sinua haastateltavaksi. Koska tutkielman lähtökohtana on, että
asunnottomuutta kokeneiden nuorten aikuisten oma ääni tulee kuuluville, toteutan tutkimuksen teemahaastatteluna. Tämä tarkoittaa haastattelua, jossa haastateltava ja haastattelija keskustelevat sosiaalisia suhteita ja asunnottomuutta koskevista asiakokonaisuuksista vapaasti, mutta kuitenkin aihepiirissä pysyen. Haastattelut kestävät noin tunnista
kahteen ja tallennan ne äänittämällä. Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia ja
minua sitovat salassapitosäädökset. Haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit milloin tahansa perua osallistumisesi. Haastatteluaineistoa käsittelen niin, että
missään vaiheessa haastateltavien henkilöllisyys ei tule tutkielmassa ilmi ja aineiston
säilytän niin, että kukaan ulkopuolinen ei sitä pääse tutkimaan. Haastatteluun osallistuminen ei myöskään mitenkään vaikuta hoitoosi katkaisuhoitoasemalla ja haastattelussa
esille tulevat asiat pysyvät haastattelijan ja haastateltavan välisenä tietona. Haastatteluaineistoa käytän ensin kandidaattitutkielmaa tehdessäni ja myöhemmin osana pro gradu
tutkielmaa. Sen jälkeen tuhoan aineiston. Ennen haastattelua pyydän vielä kirjallisen
suostumuksen, johon edellä mainitut asiat on kirjattu.

Anna-Maija Kuuskoski

Liite 6. Haastattelulupa

HAASTATTELULUPA

Minä________________________________ synt,aika____________ annan luvan haastatteluuni, jota käytetään aineistona Anna-Maija Kuuskosken kandidaattitutkielmassa
Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Myöhemmin Anna-Maija Kuuskoski käyttää haastattelua aineistona pro gradu-tutkielmassaan. Anna-Maija Kuuskoskea sitoo
haastatteluja tehdessä ja aineistoa käsitellessä salassapitovelvollisuus, joten haastattelut
ovat täysin luottamuksellisia. Haastatteluun osallituminen on täysin vapaaehtoista ja
voin koska tahansa perua osallistumiseni. Haastatteluaineistoa käsitellään niin, että henkilöllisyyteni ei tutkimuksen missään vaiheessa paljastu ulkopuolisille. Haastatteluaineistoa säilytetään niin, ettei se joudu ulkopuolisten käsiin. Kun edellä mainitut tutkimukset on tehty, haastatteluaineisto tuhotaan.

Turussa
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Allekirjoitukset:

Haastateltava

________________________________

Haastattelija

________________________________

Liite 7. Mind-map. Informaalit suhteet.

Liite 8. Mind-map. Formaalit ja yhteiskunnalliset suhteet.

Liite 9. Juonirakennekaavio.

