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Saara Jéintti

KODITTOMUUKSIA NUORTEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN DRAAMARYHMASSA
Paikan asuttamisen voi aj atella olevan ihmisen tapa 011a maailmas—
sa (Heidegger 1962/1995). Maailmassa oleminen on sukupuolittunutta, kulttuurista ja kytkeytyy mm. etnisyyteen ja 1uokkaan (hooks
1990; Irigaray 1993; Saarikangas 2006, 2009; Young 1997). Myés
mielenterveyden ongelmat ja psykiatriset hoitomuodot vaikuttavat
merkittéivéisti siihen, miten téitéi olemisen tapaa VOi toteuttaa (Jéintti
2012). Sosiaalipsykologian tutkija Vilma Héinnisen (2002) mukaan
sairastuminen néiyttéiytyy usein katkoksena ihmisen eléiméisséi. VakaVien mielenterveysongelmien yhteydesséi sairaus merkitsee usein
myos katkoksia asumishistoriassa (esim. HyVéiri & Salo 2009; Juhila & Groger 2016; Salo ja Kallinen 2007).
Téisséi artikkelissa tarkastelen kodittomuuden kokemuksia tuetusti asuvien nuorten 20735-Vu0tiaiden aikuisten mielenterveys—
kuntoutujien kokemuksissa. Néméi kokemukset nousivat esiin tutkimusproj ektissa, j ossa etnograﬁsen tutkimuksen j a soveltavan
teatterin menetelmin pyrittiin avaamaan kodin merkityksiéi tuetusti
asuvien mielenterveyskuntoutujien eléiméisséi. Kodittomuuden kokemukset kytkeytyvéit kéisityksiin siitéi, miten ja millaiseksi koti
mielletéiéin ja méiéiritelléiéin. Néiméi kéisitykset ovat kulttuurisia toisaalta hyVin henkilékohtaisia. Artikkelissa erittelen monitieteisen
kotitutkimuksen (esim. Johansson & Saarikangas 2009) valossa
erilaisia i eriasteisia, eri syistéi kumpuavia ja eri tavoin koettuja i
asunnottomuuden ja kodittomuuden kokemuksia, joita osallistujat
toivat esiin prosessin aikana draamaryhméisséi, yksilohaastatteluissa
sekéi kahdessa ryhméihaastattelussa.

Taustaa

Suomessa on Viime vuosikymmeninéi psykiatrian hoidon piiris—
séi eletty suurta murroksen aikaa. Mielisairaalalaitoksen purkami-

sen ja avohoitoon siirtymisen myétéi sairaalapaikkojen méiéiréi 0n
Suomessa pudonnut 20.0002sta noin kolmeen ja puoleen tuhanteen
(THL 2018; ks. myés Helen 2011, 13). Néiitéi paikkoja korvaamaan
0n syntynyt kirjava J oukko péiéiasiassa yksityisten palveluntuottajien tarjoamia kuntoutus— ja asumispalveluyksikéitéi, jotka tuottavat
eriasteisia palveluita n. 8000 asiakkaalle. Palvelut vaihtelevat ympéirivuorokautisesti tuetusta asumisesta eriasteisesti tuettuun itsenéiiseen asumiseen tukiasunnossa tai omassa kodissa.
Aiemmassa tutkimuksessa mielenterveysongelmien ja asumisen yhteyksiin 0n pureuduttu muun muassa asumispalveluihin kohdistuneessa arviointitutkimuksessa (Guerrero 2008; Salo & Kallinen 2007) sekéi s0siaalityéntutkimuksessa, jossa 0n tarkasteltu mielenterveysasiakkaiden asemaa ja asumispolkuja (Juhila & Kréger
2016; Raitakari & Giinther 2015; Tainio 2015). Mielenterveyskuntoutujien asurniseen liittyvéit kokemukset nousevat esille myés eléiméikerta- J a kokemustutkimuksessa (HyVéiri & Sale 2009; Rissanen
2007) sekéi asunnottomuutta ja huono—osaisuutta koskevassa tutkimuksessa (ks. esim. Granfelt 1998; Saari 2015). Mielenterveys—
kuntoutujien asumiseen liittyviéi yhteiskuntapoliittisia ulottuvuuksia kéisitelléiéin myés mielenterveyspolitiikkaa ruotivassa yhteiskuntatieteellisesséi tutkimuksessa (mm. Helen 2011; Salo 1996). Esimerkiksi Markku Salon (2011, 281) mukaan ”1980-luvulla vahVistuneessa asumispalvelutuotannossa on mielenterveyskuntoutujasta
tullut kunnallisen rahoittajan ja yksityisen palveluntuottajan sopimuksen alaista kauppatavaraa”, jolla itselléiéin ei Ole valtaa péiéittéiéi
misséi ja miten asua ja eléiéi.
Téisséi tutkimuksessa kodin ja kodittomuuden kéisitteet kattavat
konkreettisten asumis— ja asunnottomuuskokemusten liséiksi myés
kodin symbolisia, eksistentiaalisia ja metaforisia merkityksiéi. Koti
0n monimerkityksellinen kéisite, jonka eri ulottuvuuksia tarkastelemalla V0idaan avata tapoja, joilla psyykkinen kéirsimys néiyttéiytyy arjen elettyjen tilojen, symbolisten merkitysten, kuulumisen ja
kiinnittymisen tunteiden J a prosessien sekéi materiaalisten jéirjestys—
ten ja mahdollisuuksien valossa (Jéintti 2017). Ajattelen, ettéi mielenterveyden ongelmien tarkastelu téilléi tavoin 0n téirkeéiéi, koska
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Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan vallalla olevat biologiset selitysmallit Véihentéivéit léiéikéirien mielenterveyspotilaita kohtaan tuntemaa empatiaa (Lebowitz & Ahn 2014). Samaan aikaan avointa
dialogia koskeva hoitotyén tutkimus (Seikkula 2014) ja nopeasti yleistyVéi palvelunkéiyttéijien kokemuksia koskeva tutkimus k0rostavat empatian ja asiakkaan tasaveroisen kohtaamisen merkitys—
téi kuntoutumisen edellytyksenéi (Rissanen 2015; LeFrancois, et a1.
2013, myés Kokkinen téisséi teoksessa). Téilléin myés tutkimukses—
$21 on téirkeéi korostaa psykiatrisen kéirsimyksen eri ulottuvuuksia,
joita aiheuttavat niin itse oireet (esimerkiksi Véikivallalla uhkailevat
éiéinet psykoottisissa tiloissa), sosiaalinen kéirsimys, jota psyykkinen oireilu aiheuttaa (esim. Rikala 2013), hoito ja sen yritykset (ks.
Nissi ja Kokkinen téisséi teoksessa) sekéi kuntoutujien asema palvelujéirjestelméisséi.
Koti ja asuminen kietoutuvat psykiatriseen kéirsimykseen ja hoitojéirjestelméiéin monin taVOin. Aiemmassa tutkimuksessa sairautta
yleenséi (Honkasalo 1998) ja mielensairautta erityisesti (Svenaus
2000) on kuvattu ruumiillisena ja henkisenéi kodittomuuden tilana, jota psykiatriassa kéiytetyt hoitomuodot saattavat edelleen vahVistaa (Jéintti 2012). Psyykkiset ongelmat voivat myés johtaa konkreettiseen, asunnottomuutena koettuun kodittomuuteen i ja toisaalta asunnottomuus V01 aiheuttaa ja pahentaa mielenterveyden 0ngelmia (Granfelt 1998; Tischler 2007, 2009; Young 1997). Sosiaalityén piirisséi kodin kuntoa voidaan kéiyttéiéi mittarina arvioitaes—
sa asukkaan mielenterveyttéi ja toimintakykyéi (J6nss0n 2005). Leimautumisen ja kuntoutujien Véikivaltaisuutta korostavien mediakuVien (esim. Cross 2010; Kinnunen 2016) vuoksi mielenterveyskuntoutujien V0i 011a vaikea 16ytéiéi kotia: vuoden 2013 Mielenterveys—
barometrin mukaan noin neljéinnes vastaajista ei halua kuntoutujaa naapurikseen. Liséiksi, vaikka mielisairaalalaitos 0n pitkéilti purettu ja psykiatrisessa kuntoutuksessa 0n siirrytty léhinnéi aVOhoitoon, psykiatrian kaksoistehtéivéi i parantaa ja hallinnoida potilaita
i antaa psykiatrisille hoitotahoille vallan siirtéiéi potilas konkreettisesti pois sairaalan ulkopuolisesta kotimaailmasta laitosmaailmaan
(Goffman 1961).
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Tutkimuksen kulku

Tutkimus, johon artikkeli perustuu, toteutettiin eréiéisséi suures—
sa suomalaisessa kaupungissa sijaitsevassa tuetun asumisen yksikésséi, jota eréis osallistujista kutsui ”kuntoutuspaikkojen aatelikSi”. Osallistujille osallistuminen draamaryhméin toimintaan oli vapaaehtoinen osa heidén ViikkO-ohj elmaansa. Koti Oli aj ankohtainen
teema, silléi heidéin asumisensa asumispalveluyksikésséi oli Véiliaikainen etappi eriasteisesti tuetun, itsenéiisen asumisen ja sairaalajaksojen jatkumoissa. Kaiken kaikkiaan projektiin osallistui noin
kolmekymmentéi kuntoutujaa, henkilékunnan jéisentéi ja harjoittelijaa. Tarkan méiéiréin arViointi 0n vaikeaa, silléi asumispalveluyksikké oli tavallaan léipikulkupaikka niin asukkaille, Véiliaikaiselle
henkilékunnalle kuin eri Oppilaitoksista tulleille harjoittelijoillekin,
jotka kéiViVéit tutustumassa ryhméiéin. Kuntoutujien osallistumista
méiéirittivéit kiinnostus, kunto ja eléméntapahtumat. Monien péiéiasiallinen taVOite oli palaaminen koulutukseen ja tyéeléiméiéin. Myés
joutuminen takaisin sairaalaan, muutto tukiasuntoon ja terveyskes—
kuskéiynnit vaikuttivat osallistumiseen. Jokainen kéiVijéi jéitti jéilkenséi prosessiin.
Kahden vuoden aikana (201472015) valmistimme kaksi esitystéi. Kummassakin esityksesséi ydinjoukon muodosti noin Viiden,
kuuden hengen ryhméi, joka osallistui tyéskentelyyn alusta 10ppuun. Ensimméisessé, muodoltaan huokoiseksi ja katkelmaisek-

si rakentuneessa Kali! Paikka maailmassa -esityksesséi kéisiteltiin

mm. kodin kulttuurisia merkityksiéi ja asumisen kéiytéintéjéi sekéi
nuorten 0mia asumiseen liittyviéi ajatuksia, toiveita ja kokemuksia.
Toisessa esityksesséi pureuduttiin kodittomuuden teemaan. Molempien esitysten yhteenséi vuoden mittaisen valmistamisprosessin aikana tein kenttéimuistiinpanoja ja osallistuin Viikottaisiin harjoituksiin. Viimeiset puoli vuotta harjoitusprosesseista Videoitiin. Valmis—
taessamme ensimméiistéi esitystéi, tein osallistujien kanssa yksiléhaastatteluita, joiden teemana oli heidéin asumishistoriansa ja ajatuksensa kodista. Osallistuminen haastatteluihin oli vapaaehtoista.
Haastatteluja kertyi kaiken kaikkiaan kymmenen, ja niiden myétéi
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osallistujien eléiméintarinat tulivat osaksi tutkimusta. Haastattelut,
jotka nauhoitettiin ja J'éilkikéiteen litteroitiin, kestivéit puolesta tunnista kolmeen tuntiin ja vain yksi kysymyksistéi késitteli kodittomuutta. Kodittomuuden ja asunnottomuuden kokemukset nousivat
kuitenkin esille myés kysyesséini, miten haastateltavat olivat péiéi—
tyneet asumisyksikkéén tai tuetun kotiasumisen piiriin, J osta myés
oli kolme osallistujaa. Haastatteluissa osallistujat toivat esiin sellaisia psykiatrisen sairaanhoidon J a mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kontekstissa syntyneitéi kodittomuuden kokemuksia, joista he eiVéit ryhméisséi puhuneet. Kodittomuus oli eriasteises—
ti léisnéi puhuessamme kodista, ja vuoden kuluessa alkoi tuntua selVéiltéi, ettéi kodittomuus ansaitsisi oman néiytelméinséi.
Kodittomuutta kéisittelevéiéi esitystéi varten Vierailimme paikallisessa kodittomien péiivéikeskuksessa, jonka kanssa Viritelty taiteellinen yhteistyé kaatui kéiytéinnénongelmiin. Vierailu kuitenkin poiki
myés ryhméiléiisten kesken keskusteluja, joissa he toivat esiin 0mia
kodittomuuteen liittyviéi kokemuksiaan ja lopulta teimmekin kaksi ryhméihaastattelua, joissa ryhméimme haastatteli kahta asunnottomuutta ja kodittomuutta kokenutta ryhméin J éisentéi yhdesséi laatimaamme haastattelurunkoa kéiyttéien. Néiméi haastattelut Videoitiin.
Ne auttoivat kiteyttéiméiéin néiytelméin rakenteen, ja esityksestéi valmistettiin sanattomaan ilmaisuun nojaava, mustan huumorinkin séiVyttéiméi yhden péiiVéin tragedia, jossa seurattiin nuoren naisen aj autumista kodittomaksi. Molempia esityksiéi esitettiin asumisyksikén
tiloissa muille asukkaille ja tyéntekijéille, toisten tuetun asumisen
yksikkéjen asiakkaille ja asumispalveluja tarjoavan organisaation
tyéntekijéille. Liséiksi katsojiksi saapui joitakin osallistujien ystéiViéi ja perheenjéiseniéi sekéi sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurin ammattilaisia.
Tutkimusprojektin metodologisten valintojen ja kysymyksenasettelun taustalla vaikutti vahvasti aiempi kielen ja mielenterveysongelmien suhdetta késitellyt tutkimus, jossa psykiatrinen kéirsimys néiyttéiytyy aj autumisena kielen reunoille ja ulkopuolelle (Kristeva 1998; Stone 2004). Vakavat psyykkiset ongelmat ovat usein
vaikeita jéisentéiéi, eivéitkéi sanallistu helposti (Holma 1999; Kéihmi
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2015). Niistéi kertominen 0n kompromissi kielen, kerrottavuuden,
uskottavuuden ja kokemuksen Véililléi (Jéintti 2012). Koska tutkimuksessa haluttiin luoda mahdollisuus 0sa11istua tiedon tuottamiseen Ja luovaan tyéskentelyyn my6s sellaisille palveluiden kéiyttéi—
jille, j oille puhuminen 0n vaikeaa, siinéi kéiytettiin etnograﬁan ja soveltavan teatterin menetelmiéi, J otka molemmat perustuvat tutkijan
léisnéioloon ja vuorovaikutukseen tutkittavassa yhteisésséi (ks. mm.
Honkasalo 2008; Honkasalo et a1. 2012). Etnograﬁa mahdollistaa
perehtymisen paikkaan, jossa tutkimus tapahtuu J a téisséi tapauksessa perehtymisen J a osallistumisen luovan tyén prosesseihin niiden
tapahtumakontekstissa. Soveltava teatteri puolestaan mahdollistaa
taiteen avulla tutkimisen ja kanssatutkijuuden: se Vie teatterin kulttuuriseen marginaaliin sijoittuvien ihmisten pariin ja mahdollistaa
yhteiséille téirkeiden teemojen tarkastelun ja yhdesséi tutkimisen
luOVilla menetelmilléi (esim. Nicholson 2014).
Téisséi projektissa kodin merkityksiéi tutkittiin yhdesséi devisingmetodin avulla, jossa valittua teemaa léihdetéiéin tutkimaan improvisoiden, keskustellen ja erilaisten harjoitusten avulla (Koskenniemi
2007). Esitysten luominen yhdesséi, ilman valmista kéisikirjoitusta,
tarjosi osallistujille mahdollisuuden luoda Ja puntaroida 0mia kéisityksiéiéin kodista. Teatterityéskentelyéi ohjanneen yhteisétaiteilijan
ja tutkijan tehtéivinéi oli luoda tiloja néiiden ajatusten késittelylle,
ehdottaa teemoja ja tapoja tyéstéiéi niitéi sekéi auttaa antamaan niil16 muoto ja raamit esityksen muodossa. Léihestymistapana soveltava teatteri antaa tilaa fragmentaaristelle ja sanattomalle ilmaisul16. Ja koska merkityksiéi 1u0daan myés tilallisia ja ruumiillisia suhteita hyVéiksikéiyttéien, se mahdollistaa kerronnan myés ei-kielellisin taVOin. Teatterin tekemiseen V01 liittyéi, vaikka ei haluaisi tai
pystyisi sanomaan sanaakaan. Tutkimusprosessia voi kuvata aukipurkautuvien, fragmentaaristen tarinoiden yhteenkiet‘tyméiksi: Tutkimukseen kuuluVia haastatteluja ei 01isi 011ut ilman draamaprosessia. Toisaalta 0sa11istujat nostivat haastatteluissa esiin teemoja ja
kokemuksia, jotka he myéhemmin , mutteivéit suinkaan aina i toiVat esiin my6s ryhméisséi. Haastattelut, draamatyéskentely ja ryhméiprosessit ruokkivat toinen toisiaan.
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Kodittomuuksia

Kodittomuuden méiéirittely riippuu siitéi, miten méiéirittelemme k0din. Suomalaista asumiskulttuuria tutkinut Kirsi Saarikangas k0rostaa, ettei koti ole suljettu, yhtenéiinen ja pysyVéi tila, vaan paikka,
jossa tilajéirjestelyt, kodin esineet ja asukkaat, muistot, menneisyys
ja nykyisyys, ideologiat J a kéiytéinteet kohtaavat. Koti on dynaaminen ja merkityksiltéiéin kerrostunut tila, joka rakentuu kodin rajojen
ulkopuolelle kurottuvan vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden
kautta. (Saarikangas 2006, 237.) Kodittomuus taas VOidaan méiéiritelléi tilaksi, jossa ihmiseltéi fyysisen asuinpaikan liséiksi puuttuu
psykologinen tunne kuulumisesta johonkin (mt. 234). Naisten k0dittomuutta tutkineen Riitta Granfeltin mukaan kodittomuus eroaa
asunnottomuudesta siinéi, ettéi asunnottomuus 0n fyysinen tila ja siten spatiaalinen kéisite. Koti puolestaan 0n tunnelatautunut kéisite,
eletty ja koettu tila. Asunto ei siis Véilttéiméittéi muodostu asujalleen
kodiksi, tunnu kodilta i ja toisaalta asunnottomaksi luokiteltu ihminen ei Véilttéiméittéi koe itseéiéin kodittomaksi. (Granfelt 1998, 103)
Granfeltin (1998) Ja Saarikankaan (2006) mukaan koti voidaankin
ymméirtéiéi tunnepitoiseksi suhteeksi asujan ja asumuksen Véililléi,
jolloin muutokset kummassa tahansa vaikuttavat siihen, VOiko k0din tuntua syntyéi. Edes kodittomuus ei kuitenkaan automaattisesti
mielly pelkéistéiéin negatiiviseksi tilaksi vaan siihen V0idaan liittéiéi
mm. nomadisen vapauden J a élyllisen ja ideologisen kritiikin mahdollisuus (Martin & Mohanty 1986).
Seuraavassa erittelen erilaisia erityisesti haastatteluissa esille
nousseita kodittomuuksia, ja pyrin liittéméiéin ne ilmiéihin, joiden
voidaan katsoa 1a emminkin liittyvéin kodin J a mielenterveyskuntoutujuuden tematiikkaan nykypéiivéin nuorten aikuisten asumispalveluj en kontekstissa. Tutkimukseen osallistuneiden nimet 0n muutettu.
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VaiIIa paikkaa minne menné'
Nuorina aikuisina tutkimukseen osallistuvat ovat irtautuneet lapsuuden kodeistaan. Haastattelun aikaan parikymmenvuotias Sanna
vastaa kysymykseen kodittomuuden kokemuksista néiin:
N0, Véililléi tuli semmosia ku Oli kOVia riitoja éiidin kanssa [...] Niin
saatto 011a et lnéi léihin ulos vaan niinku harhaileen [. . .] Etta niinku, sillon tuntu ettéi missékéhéin mun koti on?
Sanna kertoo, ettéi héinen ollessaan 12715-Vu0tias, kodin ilmapiiri oli tiukka ja siivoamiseen liittyViéi yhteenottoja Oli ”tosi paljon”.
Ylléi mainittuihin ulkona harhailuihin riidat eiVéit kOVinkaan usein
johtaneet, eikéi Sanna yhdistéi niihin liittyneitéi kodittomuuden tunteita sairauteensa, vaan pikemminkin murrosikéiéin. Ikéi onkin merkittéivéi méiéirittéijéi tarkasteltaessa asumiseen liittyviéi kulttuurisia
normeja ja ihanteita. Suomessa aikuisuuteen liitetéiéin vahvasti yksin asuminen, ja yksin asuminen onkin yleisté verrattuna esimer—
kiksi Véilimeren kulttuureihin. Myés kuntoutuksessa itsenéiinen
asuminen kytkeytyy autonomian ihanteeseen ja kuntoutuksen péiéi—
méiéiriin. Yleisesti ottaen nuoruus néihdéiéin aikana, jolloin kotoa irrottautumisen kuuluu tapahtua. Néiin murrosiéin yhteenottojen katsotaan olevan osa téitéi normatiivista irrottautumisen prosessia. Asumistukiyksikén asukkaiden kohdalla téiméi kehitys 0n katkennut.
Heidéin kohdallaan ikéisidonnaiset itsenéiisen yksinasumisen normit
eiVéit syystéi tai toisesta ole toteutuneet, mutta kuten Sanna, myés he
ovat Vieraantuneet lapsuuden kodista.
Jos nuoruuden katsotaan olevan iﬁiottojen aikaa, lapsuuteen ja
lapsuudenkoteihin puolestaan liitetéiéin vahvasti Odotus kodista suojaa, turvaa ja tukea tarjoavana paikkana (V11. esim. Young 1997).
Kristiinan kokemukset kodista ovat kuitenkin jotain aivan muuta. Héinen kokemuksensa kodittomuudesta kytkeytyvéit jo pienenéi
lapsena kotona koettuun Véikivaltaan sekéi varhaisnuoruudessa a1kaneisiin psykoottisiin oireisiin ja niiden hoitoyrityksiin, itsetuhoisuuteen, péiihteisiin sekéi moniin ystéiVéi- ja perhepiirisséi koettuihin
kuolemiin. Kristiinan kohdalla kodittomuus néiyttéiytyy niin konkreettisena paikattomuutena, joka liittyy pitkiin sairaala- ja kuntou-
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tusjaksoihin ja sosiaalityén Véiliintuloihin kuin eksistentiaalisena
tilana eli psykoottisten tilojen tuottamana epétietoisuutena siitéi,
onko héin itse elossa vai kuollut.
Kristiina on lapsesta saakka kéirsinyt psykoottisista oireista ja
yrittéinyt itsemurhaa useaan kertaan. Péiihteitéi him on alkanut kéiyttéiéi hyVin nuorena. Ensimméiinen sairaalareissu on seurausta itsemurhayrityksestéi: ”Méi Olin varmaa yrittéiny itsemurhaa.” Kristiinan kokemukset paikattomuudesta maailmassa ovat siis alkaneet jo
omassa kotimaailmassa. Halu kuolla 0n osoitus ympéiristéstéi, joka
ei tarjoa Kristiinalle mahdollisuutta kiinnittyéi. Kristiinan kohdalla
myés psykiatriset toimenpiteet tuottavat kodittomuuden kokemuksia. Héinen suhteensa psykiatriaan onkin ristiriitainen. Sairautensa
vuoksi Kristiina 0n siitéi téiysin riippuvainen, ja kun héinen 010nsa muuttuu sietéiméittéméiksi, héin hakeutuu pakkohoitoon tekeméilléi
”j otain radikaalia”. Hoitoon ei héinen mukaansa muuten péiéise. Aiemmat kokemukset hoidosta ovat kuitenkin vaikeita. Pitkéilléi sairaalajaksolla Kristiinan saama léiéikitys 0n itse asiassa pahentanut
oireita ja Vienyt kyvyn hallita itseéi: Héin puhui sekavia ja laski a1lensa, mutta kieltéiytyi vaipoista, joita héinelle tarjottiin ratkaisuksi
ongelmaan. Kokemus oli néyryyttéivéi, ja néyryytystéi liséisi se, ettei
hoitohenkilékunta ottanut todesta Kristiinan kokemusta siitéi, ettéi
nimenomaan léiéikitys oli syypéiéi héinen alennustilansa. Kuntoutuminen alkoi, kun Kristiina sai vakuutettua hoitajan lukemaan listan léiéikkeen sivuvaikutuksista. ”E1 56 via sulta kuin minuutin”, héin
kertoo vedonneensa hoitajaan. Hoitaja suostui, ja seuraavien Viikkojen aikana léiéikitystéi alettiin purkaa. Kristiinan kuntoutuminen
saattoi alkaa.
Lyhyehké asumisjakso pienkodissa johtaa kahdeksan kuukauden sairaalajaksoon. Pienkodista sairaalaan toimitetun Kristiinan
éiidille ilmoitetaan, ettéi paikka pienkodissa 0n annettu toiselle ja
tavarat tulisi hakea. Haastattelussa muodostuva tarina on monipolVinen ja osin katkeileva i vaihtuVien sairaaloiden ja hoitojaksojen
Viidakossa haastattelij akin meinaa tippua kéirryiltéi:
No $6 011 kylléi mulle onni ct ne heitti mut pihalle
sitte... [ensim—
méﬁsesséi sairaalassa] m5 01in joku neljéi kuukautta. .. josta mut siirret-
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tii sitte [toiseen sairaalaan] misséi méi 01in toiset neljéi kuukautta eli méi
01in niinku kaheksan kuukautta putkeen sairaalassa kodittomana. Mullei Ollu paikkaa mihin mennéi muuta ku se sairaala, koska [. . .] sossut
taas tuli siihe Véiliin ja sano ettéi et séi V01 mennéi kotiin ettéi jos meet k0tiin ni sitte sun sisarukset sijotetaan. N0 en mi ny siihenkééi tietenkééi
suostu et mun pikkuveli oli silloin [. . .] jotai kahen vanhaja pikkusisko
on mua seitteméin vuotta nuorempi. ni tota ni ne uhkas silléi et sit niin—
ku niillei 00 omaa kotia jos méiéi meen kotii.
Kristiinan tarinassa sairaala néiyttéiytyy séiilytyspaikkana, koska
muuta paikkaa héinelle ei ulkomaailmassa ole. Lapsuuden kodissa asuvat pienemméit sisarukset uhataan ottaa huostaan, jos Kristiina palaa kotiin. Kristiinalle téirkeintéi 0n, ettéi pienemmét sisarukset
saavat asua éiidin luona, J oten héin jéiéi sairaalaan.
Ensimméiisesséi sairaalassa Kristiina 0mien sanojensa mukaan
kuitenkin ”vaan on”. Seuraavassa sairaalassa héin noin Viikon tarkkailuajan J éilkeen saa 011a ”Véihéin vapaammin”. Toinen sairaala
muodostuu jopa hieman kuin kodiksi: ”Mulla sai 011a tietokoneet ja
kaikki sielléi niinku, 56 oh Véihéin niinku mun koti.” Kristiinan kokemus sairaalasta ensin kodittomuuden paikkana J a sitten ”Véihéin kuin
kotina” tuo esiin sen, ettéi kotiin méiéiritelméillisesti kuuluu (henkinen ja fyysinen) mahdollisuus poistua ulkomaailmaan. Tila, josta
ei ole mahdollisuutta poistua, ei téiytéi kodin méiéiritelméiéi vaan luo
kodittomuutta. Kristiinalle sairaala alkaa tuntua kodilta, kun ”10mat alkavat pyériéi” ja hénelle tarjoutuu mahdollisuus poistua sairaalasta. Samoin sairaalassa saatu lupa kéiyttéiéi tietokonetta luo paikasta kotoisamman. Rajatun, sulj etun tilan sijaan Kirsi Saarikangas
(2006, 234) méiéiritteleekin kodin rajoiltaan huokoiseksi tilaksi, jota
myés tekniset laitteet ja yhteydet, kuten TV ja internet muovaavat.
Vaikka kotia usein pidetéiéin julkisen tilan vastakohtana, sairaalan
puolijulkisessa tilassa Kristiinan yksityisyys syntyy mahdollisuudesta tietotekniikan avulla liittyéi sairaalan ulkopuolisiin tiloihin.
Tietokoneen kéiyttéoikeus vertautuu kulkulupiin: molemmat sallivat omaehtoisen liittymisen ulkopuoliseen maailmaan.
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Kodin tuntu

Kristiinan kanssa péiéidymme puhumaan paljonkin eriasteisesta k0dittomuudesta. Siinéi misséi asumisyksikésséi eléiminen tuntuu lieVenténeen kodittomuuden tunnetta sairaalaan verrattuna , ”N0 ei
mua enéiéi nii tunnu kodittomalta ku sillo. Sillo mul ei oikeesti ollu
niinku. .. piti 011a sielléi” i itse kaupunki ei tarjoa kuulumisen tunnetta tai paikkoja. Nykyinen asuinpaikkakunta ei tunnu oikein k0dilta. Kristiina 0n kotoisin léiheiseltéi, pienemméiltéi paikkakunnalta. Héin leikkiikin ajatuksella, ettéi jos kotipaikkakunta olisi nykyisesséi asuinkaupungissa, asiat olisivat ehkéi paremmin: kotipaikkakunnalla ovat léheiset, perhe i muttei mitéiéin tekemistéi. Nykyises—
séi asuinkaupungissa 0n ”kéimppéi, jonka 0n itse sisustanut”, mutta tietoisuus asumispalveluyksikésséi asumisen méiéiréiaikaisuudes—
ta tekee mahdottomaksi sen, ettéi ”kéimppéi” tuntuisi oikealta kodilta: ”Emma koe et toi kéimppéi on mun koti tai mitéiéi. Koen et SC on
vaa tollai Véiliaikanen juttu. [. . .] Emméi osaa sanoa mis mun koti 0,
61 mull 00 kotia.”
Kristiinan kanssa kéiytéivéisséi keskustelussa koti ja sitéi myétéi
kodittomuuden kokemus saavat useita ulottuvuuksia. Asunto 0n
kodinomaisempi, koska , toisin kuin sairaalassa i sitéi 0n saanut
itse muokata. Toisaalta asuminen 0n méiéiréiaikaista ja léheiset asuVat kauempana, mikéi estéiéi kiinnittymisen nykyiseen asumispaikkaan ja ”tekee siitéi semmosen ankeemman jutun”.
Keskusteluamme Véirittéiéi osaltaan myés se, ettéi haastattelun tekemisen aikaan Kristiinalla ja toisella yksikén asukkaalla 0n Ollut
keskinéiistéi Véilienselvittelyéi, jonka johdosta Kristiina kokee asumisensa yksikésséi olevan uhattuna. Héin pelkéiéi tulevansa heitetyksi
ulos asumisyksikéstéi, joka kuitenkin 0n lievittéinyt héinen aiempaa
kodittomuuttaan. Koti 0n sosiaalisten suhteiden léipéiiseméi paikka; kuten Sannankin kohdalla séirét néiisséi suhteissa aikaansaavat
kodittomuuden tunnetta. Kristiinan kohdalla ne aiheuttavat myés
ulosheitetyksi tulemisen pelkoa. Téitéi pelkoa ruokkii se, ettéi him on
aiemmin tullut heitetyksi ulos pienkodista jouduttuaan sairaalaan.
23-Vu0tiaan Kristiinan taival erilaisissa tuetun asumisen muodois—
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sa ja sairaaloissa 0n jatkunut jo vuosia, eivéitkéi kokemukset néiistéi
ole pelkéistéiéin positiivisia: kaukana kotipaikkakunnalta sij aitsevas—
sa pienkodissa, johon Kristiina alaikéiisenéi sijoitettiin, héintéi kiusattiin héinen biseksuaalisuutensa vuoksi. Toiset tyt6t juoksivat karkuun kéisilléiéin takamustaan suoj aten. Kun Kristiina kertoi téistéi 0hjaajalle, téiméi ilmoitti ymméirtéivéinséi hyVin kiusaajia. Ohjaaja piti
Kristiinan seksuaalista suuntautumista luonnottomana.
Kristiinan tarinassa keskeiseksi nousevat sosiaalipsykiatrisen
kuntoutuksen vaiheet, joissa asuinpaikan kokeminen kodiksi muotoutuu mahdottomaksi. Nykyiseen yksikkéén Kristiina on tullut tehostetun tuen yksikéstéi, jossa henkilékuntaa oli ollut paikalla ympéiri vuorokauden. Tyypillistéi asumispalveluj en piirisséi asuVille
kuntoutujille onkin, ettéi asuinpaikka muuttuu arVioidun tuen tarpeen mukaan. Téméi aiheuttaa sen jossain méiéirin paradoksaalisenkin tilanteen, ettéi portaikkomallisessa asumispalvelujéirjestelméisséi
kunnon paraneminen tarkoittaa sitéi, ettéi 0n muutettava jéilleen uuteen yksikkéén tai asuntoon (Raitakari & Giinther 2015). Kuntoutujan asuminen 0n léihtékohtaisesti méiéiréiaikaista, mikéi estéiéi k0tiutumista.

Asumisen epéselvyys ja Vé'liaikaisuus
Myés kotikuntoutuksen piirisséi haastattelun aikaan ollut 33-Vu0tias Matti 0n kotoa léihdén jéilkeen muuttanut useaan otteeseen asumispalvelujéirjestelméin siséilléi tuen tarpeen muuttuessa. Asumista
0n leimannut jatkuva Véiliaikaisuus, jonka vuoksi toisiaan seuraavat
kéimpéit eiVéit ole tuntuneet kodeilta. Asumispalveluyksikéstéi héin
toteaa:

Et kun téiéiki oli kumminki ihan selkeesti téimménen Véilietappi ettéi ei
téiéi ollu misséiéin nimesséi tarkotettukaan ettéi méi jéiisin téinne pysyvéisti asumaan [. . .] et ikéiéinku témménen tavallinen kerrostaloasunto, mut
kuitenkin kéiytéinnésséi Véihéin semmonen asuinympéiristé ettéi on téiéi
nyt kuitenkin ehkéi Véihéin enemméin [...] sairaalahuoneisto, kun niinku
semmonen Oikee kéimppéi [. . .]
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Kuten Saarikangas (2006, 234) toteaa, kodin ja paikan yhteydelléi
0n paitsi fyysinen perusta myés vahva semanttinen lataus: Asuinpaikka merkitsee asujan; siitéi tulee osa identiteettiéi. Asumispalveluyksikésséi tai kuntoutuskodissa asumiseen VOikin liittyéi myés sosiaalista hépeéiéi. Kun kutsuu uusia ystéiviéi kyléiéin paikkaan, jonka rappukéiytéivéisséi lukee kuntoutuskoti, tulee asuinpaikka paljas—
taneeksi asukkaasta sellaisiakin puolia, joista itsenéiisesti asuessa
V0i vaieta:
Mun téiytyy Oikeesti miettiéi ettéi ketéi méiéi voin téinne tuoda, et haluan—
k0 méiéi léihtee kaikille, tuttaVilleni ja muille selittéiméiéin ettéi miks téiéil
lukee rapussa tommosia niinku kuntoutuskoteja.
Matin kohdalla myés itse asumiseen ja asukkaan oikeuksiin 0n
liittynyt epéiselvyyttéi mm. sen suhteen, perustuuko asumisoikeus
vuokralaisuuteen vai johonkin muuhun, ja onko asukkaalla Oikeus
péiéittéiéi, kuka ovesta tulee:
Se oli kuitenki Véihéi epﬁselvéiéiki et mikéi téiéi niinku mun Oikeudet ja, et
oonks méiéi nyt oikeesti vuokralaisena ku en misséiéin vaiheessa kirjottanu vuokrasopimusta. Onks mulla oikeus kieltéiytyéi siitéi ettéi ihmiset
tulee niinkun téinne, voinks méi sanoo ettéi ette nyt tuu téinne.
Epéitietoisuus omista oikeuksista ja asumisen Véiliaikaisuus estéivéit
kiinnittyméistéi asuinpaikkaan ja tuovat painetta poismuuttamiseen,
vaikka asuinpaikka ja asunto sinéinséi tuntuvat kodikkailta. Aivan
kuten Kristiinan kohdalla ylléi, myés Matti 0n kokenut asuntonsa
mukavaksi. Tieto asunnon Véiliaikaisuudesta kuitenkin estéiéi kodin
kokemuksen syntymisen:
m5 tykkéisin [. . .] kéimpéistéi kylléi tosi paljon, ja siis se Oli sympaattinen
ja [. . .] sinéinséi kodikas _| a mukava ja ympéiristé Oli kiva ja. Noin mutta
ct ku siinéiki kokoaj an tiedossa se ettéi SC on vaan sen Viis vuotta. Et 61
se 00 niinku SC on semmonen Véihéin niinku Véilipyséikki ja, [. . .] vaikka ei Ollu mitéiéin kiveen hakattua aikataulua et Viimestéiéin sillon ja sillon pitéiéi muuttaa pois niin kuitenki 011 SC ettéi kun en méiéi nyt enéiéi 00
[kuntoutusyksikén asiakas] niinku ihan Véihéin pitéiisi mennéi jo eteen—

pam. ..

Vaikka Viiden vuoden méiéiréiaikaa V0i nuoren ihmisen eléméssé pitéiéi pitkéinéikin aikana, Matin huomio kiinnittyy siihen, ettéi asumi1 ’7 1
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selle kuitenkin J 0 heti sen alussa annetaan méiéiréiaika. Téiméi luo painetta kuntoutumiseen, mikéi Véiistéiméittéi tarkoittaa poismuuttamista 7 mikéi taas vuorostaan estéiéi kiinnittyméistéi asuinpaikkaan J 21 k0kernasta sitéi kodiksi. Matin tarinaa tuntuukin leimaavan J atkuva tasapainon hakeminen erilaisten Véliaikaisuuksien verkostossa. Toimeentulo 0n katkonaista tasapainoilua erilaisten tukimuotojen ja
koulutusten Véililléi, ja asumista leimaa Véiliaikaisuuden tuntu: ”Et
sillon siinéi vaiheessa oli kaheksan vuotta niinkun, asunu 0millaan
mut kuitenkin tavallaan ilman sitéi ornaa kotia.”

Kodittomuuden Ioppu?
Sellaisille tutkimukseen osallistuneille nuorille, joilla oli takanaan
konkreettisia asunnottomuusjaksoja, nykyinen asuinpaikka saattoi
011a ensimméiinen oma koti. Jotkut osanottajista nimesivéitkin asumisyksikén kodikseen j0 heti ensimméiisesséi tapaamisessa. 23-Vu0tiaan Samin tarinassa nykyiseen asumispalveluyksikkéén tehty palVelupyynté ja sinne muuttaminen 0n péiéittéinyt ”Inuutaman vuoden”
asunnottomuuden. Haastattelussa péiéidymmekin puhumaan asunnottomuudesta heti haastattelun alussa. Kysyn, millaista se Oh:
No, se oli aika raskasta, joutu asurnaan kavereiden mékisséi ja silleen..
[. . .] En VOi suositella ainakaan (naurahtaa).
Muutaman vuoden asunnottomuuden aikana Samilla Oli Ollut kavereiden luona muutamia vakipaikkoja, joissa héin oli saattanut asua
muutamia kuukausiakin kerrallaan. Kysyn, mikéi asunnottomuuteen johti. Vastaus 0n selkeéi:
Psyykkiset ongelmat [...] Mulla jéii sitéi vuokra maksalnatta yhesséi
kohtaa J a sain héiéidén ja téilleen. [. . .]
Méiéiritteleméittéi psyykkisisiéi ongelmia J a asunnottomuuteen johtaneita vaiheitaan sen kummemmin, Sami kertoo jéiéineenséi héiéidén
jéilkeen asunnottomaksi ja eléineenséi pari vuotta ”kavereiden nurkissa”. Yhdesséi kortteereistaan héin oli ollut kirjoilla, joten Samin
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asunnottomuus 0n ollut niin kutsuttua piiloasunnottomuutta. Tétéi
aikaa Sami kuvaa surkeaksi:
SC 011 aika surkeeta aikaa [. . .] Joutu péihniin muiden aikataulujen mukaan eléiéin téiysin _| a, aina niinku muiden etu meni sun edelle ja téillai.
Ei oikein semmosta omaa rauhaa ikinéi.
Asunnottomana Samin eléiméiéi 0n leimannut riippuvaisuus muis—
ta ja mukautuminen muiden aikatauluihin. Paikattomuus tarkoittaa
myés ajallista riippuvaisuutta toisista. Maj apaikkoihinsa Sami kuitenkin kertoo tulleensa yleenséi kutsutuksi ja useimmiten on puhuttu kuukausista. Joka yéksi nukkumapaikkaa ei ole tarvinnut etsiéi
erikseen. Useimmiten SC on 16ytynyt sohvalta.
Myés kolmekymppisen Emilian tarinassa psyyken ongelmat ja
péiihdeongelma kasautuvat vyyhdiksi, joka lopulta johtaa héiéitéén.
Seitseméin vuoden aikana Emilia ja héinen poikaystéivéinséi 0n héiéi—
detty kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla héiéité on pahentanut masennusta ja muuta psyykkistéi oireilua, mikéi 0n entisestéiéin liséinnyt péihteiden kéiyttééi. Emilia kertoo huutaneensa y6t: ”M51 huusin
sitéi kauhua, mulla 0n skitsofrenia.” Héiiritsevéin kéiytéksen johdos—
ta vuokra-asunto otetaan taloyhtién haltuun. Kun iséinnéitsijéi tulee
toteuttamaan héiéitééi, selvéiéi kuskia ei léydy ja lopulta kaikki, éiidin
ostamat huonekalut ja koko omaisuus j'eiéi. Poikaystéivéi Viedéiéin putkaan, Emilia Viettéiéi syyskylméin y6n vanhan kodin pihalla. Varsinaista asunnottomuutta, ”sitéi kodittomuuden hirveyttéi kesti kaks
Viikkoa”. Emilia ja poikaystéivéi etsiytyvéit mékille, joka kuitenkin
0n kylméi, vain keséikéiyttéén tarkoitettu. Sitten miesystéivéin éiiti 0ttaa vastentahtoisesti Emilian ja téiméin miesystéivéin luokseen asumaan. Asunto siis léytyy; asunnottomuus muuttuu piiloasunnotto—
muudeksi. Kodiksi paikkaa ei kuitenkaan VOi kutsua. Emilia lamautuu. Péiihteiden kéiytté jatkuu. Emilia nukkuu, kéiyttéiéi péiihteitéi, ja
kokee, ettéi kukaan ei osaa auttaa. Lopulta héin soittaa éiidilleen ja
sanoo, ettéi héinen on pakko péiéistéi sairaalaan.
Emilian tarinassa psykiatrinen pakkohoito néiyttéiytyy lopulta pelastaj ana ja pakkohoitoon joutuminen tulee helpotuksena: ”Ne tajus
Vihdoin, ettéi méi tarviin apua, ettéi mua ei saa péiéistéiéi pois.” Aikaisemmin héin kertoo henkilékunnan aina uskoneen, kun him 011 va1 ’7 3
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lehdellut, ettei ole enéiéi psykoosissa. Se, ettéi hoitohenkilékunta ei
péiéistéi héintéi pois, koituu Viimein Emilian kokemuksen mukaan héinen parhaakseen. 0min voimin héinelléi ei olisi Ollut VOimaa irtautua
kadulla eléivien péihdeongelmaisten yhteiséstéi ja siinéi vallitsevasta omalakisesta solidaarisuudesta , eikéi tisséi yhteisésséi kiinni pitéivéistéi, huolehtivasta ja Véilittéivéistéi, mutta myés péiihdeongelmaisesta ja psykoottisesta poikaystéivéistéi, josta Emilia edelleen haas—
tattelun aikaan kantaa voimakasta huolta. Kodittomuuteen kytkeytyVéit sosiaaliset suhteet VOivat myés siis edelleen, ”kodittomuuden
hirveyden” péiéityttyéikin kutsua ja vetéiéi puoleensa. Myés kodittomuuteen liittyVéit pelkotilat piinaavat Emiliaa haastattelun aikaan,
seitseméntoista kuukautta kodittomuuden péiéittymisen jéilkeen.

Kodittomuus esityksessé
Koska kodittomuus nousi ensimméiistéi esitystéi valmistaessamme
esille useaan kertaan, halusimme valmistaa toisen esityksen, jossa
kéisiteltéiisiin nimenomaan téitéi teemaa. Mielenkiintoista kylléi, huolimatta siitéi, ettéi asumispalveluyksikén asukkaat tilastollisesti méiéiritelléiéin asunnottomiksi (Saari 2015, 23), draamaryhméiléiisille k0dittomuus ja asunnottomuus edustivat toiseutta, johon he eiVéit itse
samaistuneet. Oikeiksi asunnottomiksi méiéirittyivéit mm. sen asunnottomien péiiVéikeskuksen asiakkaat, jossa Vierailimme tarkoituksena Virittéiéi taiteellinen yhteistyé. Vaikka yhteistyé kaatui aikatauluongelmiin, Vierailu alkoi kirvoittaa oman ryhméin keskusteluissa
Viittauksia osallistujien heidéin omiin kokemuksiin asunnottomuudesta. Harjoituksissa he kuitenkin tuottivat asunnottomia hahmo—
ja esimerkiksi etnisinéi toisina erilaisiin Vierasperéiisiin aksentteihin
turvautuen. Merkittéivéi kéiéinne tapahtui, kun uutena ryhméiéin tullut
osallistuja ilmoitti haluavansa tulla haastatelluksi ryhméin toimesta ja kertoa kodittomuuden ja asunnottomuuden kokemuksistaan.
Téisséi haastattelussa silmiinpistéivéiéi oli, miten vahvasti ryt k0rosti sitéi, ettei haastateltava nyt enéiéi, asumispalveluyksikésséi, 01-
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lut koditon. Pian myés toinen osallistuja halusi kertoa ryhméihaas—
tattelussa kokemuksistaan.
Ryhméihaastattelujen ja asunnottomien péiivéikeskuskéiynnin
pohj alta luotiin yhden péiivéin tragedia, Empty Hearts, jossa péiéihenkilé ajautuu kodista kadulle. Kohtaukset muodostivat Vééijéiéiméittéméin tapahtumakulun: Néiytelméin aluksi péiéihenkilé héiéidetéiéin
asunnostaan. Héiéitééi seuraa kohtaus Kelassa, josta ei apua tai rahaa
tipu, J a puhelut tutuille, jotka kiireisinéi ja vaivautuneina lyévéit luurin korvaan. Néiitéi seuraa kéiynti tylyn ja tympéiéintyneen éiidin luo—
na, joka kieltéytyy J akamasta tyttéirenséi kanssa edes pizzaansa sekéi
painajaismainen kohtaus puistossa, jossa leikkipaikan lapset huutelevat ja trokari tarjoaa lohduksi Viinaa. Lopulta nuori nainen péiéi—
tyy nukkumaan pahvilaatikkoon, josta vartija héiéitéiéi héinet. Néiytelméi péiéittyy siihen, ettéi péiéihenkilé saa kasvoilleen naamion ja kaulaansa kyltin, jossa lukee koditon. Samanlaisia kylttejéi ja naamioita
kantavat myés muut, kodittomien kuoron muodostavat néiyttelijéit.
Kodittoman kasvoton identiteetti peittéiéi alleen kaiken muun.
Néiytelméi kuvasi sitéi, miten yhteiskunnan tukijéirjestelméi
(Kela), sosiaalinen verkosto (ystéivéit, éiiti), péiihteet (trokarin tarjo—
ama pullo), ja lopulta myés Viimeinen fyysistéi suojaava elementti, pahvilaatikko, pettéivéit suojan, turvan ja lohdun antajina. K0dittomuus néiyttéiytyy paikattomuutena. Itse néiytelméiprosessi antoi
meille mahdollisuuden yhdesséi tarkastella mielenterveyspotilaan
sijaan toista stigmatisoitua identiteettiéi i ja nuorille mahdollisuuden tuoda esiin kodittomuuteen ja asunnottomuuteen liittyviéi k0kemuksia. Huomionarvoista oli, ettéi varsinaiset, kadulla vailla k0tia eléivéit asunnottomat néiyttéiytyivéit pelottavinakin toisina. Néiytelméin rakenteen alkaessa muotoutua harjoitukset kuitenkin tarjo—
sivat useammalle mahdollisuuden asettua kodittoman asemaan, k0keilla kodittoman roolia i ja siten ehkéi kokea yhtéi mahdollista , J a
mahdollisuudessaan uhkaavaakin asemaa ja asentoa.
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Lopuksi
Artikkelin tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia kodittomuuksia
nuoret tuetusti asuvat aikuiset mielenterveyskuntoutujat kokevat.
Néiméi kokemukset nousivat esiin yhdesséi asumispalveluyksikésséi
toteutetuissa soveltavan teatterin draamaproj ekteissa ja niihin liittyneisséi haastatteluissa. Kodittomuus sai nuorten kokemuksissa m0nenlaisia muotoja ja merkityksiéi. Psyykkinen kéirsimys itsesséiéin
V0i néiyttéiytyéi kodittomuutena ja johtaa konkreettiseen asunnotto—
muuteen. Toisaalta myés (sosiaali)psykiatriset hoito- ja kuntoutus—
muodot muovaavat asumisen kokemuksia , ja joissain tapauksissa
estéivéit kodin tunnun syntymistéi. Kun koti ymméirretéiéin Saarikankaan (2006) ehdottamaan tapaan moniulotteisiksi ja -merkityksiksi
sosiaalisiksi, materiaalisiksi ja affektiivisiksi suhteiksi, myés kodittomuus néiyttéiytyy moni-ilmeisinéi ja -asteisina kokemuksina.
Léihes kaikilla haastattelemillani nuorilla oli takanaan useita
muuttoja, joista kaikki eiVéit kuitenkaan Véilttéiméittéi lainkaan liittyneet mielenterveysongelmiin. Muuttoj en takaa léytyi niin ty6h6n, perheeseen kuin siséiilmaongelmiinkin liittyviéi syitéi. JOillakin
asuinpaikkojen vaihtumiseen Oli liittynyt myés kapinallisuutta konservatiivisia asumistapoja kohtaan. Téilléin kyse saattoi 011a myés
ideologisesta kritiikistéi (vrt. Martin & Mohanty 1986) tai nomadis—
mia. Nomadismissa koti ei kytkeydy paikkaan vaan kulkee asujan
mukana. Néiin ollen se eroaa téiysin kodittomuudesta, joka voidaan
méiéiritelléi sekéi konkreettisen, fyysisen asuinpaikan ettéi psykologisen kuulumisen tunteenkin puuttumiseksi (Saarikangas 2006, 235).
Téillaisia kuulumattomuuden tiloja haastatteluista léytyy useita:
Emilian kokemuksessa asuminen toisen, vastentahtoisesti majapaikan tarjonneen ihmisen nurkissa on yksi kuulumattomuuden muoto; Kristiinan pahoinvointi ja kokemukset psykoottisesta héiilymisestéi kuoleman ja eléiméin rajalla tietéméittéi onko elossa vai kuollut
sekéi héinen uusiutuva halunsa kuolla ovat esimerkkejéi éiéirimméiisestéi eksistentiaalisesta ahdistuksesta, jossa kuulumisen tunne kéiy
mahdottomaksi. Koti VOi 01121 myés jéinnitteinen ja valtasuhteiden
léipéiiseméi paikka (mt, 236), joka Vikivallan myétéi, kuten Kris-
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tiinan lapsuudenkokemuksissa, voi muuttua myés sietéiméittéméiksi
ja mahdottomaksi paikaksi asua. Kodittomuuden tilaan V0i joutua,
kuten Emilian tarinassa, kun tulee sulj etuksi kodin ulkopuolelle, tai
kun tulee suljetuksi tilaan, josta ei halutessaankaan péiéise pois, kuten Kristiinan sairaalakokemuksissa.
Kotiin liittyy tietty J atkuvuus ja pysyvyys. Monien nuorten asumiskokemuksissa kodittomuuden tunnetta aiheutti asumisen Véiliaikaisuus: Matin tarinassa Viiden vuoden méiéiréiaika estéiéi kiinnittymisen paikkaan, jossa héinen 0n méiéiréi kuntoutua. Véiliaikaisuus
néiyttéiytyy monien nuorten kohdalla uhkana tai esteenéi kodin tunnun syntymiselle: tieto siitéi, ettéi joutuu léihteméiéin tietyn ajan siséilléi on téiysin eri asia kuin saada lupa toipua ja péiéistéi léihteméiéin,
kun se tuntuu tarpeelliselta ja mahdolliselta. Asumispalveluiden
kontekstissa, asuinpaikan méiéiréiytyesséi asiakkaan arvioidun kunnon perusteella syntyykin paradoksaalinen tilanne, jossa kuntoutuminen - samoin kuin kunnon heikkeneminen - tarkoittavat poismuuttamista tutusta ympéiristéstéi, mikéi osalle néiyttéiytyy uhkana
(vrt. Tainio 2015). Kodin tunteelle ominainen pysyvyys (Saarikangas 2006, 234) onkin se, jota asumispalveluiden poﬁaittainen tai
polkumainen rakenne ja esimerkiksi maksavien tahoj en vaateet n0peasta kuntoutumisesta uhkaavatl. Tutkimukseni vahVistaakin niitéi aiemman tutkimuksen késityksiéi (esim. Salo 2011), ettéi aiemmin
sairaalahoidossa ongelmalliseksi néihty institutionalisoituminen ja
potilasurat eivéit O16 kadonneet, vaan ne koetaan nykyéiéin aVOhoidon J a sosiaalipsykiatristen asumispalveluiden piirisséi.
Siitéi huolimatta, ettéi asumispalveluiden asukkaat tilastollisesti
luokitellaan asunnottomiksi ja asumisen Véiliaikaisuus ja asumisyksikésséi ajoittain toisten kanssa kiristyvéit Véilit uhkasivat joidenkin
haastattelemieni osallistujien kuulumisen ja turvan tunnetta, asumisyksikké 01i monelle nimenomaan koti ja péiéitepyséikki asunnottomuuden jatkumolle. Asumispalveluyksikkéén oli usein péiéidytty
suoraan sairaalaosastolta, jolloin muutto yksikkéén katkaisi myés
monien kohdalla pitkéin sairaalakauden, jota usein 01i edeltéinyt rikkonainen asumishistoria J a myés konkreettinen asunnottomuus.
Toisaalta haastatteluissa nousi esiin, ettéi monille koti oli 011ut myés
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suoranainen syrjéiytymisen paikka. Sairastumisen myétéi he olivat
vetéiytyneet kotiin, _]01101n muutto tuetun asumisen yksikkéén merkitsi yksinéiisyyden murtumista, ja monet mainitsivatkin yksikén
tarjoamat sosiaaliset suhteet ja vertaistuen asumispalveluyksikés—
séi asumisen parhaina puolina. Pyrkimys omassa asunnossa asumiseen ei néiin Ollen VOi 011a kategorinen péiéiméiéiréi, vaan edelléi mainittu havainto kutsuu pohtimaan tarkemmin itsenéiisyyteen ja yksin
asumiseen liitettéiviéi kulttuurisia normeja ja ideaaleja.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia (SA 275111, SA304125).
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1nispalvelujen asiakkaat ovat pakotettuja muuttarnaan myos kilpailutuksen vuoksi.
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