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Hyvät Kuopion  Vapautuvien asumisen tuen verkoston yhteistyötapaamiseen osallistuneet! 

Päivät olivat oikein onnistuneet ja esitysten sekä paneelin perusteella välittyi sellainen kuva, että 
Kuopiossa asiat sujuvat erittäin hyvin. Osallistujia päivillä oli noin 40 ja keskustelua syntyi hyvin 
näinkin suurella joukolla.  

Ensimmäinen päivä alkoi ViaDian vapaakirkon tiloissa toiminnanjohtaja Pekka Matilaisen terve-
tulotoivotuksella ja VAT-verkoston puheenjohtajan Markku Rautiaisen tervehdyksellä. Tämän 
jälkeen oli osallistujien lyhyt esittely- ja kuulemiskierros. 

Sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hänen puolestaan esityksen 
”Kuinka Kuopioon vapaudutaan: palvelut ja haasteet” piti onneksemme Kuopion kaupungin sosi-
aalityöntekijä Ulla Kuikka. Jo tästä ensimmäisestä esityksestä kävi ilmi, että Kuopion kaupungin 
ja järjestöjen välillä on toimiva yhteistyö, jossa henkilöt tuntevat toisensa hyvin ja yhdessä tekemi-
sen eetos on voimakas.  

Kuopiossa on nyt keskitetty voimakkaasti työhön aktivoimiseen, josta esimerkiksi juuri ViaDia 
Pohjois-Savon toiminta on hyvä esimerkki. Ja tässä yhteistyö juuri näyttää toimivan erittäin hyvin.  

Kun asunnottomuus on ongelma, niin palvelut on käytettävissä, eli asunnottomia ei diagnosoida 
eri luokkiin esimerkiksi taustan mukaan. Pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt radikaalisti 
viimeisen neljän vuoden aikana Kuopiossa. 

Kehityspäällikkö Miika Kaskisen aiheena esityksessä oli ”Vapautumisen polku Kuopiossa” (diat 
liitteenä). Vapautumisen polku on kehittynyt siitä, mitä se on aikoinaan pahimmillaan ollut - va-
pautunut seisoo rautatieasemalla muovikassi käsissä miettien, että mihin seuraavaksi. Nyt vapau-
tumiseen valmistautumista on tehostettu ja erityisesti panostettu verkostoyhteistyöhön, jossa jär-
jestöjen rooli on vahva. Yhteistyö vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen kanssa on tiivisty-
nyt ja Kuopion vapauttamisyksikön toimintaa hoidetaan yhdyskuntaseuraamustoimiston kautta. 

Kehittämistä toki vieläkin on. Vaikka Itä- ja Pohjois-Suomen Rikosseuraamusalueella tehdään 
vapauttamissuunnitelmia eniten (vrt. LSRA tai ESRA), niin silti kaikille sitä ei onnistuta teke-
mään. Sakko- ja lyhytaikaisvankien vapautumisen valmistelussa on vielä parantamista. Kuopiossa 
Risen, kaupungin ja järjestöjen yhteistyö toimii kuitenkin hyvin, josta esimerkkinä asuntotyöryh-
mä, joka kokoontuu noin kerran kuussa käsittelemään asunnottomana vapautuvien vankien asu-
misen mahdollisuuksia. 

Paneelikeskustelussa tuli hyvin esiin Kuopion hyvin toimiva yhteistyö. Keskustelemassa olivat Ar-
ja Rantanen-Popov (apulaisjohtaja, Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimisto), Sirpa Laine (asumi-
sen ohjaaja, Natte-hanke), Titta Tienpolvi (Te-toimisto), Päivi Vanninen (asukaspalvelupäällik-
kö, Niiralan Kulma Oy.), Ulla Kuikka (sosiaalityöntekijä, Kuopion kaupunki), Martti Roine 
(asukaspalvelupäällikkö, TTY Asunnot Oy.). 

Tärkeiksi asioiksi nousivat viranomaispuolen ja järjestöjen saumaton yhteistyö, luottamus toimi-
joiden välillä, kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen, oikean palvelun tarjoaminen oikeaan ai-
kaan ja hyvien toimintakäytänteiden saaminen osaksi rakenteita. Haasteina ovat nuoret päihteiden 
käyttäjät ja hyvin toimivien verkostojen jatkuvuus, kun ihmiset vaihtuvat.  
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Ensimmäisen päivän lopuksi Pekka Matilainen esitteli vielä ViaDian toimintaa ja katsoimme ly-
hyen esittelyvideon Kuopion vankilan kristillisen kuntoutusosaston toiminnasta (diat liitteenä).  

Seminaaripäivä onnistui hyvin ja keskustelua syntyi. Kuopiossa toiminta vapautuvien asunnotto-
muuden ehkäisemiseksi on laadukasta ja tästä kertoo erityisesti saumattomalta tuntuva yhteistyö 
eri toimijoiden kesken. Asunnottomana vankilasta vapautuvan ongelmiin vastaa konkreettisesti 
kerran kuussa kokoontuva asuntotyöryhmä.  

Toisena päivänä VAT-verkoston jäsenet kokoontuivat jatkamaan tutuksi tullutta työryhmätyös-
kentelyä ViaDian työskentelytiloihin. Työskentelyssä pääpaino oli erityisesti Vapautuvien asumi-
sen tuen -käsikirjan kehittäminen ja oman ryhmän aiheen sisällysluettelon rakentaminen. Innoky-
lä-työskentelyssä on päästy siihen vaiheeseen, että materiaalia jatkotyöskentelyyn alkaa olla riittä-
västi. Kaikkia kiinnostuneita toivotaan liittymään myös VAT-verkostoon Innokylä-sivuilla, sillä 
siellä on jaossa hyödyllistä materiaalia ja sinne voi myös itse lisätä hyödylliseksi katsomaan mate-
riaalia. Verkosto löytyy osoitteesta https://www.innokyla.fi/web/verkosto604381 

Työryhmätyöskentelyn jälkeen tutustuimme Työterapisen yhdistyksen toimintaan ja lounastimme 
Työterapisen yhdistyksen AIKA -lounasravintolassa. Kävimme vierailulle Kotirinteen asumisyksi-
kössä, joka valmistui Inkilänmäen kaupunginosaan TTY Asunnot Oy:n rakennuttamana 
13.9.2013. Kotirinteen asumispalvelut on suunnattu pitkäaikaisasunnottomille ja se on osa valta-
kunnallista Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. 

Päivien viimeinen vierailu kohdistui Kuopion vankilan kristilliseen kuntoutusosastoon, mikä 
osoittautuikin hyvin mieltä liikuttavaksi tapahtumaksi. Osastoa esitteli pastori Jouko Koistinen. 
Hän oli erityisen tyytyväinen siihen, että kuntoutusosasto saatiin käynnistettyä 2013. Kuntoutus-
osaston toiminta vaikutti erittäin toimivalta ja vangit kertoivat omista kokemuksistaan osastolla - 
kokemukset olivat erittäin positiivisia.  

Paljon kiitoksia kaikille päiviin osallistuneille!  

Seuraava VAT-verkoston yhteistyötapaaminen on jo piakkoin Jyväskylässä 7.-8.5.2014 ja ilmoit-
tautua voi seuraavasta linkistä:  

https://www.webropolsurveys.com/S/5EB5928615AD1ACB.par 

 

Ystävällisin terveisin 
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