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Espoon VAT-verkoston yhteistyöpäivien muistio 
 
 
18.11.2015 klo 12:00 – 16:00 RAY-talo Turuntie 42, Espoo 
 
 

 
Kiitos kaikille Espoon Vapautuvien asumisen tuen verkoston 
yhteistyötapaamiseen osallistuneille. Puhujille erityisen iso kiitos 
mielenkiintoisista esityksistä ja tietenkin kiitokset RAY:lle sekä Uudenmaan 
yhdyskuntaseuraamustoimistolle erittäin mukavista tiloista ja tarjoilusta. Tässä on 
lyhyehkö muistio tapahtumasta sekä liitteinä esitykset. Ensimmäinen päivä oli 
tuttuun tapaan seminaaripäivä, joka koostui erilaisista esityksistä ja keskusteluista. 
Toisena päivänä keskityimme taas pienemmällä porukalla vierailuun (Eedi 
asumispalvelut) ja VAT-verkoston työryhmätyöskentelyyn.  
 
VAT-verkostotapaamiseen 21. kokoontumisen ensimmäinen, eli seminaaripäivä, 
alkoi VAT-verkoston puheenjohtajan Markku Rautiaisen tervetulotoivotuksella 
ja jatkui RAY:n avustusvalmistelija Iida Partasen ja Timo Mularin esityksellä 
RAY avustuksista ja nuorten syrjäytymisen ehkäisystä.  
 
Tehokkaasti ja vastuullisesti järjestettävästä pelitoiminnasta kertyvästä voitosta 
jaettavat järjestöavustukset ohjataan joustavasti erilaisiin kohteisiin. Iida Partanen 
kertoi, kuinka RAY käsittelee avustushakemukset ja kuinka prosessi vuoden 
aikana etenee ja Timo Mulari kuinka RAY:n avustukset kohdistuvat nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen ja miten avustukset sijoittuvat julkisen ja yksityisen 
välimaastoon. Kysymyksiä herätti kilpailutukset ja niiden vaikutus RAY:n 
avustuksiin sekä investointiavustusten vähentäminen tulevaisuudessa.  
 
Tämän jälkeen oli vuorossa Sosiaalityön professori Timo Harrikarin esitys 
nuorisorikollisuuden tiedon kerrostumista ja tarkasteltu ajanjakso oli lähes tuhat 
vuotta. Nuorisorikollisuuden pitkän historian tiedon kerrostumat vaikuttavat 
ymmärrykseemme siitä, kuinka hahmotamme nykyiset ongelmat. Eri ajanjaksoilla 
käytettyjä käsitteitä tarkastelemalla voimme huomata, kuinka samankaltaista 
ilmiötä on kuvattu hyvin erilaisia mielteitä herättävillä käsitteillä. Esimerkiksi 
vieraantumisen -käsite on hävinnyt johonkin ja nykyään puhutaan syrjäytymisestä. 
Keskustelut toistuvat historiassa uusin käsittein ja lähestymistavoin.  
 
Espoon Diakoniasäätiön toimitusjohtaja Heikki Vaisto esitteli Espoon 
Diakoniasäätiön toimintaa, tulevaisuuden haasteita ja Espoon uutta kilpailutuksen 
alliansimallia. Espoon diakoniasäätiö perustettiin vuonna 1970 auttamaan apua 
tarvitsevia espoolaisia. Kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, 
maahanmuuttajat, nuoret, asunnottomat, työttömät, syrjäytymisuhan alla olevat ja 
erityistukea tarvitsevat. (Esitys liitteenä) 
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Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston apulaisjohtaja Risto Huuhtanen ja 
rikosseuraamustyöntekijä Kari Lägerkrantzin pitivät esityksen ”Nuori 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaana”, jossa käytiin nykyisen lainsäädännön kautta 
läpi yhdyskuntaseuraamustyötä ja esimerkin kautta sitä, kuinka toimiva 
pitkäjänteinen verkostotyö voi tuottaa erittäin hyvää tulosta nuoren kohdalla. 
Tärkeää on, että selkeät roolit jaetaan verkostossa, jolloin tiedetään, kuka tekee 
mitäkin, eikä tule päällekkäisyyttä. Säännöllisellä seurannalla ja verkoston 
tapaamisilla pidetään huolta siitä, että asiat etenevät ja tiedonvaihto on aktiivista. 
(Esitys liitteenä) 
 
Kris esitteli toimintaansa ja paikalla oli Move on -hankkeen Kimmo Gustafsson 
ja Juha Seljanperä sekä Kris-nuorista Teemu Heikkinen. Katsoimme videon Krisin 
toiminnasta ja Teemu kertoi omasta polustaan Kris-nuorten toimintaan ja 
esityksessä konkretisoitui monet asiat, mitä nuorisorikollisuudesta tai 
rikollisuudesta irrottautumisesta oli päivän aikana puhuttu. Juha Seljanperä esitteli 
Move on -hanketta, jossa tarkoituksena on ohjata ja mallintaa nuorten polkuja 
vankeudesta, eri yhdyskuntaseuraamusrangaistuksista, valvotusta koevapaudesta 
tai päättyneestä vankeusrangaistuksesta kohti koulutusta ja työelämää. (Esitys 
liitteenä) 
 
Lopuksi vielä Nuorisoasuntoliiton pääsihteeri Minna Vierikko esitteli nuorten 
asunnottomuutta tilastojen valossa. Noin 23 prosenttia asunnottomista on alle 
25-vuotiaita ja määrä on 2000-luvun aikana vaihdellut noin 1300 – 2000 välillä. 
Suomalaiset nuoret itsenäistyvät kansainvälisesti verrattuna suhteellisen nuorina ja 
juurikin tällaiset siirtymävaiheet ovat kriittisiä. (Esitys liitteenä) 
 
 
 

19.11.2015 klo 9:00 – 15:00 Uudenmaan yhdyskuntaseuraamuststo, Postipuuntie 2, Espoon toimipaikka 
 
    

Aamupäivällä tutustuimme Eedi Asumispalvelujen toimintaan. Toimintaa esitteli 
Eedi asumispalvelujen toimitusjohtaja Pilvi Osara. Eedi Asumispalvelut oy:n 
palvelut koostuvat asumisesta ja psykososiaalisesta kuntoutuksesta. Eedin palveluna 
on kuntouttava, kokonaisvaltainen asuinympäristö palveluasumistasoista 
eritystukea tarvitseville. 

 
Eedin toiminnan sisältö on sosiaalista kuntoutusta ja huolen pitoa. Toiminnassa 
on palvelukonsepteiltaan erilaisia ryhmäkoteja, joissa kaikissa yhdistyy asuminen ja 
psykososiaalinen kuntoutustuki. Kuntoutujien asumisen edellytyksenä on yhteisen 
kuntoutussuunnitelman laatiminen ja sitoutuminen mahdollisen päihdeongelman 
hoitoon. 
 
Vierailun jälkeen siirryimme Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston Espoon 
toimipaikan tiloihin jatkamaan työryhmätyöskentelyä. Kokoonnuttiin yhdessä, 
mutta jakaannuttiin tällä kertaa vain kahteen ryhmään käymään keskustelua.  
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Timo Harrikarin puheenvuoro herätti paljon kysymyksiä ja sitä pidettiin 
mielenkiintoisena. Historian saatossa termit muuttuvat, mutta asiat pysyvät 
samoina – historia toistaa itseään uusin käsittein. Ryhmissä keskusteltiin paljon 
siitä, kuinka maailma on muuttunut ja minkälaisessa maailmassa nykyajan nuoriso 
elää. Median vaikutuksesta yleisiin asenteisiin ja tunnelmaan sekä kuinka 
virtuaalisessa maailma on omaksunut entisaikojen mestauslavat.  
 
Puhetta oli myös lainsäädännöstä, miten se laahaa ymmärrettävästi aina muutoksen 
perässä ja voiko lainsäädäntö ennakoida tulevaa paremmin. Samoin nuoruus herätti 
keskustelua. Kuinka nuoruus määritellään ja miten nuoruus tarkoittaa tukiasumisen 
osalta? Täytyykö nuori huomata jotenkin erityisellä tavalla? Tämä herätti 
keskustelun tuen oikea-aikaisuudesta. Tukipalvelussa pitäisi olla peruspaketti 
kaikille, mutta tuen intensiteettiä pitäisi voida nostaa tietyissä kriittisissä tilanteissa, 
jolloin tuettu on vastaanottavainen tai tarvitsee tehostetumpaa tukea.  
 
Päivät olivat oikein onnistuneet, vaikka vähän venyivätkin. Kiitoksia vielä kaikille 
osallistujille ja vuoden 2016 tapaamisissa nähdään seuraavan kerran! 
 
 
 
 
  
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Olli Kaarakka 
Asumispalvelupäällikkö 
Kriminaalihuollon tukisäätiö 
VAT-verkoston varapuheenjohtaja 
p. 050 4144 118 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


