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Helsingin VAT-verkoston yhteistyöpäivien muistio
Aika:

Ke 25.5.2016 klo 9.00–16.00
To 26.5.2016 klo 9.00–15.00

Paikka:

25.5.2016 Helsingin Diakonissalaitos, Alppikatu 2
26.5.2016 Suomenlinnan vankila

Keskiviikko 25.5.2016
Kokoonnuimme ensimmäisenä päivänä Helsingin Diakonissalaitoksella. Päivä alkoi
aamukahvilla ja VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiaisen tervehdyksellä.
Markku Rautiainen kertoi lyhyesti VAT-verkoston toiminnasta ja tavoitteista
rikostaustaisten asumispalveluiden kehittämisessä. VAT-verkoston tapaamisten
tarkoituksena on laittaa hyvä kiertämään rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden
vähentämisessä jakamalla ideoita ja uusia kehittämissuuntia sekä edistämällä järjestöjen,
kuntien ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyön muotoja.
Jari Karppinen esitteli Aune-ohjelmaa eli asunnottomuuden ennaltaehkäisyn
toimenpideohjelmaa (2016–2019), joka on menossa hallituksen päätettäväksi viikolla
23. Karppinen nosti esille ohjelman keskeisiä kohtia sekä kannusti VAT-seminaariin
kokoontuneita pohtimaan mitkä ovat VAT-verkoston keskeiset tavoiteltavat tulokset ja
vaikutukset AUNE –ohjelmassa, millä teoilla varmistetaan tulosten ja vaikutusten
toteutuminen ja miten tavoitteiden toteutumista ohjataan, seurataan ja arvioidaan.
Esittelykierroksella osallistujat esittelivät itsensä ja tausta-organisaationsa. Osallistujia
oli paikalla lähes kuusikymmentä, mikä lienee VAT-tapaamisten yleisöennätys.
Seuraavaksi kuultiin Helsingin Diakonissalaitoksen Heli Alkilan alustus HDL:n
asumispalveluiden uusista tuulista eli asumispalveluiden vastuuohjaajuuden ja
laajennetun työyhteisön mallista sekä Sanervakodin yhteisöasumisen hankkeesta
(samassa asumisyksikössä asuu muistisairaita, mielenterveyskuntoutujia ja opiskelijoita).
Riikka Perälä päihdeasiamiestoiminnasta ja Ehyt ry:stä kuvasi haastattelututkimuksen
valossa työntekijöiden kokemuksia asunto ensin -periaatteen käytännön toteutuksesta
asunto ensin -asumisyksiköiden piirissä nostaen esiin työntekijöiden kiitoksen ja
kritiikin aiheita.
Lounaan jälkeen aiheena oli rikosseuraamusasiakkaat ja heidän asunnottomuutensa
numeroiden valossa, kun Sasu Tyni Rikosseuraamuslaitoksesta kertoi tutkimustietoon
nojautuen vapautuvien vankien taustatiedoista sekä rikosseuraamusasiakkaiden
asumistilanteesta ennen ja jälkeen tuomion. Iltapäiväkahvin jälkeen päästiin aiheeseen
paikalliset asumispalvelut: Maria Dahlström Helsingin kaupungin asumisen tuesta
esitteli ASTUn toimintaa sekä toimintatapoja asunnottomien rikosseuraamusasiakkaiden kanssa. ASTU toivoisi vankiloista yhteydenottoja asunnottomana
vapautuvista henkilöistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja nykyistä useammin.
Pääkaupunkiseudun erityispiirteenä ovat pitkät jonotusajat ja asuntopula. Mia Juselius
kommentoi ASTUn puheenvuoroa Kriminaalihuollon tukisäätiön asumispalvelu-
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koordinaattoritoiminnan näkökulmasta. Keskustelu oli vilkasta ja innostunutta koko
päivän ajan, mistä kiitos osallistujille.
Iltapäivän päätteeksi VAT-verkoston puheenjohtaja Markku Rautiainen esitteli VATverkoston julkilausumat, joissa verkosto ottaa kantaa rikosseuraamustaustaisten
asunnottomuuden vähentämiseksi ja asunnottomuuteen liittyviin epäkohtiin
puuttumiseksi liittyen kotivakuutuksen, verkkopankkitunnuksiin, henkilöllisyystodistuksiin sekä työllistymiseen. Julkilausumat luovutettiin juhlallisesti
Rikosseuraamuslaitoksen ylijohtaja Tuula Asikaiselle.
Päivä päättyi antoisaan tutustumiskäyntiin Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemalla,
jossa kuultiin vertaistoiminnasta ja -koulutuksesta sekä D-aseman aktiivisesta ja
monipuolisesta kulttuuritoiminnasta.
Torstai 26.5.2016
Toinen VAT-verkostotapaamispäivä alkoi lauttamatkalla Suomenlinnaan ja
Suomenlinnan vankilan tiloissa keskusteltiin alkuun edellisen päivän seminaarin
teemoista. Tämän jälkeen Jari Karppinen alusti vielä lyhyesti Aune-ohjelmasta erityisesti
erityisryhmien kuten rikosseuraamusasiakkaiden näkökulmasta ja keskustelua aiheesta
jatkettiin. Ennen lounasta tutustuttiin Suomenlinnan vankilan toimintaan ja työmaihin
rikosseuraamusesimies Elina Toijanahon johdolla. Lounaan jälkeen tutustuttiin myös
vankien asuintiloihin ja vankila-alueeseen. Iltapäivän työskentely tapahtui kolmessa
työryhmässä:
1. Ryhmä: Rikosseuraamusasiakkaiden asuttamistoiminta: alkavan vuokrasuhteen
hallinnoinnin hyvät työkäytännöt.
2. Ryhmä: Asumisen tukityö käytännössä.
3. Ryhmä: Työntekijöiden ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kysymykset.
Iltapäivän työskentelyn teemoina olivat Aune-ohjelma ja kokemukset asunto ensin
asumisesta. Työryhmissä käsiteltiin teemoja monipuolisesti ja keskustelu kävi vilkkaana.
Kiitos kaikille VAT-verkostotapaamisen mahdollistajille, puhujille ja osallistujille!

Vuoden 2016 VAT-verkostotapaamiset:
Seinäjoki 7.–8.9.16
Rovaniemi 30.11.–1.12.16

Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin,
Anna Leppo
VAT-verkoston sihteeri
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