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Sisältö

1. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

toimenpideohjelman (AUNE) eteneminen

2. Nostoja toimenpide-ehdotuksesta 

rikosseuraamusasiakkaiden näkökulmasta

3. Arjessa tapahtuu jo paljon



AUNE valmistelun eteneminen

• Kuulemistilaisuus 11.5 Säätytalolla

• Periaatepäätöstekstin viimeistely palautteen pohjalta 

• Hallitukseen päätettäväksi vko 23

• Koordinaatioryhmä kokoontuu 3.6

• Asuntotavoitteiden tarkentaminen

• Ohjelman seurantaindikaattorit

• Sopimukset kaupunkien kanssa, syksy 2016

• Ohjausryhmän kokoaminen, syksy 2016



Nostoja periaatepäätöksestä

1. Lisätään ja monipuolistetaan asuntotarjontaa 

asunnottomille. 

• 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa asunnottomille tai 

asunnottomuuden riskiryhmille. Tarjonnassa hyödynnetään sekä 

valtion tukemia vuokra - asuntoja että markkinoilta välivuokrattuja 

ja hankittuja vuokra-asuntoja

• Lisäksi osoitetaan olemassa olevasta asuntokannasta asuntoja 

erityisen kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville

• Kokonaisuudesta noin 400 asuntoa rikosseuraamusasiakkaille (pk -

seutu)



Nostoja periaatepäätöksestä

4. Ehkäistään talousvaikeuksissa olevien kotitalouksien 

asunnon menettämisen uhkaa ja helpotetaan 

luottotietonsa menettäneiden asunnon saantia.

• Riskivakuutus-hankkeessa keinot, joilla luottotietonsa menettäneelle 

henkilölle mahdollistetaan kotivakuutuksen kaltainen vakuutusturva.

• Vuokrataloyhtiöt huomioimaan ARA -asukasvalintaohjeen päivitys, 

jonka mukaan vuokravelat eivät saa olla asunnon saannin este, kun 

maksuhäiriöt ovat vähäisiä ja hakijalla on uskottava velkojen 

hoitosuunnitelma. 

• Nuorten talous- ja velkaneuvontapalvelut ohjaamoihin

• Pienlaina -projektissa pienlainoituksen malli, joka ehkäisee 

pienituloisten kotitalouksien ylivelkaantumista ja täydentää sosiaalista 

luototusta (lainan käyttömahdollisuudet asumisen turvaamisessa)



Nostoja periaatepäätöksestä

8. Riskiryhmien siirtyminen 
laitoksista/asumispalveluista itsenäiseen 
asumiseen turvataan

• Rikosseuraamusasiakkaiden asunnon saantia, asumista ja 
rikoksetonta elämää tuetaan tehostamalla rangaistusajan ja 
vapautumissuunnitelmien käyttöä sekä palveluohjauksen malleja.  

• Käytäntö rikosseuraamusasiakkaiden asumisen onnistumisen 
arviointiin

• RISE työntekijä koordinoimaan rikosseuraamusasiakkaiden 
asunnottomuuden ehkäisyä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

• Varikko Suomi -hankkeessa pitkäjänteisempiä kuntoutuksen, 
työllistymisen, koulutuksen ja asumisen onnistumisen polkuja

• Kaupungit huomioivat asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 
suunnitelmissaan riskiryhmien erityistarpeet.



Nostoja periaatepäätöksestä

9. Vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asukkaiden roolia 
asunnottomuus työssä. 

• Omat Avaimet 2 -hankkeessa tuetaan kuntia hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden 
erityisosaamista palvelujärjestelmän kehittämisessä sekä parannetaan 
kokemusasiantuntijoiden roolia kouluttajina ja mentoreina. 

10. Varmistetaan päihteet sallivien JA päihteettömien 
asumispalvelujen kattava saatavuus.

• AE -periaatteen mukaisesti kunnat varmistavat päihteidenkäytön sallivien 
asumispalvelujen saatavuuden koko maassa. Pk -seudulla huolehditaan myös 
päihteettömien asumispalvelujen riittävästä saatavuudesta

11. Entisten asunnottomien työllistymistä tuetaan
• TOIMEKAS -hankkeessa luodaan mielekkään arjen toiminnan malli 

pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluihin. Tuetaan entisten asunnottomien 
työllistymistä, sekä selvitetään kannustinloukkuja ja etsitään niihin ratkaisuja.



Arjessa tapahtuu…

Vahva yhteiskehittämisen hyödyntäminen

• Ennaltaehkäisevien asunnottomuusstrategioiden valmistelu alkanut

• Asunnottomuustyön laatuprosessi käynnistetty

• Uusia hankehakemuksia valmistelussa (Toimekas)

• Hankkeiden seuraava yhteistyöpäivä 7.6

• Feantsan asunnottomuustyön konferenssi 9-10.6 

• Arviointi asumisentukena III koulutus16.6

• Lukuisia uusia valtakunnallisia hankkeita käynnistetty



Käynnissä olevia hankkeita

• Verkostokehittäjät -hanke

• Yhdessä tukien -osaamista jakaen -hanke

• Katto -hanke

• Eroon nuorten asunnottomuudesta -hanke

• Omat avaimet 2 -hanke

• SOMA -hanke

• Välivuokrauspilotti

• Pop up asumisneuvonta -hanke

• Pienlaina -projekti



Hankkeista lisää

Valtion hankkeita:

• Rikosseuraamusasiakkaiden asumisen polut (RISE)

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -varhainen 

välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke (ARA)

• Uudet palvelu- ja asumisratkaisut -hanke (YM)

Valmisteltavia hankkeita:

• Varikko Suomi kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli -projekti

• Toimekas –hanke

• Kustannusvaikuttavuus -tutkimushanke

• Arjenhallinnan pelillistäminen -hanke



Ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat

• Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, (Helsinki 
mukaan myöhemmin?)

• ESR –rahoitus 2M€, suunnitelma hyväksyttävänä

• Hanketyöntekijät 6 kaupunkiin

• Noin 6-15 kokemusasiantuntijaa kaupunkeihin

• Yhteiskehittämisenä strategiaprosessi 2018 loppuun mennessä

• Hankepäällikkö Sina Rasilainen

• Kaupungeissa työntekijöiden rekrytointi käynnissä

• Kokemusasiantuntijat sekä toimijoina että asiakkaina

• ”Strategiatiimi” aloittaa 24.5.2016

• Rikosseuraamusasiakkaiden asumistarpeet huomioon 
ennaltaehkäisevissä suunnitelmissa



Rinnakkaiset prosessit – sama päämäärä

EE -asunnottomuusstrategia prosessi

AUNE toimenpiteet (=nopeat toimenpiteet)

= pidemmän ajan 
toimenpiteet

2016 2017 2018 2019 2020



Huomista varten mietittävää

• Mitkä ovat RISEn/VAT -verkoston keskeiset 

tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset AUNE –

ohjelmassa?

• Millä teoilla varmistamme tulosten ja 

vaikutusten toteutumisen?

• Miten niiden toteutumista ohjaa, seurataan 

ja arvioidaan?



Kiitos!

www.asuntoensin.fi

http://www.asuntoensin.fi/

