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VAT-verkoston Seinäjoen yhteistyöpäivien muistio
Aika ja paikka:
Ke 7.9.2016 klo 9.00 – 16.00 Seminaari, Frami, Tiedekatu 2.
To 8.9.2016 klo 9.00 – 15.00 Tutustumiskäynnit ja työryhmätyöskentelyä Framin tiloissa
Keskiviikko 7.9.2016
Aloituspuheenvuorossasan Vapautuvien asumisen tuen verkoston puheenjohtaja
Markku Rautiainen esitteli VAT-verkoston toimintaa paikalle saapuneille n.
40:lle osallistujalle. Seinäjoen VAT-yhteistyöpäivät olivat järjestyksessä 24.
VAT-verkoston tapaaminen. Markku Rautiainen nosti esiin SOTE-uudistuksen
sekä hallituksen AUNE-ohjelman (2016-2019), jossa mm.
rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja vähentäminen
nostetaan selkeästi esiin. AUNE-kaudella rahoitusta asunnottomuuden
vähentämiseen on jaossa huomattavasti PAAVO-kausia vähemmän eli yhteistyön
tehostaminen eri toimijoiden välillä on entistäkin tärkeämpää.
Esittelykierroksen jälkeen aamupäivän teemana oli paikallinen tilanne
rikosseuraamustaustaisten asumisessa ja asunnottomuudessa. Seinäjoen
kaupungin aikuissosiaalityön johtaja Riitta Suojanen kertoi, että erityisryhmien
asuttaminen on tavoitteena kaupungin strategiassa, mutta rikostaustaisia ei ole
vielä tunnustettu asumisen erityisryhmäksi. Kaupungin päihdepalvelut
välivuokraavat asiakkailleen eteenpäin Sevas kodit oy:ltä vuokrattuja asuntoja ja
tarjoavat kotiin vietyä asumisen ja elämänhallinnan tukea. Myös asumisneuvojahanke on käynnistynyt. Järjestöt eivät tuota Seinäjoella asumispalveluita, mutta
seurakunta on ottanut aktiivisen roolin. Ensisuojaa paikkakunnalla ei ole.
Diakoniajohtaja Otto Savolainen Seinäjoen seurakunnasta pohti auttamistyön
etiikkaa ja esitteli seurakunnan lanseeraamaa yhden väliaikaisen kriisiasunnon
mallia, jonka kustannuksista vastaa seurakunta. Kommentissaan Juha Saari
yhdyskuntaseuraamustoimistosta korosti yhteistyön eri toimijoiden välillä
toimivan Seinäjoella hyvin ja piti ongelmana sopivien asumismuotojen puutetta.
Toiminnanjohtaja Karoliina Saranpää Kris Etelä-Pohjanmaa ry:stä kertoi
vapautuvien vankien tuen tarpeista paikkakunnalla, tähän liittyvistä haasteista ja
vertaistuen muodoista ja mahdollisuuksista.
Lounaan jälkeen Anna Leppo Kriminaalihuollon tukisäätiöstä (Krits) esitteli
malleja toimivasta kunta-Rikoseuraamuslaitos-järjestöt -yhteistyöstä vapautuvien
asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Keskustelussa paikalliset toimijat näkivät
ongelmana asumispalveluiden ja sopivien asuntojen puuttumisen paikkakunnalta.
Rikosseuraamustaustaisten on vaikea saada asuntoa esim. vuokrarästien tai
aiempien asumishäiriöiden vuoksi. Keskustelua käytiin mm. erilaisista
välivuokrausmalleista Kuopiossa (järjestötoimija välivuokraa rikostaustaisille
kaupungin asuntoyhtiön asuntoja sekä tuottaa niihin asumisen
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tuen) sekä Asunto ensin -mallin mukaisesta asumisesta, jossa asunnon saannin
edellytyksenä ei ole päihteettömyys.
Loppuiltapäivän aiheena oli väkivalta. Arja Konttila Kritsistä kertoi vakavien
rikosten jälkisovittelusta keinona ehkäistä väkivaltaa. Riitta Kari
Rikosseuraamuslaitoksen Länsi-Suomen Aluekeskuksesta esitteli vankiloissa
toteutettavia väkivallan vastaisia OMA- ja SUHA-ohjelmia, joista kertoi
kiinnostavasti myös ohjelmia läpikäynyt kokemusasiantuntija. Molempien
kokemukset ohjelmista olivat positiivisia.
Torstai 8.9.2016
VAT-yhteistyöpäivien toiseen päivään osallistui n. 20 henkeä lähinnä VATverkoston jäsenjärjestöistä. Päivä alkoi tutustumiskäynnillä Kris Etelä-Pohjanmaa
ry:n toimintakeskukseen. Yhdistyksen toimintakeskus mm. työllistää vapautuvia
vankeja, mikä tukee myös asumisen onnistumista.
Toinen aamun tutustumiskohde oli Nurmon Sininauha ry:n päiväkeskus ja
kohtaamispaikka Plakkari, jossa on tarjolla päihteetöntä toimintaa: ruokailua,
ryhmiä sekä esim. peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuus.
Iltapäivän työskentely tapahtui kolmessa työryhmässä, jotka ovat työskennelleet
VAT-yhteistyöpäivien yhteydessä jo vuosia. Työryhmätyöskentelyn tavoitteena
on kokemusten jakaminen hyvistä käytännöistä ja vertaisoppiminen.
Työryhmien teemana oli väkivallan kohtaaminen ja väkivaltatilanteet
asumispalveluissa. Työryhmät käsittelivät väkivallan teemaa kolmesta eri
näkökulmasta: rikosseuraamusasiakkaan alkavan vuokrasuhteen hallinnoinnin
hyvät käytännöt, asumisen tukityö käytännössä ja ammatillisuuden ja
työhyvinvoinnin kysymykset. Keskustelu ryhmissä oli vilkasta ja innostunutta.
Lopuksi ryhmien näkökulmia koottiin yhteen.
Lisätietoa VAT-verkostosta, tulevista tapahtumista sekä Seinäjoen tapaamisen
esitykset löydät alla olevasta linkistä:
http://www.porttivapauteen.fi/ammattilaiset/verkostot/vapautuvien_asumisen
_tuen_verkosto/verkostotapaamisten_materiaalit

Kiitos kaikille VAT-yhteistyöpäiviin osallistuneille sekä
puhujille!
Vuoden 2016 viimeinen VAT-tapaaminen pidetään 30.11.1.12.2016 Rovaniemellä. Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin,
Anna LeppoVAT-verkoston sihteeri
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