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Ympäristöministeriön
raportti 2014:
Unelmana oma
asunto ja tukea
pärjäämiseen

Taustaa uudelle ajattelulle



Ympäristöministeriön raportti 2014: Unelmana oma asunto ja
tukea pärjäämiseen.
Ympäristöministeriö 2015. Kustannussäästöjä asumisratkaisuja
keventämällä?





Johtopäätös: Asuminen tavallisissa asunnoissa ja asuntoryhmissä
tarjoaa päihde- ja
mielenterveyskuntoutujille itsemääräämisoikeutta sekä
yksityisyyttä. Säästöjä syntyy, kun palvelut joustavat asukkaan
tuentarpeen mukaan.

Useat kaupungit ovat lähteneet hakemaan uusia malleja.
AUNE-kaudella erilaisia pilottihankkeita mm. asunto-ensin
kehittämiselle, jossa oma koti on myös ensisijainen raskaampiin
asumispalveluihin nähden.

Painopiste ennaltaehkäisyyn ja asumisen
mahdollistamiseen normaalissa vuokra-asunnossa


Ennen:
Asunnottomuuden
ennaltaehkäisy

Asunnottomien
palvelut

Asuminen normaalissa
asuntokannassa ja
asumisen tuki

• Tavoitetila AUNE-kaudella:

Asunnottomuuden
ennaltaehkäisy

Asunnottomien
palvelut

Asuminen
normaalissa
asuntokannassa ja
asumisen tuki

Lähde: Sina Rasilainen 23.8.2016 ARA:n Aune-foorumissa

Asuttamisen ”perinteinen” porrasmalli
Omaehtoinen asuminen:
integroituminen yhteiskuntaan, työhön jne,
Sote-palveluiden tarpeen väheneminen

Tuettu asuminen: kiinnittyminen palveluihin,
sitoutuminen päihteettömyyteen
ja aktivointitoimenpiteisiin

Palveluasuminen: päihde- ja mielenterv.palveluiden
sekä ensisijaisen sosiaaliturvan piiriin pääsy
(asunnottomat pois kadulta, yhteiskuntarauha)

Tilapäismajoitus ja päivätoiminta:
Asunnottoman perustarpeiden turvaaminen,
päihde- ja mielenterveysongelmien sekä
somaattisen terveydentilan kartoitus

Asunto
ensin?

Viime vuosien kehityssuuntia päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa
Turussa


Kustannusten jatkuva kasvu


Nyt yli 10 M€/v, josta päihdepalveluiden osuus 2/5.

(koko psykiatrian budjetti n. 22 M€)


Painopiste raskaimmissa asumispalveluissa



Asiakkaiden ”juuttuminen” raskaisiin palveluihin sekä
pyöröoviasiakkuudet (kuntouttava porrasmalli ei sovi kaikille)



Päihdehuollon asumispalvelun paikkamäärä ja vaihtoehdot
eivät ole riittäviä. Ostopalvelut ja asiakkaat mukaan
palveluiden kehittämiseen.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä
olevien asiakkaiden määrä 28.12 (ostopalvelu,
poikkileikkaus)

Uusia asiakkaita vuositasolla 35-45.

V. 2016 liki kaikki uudet ohjautuivat
tuettuun asumiseen. Osuus on
kasvanut 10 %:sta 24 %:iin.

Päihdehuollon asumispalvelussa asuvien
määrä vuosittain (omat ja ostopalvelut yht.)

Tilastossa eri asiakkaiden määrä/v
yli 65-v osuus kasvussa, vaihtuvuus
suurempaa kuin mt-asiakkailla

Mitä tavoiteltiin kilpailutuskriteerien
muutoksella (1.5.2016 alkaen)?
Asennemuutosta asiakaslähtöisessä kuntoutumisajattelussa




Raskaampien palveluiden osuuden väheneminen (asiakas ensin
–periaate)


parempi arviointi palvelun alkuvaiheessa



kuntoutumisen tuen kohdentaminen asiakaslähtöisesti



säännöllinen kuntoutumisen seuranta



Toimintakyvyn mittaaminen osaksi palvelupolkua

Kustannusten vuositason kasvun hillitseminen




tuetun asumisen osuuden kasvattaminen (varsinkin mt-asiakkaille)

Asiakaskohtaisen palveluprosessin jäsentyneisyys


palvelulla on aloitus – kuntoutus – lopetus



eri vaiheet edellyttävät omia palveluja



Työprosessin sisällöstä yhteneväinen käsitys tilaajalla ja tuottajalla

Mitä tavoiteltiin kilpailutuskriteerien
muutoksella?








Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen


asiakas mukana – ajattelu kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa



asiakastyytyväisyyttä mitataan kaikille yhteisellä mittarilla



asiakastyytyväisyyskyselyt tekee palveluprosessin ulkopuolinen taho

Tilaajan ja palveluntuottajien välisen viestinnän
lisääminen, johdonmukaistaminen ja tehostaminen


palveluja koskeva viestintä tulee olla säännöllistä



Yhteisten pelisääntöjen tulee olla selvillä kaikilla



asiakaskohtainen tiedonvälitys uusin menetelmin (Turvasähköposti,
yhteinen työalusta)

Yhteisten palveluiden suunnittelufoorumien lisääminen


nopea reagointi prosessien toimimattomuuteen



solmukohtien ratkaisuun liittyvät työryhmät (määräaikaisia, teemaan
sidottuja)

Valvonnan helpottaminen


Myös valvontaan lisäresurssia

Haasteita palveluiden järjestäjälle






Yli 20 eri palveluntuottajaa (joilla eri
toimintayksiköitä)


Eroavat kooltaan sekä johtamis- ja
organisaatiokulttuureiltaan



Palvelut sijaitsevat usealla paikkakunnalla,



Erityispiirteet opittava tunnistamaan

Palveluohjauksessa kotiin vietävä palvelu oltava
etusijalla - edellyttää asenteiden muutosta myös
kunnassa
Kotiin vietävän tuen tulee olla riittävää ja asiakkaan
muuttuvia tarpeita vastaavaa (3-portainen – vahva
perus ja kevyt tuki). Oltava myös riittävästi muuta
avohoitoa ja sosiaalista kuntoutusta

Asunto ensin –työryhmän perustaminen
Turkuun 2016


Nuorten, alle 30-vuotiaiden vaikeasti asutettavien päihdeasiakkaiden
asumispalveluiden suunnittelemiseksi perustettiin työryhmä 1.5.2016



Turun hyvinvointitoimialalta ryhmässä ovat asumis- ja
päihdepalveluiden johtava sos.tt, asumispalvelukoordinaattori ja
sosiaalityöntekijä



Ryhmään kutsuttiin uusia palveluntuottajia (NAL, Nuorten ystävät, VShoitokotipalvelut, Riihenaika, Sininauha Oy)



Ryhmä on kokoontunut n. 2kk välein kesäkuusta 2016-



Tavoitteena suunnitella matalan kynnyksen tuetun asumisen malli,
jossa johtoajatuksena ovat pitkäaikaisasunnottomuuden
ennaltaehkäisy ja asunto ensin –periaate



Ryhmän nimi vakiintui 10/2016 ”asunto ensin” –työryhmäksi joka
peilaa yleisemmin kohderyhmänä olevaa asiakaskuntaa. Nuorille
suunnattujen palveluiden kehittäminen huomioidaan edelleen.

Asunto ensin –työryhmän KOHDERYHMÄ


1) Päihdekuntoutukseen sitoutumattomat päihde- ja/tai
mielenterveysongelmista kärsivät nuoret, joilla voi olla paljon eri
aineiden yhteiskäyttöä, oheissairauksia, päivystyspalveluiden runsasta
käyttöä, itsetuhoista käyttäytymistä, rikollisuutta, kyky hoitaa asioita
puuttuu.



Palvelun tarve: Itsenäinen, hajautettu asumismuoto asunto ensin
periaatteella, jossa päihteitä käyttävällä on mahdollisuus motivoitua
ottamaan vastaan päihdepalveluita. Määriteltäviä asioita: Mihin
sääntöihin asiakkaan on sitouduttava, esim. miten huumeiden
myyntiin tulee suhtautua? Häiriöttömyysperiaate. Tuki
vuokranmaksuun ym. asumiseen. Asiakkaan halu muutokseen
kriteerinä palvelun saamiseksi.

Asunto ensin –työryhmän KOHDERYHMÄ


2) Vaikein pitkäaikaisasunnottomien ryhmä,



Asiakkaita, jotka ovat jo pudonneet palveluketjun porrasmallissa
moneen kertaan ja joutuvat ”ansaitsemaan” asuntonsa sitoutumalla
ensin raskaisiin päihdehoitoihin (pyöröoviasiakkaat). Päihde- ja/tai mtongelma ei ole ajankohtaisesti hoidettavissa. Asumisen esteet
aiemmasta asumisesta mm. asuntojen vahingot, velat, häiritsevä
päihteiden käyttö...



Palvelun tarve: Pieni ryhmäasumisen yksikkö jossa päihteidenkäyttöä
ei kielletä mutta väkivaltaista häiriökäyttäytymistä hillitään.
Ympäristötyön huomioiminen. Nopea puuttuminen häiriöihin.



3) Muita erityisryhmiä: Asunnottomat korvaushoitopotilaat, naiset,
vankilasta vapautuvat, maahanmuuttajat, lyhytaikaisen kriisiasumisen
tarpeessa olevat, siivottomuus- tai ludeongelman takia häätöuhan
alaiset (asumista tukevat palvelut laitossijoituksen välttämiseksi)

Asunto ensin –työryhmän teemoja








Eri palvelun tuottajien erityisosaamisen kartoitus,
kokemukset muiden kaupunkien asunto ensin
yksiköistä
Häädöt. Asunto ensin -kiinteistöissä 10% asukkaista
aiheuttaa häiriötilanteita. Häädön aiheuttaa
lähinnä raju, väkivaltainen käytös. Vuosittain
häätöjä tulee hyvin vähän.
Pohdittu asiakkaiden vastuun ja yhteisöllisyyden
käsityksiä, kaverien vaikutusta asumiseen –
”häiriöttömyyden tuki”, vertaistuki
Henkilökunnan sitoutumisesta asunto ensin työskentelyyn (vaihtuvuus suurta, asenteet ja
jaksaminen koetuksella, työnohjaus välttämätöntä)

Asunto ensin –työryhmän teemoja


Kokemusasiantuntijan puheenvuoro:

” Tukiasunnon saaminen merkitsi sitä, että on oma paikka, missä voi olla
rauhassa ja pääsi turvaan kadulta. Aineiden käyttö vähentyi
asumispalvelun aikana, omaohjaajan yksilöohjaus auttoi oppimaan
selviämään vaikeuksista, vertaisryhmät tulivat myöhemmin entistä
tärkeämmäksi avuksi.”


Ympäristöministeriön Vakuutuspilotti – Huoneistoturvavakuutus
(esittely). LähiTapiola Pirkanmaa antaa vuokranantajalle
vakuutuksen, joka korvaa vuokralaisen aih. vahingot



Sininauhan asiakasasiamiehen puheenvuoro:

Pitkäaikaisasunnoton on usein rikkinäisestä kodista, myöh. vankilassa
ja päihdelaitoksissa kasvanut. Tottunut juomaan kossunsa ulkona.
Yksinäisyys ja kodin ulkopuolelle lähteminen haaste vaikka oma
asunto olisikin. Asiakasasiamiehen rooli mm. ihmisten
vuorovaikutusongelmien sovittelu (asiakas-asiakas, asiakasviranomainen, asiakas-työntekijä).

Teemana Asunto ensin –periaate AE


Vuokrasuhteen jatkuvuutta ei sidota hoidollisiin tai palveluihin liittyviin
ehtoihin



Vuokralainen on oikeutettu tukipalveluihin vaikka menettäisi
asuntonsa (asuminen ja palvelut eriytetään)



Asukas valitsee palvelun sisällön, määrän ja intensiteetin



Ei tarvitse sitoutua lääkitykseen tai hoitoon



Lähestymistapa on haittojen vähentäminen



Asukasta autetaan säilyttämään asuntonsa järjestelmällisen,
yksilöllisen tuen avulla



Päihdehoitoa, mielenterveyspalveluita, työllistymispalveluita,
terveydenhuollon palveluita järjestetään - samoin sosiaalista
sopeutumista tukevia palveluita



Asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä arkisten asioiden
hoidossa lisätään ja tuetaan aktiivisesti


Lähde asuntoensin.fi

Asunto ensin –mallin arviointia


Rakenteelliset periaatteet -> haasteet
Asutetaan ensisijaisesti henkilöitä,
joiden asumisratkaisut ovat hyvin
haasteellisia

-> Asukasvalinnassa suuri vastuu,
arvioitava asumisvalmiudet ja
ratkottava esteet asuttamiselle

Osallistujien ja henkilökunnan suhde
(10:1) on alhainen. Psykiatrinen ja
hallinnollinen tuki tämän lisäksi

-> Miten toteutetaan joustavasti
tuen määrä äkillisissä tilanteissa?

Yhteydenottokynnys asukkaisiin on
erittäin alhainen turvallisuuden ja
hyvinvoinnin varmistamiseksi
Henkilökunta on moniammatillista,
kaikki työskentelevät kaikkien
asukkaiden kanssa

-> Miten asiakkaat saadaan
yhteistyöhön kriisitilanteessa?
-> Muistettava ”oma työntekijä”
joka ei vaihdu

Miten saada asiakas siirtymään
Henkilökunta suunnittelee ja tarkistaa
vaihtoehtoiseen palveluun jos ei
päivittäin asukkaiden palvelujen
halua muutosta (jos irtisanominen
sisältöä
ei vaihtoehto)
Miten saada päihteettömyyden
Vertaisasiantuntijat /asukkaat osana
saavuttaneet asiakkaat pysymään
tiimiä ja kehittämistä
mukana kehittämisessä?

Miten tuen tarpeisiin vastataan asunto
ensin asunnossa?


Tuen tarpeet voivat liittyä: yksinäisyyteen, arjen
toimista selviytymiseen, taloudellisten asioiden
hoitoon, itsenäistymiseen, vastuun kantamiseen,
aloitekyvyn ja päätöksenteon vaikeuteen,
sosiaalisiin tilanteisiin, muisti- ja keskittymiskyvyn
ongelmiin.



Rikollisen toiminnan vähentäminen osallistamalla
asukkaita itse vastuuseen ympäristöstään



Työelämäosallisuutta tukevan toiminnan ja
vertaistuen järjestäminen



”Sosiaalityöntekijän laatima asiakassuunnitelma
kokoaa asiakkaan kuntoutumisen kannalta
tarpeelliset palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi”
(SHL)

Mitä huomioitava haasteellisen
asiakkaan tukemisessa?


Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan syrjäytyneen
henkilön paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen
vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista
toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen
edellytyksiä (STM).



Osallistaminen: Luottaminen asiakkaan
asiantuntemukseen vaatii meiltä ammattilaisilta
asennemuutosta sekä vallan ja vastuun jakoa
asiakkaiden kanssa

(Asumista ja kuntoutusta. Mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluja koskeva kehittämissuositus STM 2007)

AE –mallin kehittämisaskeleita Turussa


Tuetun asuisen palvelun tuottajat sitoutuvat
etsimään asunnottomalle asiakkaalle asunnon
yhteistyökumppanien kanssa.



Hajautettuja asuntoja voidaan myös tarjota
(välivuokrausmallin kehittäminen vielä kesken).



Asiakkaan kanssa tehtävä esityö on toivottavaa
(kevyt tuki ennen asunnon saantia jos asunto
sitoudutaan hankkimaan - > kehittäminen kesken)



Yhteistyömahdollisuuksia palveluntuottajien kesken:
tilojen yhteiskäyttöä esim. vertaistukiryhmien sekä
talous- ja velkaneuvonnan osalta (NAL ja
Riihenaika). Hoidollisen osaamisen jakaminen.

AE –mallin kehittämisaskeleita Turussa (2)


TVT Asunnot Oy:n Paavinkadun tukiasuntokiinteistö
tarjoaa ympäristönä potentiaalisen asunto ensin –
yksikön pienen ryhmän (5 asukasta) pilotoinnille.



Kohteessa myös päihteettömyyttä
tavoittelevia/saavuttaneita asiakkaita, joiden
mahdollisuus edetä päihteettömän asumiseen
varmistettava, mikäli yksikköön muuttaa päihteitä
käyttäviä asiakkaita.



Asukkaiden osallistaminen toimintaan uusi asia, joka
vielä kehitettävä AE-yksikköä tukevaksi.
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen yhteisön
kehittämisessä tärkeää.

AE –mallin kehittämisaskeleita Turussa (3)


VANKILASTA VAPAUTUVIEN asuttaminen asunto
ensin periaatteella – sovellettavissa edellä
kuvattuun? Ei koske kaikkia vankeja, kriteerit
määriteltävä.



Turun TVAT-verkostossa käsitellään vapautuvien
asuntoasioita. Turun sosiaalityön ja asuntotoimen
roolit ovat olleet jäsentymättömät.



Jatkossa asiakkaan suostumuksella asiaa hoitavat
tahot sitoutuvat verkostoon. TVT:n edustus myös
tärkeää, jotta asumisen esteet tutkitaan. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden tarve kartoitettava. TVATverkostoon myös päihdepsykiatrian edustus?

AE –mallin kehittämisaskeleita Turussa (4)


VANKILASTA vapautuvalla on oikeus laaja-alaiseen
palvelutarpeen arviointiin. Suunnitelma
asuttamiseksi ja asumissosiaalisen tuen
järjestämiseksi tarpeen mukaisella tavalla tulee
tehdä jo vankeusaikana.



Erilaisia räätälöityjä vaihtoehtoja on mahdollista
järjestää vain suunnitelmallisesti.



Oman työntekijän sekä kokemusasiantuntijan
(vertaistuen) mukanaolo tärkeää jo vankeusaikana
jotta suunnitelma toimii ja asuminen onnistuu.

Mitä muuta huomioitava vapautuvan
vangin asuttamisessa?


Rikollisen toiminnan jatkamisen riski



Sosiaalinen verkosto (perhetilanne ym.)



Suhtautuminen tukeen kun tulee eristyksistä
vapauteen (aggressiivisuus, katkeruus
viranomaisia kohtaan, muutosvastarinta ja
konfliktialttius ympäristöä kohtaan)



Minkälaista sopeutumisvalmennusta vankilassa?



Arjen taitojen opettelu vankeusaikana,
asumisvalmennus, ”kalterit taakse”,
päihdekuntoutus, toimintakyvyn mittaus



Asumisen esteiden kartoitus



Sosiaalinen toiminta siviilissä (työ– ja
harrastusmahdollisuuksien selvittäminen)

Kiitos!

