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Kenttätien palvelukeskus

• Kenttätien palvelukeskuksessa järjestetään päihdeasiakkaalle 
tai muulle asunnottomalle asiakkaalle perusasuminen, 
kuntoutetaan häntä ja luodaan edellytykset normaaliin 
elämään ja asumiseen.

• Kenttätien palvelukeskuksen kokonaisuuteen kuuluvat 
lyhytaikaisasuminen, päihdekuntoutujien tuettu asuminen sekä 
sosiaalinen kuntoutus

• Historiaa: 

– ”Linnanvenkuloiden ja rannanjätkien” paikka, päihdeongelmat 
pääasiallinen tulosyy, katkos kadun maailmaan

– Paavo-kausien aikana asiakasprofiili muuttunut  Työtä tehdään 
asunnottomuustyön ja asumissosiaalisen työn näkökulmasta

– Tulevaisuudessa asumiskuntoutusyksikkö?



Kenttätien lyhytaikaisasuminen

• Yövalvottu 38 -paikkainen yksikkö
– Yhteismajoitus eli ns. ensisuoja 19 paikkaa (14 miehille, 5 naisille)

– Asunto-osasto 19 paikkaa (1 invamitoitettu huone)

• Ohjautuminen palveluun:
– Hyvinvointikeskusten sosiaalityö/asumisneuvonta

– Päihdepalvelut, sosiaalipäivystys

– Asiakkaat itse hakeutuvat

– Poliisi ja muut viranomaiset

• Asiakkaat taustoiltaan hyvin heterogeenisiä:
– Perinteiset alkoholistit

– Huumeongelmaiset alle 40 vuotiaat

– Mielenterveysongelmaiset

– Asunnottomat, joilla ei diagnooseja, asumisen ongelmat kasautuneet

– Ikääntyneet päihdeongelmaiset, joiden somaattinen kunto heikko

– Asunnolliset, jotka eivät kykene itsenäiseen asumiseen, mutta eivät pääse 
palveluasumisen piiriin



Päihdekuntoutujien tuettu asuminen

• Pyssysepäntien tukiasunnot

– Päihdekuntoutujien tuettua asumista; 

– Yksikössä 5 yksiötä ja 2 kaksiota

• Asiakkaat kykenevät itsenäiseen asumiseen, mutta tarvitsevat 

tukea ja ohjausta asumisessaan.

• Ohjautuminen Kenttätien kautta  portaittainen malli

• HVL:n mukaisen vuokrasopimukset

• Asumisen ohjausta tulee ottaa vastaan

• Asumisjaksot usein pitkiä

– Tavoitteena AINA asiakkaan pääseminen normaaliin 

asuntokantaan yksilöllisen aikataulun mukaisesti



Päihdekuntoutujien sosiaalinen 

kuntoutus (ent. Kenttä-Paavo)

• Asiakaspaikkoja 25 (kotiin saatava tuki) + lisäksi kaikki Kenttätien 
palvelukeskuksen asiakkaat, joilla on motivaatiota/voimavaroja itsenäiseen 
asumiseen

• Asunto Ensin –periaatteen mukaista asumista hajasijoitetussa 
asuntokannassa (normaali vuokra-asuminen)

• Asiakas saa ohjausta, tukea ja apua asunnon hakuprosessissa sekä 
arkielämän asioissa, oman elämän hallinnassa ja yhteiskuntaan 
kiinnittymisessä

• Tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä, jotta hän pystyisi 
asumaan omassa kodissaan peruspalveluiden turvin mahdollisimman 
itsenäisesti ja omaehtoisesti. 

• Ohjautuminen palveluun:
– Kenttätien asiakkaat (asunnottomat)

– Hyvinvointikeskusten sosiaalityö + asumisneuvonta (asunnottomat/asunnolliset)

– Erityisryhmien palveluohjaus (asunnottomat/asunnolliset)

– Rikosseuraamusasiakkaat alueen vankiloiden/RISEn kautta 
(asunnottomat/asunnolliset)



• Asiakkaina v. 2017 3 vankilasta vapauduttuaan 
palveluun tullutta henkilöä.

– Tämän hetken asiakkaista vankilataustaisia yhteensä 
6 henkilöä

• Haasteita:
– Asunnon saaminen hajasijoitetusta asuntokannasta voi olla 

vaikeaa asumishistorian vuoksi, asunnon saaminen vie aikaa

– Asiakkaiden sitoutumien tukeen vaihtelee, Kenttätien kautta 
tulevat sitoutuneempia ohjaukseen

– Asiakas saattaa yhteistyöpalaverissa sitoutua ohjaukseen, 
mutta vankilasta vapautumisen jälkeen ei ota ohjaajaa vastaan 
ja kieltäytyy ohjauksesta

– Asumisen taidot saattavat olla hyvin puutteellisia

Päihdekuntoutujien sosiaalinen 

kuntoutus (ent. Kenttä-Paavo)



Ohjaajapalvelut

• Ohjaajapalvelut tarjoaa asumisen ohjausta, joka edistää ja 
ylläpitää itsenäisesti asuvan mielenterveyskuntoutujan 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja tukee häntä 
selviytymään asumisen ja arkielämän vaatimuksista

• Asiakaspaikkoja n. 230

• Ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti asiakkaiden kotona ja 
järjestävät erilaista ryhmä- ja kuntoutustoimintaa. 

• Ohjautuminen palveluun:

– Erityisryhmien palveluohjaus

– Hyvinvointikeskusten sosiaalityö

– Mielenterveyskuntoutujien asumiskuntoutusyksiköt



Nuorten Paavo tuettu asuminen

• Moniongelmaisten nuorten päihde- ja 

mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin kehitetty toimintamalli

• OsNa (asunto sekä asumisen tuki)+ Nuorten Ystävät 

(kuntoutumisen tuki Miepä-toimintamallin mukaisesti)

• Asiakaspaikkoja 21-22, korvamerkittyjä Paavo-asuntoja 15 kpl, 

loput yksitäisiä asuntoja OsNan muusta asuntokannasta

• Ohjautuminen palveluun pääosin hyvinvointikeskusten 

sosiaalityön kautta

• Haasteita:

– Palveluun pääsyä voi joutua odottamaan pitkäänkin 

– Asunnon saaminen Nuorten Paavo –kuntoutuksen jälkeen



Muita asumisen tuen tuottajia

• Oulussa ei ole erikseen toimijoita, jotka ovat keskittyneet pelkästään 
rikostaustaisten asumisen tukeen

• Yksityisiä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköitä on 
Oulun ympäristössä useita

– Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut on kilpailutettu Oulussa 
(kevät 2017), 

– Asumispalvelupäätökset ostoyksiköihin tekee ASO työryhmä

• Oulun A-kilta ry

– Yksi viisipaikkainen asuntola Oulujoen varressa

– Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta kantavana ajatuksena

– Sitoutuminen päihteettömyyteen

– HVL:n mukaiset vuokrasopimukset



Kiitokset ja 

aurinkoista syksyä!


