
RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN 
ASUNNOTTOMUUDEN 

ENNALTAEHKÄISYHANKE 2016–2019 (AUNE)



”Nii, siis kyllähän tää on vaan mahdollistanu, 

että ku on se asunto ja tukipaikka. Ni sitte sen 

jälkeen niinku pystyy, tai se oma pääkallopaikka, 

ni sen jälkeen pystyy rakentaa kaikkee muita 

asioita. Et ilman sitä asuntoo sä et pysty ja sä

oot niinku aika huonossa jamassa.”

(Jenni Mäki:  Leimattuja, lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia: 

tarinoita rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta ja 

asumisesta)



AUNE RIKOSSEURAAMUSALALLA

 Rikosseuraamuslaitos osallistuu hallituksen 

asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

toimenpideohjelmaan (AUNE) vuosina 2016–2019

 Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja 

yhdyskuntaseuraamusta suorittavien

 asunnonsaantia,

 asumisvalmennusta ja

 elämänhallintaa 

 sekä vähentää vankien ja yhdyskunta-

seuraamusasiakkaiden asunnottomuutta



KÄYTÄNNÖSSÄ TÄMÄ TARKOITTAA

 Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta 

kohderyhmän erityistarpeiden tunnistamista ja 

toimenpiteitä osana monialaista verkostoa

 entistä tiiviimpi toimijoiden yhteiskehittäminen ja toisilta 

oppiminen      hyvien käytäntöjen monistaminen!

 Risen ja kuntien yhteistyön kehittäminen

 Risen oman työn koordinoinnin parantamista

 AE (= asunto ensin) –periaatteen huomioimista 

rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuuden 

ennaltaehkäisyssä

varmistetaan aina, että asuminen on turvattu – ja tuettu!



MITÄ TAVOITELLAAN

 Asunnottomuus ja siihen johtavat riskitekijät tunnistetaan 

paremmin

 luodaan sektorirajat ylittäviä toimintamalleja ja prosesseja

 Käynnistetään eri palvelusektorit ja ammatilliset rajat 

ylittäviä ennaltaehkäiseviä kokonaisuuksia

 Kehitetään ja vahvistetaan Rikosseuraamuslaitoksen 

henkilöstön asumissosiaalista osaamista

 kouluttaminen

 Asuminen puheeksi –toimintamallin sisäistäminen osaksi kaikkia 

asiakaskohtaamisia
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TAUSTALUKUJA VUODELTA 2015

 Vankiloista vapautui noin 5200 vankia ja 

yhdyskuntaseuraamuksen suoritti noin 3900 

asiakasta

Asunnottomana vankilasta vapautuu 30 – 35 % 

ja asunnottomia yhdyskuntaseuraamuksia 

suorittavia on 10 – 15 %

yhteensä noin 2000 asunnotonta



” Että siinä (vuosiluvut J.M.), siinä välissä oli 

semmosia, että asuntoo hain ja se oli... Kyllä 

sitten sainkin, mutta tota, et siinä huomas sen, 

et oikeesti tällä taustalla se on, sanotaan et 

kolmekymmentä eri ihmistä tai eri tapaamista 

tarvii tehdä, ennen ku sä saat sen asunnon. Ja 

ehkä ei riitäkään.”

(Jenni Mäki:  Leimattuja, lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia: 

tarinoita rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta ja 

asumisesta)
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ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY 

KANNATTAA

 Rikosseuraamustaustaisten asunnottomuus, 

elämänhallinnan puute ja uusintarikollisuus tuottavat 

kunnille/valtiolle kuluja

 Asunnottomuus lisää uusintarikollisuuden riskiä

Asunnottoman rikollisen yhteiskunnallinen stigma on 

moninkertainen, koska se ei rajaudu vain yhdenlaiseen 

poikkeavuuteen

 Aika heti vapautumisen jälkeen tärkeää elämänhallinnan ja 

jatkon kannalta



KUSTANNUSVAIKUTUKSET

 Asumisen turvaaminen säästää                                 

yhteiskunnan kuluja noin                                                           

15 000 € vuodessa/hlö

 kriisityyppisten palvelujen käytön vähenemi-

nen (poliisi, ensiapu, lastensuojelu jne.)

 Helsingin kaupungin asumisneuvontatyö                           

säästi vuonna 2015 noin 1,5 M€                               

turvaamalla asumisen jatkumisen

 mm. estämällä vuokravelkojen pääsyn                                    

oikeuteen 
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” Et et, täs on vielä hyvässä lykyssä vielä jossain 

vaiheessa jopa mahkuja töihin menoon ja 

kaikkeen muuhun, että. (…) kyllähän se on, sitä 

vaan itse asiassa huomaa, ku pikkuhiljaa menee 

etiäpäin ja pystyy näyttää yhteiskunnalle, että 

tässä pystyy olee tavallaan niinku kunnolla, ni

ties minkälaisia uusia kuvioita aukee ittelle.”

(Jenni Mäki:  Leimattuja, lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia: 

tarinoita rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta ja 

asumisesta)



VANGIN TARINA

https://youtu.be/FPKX37zoN0g

https://youtu.be/FPKX37zoN0g
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