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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



MITÄ TAVOITELLAAN

 Asunnottomuus ja siihen johtavat riskitekijät tunnistetaan 
paremmin
 luodaan sektorirajat ylittäviä toimintamalleja ja prosesseja

 kaikilla tulisi olla tiedot ja taidot asumista vaarantavien 
riskitekijöiden tunnistamiseen

 Käynnistetään eri palvelusektorit ja ammatilliset rajat 
ylittäviä ennaltaehkäiseviä kokonaisuuksia

 Kehitetään ja vahvistetaan Rikosseuraamuslaitoksen 
henkilöstön asumissosiaalista osaamista
 kouluttaminen

 Asuminen puheeksi –toimintamallin sisäistäminen osaksi kaikkia 
asiakaskohtaamisia



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!



ASUMISEN ONNISTUMISEN VARMISTAMINEN JA 

SIIHEN LIITTYVÄT HAASTEET

ENNEN
yhdyskunta-

seuraamusta tai 
vankeutta

Yhdyskunta-
seuraamuksen tai 

vankeuden

AIKANA

Yhdyskunta-
seuraamuksen tai 

vankeuden

JÄLKEEN



ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY 

KANNATTAA – JA HAASTAA

 Rikosseuraamustaustaisten asunnottomuus, 
elämänhallinnan puute ja uusintarikollisuus tuottavat 
kunnille/valtiolle kuluja
 asunnottomuuden ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin 

asunnottomuuden hoitaminen

 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



ASUMISSOSIAALINEN TYÖOTE JA 

ASUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY

 Työtä tehtävä mahdollisimman 
laajasti ja matalalla kynnyksellä
 kaikkien saatavilla

 käytännön asioiden hoitamista ja 
henkilön sosiaalisen tilanteen 
selvittelyä

 sekä toipumista tukevaa että haittoja 
vähentävää työtä

 Tiedotus ja vaikuttamistoiminta
 sosiaalinen/yhteiskunnallinen 

markkinointi

 Jaetaan tietoa ja ymmärrystä



ASUMISEN HAASTEET

 Vuokrarästit

 Häädöt

 Riippuvuudet (päihde- ja peliriippuvuus)

 Luottotietojen menettäminen

 Mielenterveys- ja päihdeongelmat

 Osaamattomuus – elämänhallinnan puute

 Trendikkyys – meneekö raha johonkin muuhun

 Asumisen häiriöt – häiritsevä käyttäytyminen

 Asunnon huono hoito

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/asuminen/asumisen-ongelmat
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