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- Rikosseuraamuslaitos, Asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyohjelma (AUNE) ,hankekoordinaattori

- Tavoitteena tukea vankilasta vapautuvien ja 
yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, 
asumisvalmennusta ja elämänhallintaa sekä vähentää 

vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien 
asiakkaiden asunnottomuutta

❑ Monialainen verkostyö (järjestöt, kunnat)

❑ AE- periaatteen huomioiminen
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Mia Juselius, Asumispalvelukoordinaattori
Kriminaalihuollon tukisäätiö

Vankilasta vapautuvat / vapautuneet

STEAn rahoittamaa valtakunnallista toimintaa, toiminut 
vuodesta 2008 (2005)

Asumisen yleistä ohjausta, neuvontaa ja konsultaatiota 
rikostaustaisille, monopolipeli 

Yhteistyötä erilaisten asumispalvelujen kanssa 

(AE, kuntouttava, normivaihtoehdot)

Mukana: Paavo 1 ja 2., Aune, Yret, VAT

Erityiskohteena lyhytaikaisvangit 1/2016 alkaen



Vantaan kaupunki, asunnottomana 
vankilasta vapautuvien sosiaalityö

Taustalla PAAVO I ja PAAVO II
Työmuoto on alkanut syyskuussa 2009

V. 2018: Toiminta osana Vantaan kaupungin asumispalveluita, asunnottomien sosiaalityötä

Kunnan tuottamaa suunnitelmallista sosiaalityötä, jolla on itsenäinen asiakkuusprosessi 
Toimintaympäristö laaja: Vankilat valtakunnallisesti, palvelut ja toimijat valtakunnallisesti 
(asiakaslähtöisyys)

Työn tavoitteena pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen ja uusinta rikollisuuden 
ennaltaehkäisy

”Kuinka pitkä matka sitten lopulta on tiilenpäistä (vankilasta) lattialaminaattiin (omaan 
kotiin)? Se on yhden identiteetin pituinen.”

Rosa Karjalainen | Vs. sosiaalityöntekijä |



Espoon kaupunki/Aikuisten sosiaalipalvelut, asiantuntija ja 

asunnottomuustyö

Virpi Lajunen, vs. asiantuntija
Aikuisten sosiaalipalvelut

Espoon kaupunki

Asiantuntijan tehtäväkenttää Espoon Aikuisten sosiaalipalveluissa mm.:

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja asunnottomien palveluihin liittyvät 
kysymykset, Espoon Aikuisten sosiaalipalvelujen johtoryhmän jäsenenä 

• SAP-työryhmän jäsen: Asiakasohjaus palvelupyyntöjen perusteella, esitykset SAP-
työryhmän palveluvalikkoon kuuluvista tuetun asumisen palveluista. Sosiaalityö 
kuitenkin mm. aikuissosiaalityössä, jälkihuollossa, vammaispalveluissa.

• AUNE – yhteyshenkilö

• Mukana Aikuisten sosiaalipalvelujen Shl 21 §:n mukaisissa hankinnoissa ja 
valvonnassa

• Mukana monessa kehittämisessä (mm. asumisneuvonnan hanke, 
tilapäismajoituksen kehittäminen)
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Teija  Nurmiluoto
Erityisohjaaja, Helsingin vankila

Helsingin vankila. Yksi eteläsuomen alueen 
suljetuista vankiloista. - 325  vankipaikkaa, 
vuositasolla noin 1000 vankia ”kulkee läpi”

Lyhytaikaisvankien osasto (Lyva) 
❖23 paikkaa. 224 vankia vuonna 2017
❖Tuomiot 2vko - 6kk, keskimäärin pari kuukautta
❖Asunnottomia noin puolet
❖päihdeongelmia jokaisella jonkin tasoisena
Tehtäviin kuuluu sosiaali- ja päihdetyö = tehdään 

kaikki mitä voidaan 



SOTE –valmisteluryhmä: Aikuisten sosiaalipalvelut ASP

puheenjohtaja Erja Pentti (Keski-Uusimaa)
varapuheenjohtaja Tapio E. Nieminen (Espoo)
sihteeri Sari Karisto (Uusimaa2019 valmistelija)

Sanna Kohvakka, Sosiaalityön esimies, Vantaa

Valmisteluryhmä on työstänyt aikuisten sosiaalipalveluiden 
maakunnallista valmistelua useille sosiaalipalveluiden 
sosiaaliohjausta ja neuvontaa tarvitseville asiakasryhmille: 
sosiaalipalvelut kohdistuvat työllisyyteen, toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitämiseen sosiaaliseen kuntoutukseen, kuntouttavaan 
työtoimintaan, taloudellisten tilanteiden liittyvien ongelmien 
tukemiseen, asumiseen liittyvien ongelmien tukemiseen, sekä 
maahanmuuttajien kotoutumiseen ja vankilasta vapautumiseen 
liittyvien ongelmien helpottamiseen. Lisäksi ryhmän vastuualueeseen 
kuuluu kriisipäivystys ja kriisitilanteissa tukeminen. 
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YLEISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön ydin.
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P A L V E L U T A R P E E N A R V I O I N T I .
Tärkeä työvaihe. Ylisektorinen.

S O S I A A L I O H J A U S .
Sote-keskuksessa – ja missä muualla?

S O S I A A L I T Y Ö .
Erityistyö: perhe, läheiset, lähiyhteisöt.
Näkökulmat: vanhemmuus - aikuisuus

Valmistelua tehdään palvelut 
edellä. Tavoitteena on organisoida 
yhdenvertaiset palvelut 
Uudenmaan asukkaille. Aikuisten 
sosiaalipalveluiden 
valmisteluryhmälle keskeisessä 
asemassa on yhdyspintojen 
aikaansaaminen kaikkiin muihin 
sote-valmisteluryhmiin. Näin 
varmistetaan asiakkaan tarpeiden 
kokonaisvaltainen huomioiminen.
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Aikuissosiaalipalveluiden (ASP) kokonaiskuva ja suhde 
sote-valmisteluun.



Aikuisten sosiaalipalvelut (ASP) 
Sote Uusimaa, 

Asumisen tuen alatyöryhmä

Liisa 
Kankkunen



Toimintaympäristö ja kytkös 
asunnottomuustyöhön
• Asp sote valmistelussa Asumisen tuen alatyöryhmän varajäsen

- Oikean palvelun räätälöiminen henkilöille, jolla paljon palvelutarpeita, 
asumisneuvonnan turvaaminen ja vahvistaminen, riittävä määrä 
kohtuuhintaisia asuntoja, matalan kynnyksen palvelut

• Vantaan kaupungilla asumisen tukeen liittyvissä tehtävissä 
syksystä 2011

• Häätöjä ennalta ehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus ja Asunnottomiksi 
vapautuvien vantaalaisten vankien sosiaalityö aloitettu 2009, osana 
Paavo 1 hanketta ja on nyt osa vakiintunutta toimintaa

• Paavo- ohjelmien kautta perustettu myös asumisyksiköitä 
mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoujille ja asunnottomille/ 
asunnottomuusuhan alaisille

• Aune ohjelma on vahvasti mukana asumispalveluiden 
keskittämistyössä, Aune ohjelman ohjausryhmässä on riseltä edustus


