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Yhteiskehittäminen

” Yhteiskehittämisen tavoitteena on varmistaa, että 
toimenpiteiden kannalta kaikki keskeiset tahot ovat mukana, 
synnyttää luottamusta, osaamista ja yhteistä oppimista 
sekä rakentaa kokonaisuus, jossa yksittäiset hankkeet eivät 
ole irrallisia, vaan toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa 
ja vahvistavat toisiaan ongelmien ratkaisemisessa. (AUNE 
periaatepäätös)



Yli 40 erillishanketta, 
useita koordinoivia 

hankkeita

AUNE Verkostokehittäjät -hanke 2016-2019
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat 

– varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen 
tuki -hanke (AKU) 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyhanke (RISEn AUNE) 2016-2019

Arjen mielekkään toiminnan kehittäminen 
asunnottomien asumispalveluissa -hanke 
(Toimekas) 2017-2019

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen 
-kokeiluhanke (ASTA) 2018-2020

 Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke (NEA) 
2018-2020



Verkostokehittäjät -
hanke 

Keskeiset tulokset:
 Kansallinen ja avoin yhteiskehittämisen periaatteella toimiva 

asunto ensin -työn edistämisen kehittäjäverkosto
 Yhteiskehittämisen vakiintuneet menetelmät asunto ensin -

työhön (koulutukset, pilotit, asunto ensin.fi jne.)
 Jatkuvan kehittämisen ideologia ja oppimisen kulttuuri 

yhteistyöverkostoon

Keskeiset vaikutukset:
 Toimijoiden keskinäinen verkostoituminen ja verkostoissa 

oppiminen valtakunnallisesti ja alueellisesti 
 Asunnottomuustyöhön osallistuvien organisaatioiden oppiminen 

ja asunto ensin -periaatteen kehittyminen
 Asumissosiaalisen työn tiedon, ymmärryksen ja osaamisen 

lisääntyminen sekä asunto ensin-periaatteen leviäminenToimintaympäristönä koko 
ohjelmatoimijoiden kenttä



TOISTUVIA VANKEUSRANGAISTUKSIA 
SUORITTAVIEN TUKEMINEN EROON 
RIKOSKIERTEESTÄ



HUONEISTOTURVAVAKUUTUS

LÄHITAPIOLA



Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallinen 
kokonaisuus asunnottomien asumispalveluihin 







KELA yhteistyö ViaDia Pirkanmaan kanssa
Kelan monialatiimit:

 Tavoitteena asiakkaan asioiden kokonaisvaltainen hoitaminen, etuuksien oikea-aikainen 
myöntäminen ja asiakkaan prosessin sujuvoittaminen

 Eri etuuksien oikea-aikainen ratkaiseminen

 Lisäselvitysten pyytäminen yhdellä puhelulla tai viestillä useisiin etuuksiin

 ViaDian henkilökunnalle annettiin kahden Tampereen monialatiimiläisen suora puhelinnumero

 ViaDian henkilökunta ottaa yhteyttä Kelaan joko valtakirjalla tai asiakkaan läsnä ollessa hänen 
suostumuksellaan

Monialatiimiläiset käyttävät omaa verkostoaan hyväksi, jotta asiakkaan tilanne saadaan kerralla 
selvitettyä ja asiat kerralla, kokonaisvaltaisesti haltuun otettua, usein myös päätökseen asti

 Tapausesimerkit ovat olleet erittäin positiivisia ja kannustavia

Kirsi Metsävainio, Etuuskäsittelypäällikkö Kela, Keskinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä, VAT–seminaari 20.3.2019



RISEn AUNE-hanke

Keskeiset tulokset:
 Rikostaustaisen asunnottomuuspolut näkyväksi
 Yhteiskehittämisen monialainen sitoutunut verkosto ja 

nettipohjainen yhteyshenkilöstötietopankki
 Asumisosiaalisen työn koulutuskokonaisuus rikosseuraamusalan 

henkilöstölle sekä asumissosiaalisen työn teemapäivät ja koulutukset
 Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen tapoja rikosseuraamusalan 

työhön
 Rikosseuraamusalan asumisen tuen prosessikuvaus ja 

asunnottomana vapautuvien tilastoinnin toimintatavat
 Yksikkö- ja aluekohtaiset asunnottomuuden ehkäisyn 

työsuunnitelmat

Keskeiset vaikutukset: 
 Ennaltaehkäisevä asunnottomuustyö osaksi yksiköiden ja alueiden 

strategista suunnittelua
 Asumisosiaalisen työn osaaminen Rikosseuraamuslaitoksen yhdeksi 

koulutusalueeksi ja asumissosiaalisen työn osaamisen vahvistuminen
 Kokemusasiantuntijuuden vahvistuminen rikosseuraamusalan 

asunnottomuustyössä 
Toimintaympäristönä rikosseuraamusala



Asumistilanne 
2016 ja 2018 
vapautuneilla 
vangeilla

AUNE-koordinaattori kaikissa 
vankiloissa ja yhdyskunta-
seuraamustoimistoissa. 
Yhteensä noin 80 henkilöä.

Rikosseuraamuslaitoksen tilastoja

2018 Vankeusvanki Sakkovanki Tutkintavanki Yhteensä

Ei asuntoa 545 164 4 713
Vakituinen asunto 2 032 328 12 2 372
Kuntoutusyksikkö 158 37 0 195
Ei tietoa 431 730 1 090 2 251
Yhteensä 3 166 1 259 1 106 5 531

2016 Vankeusvanki Sakkovanki Tutkintavanki Yhteensä

Ei asuntoa 547 163 5 715

Vakituinen asunto 1 826 353 18 2 197

Kuntoutusyksikkö 110 39 0 149

Ei tietoa 740 692 1 038 2 470

Yhteensä 3 223 1 247 1 061 5 531



Hankkeista nousevia jatkotyön teemoja
 Yhteiskehittämisen ja monialaisen yhteistyön edelleen vahvistaminen 

 Asunto ensin -työorientaation laajentaminen (maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti)

 Asumissosiaalisen työn osaamisen edelleen vahvistaminen 

 Strateginen suunnittelu ja kuntien asunnottomuus ohjelmat 

 Koordinaatiotyön varmistaminen (toiminnan eri tasot) 

 Vertaisuus voimavaraksi (kokemusasiantuntijuus, asukas-työntekijä työparityöskentely)

Monialaisen liikkuvan tuen edelleen kehittäminen (FACT tms.)

 Pysyvät toimintamallit talous- ja velkaongelmien ja niistä johtuvien asumisen ongelmien 
ennaltaehkäisyyn

 Arjen mielekkään toiminnan mahdollisuuksien lisääminen 



Asunnottomuus 
ohjelmien
ulkoinen
arviointi

Asunnottomuuden ehkäisy ja poistaminen eivät ole vielä 
vakiintuneet riittävästi kuntien toimintaan. 

Suosituksia, joita voidaan hyödyntää 
asunnottomuustyön suuntaamisessa sekä sen 
vakiinnuttamisessa kuntien ja mahdollisten maakuntien 
jatkuvaksi toiminnaksi.

• Asunnottomuuden käsitteiden ja tilastoinnin kehittäminen
• Asunnottomuusriskin puheeksi ottamista tulee lisätä
• Pk-seudulle yhden luukun periaatteella toimivia palvelupisteitä
• vuokra-asukkaiden asukasvalintaohjeistusta koskevaa tiedotusta lisättävä
• AE-periaatetta tulee kehittää ja levittää sekä toteuttamistapoja 

yhdenmukaistaa
• Asunnottomuustyöhön liittyvät yhteistyörakenteet tulee vakinaistaa
• Asunnottomuuden poistaminen ja ehkäisy mukaan suurimpien kaupunkien 

toimintasuunnitelmiin ja strategioihin
• Asunnottomuuden ehkäisy kirjataan myös muihin valtakunnallisiin ohjelmiin
• Asunnottomuuden näkökulma tulee huomioida osana yhteiskunnallisten 

päätösten sosiaalisten vaikutusten arviointia



Hallitusohjelma

Puolitetaan 
asunnottomuus
vaalikaudessa ja 

poistetaan
asunnottomuus

vuoteen 2027 mennessä!



Millä
toimenpiteillä

tavoite
saavutetaan?

Asunto ensin-periaatteesta pidetään kiinni

Erityistä huomioita ennaltaehkäisyyn, painopistealueena
nuoret ja maahanmuuttajat

Yhteistyöohjelma vuosina 2020-2023
• Päävastuu YM, osavastuu STM
• Käynnistys 6/2020
• Valtion kehittämisavustus vuosille 2020-2021 3,3 M€/v eli 

yhteensä 6,6 M€
• Info-tilaisuus kaupungeille loppuvuodesta 2019

Asunnottomuuden tilastoinnin kehittäminen.



Asumisneuvonta 
lakisääteiseksi 

Asumisneuvonnan lakisääteiseksi kaikissa 
asuinmuodoissa muuttava HE 12/2020 (STM)

Perusteltu ja tärkeä päätös, jonka toteuttamiseen 
liittyy myös muutamia huolia:

• Asumisneuvontatyön käsite kaipaa selkiyttämistä
• Miten turvataan asumisneuvontatyön moninaisuus  

lakivalmisteluprosessissa?
• Miten turvataan järjestöissä tehtävän STEA-avusteisen 

asumisneuvontatyön jatkuminen (täydentävä rooli)?

Selvitys järjestöissä tehtävästä asumisneuvontatyöstä 
käynnissä.



Ja paljon 
muuta 
tärkeää…

Asuntopolitiikan kahdeksan vuoden 
kehittämisohjelma 

MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen

Poikkihallinnollinen lähiöohjelma

Kestävän kehityksen kaupunkiohjelma 

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

OM esitys rikosten ennaltaehkäisyhankkeesta



Hilppa Tervonen
STEA

Organisaationne 
yhteistyömahdollisuudet 
asunnottomuuden puolittamiseen 
tähtäävän yhteistyöohjelmaan 2020-
2023 liittyen?

STEA on mukana yhteistyössä 
toimintalinjaustensa puitteissa.

Valtakunnallinen 
asunnottomuusseminaari 
16.10.2019



RISE ehdotukset yhteistyöohjelman valmisteluun

Rikosseuraamusalan asiakkaat ovat merkittävä asunnottomien ryhmä:
• Rikosseuraamusalan työ tulee kytkeä entistä tiiviimmin osaksi  

asumissosiaalista työtä
• Asunnottomuuden ehkäisemisen näkökulma huomioidaan myös OM 

käynnistämissä hankkeissa rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseksi sekä 
ennakoivassa talousneuvonnassa, joka toteutetaan talous- ja 
velkaneuvonnan, ulosoton ja sidosryhmien yhteistyönä.

• Vakiinnutetaan toimijoiden yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla sekä 
valtakunnallisesti rikosseuraamusalan toimijoiden kanssa.
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