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Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 
mennessä- poimintoja

Hallituksen tavoitteena

• puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 
mennessä ja 

• poistaa asunnottomuus kahdessa 
vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä.

Yhteistyöohjelmaan kutsuttu kunnat, joissa on 
eniten asunnottomia.  

Tavoitteina mm.

• Kohtuuhintaisten ja valtion tukemien 
asuntojen tarjonnan lisääminen 
asunnottomille

• Asunnottomuustyön ja osaamisen 
vahvistaminen kuntien peruspalveluissa 

• Asumisneuvonnan saatavuuden 
parantaminen

• Eri toimijoiden yhteistyön vakiinnuttaminen 
erityisesti kunta- ja aluetasolla

Kunnat laativat laajan ja kokonaisvaltaisen 
suunnitelman asunnottomuuden 
vähentämiseksi, joka sisältää ainakin 

• matalankynnyksen sotepalvelujen 
kehittämisen ja vakiinnuttamisen, 

• asunnottomille kohdistettavien asuntojen 
määrän sekä 

• alueen asunnottomuustyön 
yhteistyöverkoston kuvauksen ja

• suunnitellun yhteistyön kunnan eri 
toimialojen, palveluntuottajien ja 
järjestöjen kanssa sekä talous- ja 
velkaneuvonnan ja rikosseuraamusalan 
kanssa.



Poimintoja suunnitelmista ja yhteistyöstä eri kaupungeissa

Oulu

• Erityisryhmiksi tunnistettu mm. päihde- ja mt-
kuntoutujat, vankilasta vapautuvat, ls-jälkihuollon 
nuoret.

• Asumisneuvonta monitoimijaisena yhteistyönä

• Välivuokraustoiminnan yksikön toiminnan 
jatkuvuuden selvittäminen (Hyvinvointipalveluissa 
8/2016-)

• Erityisasumisen verkosto, jossa mm. Rise 
kumppanina

• ASTE- Asunnottomien so&te-palveluiden
kehittämishanke 2020 2022, jossa mm. 
palvelukeskuksessa tilapäisesti majoittuvia 
suonensisäisesti huumeita käyttäviä henkilöitä 
asutetaan normaaliin vuokra -asuntokantaan, 
asumispalveluihin ja välivuokrattuihin asuntoihin 
tiiviin moniammatillisen asumisen tuen avulla. 
Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallia 
kehitetään yhteistyössä päihdepalvelujen kanssa

Vantaa
• Rise tunnistettu yhdeksi keskeiseksi 

sidosryhmäksi
• Toimintaperiaatteet: Yhteiskehittäminen, 

sote-integraatio verkostoyhteistyö, 
kokemusasiantuntijuus, ketterä 
kehittäminen, vaikuttavammat palvelut

• Sisältöinä mm. 
• Asunnottomien tai 

asunnottomuusuhan alla olevien 
asiakasprosessien ja 
palvelukokonaisuuksien 
mallintaminen

• Asumista tukevien työmuotojen 
yhteiskehittäminen, 
moniammatillinen liikkuva ja 
jalkautuva työ, eri toimijoiden 
yhteensovittavan työn kehittäminen, 
kytkeminen TulSote kehittämiseen 
jne.



Poimintoja suunnitelmista ja yhteistyöstä eri kaupungeissa

Porin asumisen yhteistyöryhmä. Kokoontumiset n. 2 x kk

• Porin perusturvan työtoiminta Jopi ja kuntouttava päivätoiminta Tinki, psykososiaaliset 
asumispalvelut Veturi ja Taiteilijankoti, päihdehuollon laitospalvelut ja aikuissosiaalityö),  

• Rise; Porin yhdyskuntaseuraamustoimisto,

• Porin Sininauha Ratapiha-asumisyksikkö,

• Porin YH-asunnot

• Lisäksi työryhmässä kokemusasiantuntija 

Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa muitakin yhteistyökumppaneita

Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi- suunnitelma laadittu

• rikosseuraamusasiakkaista huomioitu erityisesti vankilasta vapautuvat

• Vapautuvalle asunnon lisäksi ammattilaisen tuki ja ohjaus

• Järjestö- ja hankeyhteistyön merkityksen tunnistaminen 

• ”Yhteistyön kehittäminen talous- ja velkaneuvonnan, sosiaalipalveluiden, 
rikosseuraamusten täytäntöönpanon sekä asumisneuvonnan kanssa luottotietonsa 
menettäneiden asunnon saannin helpottamiseksi”

Aspu- hanke

• Ohjausryhmänä Porin pitkäaikaisasunnottomuuden johtoryhmä

Turku

• Vuoropuhelu Turun 
kaupungin kanssa 
käynnistynyt  
loppukeväällä 2021 ja 
rikosseuraamusasiakkaat 
(erit. vankilasta 
vapautuvat) tunnistettu 
erityiseksi 
asiakasryhmäksi, joiden 
palvelujen sisältöjä ja 
monialaista yhteistyötä 
on tarpeen vahvistaa



Monialaisen yhteistyön merkitys rikosseuraamusasiakkaiden  
asunnottomuuden vähentämiseksi

Taustaa

• Vangeista n. 1/3 vapautuu 
asunnottomana

• Yhdyskuntaseuraamuksissa 
asunnottomana n. 10- 15% 
asiakkaista

• Erityisen haavoittuvassa 
asemassa rikostaustaiset 
naiset, nuoret ja lyhyitä 
seuraamuksia suorittavat nk. 
pyöröoviasiakkaat

• Asunnottomuus on yksi 
keskeinen uusintarikollisuuteen 
vaikuttava tekijä

• ”Yhdessä ei yksin”- asunnottomuus(yhteis)työn vahvistaminen
• Verkostomaisen työtavan vahvistaminen 
• Yhteiset ja yhteistyössä toteuttavien toimintamallien ja –

prosessien rakentaminen
• Seuraamusajan hyödyntäminen osana asiakkaan 

kuntoutuspolkua- yhteinen seuraamusaikaisten sisältöjen 
valmistelu, arviointi ja suunnittelu

• Maakunta- kunta- tasolla toimiviin 
asunnottomuusverkostoihin/yhteistyöryhmiin rise- edustus  

• Tiivis sidosryhmäyhteistyö- ja yksilöllisistä tarpeista lähtevä 
verkostotyö

• Asumistilanteeseen nopea pysähtyminen ja 
tarkoituksenmukaisen asumisen varmistaminen

• Asumisvalmiuksien ja asumisen taitojen vahvistaminen
• Rikosseuraamusasiakkaiden tuentarpeita koskevan tiedon 

näkyväksi tekeminen
• Riittävän tuen rakentaminen asumisen rinnalle
• Osa asiakkaista tarvitsee huolehtivaa ja kiinnipitävää, 

työotetta

Rise osana palvelujärjestelmää

Vaikuttavuus syntyy yhteistyössä


