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Alkusanat

sunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –
varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki (AKU)
-hankkeen toteutusaika oli 2016–2019. Pää
toteuttajana
toimi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja
osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden,
Tampereen ja Vantaan kaupungit. Hanke oli osa hallituksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE).
Hankkeen päätavoitteena oli rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat kuuteen hankekaupunkiin. Hankkeessa myös luotiin ja
vahvistettiin kokemusasiantuntijuuden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeiltiin uusia asunnottomuustyön toimintatapoja.
Työkirjaan on koottu kymmenen keskeistä ennaltaehkäisevän
asunnot
tomuustyön toimintamallia. Mallit on kehitetty hankekaupungeissa ja ne on todettu toimiviksi. Toimintamallien avulla haastetaan
toimijoita ajattelemaan ennaltaehkäisyn näkökulmasta ja siirtämään työn
painopistettä korjaavasta ehkäisevään.
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Nuorten asumisen
koulukiertue
TAVOITE: Tampereella on kehitetty nuorten asumisen koulukiertue
-malli, jonka tavoitteena on viedä tietoa asumisen asioista itsenäistyville
nuorille jalkautumalla toisen asteen oppilaitoksiin.
TOTEUTUS: Kiertue on toteutettu järjestämällä oppilaitoksissa noin 1–2 tunnin pituisia asumisen oppitunteja.
Soita
Oppitunneilla puhutaan myös rahankäytöstä ja pyritään
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tekemään matalan kynnyksen palveluja tutuiksi nuorille.
h
mie
ta
s
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v
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Tavoitteena on ennaltaehkäisevä ote vuokvu
hanasta
ranmaksun häiriöihin. Kiertuetta varten on
luotu yhteinen luentorunko, jonka pohjalta oppitunteja järjestetään noin kahden hengen
Sääst
ä
l
ippuih festari
vaihtelevalla kokoonpanolla.

in 120

€

RESURSSIT: Mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä ovat Tampereen kaupunki ja AKU-hanke,
Nuorten talo Ohjaamo, Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Toimijoiden kesken on laadittu kumppanuussopimus. Toimintaa toteutetaan osana eri tahojen
omaa työtä, eikä ulkopuolista rahoitusta ole.

Isännöitsij
ilmoitus n älle
aap
häiriköinn urin
istä

Kevätlukukaudella
2018
järjestettiin 38 oppituntia ja niihin osallistui yhteensä 431 toisen asteen
opiskelijaa.

Nuorten talo
Ohjaamon
työntekijä
040 197 5144
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Muista
maksaa
vuokra!

Elämän kylä
-teemapäivä
TAVOITE: Kuopiossa kehitetyn Elämän kylä -teemapäivän tavoitteena
on ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta parantamalla elämänhallintataitoja ja niihin liittyvää tietoutta. Asunnottomuuden ennalta
ehkäisemiseen liittyy monia eri elämänhallinnan taitoja. Tällaisten taitojen lisäämisellä voidaan ehkäistä nuorten talousvaikeuksia, ongelmia
sosiaalisissa suhteissa sekä tätä kautta myös syrjäytymistä. Teemapäivä
on tarkoitettu toteuttavaksi yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille, toisen
asteen opiskelijoille tai nuorille tarkoitetuissa ryhmissä. Yhden teemapäivän aikana on mahdollista tavoittaa noin 200 nuorta.
TOTEUTUS: Teemapäivän aikana nuoret kiertävät erilaisia toiminnallisia
pisteitä, joiden aiheina ovat mm. asunnottomuus, asumiseen liittyvät
asiat, raha-asiat, arki ja elämäntavat.
RESURSSIT: Päivän toteuttamiseen tarvitaan koordinoija sekä yhteistyökumppani, esim. koulu. Yhteistyökumppanin koordinoija toteuttaa
ryhmäjaot ja aikataulutukset oppilaitoksen puolelta. Jokaista toimintapistettä varten tarvitaan 1–2 vetäjää. Toimintapisteiden vetäjiksi voi
pyytää opiskelijoita tai yhteistyökumppaneita (vuokranantajia, poliisin
ankkuriryhmää, nuorisotyöntekijöitä jne.) Kustannuksia syntyy tarvittavista materiaaleista riippuen pisteiden sisällöistä sekä mahdollisesti
tilasta, jossa päivä järjestetään.
Tarkempi mallinnus pisteistä on toteutettu Savonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.
www.ara.fi/aku

”
”

Näitä asioita olisi hankala lähteä selvittämään yksin. Kun valmennetaan
etukäteen, voi säästyä monilta virheiltä.

Yhä useampi nuori haluaa muuttaa omilleen. Minulle uutena tuli esimerkiksi se, kuinka omillaan asuessa kuluja voi tulla yllättävistäkin asioista
– sellaisista, jotka eivät aivan ensimmäisinä tule mieleen.

Päivään osallistuneiden nuorten kommentteja

5

Asumissosiaalisen
työn teemapäivä
TAVOITE: Kaikkien asiakastyötä tekevien työntekijöiden asumis
sosiaalisen osaamisen vahvistaminen, ennaltaehkäisevän näkökulman
vahvistaminen palveluissa, paikallisten palvelujen näkyväksi tekeminen
ja yhteistyön vahvistaminen sekä uusien ideoiden ja ajatuksien välittäminen työyhteisöihin.
TOTEUTUS: Teemapäivä voi olla koko päivän tilaisuus tai puolipäiväinen.
Teemapäivän sisältö rakentuu siten, että päivän aluksi on pidemmät ja
teoreettisemmat alustukset, jotka herättelevät aiheeseen ja antavat
taustaa sille, mikä on päivän tarkoitus (asunnottomuus ilmiönä, asunnottomuuspolut, asumissosiaalisen työn määrittely, ennaltaehkäisevä työ,
huoneenvuokralaki jne.). Muutaman esityksen voi tuoda esim. muista
kaupungeista out of the box -ajattelun vahvistamiseksi. Teemapäivän
loppuosuus koostuu lyhyistä esityksistä työmenetelmistä, paikallisista
palveluista ja ajankohtaisista asioista. Teemapäivissä pääosassa ovat
paikalliset toimijat. Teemapäivä tarvitsee työryhmän tai vetäjän, joka
vastaa ohjelman laatimisesta, tiedottamisesta, alustajien etsimisestä,
päivän aikataulusta ja onnistumisesta.
RESURSSIT: Tilavuokrat, mahdolliset luentopalkkiot tai matkakulut,
kahvitarjoilut.
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”

Asumissosiaalisen työn päivien monipuoliset asiantuntijaesitelmät kodittomuuden ennaltaehkäisemiseksi eri toimijoiden näkökulmista ovat
edesauttaneet ymmärtämään vaikeasti asutettavien asunnottomuuden syitä
paikallisella tasolla ja luoneet yhteistyöverkostoja, joiden avulla voidaan
voimat yhdistäen saattaa asiakkaiden tarvitsemat palvelut kokonaisuutena
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Palvelupäällikkö Päivi Vanninen, Niiralan Kulma Oy, Kuopio

”

AKU-hankkeen koulutuspäivät ovat sitoneet Rikosseuraamuslaitoksen
asumissosiaalista työtä osaksi isompaa/laajempaa kokonaisuutta. Osallistujat ovat pitäneet koulutuksia hyvinä verkostoitumisen paikkoina sekä
kokeneet sisällöllisesti saaneensa uutta ja tarpeellista tietoa erilaisista asumissosiaaliseen työhön liittyvistä teemoista. Koulutuspäivien sisällöt ovat
olleet erittäin monipuolisia ja laadukkaita sekä käsitellyt teemakokonaisuudet
selkeitä. Mahdollisuus keskusteluun ja ajatusten vaihtoon moniammatillisessa porukassa on ollut todella antoisaa.

Hankepäällikkö Heidi Lind, Rikosseuraamuslaitoksen asunnottomuuden
ennaltaehkäisyhanke (AUNE)

”

Tulevien sosionomien täytyy tuntea asunnottomuus ilmiönä ja hahmottaa
se, että asunnottomuuden ehkäisy on jokaisen sosionomin tehtävä
riippumatta siitä, missä työskentelee. Siksi asumisen tukemisen hahmottaminen ja asumissosiaaliseen työotteeseen tutustuminen on tärkeää jo
opiskeluvaiheessa.
Päivä oli kokonaisuudessaan onnistunut ja ohjelma oli monipuolinen.
Itse pidin tärkeänä, että aiheena oli kohtaamiseen liittyviä puheenvuoroja
ja ajankohtaisia puheenvuoroja kehittämistyöstä. Naisten asunnottomuuteen
keskittyvän hankkeen esittelyä pidin tärkeänä, on hyvä että naisten asunnottomuuden erityishaasteita tuodaan esille ja parannetaan. Myös paneelikeskustelu oli hyvin toteutettu ja informatiivinen.
Kaijus Varjonen, sosiaalialan lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
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Asumisen
verkostotyö

ahden Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn suunnitelman
viimeisin versio saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2018 ja päivi
tettiin marraskuussa 2018. Tarkoituksena on, että suunni
telma muokkautuu ja täydentyy toiminnan mukaan. Suunnitelma antaa yhteiselle työskentelylle vision ja tavoitteet.
Verkostotyönä rakentuva strateginen tekeminen edellyttää
koordinointia ja johtamista. Suunnitelmaan kirjattujen asioiden eteenpäin vieminen vaatii resursseja ja aktiivisuutta useilta eri tahoilta. Toiminnan tulee olla suunnitelmallista, selkeästi määritettyä, koordinoitua ja
nopeastikin tarpeisiin reagoivaa.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn suunnitelman toteuttamista
varten perustettiin kolme kertaa vuodessa kokoontuva monialainen asumisen verkosto, joka vastaa asumiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelusta
ja toimenpiteiden miettimisestä. Verkostossa keskustellaan asumiseen
liittyvistä kysymyksistä, jaetaan tietoa, osaamista ja arvioidaan asunnottomuuden ennaltaehkäisevää työtä. Verkoston yhtenä tehtävänä on arvioida suunnitelman toteuttamista ja tehdä tarvittavia muutoksia tarpeiden
mukaan.
Toimenpiteiden vuosittaisesta suunnittelusta ja toteuttamisesta
vastaa pienempi asumisen työryhmä. Työryhmä alkoi kokoontua 3–4
kertaa vuodessa vuonna 2018. Monialainen asumisen työryhmä vastaa
suunnitelman toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Suunnitelman toteuttamisesta, asumiseen liittyvien ilmiöiden tarkastelusta
ja toimenpiteiden miettimisestä vastaa asumisen verkosto. Asumisen
verkostoon ryhdyttiin rekrytoimaan jäseniä alkuvuodesta 2018. Suunnitelmana on saada verkosto kokoontumaan säännöllisesti kolme kertaa
vuodessa.
Asumisen verkoston koordinointia jatkaa AKU-hankkeen jälkeen
Lahden kaupungin asuntoasiainpäällikkö. Asumisen työryhmän koordinointia jatkaa ASTA-hanke. Maahanmuuttajien asumisen työryhmän
vastuu säilyy Lahden kaupungilla.
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”
”
”
”
”

Ollaan saatu hyvällä porukalla konkretiaa aikaan ja osattu lähteä sopivan
kokoisin askelin.
Hyvä yhteishenki luo tekemisen meiningin. Hieno juttu kun eri toimi
paikoista tekijät tuovat oman panoksensa yhteiseen tekemiseen.
Verkostotyö, moniammatillisilla pienillä asioilla eteenpäin. Oikean kohde
ryhmän ja palvelun / infon etsimistä / yhdistämistä.
Oma osaaminen on lisääntynyt työryhmän kautta. Pienet asiat ovat toteutuneet. Tekemistä – ei pelkkää paperilla työtä.

Ilman tätä verkostoa ei meidän asumisneuvontatyö olisi käynnistynyt
näin hyvin Lahden alueella. Uskon, että myös jatkossa saamme yhdessä
enemmän aikaan kuin kukaan meistä yksin.

”
”
”

Matalakynnyksellistä ja käytännönläheistä.
Asumisen verkostotyö on tarpeellista, hyödyllistä myös mukana toimijoille.
Yhteistyössä meillä on voimaa. Tämä on ollut upea & innovatiivinen työryhmä. Kiitos kun sain olla mukana.

Asumisen työryhmäläisten kommentteja työskentelystä
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”

AKU–hankkeen aikana yhteen kokoontuminen on ollut selkeästi tavoitteellisempaa, toiminnallisempaa ja luvan kanssa kokeilevaa, omia työ
rajojamme rikkovaa yhteistyötä. Minun mielestä me työryhmäläiset olemme
saaneet irtautua hetkeksi omista ”työkuplistamme” ja ottaa rohkeita askeleita
kehittämistyöhön hankekoordinaattorin vahvalla kannustuksella. Olemme
saaneet uusia näkökulmia omaan arkityöhön asumisen parissa. Olemme katsoneet työtämme etäämmältä ja nähneet kokonaisuuden, josta hahmottuu
myös se, mikä merkitys sillä omalla työllä kuitenkin on kokonaisuudessa.
On ollut hienoa oppia tuntemaan eri tahojen toimijoita uudella tavalla, muutenkin kuin asiakasyhteistyössä. Olemme voineet oppia toinen toisiltamme
ja löytää myös yhteisiä kipupisteitä ja onnistumisia, hyvinkin erilaisista työtehtävistä. Työntekijöiden välinen tuttuus kannustaa meitä yhteistyöhön ja
madaltaa kynnystä konsultoida toista ja tehdä vielä parempaa yhteistyötä
toinen toistemme kanssa.
Kehittämistyössä mukana oleminen on ollut itselleni tärkeä osa arkityötä
asumisen tukityön parissa. Mukana oleminen on tuonut uutta sisältöä omaan
työhön ja näkökulmaa toimia osana isompaa kokonaisuutta ja kohti yhteistä
tavoitteita. Rohkeus kokeilla ja kehittää on lisääntynyt myös omaan työhön.

Hanketyöntekijä Heli Nuutinen, ASTA-hanke, Lahti
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Kokemusasiantuntija
koulutus

K

okemusasiantuntijakoulutus
toteutettiin
Jyväskylässä
AKU-hankkeen sekä aikuissosiaalityön ja kuntouttavien
palveluiden yhteistyössä. Koulutus järjestettiin ajalla
1.11.2017–30.5.2018 ja koulutuksesta valmistui yhdeksän
kokemusasiantuntijaa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
• Vertaisryhmän ohjaajakoulutus, vertaisryhmä-käsitteen avaaminen,
tukihenkilötoiminta, ryhmän kehitysvaiheet yht. 12 h
• Vuorovaikutus ryhmässä, dialoginen vuorovaikutus; ryhmän
jäsenenä, ryhmän vetäjänä yht. 2 h
• Psykosomaattiset sairaudet, psykiatriset ja psyykkiset häiriöt yht.2 h
• Hoito ja kuntoutus, hoito- ja kuntoutusjärjestelmät; historia, arvot,
asenteet yht. 2 h
• Ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari yht. 4 h
• Psykoterapiat, psykoterapeuttisuus, eri terapiamuodot yht. 4 h
• Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäiseminen, mielenterveys- ja
päihdetyö yht. 8 h
• Pedagogiset perusvalmiudet ja omien materiaalien työstö yht. 4 h
• Päihteet ja päihdehoito – ja kuntoutus, motivoiva haastattelu yht. 4 h
• Yhteiskuntatiedot, sosiaalilainsäädännön perusteet yht. 4 h
• Kirjoittaminen, elämäntarinan työstäminen yht. 4 h
• Esiintymistaidot yht. 4 h
• Positiivinen psykologia, voimavarojen vahvistaminen yht. 4 h
• Viestintä ja mediataidot yht. 4 h
Asunnottomuutta käsiteltiin koulutuksessa hoidon ja kuntoutuksen,
ihmisen psyykkinen kehitys ja elämänkaari -osuudessa sekä elämän
tarinan työstämisessä. Asumisneuvoja kävi puhumassa asunnottomuudesta, asumisesta ja omasta työnkuvastaan asumisen suhteen.
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”

Koulutus oli erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen, siitä sai oman arvon
tuntoa ja hyväksyntää, sekä sai käännettyä omat kokemukset voima
varoiksi. Ilman koulutusta ei olisi päässyt tekemään kokemusasiantuntijan
työtehtäviä.

”

Kokemusasiantuntija piti pilottina vastaanottoa terveyskeskussairaalan
osastolla, ja kokemukset siitä olivat: erittäin positiivisia, potilaat saivat
puhua, ja he tulivat kuulluksi. Kokemusasiantuntijan tuki ja tieto koettiin tärkeäksi, sekä hänen omaa kokemusta ja sen jakamista osana työskentelyä
arvostettiin ja pidettiin erittäin tärkeänä.

Koulutuksesta valmistunut kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijoiden osallistamisesta luotiin yhteistyössä
Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran
kanssa kolme Osallisuuden Palasta Innokylään:
Kokemusosaajien ja ammattilaisten yhteinen työnohjaus Espoossa
www.innokyla.fi/web/malli8137636/toimintamalli
Kokemusasiantuntijatyön tehtäväkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä Vantaalla
www.innokyla.fi/web/malli7876581
Palvelun käyttäjät tutuiksi Kuopiossa
www.innokyla.fi/web/malli9029062
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Kokemusasiantuntijat
sosiaali- ja terveyspalveluissa

A

KU-hankkeessa Vantaalla ryhdyttiin rohkeasti pilotoimaan ja kokeilemaan, miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokemusasiantuntijoiden työnkuvat näyttäisivät
ja minkälaiseksi ne muodostuisivat. Koska aina ei ole
ihan selvää varsinkaan sosiaalipalveluiden aikuissosiaali
työssä, missä ja minkälaisissa työtehtävissä kokemusasiantuntijat voisivat koulutuksen jälkeen toimia, Vantaan kaupungilla tehtiin
kokeilu osana hanketyötä. Kokeilu toteutettiin vuoden 2017 aikana. Mallinnuksesta julkaistiin myös raportti, jota on hyödynnetty Kuntaliitossa ja
THL:ssä.
Suomessa ja myös Suomen rajojen ulkopuolella aletaan ymmärtä
mään entistä paremmin kokemusasiantuntijoiden tuoma lisäarvo. Kolmannella sektorilla ja terveyspalveluissa kokemusasiantuntijoista on
enemmän kokemusta, mutta nyt myös kunnan tarjoamat sosiaalipalvelut
ovat kiinnostuneet toimintamallista. Asiakaslähtöisyyttä palveluissa on
pyritty vahvistamaan uuden sosiaalihuoltolain tultua voimaan vuonna
2015.
Yksi tapa vahvistaa asiakasnäkökulmaa on lisääntynyt kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa eri ammattihenkilöstön rinnalla
ja kanssa. Näin asiakas pystytään paremmin kohtaamaan kokonaisvaltaisesti ja näkemään asiakas
asiakas/potilas
palveluiden käyttäjänä eikä
ainoastaan
palveluiden
saajana. Merkittävä ajattelutavan muutos olisi se,
että
kokemusasiantuntija
nähtäisiin
ammattilaisen
rinnalla tasaveroisena työnammattilainen
kokemusasiantuntija
tekijänä kohtaamassa asiakasta, jolloin asiakas pysytään näkemään ja kohtaamaan kokonaisvaltaisemmin kuin aikaisemmin.
Yksi näkökulma on myös osallisuuden näkökulma, josta puhutaan
nykyään paljon. Kokemusasiantuntijuuden kautta pystytään ihmisiä
13

osallistamaan yhteiskuntaan ja kokemusasiantuntijat pystyvät tuomaan
oman kokemuksensa näin yhteiseen käyttöön, yhteiseksi hyväksi. Kokemusasiantuntijakoulutus auttaa usein jäsentämään usein vaiherikastakin
elämää osaksi hyväksyttyä tasaveroista kansalaista. Kokemusasiantuntijana pystyy saattamaan omat kokemuksensa näkyväksi muiden auttamiseksi. Kokemusasiantuntijuuden kautta on myös mahdollista työllistyä
usein vuosien työttömyydenkin jälkeen ja joidenkin kohdalla myös
synnyttää innon kouluttautua myöhemmin itse sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiseksi.
Suomessa seuraavan hallituskauden aikana tavoitteena on uudistaa
ja päivittää päihde- ja mielenterveyslainsäädäntöä. Muutoksen yhteydessä on odotettavissa, että lakiin tullaan myös kirjaamaan suositus
kokemusasiantuntijoista palveluissa.

”

On korkea aika antaa omat sairautensa selättäneille kokemusasiantuntijoille heille kuuluva arvo. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita kannattaa
palkata ammattilaisten rinnalle nykyistä enemmän erilaisiin sotealan tehtäviin. Monet valveutuneet kunnat ja yritykset ovat niin jo tehneet. Asiakas
palaute on ollut lähes poikkeuksetta kiitettävä.
Kokemusasiantuntijoita on palkattu potilaiden hoito-, kuntoutus- ja auttamistyöhön. Kokemusasiantuntijat ovat löytäneet tiensä myös sairauksia
ennalta ehkäisevään ja hyvinvointia lisäävään työhön. Kokemusasiantuntijoiden jatkokoulutus ja heidän täysimääräinen hyödyntäminen palvelurakenteissa on tärkeä tekijä kohti hyvää asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyden
kasvua. Kokemusasiantuntijoita on palkattu onnistuneesti myös palvelujen
uudelleen organisointiin ja kehitystyöryhmiin. Kokemusasiantuntijat tuovat
suunnitteluun asiakasosallisuutta ja käytännön läheisyyttä.
Positiivisia juttuja on jo tapahtunut: Vantaan kaupunki perusti terveyspalveluihinsa 2018 Suomen ensimmäisen kunnallisen päihdetyön kokemusasiantuntijan vakanssin. Kokemusasiantuntijoita pestataan töihin myös
palkkioperiaatteella. Kokemusasiantuntijat ovat haluttuja puhujia erilaisiin
koulutustilaisuuksiin.
Sosiaali- ja terveyspalvelut on hyvä rakentaa kivijalalle, jonka rakennusaineet ovat ammattilaisten vankka tietotaito yhdistettynä kokemusasiantuntijoiden omiin sairaus- ja toipumiskokemuksiin. Teoreetikot ja ammattilaiset
eivät yksin kykene rakentamaan sellaista asiakaslähtöistä palvelujärjestelmää,
joka riittävästi ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet. Kokemusasiantuntijat tuovat palvelujen suunnitteluun ja palvelurakenteisiin kaivatun ripauksen asiakasnäkökulmaa ja vertaistukityötä.
Hannu Ylönen, kokemusasiantuntija, Vantaa
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Lähityö

spoossa AKU-hankkeessa pilotoitiin aikuissosiaalityön
lähityötä 1.11.2017–30.6.2018, jonka aikana lähityössä oli
30 asiakasta tai perhettä. Aikuissosiaalityössä on havaittu
Espoossa, ettei asiakkaille ole tarjolla kevyempää palvelua,
jossa heitä voitaisiin auttaa intensiivisesti. Palvelussa voitaisiin jalkautua asiakkaan kotiin tai muihin palveluihin asiakkaan kanssa. Raskaampaa tukea tarvitseville asiakkaille Espoo ostaa
palvelua, johon ohjaudutaan SAP-prosessin kautta.
Lähityötä pilotoitiin palkkatuetun lähihoitajan avulla, jolla oli myös
psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto. Lähityöstä saatiin erinomaisia kokemuksia ja pilotin päätyttyä aikuissosiaalityössä todettiin
lähityötä tarvittavan jatkossakin. Aikuissosiaalityössä ei vastaavaa
resurssia ollut aikaisemmin käytössä ja vuonna 2019 aikuissosiaalityö
sai kolme lähihoitajan vakanssia lähityöhön.

”

Lähityön työskentely oli hyvää. Olin saanut häädön vuokra-asunnosta
ja asuin tilapäisessä majoituksessa. Tilanteeni oli kuormittava. Varsinaisessa asunnon saamisessa lähityöntekijä ei pystynyt auttamaan, mutta hän
tarjosi henkistä tukea vaikeaan tilanteeseen. Kävimme kävelemässä ulkona
ja keskustelimme tilanteestani. Nyt olen saanut asunnon.

Lähityön asiakas
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Lähityön prosessi

Aikuissosiaalityön työn
tekijä toteaa, että asiak
kaalla on tuen tarve.

Työskentelyä arvioidaan
yhdessä asiakkaan ja
aikuissosiaalityön oman
työntekijän kanssa.

Asiakkaan tuen tarve
päättyy tai hän on
päässyt hänelle sopiviin
ja kuuluviin palveluihin.

Voiko asiakas saada
tukea olemassa
olevista palveluista tai
lähipiiristään?

Lähityön työskentely
alkaa suunnitelman
mukaisesti.

Lähityön työskentely
päättyy.

Voidaanko tuki hakea
sap-prosessin kautta?

Asiakkaalle tehdään
lähityön työskentelystä
suunnitelma, joka
sisältää tavoitteet.
Suunnitelma on
määräaikainen.

Mikäli asiakas ei saa
tukea muista palveluista,
lähipiiristään eikä
sap-prosessin kautta,
voidaan työskentelyyn
pyytää mukaan lähityö.

Asiakkaan työn
tekijä ottaa yhteyttä
lähityöhön ja sopii
tapaamisen, johon
osallistuvat ainakin
asiakas, asiakkaan oma
työntekijä aikuissosiaali
työstä ja lähityö.
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Vuokranantaja
yhteistyötilaisuudet

A

KU-hanke on järjestänyt Espoossa kaikille vuokran
antajille suunnatun vuokranantajayhteistyötilaisuuden
elokuussa 2018 ja yksityisille vuokranantajille suunnatun
vuokranantajayhteistyötilaisuuden helmikuussa 2019
yhteistyössä Suomen vuokranantajat ry:n kanssa. Tilaisuudet olivat jatkoa Espoossa aikuisten sosiaalipalveluissa toteutetulle häätöjen ehkäisyn suosituksen muokkaamiselle.
Suosituksen muotoiluun oli pyydetty mukaan asumisen toimijoiden
ja vuokrataloyhtiöiden edustajia. Samat toimijat kutsuttiin ensimmäiseen
vuokranantajatilaisuuteen, jossa tavoiteltiin palveluiden ja vuokran
antajien elävää ja luontevaa yhteistyötä. Toinen tilaisuus haluttiin kohdentaa erityisesti yksityisille vuokranantajille. Tilaisuuksissa kuultiin
puheenvuorot Espoon kaupungin asumisneuvonnalta, asumisvalmennusta pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille toteuttavalta Kotona
kaupungissa -hankkeelta sekä maahanmuuttajapalveluilta. Lisäksi keskustelua käytiin siitä, miten vuokranantaja voi olla yhteydessä sosiaali
huoltoon ollessaan huolissaan asiakkaan tilanteesta.

”

Vuokranantajien ja palveluiden yhteistyö on tärkeää. Palveluiden saadessa
kasvot yhteistyö on luontevampaa.

Palvelujohtaja Päivi Laurila, SATO
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Välivuokrauspilotti

T

ampereen kaupungin ja Y-Säätiön yhteistyönä toteutettiin vuosina 2017–2018 pilottihanke, jonka tarkoituksena oli saada lisää vuokra-asuntoja asunnon tarpeessa
oleville tamperelaisille. Pilotti toteutettiin Tampereella
välivuokraukseen pohjautuvalla yhteistyömallilla. Y-Säätiö
vuokrasi yksityisiltä vuokranantajilta asuntoja ja T
 ampereen
kaupunki vastasi asukasvalinnasta sekä järjesti asumisessa tarvittavat
tukipalvelut.
Välivuokraus on yksityisten asuntojen omistajien kannalta turvallinen
malli pienasuntojen saamiseksi vuokra-asuntokäyttöön. Asunnon omistajalle ei koidu taloudellisia riskejä tai huolta vuokralaisen löytymisestä –
näistä vastaa Y-Säätiö yhdessä kaupungin kanssa. Mahdolliset vahingot
korvataan huoneistoturvavakuutuksesta. Välivuokrattavaksi soveltuvat
parhaiten pienet yksiöt ja kaksiot, joiden vuokra on kohtuullinen. Välivuokrausmalli mahdollistaa yksityisen asunnon omistajan riskittömän
osallistumisen asunnottomuusongelman ratkaisemiseen.
Tampereella pilotin aikana vuokrattiin yhteensä 9 asuntoa 11 ruoka
kunnalle. Tampereen kaupungin sosiaalityö on saanut pilotin avulla asutettua henkilöitä, joiden asunnonsaanti on ollut muutoin vaikeaa.
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Sosiaalisen vuokraasumisen prosessi

S

osiaalisen vuokra-asumisen prosessi on Tampereen
kaupungin, Tampereen vuokratalosäätiön sr, Tampereen
Vuokra-Asunnot Oy:n ja Kotilinnasäätiön sr yhteistyömalli
erityisryhmien asuttamiseksi. Tavoitteena on asuttaa erityistä tukea asunnon saamisessa ja asumisessa tarvitsevia
henkilöitä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi tukiasumisyksiköistä ja Tampereen vastaanottokeskuksesta eteenpäin muuttavat,
kiintiöpakolaiset, asumishäiriötaustaiset, luottotietonsa menettäneet tai
muut, joilla on erityisiä vaikeuksia löytää asunto, tai joilla on asumisessaan erityisen tuen tarve. Vuokrataloyhteisöt ovat osoittaneet sovitun
määrän asuntoja erityisryhmien asuttamiseen. Kaupunki järjestää asukkaille tuetun asumisen palvelun kotiin annettavana tukena.
Tuetun asumisen palvelu ja tiivis verkostoyhteistyö (palveluntuottaja,
sosiaalityöntekijä, vuokranantaja, asiakasohjaus ja asiakas) asiakkaan asumisen asioissa takaavat sen, että asumisen sujumista voidaan seurata.
Mikäli asumisessa ilmenee ongelmia, voidaan asioihin reagoida riittävän
varhaisessa vaiheessa, eikä asiakkaalle koidu asunnon menettämisen
uhkaa tai vuokranantajalle aiheudu asumisesta johtuvia haittoja.
Yhteistyön osapuolten vastuista ja velvoitteista on laadittu vastuunjakotaulukko (palveluntuottaja, sosiaalityö, vuokranantaja ja asiakas).
Asumisen sujumista seurataan tiiviisti ja asumisen kriisiytymistä pyritään
ennaltaehkäisemään riittävällä tuella. Mahdollisista asumis
häiriöistä
aiheutuvien kulujen korvaaminen on kaupungin vastuulla, jolla on rajattu
korvausvastuu yhteistyökaudella.
Sosiaalisen vuokra-asumisen prosessin tavoitteena on itsenäisen
asumisen mahdollistaminen asiakkaalle. Vuokrasuhde tehdään alkuun
määräaikaisena, tavoitteena kuitenkin toistaiseksi voimassaoleva
vuokrasopimus.

”

Kaupungin korvausvastuu mahdollistaa isomman riskin asuttamisessa.

Vuokranantajan edustaja
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