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S20810, Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, 

osallisuus ja asumisen tuki 

Hankkeen nimi, S-numero ja 

toteutusaika 

S20810, Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, 

osallisuus ja asumisen tuki, 1.3.2016 – 31.12.2019 (hanke RR-tietopalvelussa) 

Rahoittaja ja toteutunut 

julkinen rahoitus 

Sosiaali- ja terveysministeriö, 1 540 590 € 

Toteuttajat 

Päätoteuttajana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, osatoteuttajina Kuopion 

kaupunki, Lahden kaupunki, Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki, Vantaan 

kaupunki sekä Jyväskylän kaupunki 

Varsinaiset kohderyhmät 

Asunnottomuutta tai sen uhkaa kokeneet kokemusasiantuntijat, jotka eivät kuulu 

hankkeen varsinaiseen henkilöstöön. Kokemusasiantuntijat edustavat eri kohderyhmiä 

riippuen kaupunkien painopisteestä (esim. pitkäaikaisasunnottomat, lastensuojelun 

jälkihoidon nuoret, maahanmuuttajat tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujat).  

Hankkeen tausta 

Sektoroitunut asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluiden järjestäminen ei tue 

asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisyä, vaan aiheuttaa 

asunnottomuuden uusiutumista ja hidastaa siirtymistä itsenäiseen asumiseen. 

Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja 

juurruttamiseen kunnissa osana hallituksen vuonna 2016 käynnistyvää 

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE).  

Tavoitteet  

Tunnistaa asunnottomuuden riskitekijöitä ja ennaltaehkäistä asunnottomuutta; rakentaa 

asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategiset suunnitelmat kuuteen hankekaupunkiin; 

luoda ja vahvistaa kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita; 

kokeilla uusia toimintatapoja asunnottomuustyössä 

Toimintatapa 

Monialaisen verkoston koonti olennaisista paikallisista tahoista asunnottomuuden 

ennaltaehkäisemiseksi; kaupunkikohtaiset ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön 

painopistealueet; asunnottomuuteen johtavien polkujen, riskiryhmien sekä 

yhteisasiakkuuksien tunnistaminen; työkalujen kehittäminen ennaltaehkäisevään 

työhön; kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa esimerkiksi 

asiakastasolla ja paikallisella tasolla strategiatyössä (erilaisten asiakastyö- ja 

vastaanottomallien pilotointi sekä kokemusasiantuntijan työnkuvien mallintaminen); 

kokemusasiantuntijakoulutukset; teemapäivät ja koulutukset asumissosiaalisen työn 

tueksi; asunnottomuustyön käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen valtakunnallisella 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20810


   

 

 

 

tasolla laajassa verkostoyhteistyössä  

Tuotokset 

Julkaisut: Kilpeläinen (Savonia, 2020), Hatakka ym. (LAMK, 2019), Auvinen ym. 

(Savonia, 2019), Rinkinen & Salomaa (Laurea, 2018), Auvinen ym. (Savonia, 2019), 

Julin (Diak, 2018), Laine (TAMK, 2018), Lehtinen (Laurea, 2018), Seppänen ym. 

(JAMK, 2018), Kinnunen & Ollikainen (Jyväskylän kaupunki, 2019) (pdf 917 kt), 

Alppivuori (Espoon kaupunki, 2019) (pdf 1,4 Mt), Alppivuori (Espoon kaupunki, 2018) 

(pdf 4,3 Mt), Franz-Koivisto (Vantaan kaupunki, 2018a) (pdf 547 kt), Franz-Koivisto 

(Vantaan kaupunki, 2018b) (pdf 729 kt), Rasilainen (Diak, 2018), Mäkinen (Helsingin 

yliopisto, 2018) (pdf 865 kt), Holmström & Leppänen (Helsingin yliopisto, 2017) (pdf 

313 kt), Loppuraportti (ara.fi) (pdf 2,1 Mt), Espoon kaupungin loppuraportti (ara.fi) (pdf 

1,2 Mt), Jyväskylän kaupungin loppuraportti (ara.fi) (pdf 2,5 Mt), Kuopion kaupungin 

loppuraportti (ara.fi) (pdf 933 kt), AKU-hankkeen kehittämistyö Lahdessa (issuu.com), 

Tampereen kaupungin loppuraportti (ara.fi) (pdf 4,8 Mt), Vantaan kaupungin 

loppuraportti (ara.fi) (pdf 259 kt), Kokemusasiantuntijat ennaltaehkäisevässä 

asunnottomuustyössä -posteri (ara.fi) (213 kt), Kokemusasiantuntijan 

vastaanottotoiminta Espoossa -posteri (ara.fi) (pdf 194 kt), Asunnottomuuspolun 

vaiheet (ara.fi) (pdf 418 kt), Matka asunnottomuuden polulle ja takaisin -posteri (ara.fi) 

(pdf 570 kt), Asumissosiaalisen työn opas työntekijöille (ara.fi) (pdf 1,6 Mt), Asumisen 

tukemisen toimintamalleja (ara.fi) (pdf 1,2 Mt), Elämän kylä -teemapäivän opas (ara.fi) 

(pdf 1,1 Mt), Koti kaikilla 2030 (kuopio.fi) (pdf 8,5 Mt); Videot (Youtube): Jampan tarina 

(2.10.2017), Asumisen asioita itsenäistyvälle nuorelle (1.3.2019), Asumisen asioita 

itsenäistyvälle nuorelle (viittomakielinen video) (1.3.2019), Asumisen pikavinkit kotoa 

pois muuttavalle nuorelle (1.3.2019), Asumisen pikavinkit kotoa pois muuttavalle 

nuorelle (tekstitetty video) (1.3.2019), Elämä kullan kallis (8.3.2019), Kokemus puhuu 

(16.9.2019); Videot (Vimeo):  Kolme tarina asunnottomuudesta, Tre historier om 

hemlöshet, Three stories about homelessness 

Lupaavat osallisuuden 

käytännöt ja palaset 

Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä 

(innokyla.fi); Kokemusosaajien ja ammattilaisten työnohjaus (innokyla.fi); Kokemuksia 

välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta (innokyla.fi); Palvelun 

käyttäjät tutuiksi (innokyla.fi)  

Muut tulokset ja vaikutukset 

Useita toimintamalleja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn; hankekaupunkien omat 

ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön suunnitelmat; asumissosiaalisen työn 

opintojakson (5 op) kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa; palautteen 

mukaan hanke onnistui tuomaan asunnottomuustyöhön ennaltaehkäisevää 

näkökulmaa 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005047037
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-321-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-321-2
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060314281
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018062114172
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060314281
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112217856
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805147929
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018092415360
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802132373
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802132373
https://www.ara.fi/download/noname/%7B841F17C3-1130-4F61-92BD-A31DC2B7AE14%7D/147557
https://www.ara.fi/download/noname/%7B9BD9E197-2ADE-4469-9D31-5721E6A66B0D%7D/147430
https://www.ara.fi/download/noname/%7B96002695-FD3B-46EC-B553-A744173B75F6%7D/141685
https://www.ara.fi/download/noname/%7B96002695-FD3B-46EC-B553-A744173B75F6%7D/141685
https://www.ara.fi/download/noname/%7B6A609BC8-2C49-45DC-99B6-11B3B175EEE5%7D/144717
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/141441_kokemusasiantuntija_tyonkuva_raportti_28092018.pdf
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/141441_kokemusasiantuntija_tyonkuva_raportti_28092018.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-307-0
https://www.ara.fi/download/noname/%7B91E3203A-9D5C-4402-977D-88AF063DD38D%7D/143799
https://www.ara.fi/download/noname/%7B91E3203A-9D5C-4402-977D-88AF063DD38D%7D/143799
https://www.ara.fi/download/noname/%7B42D10819-DBB8-4675-83FC-1E2342CEAF3F%7D/142451
https://www.ara.fi/download/noname/%7B42D10819-DBB8-4675-83FC-1E2342CEAF3F%7D/142451
https://www.ara.fi/download/noname/%7B1E2AFE46-0F4F-43EA-9088-D3EA063B59DC%7D/155464
https://www.ara.fi/download/noname/%7BD006F3F2-9A3C-45C7-942F-DB68DCF2843A%7D/155294
https://www.ara.fi/download/noname/%7BD006F3F2-9A3C-45C7-942F-DB68DCF2843A%7D/155294
https://www.ara.fi/download/noname/%7B42E8237A-44FD-4550-8229-3E399EFDF2D2%7D/155295
https://www.ara.fi/download/noname/%7B5FCC32FA-4A54-4329-BB73-176FC1C40D89%7D/155296
https://www.ara.fi/download/noname/%7B5FCC32FA-4A54-4329-BB73-176FC1C40D89%7D/155296
https://issuu.com/sankes/docs/aku_loppuraportti_lahti
https://www.ara.fi/download/noname/%7B7764E91C-3EE9-4EC7-A728-099E3571D642%7D/155298
https://www.ara.fi/download/noname/%7B68ED2D5A-3423-4222-92DB-7803AE55EC1F%7D/155299
https://www.ara.fi/download/noname/%7B68ED2D5A-3423-4222-92DB-7803AE55EC1F%7D/155299
https://www.ara.fi/download/noname/%7B84B5B28A-6EE0-4B0D-815C-C3CC29012641%7D/142449
https://www.ara.fi/download/noname/%7B84B5B28A-6EE0-4B0D-815C-C3CC29012641%7D/142449
https://www.ara.fi/download/noname/%7BC7DF5BCF-607F-4662-B97C-7590C02C927B%7D/143800
https://www.ara.fi/download/noname/%7BC7DF5BCF-607F-4662-B97C-7590C02C927B%7D/143800
https://www.ara.fi/download/noname/%7B35D78625-0199-43D6-A841-9FF31743E0EF%7D/142614
https://www.ara.fi/download/noname/%7B35D78625-0199-43D6-A841-9FF31743E0EF%7D/142614
https://www.ara.fi/download/noname/%7B602BFF81-30E0-42BA-B392-D224CA6E7242%7D/142615
https://www.ara.fi/download/noname/%7B602BFF81-30E0-42BA-B392-D224CA6E7242%7D/142615
https://www.ara.fi/download/noname/%7B96002695-FD3B-46EC-B553-A744173B75F6%7D/141685
https://www.ara.fi/download/noname/%7B3E6254F6-EEF6-49FB-A134-2C9EFDB84CB2%7D/149726
https://www.ara.fi/download/noname/%7B3E6254F6-EEF6-49FB-A134-2C9EFDB84CB2%7D/149726
https://www.ara.fi/download/noname/%7BCABAD6F4-E8BC-42FE-AB73-DDA82492FAA6%7D/146704
https://www.ara.fi/download/noname/%7BCABAD6F4-E8BC-42FE-AB73-DDA82492FAA6%7D/146704
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/8201623/Koti+kaikilla+2030+-ohjelma.pdf/98944be8-bf24-45ac-8c07-a2e7edc7d5fe
https://www.youtube.com/watch?v=lSVSfrLm1pI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lSVSfrLm1pI&feature=emb_logo
https://youtu.be/oTUv5i63Njk
http://www.youtube.com/watch?v=jeloiUNp3l8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=jeloiUNp3l8&feature=youtu.be
https://youtu.be/TtgVjymDtL8
https://youtu.be/TtgVjymDtL8
https://www.youtube.com/watch?v=LKqHzsY_RHI&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=LKqHzsY_RHI&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=UJ1ofkUbOgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1KeRAlO1qVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1KeRAlO1qVs&feature=youtu.be
https://vimeo.com/304123650
https://vimeo.com/304123551
https://vimeo.com/304123551
https://vimeo.com/304123594
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemusasiantuntijatyon-tehtavankuvat-ehkaisevassa-asunnottomuustyossa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemusasiantuntijatyon-tehtavankuvat-ehkaisevassa-asunnottomuustyossa
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemusosaajien-ja-ammattilaisten-tyonohjaus
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemuksia-valittaen-kokemustoimijoiden-tyotehtavien-valitystoiminta
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kokemuksia-valittaen-kokemustoimijoiden-tyotehtavien-valitystoiminta
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palvelun-kayttajat-tutuiksi
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palvelun-kayttajat-tutuiksi


   

 

 

 

Levittäminen ja juurrutus Suuri osa kehitetyistä toimintamalleista jäi osaksi kaupunkien toimintaa. 

Erityishuomioita, kehittä-

mistyön ongelmia 

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi. Hankkeelle myönnettiin 

Avoimen hallinnon Demokratia 2019 -tunnustus. Euroopan unionin RegioStars Awards 

2019 -kilpailussa hanke pääsi viiden finalistin joukkoon kategoriassa Eriarvoisuuden ja 

köyhyyden torjuminen. KoKoA – Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry valitsi hankkeen 

Mielen Avain Tunnustuksen 2019 saajaksi. 

 


