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Jos eläisit kaduilla, nukkuisit rappukäytävissä 
tai toisten nurkissa, mitä kokisit ja tuntisit? 

Mistä unelmoisit? 

Suomessa on tänään yli 2 000 asunnotonta nuorta. Asunnott omuus ei ole 
nuorten valinta. Jokaista heistä voidaan autt aa vielä tänään. Joskus pienikin 
apu riitt ää.

Valtakunnallisessa Nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisyhankkeessa 
on neljän vuoden ajan etsitt y keinoja asunnott omuusongelman nujertami-
seen. Hankkeen aikana suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa on kohdatt u 
kymmeniä verkostoja ja organisaati oita sekä satoja nuorten parissa toimivia 
ammatti  laisia.

Kohtaamisten viesti  on selvä. Nuorille tarvitaan lisää vuokra-asuntoja. Asun-
non saannin esteitä on purett ava. Nuorten ikäluokkia kokoavien tahojen – 
koulut ja oppilaitokset – on kytkett ävä asumisen asiat paremmin työhönsä. 
Nuorten arjessa pärjäämiseen on panostett ava enemmän, kyse ei ole suo-
ritt amisen vaan elämisen taidoista. Päätt äjillä on vastuu asumisasiat huo-
mioivan palvelujärjestelmän kokonaiskehitt ämisestä ja siitä, ett ä nuoret 
osallistetaan ja tulevat kuulluksi heitä koskevia palveluita suunniteltaessa ja 
toteutett aessa.

Julkaisua voi suositella kunnille, järjestöille, asumisen eri toimijoille, nuo-
risopalveluiden lainsäätäjille ja rahoitt ajille sekä ti etysti  nuorille ja heidän 
läheisilleen. Julkaisu tarjoaa selkeitä ja helppoja työkaluja sekä materiaalia 
kaikkien kohderyhmien käytt öön.
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Asuminen on kiinni kaikessa ja kaikki asumisessa

Asunnon puute on harvoin nuoren ainoa ongelma. Siksi asumista ei tule loke-

roida erilliskysymyksenä ratkaistavaksi asiaksi. Ilman vakituista asuntoa on käy-

tännössä mahdotonta hakea tai vastaanott aa töitä tai opiskelupaikkaa. Asun

nott omuus voi olla joko syy tai seuraus. Kummassakin tapauksessa päihde ja 

mielenterveysongelmat liitt yvät usein ti lanteseen, sillä niiden vuoksi nuori ei 

pysty hoitamaan asioitaan. Vain harvoin asunnott oman ihmisen kontakti  esi

merkiksi sosiaalitoimeen johtuu ensisijaisesti  asunnon puutt eesta. Marginaa

lisena ilmiönä on mainitt ava myös itse valitt u asunnott omuus: kaikki yksilöt 

eivät halua sitoutua järjestelmän ohjailtavaksi – asia, jota sosiaalisin perustein 

myönnett ävä asunto käytännössä aina edellytt ää.

Toimituskunta
SannaMari Jokinen ja Jyrki Malinen, Nuorisoasuntoliitt o ry
Antti   PeltoHuikko ja Tom Tarvainen, Ajatustalo Oy
Ulkoasu ja taitt o: Paula Numminen, Kiekuva

Toimituskunta kiitt ää hankkeen toiminnassa mukana olleita työntekijöitä, 
kaupunkeja ja muita yhteistyökumppaneita sekä ti etysti  itse nuoria.
Te kaikki olett e tehneet tämän julkaisun mahdolliseksi.

Helmikuu 2016
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Lukijalle
Asunnott omuus on yksi pahiten nuoria yhteiskunnasta syrjäytt ävistä ongelmista. 
Miten nuorten asunnott omuutt a sitt en voidaan ennaltaehkäistä? Valtakunnallisen 
Nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) kokemukset 
kymmenestä kaupungista osoitt avat, ett ä on mahdollista koota verkostoja edis
tämään nuorten asumisasioita. Kunta ja järjestötoimijoista koostuvat verkostot 
kykenevät yhdessä löytämään uusia keinoja ja toimintamalleja asunnott omuuteen 
puutt umiseksi. Tässä julkaisussa esitellään löydett yjä ratkaisuja.

Nuorten asunnott omuuteen johtava polku on katkaistava aikaisemmin. Nuoret 
tarvitsevat enemmän ti etoa asumiseen liitt yvistä asioista. Suorituksia ja suoritt a
mista ihannoivassa yhteiskunnassa yhä useammat nuoret kaipaavat valmennusta 
ja tukea arjessa pärjäämiseen. Esimerkiksi nuorille suunnatuista asumiskursseista 
on hankkeessa saatu hyviä kokemuksia.

Ennaltaehkäisyn rinnalla on samaan aikaan pidett ävä huolta niistä nuorista, joil
la on syviä arjen ja elämisen ongelmia. Turvatt omat koti olot, mielenterveyden ja 
päihteidenkäytön ongelmat, koulujen keskeytyminen, tyött ömyys ja ajautuminen 
ulkopuolisuuteen ovat alti staneet nuoria tuhoisille kierteille. Meidän aikuisten on 
pystytt ävä hahmott amaan ongelmien monisyinen luonne. Vasta sen jälkeen palve
luja voidaan suunnitella laajempina kokonaisuuksina ja sopia eri toimijoiden vas
tuista nuoren tukemisessa.

Palvelujärjestelmämme remontti   on todella tarpeen. Nuoria ei auteta luukutt a
malla vaan sellaisilla matalan kynnyksen palveluilla, joilla on konkreetti  nen yhteys 
nuoren arkeen. Nuorille on tarjott ava tukea ja neuvontaa kokonaisvaltaisesti , ih
misläheisesti  ja ilman leimautumisen vaaraa. On tärkeää, ett ä matalan kynnyk
sen palvelut, kuten Ohjaamot leviävät maassa ja niiden toimintaan saadaan mu
kaan asumisen edustus. Seuraavaksi on pohditt ava, kuinka asuntojen tarjoajien ja 
Ohjaamojen yhteistyötä voidaan kehitt ää. Asumisen on myös oltava kiinteä osa 
nuorisotakuuta. Viesti mme nuorten ikäluokkien parissa toimiville työntekijöille ja 
insti tuuti oille on: huomioikaa työssänne asumisen kysymykset. Kaikkea ei tarvitse 
tehdä itse, ja esimerkiksi järjestöt voivat autt aa teitä tässä tehtävässä.

Tämä julkaisu tarjoaa muutakin kuin puhett a ennaltaehkäisevästä työstä. Nuor
ten asunnott omuuden ennaltaehkäisyhankkeen loppuraportti  kokonaisuutt a täy
dentämään on julkaisun sivuille koott u tuloksia ja tuotoksia matkan varrelta. Ne 
on tuotett u ja mallinnett u yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Teksti en 
välistä löytyvät aukeamakuvat kertovat uudenlaisista toimintamalleista asumisen 
tukemisessa, tarjoavat materiaalia asumisti edon levitt ämiseen sekä esitt elevät 
konkreetti  sia työvälineitä nuorten parissa tehtävään työhön. Olisi viisasta ott aa 
näitä malleja käytt öön, eikä jätt ää niitä hyllyyn pölytt ymään.

Innostavia lukuhetkiä! 
Toimituskunta

3



Olisinpa kotona Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) tuotokset ja opitOlisinpa kotona Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) tuotokset ja opit

01
Hanke pähkinänkuoressa

NUOrTEN AsUNNOTTOMUUDEN ENNALTAEHKäisyHANKE 2012 – 2015

zz Työtä nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisytyön kehitt ämiseksi 
ja edistämiseksi

zz Osa kansallista Pitkäaikaisasunnott omuuden vähentämisohjelmaa

zz Mukana kymmenen suurinta asunnott omuuskaupunkia: Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Turku, Lahti , Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja 
Oulu

zz Tavoitt eena nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisy
• edistämällä alueellisten toimijoiden välistä, moniammati llista 

yhteistyötä

• edistämällä nuorten asumista tukevien palveluiden paikallista ja 
alueellista kehitt ämistä

• koulutt amalla nuorten kanssa työskenteleviä ammatti  laisia ja 
tuott amalla asumisen ti edon levitt ämisen tukimateriaalia

• edistämällä nuorille soveltuvien kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen tarjontaa.

zz Hankkeen ohjauksesta vastasi monialainen ohjausryhmä, ja 
ulkopuolisena arvioijana toimi Ajatustalo Oy.

zz Hankeväki: projekti päällikkö ja koordinaatt ori sekä neljä alue
koordinaatt oria (pääkaupunkiseudulla 2, Turussa 1 ja Joensuussa 1).

zz Aluetyö: Kukin aluekoordinaatt ori on vastannut oman alueensa verkos
toyhteistyöstä ja alueella tapahtuneesta kehitt ämistyöstä. Työ on ollut 
yhteistyömahdollisuuksien edesautt amista ja sitä tukevaa asioiden 
koor dinointi a, ti edott amista, asumisen ongelmia ja asunnott omuutt a 
ennalta ehkäisevien toimintamallien etsimistä, kehitt ämistä ja mallin
tamista, vaikutt amista päätöksentekoon ja alueellisiin suunnitelmiin, 
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ammatti  laisten asumisti etouden ja osaamisen vahvistamista koulutuk
sen keinoin sekä innostamista. Vuonna 2014 siirrytti  in sisältöaluepe
rusteiseen työskentelyyn, jossa verkostotyön, viesti nnän, koulutusten 
ja toimintamallien, materiaalien sekä suurille ikäryhmille suunnatt ujen 
toimien vastuut jaetti  in hanketyöntekijöiden kesken. Kukin hanketyön
tekijä vastasi kyseisen sisältöalueen kokoamisesta ja siihen liitt yvien 
tulosten ja tuotosten kirkastamisesta. Aluetyön kehitt äminen pyritti  in 
integroimaan osaksi Nuorisoasuntoliiton kehitt ämistoimintaa.

zz 12,5 henkilötyövuott a, 1,1 miljoonaa euroa 

zz 77 järjestett yä koulutusti laisuutt a ja tapahtumaa

zz 3 100 osallistujaa

zz 4 500 tavoitett ua nuorta 

zz 5 500 henkilölle lähetetyt ti edott eet

zz 33 alueellista verkostoa

zz 451 uutt a nuorisoasuntoa

Valtakunnalliset hankekumppanit

• Mielenterveyden keskusliitt o
• EHYT ry
• Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry
• Sininauhaliitt o
• Sininauhasääti ö
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Lähtökohdat ja asemoituminen asumistyön kartalle

Hanke on jatkanut asumisen toimijoiden työtä

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012 – 2015 ei tupsahtanut 
tyhjästä. Se jatkoi Nuorisoasuntoliiton Nuorten tuetun asumisen kansallisessa 
hankkeessa 2008 – 2011 tekemää työtä, jota toteutettiin osana kansallista Pitkä
aikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa (PAAVO I). Vuosina 2012 – 2015 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatkettiin PAAVO II nimellä, 
ja tälläkin kertaa nuorten asumisen asiat kytkettiin hankkeen osaksi Nuoriso-
asuntoliiton aloitteesta. 

Asunnottomuusohjelmia on ollut aikaisemminkin, sillä nykymuotoisen asunnot-
tomuuden vähentämisen ja torjunnan ohjelmatyön lähtölaukaus oli jo vuonna 
1987 vietetty kansainvälinen asunnottomuuden vuosi. Tämän jälkeen asunnot-
tomuutta on pyritty vähentämään ja torjumaan useiden erimittaisten ohjelma-
kokonaisuuksien avulla. Asunnottomuustyön ohjelmien toteuttamisen tavaksi 
näyttääkin vakiintuneen kansallinen, valtiojohtoinen ohjelma, johon toimijat 
liittyvät joko rahoitusinstrumenttien tai toiminnallisten liittymäpintojen kautta. 

Rahoitusinstrumentit ovat olleet jossain määrin selkeitä: suuria rahoittajia ovat 
olleet ARA, RAY, kunnat ja ministeriöt. Varoja on tarvittu ja käytetty paitsi inves-
tointeihin myös kehittämistoiminnan rahoittamiseen, johon on edellä mainit-
tujen tahojen lisäksi osallistunut myös Euroopan sosiaalirahasto. Toiminnallisia 
liittymäpintoja voivat olla joko palveluita tuottavat yhteenliittymät, asiakkuu-
den jakaminen tai sitkeä yhteiskunnallinen ongelma tai epäkohta, johon yhteis-
työssä eri tahojen kanssa haetaan ratkaisuja. Ihmisten elämään liittyvien sit-
keiden ja kasautuvien ongelmien nujertamisessa erityisesti kolmannen sektorin 
rooli on ollut keskeinen.

Hankkeen rooli osana laajempaa kokonaisuutta

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeessa on keskitytty nimen-
omaan alle 25vuotiaiden nuorten asunnottomuuskysymyksiin, ja hanke on 
liittynyt PAAVO II ohjelmaan RAY:n rahoituksen ja kuntakohtaisten aiesopimus-
ten kautta. Rahoituksen merkitys on ollut suuri, kun taas kaupunkikohtaisten 
sopimusten merkitys on vaihdellut. Hanke on toiminut nuorten erityiskysymys-
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ten tarkastelijana ja ratkaisujen etsijänä asumisen näkökulmasta. Toiminnan 
painopiste on ollut asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja kevyemmissä tuki-
toimenpiteissä, joilla on pyritty vahvistamaan asumisen ja arjessa pärjäämisen 
edellytyksiä. 

Tehtävänjako hankkeessa on ollut sellainen, että itse hanke tai hanketyöntekijät 
eivät henkilötasolla ole osallistuneet käytännön asiakastyöhön. Tavoitteena on 
ollut suurimpien asunnottomuuskaupunkien asumisen toimijoiden osaamisen 
kehittäminen (koulutukset), asumisen tiedon kokoaminen (materiaalipaketit), 
uudenlaisten yhteistyömallien kehittäminen (prosessikuvaukset, monialaisen 
yhteistyön mallit) sekä toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen (verkostot) 
ja sitä kautta asumiseen liittyvien palveluiden välillinen paraneminen sekä mah-
dollisesti määrän lisääntyminen.

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke on ollut suurehko kehittämis-
hanke sinänsä pienen kohdejoukon (noin 2 000 alle 25vuotiasta asunnotonta) 
ongelman ratkaisuun, mutta se on koskettanut välillisesti ennaltaehkäisyn kaut-
ta lähes kaikkia nuoria. Ennaltaehkäisy laajenee koskemaan koko ikäryhmää. Sa-
malla on huomioitava, että ennaltaehkäisyä tarjoavat ja tekevät monet muutkin 
tahot. Siksi hankkeessa on kohdattu tilanteita, joissa eri toimijat huomaavat te-
kevänsä osin päällekkäistä työtä muiden nuorten palveluita tuottavien tahojen 
kanssa. Tämän haasteen tunnistavat muutkin syrjäytymisen ehkäisyn parissa 
toimivat hankkeet, ei vain nyt tarkastelussa oleva Nuorten asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyhanke.

Verkostoitumisen näkökulmasta eri toimijoiden kiinnostus ennaltaehkäisyyn 
on hyvä asia. Nuorten pulmiin ja ongelmiin on viisasta tarttua mahdollisimman 
varhain, jotta tuhoisat kierteet eivät pääse syvenemään. Mikään yksittäinen 
sektori tai hallinnonala ei kykene yksin vastaamaan tukea tarvitsevien nuorten 
avun tarpeeseen. Siksi tarvitaan voimien yhdistämistä ja yhteistyötä. Nuorten 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen kokemusten mukaan verkostot ja 
verkostoituminen avaavat myös otollisia tilaisuuksia yhteistoiminnalle, jos vain 
tehtävänjaosta osataan sopia yhdessä. Joskus syntyy tilanteita, joissa nuorten 
hankkeissa suunnataan voimavaroja toimintaan, jonka jokin toinen hanke on jo 
kehittänyt. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun nuoret otetaan kehittämistoi-
minnan geneeriseksi kohderyhmäksi tarkemmin rajaamatta.

Kehittämistyön realiteetteja ja reunaehtoja

Suuri haaste Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäysyhankeen toteutta-
miseen on tahattomasti muodostunut siitä, että kyseessä on ollut PAAVO II 
ohjelman osahanke, jota on rahoittanut RAY, toteuttanut NAL paikallisyhdis
tyksineen, ja toiminta on sijoittunut PAAVOohjelmakaupunkeihin. Kun 
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KESKEISIMMÄT TOIMINTAMALLIT HANKEKAUDELTA 

Punaisena lankana malleissa toimii suoraan tai välillisesti  nuoren omien asumis 
valmiuksien ja asumisti etouden lisääminen, asunnon säilytt ämismahdollisuuk 
sien parantaminen sekä alueellinen monialainen yhteistyö. Mallit soveltuvat 
ti lanteisiin, joissa nuori on itsenäistymisen alkutaipaleella tai nuori tarvitsee 
ohjausta ja neuvontaa arjen ja asumisen sujuvuuden turvaamiskesi. Lue mal 
leista lisää luvussa 6.

Ennaltaehkäisevän työn toimintamalleja:

Asumisti etoutt a vanhemmille 
ja nuorille:

AsUMisEN iLTA

Kuvaus koonnin sivulla 22 
osoitt eessa: htt p://www.nal.fi /

materiaalit/toimintamallit/
Nuorten asunnonsaanti 

mahdollisuuksien lisääminen ja 
asunnon säilytt ämisen tukeminen:

NUOrTEN AsUMisKUrssi

htt p://www.nal.fi /materiaalit/
toimintamallit/ 

Varhaisen puutt umisen malli monialaisessa yhteistyössä:

NUOrisOPALVELUiDEN jA VUOKrANANTAjiEN VäLiNEN 

yHTEisTyö NUOrEN AsUMisEN TUrVAAMisEssA

htt p://www.nal.fi /materiaalit/toimintamallit/
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Korjaavan ennaltaehkäisevän työn toimintamalleja:

Vuokranantaja asutt amassa 
vaikeasti  asutett avia nuoria:

NALK – AsUMisVALMENNUKsEN 

TOiMiNTAMALLi

htt p://www.nal.fi /materiaalit/
toimintamallit/ 

Kun nuori tarvitsee 
vahvempaa tukea 

asumiseensa:

NAL-PAiKALLisyHDisTyKsEN, 

NUOrisOPALVELUiDEN 

jA sOsiAALiTyöN 

yHTEisTyö AsUMisEN 

ONGELMATiLANTEissA

htt p://www.nal.fi /
materiaalit/toimintamallit/ 

Miten asumisasioita 
voidaan viedä työpajojen 

työkäytäntöihin:

TyöPAjAN jA 

AsUMis PALVELUiDEN 

yHTEisTyöMALLi

htt p://www.nal.fi /
materiaalit/toimintamallit/ 

9

http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit/
http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit/
http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit/


Olisinpa kotona Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) tuotokset ja opit

10

kehitt ämis  hankkeen koordinointi  ja toteutt aminen edellytt ävät lähtökohtaisesti  
ti ivistä dialogia ja yhteisen kehitt ämisnäkemyksen syntymistä ja ylläpitämistä, 
on hankkeen toteutt ajan ollut tasapainoiltava eri suunnista nousevien toivei
den ja odotusten kanssa. Kaupungeilla on ollut omat intressinsä ja odotuksen
sa, paikallisilla järjestöillä omansa. Ohjelma on niin ikään asett anut hankkeelle 
omat odotuksensa, samoin rahoitt aja. Kun odotukset vaihtelevat rakenteisiin 
ulott uvasta vaikutt amistyöstä ja ohjelmatasoisista avauksista joko järjestett yjen 
ti laisuuksien tai osallistuneiden (palveluiden) asiakkaiden selvästi  mitatt aviin 
numeroihin, on tuloksena arkipäivän paradoksi. Kun toisille tavoitt eille kumar
taa, niin toisille samalla pyllistää.

Nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisyhanke on ollut paljon puheen han
ke. Hanke on ollut monessa mukana ja tarkastellut laajasti  nuorten elämää ja 
asumisen onnistumisen kysymyksiä. Hanke on tuott anut osallistumisia ja mate
riaalia varsin paljon. Toisaalta nuorten asunnott omuuden keskeistä rakenteel
lista ongelmaa, kohtuuhintaisten asuntojen puutett a, ei yhden ohjelmakauden 
puitt eissa ole realisti sta ajatella ratkaistavan – eikä varsinkaan yhden hankkeen 
toimesta. 

Nuorten asunnott omuuden ongelmat ovat syvemmällä. Kaavoitus on kaupun
kien omissa käsissä, ja nuorisoasumisen tarpeisiin reagoidaan eri alueilla eri 
tavoin. Lainsäädäntö ja kaavoituspoliti ikka eivät nuorten asuntotarpeiden nä
kökulmasta ohjaa kunti a riitt ävän vahvasti . Siksi muutenkin vuokraasuntojen 
vähyydestä kärsivillä alueilla nuorten ongelmat korostuvat. Tässä mielessä nuo
ret ovat erityisryhmä, vaikka ikä ei asumisessa olekaan erityisryhmään kuulu
misen peruste.



11

03
Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja muuttuva maa

Valtakunnallista Nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisyhankett a toteutet
ti in neljän vuoden ajan. Työn aikana on kohdatt u yhteiskunnallinen turbulenssi. 
Suomi muutt uu. Yhteiskunnan rakenteita uudistetaan, johtamistavat ja strate
giat uudistuvat, nuorten hyvinvointi in liitt yvät verkostot muutt uvat, katoavat ja 
uudistuvat. Nuorten palveluita järjestellään laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Ajassa on jotakin erikoista. Tämän julkaisun sivuilla esitt elyssä oleva hanke on 
osa pidempiaikaisen kehitt ämistyön jatkumoa, mutt a nyt ei ole hypätt y pelkäs
tään liikkuvaan junaan. Vaikutt aa melkein siltä kuin myös junaa vievät kiskot ja 
asematkin liikkuisivat. Toimintaympäristöön liitt yviä haasteita ovat olleet:

Kuntakentän muutokset ja muutospaine

Kunnissa on meneillään paljon strategista suunnitt elua. Takana on kuntaliitok
sia, ja yhdistymisiä on yhä valmisteilla. Palveluiden järjestämisvastuut muut
tuvat, ja palvelujen tuotantotapoihin tehdään suuria muutoksia. Valmisteilla 
olevan soteratkaisun tavoitt eena ovat vahvemmat peruspalvelut, mutt a esi
merkiksi asumisen näkökulmasta huolta herätt ää, kuinka tulevaisuuden sosiaa
li ja terveyspalveluihin integroidaan erityisryhmien palvelut.

Kenen kanssa kaveerataan? Uudet johtamisverkostot on tunnettava

Nuorten asumisen kannalta tärkeitä ryhmitt ymiä ovat olleet Pitkäaikaisasunnot
tomuuden vähentämisohjelman aikana työnsä käynnistäneet PAAVOverkostot. 
Nuorten palveluissa on myös muita keskeisiä verkostoja, joihin on kyett ävä ra
kentamaan toimivat yhteydet. Lakisääteiset nuorten ohjaus ja palveluverkostot 
johtavat paikallista nuorisopoliti ikkaa, ja hyvinvointi palveluiden kokonaisuutt a 
suunnitellaan ja arvioidaan hyvinvointi työryhmissä. Kuinka nuorten asumisen 
toimijat ja asiat kytkeytyvät nuorten ohjaus ja palveluverkostojen ja hyvinvoin
ti työryhmien työhön? Millaisiin verkostoihin yhteydet rakennetaan tulevaisuu
dessa, kun hallinnolliset alueet laajenevat?

Nuorten palvelut järjestyvät uudelleen

Nuorten palveluita kehitetään maassa voimakkaasti  matalan kynnyksen peri
aatt eella. Etsivä työ ja nuorten työpajatoiminta ovat osa vakiintunutt a palvelu
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tarjontaa, ja uusia esimerkkejä matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksista 
ovat perhekeskukset, Vamostoiminta ja vauhdikkaasti laajentuva Ohjaamo
toiminta. Millä tavalla nuorten asumisen palvelut yhteensovitetaan matalan 
kynnyksen palveluihin tulevaisuudessa? On varottava innostumasta liikaa, jotta 
rajallisia resursseja ei hajoteta liiaksi. Perinteisten asumisen toimijoiden ja te-
hokkaiksi osoittautuneiden palveluiden kehittäminen on jatkossakin turvattava. 
Asumisen ongelmia ei ratkaista yhdellä toimintamallilla tai totuudella.

Kuntien ja järjestöjen välinen tehtävänjako on muuttumassa

Julkisen palvelujärjestelmän resurssit eivät yksin riitä nuorten palvelutarpei-
siin vastaamiseen. Kunnat tarvitsevat tulevaisuudessa järjestöjen panosta yhä 
enemmän oman palvelutarjontansa täydentämiseen. Järjestöissä odotetaan, 
että ne voivat jatkossakin tarjota nuorille omaleimaisia, ihmislähtöisiä ja yhtei-
söllisiä palveluja. Millaisin menettelytavoin kuntien ja järjestöjen välistä tasa-
vertaista yhteistyökumppanuutta voitaisiin kehittää? Miten asumista edistävät 
järjestöt pääsevät omilla vahvuuksillaan paremmin mukaan yhteisten palvelu-
tapahtumien suunnitteluun ja nuoria koskevan palvelujärjestelmän kehittämi-
seen? Miten rahoitusmallit uudistuvat kuntien ja järjestöjen välisessä tehtävän-
jaossa?

Keskustelua kuntien ja järjestöjen välisestä työnjaosta leimaa organisaatioläh-
töisyys. Mukaan on saatava myös nuoret itse. Käyttäjät on otettava mukaan 
suunnittelemaan ja pohtimaan palveluita. Osallisuuden on toteuduttava aidosti 
ja nuoria kunnioittaen. Tukea tarvitsevista nuorista ei saa tulla palvelukuvaus-
ten esittelytelineitä tai välineitä perusrahoituksen turvaamiseen. Yhteistyö on 
kohtaamista. 

Kilpailutus on kinkkinen juttu

Kilpailutuksen tarkoituksena on löytää laadukkaimmat palvelut mahdollisim-
man edullisella hinnalla. Yhtälö ei käytännössä ole kovin yksinkertainen. Kun-
tien kilpailutusosaaminen on vielä heikkoa ja isot toimijat kaappaavat herkästi 
markkinoita. Isoja toimijoita tarvitaan ja ne voivat monissa tapauksissa tuottaa 
laadukkaimmat palvelut riittävän suurina palvelukokonaisuuksina, mutta myös 
pienillä toimijoilla ja järjestötoimijoilla olisi paljon annettavaa yksilöllisten ja 
räätälöityjen palveluiden tuottamiseen. Kilpailutuksen kriteerit eivät huomioi 
kaikkia toiminnan laatutekijöitä. Miten välittäminen, vuorovaikutus ja inhimilli-
syys kilpailutetaan?



Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) tuotokset ja opit Olisinpa kotona

Nuoruuden sitkeät ongelmat

Suomalaiset nuoret voivat pääsääntöisesti hyvin, mutta polarisaatiokehitys jat-
kuu. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on kymmeniä tuhansia nuoria. Joka 
viidenneltä 20 – 24vuotiaalta nuorelta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto, 
ja nuorisotyöttömyys lisääntyy edelleen nopeasti. Tilastojen mukaan noin joka 
viides nuori kärsii jostakin mielenterveyden ongelmasta. 

Asumisen toimijat kohtaavat työssään kaikkein haasteellisemmassa asemassa 
eläviä nuoria. Esimerkiksi asunnottomaksi vapautuvat nuoret vangit tarvitsevat 
asunnon lisäksi monipuolisia arkea tukevia palveluita ja myös maahanmuuttaja
nuorten riskit ajautua ulkopuolisuuteen ovat kantaväestöä suuremmat. Vuoden 
2015 loppupuolella räjähdysmäisesti kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä 
haastaa muutenkin tiukoilla olevat kuntien palvelut ja järjestöjen toiminnan 
poikkeuksellisella tavalla.

Hyvä palvelujärjestelmä kykenee huomioimaan nuorten ja heidän elämänvai-
heidensa erilaisuuden. On tunnistettava erilaiset nuoruudet. Palveluita ja toi-
mintaa on siirrettävä virallisista instituutioista ja luukuilta lähemmäs nuorten 
arkea. Nuoret tarvitsevat ohjausta arjessa pärjäämiseen, perheet tarvitsevat 
kasvatuksen tukea. Nuorten maailmat ovat myös teknologisoituneet. Uusille 
avauksille on tarvetta esimerkiksi digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä.
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Asumisen polku (NAL)

Tekijät: Vantaan nuoret asujat ry & Nuorisoasuntoliitto ry

Asunnon vastaanottaminen:
• Vuokrasopimuksen 

allekirjoitt aminen
• Vuokravakuus
• Nouda avaimet
• Tee sähkösopimus ja koti vakuutus
• Maksa ensimmäinen vuokra
• Hae mahdolliset tuet
• Varaa autopaikka

Ongelmatilanteet:
• Ole ajoissa yhteydessä asianomaisiin (vuokranantaja, 

asumisohjaaja, sosiaalityöntekijä)
• Vuokrarästi en ja velkojen kohdalla maksusuunnitelma

Asunnon tarjoaminen:
• Asuntokatselmus
• Otanko asunnon vai 

jatkanko etsintää?

Ennen asunnonhakua tutustu:
tulot, menot, asumisen tuet, budjetti  laskuri, 
ti liote, netti  pankki ja laskun maksu, vuokra-
laisen oikeudet ja vastuut. 

www.nal.fi /asumisen-abc

Ennen asunnonhakua tutustu:

Mistä saan asunnon?
• Tee hakemus neti ssä!
• Muista päivitt ää asunto-

hakemuksesi tarvitt aessa!

OLET TÄSSÄ

 1.

ti liote, netti  pankki ja laskun maksu, vuokra-

Tiedustelut:
Vuokranantaja on sinuun yhte-
ydessä, kun asiasi tulee käsitt e-
lyyn ja sinulle tarjotaan haas-
tatt eluaikaa.

Hanki liitteet ajoissa:
• Viimeisimmät vahvistetut veroti edot
• Tuloti edot
• Maahanmuutt ajilta kotoutt amis  tuki 

ja oleskelulupa
• Työsopimus tai palkkakuitti  
• Luott oti edot tarkistetaan

Haastatteluun kutsu:
• Kokonaisti lanteen kartoitus
• Haastatelluista valitaan sopivin

Muutto:
• Varaa pakkausmateriaalit
• Varaa muutt oauto ja -apu
• Tarkista asunnon kunto 

sisään muutt aessa
• Muutt oilmoitukset

Asuminen:
• Hyödynnä asukasohjaajaa
• Noudata järjestysmääräyksiä
• Huoltoyhti ön päivystys-

numero muisti in
• Asunnon kunnossa pito
• Asukastoiminta
• Säännöllinen vuokranmaksu
• Uusi vuokrasopimus 

tarvitt aessa

Tekijät: Vantaan nuoret asujat ry & Nuorisoasuntoliitto ry

Vuokrarästi en ja velkojen kohdalla maksusuunnitelma

Pois muuttaessa:
• Kirjallinen 

irti sanomisilmoitus
• Muutt oauto, -apu ja 

pakkausmateriaalit
• Loppusiivous
• Palauta avaimet
• Vuokravakuuden 

palautus
• Siirrä/ lopeta 

sähkösopimus ja 
vakuutukset

• Ilmoita poismuutosta 
Väestörekisteriin

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.
 9.

 10.

11.

Polku kuvaa asumisen eri vaiheita ja sitä, mitä tulisi huomioida kussakin 
asumisen vaiheessa. Polku on suunnatt u ammatti  laisille ohjaus ja ope 
tustyöhön sekä itsenäistyvän nuoren kanssa läpi käytäväksi. Polku löytyy 
osoitt eesta: htt p://www.nal.fi /materiaalit/koulutusmateriaalit/
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04
Tulokset

Ennaltaehkäisyn himmeästi loistavat tulokset

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen tehtävänä on nimensä 
mukaisesti ollut kehittää ennaltaehkäisyn keinoja, joilla nuorten asunnotto-
muutta voidaan vähentää ja nuorten asunnottomuuteen johtavia polkuja kat-
kaista. Tehtävä on ollut erittäin haastava, sillä nuoria kohtaava palvelujärjestel-
mämme on rakennettu liiaksi korjaavien palvelujen varaan, epäonnistuneen 
ennaltaehkäisyn tuottamien seurannaisvaikutusten korjaamiseen ja ongelmais-
ten nuorten auttamiseen. Sinänsä siinä ei ole mitään vikaa, marssijärjestys vain 
on yhteiskunnan näkökulmasta väärä. Ennaltaehkäisyn tulisi onnistuessaan 
tuottaa nuorille sellaista tukea ja taitoja elämässä selviytymiseen, että korjaavia 
toimenpiteitä ei tarvittaisi muuten kuin elämänhallinnan pettäessä.

Hankkeen tuloksena on syntynyt asumisen ennaltaehkäisyyn konkreettisia tuo-
toksia, toimintamalleja ja uudenlaisia yhteistyön malleja, joita voidaan ottaa 
sovellettuina käyttöön erikokoisissa kunnissa joko järjestöjen, kuntien tai eri 
sidosryhmien (esimerkiksi oppilaitokset, työpajat, puolustusvoimat) toimesta. 
Konkreettisimpia työvälineitä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja onnis-
tuneen asumisen tukemiseen ovat mallit ja materiaalit, joita hankkeessa on 
tuotettu sekä hankkeen että yhteistyökumppaneiden voimin. Lähtökohtana on 
ollut ennaltaehkäisy, mutta tästä huolimatta jotkut malleista ovat myös korjaa-
vaan työhön soveltuvia. Tämä on yksi hyvä osoitus siitä, kuinka ennaltaehkäisy 
ja korjaava työ limittyvät käytännön toiminnassa toisiinsa lähes erottamatto-
malla tavalla. Asumisen onnistumista tukevia malleja esitellään tämän julkaisun 
sivuilla aukeamakuvina ja luvussa 06.

Tuloksena on syntynyt myös jatkotyötä palvelevia havaintoja, jotka liittyvät yh-
teistyön kehittämiseen ja uudenlaisten työskentelymenetelmien käyttöönot-
toon. Hankkeessa on tunnistettu kriittisiä esteitä asiakaslähtöisten palveluiden 
tuottamiselle ja palvelujärjestelmän toimivuudelle. Jotkut havainnot kohdistu-
vat yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, sen muutoksiin ja erilaisten toimi-
joiden roolien muuttumiseen. Nämä havainnot eivät ole absoluuttisia totuuksia, 
mutta kuvaavat kuitenkin asioita tai ilmiöitä, joita nuorten asunnottomuuden 
ennaltaehkäisytyössä on hankkeen aikana tullut vastaan, ja luultavasti ne tu-
levat vastaan jatkossakin. Tulevaisuuden ennaltaehkäisytyötä suunniteltaessa 
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havainnoista on paljon apua, kun kehittämisen painopisteitä ja toimintatapo-
ja mietitään sekä pohditaan sitä, millaiseen toimintaan resursseja on viisainta 
suunnata.

Verkostot on tunnistettu ja kaivettu esiin

Tarvittavan kokonaiskuvan muodostamiseksi nuorten asumisen tukemisen ja 
ennaltaehkäisyn parissa tehtävästä työstä hankkeen aluekoordinaattorit ovat 
kaivautuneet PAAVOohjelman yhteistyökaupunkien nuorten asumisen toimi-
joiden verkostoihin. Tämä on ollut hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa ja 
tehtävässä on onnistuttu hyvin. Tavoitteena on ollut luoda yhteyksiä asumisen 
kannalta tärkeimpiin monialaisiin verkostoihin ja sitä kautta saada asumisen ja 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyn asiakokonaisuuksia luonnolliseksi osaksi 
kaupunkien hyvinvointipoliittista suunnittelua. Asumissosiaalista näkökulmaa 
on tuotu verkostojen agendalle, ja pidemmällä tähtäimellä seuraava askel olisi, 
että Asunto ensin periaate integroituisi osaksi kaikkea nuorten parissa tehtä-
vää työtä. 

Eräs ohjausryhmän jäsen kuvasi hankkeen toimintaa uudisraivaajan työksi, 
jonka ei tule päättyä hankkeen päättyessä. Verkostoihin on paikoitellen päästy 
hyvin mukaan, ja joillakin paikkakunnilla on koottu myös kokonaan uusia asumi-
sen toimijoiden verkostoja. Verkostoihin osallistuminen on osoittanut, että asu-
misen kysymykset kiinnostavat. Se on osoittanut toisaalta myös sen, että mitä 
kattavammin nuoria kohtaavia tahoja on mukana myös varsinaisissa asumisen 
verkostoissa, sitä paremmin asumisen ongelmia pystytään ennaltaehkäisemään 
ja ennakoimaan. Erityisen tärkeänä hankkeessa on pidetty asumiseen liittyvän 
tematiikan saamista mukaan kuntien hyvinvointipoliittiseen suunnitteluun ja 
mm. nuorten ohjaus ja palveluverkostojen käsittelyyn.

Asumisen kieli tutuksi

Hyvinvointipalveluissa korostuu hyvin usein opetustoimen ja sosiaalitoimen kie-
li. Asumisen toimijoiden käyttämä sanasto ja käsitteistö on ollut välttämätöntä 
saada paremmin eri toimijoiden ja suuren yleisön tietoisuuteen. Siksi hank-
keessa on suunniteltu ja toteutettu nuorten asumiseen ja asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyyn liittyviä tiedotus ja vaikuttamiskampanjoita. Ne ovat olleet 
foorumeita, joilla asumisen kieltä on tehty tutuksi. Mitä enemmän asumisesta 
puhutaan, sitä paremmin asumisen kysymysten edistämiseen voidaan vaikut-
taa. Tulevaisuuden kehittämistarpeena onkin asumisen terminologian yhteisen 
sanaston ja käsitteistön kokoaminen ja levittäminen paitsi asumisen toimijoille, 
myös muille yhteistyötahoille.
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Toimintamalleja ja materiaaleja 

Hankkeen näkyvimpänä tuotoksena hankkeessa on suunniteltu ja laadittu ma-
teriaalikokonaisuus nuorten asumisen tukemiseen ja asunnottomuuden ennal-
taehkäisyyn. Tavoitteena on tarjota työvälineitä sekä nuorten ja perheiden pa-
rissa työskentelyyn että monialaiseen yhteistyöhön. Materiaaleja on syntynyt 
sekä koulutusten sivutuotteena että laajan tiedottamisen ja vaikuttamistyön 
kautta. Materiaaleja on esitelty sekä hankkeen syyskiertueella että yhteistyö-
kumppaneiden tiedotteiden kautta, ja niistä saatu palaute on ollut erittäin roh-
kaisevaa. Palaute on vahvistanut hankekauden alussa syntynyttä käsitystä siitä, 
että asumiseen liittyvälle perustason materiaalille on kysyntää ja niitä tarvitaan 
tukemaan käytännön työtä nuorten kanssa.

Asumisen tietouden levittäminen ei saa jäädä pelkän asumisesta puhumisen 
varaan. Hankkeessa on tarkasteltu nuorten asumisen tukemiseen ja asunnon 
saantiin liittyviä palveluita laajemminkin. Aluekoordinaattoreiden toimesta 
kymmenessä suurimmassa asunnottomuuskaupungissa on kartoitettu sitä, mil-
laisia toimintamalleja ja tapoja erilaisessa elämäntilanteissa olevien nuorten 
asumisen tukemiseen on olemassa. Toimiviksi ja tehokkaiksi osoittautuneita 
toimintamalleja on mallinnettu ja jaettu laajempaan levitykseen. Hanke on teh-
nyt mallinnuksia sellaisista systemaattisista työskentelytavoista, käytännöistä 
ja menetelmistä, joiden hyvyys ja tehokkuus perustuu johonkin muuhun kuin 
yksittäisten työntekijöiden aktiivisuuteen tai persoonallisuuteen. Näin levitet-
tävien mallien ulkopuolelle on jäänyt runsaasti hyviä, paikallisia malleja, jotka 
omassa ympäristössään tuottavat hyviä tuloksia. Mallien valinnassa ei ole kysy-
mys arvovalinnoista. Julkaisukynnyksen ylittämisen perusteena on hankkeessa 
ollut mallien hyödynnettävyys muualla kuin niiden kehittämisympäristössä.

Massojen kautta vaikuttavuutta ennaltaehkäisyyn

Hankkeessa on pyritty tavoittamaan ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön 
kohderyhmää eli nuoria sellaisissa ympäristöissä, jotka kokoavat ryhmiä tai ko-
konaisia ikäluokkia mahdollisimman laajasti koolle. Suurelle joukolle ihmisiä on 
pyritty siirtämään sellaisia tietoja ja taitoja, jotka ehkäisevät ongelmien synty-
mistä. Tähän kategoriaan hankkeessa ovat kuuluneet oppilaitosyhteistyö ja yh-
teistyö Puolustusvoimien kanssa.

Hankkeessa on tehty hyviä avauksia oppilaitosyhteistyöhön. Oppilaitoksissa ikä-
luokkia on keskitetysti saavutettavissa paljon yhdellä kertaa. Peruskoulut ovat 
erinomainen kohde, kun asumisen ja elämisen taidoista on mahdollista puhua 
ennen itsenäiseen elämään siirtymistä. Aluekoordinaattorit ovat muun muassa 
jalkautuneet oppilaitoksiin ja pyrkineet kehittämään yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa. Joitakin malleja on kehitetty toteutettavaksi oppilaitosympäristöissä ja 
vanhempien kanssa. Lisäksi asumisen ja elämisen taitojen asiakokonaisuuksia 
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on pyritty saamaan osaksi esimerkiksi kotitalouden, yhteiskuntaopin ja ma-
tematiikan valtakunnallisia ja alueellisia opetussuunnitelmia. Ainakin yhteen 
kotitalouden oppikirjaan hanke tuotti asumista ja itsenäistymistä käsittelevän 
sisältökokonaisuuden.  

Houkutteleva ympäristö erityisesti nuorten miesten tavoittamiseksi on armeija. 
Puolustusvoiminen kanssa tehtävää työtä varusmiesten asumistietouden lisää-
miseksi on tehty paitsi joukkoosastokohtaisesti erityisesti Oulun ja Joensuun 
nuorisoasuntoyhdistysten toimesta, myös Pääesikunnan koulutusosaston ja 
Varusmiestoimikunnan kanssa. Joukkoosastoissa on käyty pitämässä asumisen 
oppitunteja ja osallistuttu kansalaiskasvatuksen päiviin. Hanke on tuottanut 
sisältöä Varusmiestoimikunnalle VMTK:n nettisivulle ja laatinut TJ50esitteen, 
jolla herätellään varusmiehiä kotiutuksen lähestyessä pohtimaan omaa asu-
mistaan ja toimeentuloaan. Toiminnasta on saatu hyvää palautetta. Erityisesti 
joukkoosastojen kanssa tehtävää työtä on edelleen syytä systematisoida.

Asumiserityisyyttä tarvitaan

Vaikka nuori ikä ei ole erityinen riski, on nuorilla elämäntaipaleensa alkuvai-
heessa aikuisväestöä suurempi riski syrjäytyä vaikeuksien kohtaamisen vuok-
si. Nuorilta puuttuu työkokemusta, elämänkokemusta ja turvaverkostoja, jotka 
kriisitilanteissa kannattelisivat. Niinpä esimerkiksi asunnottomuuden uhatessa 
nuoret ovat erityisen alttiita joutumaan tilanteeseen, josta ilman tukea ja yh-
teistyötä on vaikea päästä eteenpäin. Vaikka tutkimushankkeesta ei olekaan 
ollut kysymys, on hankkeessa pyritty tunnistamaan asunnottomuuden ennalta-
ehkäisyn kannalta keskeisiä vaikuttamisen kohtia ja palvelujärjestelmän tulevai-
suuden kehittämiskohteita. Niitä ovat erityisesti tiedonkulkuun ja jakamiseen 
liittyvät kysymykset, kannustinloukut ja se, kuinka palvelujärjestelmämme ky-
kenisi huomioimaan nuorten erityiset tarpeet heitä kuunnellen.

Ennaltaehkäisyn ulottuvuudet hankkeen havaintojen perusteella

Ennaltaehkäisyn määrittely on haasteellista myös asumisen toimijoiden työssä. 
Kuitenkin jonkinlainen määrittely on välttämätöntä, jotta toimenpiteitä voidaan 
kohdentaa ja rajata järkevästi. Ennaltaehkäisyn nimissä tehdään karrikoiden sa-
nottuna kaikkea mahdollista maan ja taivaan välillä. Nuorten asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyhankkeessa ennaltaehkäisy on päädytty jäsentämään kahteen 
pääluokkaan (kuva 1):

zz Rakenteellinen ennaltaehkäisy (vaikuttaminen, edunvalvonta, 
strategiat, päätöksenteko, johtaminen, seuranta)

zz Operatiivinen ennaltaehkäisy (toiminnallisuus ja asiakkaat)
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Asunnottomuuden rakenteellinen ennaltaehkäisy

Rakenteellista ennaltaehkäisyä on kaikki se toiminta, millä pyritään vaikut-
tamaan toimintaympäristöihin, infrastruktuuriin ja asumisen toiminnan pe-
rusedellytysten luomiseen ja ylläpitoon. Rakenteellista ennaltaehkäisyä ovat 
strategiat, päätöksenteko ja hallinto, silloin kun niissä huomioidaan asumisen 
kysymykset ja tarpeet. Rakenteellisen ennaltaehkäisyn keinoin voidaan vaikut-
taa operatiivisen ennaltaehkäisyn resursseihin ja muihin toimintaedellytyksiin, 
organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, asuinalueiden suunnitteluun ja yli-
päänsä nuorille tuotettaviin palveluihin ja niiden järjestämiseen. Myös kaavoi-
tus ja monipuolisen yhteiskuntarakenteen turvaava yhdyskuntasuunnittelu on 
osa rakenteellista asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Kohtuuhintaista asumis-
ta mielekkäissä ympäristöissä on oltava tarjolla.

Nuorten kanssa työskentelevillä tahoilla on merkittävä rooli rakenteellisessa en-
naltaehkäisytyössä. Ne, jotka nuoria käytännössä kohtaavat ja heidän kanssaan 
työtä tekevät, tuntevat alueen ja nuoret. Heidän tiedossaan ovat nuorten ajan-
kohtaiset ongelmat ja tarpeet. Suora yhteys nuoriin ja syvä ymmärrys nuorten 
elämästä ovat välttämättömiä tekijöitä, jotta pystytään uskottavasti miettimään 
resursointia ja tarvittavia rakenteita nuoria tukevaan työhön. Järjestöjen näkö-
kulmasta kahdensuuntainen tiedonvälitys kuntapuolelle on elintärkeää. Suorat 
yhteydet kuntien toimijoihin ja päätöksentekoon ovat keskeisiä tarveaineita ra-
kenteellisen ennaltaehkäisytyön menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Asunnottomuuden operatiivinen ennaltaehkäisy

Operatiivista asumisen ongelmien ennaltaehkäisyä on käytännön toiminta, jota 
tehdään niiden toimintojen ja toimijoiden kanssa, jotka konkreettisesti kohtaa-
vat asiakkaita ja heidän asioitaan. Operatiivinen ennaltaehkäisy muodostuu 
palveluista, joita tarjotaan tai tuotetaan asiakkaille. Asumisen näkökulmasta 
tavoitteena on tietenkin onnistunut asuminen. Hankkeessa käytännön operatii-
vinen ennaltaehkäisytyö on jaettu edelleen kolmeen pääryhmään.

zz Ensimmäinen operatiivisen ennaltaehkäisyn pääryhmä ovat 
yleisluontoiset neuvonta, ohjaus ja tiedotuspalvelut. Näitä ovat 
asumisneuvonta, nuorisotiedotus, Asumisen ABC ja Omaan kotiin 
opas. Yleisluontoinen toiminta on kohdennettu laajoille ikä tai 
väestöryhmille ilman yksityiskohtaista ja tarkempaa kohdennusta. 
Yleisluontoisen ohjauksen ja neuvonnan toteuttamiseen liittyy 
toiveikkuutta siitä, että välitettävällä tiedolla on ongelmia ehkäisevä 
vaikutus, joka perustuu tiedollisten aukkojen osittain satunnaiseen 
täyttämiseen.
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zz Toinen operati ivisen ennaltaehkäisyn pääryhmä ovat kohdennetut 
ohjaus ja tukipalvelut. Näitä palveluita ovat asumisohjaus, 
asiakkuuteen perustuva ohjaus, tukisuhde, tuett u asuminen ja 
laitosasuminen. Kirjo kohdennetuissa ohjaus ja tukipalveluissa 
on varsin laaja ja tarvitt avan ja tuotett avan tuen suhde vaihtelee 
suuresti . Pääasiallisesti  kohdennetuksi ohjaus ja tukipalveluksi 
voidaan katsoa toiminta, jossa palvelun tuott aja, ostaja ja käytt äjä 
tai kohde ovat tarkasti  määriteltävissä ja jossa toiminta perustuu eri 
osapuolten välisiin sopimuksiin siten, ett ä yhtenä osapuolena ovat 
nimett ävissä olevat henkilöt.

zz Kolmas operati ivisen ennaltaehkäisyn pääryhmä on koulutus. 
Koulutus voi olla sekä ammatti  laisille ett ä nuorille suunnatt ua 
koulutusta asumisen asioista ja niistä puhumisesta. Koulutuksella 
pyritään asumisen taitojen ja valmiuksien parantamiseen tai 
ammati llisten valmiuksien parantamiseen asumisen kysymyksissä.

Käytännön toteutt ajina operati ivisessa asunnott omuuden ennaltaehkäisyssä 
voivat pääluokasta riippuen olla koti , koulu, nuorisotyö, sosiaalityö, työpajat, 
kolmas sektori, palveluita tuott avat yritykset – kaikki ne tahot, jotka nuoria koh
taavat.

Kuva 1: Ennaltaehkäisyn tasot.

RAKENTEELLINEN

Toimintaympäristöön 
vaikutt aminen

Strategiat, 
päätöksenteko, 

hallinto ja johtaminen

Operati ivisen 
ennaltaehkäisyn 

resursointi  
ja seuranta

ENNALTAEHKäisy

OPERATIIVINEN

Toiminta asiakkaiden ja 
yhteistyöverkostojen kanssa

Tavoitt eena onnistunut 
asuminen

Muotoja:

1) yleisluontoiset neuvonta, 
ohjaus ja ti edotuspalvelut

2) kohdennetut ohjaus 
ja tukipalvelut

3) koulutus

Tiedon tuott aminen ja 
välitt äminen päätöksentekoon

kaksi-
suuntainen 

ti eto

päätöksen-
teko
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Miten selvitän vuokravelkani?

Mitä Maksan?

Miten velka etenee?

vuokra .................................... 500 €*

vuokra + muistutusmaksu ............ 505 €*

vuokra x 2 + muistutusmaksu x 2 ........ 1 010 €*

vuokra x 2, muistutusmaksu x 2, perintäkulut ....1 340 €*

vuokravelka + oikeudenkäyntikulut + ulosotto ..................1 520 €* 
+ ulosottokulut 

+ viivästyskorot

HäätÖ Ja UlOsOttO 
Maksamalla velan kuluineen vuokranantajalle 
voin vielä välttää maksuhäiriömerkinnän ja 
häädön.

PeRintä  
Nyt voin neuvotella maksuaikataulusta perintä
toimiston kanssa. Perinnästä tulee paljon 
lisäkuluja – helposti useita satoja euroja!

2. MaksUMUistUtUs  
Voin vielä neuvotella maksuaikataulusta 
vuokranantajan kanssa. Myös seuraava  
vuokra pitää huomioida!

1. MaksUMUistUtUs  
Yritän sopia uuden maksuaikataulun 
vuokranantajan kanssa.

eRäPäivä  
Voin neuvotella maksuaikataulusta 
vuokranantajan kanssa. Suunnittelen 
maksamista etukäteen.

ennakOinti  
Ilmoitan maksuvaikeuksistani vuokranantajalle 
ennen eräpäivää. Muistitko hakea esim. 
toimeentulotuen, asumistuen?

ennakointi

eräpäivä

1. maksumuistutus

2. maksumuistutus

Perintä

häätö ja 
ulosotto

* Luvut ovat esimerkkilukuja, perintä- ja ulosottokulut vaihtelevat tapauskohtaisesti

Havainnekuva siitä, mitä tapahtuu, kun lasku jää maksamatt a. Kuva ha 
vainnollistaa sitä, miten velka kasvaa korkoa, mutt a antaa ohjeita myös 
siihen, miten velkaprossin etenemiseen voi itse vaikutt aa. Havainnekuva 
löytyy osoitt eesta: htt p://www.nal.fi /materiaalit/koulutusmateriaalit/

http://www.nal.fi/materiaalit/koulutusmateriaalit/
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Ennaltaehkäisyn sietämätön keveys

Yhtenäistä sapluunaa nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisytyöhön on 

ollut vaikeaa rakentaa, sillä jokainen kunta, jokainen alue ja kaikki alueelliset 

palveluketjut ovat erilaisia. Samantyyppistä työtä tehdään eri nimillä ja sa

mannimiset palvelut voivat olla eri paikkakunnilla sisällöiltään aivan erilaisia.  

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat kevyitä toimenpiteitä, ti edotusta, ohja

usta, tukea ja neuvontaa. Tällöin voidaan tähdätä vähän sinne päin. Liiallinen 

samankaltaisuus ei luonnollisesti kaan ole edes tarpeellinen tavoite, mutt a eri

tyisesti  ennaltaehkäisytyössä on helppoa hukata energiaa ja resursseja liian 

väljällä konsepti lla toimimiseen. Kun kohderyhmään näytt ävät kuuluvan kaikki, 

ei oikeita osumia saada, tai niiden todentaminen on vaikeaa.

Jos ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä verrataan korjaaviin toimenpiteisiin, ovat 

korjaavat toimenpiteet käytännössä aina jo lakisääteisiä ja asiakkuuteen pe

rustuvia palveluita. Peruslähtökohta on, ett ä silloin kun alueella on toimivat 

peruspalvelut, joihin ohjautuminen ja ohjaaminen toimivat ja palveluita on 

tarjolla matalalla kynnyksellä, toimii korjaavan työn järjestelmä tyydytt ävällä 

tavalla. Mutt a silloin ei enää ole kyseessä ennaltaehkäisevä toiminta, paitsi sil

tä osin, kun toiminnalla ehkäistään ongelmien syntymistä tai olemassa olevien 

ongelmien pahenemista.

Ongelmaksi ennaltaehkäisyn keveys suhteessa korjaavaan toimintaan muo

dostuu silloin, kun keskitytään tekemään vain sitä mikä on pakko. Kunti en so

siaali ja terveyspalveluista suurin osa on lakisääteisiä palveluita ja nuoriso ja 

vapaaaikatoimintaa on määritelty lähinnä hyvien aikomusten tasolle. Ennal

taehkäisy on helppo sana, mutt a hankala, kun sitä pitäisi määritellä, osata ja 

toteutt aa käytännössä.”
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05
Havaintoja matkan varrelta 

Alueet ovat erilaisia

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanketta lähdettiin hankesuunni-
telman mukaisesti toteuttamaan aluetyön mallilla. Tällöin kymmenen suurinta 
asunnottomuuskaupunkia jaettiin aluekoordinaattoreiden kesken ja aloitettiin 
työt. Kyseessä oli uudenlainen tapa toimia sekä Nuorisoasuntoliitolle että sen 
paikallisyhdistyksille. Usean vuoden työskentelystä huolimatta yhtenäistä alue-
työn mallia ei ollut mahdollista muodostaa. Kaupungit ovat erilaisia, palvelu-
järjestelmät ovat erilaisia ja asumisen kysymyksiä käsitellään eri tavoin eri kau-
pungeissa. Tavoitteena on myös ollut lisätä alueiden välistä yhteistyötä, jolloin 
osaamista, malleja ja materiaaleja voitaisiin hyödyntää muuallakin kuin syntysi-
joillaan, mutta tällainen alueiden välinen yhteistyö on vielä käynnistys ja opet-
teluvaiheessa. Toki hankkeen tiedot eri alueilla tehtävästä työstä saatiin jaettua, 
mutta muutoin yhteistyöhyödyistä on nähtävissä vasta viitteitä.

Jälkikäteen tarkasteltuna aluetyön kehittämisen heikkoudeksi muodostui se, 
että aluetyön tekemistä ei määritelty riittävästi. Koordinaattoreiden tehtävän-
kuvat vaihtelivat liikaa, jotta aluetyön tekemiseen olisi ollut mahdollista laatia 
yhtenäistä mallia. Koordinaattoreiden tehtävä oli haastava, ja alueellista vaih-
telua työhön tuli väistämättä, mutta siitäkin huolimatta yhtenäisiä ja toimintaa 
jäsentäviä tehtävänkuvaksia olisi ollut perusteltua laatia jo ennen toiminnan 
aloittamista. Tämän vuoksi hankkeen aikana siirryttiin alueperusteisesta työstä 
sisältöperusteiseen kehittämistoimintaan. Tällöin jokainen aluekoordinaattori 
pystyi keskittymään rajatumman sisältöalueen parissa työskentelyyn.

Tarvitaan porkkanarahoitusta ja selkeitä sopimuksia

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeessa haluttiin toimintaa kai-
kille PAAVOohjelmassa mukana oleville paikkakunnille. Nuorten hanke oli siinä 
mielessä epätasainen työpari PAAVOohjelmalle, että ohjelman yhteistyökau-
pungeille oli tarjolla Kasterahoitusta asumisneuvojien palkkaukseen, mutta ra-
hoitusta ei ollut sidottu erityisesti nuorten asunnottomuuden parissa tehtäviin 
toimenpiteisiin. Näin nuoret kulkivat mukana kaupunkikohtaisesti varsin vaih-
televasti ja siitä riippuen, millaisella painoarvolla hankekaupungeissa nuorten 
mukaan tuloon suhtauduttiin. 
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Se että Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke jalkautui paikkakun-
nille, ei vielä automaattisesti avannut uusia ovia erityisesti nuorten kanssa teh-
tävään työhön. Kaupunkien kanssa laadittiin toimintasuunnitelmat ja aiesopi-
mukset Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen toteuttamiseksi, 
mutta suunnitelmat jäivät liian yleisluontoisiksi ja toimintaa konkreettisesti 
ohjaavat kirjaukset jäivät puutteellisiksi. Toimenpiteet, joihin oli osoitettu ra-
hoitusta, olivat niitä, jotka konkreettisimmin toteutuivat. Lisäksi kaupunkien 
motivaatioon olla mukana nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytoimenpi-
teiden kehittämisessä vaikutti väistämättä se, millaisessa roolissa Nuorisoasun-
toliiton paikallisyhdistykset olivat hankepaikkakunnilla. Joidenkin osalta tämä 
tarkoitti sitä, että ovet olivat jo valmiiksi avoinna, mutta joka paikassa ei näin 
ollut.

Tulevaisuuden yhteistyösopimukset olisi järkevää laatia sellaisiksi, että niissä oli-
si selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin kirjatut osapuolten tehtävät ja vastuut. 
Kokonaiskoordinaation merkitys kehittämiskokonaisuuksien suunnittelussa ja 
toteutuksessa korostuu, jos sen puuttumisen myötä on tuloksena sarja hyviä 
aikomuksia ja liian väljiä sitoumuksia. Kehittämishankkeiden suuri haaste on se, 
että kuntien ulkopuolelta tulevilla hankkeilla on varsin rajalliset mahdollisuudet 
ostaa roolia ja suosiota itselleen, vaikka toiminta sinänsä olisi yleishyödyllistä, 
jos se palvelee kuntien intressejä vain välillisesti. Eurot ovat myös järjestömaa-
ilman yleisavain.

Koordinaation merkitys kasvaa

Asunnottomuuden vähentämisohjelmat ovat olleet laajoja kehittämiskokonai-
suuksia, jotka koskettavat monia erilaisia organisaatioita ja hankkeita. Uudella 
ohjelmakaudella koordinaation merkitys tulee entisestään korostumaan, sillä 
käynnistyvä AUNEohjelma on entistä monipuolisempi ja sisältää uudenlaisia 
toimenpidekokonaisuuksia. Myös nuorten asumista tukevia toimenpiteitä tul-
laan jatkamaan osana AUNEohjelmaa.

Kehittämistyön koordinointia jatkaa Verkostokehittäjäthanke. Koordinoinnin 
edelleen kehittämisessä tulee Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhank-
keen mielestä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

1. Jokaisella hankkeella on selkeästi määritelty perustehtävä osana 
isompaa kokonaisuutta.

2. Kaikille hankkeille on jatkossa kirjattu yhteiset toimintaperiaatteet 
(yhteistyön tavoitteet, keinot, dokumentointi, seuranta ja arviointi).

3. Hankkeille tulee olla selvää, millaista tukea ne voivat AUNEohjelmalta 
ja Verkostokehittäjiltä saada.



Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) tuotokset ja opit Olisinpa kotona

27

4. Eri rahoittajatahojen odotukset hankkeita kohtaan tulisi saada 
yhdenmukaisemmaksi, ettei toiminta hajoa liikaa.

Yhteistyön kehittäminen ei kuulu yksin koordinaation vastuulle. Se edellyttää 
hankkeilta aktiivisuutta, avoimuutta ja dialogia sekä toimivia vuoropuhelura-
kenteita hankkeiden välillä. Siksi hankkeiden on varattava yhteistyöhön aikaa. 
Näin voidaan paitsi jäsentää yhteistä työtä, myös karsia mahdollisia päällekkäi-
syyksiä. Uusi ohjelma on hieno mahdollisuus jaetun asiantuntijuuden kehittä-
miseen. Käytetään se yhdessä hyödyksi.
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OPPAAT

Oppaat löytyvät osoitt eesta: htt p://www.nal.fi /materiaalit/oppaat/ 

Olisinpa kotona – opas nuorten asumisen tukemiseen osana 
monialaista ennaltaehkäisevää yhteistyötä 

Opas on suunnatt u kaikille nuorten parissa toimiville ammatti  lai
sille, päätt äjille, vanhemmille, eri alojen opiskelijoille sekä muille 
aiheesta kiinnostuneille.

Perusti etoa muun muassa näistä aiheista:
• Asumisen taidot
• Nuoren asumisen huomioimisen ja turvaamisen 

tärkeys
• Nuoren arjen ja asumisen taitojen tukemisesta
• Asumisen puheeksi ott aminen nuoren kanssa
• Yleisimmät nuorten asumisen haasteet
• Esimerkkejä asumisti lanteen selvitt ämiseen ja 

asumisen tukemiseen
• Asunnott oman tai asunnott omuusuhan alla 

olevan nuoren kohtaaminen
• Vinkkejä asumisen ongelmien ennaltaehkäisystä.

Kaikki lähtee kotoa – opas lapsuudenkodista itsenäistyvän 
nuoren asumisen tukemiseen

Opas on suunnatt u vanhemmille tai kasvatt ajan roolissa toimiville 
sekä itsenäistyvälle nuorelle itselleen.

Oppaasta saa eväitä ja vinkkejä keskusteluihin nuoren kanssa:
• Mitä muutt o omaan koti in tarkoitt aa?
• Mitä ovat asumisen taidot?
• Elämisen rahoitt aminen
• Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet
• Itsenäisesti  muiden kanssa
• Mistä apua ongelmati lanteissa?

Olisinpa kotona
Opas nuorten asumisen tukemiseen  

osana monialaista ennaltaehkäisevää yhteistyötä   

Koonnut: Sanna-Mari Jokinen

Kaikki lähtee kotoa
Opas lapsuudenkodista itsenäistyvän nuoren asumisen tukemiseen

Koonnut: Sanna-Mari Jokinen

http://www.nal.fi/materiaalit/oppaat/
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Omaan kotiin – opas

Joka syksy ilmestyvä NALopas itsenäistymässä olevalle nuorelle.

Sisältää laajasti  ti etoa muun muassa näistä aiheista:
• vuokralla asumisesta asumisen pelisäännöistä ja 
• asumisen tukipalveluista
• työelämäti etoutt a.

Ohjaus ja opetustyöhön:

Tositarinoita asumisesta – tarinoita ja tehtäviä nuoren 
kanssa pohdittavaksi
htt p://www.nal.fi /materiaalit/koulutusmateriaalit/
Asumisen tositarinoita elävästä elämästä ammatti  laisille ohjaus 
ja opetustyöhön sekä itsenäistyvän nuoren kanssa läpi käytäväksi.

Tehtävät autt avat pohti maan asumisen riskejä ennaltaehkäiseväs
ti . Tehtävät on tarkoitett u keskustelun viritt äjiksi ja toimivat erilli
sinä tehtävinä yksilö ja ryhmätyöskentelyssä.

Asumisen ABC –kokonaisuus
htt p://www.nal.fi /asumisenabc/ 

Nuorille suunnatt u verkkokokonaisuus, jossa on paljon ti etoa 
omaan koti in muutosta, asumisesta ja taloudenhallinnasta sekä 
asumisen sanastoa. Sivuilta löytyy myös ”Oletko valmis?” testi  ja 
nuorten omia asumisen tarinoita.

 Sivustoilla on myös opett ajille ja ohjaajille suunnatt u opetuskoko
naisuus, joka sisältää koulutt ajan oppaan, opetusmateriaalin dioi
neen ja opetusvideoita. www.nal.fi /asumisenabc/koulutt ajalle/ 

  
 

1 
 

 
 

TOSITARINOITA ASUMISESTA  
Tarinoita ja tehtäviä nuorten kanssa pohdittavaksi 

http://www.nal.fi/materiaalit/koulutusmateriaalit/
http://www.nal.fi/asumisen-abc/
www.nal.fi/asumisen-abc/kouluttajalle
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06
Työvälineitä asumisen asioihin

EsiMErKKEjä ENNALTAEHKäisEVäN TyöN TOiMiNTAMALLEisTA:

Asumisen ilta vanhemmille ja nuorille 

”Asumisen ilta vanhemmille ja heidän itsenäistymässä oleville nuorilleen. Tar 
jolla tietoa asumisen ja talouden asioista sekä alueen matalan kynnyksen pal 
veluista nuorille. Keskusteleva tilaisuus, jossa tuetaan ja kannustetaan perheitä 
puhumaan arjen asioista, joita nuori tarvitsee onnistuakseen itsenäisessä asu 
misessa ja joita tulisi harjoitella ennen omaan kotiin muuttoa.”

Saatavilla tiivistelmä koonnissa Nuorten asumiseen liittyviä toimintamalleja ja 
materiaaleja osoitteessa: http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit

Nuorten asumiskurssi

”Asumiskurssilla läpikäydään asumiseen ja taloudenhallintaan liittyviä keskeisiä 
teemoja. Tavoitteena on parantaa nuorten asunnonsaantimahdollisuuksia, vah-
vistaa nuorten asumisen ja arjenhallinnan tietoja ja taitoja sekä vähentää ja en-
naltaehkäistä nuorten asunnottomuutta. Mallia on helppo levittää ja soveltaa 
erilaisiin toimintaympäristöihin sopivaksi.”

Toimintamalli saatavilla osoitteesta:  
http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit

Nuorisopalveluiden ja vuokranantajien yhteistyö nuoren asumisen 
turvaamisessa

”Malli kuvaa Oulun kaupungin nuorisopalveluiden ja alueen vuokranantajien 
välille rakennettua yhteistyötä tilanteessa, jossa tavallisen nuoren asumiseen 
alkaa heijastua merkkejä arjen tai elämänhallinnan ongelmista. Yhteistyön 
avulla tavoitetaan paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin liukumassa 
olevat nuoret sekä heille pystytään tarjoamaan tukea koko heidän elämäntilan 
teensa huomioiden.”

Toimintamalli saatavilla osoitteesta: 
http://www.nal. fi/materiaalit/toimintamallit

http://www.nal. fi/materiaalit/toimintamallit
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EsiMErKKEjä KOrjAAVAN TyöN TOiMiNTAMALLEisTA:

NALK-asumisvalmennuksen toimintamalli 

”Asumiskurssin Turussa toteutettu muoto, jonka tavoitteena on asuttaa asun-
nottomia nuoria tavallisiin kaupungin vuokraasuntoihin, vahvistaa nuorten 
asumistaitoja sekä parantaa nuorten edellytyksiä onnistua itsenäisessä asumi 
sessa. Kurssia koordinoi kaupungin asumis ja päihdepalvelut, ja sitä toteute-
taan monialaisena yhteistyönä asumisvalmennuksen ja nuorelle suunnatun yk-
silöllisen tuen keinoin. Mallia kehitetään jatkuvasti eteenpäin.”

Toimintamalli saatavilla osoitteesta: 
http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit

NAL-paikallisyhdistyksen, nuorisopalveluiden ja sosiaalityön yhteistyö 
asumisen ongelmatilanteissa

”Malli kuvaa Oulun kaupungissa toteutettavaa monialaista yhteistyötä tilan 
teissa, jossa nuorella on asumiseen tai arjessa pärjäämiseen liittyviä ongelmia 
ja pitempikestoista tuen tarvetta. Yhteistyön avulla varmistetaan, että nuoren 
asuminen onnistuu riittävän tuen ja seurannan avulla sekä ennaltaehkäistään 
nykyisten ongelmien paheneminen ja uusien muodostuminen.” 

Toimintamalli saatavilla osoitteesta: 
http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit

Työpajan ja asumispalveluiden yhteistyömalli

”Malli toimii valtakunnallisesti työpajojen, erityisesti starttivalmennuksen, työ 
kaluna. Mallissa on kuvattu, miten asumisteemaa käsitellään valmennusproses-
sin eri vaiheissa ja miten se kytkee työskentelyn monialaiseen verkostotyöhön.”

Saatavilla tiivistelmä koonnissa Nuorten asumiseen liittyviä toimintamalleja ja 
materiaaleja, sivu 13, osoitteessa: http://www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit
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Vinkkejä vaikuttamiseen 

Vaikuttaminen nuorten asumisen kysymyksiin paikallisesti ja alueellisesti on tärkeää, koska 
NAL-paikallisyhdistykset tuntevat parhaiten oman alueensa 

zz nuorten asumisen erityiskysymykset ja haasteet
zz nuorten asumisen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen liittyvät tarpeet
zz kunnalliset päätöksentekijät ja päätöksentekorakenteet

»zNAL-paikallisyhdistyksillä tulisi olla aktiivinen rooli nuorten asumisen asioihin 
vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa omalla alueellaan.

»zVaikuttamistoiminnan tuloksena NAL-paikallisyhdistysten tunnettuus ja näkyvyys 
alueella lisääntyvät. 

Vaikuttamisen keinot 

zz henkilökohtainen yhteydenpito kunnan päättäjiin ja asioita valmisteleviin virkamiehiin 
zz kannanoton tai lausunnon laatiminen asiaa valmistelevalle virkamiehelle tai toimielimelle
zz verkostoituminen ja yhteistyö nuorten arjen ja asumisen parissa toimivien tahojen kanssa
zz verkostotyö 
zz nuorten asumiseen liittyvien teemojen nostaminen julkiseen keskusteluun paikallis-

lehdistön ja sosiaalisen median kautta
zz seminaarien ja koulutusten järjestäminen
zz tapahtumien, tempausten ja kampanjoiden järjestäminen

Yhdistyksen sisällä: 

zz yhdistyksen aktiivinen ja päämäärätietoinen asennoituminen vaikuttamistoimintaan
zz yhdistyksen sisällä käyty keskustelu vaikuttamistoiminnan tavoitteista, toimenpiteistä ja 

tuloksista
zz vaikuttaminen osana yhdistyksen strategiaa
zz hallituksen tuki yhdistyksen työntekijöille vaikuttamistyön tekemiseen
zz viestittäminen kattojärjestölle valtakunnallisista nuorten asumiseen liittyvistä vaikuttamisen 

tarpeista

Vaikuttamisen kohteet 
zz kunnan päätöksenteko, päättäjät, virkamiehet
zz verkostot 
zz nuorten asumisen palvelut
zz kaavoitus- ja tonttipolitiikka 
zz julkinen keskustelu, suuri yleisö 
zz yhdistyksen myönteisen julkisuuskuvan rakentaminen

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012 – 2015)

Painamattomat lähteet: Sauli, Hanna: Kampanjasuunnitelman runko. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin 
järjestämä edunvalvonnan ja vaikuttamisen koulutuspäivä 4.11.2014.

Painetut lähteet: Ilvonen, Anne (2011): Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. OK-Opintokeskus. 

Vinkkejä vaikutt amiseen materiaalin tavoitt eena on tarjota ideoita ja 
apua erityisesti  NALpaikallisyhdistyksille ja muillekin toimijoille paikalli
sen ja alueellisen tason vaikutt amistoiminnan suunnitt eluun.
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Vaikuttamisen portaat                                                                                      

TAUSTA

TAVOITE

KEINOT

KOHDERYHMÄN 
MÄÄRITTELY

YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT

RESURSSIT

VASTUUNJAKO

AIKATAULU

TULOKSET

SEURANTA

Millaista vaikuttamista yhdistys 
on tähän mennessä tehnyt?

Mihin yhdistys haluaa vaikuttaa 
tässä kuussa / tänä vuonna / 
kuluvalla strategiakaudella? 

Miten vaikuttaminen toteutetaan? 
Millä keinolla tavoitteeseen 
päästään parhaiten?

Keneen halutaan 
vaikuttaa? Mikä on ensi-
sijainen kohde  r yhmä?

Mitkä ovat yhdistyksen 
vaikuttamis toiminnan kannalta 
tärkeimmät yhteis työtahot? 
Miten yhteistyötä ylläpidetään? 

Kuinka paljon yhdistyksellä on 
rahaa käytettävissä vaikuttamis-
toimintaan? Mistä voisi hakea 
lisä rahoitusta? Ovatko tavoitteet 
realistisia resursseihin nähden?

Miten yhdistyksessä jaetaan 
vastuut  vaikuttamis-
toiminnan toteutuksessa? 

Milloin on paras ajankohta 
vaikuttaa? Missä aikataulussa on 
mahdollista päästä toivottuihin 
tuloksiin? 

Mitä tuloksia vaikuttamis-
toiminnalta odotetaan? 
Ovatko tulokset realistisia?  

Miten tulosten saavuttamista 
seurataan? Tarvitaanko 
jatkotoimenpiteitä?  

Paikallisyhdistyksen suunnitelma
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07
Terveisiä kriittiseltä ystävältä  

– arvioinnin näkemykset työn jatkamiseksi

 Tutkimus ja Kehitys Ajatustalo Oy, Tom Tarvainen ja Antti Pelto-Huikko

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy 
hanketta siitä näkökulmasta, millaisia oppeja ja kehittämiseväitä hanke tarjoaa 
työn jatkamiseen tulevaisuudessa. Kirjoituksen otsikko on Terveisiä kriittiseltä 
ystävältä, sillä Ajatustalon tehtävänä on ollut toimia paitsi hankkeen itsearvi 
oinnin tukena, myös sen sparraajana ja haastajana. Tämä johdannosta ja varsi 
naiseen asiaan. Mitä siis pitäisi tehdä seuraavaksi? Ehdotukset esitetään kah-
deksan havainnon muodossa.

Havainto 1:  
Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy on määriteltävä tarkemmin

On helppoa puhua ennaltaehkäisystä ja sen tärkeydestä, mutta mitä sillä tark 
kaan ottaen tarkoitetaan? Mitä ennaltaehkäisy on asumisen toimijoiden tekoi 
na? Kun asumisen toimijat ennaltaehkäisevät, mitä he silloin tekevät? Mihin 
aika, osaaminen ja resurssit käytetään? Nuorten tukemisessa ja palveluissa en-
naltaehkäisy hajoaa lukuisiksi erilaisiksi toimenpiteiksi, ja sen nimissä oikeute-
taan kaikki tekeminen. Asumisen toimijoiden näkökulmasta ennaltaehkäisy-
työssä olisi viisasta määritellä riittävän laajat teemakokonaisuudet, joihin myös 
panostetaan pitkäjänteisesti.

Havainto 2:  
Otetaan hyvät mallit käyttöön eikä aloiteta pyörän keksimistä uudelleen

Hankkeessa on kehitetty erinomaisia malleja nuorten asunnottomuuden ennal 
taehkäisemiseksi sekä asunnottomien nuorten saamiseksi vuokraasuntoihin. 
Malleista on tehty oppaita ja prosessikuvauksia, joiden avulla työ saadaan käyn-
tiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Nyt on syvennettävä työtä, joka eri puolel-
la Suomea on aloitettu. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta lupaavat mallit ovat nii-
tä, joiden avulla tavoitetaan koko ikäluokat. Siksi työtä koulujen, oppilaitosten 
ja puolustusvoimien kanssa on jatkettava.
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Havainto 3:  
Hyvien mallien jalkauttamiseen tarvitaan Nuorisoasuntoliiton 
paikallisyhdistysten työpanos

Paikallisyhdistykset ovat avaintoimijoita valtakunnallisessa hankkeessa kehi 
tettyjen toimintamallien ja uudenlaisten palvelujen käyttöönoton kannalta. Il 
man paikallisyhdistysten aktiivista toimintaa mallit jäävät hyllyyn pölyttymään. 
Paikallisyhdistysten toimintaa mallien käyttöönottajana voidaan tukea monin 
tavoin. Nuorisoasuntoliitto voisi esimerkiksi organisoida nuorten asunnotto 
muuden ennaltaehkäisyn kehittäjäpoolit. Paikallisyhdistykset kokoontuisivat 
kehittäjäpooleihin säännöllisin väliajoin, ja niissä jatkettaisiin mallien yhteiske 
hittämistä. Kehittäjäpooleissa voitaisiin ideoida myös uusia tulevaisuuden rat 
kaisuja nuorten asunnottomuuden nujertamiseksi.

Havainto 4:  
Hyvien mallien levittämiseen ja vakinaistamiseen tarvitaan lisää 
keinoja, muskeleita ja systemaattisuutta
Valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ja ohjelmissa unohdetaan herkästi, 
että uusien toimintamallien ja palveluiden kehittäminen, levittäminen ja vaki 
naistaminen ovat kolme eri prosessia, jotka vaativat erilaista osaamista. Pää-
paino on usein toimintamallien ja palvelujen suunnittelussa, kun taas levittä-
miseen ja vakinaistamiseen keskitytään loppuvaiheessa, jos aikaa jää. Voidaan 
sanoa, että tehokkaiden mallien levittämiseen ja vakinaistamiseen ei suhtau-
duta tarpeeksi kunnianhimoisesti. Levittämisen taktiikkoja ja siihen tarvittavia 
areenoita ei ole tarpeeksi mietitty. Työhön tarvittaisiin myös paljon enemmän 
päättäjien ja johtajien tukea. Jos tuotekehityksen kaikki vaiheet eivät ole kun-
nossa, tehokkaatkin ratkaisut uhkaavat jäädä prototyypeiksi tai ensimmäisen 
vaiheen suunnitelmiksi.

Havainto 5:  
Nuorten asumistieto on kytkettävä muuhun kasvu- ja elinolotietoon 
sekä tietojohtamiseen
Hanke on osoittanut, että asumisen toimijat tuottavat runsaasti uutta, olennais-
ta ja usein kokemusperäistä tietoa nuorista ja nuoruuden eri ilmiöistä asumisen 
näkökulmasta. Tämä tieto on yhdistettävä muuhun tietovarantoon. Kunnissa 
lakisääteiset nuorten ohjaus ja palveluverkostot kokoavat tietoa nuorten kas-
vu ja elinoloista ja johtavat paikallista nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmissa tarkastellaan niin ikään nuorten elinympäristöjä ko-
konaisuutena. On rakennettava menettelyt, joilla asumisen asiat saadaan sään-
nöllisemmin nuorten ohjaus ja palveluverkostojen käsittelyyn sekä liitetyksi 
hyvinvointikertomuksiin. Samalla järjestöjen erityisasiantuntemus ja syvä asi-
akasymmärrys saadaan kuntien käyttöön. Nuorten asumista koskeva tieto olisi 
jatkossa liitettävä myös kansallisiin tietokantoihin (THL, Tilastokeskus, Kela). 
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Havainto 6:  
järjestöjen ja kuntien on terävöitettävä muutakin yhteistyötään nuorten 
asumisen asioissa
Sosiaali ja terveysalan järjestöt ovat soteratkaisun myötä yhä keskeisempiä 
hyvinvoinnin tekijöitä kunnissa. Myös asumisen parissa toimivien järjestöjen 
on lähdettävä aktiivisesti kehittämään kumppanuuskäytäntöjä kuntien kanssa. 
Nuorten elinolojen yhteinen kokoaminen, käsittely ja tulkinta olisi tietojohta 
misen saralla hyvä avaus. Sen jälkeen tarvitaan yhteiseen tietoon perustuvaa 
palvelujen yhteissuunnittelua ja yhteensovittamista. Hankkeen kokemukset 
osoittavat, että nuorten parissa toimivat kuntien avainverkostot löytyvät suh 
teellisen helposti, ja niihin on mahdollista rakentaa hyvät yhteydet. Yhteistyön 
ideaa ja tarkoitusta on kuitenkin mietittävä ja jalostettava paljon nykyistä enem-
män.

Havainto 7:  
Asumisen toimijoiden, Ohjaamojen ja muiden matalan kynnyksen 
keskusten yhteistyö on rakennettava saumattomaksi
Suomessa on meneillään kehityskulku, jossa nuorten sektoroituneita ja pirs 
taloituneita palveluja ollaan yhdistämässä laajemmiksi, matalan kynnyksen 
kokonaisuuksiksi. Asumisen toimijoiden näkökulmasta tällaisia tärkeitä uusia 
matalan kynnyksen palveluja ovat esimerkiksi maassa leviävät Ohjaamot ja Va-
mostoiminta. Nyt on ratkaistava kysymys, kuinka asumisen palvelut liitetään 
yhteen matalan kynnyksen keskusten kanssa.

Havainto 8:  
Aluetyö tuottaa tuloksia, mutta siihen tarvitaan lisää 
suunnitelmallisuutta
Viimeinen havainto koskee Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhank 
keen työmenetelmää, aluetyötä. Sen ytimessä ovat olleet aluekoordinaattorit, 
jotka ovat työskennelleet omissa vastuukaupungeissaan. Toiminta on kattanut 
kymmenen suurinta asunnottomuuskaupunkia, eli maantieteellinen peitto on 
ollut hyvin laaja. Koordinaattorit ovat tuottaneet hyvää yleistietoa ja selkeät 
katsaukset kohdekaupunkien asunnottomuustyön tilasta. Rajoitteena on ollut 
työskentelyn yleisluontoisuus ja sirpaleisuus, jotka ovat seurauksia siitä, että 
yhden työntekijän työpanos jakautuu useassa suuressa kaupungissa työskente 
lyyn. Jatkoa ajatellen koordinaattoreiden tehtäväkuvat voidaan kirjata vieläkin 
tarkemmiksi ja koordinaattoreiden työtä ohjaamaan voidaan suunnitella vielä 
kin strukturoidummat rakenteet.
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Hankkeen loppupuolella aluekoordinaattoreiden tehtäväkuvaa laajennettiin 
siten, että kukin koordinaattori sai oman asumiseen liittyvän sisältöalueensa. 
Nämä sisältöalueet olivat 1. Tiedotus, edunvalvonta ja vaikuttaminen, 2. Ver-
kostotyön kehittäminen nuorten asumisen tukena, 3. Mallinnukset ja koulu-
tukset nuorten asumisen ongelmien ennaltaehkäisyssä sekä 4. Oppilaitos ja 
puolustusvoimayhteistyö asumisen osaamisen jakamisessa. Sisältöalueisiin pe 
rustuva työskentelytapa oli hankkeelta oivallinen ratkaisu. Vaikka se käynnistet-
tiin aika myöhään, sen avulla saatiin toimintaan uudenlaista syvyyttä.
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Hankkeen työntekijät

Projektipäälliköt (1hlö): 

Jyrki Malinen 6/2014 – 3/2016 

Kaisa Tuuteri 10/2012 – 6/2014 

Mira Erikson 2 – 9/2012 

Sari Timonen 1 – 2/2012 

Projektikoordinaattorit (1hlö): 

SannaMari Jokinen 9/2013 – 3/2016 

Maija Liankka 4 – 5/2013 

Kaisa Tuuteri 2/2012 – 2/2013 

Aluekoordinaattorit (4hlöä): 

Annastiina Jansen 1/2013 – 12/2015 

Inka Talvitie 9/2013 – 9/2015 

Hilkka Mäkinen 7/2012 – 7/2015 

Niina Kaksonen 3/2012 – 7/2015 

SannaMari Jokinen 3/2012 – 8/2013

Susanna Raivio 4 – 10/2012 

Reija Portti 4 – 7/2012 
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Hankkeen tavoitteet hankesuunnitelman 31.5.2011 mukaan

Hankkeen konkreettinen päätavoite

Päämääränä on nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy.

Tavoitteet on jaettu toiminnallisiin ja määrällisiin tavoitteisiin.

Toiminnallisia tavoitteita ovat 

• Nuorten asunnottomuuden ehkäisytyössä syntyvien innovaatioiden esiin 
nostaminen ja levittäminen

• Monialaisen palvelukokonaisuuden alueellinen toteuttaminen siten, että 
alueellisesti luodaan verkostoja ja toimintamalleja, joiden avulla käytännön 
toimintamallia levitetään ja turvataan toiminnan jatkuvuus luomalla raken-
teet 

• Nuorten asunnottomuuden erityiskysymysten sekä ennaltaehkäisevän 
työn merkityksen esiin nostaminen

• Kuntatason hallintoon ja rakenteisiin vaikuttaminen siten, että kunta tukisi 
monialaista lähestymistapaa huomioiden kolmannen sektorin osallisuus ja 
mahdolliset uudenlaiset tavat organisoida nuorten palveluiden toteutta-
mista (kustannus ja toiminnallisen tehokkuuden esiin tuominen) 

• Nuorten asumisen turvaaminen ja edistäminen monialaisessa yhteistyössä 
ja panoksen näkyminen kuntien strategiassa

Määrällisiä tavoitteita ovat

• Hankekaudella 600 nuorisoasuntoa lisää ja asunnottomuutta ennaltaehkäi-
seviä palveluita vähintään 500 nuorelle

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

• Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat osaprojektien toimijat

• Varsinaisina hyödynsaajina ovat 16 – 25vuotiaat itsenäisen asumisen aloit-
tamiseen sekä arjen hallinnan vahvistamiseen tukea tarvitsevat ja asumi-
sessaan kriisiytyneet nuoret
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Projektilla tavoiteltavat tuotokset ja tulokset

• Innovaatiot ja monialaiset toimintamallit kuvataan ja niitä levitetään alu-
eellisesti sekä kansallisella tasolla

• Monialaisia verkostoja ja verkostofoorumeita on muodostettu

• Verkostotyöllä ja monialaisten toimintamallien avulla on nuorten asunnot-
tomuuteen johtavia polkuja saatu tukittua

• Työntekijöiden osaaminen on vahvistunut kohderyhmän palveluiden järjes-
tämiseksi

• Ennaltaehkäisevään työhön on osoitettu resursseja kaupungeilta ja valtiolta

Projektilla tavoiteltavat vaikutukset

• Pidemmän aikavälin vaikutuksiksi tavoitellaan sitä, ettei uusia asunnotto-
mia nuoria tule lisää ja että ennaltaehkäisevän työn merkitys nuorten itse-
näistymistä ja osallisuutta lisäävänä tekijänä tunnistetaan ja tunnustetaan

Projektin tulosten ja kokemusten hyödyntäminen projektin päättymisen 
jälkeen

• Tavoitteena on luoda hankkeen aikana sellaisia monialaisia verkostoja ja 
työmenetelmien levittämisen tapoja, joilla turvataan hyvien käytäntöjen 
leviäminen edelleen nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy-
työssä
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OLISINPA
 kotona
Nuorten asunnottomuuden 

ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) 
tuotokset ja opit

Jos eläisit kaduilla, nukkuisit rappukäytävissä 
tai toisten nurkissa, mitä kokisit ja tuntisit? 

Mistä unelmoisit? 

Suomessa on tänään yli 2 000 asunnotonta nuorta. Asunnott omuus ei ole 
nuorten valinta. Jokaista heistä voidaan autt aa vielä tänään. Joskus pienikin 
apu riitt ää.

Valtakunnallisessa Nuorten asunnott omuuden ennaltaehkäisyhankkeessa 
on neljän vuoden ajan etsitt y keinoja asunnott omuusongelman nujertami-
seen. Hankkeen aikana suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa on kohdatt u 
kymmeniä verkostoja ja organisaati oita sekä satoja nuorten parissa toimivia 
ammatti  laisia.

Kohtaamisten viesti  on selvä. Nuorille tarvitaan lisää vuokra-asuntoja. Asun-
non saannin esteitä on purett ava. Nuorten ikäluokkia kokoavien tahojen – 
koulut ja oppilaitokset – on kytkett ävä asumisen asiat paremmin työhönsä. 
Nuorten arjessa pärjäämiseen on panostett ava enemmän, kyse ei ole suo-
ritt amisen vaan elämisen taidoista. Päätt äjillä on vastuu asumisasiat huo-
mioivan palvelujärjestelmän kokonaiskehitt ämisestä ja siitä, ett ä nuoret 
osallistetaan ja tulevat kuulluksi heitä koskevia palveluita suunniteltaessa ja 
toteutett aessa.

Julkaisua voi suositella kunnille, järjestöille, asumisen eri toimijoille, nuo-
risopalveluiden lainsäätäjille ja rahoitt ajille sekä ti etysti  nuorille ja heidän 
läheisilleen. Julkaisu tarjoaa selkeitä ja helppoja työkaluja sekä materiaalia 
kaikkien kohderyhmien käytt öön.
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