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Tiivistelmä
PAAVO Verkostokehittäjät -hanke toteutettiin osana hallituksen Pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelmaa 2012-2015 (PAAVO 2) vuosina 2013-2015. Yhteishankkeessa olivat mukana Y-Säätiö vastaten hankkeen käytännön toteutuksesta, kumppaneinaan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry sekä Rauman Seudun Katulähetys. Hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella.
Hankkeen keskeisenä päämääränä oli järjestöjen roolin vahvistaminen asunnottomien palvelujen kehittämisessä sekä suomalaisen asunto ensin -periaatteen kirkastaminen ja vakiinnuttaminen palvelujen käytännön toteutuksessa. Tavoitteena oli myös luoda asunnottomien palvelujen kehittämiseen verkostomainen yhteistyörakenne. Oli tärkeää, että hanke oli avoin
kaikille asunnottomuustyön toimijoille ja että osallistuminen oli toimijoita yhteen kokoavaa ja
kirkasti ohjelman päämääriä laajasti yhteiseksi tavoitteeksi kehittämistyön avulla.
Verkostokehittäjien pääasiallinen toimintamuoto on ollut asunnottomuustyötä tekevien tahojen yhteinen kehittämistyö, jossa mahdollistui oppiminen ja tiedon jakaminen. Tämä on toteutunut järjestämällä valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuspäiviä, seminaareja,
kehittämispilotteja ja tutustumiskäyntejä. Kaikki tilaisuudet ovat järjestetty yhdessä lukuisien
yhteistyökumppanien kanssa. Näin on saatu jaettua parhaita käytäntöjä sekä päästy luomaan
yhteiskehittämisen rakenteita. Keskeistä laajan osallistujakunnan lisäksi on ollut tiivis yhteistyö ohjelmajohdon sekä kuntien ja järjestöjen kanssa.
Hankkeen aikana erilaisia tapahtumia oli 39 kpl, joihin osallistui lähes tuhat eri henkilöä (osallistumiskertoja oli 1943). Tilaisuuksiin osallistujilta kootuissa palautteissa kiiteltiin uusia yhteistyömahdollisuuksia, työmalleja, näkökulmia ja ammatti-identiteetin pohdintaa. Työntekijöiden verkostoituminen ja työssä jaksaminen nostettiin tärkeäksi. Keskeiset koulutusteemat
ovat olleet vuokra-asumisen lainsäädäntö, turvallisuus, uudistuva ammatillisuus ja verkostoyhteistyö, sekä arviointi. Erityisesti juridisten kysymysten käsittelyä on pyydetty toistuvasti.
Motivointi, kuntouttavan työotteen eri muodot, yhteisön hyödyntäminen sekä toisen ihmisen
kotona tehtävän tukityön kysymykset ovat myös olleet ajankohtaisia. Hankkeen ehdoton vahvuus on ollut taustayhteisöjen varaukseton sitoutuminen oman asiantuntemuksensa avoimeen jakamiseen.
Hankkeen tavoitelluista vaikutuksista voidaan arvioida saavutetun tärkeimmät eli yhteinen,
sektori- ja aluerajat ylittävä valtakunnallinen kehittämistyötä koordinoiva rakenne asunnottomuustyöhön, asukas- ja asiakastyötä tekevien ammattilaisten jatkuva oman ammatillisuuden ja laadukkaiden palvelujen kehittäminen, sekä (entisten) asunnottomien osallisuuden
esiin nostaminen asunnottomien palvelujen kehittämistyössä.
Systemaattinen palautteen keruu ja analysointi on ollut osa hanketoteutusta. Palautteiden
perusteella yksittäisiä tapahtumia on jatkuvasti kehitetty. Palautteet ovat olleet avainasemassa myös arvioitaessa koko hankkeen merkitystä. Yhteenvetona tästä todettiin, että valtakunnallisesti kehittämistyötä koordinoiva työ on tarpeen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn
toimenpideohjelmaa (2016-2019) suunniteltaessa Verkostokehittäjien Ray:n avustama jatkohanke suunniteltiin ja käynnistettiin ohjelman yhteiskehittämisen alustaksi. Verkostokehittäjät-hanke jatkaa Y-Säätiöön sijoittuneena samoin rakentein kuin aiempi hanke.
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Loppuraportti: PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 -hanke
1 Hankkeen tausta
Kehittämishanke toteutettiin kiinteässä yhteistyössä ja osana hallituksen
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2013 -2015 PAAVO 2 – ohjelmatoteutusta.
PAAVO 1:n aikana 2008-2011 ohjelmassa oli mukana kehittämistyö aluksi kehittäjäverkostoina
ja sittemmin Nimi ovessa-hankkeessa. Tämän aiemman kehittämistyön jatkumona ja
laajempana suunniteltiin Verkostokehittäjät-hanke. Hanke oli osa pitkäaikaisasunnottomuuden
vähentämisohjelma PAAVO II:n toteutusta. Hankkeessa nähtiin tärkeänä koota yhteen eri
sektoreiden (valtio, kunnat, järjestöt, yksityinen) ja eri tasojen (hallinnosta suorittavaan työhön)
ja entisten asunnottomien panos osana PAAVO-ohjelman kehittämistyötä. Oli tärkeää, että
kaikki halukkaat pääsisivät mukaan ja osallistuminen olisi toimijoita yhteen kokoavaa ja
kirkastaisi ohjelman päämääriä laajasti yhteiseksi tavoitteeksi kehittämistyön avulla. Hankkeen
keskeisenä päämääränä oli järjestöjen roolin vahvistaminen asunnottomien palvelujen kehittämisessä sekä suomalaisen asunto ensin -periaatteen kirkastaminen ja vakiinnuttaminen palvelujen käytännön toteutuksessa. Tavoitteena oli myös luoda asunnottomien palvelujen kehittämiseen verkostomainen yhteistyörakenne.
Hankkeen päätavoitteiksi asetetiin seuraavat:
1. Hanke edistää merkittävällä tavalla PAAVO-ohjelman tavoitteen toteuttamista eli
pitkäaikaisasunnottomuuden poistamista vuoden 2015 loppuun mennessä
2. Hankkeella tuetaan ja edistetään asunnottomien palvelujärjestelmän paradigman muutosta
Asunto ensin-periaatteen mukaiseksi.
3. Hankkeella vakiinnutetaan asunnottomien osallisuus ja kokemusasiantuntijuuden
hyödyntäminen asunnottomien palvelujen kehittämisessä
4. Hankkeella luodaan asunnottomien palveluihin liittyvä pysyvä järjestöjen ja kuntien
kehittämistyön yhteistyörakenne. Malli on hyödynnettävissä myös muussa järjestöjen ja
kuntien yhteistyössä.
Verkostokehittäjien pääasiallinen toimintamuoto on ollut asunnottomuustyötä tekevien tahojen yhteinen ja yhdessä tehty kehittämistyö mahdollistamalla oppiminen ja tiedon jakaminen.
Tämä on toteutunut järjestämällä valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuspäiviä, seminaareja, kehittämispilotteja ja tutustumiskäyntejä. Tapahtumat ovat aina järjestetty yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että kumppanit ovat olleet suunnittelemassa tilaisuuksia ja tuoneet oman asiantuntemuksensa niiden sisältöön. Kumppanit ovat myös auttaneet alustajien
hankkimisessa sekä tuoneet mukaan kokemusasiantuntijoiden panoksen. Alueellisiin tilaisuuksiin on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman kattava paikallisten toimijoiden edustus. Näin
on tuettu alueellisen verkostoyhteistyön vahvistumista. Tilaisuuksista ja työmuodoista on kysytty osallistujilta palaute, joka on ohjannut hanketyön ja koulutusten sisältöjä ja muotoja. Asunto
ensin -periaatteen soveltaminen on tuonut työntekijöille uusia ammattitaitovaatimuksia. Siksi
on ollut tärkeää valita arjessa ajankohtaisia aiheita ja tarjota foorumi osallistujien keskinäiselle
tiedon ja kokemuksen jakamiselle.

2 Hankkeen taustayhteisöt ja rahoitus
PAAVO Verkostokehittäjät kumppanuushankkeessa sopimuksellisiksi yhteistyötahoiksi sitoutuivat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Rauman Seudun Katulähetys ry ja Sininauhasäätiö. Kukin kumppani on vastannut teemallisesta vastuualueestaan,
sekä hankkeen aikana organisaatioissa syntyneen kehittämistyön levittämisestä seuraavasti:
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Y-Säätiö: hajasijoitettu asuntokanta, asuntovuokraus, hankkeen koordinointivastuu
Vva ry: asukasosallisuus suunnittelussa ja toteutuksessa
RSKL: kotiin saatava tuki, asumispolku
HDL: yhteisöllisyys, ympäristötyö ja uudistuva ammatillisuus
Sininauhasäätiö: vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien kuntouttava asuminen

Raha-automaattiyhdistys myönsi hankkeelle C-projektiavustuksen vuosille 2013 – 2015. Avustus kattaa projektin kulut 100%:sti ja se on jakautunut hankevuosille seuraavasti:
2013: 155 000 euroa
2014: 168 000 euroa
2015: 168 000 euroa
3 Hankeorganisaatio ja verkostoyhteistyön rakenne
Hankkeen johtoryhmään koottiin edustajat hankekumppaneista ja PAAVO-ohjelmajohdosta.
Johtoryhmässä ovat toimineet
puheenjohtaja: toimitusjohtaja Juha Kaakinen, Y-Säätiö
muut jäsenet:
toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi (2015), palvelujohtaja Maritta Matintalo (2013-2015),
Sininauhasäätiö
toiminnanjohtaja Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa ry
palvelualuejohtaja Heli Alkila (2015),diakoniajohtaja Jarmo Kökkö (2013-2015), Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiö
toiminnanjohtaja Janne Rantala, Rauman Seudun Katulähetys ry
erityisasiantuntija Peter Fredriksson, ympäristöministeriö
PAAVO-ohjelmajohtaja Jari Karppinen
Hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmänä toimi suppea PAAVO -ohjausryhmä, joka kokoontui
kuukausittain. Kokouksissa Verkostokehittäjät -hankkeen asiat ovat esillä yhtenä
kokousasiana.
Hankkeen kahteen asiantuntijatiimiin on kutsuttu edustajat sekä hankekumppaneista että
aiesopimuskaupungeista:
1) Pieni asiantuntijatiimi koostuu sopimuksellisista hankekumppaneista.
Tiimi roolina on ollut jäsentää, konkretisoida ja syventää hankekumppaneiden omaa roolia vastuuteemojen osalta hanketoteutuksessa erityisesti koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen jäsenet tuovat järjestönsä asiantuntijayhteydet laajemmin tilaisuuksiin.
2) Laaja asiantuntijatiimi koostuu pienestä asiantuntijatiimistä, PAAVO aiesopimuskaupunkien osoittamista edustajista sekä muista asumisen ja asunnottomuuden erityiskysymyksiä tuntevista toimijoista. Varsinaisten kaupunkien osoittamien edustajien lisäksi mukaan kutsuttiin mm. Helsingin kaupungin asumisneuvonta ja Hietaniemen
palvelukeskus, Rikosseuraamuslaitos sekä useita järjestöjä kuten Pelastusarmeija, Suomen
Pakolaisapu, Nuorisoasuntoliitto/Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke, Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits ja Espoon järjestöjen yhteisön Voimanpesä -hanke.
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Laajan asiantuntijatiimin roolina on ollut hankkeen käytännön toteutuksen tukeminen. Laaja
tiimi työstää ja kehittää konkreettisia toimintamalleja ja työvälineitä jaettavaksi hankkeen järjestämillä oppimisen foorumeilla. Laajan tiimin työssä painottuu eri sektoreiden tuoma näkemys asunnottomuustyössä sekä mahdollisuus vakiinnuttaa toimintoja. Lisäksi monialaisessa
verkostossa rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja työstetään asunto ensin -periaatteen mukaisen asumisen kysymyksiä. Laajan asiantuntijatiimin kaupunkiedustajat ovat osallistuneet
hankkeen tilaisuuksien organisoitiin omissa kaupungeissaan.
Laajassa asiantuntijatiimissä on ollut yli kolmekymmentä jäsentä (+hankkeen projektipäällikkö
ja hankekoordinaattori). PAAVO -ohjelmajohtaja on osallistunut molempien tiimien työskentelyyn. Työkokouksissa on luotu Verkostokehittäjien koulutuskokonaisuus –paketti, suunniteltu hajautetun asumisen tukimallien pilottityöskentelyä ja asunnottomuustyön jatkoa (Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma) nk. AUNE -työpaperin valmistelun pohjalta sekä kehitetty yhtenäisten asumisen onnistumisen arviointimenetelmiä niin asiakaskohtaisesti kuin ohjelman tasollakin.
Hankehenkilökunta
Hankkeen projektipäällikkönä on ollut Sari Timonen ja hankekoordinaattorina Taina Hytönen,
molemmat Y-Säätiöstä.
Hankekoordinaatio
Verkostokehittäjät on koostunut lukuisista yhteistyökumppaneista. Työtä on koordinoitu YSäätiön johtamassa hankkeessa ja tiiviissä yhteistyössä ohjelmajohdon kanssa. Koordinaation
rakennetta on hahmotettu seuraavassa kuviossa:

4 Hankkeen toimintamuodot
Hankkeen konkreettinen toiminta on toteutettu koulutuksin ja seminaarein, tietyn toiminnan
kehittämispilottityöskentelyin, tiedon kokoamisen ja välittämisen keinoin sekä kansainvälisten yhteyksien avulla.
Verkostokehittäjien keskeinen toimintamuoto on ollut asunnottomuustyötä tekevien tahojen
yhteisen oppimisen ja tiedon jakamisen mahdollistaminen. Tämä on toteutunut järjestämällä
valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuspäiviä ja seminaareja. Tapahtumat on järjestetty aina yhteistyökumppanien kanssa siten, että kumppanit ovat suunnittelemassa ja or-
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ganisoimassa tilaisuuksia ja tuovat oman asiantuntijuutensa tilaisuuden sisältöön. Kumppanit
ovat myös auttaneet alustajien hankkimisessa sekä tuoneet mukaan kokemusasiantuntijoiden
panoksen.
Tilaisuudet ovat olleet osallistujille maksuttomia, mikä onkin ollut palautteiden perusteella
tärkeää. Tilaisuudet ovat olleet myös avoimia kaikille asunnottomuustyötä tekeville, ei vain
PAAVO-ohjelmassa oleville tahoille. Jokaisen tapahtuman jälkeen pyydettävässä palautteessa
kysytään arviota siitä, kuinka tilaisuus on vastannut odotuksiin ja mitä osallistujat saivat
omaan työhönsä ja työyhteisöön vietäväksi. Lisäksi pyydetään toiveita tärkeiksi koetuista aiheista tulevia tapahtumia ajatellen. Palautteissa pyydetään numeerista ja sanallista arviointia.
Kaikkien tilaisuuksien palautteiden keskiarvo on 3,9 asteikolla heikko 1- erinomainen 5. Tavoitekeskiarvo on vähintään 3,5. Tilaisuudet ovat pääosin olleet täynnä, tilojen koko on osin rajoittanut osallistujien määrää. Myös kiristynyt taloustilanne on paikoitellen heikentänyt halukkaiden mahdollisuuksia osallistua yhteiseen kehittämistyöhön.
Seuraavassa taulukossa on toimintamuodot esitelty lyhyesti:

Tilaisuuksiin osallistujilta kootuissa palautteissa on kiitetty uusia yhteistyömahdollisuuksia,
työmalleja, näkökulmia ja ammatti-identiteetin pohdintaa. Työntekijöiden verkostoituminen ja työssä jaksaminen on nähty tärkeäksi. Keskeiset koulutusteemat ovat olleet vuokraasumisen lainsäädäntö, turvallisuus, uudistuva ammatillisuus ja verkostoyhteistyö, sekä
arviointi. Erityisesti juridisten kysymysten käsittelyä on pyydetty toistuvasti. Motivointi,
kuntouttavan työotteen eri muodot, yhteisön hyödyntäminen sekä toisen ihmisen kotona
tehtävän tukityön kysymykset ovat myös olleet ajankohtaisia. Hankkeen ehdoton vahvuus
on ollut taustayhteisöjen varaukseton sitoutuminen oman asiantuntemuksensa avoimeen
jakamiseen.
Koko hankeaikana on järjestetty yhteensä 39 koulutustilaisuutta tai seminaaria. Niihin on
osallistunut yhteensä 963 eri henkilöä edustaen laajasti asumispalvelujen henkilökuntaa sekä johtoa niin järjestöistä, muita palveluntuottajista kuin kaupungeistakin. Myös entisiä
asunnottomia ja kokemusasiantuntijoita on saatu mukaan alustajiksi ja osallistujiksi. Osallistumisia (osallistumiskertoja) on ollut yhteensä 1943. Tapahtumien järjestämistä on koordi-
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noinut Verkostokehittäjien pieni asiantuntijatiimi. Yhteistyössä laajan asiantuntijatiimin ja
PAAVO-ohjelmajohdon kanssa on kehitetty myös seurantaväline koko ohjelman tuloksellisuuden arviointia varten. Vuosittain Webropol -kyselyllä koottavan aineiston avulla on kyetty seuraamaan asuttamista sekä asumisen ja tuen onnistumista. Samoin kaupungeilta on
koottu yhteenvetotietoa vuosittaisilla seurannoilla.
Verkostokehittäjien 2013-2015 toimintamuotojen määrällinen tieto esitetään tiivistetysti
seuraavassa taulukossa:

Toiminnan myötä kahden ensimmäisen hankevuoden aikana hahmottui laajan
kehittämiskoordinaation toimintamalli ja rakenne, joka on kuvattu vuonna 2015 (liite 1).
Mallia on hyödynnetään jatkossa AUNE -asunnottomuusohjelmaan sisältyvässä
kehittämistyössä. Olennaista mallissa ovat rakenteet, joissa hankekumppanit ja muut
yhteistyökumppanit saadaan osallistettua hanketoteutukseen ja kehittämistyöhön
(asiantuntijatiimit ja pilottiryhmät).
Tärkeäksi konkreettisen uuden metelmän tai työvälineen luomisessa ja levittämisessä ovat
osoittautuneet kehittämistyöpajat ja pilottityöskentely. Näissä tilaisuuksissa osallistujina on
ollut järjestöjen ja kaupunkien sekä valtion työntekijöitä ja johdon edustajia. Tällä
kokoonpanolla on päästy aitoon dialogiin kehittämisen tarpeista, löydetty yhteinen näkemys
ja saatu haasteita ratkaistua. Tuotoksena on hyvin konkreettisia monialaisesti ja ylisektorisesti
toimivia työmenetelmiä ja välineitä, kuten liikkuvan tuen mallit, asumisneuvonnan rakenteet,
arviointimenetelmät ja ohjelmatason dokumentointi. Hankkeen aikana tärkein havainto on
ollut se, että yhteiset oppimisen foorumit ovat keskeisiä työn sisältöjen kehittämisen
moottoreita sekä osaamisen jakamisen välineitä valtakunnallisesti. Osaavien alustajien ohella
tilaisuuksien tärkeäksi anniksi on palautteissa nostettu yhteinen keskustelu ja
verkostoituminen. Uuden työotteen sisäistäminen ja toimintakäytäntöjen löytäminen on
selvästi vaatinut yhteistä pohdintaa. Tämä Helsingin Diakonissalaitoksen uudistuvaksi
ammatillisuudeksi nimittämä työskentelyote onkin muodostunut käsitteeksi, jota olemme
myös yhteisissä tilaisuuksissa usein käsitelleet. Tästäkin syystä työntekijöiden osallisuus
kehittämistyössä on ollut tärkeää.
Hankkeen taustaorganisaatioita edustavan pienen asiantuntijatiimin jäsenten palautteen
mukaan koulutukset ovat olleet avainasemassa siinä, että asunto ensin -periaatteen
mukainen työ on lähtenyt kehittymään sisällöllisesti ja tämä työ on palvellut koko alaa.
Projektin johtoryhmän palautteen mukaan hankkeen keskeinen vahvuus on ollut kattava
yhteistyöverkosto. Näin kehittämistyöhön on saatu eri sektoreiden, sekä kansallisten ja
kansainvälisten toimijoiden monipuolinen osaaminen. Käytetyt menetelmät ovat tukeneet
vertaisoppimista ja juurruttamisen näkökulma on huomioitu hyvin. Myös hankkeen laajan
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asiantuntijatiimin arvion mukaan keskeistä on ollut valtakunnallisen yhteisen oppimisen
mahdollistaminen. Arviointi, vaikutusten mittaaminen ja tiedon välittäminen ovat tärkeitä.
Toiveena tuleviin koulutuksiin oli myös johtamiseen ja palvelujen hankintaan liittyviä
teemoja.
Asuntoensin.fi ja housingfirst.fi -sivujen lisäksi tiedottamisen tärkeä kanava ovat olleet
sähköpostitse parin kuukauden välein lähetetyt tiedotteet. Nettisivut kaipaavat uudistamista,
tiedotteeseen ei palautteen perusteella kaivata muutoksia.
5 Tapahtumat vuosittain
Seuraavassa on esitelty tapahtumat eritellysti vuosittain kronologisesti tuoreimmista vanhimpaan. Kunkin tapahtuman yhteydessä on palautteista poimintoja.
5.1 Tapahtumat 2015


Koulutustilaisuudet, 6 kpl
28.4. Kuoleman kohtaaminen asumispalveluissa
62 osallistujaa (miehiä 11, naisia 51). Palautteiden keskiarvo on 3,91 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 39%.
Palautteissa kommentoitua:
”Koulutus oli hyvä, selkeä, käytännönläheinen ja antoisa. Vaikeista ja kipeistä
asioista puhuttiin suoraan ja avoimesti”.
”Juridinen esitys oli hyvä ja informatiivinen. Siitä saatiin meille töihin apua”.
” Päivä oli hyvä tietopaketti vaikka aihe olikin hieman raskas.”

17.9. Toiminnalliset käytännöt asumisen tukityössä
40 osallistujaa (miehiä 10, naisia 30). Palautteiden keskiarvo on 4,3 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 20%.
Palautteissa kommentoitua:
”Päivä oli monipuolinen ja mielenkiinto pysyi yllä kaikkien luentojen aikana. Hyvin eläytyviä luennoitsijoita ja käytännön läheistä asiaa”.
”Antti Särkelän luento toi mielestäni esiin hyviä pointteja yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja varmasti keskustelemme hänen tuomistaan ajatuksista työyhteisössä”.
”Friski Tuult ry:n alustus oli erittäin raikas ja lämminhenkinen! Vertaistuen voima on korvaamaton”.

30.10. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja kuntoutumisen
tukeminen
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51 osallistujaa (miehiä 20, naisia 31). Palautteiden keskiarvo on 3,9 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 30%.
Palautteissa kommentoitua:
”Hyvä ja innostava koulutuspäivä”
”Kotiin vietäviä palveluita mielenterveyskuntoutujille ja osallisuuden
vahvistamista asumispalveluissa”.
”Pidin kokemusasiantuntijoiden osallistumisesta ja toivon jatkossa, että heillä on
myös osuus koulutuspäivillä ja rohkeutta haastaa ammattilaiset ajattelemaan”


Asumisneuvontakoulutukset
3.3. Asumisneuvonnan seuranta ja raportointi
53 osallistujaa (miehiä 9, naisia 44). Palautteiden keskiarvo on 4,0 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 38%.
25.9. Toimintamallit
39 osallistujaa (miehiä 7, naisia 32). Palautteiden keskiarvo on 3,7 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 34%.
2.11. Asumisneuvonnan käynnistäminen ja vuokra-asumisen juridiikkaa
15 osallistujaa (miehiä 3, naisia 12). Palautteiden keskiarvo on 3,89 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 40%.



Järjestetyt seminaarit, 1 kpl
16.10. Valtakunnallinen asunnottomuusseminaari
Osallistujia oli 101 (miehiä 37, naisia 64). Palautteiden keskiarvo oli 3,85
asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 18%.
Palautteissa kommentoitua:
”Valtakunnan tasolla hyvä nähdä asunnottomuustyön tuloksia ja ymmärtää
olevansa itse omalla panoksellaan mukana lukuja parantamassa”.
”Uutta tietoa Aunesta”
”Maahanmuuttajakysymysten nostaminen esiin ja herättely”



Vertaisarvioinnin kehittäminen (vertaisarvioitsiksi ilmoittautuneille monilaisen kotiin
vietävän tukityön pilotissa)
2.9. Vertaisarvioinnin koulutuspäivä (vertaisarviointiin perehtyminen, luento ja
harjoituksia. vertaisarvioinneista sopiminen)
Osallistujia 12.
Vertaisarvioinnit toteutettu seuraavissa:
7.10 Helsingin Diakonissalaitos, hajautetun asumisen tukimalli
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8.11. Porin kaupungin LiiTu, liikkuvan tuen yksikön toiminta


Opintomatka, 1 kpl
17.11. - 19.11. Lontoo
Vuonna 2015 toteutettiin yksi opintomatka, tutustuminen
asunnottomuustyöhön Lontoossa. Matkalle osallistui 12 henkilöä, joista valtaosa
oli järjestökumppaneita. Osallistujien palautteen mukaan matka antoi uusia
ajatuksia ja näkökulmia työhön. Niin ikään matka poiki rajat ylittäviä
yhteistyösuhteita ja vastavierailuja. Myös osallistujien keskinäinen
verkostoituminen ja mahdollisuus vapaaseen ajatusten vaihtoon nähtiin
tärkeäksi.
Osallistujia 12. Palautteiden keskiarvo oli 4,6 asteikolla 1 (huono) – 5
(erinomainen). Vastausprosentti oli 42%.
Palautteissa kommentoitua:
”Erityisesti tutustuminen Crisis:in toimintaan herätti uusia ajatuksia ja
näkökulmia koko asunnottomien parissa tehtävään työhön”.
”Homeless Linkin "palvelutarjotin" oli laaja kokonaisuus, josta voi poimia
työvälineitä AUNE ohjelman kehittämistyön tueksi”
”Matkat ovat erittäin tärkeitä. Yleensä jokaiselta matkalta jää jotain omaan
työhönsä sovellettavaa”
”Matkalla verkostoitui toimijoiden kanssa, joita ei ennestään tuntenut”

5.2 Tapahtumat 2014


Koulutustilaisuudet, 13 kpl
17.1. Hajautetun asumisen tukimalleja ja säädöksiä
Valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa oli 83 osallistujaa. Aihe osoittautui
erittäin tärkeäksi, koska asumispalveluissa ollaan asunto ensin -periaatteen
mukaisesti tekemisissä huoneenvuokralain kanssa ja tämä alue on usein sosiaalija terveydenhoidon henkilöstölle vieraampi. Erittäin hyödyllisenä koettiin
vuokraukseen liittyvä lainsäädäntö ja tukimallien esittely. Palautteiden keskiarvo
on 3,47 asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 21.
Palautteissa kommentoitua:
”Erityisen hyödyllistä tietoa on vuokraustoimintaan liittyvien säädösten
soveltaminen ja tietenkin erilaiset tuen mallit, joita käytetään muualla.”
”Asumisneuvojan rooli palvelujen nivelvaiheissa.”
”Kuuntelin kaikkia aiheita siitä näkökulmasta, mitä hyödyntäisimme tänne
paikalliseen työkokoukseen.”
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6.2. Uudistuva ammatillisuus: Arvot ja etiikka asunnottomuustyössä
Asunto ensin -periaate on haastanut ammattilaiset pohtimaan ja uudistamaan
työorientaatiotaan sekä työmenetelmiä. Tilaisuudessa oli alustuksia, joiden
jälkeen ryhmätöiden avulla syvennettiin aiheita. Tärkeässä osassa niin
alustuksissa kuin ryhmätöissäkin olivat kokemusasiantuntijat, jotka olivat joko
nykyisiä asumispalvelujen asiakkaita tai asunnottomuutta kokeneita henkilöitä.
Etiikan ja roolien pohtiminen koettiin voimaannuttavana. Palautteissa toivottiin
lisää tilaisuuksia, joissa pohdittaisi valtaa ja vallankäyttöä, asiantuntijuutta sekä
tasa-arvoa. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Palautteiden keskiarvo on 4,2
asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 29.
Palautteissa kommentoitua:
”Omassa työpaikassa käyty päivän jälkeen samoja kysymyksiä omaan
työhömme liittyen… pohdittu myös miten uudistuva ammatillisuus toimii omassa
työyhteisössä.”
”[…] huomattiin, että kokemusasiantuntijat tuovat oman roolinsa ohi asioita
ammatillisuuden kenttään, joita muuten ei tulisi.”
”Oli hyvä pysähtyä perusasioiden äärelle.”
”Keskustelu muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa avartaa ja on hyvä
huomata, että samantyyppiset ongelmat ne ovat esillä myös toisissa
asumisyksiköissä ja moniin kysymyksiin on vaikea löytää ratkaisuja.”

14.3. Maahanmuuttajien asunnottomuusverkosto, minimessut
Tilaisuudessa oli aluksi alustuksia maahanmuuttajien asumisen ja
asunnottomuuden kysymyksistä. Tämän jälkeen osallistujat esittelivät omaa
toimintaansa useissa esittelypisteissä. Palautteissa kerrottiin, että saatiin uutta
tietoa ja ymmärrystä sopeutumisen vaikeuksista. Lisäksi osallistujat kokivat
tärkeänä sen, että he löysivät uusia yhteistyökumppaneita sekä materiaalia
työnsä tueksi. Erityistä kiitosta sai nuorten maahanmuutajajien yllätys räp, jossa
pojat räppäsivät omista kokemuksistaan, mm. pakolaisuudesta ja nuoren
maahanmuuttajan elämästä. Päivään osallistui 68 henkilöä. Palautteiden
keskiarvo on 3,95 asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli
29.
Palautteissa kommentoitua:
”Minulle täysin uutta tietoa maahanmuuttajien asunnottomuudesta.”
”Uusia sidosryhmiä.”
”Kaikista esityksistä jäi jotain mietteitä ja ajatuksia, joista voi olla hyötyä työssä.
Ylipäänsä tuntuu aina tietyllä tavalla vvoimaannuttavalta kuulla muiden
samanhenkisten ja samankaltaisten haasteiden kanssa painivien näkemyksiä ja
kokemuksia.”
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”Messuosuus oli positiivinen yllätys ja sain uutta tietoa, jota voin hyödyntää
työssäni.”
19.3. Traumojen kohtaaminen asunnottomuustyössä
Aihe nousi esille useissa arkisissa keskusteluissa, joissa pohdiskeltiin
asunnottomuutta kokeneiden henkilöiden vaikeuksia sitoutua ja luottaa muihin
ihmisiin. Yhteinen käsitys oli, että taustalla on vaikeita elämäntilanteita ja vaiheita, jotka vaikuttavat varsin dramaattisesti kykyyn ottaa vastaa tukea ja
solmia sosiaalisia suhteita. Koulutuksessa kuultiin alustuksia
traumatisoitumisesta, kriiseistä sekä naisten asunnottomuudesta.
Asunnottomien kanssa työskentelevät kertoivat kokemuksia niin varhaisen
traumatisoitumisen kuin asunnottomuuden aiheuttamien traumojenkin
merkityksestä elämään. Palautteiden perusteella keskeinen anti päivästä oli
traumojen parempi ymmärrys, joka auttaa arjen asiakastyössä. Myös
asunnottomuutta kokeneiden naisten näkökulman esille nostaminen nähtiin
tärkeäksi. Päivään osallistui 52 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli 3,79
asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 37.
Palautteissa kommentoitua:
[…] ymmärtää paremmin traumojen syntyä ja että miten niiden kanssa voi elää.
Tämä on tärkeää asiakastyössä.”
”Traumatisoituneiden asunnottomien palveluiden kehittäminen näiden
luentojen näkökulmasta olisi ensiarvoisen tärkeää ja nykyisiin palveluihin ja
niiden tasoon sain paljon vastauksia. Palvelut toimivat työntekijätasolla jo nyt
hyvin, mutta aina johdolta ei tule ymmärrystä, miksi asiakkaat ovat
toimintakyvyttömiä siirtymään eteenpäin.”
”Miten saada elämisen mielekkyyden asenne valloilleen traumatisoitumisen
jälkeen? Miten voi saavuttaa luottamuksen, joka on aiemmin ollut todellisella
koetuksella?”
”Päivä uudestaan! Lisää teemasta.”
28.3. Näkökulmia tuettuun asumiseen, Jyväskylä
Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa järjestetyssä paikallisessa
koulutuspäivässä käsiteltiin asumisen tukipalvelujen tilannetta ja suunnitelmia
Jyväskylässä, huoneenvuokralakia sekä työmalleja asiakasohjauksen, liikkuvan
tuen ja asumistaitojen kurssin toteuttamiseen. Päivään osallistui kattava kirjo
paikallisia toimijoita. Mukana oli niin kaupungin, sairaanhoitopiirin, järjestöjen,
vuokrataloyhtiöiden kuin muidenkin palveluntuottajien edustajia. Vuokraukseen
liittyvä lainsäädäntö ja paikallinen verkostoituminen nähtiin erityisen
tarpeellisiksi teemoiksi. Tilaisuuteen osallistui 34 henkilöä. Palautteiden
keskiarvo oli 3,56 asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli
27.
Palautteissa kommentoitua:
”Vuokrasopimuksiin pohjautuvan, mutta paljon sosiaalipuolen toimintaa
sisältävä asuttamisen juridiikan hankaluus on viikoittain esillä arjen työssä, siksi
säädösten soveltamiseen liittyvät esimerkit antoivat uutta perspektiiviä omaan
toimintaan.”
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”Ongelmatilanteisiin liittyviä teemoja lisää.”
22.5. Tuetun asumisen kehittämisiltapäivä, Lahti
Yhteistyössä Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa
järjestettyyn puolen päivän tilaisuuteen saatiin mukaan tuetun asumisen
toimijoita kaupungilta, järjestöistä ja sairaanhoitopiiristä. Huoneenvuokralain
lisäksi käsiteltiin asuttamisprosessia ja päihdekuntoutujan tukemista. Lakiasia
koettiin tärkeäksi, mutta palautteissa nousi painokkaasti esille myös paikallisen
yhteistyön tiivistämisen tarve olipa sitten kyse tukiasumiseen hakeutumisen
käytännöistä, työnjaosta eri toimijoiden kesken tai toisilta oppimisesta.
Tilaisuuteen osallistui 19 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli 3,51 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 42.
Palautteissa kommentoitua, viedään omaan työhön:
”[…] esityksestä paljon käytännön asioita kuinka toimia lain
puitteissavarmasti tulee käyttöön omalla työpaikalla.”
”Esim. tarkistuksia vuokrasomuksen ja yhteistyösopimuksen sisällöstä.”

24.9. Tuetun asumisen kehittäminen Joensuussa
Alueelliseen koulutukseen Joensuussa osallistui kaupungin ja järjestöjen tuetun
asumisen toimijoita Joensuusta ja Kuopiosta. Puolen päivän tapahtuman
järjestämisessä olivat yhteistyötahoina Joensuun kaupunki ja
Nuorisoasuntoliitto. Ohjelmassa oli PAAVO-ohjelman sekä asunto ensin –
periaatteen esittely, kokonaisvaltaisen tuen toteuttaminen nuorille sekä kotiin
saatavan tuki vaikeasti päihdeongelmaisille. Samoin kuultiin Joensuun
palvelujen kehittämisen suuntaviivoista. Palautteiden mukaan seminaari antoi
paljon käytännön työkaluja ja pohdittavaa tuoreista näkökulmista. Myös
yhteisen keskustelun mahdollisuus ja ajatus paikallisen yhteistyön jatkosta
nähtiin tärkeinä. Tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli
4,20 asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 37.
Palautteissa kommentoitua:
”Kaikkien luennoitsijoiden käsittelemistä aiheista sain jotain pieniä vinkkejä ja
ideoita omaan työhöni ja sen järjestämiseen sekä kotikäynnillä huomioitaviin
asioihin.
Enemmän olisin kuitenkin odottanut että nimenomaan nuorten haastaeita
asumisessa ja elämisessä olisi käsitelty.”
”Päivästä sai ajatuksia ja työkaluja omaan työhön paljonkin.”

13.10. Uudistuva ammatillisuus asunnottomien palveluissa
Tilaisuudessa esiteltiin uudistuvaa ammatillisuutta sekä yleistason pohdinnan
että käytännön työvälineiden kautta: kuinka toteutetaan yhteisövalmennusta,
valmentavaa työotetta, motivoivaa haastattelua ja miten uusi orientaatio
mahdollistaa erilaisten roolien muodostumisen myös asukkaille. Keskustelussa
oli mukana kokemusasiantuntijoita. Oman työn reflektointi, arvojen ja
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asenteiden merkitys sekä käytännön työvälineet olivat palautteiden mukaan
tärkeimmät eväät, samoin ajatusten vaihto eri toimijoiden edustajien kansssa.
Tilaisuuteen osallistui 61 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli 3,73 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 52.
Palautteissa kommentoitua:
”Asukkaan erilaisista rooleista ideoita omaan yksikköön.”
”Työssäni pienen työryhmän ollessa kyseessä, niin tällaiset koulutustilaisuudet
auttavat jatkossa eteenpäin.”
”[…] on hyvä muistuttaa itseään siitä, miten ja miksi työtä tehdään. On hankala
kirjata sanoiksi sitä, millaista tukea koulutus antoi omaan työhön mutta sen voin
sanoa että paljon jäi ajatuksia pään sisälle.”

16.10. Maahanmuuttajien asunnottomuusverkosto: mitä tietoa, millaista
neuvontaa Suomeen muuttaneille?
Tilaisuudessa kuultiin alustuksia syrjinnästä, statuksen vaikutuksesta palveluihin,
asumisen ohjeuaksesta asumisneuvonnasta sekä sovittelutoiminnasta.
Palautteen perusteella erityisesti naapuruussovittelun työmalli sekä
asumisneuvonnan käytännön kokemukset tarjosivat uutta informaatiota ja
verkostoituminen taukojen aikana koettiin hyödylliseksi. Ilmaan jäi kysymys
paperittomien auttamisesta, miten toimia niiden kanssa, jotka ”eivät kuulu
kenenkään”. Osallistujia oli 42 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli 3,48
asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 21.
Palautteissa kommentoitua:
”Naapurisovittelu oli itselleni uusi ja mielenkiintoinen asia.”
”Paljon uutta informaatiota, helpompi toimia työssä kun sai tietoa.”
”Mä alan naapurisovittelijaksi ihan oman kaupungin vuokrakämpässä! Ja
muutenkin ehkä saamme asukkaita mukaan kotiloon.”
”Suurin hyöty oli verkostoitumisesta taukojen aikana.”

10.12. Uudistuva ammatillisuus: huoneenvuokralakia ja arjen hyviä käytäntöjä
Jälleen huoneenvuokralain soveltamisen kysymykset tukiasumisessa sekä
asumis- ja työturvallisuus nousivat keskeisiksi teemoiksi. Myös esimerkit arjen
haasteiden ratkomisesta ja asunnottoman kokemukset osallisuudesta koettiin
tärkeiksi. Kaikista päivän aiheista toivottiin pidempiä koulutuksia ja lisää aikaa
keskustelulle. Tilaisuuteen osallistui 58 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli 3,77
asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 26.
Palautteissa kommentoitua:
”Lakiasiat olivat todella mienkiintoisia ja tarpeen. Tästä otan kaiken mukaan
työhöni.”
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”Turvallisuus. Olen ollut näissä hommissa yli kaksi vuotta[…] ja tämä oli
ensimmäinen koulutus tms. asiakkaan kohtaamiseen turvallisuusnäkökulmasta.
Erittäin tarpeen siis!”
”Kokemusasiantuntijuus! Arvokasta tietoa.”
”[…] puheenvuorosta jäi mieleen, että samoja asioita tehdään ja samojen
ongelmien kanssa kamppaillaan.”


Asumisneuvonta
Asumisneuvonnan koulutustilaisuuksia jatkettiin yhdessä
asumisneuvontafoorumin ja Aran sekä Helsingin kaupungin asumisneuvonnan
kanssa kanssa. Lisäksi mukana on ollut THL. Teemoja olivat:
24.2.14 Selviytyminen eron jälkeen ja asumisneuvonnan haasteet
28.5.14 Toimintamalleja ja työmenetelmiä asumisneuvonnassa
16.10.14 Mitä tietoa, millaista neuvontaa Suomeen muuttaneille? (viimeksi
mainittu yhdessä maahanmuuttajien asunnottomuusverkoston kanssa).
Asumisneuvonnan koulutustilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 114 henkilöä,
keskimäärin 36 hlöä/tilaisuus. Palautteiden keskiarvo koulutuksista on 3,76
asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli 37.
Asumisneuvonnan koulutusten palautteista saatu informaatio:
Kiitosta tuli: aiheista, sisällöistä, kokemusasiantuntijoiden osuudesta, uudesta
tiedosta, ajoituksesta (iltapäivä).
Kritiikkiä: tiloista, ajoituksesta (toiveissa myös koko päivän mittaiset tilaisuudet),
samoista alustajista.
Palautteissa kommentoitua, työn kannalta hyödyllistä:
”Kuulla eri työtahojen näkökulmia yhteiseen aiheeseen.”
”Asumistukiesittely.”
”Vaihtoehtoisten asumisneuvonnan toimintamuotojen esittely antoi paljon
ideoita omaan kehitystyöhön. Tarkoituksena on luoda kaupunkiin oma
poikkihallinnollinen asumisneuvonnan malli.”
Kehittämisajatuksia, toiveita aiheiksi
- dialogipedagogiikka
- varhainen puuttuminen
- nuorten asumisneuvonta
- motivointi
- paperittomat
Asumisneuvonnan yleistyessä eri puolilla maata toivottiin myös mahdollisuutta
videoyhteyden kautta tapahtuvaan osallistumiseen.
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Järjestetyt seminaarit, 4 kpl
21.3. PAAVO-kevätseminaari: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa
yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Osallistujia oli 50. Palautteiden
keskiarvo oli 3,73 asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen). Vastausprosentti oli
40.
Palautteissa kommentoitua:
”Päivän esitykset vahvistivat omaa ajatteluani ja antoivat voimaa hanketyöhön,
jossa kehitämme ja tutkimme yhteisöllistä asumissosiaalista työtä
asumisyksikössä.”
”Tuli esiin uudenlaista tutkimustietoa ja osassa esityksissä oli reflektoitu sitä,
miten oma tutkimustieto tuo käytännön työlle.”
”Käytännön ja teorian suhde kiinnostaa todella. Miten voisimme hyödyntää sitä
työssämme enemmän.”

16.-17.9. Osallisuus ja oikeus yhdenvertaiseen kansalaisuuteen -seminaari
Jyväskylässä. Varsinaisinä seminaarin toteuttajina olivat VVA ry:n Omat
avaimet-hanke ja Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen Opitaan yhdessä –
hanke, Verkostokehittäjät-hanke osallistui seminaarin järjestämiseen.
Tilaisuuteen osallistui 37 henkilöä. Varsinaiset seminaarin toteuttajat pyysivät
palautteen sanallisina arvioina, ei numeerista arviointia. Palautteissa
hyödyllisenä nähtiin asiakkaiden äänen ja kokemuksen esille tuominen koskien
palveluja ja toimintamuotoja, omaan työskentelytapaan saatiin vahvistusta.
Vastaajia mietitytti kokemusasiantuntijuuden rajaukset ja rooli, kuinka heidän
asiantuntemuksensa tulisi oikein hyödynnettyä.
Palautteissa kommentoitua, omassa työssä hyödynnettävää:
”Tulee asiakkaiden ääni kuulluksi. Auttaa ymmärtämään hädässä olevaa
paremmin.”
”Vahvistusta omaan työskentelytapaan kohtaamisessa.”

17.10. Valtakunnallinen asunnottomuuspäivän seminaari yhteistyössä
ympäristöministeriön, Aran ja Espoon kaupungin kanssa (osallistujia 155).
Palautteiden keskiarvo on 4,00 asteikolla 1 (huono) – 5 (erinomainen).
Vastausprosentti oli 22.
Palautteissa kommentoitua, omassa työssä hyödynnettävää:
”Aihe kosketti suoraan työtäni.”
”Saimme nyt ajatuksia uusiksi yhteistyökumppaneiksi.”

16
”Monipuolisuus ja asiantuntevat puheenvuorot.”

2.12. Pilotti- ja arviointityöskentely –seminaari, jossa esiteltiin vuoden aikana
toteutettun hajautetetun asumisen tukimallien kehittämistyön tuloksia.
Tilaisuuteen osallistui 38 henkilöä. Palautteiden keskiarvo oli 3,25 asteikolla 1
(huono) – 5 (erinomainen), vastausprosentti oli 11.
Palautteissa kommentoitua, omassa työssä hyödynnettävää:
”Asumisen onnistumisen kannalta käyty ryhmätyöskentelykeskustelu antoi
ajatuksia.”
”Mallinnetut esimerkit sisältää hyviä toimintatapoja niillekin, jotka eivät olleet
mukana pilottivaiheessa.”
”Arviointilomakkeet.”


Opintomatka, 1 kpl
14.-16.5. Kööpenhamina
Tutustumiskäynnin järjestämiseen olivat sysäyksenä Kööpenhaminan kaupungin
toteuttamat hajautetun asumisen tukimallit monialaista tukea asumisessaan
tarvitseville asunnottomille. Aihe ja kohde nousivat tärkeiksi, sillä Verkostokehittäjät käynnisti alkuvuodesta 2014 pilottityöskentelyn, jossa useat toimijat lähtivät mukaan kehittämään omaa malliaan monialaisen liikkuvan tuen käynnistämiseksi tai edelleen kehittämiseksi.
Opintomatkalle osallistui 17 Verkostokehittäjät -hankkeen yhteistyökumppania
järjestöistä, kaupungeista sekä ympäristöministeriöstä. Käyntikohteina olivat
kaupungin sosiaalitoimen asunnottomien palvelujen lisäksi Udenfor -järjestö sekä Tanskan hyvinvoinnin tutkimuslaitos SIF. Osallistujat kokivat verkostoitumisen muihin osallistujiin, uusien ajatusten syntymisen ja toimintakäytäntöjen toteuttamisen tiedonvaihdon tärkeänä. Verkostokehittäjät tuki yhteistyökumppanijärjestöjen työntekijöiden matkakuluja 5000 eurolla erillisen Ray:n hyväksymän suunnitelman mukaan. Kaupunkien työntekijöiden kuluihin ei osallistuttu.
Matkaraportti löytyy asuntoensin.fi -sivuilta:
http://www.asuntoensin.fi/files/3578/Matkaraportti_Verkostokehittajat_Koope
nhamina_5-2014.pdf

5.3 Tapahtumat 2013
Alkuvuodesta 2013 toteutettiin koulutustarvekysely. Kyselyä lähetettiin laajalle
yhteistyökumppanijoukolle. Vastaajia oli niin järjestöjen, kaupunkien kuin seurakuntienkin
edustajista. Myös talonpidon, keskitettyjen yksiköiden ja hajautetun asumisen
ammattilaisia oli vastaajina, unohtamatta kokemusasiantuntijoita.
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Kyselyn perusteella kävi ilmi, että tarvitaan yhteisiä oppimisen foorumeita, niin
koulutustapahtumia kuin opintokäyntejä, vertaisvierailuita, seminaareja yms.
Teemallisesti kiireellisemmiksi koulutusaiheiksi nousivat vaikeimmassa asemassa olevien
asunnottomien asumisratkaisut. Myös hajautetun asumisen toimintamallit koettiin varsin
tärkeinä. Koulutuksia toivottiin liittyen kaikkien erityisryhmien asumiseen ja
elämäntilanteisiin. Vertaisoppimista pidetään tärkeänä, opintokäyntejä toivotaan, myös
kansainvälisiä.
Koulutustarvekyselystä nousseiden teemojen ja aiheiden sisältöä syvennettiin ja
konkretisoitiin laajan asiantuntijatiimin yhteisessä päivän mittaisessa työkokouksessa.
Työkokouksen tuotokset koottiin koulutuskokonaisuuksien paketiksi, joka on jaettu
tiedotteen yhteydessä syksyllä 2013 ja joka on saatavilla asuntoensin.fi-sivuilla.

Tapahtumia on toteutettu seuraavasti:
24.5. Opintokäynti ja vertaisvierailu Espooseen HDL:n Kuninkaankallion
asumisyksikköön ja S-Asuntojen Itäviittayhteisöön. Mukana oli lähinnä EteläSuomesta asumissosiaalisen työn ammattilaisia 22 henkilöä. Vierailun
palautteen perusteella käynti oli onnistunut ja osallistujat voivat hyödyntää
kokemustaan omassa työssään, vieden esimerkiksi uusia yhteistyön ajatuksia
omaan työyhteisöön ja mallia asumisen siirtymävaiheisiin. Palautteiden
keskiarvo on 4,6 asteikolla 1(huono) – 5 (erinomainen).
27.8. Maahanmuuttajien asumisen verkoston perustamisseminaari
Koulutustarvekyselyssä yhtenä ryhmänä, jonka asunnottomuuden torjumiseen
kaivataan tietoa, nousivat maahanmuuttajat. Tämän ryhmän osalta teimme
vielä kohdennetun kyselyn, jossa kartoitimme toisaalta olemassa olevia
asumisen verkostoja, ja toisaalta tarvetta perustaa tähän oma teemallinen
verkostonsa. Vastauksia tuli runsaasti ja viesti oli hyvin selvä: maahanmuuttajien
asumisen kysymykset ovat hyvin haasteellisia, tietoa ei ole riittävästi tai ei
tiedetä mistä sitä löytäisi, verkostoja tarvitaan arjen työn tueksi. Tämän aiheen
tiimoilta järjestettiin elokuussa oma maahanmuuttajien asumisen verkoston
perustamisseminaari yhdessä Suomen Pakolaisavun KOTILO-projektin ja
Nuorisoasuntoliiton Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen
kanssa. Tilaisuuteen osallistui 51 henkilöä. Palautteissa toivottiin
toimintamalleista tietoa sekä tietopankkia. Palautteiden keskiarvo on 3,55
asteikolla 1(huono) – 5 (erinomainen).
17.9. Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien asumissosiaalisen työn
kokonaisuuteen paneuduttiin järjestetyssä seminaaripäivässä. Päivä oli tiivis
paketti, jossa erityisesti säädösasiat, turvallisuuskysymykset ja uudistuva
ammatillisuus puhuttelivat kuulijoita. Päivään osallistui 67 henkilöä.
Palautteiden keskiarvo on 3,92 asteikolla 1(huono) – 5 (erinomainen).
Palautteista saatu informaatio: Asuntojen puute ym. rakenteelliset ongelmat
vaikeita, työntekijöiden verkostoituminen tärkeää, tärkeitä aiheita ovat ahvl,
turvallisuustyö, ympäristötyö, uusiutuva ammatillisuus ja vankilasta vapautuvat:
jatkokoulutusta tarvitaan.
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Asumisneuvonta
Asumisneuvonnan osalta jo 2012 käynnistuneitä koulutustilaisuuksia jatkettiin
yhdessä asumisneuvontafoorumin ja Aran sekä Helsingin kaupungin
asumisneuvonnan kanssa kanssa. Lisäksi mukana on ollut THL.
Teemoja olivat
30.1.13 Mallintamispaja
15.3.13 Mielenterveysongelman kohtaaminen
20.5.13 Nuoret sekä velkaantuminen
18.9.13 Päihdekuntoutujat asumisneuvonnassa
10.12.13 Ikääntyneet asumisneuvonnassa
Asumisneuvonnan koulutustilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 83 henkilöä,
keskimäärin 40 hlö/tilaisuus. Palautteiden keskiarvo koulutuksista on 4
asteikolla 1(huono) – 5 (erinomainen).
Asumisneuvonnan koulutusten palautteista saatu informaatio:
Kiitosta tuli: aiheista, sisällöistä, kokemusasiantuntijoiden osuudesta, uudesta
tiedosta, tiloista, ajoituksesta (iltapäivä). Kritiikkiä: tiloista, ajoituksesta
(toiveissa koko päivän mittaiset tilaisuudet), samoista alustajista.
Kehittämisajatuksia, toiveita aiheiksi:
- Mt-, päihde ongelmaiset velkaantuneet vanhukset ja nuoret
- Moniongelmaisuus
- Mihin ohjata velkaantunut, häädön saanut asunnoton
- Maahanmuuttajien asuminen
- Toimintamalleja
- Sopimusten teko, malleja
- Rakentaminen
- Palvelupolut, monialaiset palvelut, laitoksesta kotiutumisen
turvaaminen
- Psykiatrisen hoitokontaktin saaminen



Seminaarit
19.3. oli PAAVO Verkostokehittäjät –hankkeen kick off-tilaisuus Helsingissä ja
(osallistujia 48, tästä tilaisuudesta ei pyydetty palautteita).
9.4. PAAVO-kevätseminaari Kuopion asumisen päivien yhteydessä ja hanke vastasi
seminaariohjelman organisoinnista (osallistujia 65). Palautteiden keskiarvo on 3,98
asteikolla 1(huono) – 5 (erinomainen).
17.10. Valtakunnallinen asunnottomuuspäivän seminaari yhteistyössä
ympäristöministeriön, Aran ja Helsingin kaupungin kanssa (osallistujia 193).
Palautteiden keskiarvo on 4,23 asteikolla 1(huono) – 5 (erinomainen).
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Palautteista saatu informaatio: palautteissa pyydetään tärkeää tietoa siitä, kuinka
osallistujat kokevat tilaisuuden hyödyntävän omaa työtä ja mitä päivästä vie omalle
työpaikalle. Kaivataan lisää keskustelua, verkostoitumista ja malleja,
käytännönläheisyys ja asunto ensin-periaate tärkeää. Osallistujat vievät omaan
työyhteisöön esimerkiksi uusia yhteistyön ajatuksia sekä malleja asumisen
siirtymävaiheisiin, ammatti-identiteetin pohdintaa, tukimallien mahdollisuuksia, uusia
näkökulmia ja ideoita. Asuntojen puute ym. rakenteelliset ongelmat koetaan vaikeina,
työntekijöiden verkostoituminen nähdään tärkeänä. Koulutustilaisuuksiin tärkeitä
aiheita ovat AhvL, turvallisuus, ympäristötyö, uusiutuva ammatillisuus ja vankilasta
vapautuvat: jatkokoulutusta tarvitaan.
6 Pilottityöskentely: Monialaisen liikkuvan asumisen tuen kehittäminen
Hajautetun asumisen ratkaisujen tueksi on ollut tarpeellista kehittää erilaisia kotiin saatavia
tukimalleja. Monialainen liikkuva tuki on nähty yhtenä sellaisena työmuotona, jonka avulla
asukas saa omien tarpeidensa mukaisen tuen asumisen onnistumiseksi. Ohjelmajohtaja teki
syksyllä 2013 sähköpostikyselyn PAAVO-kuntien toimijoille (kaupungit, asumisen
tukipalvelujen tuottajat), jossa kysyttiin onko monialaista liikkuvaa tukea saatavilla ja miten se
mahdollisesti toteutetaan. Vastauksista kävi ilmi, että tällainen tukimuoto on tarpeen, mutta
se ei ole vielä varsinaisesti monilaista. Usein tuki toteutuu työparityöskentelyn avulla, mukana
esim. sosiaaliohjaaja ja lähihoitaja. Samalla kyselyssä tiedusteltiin halua lähteä mukaan
yhteiseen pilottityöskentelyyn, jossa monialaista mallia kehitettäisiin. Mukaan innostui 18
toimijaa, mukana on järjestöjä (10) ja kaupunkeja (8). Muutama mukaan lähtenyt osallistui
tilaisuuksiin ja antoi oman panoksensa työkokouspäivissä, mutta ei varsinaisesti kehittänyt
omaa malliaan. Suurin osa osallistujista kuitenkin kehitti joko uutta tai jo olemassa olevaa
malliaan. Osallistujissa on sekä johdon että suorittavan tason työntekijöitä. Osallistujat ovat
edustaneet seuraavia tahoja:
• Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY/Voimanpesä-hanke
• Espoon Diakoniasäätiö
• HDL
• Krits
• Osna (Nuorten ystävät)
• Rauman Seudun Katulähetys
• Silta-valmennus, Etuovesta-hanke
• VVA ry
• NAL Palvelut Oy
• Y-Säätiö
• Espoon kaupunki, tukiasumisen tiimi
• Helsingin kaupunki, asumisen tuki
• Jyväskylän kaupunki, sosiaalinen isännöinti
• Kuopion kaupunki, NATTE-hanke
• Oulun kaupunki, ohjaajapalvelut
• Porin kaupunki, psykososiaaliset palvelut
• Lahden kaupunki, psykososiaaliset palvelut
• Tampereen kaupunki
Verkostokehittäjien johtoryhmä päätti, että työskentelyn tueksi hankitaan konsultoiva arviointi Ajatustalo Oy:tä. Pilottityöskentely toteutettiin järjestämällä yhteensä neljä työkokouspäivää, joiden välillä toimijat tekivät annettuja välitehtäviä. Pilottityöskentelyn osallistujat
olivat mukana ilman erillistä korvausta, osana omaa työtään. Työnantaja korvasi mm. matka-
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kulut. Työkokouspäivissä purettiin välitehtävät ja perehdyttiin jatkotyöskentelyyn vaatimiin
aiheisiin. Työskentelyn esittely, sen arviointi sekä vuoden 2014 aikana kuvatut mallit ovat esillä asuntoensin.fi -sivuilla: http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/paavoverkostokehittajat/pilottityoskentely_monialainen_liikkuva_tuki
Pilottityöskentelyn viimeisenä työkokouspäivänä 2.12. pidettiin seminaari, jossa pilottityöskentelyä ja malleja esiteltiin. Työskentely jatkui yhteismitallisen arviointimenetelmän kehittämisellä.
Pilottityöskentelystä koottiin maaliskuussa 2015 webropol -kyselyllä palaute, jossa kysyttiin
osallistujien kokemuksia itse työskentelymuodosta sekä työskentelyn hyödyllisyydestä oman
työn kehittämisessä. Palautetta hyödynnetään arviointimenetelmien kehittämistyössä, jota
sama ryhmä jatkaa. Palautteiden keskiarvo asteikolla 1=erittäin huono – 5=erinomainen pilottityöskentelystä oli 4. Järjestöjen ja kaupunkien yhteinen työskentely nähtiin äärettömän tärkeänä (keskiarvo 4,5). Tästä oli mm. seuraavia mainintoja:
” Työskentelyssä tulee esille molempien tahojen näkökulmat, joka rikastuttaa
työskentelyä. Keskiössä kuitenkin sama aihe ja asiakaskunta, joten ei ole tarpeen
erotellakaan järjestöjä ja kaupunkia erilleen. Vuoropuhelu tuottajan ja tilaajan
välillä hyvä käydä.”
”On aina tärkeää saada asioihin eri näkökulmia. Se helpottaa ja tehostaa oman
työskentelyn ja toimintatapojen arviointia. On myös hyvä saada vertaistukea
saman kaltaisilla aloilla työskenteleviltä ihmisiltä ja huomata.”
”Työtä teemme kuitenkin yhteistyössä, joten hyvä on jos ollaan yhdessä kehittämässäkin.”
Välitehtävistä ja työkokouspäivistä sanottua:
”Välitehtävät ovat olleet apuna oman työn kehittämisessä ja asioiden jäsentämisessä.”
”Välitehtävien purkuihin olisi voitu käyttää himpun verran enemmän aikaa, jotta
myös muiden kuin alustuksen pitäneiden tuotokset olisivat tulleet paremmin esille.”
”Ehkä hieman tarkempaa ohjeistusta siitä, mitä välitehtävällä pyritään hakemaan. Muuten välitehtävät ovat olleet hyviä ja tukeneet muutenkin yksikön kehittämistyötä.”
Osa toimijoista on jatkanut jo toiminnassa olevan mallinsa kehittämistä ja osa on käynnistänyt kokonaan uuden työmuodon kehittämisen. Molempiin ryhmiin kuuluvat kokivat saaneensa apua ja tukea kehittämistyöhön pilottityöskentelystä. Erittäin tärkeänä nähtiin vuorovaikutuksellisuus. Yhteisissä päivissä toimijat ovat kokeneet saaneensa jakaa omaa osaamistaan
sekä oppineet muilta. Tämän kaltaisen pilottityöskentelyn ja Verkostokehittäjien merkitystä
myös jatkossa pidettiin tärkeänä. Verkostokehittäjien toiminnan merkityksestä kysyttiin erikseen siksi, että saisimme kuvan siitä, mitä toimijat pitävät tärkeänä ja jatkossa säilytettävänä,
ja onko ylipäätään tällaisella kehittämiskoordinaatiohankkeella merkitystä arjen työn kehittämisessä. Vastauksista nousee selvästi esiin se, että toimijat kaipaavat kokoavaa koordinaatiota, jonka avulla luodaan puitteet ja foorumit yhteiselle työskentelylle.
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Työskentelyn merkityksestä sanottua:
”Työskentely on antanut uskoa siihen, että oman mallin suunta on oikeanlainen.”
”Kyllä, pilotin avulla mallin prosessikuvaus ja myös palvelun sisällön kuvaus on
valmistunut tuoden sitä kautta työmalliin enemmän suunnitelmallisuutta ja
"ryhtiä". Ilman välitehtävää, tuollaisen prosessikuvauksen tekemiseen ei luultavasti olisi edes ryhdytty meillä.”
Verkostokehittäjien roolista ja tarpeesta jatkossa sanottua:
”Paavo 2 kaudella Verkostokehittäjien työkokousten rooli oman kaupungin
asunnottomuustyön kuulumisten kertomisessa muille on ollut äärimmäisen tärkeä. Ilman työkokouksia kukaan ei luultavasti tietäisi, että [kaupungissa] tehdään jotain asunnottomuuden vähentämiseksi”
”on tarpeellinen yhteistyön ja verkostojen luoja...”
”Verkostojen kokoajana, tiedon ja kokemusten välittäjänä, uusien työryhmien
kokoajina/sparraajina.”
”Verkostokehittäjiä tarvitaan myös AUNE-kaudella kaupunkien ja järjestöjen välisen yhteydenpidon ja ajatusten vaihdon foorumina sekä asunnottomuustyön
kehittämisen tukena.”
Ajatustalo Oy:n arviointi pilottityöskentelyn aikana tuotti seuraavia havaintoja ja kehittämisajatuksia:
1. Kehittämistyön lähtökohdat
- Suunnitellaan pysyvä työväline ja tukirakenne hajautetun asumisen ja liikkuvan tuen
mallien paikallisen kehittämistyön tueksi.
- Menetelmäkehittäminen perustuu vaiheittaisen parantamisen ajattelutapaan.
- Ei pääsyä ”valmiiseen pöytään”, vaan tarvitaan avoimuutta ja vastavuoroista asiantuntijuutta
2. Menetelmä
Ajatustalo mallinsi pilottiprosessin menetelmänä. Menetelmää voidaan hyödyntää
jatkossa minkä tahansa toiminnan pilotoinnissa. Kuva on asuntoensin.fi -sivuilla diaesityksessä.
3. Havainnot mallien kehittämistyöstä
- Pilotit ja niissä tehtävä kehittämistyö ovat edenneet eri tahtia eri paikkakunnilla 
Haastaa hankkeen tukiprosessit
- Hajautetun asumisen ja liikkuvan tuen mallit edellyttävät mm. uudenlaisten palvelujen
suunnittelua, monialaisen yhteistyön koordinointia, tehtävien uudelleenorganisointia
sekä resurssien kohdentamista  Haastaa johtajat
- Painopiste on ollut yksittäisen palvelun sijaan palveluprosessien ja yhteisten palvelutapahtumien kehittämisessä  Haastaa kehittäjät kuvaamaan ja mallintamaan tehtyä
työtä
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- Asiakastyön näkökulmasta työn tekemisen muutos. Liikkuvuus, jalkautuminen, tiimit
ja työparit  Haastaa työntekijät uudistamaan omaa ammatti-identiteettiään ja työtapojaan
7 Viestintä
Hankeviestintä on toteutettu viestintäsuunnitelman (liite 5) mukaan.
Hankkeen johto- ja ohjausryhmälle on raportoitu etenemisestä kokouksissa. Väliraportti on
toimitettu vuosittain Ray:lle. Lisäksi opintomatkoista Kööpenhaminaan ja Lontooseen, kuten
muistakin matkoista, on laadittu matkaraportit ja ne löytyvät linkistä matkaraportti
asuntoensin.fi-sivuilla.
Hankkeen sähköistä tiedotetta on lähetetty hankkeen aikana yhteensä 16 kappaletta
Tiedotteen jakelulistalla oli vuoden 2015 päättyessä 1249 henkilöä. Tiedote on ollut monelle
ensiarvoinen tiedon lähde ja sitä on kovasti kiitelty. Tiedote on myös esillä asuntoensin.fi –
sivuilla.
Hankkeen käyttöön tuli keväällä 2013 www.asuntoensin.fi – ja www.housingfirst.fi – sivustot.
Sivustot on luotu Tekesin rahoittaman ja Helsingin kaupungin sosiaalialan osaamiskeskuksen
Soccan vetämässä kaksivuotisessa Nimi ovessa -hankkeessa (päättyi 2012). Sivujen käyttö on
lisääntynyt Verkostokehittäjät-hankkeen aikana yli 40%. Tämä sisältää myös
englanninkielisten sivujen (housingfirst.fi) kävijämäärät , jotka ovat kasvaneet runsaasti.
Vuonna 2015 (1.1-13.12) istuntoja sivuilla oli 28 299, ja sivun katselut 81 947 kpl. Sivuille on
täydennetty PAAVO-ohjelman sekä hankkeen tietoja, ja siellä ovat saatavilla hankkeen
organisoimien koulutuspäivien ja muiden tapahtumien aineistot. Lisäksi englanninkielistä
materiaalia koskien koko PAAVO-ohjelmaa ja hankkeen seminaareja sekä muuta aineistoa on
käännetty kansainvälistä tutkija-arviointa ja muita kv-yhteyksiä varten housingfirst.fi -sivuille.
Verkostokehittäjien viestintää toteutetaan myös osana PAAVO -ohjelman viestintää (kokoukset, uutiskirjeet).
8 Muu yhteistyö
Verkostokehittäjät on osallistunut ARAn johtaman asumisneuvontafoorumin työskentelyyn
(asumisneuvontafoorumi on mukana mm. asumisneuvontakoulusten organisoinnissa).
Projektipäällikkö on ollut ympäristöministeriön koordinoiman Mielen Aske –hankkeen
(mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen) johtoryhmän sekä koordinaatioryhmän
jäsen.
Projektipäällikkö on ollut Nuorisoasuntoliiton Nuorten asunnottomuuden
ennaltaehkäisyhankkeen ohjausryhmän jäsen.
Helsingissä perustettiin nuorten asunnottomuuden vähentämiseen keskittyvä Kämppätyöryhmä, jossa Verkostokehittäjät on mukana. Työryhmää ovat vetäneet Helsingin
kaupungin Nuorten palvelujen päällikkö ja HDL:n Vamos-työn päällikkö. Verkostoon liittyy
olennaisena osa Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen vetämä Oman muotoinen koti –
hanke (jossa myös Y-Säätiö ja NAL ovat mukana) sekä kaupungin nuorten palvelujen ESRrahoitteinen nuorille suunnattu Ohjaamo.
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PAAVO-ohjelman asumispalvelujen tuottajat, ohjelmajohto ja Verkostokehittäjät-hanke
perusti työryhmän suunnittelemaan arjen mielekkäiden sisältöjen kehittämistä
asumispalveluihin. Joissakin asumispalveluissa järjestetään esim. työtoimintaa tai muuta
osallistavaa kansalaistoimintaa, joihin asukkailla on halutessaan mahdollisuus osallistua.
Tämän kaltainen toiminta on ollut kuitenkin vielä monelta osin alkutekijöissään, vaikka
toiminnan merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä on kiistaton. Verkostokehittäjät sekä
Y-säätiö ja PAAVO-ohjelmajohtaja alkoivat yhdessä Pelastusarmeijan, Sininauhasäätiön, Vailla
vakinaista asuntoa ry Vva:n, Helsingin Vieraskoti ry:n, Jyväskylän katulähetyksen,
Kriminaalihuollon tukisäätiön Kritsin ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa suunnitella
yhteishanketta toiminnan kehittämiseksi osaksi asunnottomuustyötä laajemmin. Tavoitteena
on luoda jäsentynyt kokonaisuus, joka on levitettävissä ja kohtuullisen helposti otettavissa
käyttöön erityyppisissä asumispalveluissa. Kehittämistyössä on mukana myös asukkaita, jotka
ovat osallistuneet po. toimintaan ja heidän näkemyksensä on vahvistanut käsitystä tämän
kaltaisen toiminnan merkityksestä niin asumisen onnistumisen kuin osallisuuden
vahvistamisen muotona.
9 Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö oli hankkeessa ennakoitua laajempaa, mitä selittänee Suomen
tuloksekkaan asunnottomuustyön herättämä mielenkiinto. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin
hankkeen tekemien opintomatkojen lisäksi mm. ottamalla vastaan asunto ensin -työstä
kiinnostuneita ulkomaisia vieraita. Vieraita kiinnosti erityisesti valtakunnallinen
asunnottomuusohjelma sekä asunto ensin -periaatteen käytännön soveltaminen. Palvelujen
sisällöllinen kehittäminen kuten matalan kynnyksen työtoiminta, yhteisötyö,
asukasosallisuus ja ympäristötyö kiinnostivat, samoin viime aikoina yhä enenevässä määrin
asuntoloiden muunto-ohjelma. Tukityön sisällöistä hankkeelle on tullut kyselyjä ulkomailta
myös puhelimitse ja sähköpostitse.
Hankkeen aikana ulkomaisia vieraita kävi kaikkiaan 75 henkilöä 16 maasta. Valtaosa edusti
asunnottomuustyötä tekeviä järjestöjä, mutta mukana oli myös julkishallinnon edustajia,
tutkijoita ja opiskelijoita. Hankekumppanit ja muut yhteistyökumppanit avustivat vierailujen
järjestämisessä esittelemällä tutustumiskäynneillä omia toimintamuotojaan. Jatkossa olisikin
hyödyllistä saada esittelymateriaaleja ja tutkimustietoa jaettavaksi myös muilla kielillä.
Esimerkiksi maaliskuussa 2015 Varsovan ympäristön asunnottomuustyön kehittäjät
tutustuivat PAAVO-ohjelmaan sekä Helsingin asumispalveluihin. Kesäkuussa 2015
EUROSociAL –ohjelman puitteissa järjestetyssä vierailussa oli mukana edustajia useista
latinalaisen Amerikan maista sekä Ranskasta, Italiasta ja OECD:stä. Lokakuussa 13 hengen
delegaatio Calabrian aluehallinnon asunto- ja sosiaalipalvelujen edustajia Italiasta tutustui
PAAVO-ohjelmaan sekä tuetun asumisen yksiköihin Helsingissä ja Espoossa. Lisäksi vieraita on
käynyt USA:sta ja Japanista ja hanketyöntekijät osallistuivat PAAVO-ohjelman kansainväliseen
tutkija-arviointiin liittyvien vierailujen järjestelyihin.
Hankehenkilökunta ja yhä useammin myös yhteistyökumppaneiden edustajia on osallistunut
FEANTSAn (eurooppalainen asunnottomuustyön kattojärjestö) järjestämiin kansainväliseen
seminaareihin.
Kansainvälinen yhteistyö tiivistyy edelleen, sillä Y-Säätiö ja FEANTSA perustavat Housing First
Europe Hubin, jonka jäseniksi on tulossa useita organisaatioita eri puolilta Eurooppaa. Hubin
toiminta on jatkossa osa Y-Säätiön toimintaa. Sen kahdesta työntekijästä toinen sijoittuu Y-
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Säätiöön ja toinen FEANTSAAN Brysseliin. Hubin toiminnassa tulee olemaan paljon
samankaltaisia elementtejä ja rakenteita kuin Verkostokehittäjissä, joten hankkeen
kokemuksia voidaan hyödyntää myös kansainvälisen toiminmuodon kehittämisessä.
10 Arviointi
10.1 Arvioinnin kokonaisuudesta
Hankkeelle on tehty oma arviointisuunnitelmansa (liite 4). Hanketoteutuksen arviointia tehty
suunnitelman mukaan. Pilottityöskentelyn osalta arviointi toteutettiin konsultoivana arviointina. Lisäksi pilottityöskentelyyn osallistuneilta on pyydetty työskentelyn päätyttyä erillinen
arviointi. Tilaisuuksien ja tapahtumien jälkeen osallistujilta on pyydetty palautetta kehittämisnäkökulma huomioiden. Nämä ovat esitelty aiemmin tässä raportissa kunkin tilaisuuden
esittelyn yhteydessä. Myös asiantuntijatiimiltä ja hankkeen johtoryhmältä on pyydetty arviointia hankkeesta. Hanketyöntekijöiden itsearviointi hanketoteutuksesta on myös tehty. Seuraavissa kappaleissa on esitelty arviointeihin perustuen eri näkökulmista hankkeen tuloksia ja
havaittuja vaikutuksia. Palautteen keruussa on käytetty pääosin webropol-kyselyä, osa arvioinnista on pyydetty työkokouspäivän yhteydessä hyödyntäen ryhmätyöskentelyä ja arviointi
on käyty yhdessä läpi. Palautetta ja arviointia pyydettäessä on huomioitu RAY:n vaatimusten
lisäksi, mitä hankekoordinoinnin näkökulmasta on pidetty tärkeänä. Seuraavissa kappaleissa
on esitetty pyydetyt arvioinnit.
10.2 Verkostoarviointi pilottityöskentelystä
Pilottityöskentelyyn hajautetun asumisen monialaisen tuen kehittämiseksi osallistuneille
toimijoille on toteutettu. Lisäksi pilottityöskentelystä Ajatustalo Oy toteutti konsultoivan
arvioinnin työskentelyn aikana. Tämä auttoi viemään prosessia jäsennetysti eteenpäin ja
keskittymään olennaisiin kehittämishaasteisiin. Pilottityöskentelyn arvioinnista on kerrottu
tarkemmin aiemmin tamän raportin kappaleessa 6.
10.3. Johtoryhmän arviointi työskentelystä
Johtoryhmä on vuosittain arvioinut hanketoteutusta. Johtoryhmän arvion mukaan
hankkeessa on onnistuttu esimerkillisellä tavalla rakentamaan järjestöjen ja kuntien
työntekijöiden, sekä kokemusasiantuntijoiden kohtaamisen foorumeita, joissa toimijat
yhdessä jakavat tietoa ja etsivät uusia ratkaisuja asunnottomuustyöhön. Esimerkkinä
hajautetun asumisen monialaisia tukimalleja kehittävä pilottityöskentely. Tilaisuuksien maksuttomuus osallistujille nähtiin tärkeäksi. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että koulutusten jatkuvuus pitäisi saada turvattua, koska työntekijöitä kentällä vaihtuu.
Verkostokehittäjien toimintamallin jatkamiselle ja levittämiselle on johtoryhmän mielestä
vahvat perusteet.
”Asumista ja sen tukipalveluita lähestytään hankkeessa hyvin laaja-alaisesti. Asunnottomuus
teeman ympärille ovat nousseet erilaiset tukipalvelut mm. työllistyminen ja arjen mielekäs
tekeminen.”
”Hankkeessa on onnistuttu saamaan aikaiseksi hyvää verkostoitumista. Eri toimijoita on
saatettu yhteen ja tekemään myös aitoa yhteistyötä esim. yhteishankkeiden suunnittelua.
Lähestymistapa verkostoitumisessa on ollut, että erilaisista malleista halutaan kuulla ja niistä
halutaan oppia. Tämä on osoittautunut hyväksi lähestymistavaksi.”
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”Moni toimija pitää luonnollisesti omia menetelmiään aina parhaimpana, samalla kuitenkin
tiedostaen, että vain yhtenäisyydellä saamme aikaiseksi tuloksia. Vaikutustyössä hankeen
valitsema linja on oikea, toiminta on avointa. Tulevaisuudessa tämän kaltainen hanketoiminta
on välttämätön: toimijat tarvitsevat ammatillisuutta, yhteneväisyyttä ja kuitenkin niin, että he
tulevat kuulluksi. Johtoryhmän arviossa kiinnitettiin huomiota myös hankehenkilöstön yhteistoimintataitoihin, joista todettiin, että [”…] huomionarvoista on myös se, ketkä vastaavat
toiminnasta, persoonilla on suuri merkitys, henkilöstön toiminta on kiitettävä”.

10.4 Pienen asiantuntijatiimin arviointi työstä (koostuu hankekumppanien edustajista)
Kumppaneiden kokemukset toteutuneesta yhteistyöstä ja Verkostokehittäjät -hankkeesta
ovat positiivia. Asiantuntijatiimin kokouksessa pyydetyssä ja annetussa arvioinnissa tuotiin
esiin havainto, että koulutukset ovat olleet avainasemassa siinä, että asunto ensin periaatteen mukainen työ on lähtenyt kehittymään sisällöllisesti. Tämä kehittäminen on arvioinnin mukaan palvellut koko alaa.
Koulutustilaisuudet ovat olleet tärkeitä ja toimivia foorumeita vuorovaikutukselliseen yhteiseen kehittämiseen sen lisäksi, että konkreettisesti tietoa ja toimintatapoja on päästy levittämään ja oppimaan yhdessä. Yhteistyö ja keskustelufoorumit ovat toimineet hyvin. Koulutukset ja seminaarit on suunniteltu hyvässä yhteishengessä, kokoontumisjärjestelyt ovat olleet hyviä. Tärkeää on ollut avoimuus.
Verkostonkehittäjien tiedotetta pidettiin oikein hyvänä ja siihen ei haluttu muutoksia.
Arvioinnissa todettiin, että hankkeen aikana on syntynyt oma malli laajalle kehittämistyölle,
jonka kuvaaminen on tärkeää, jotta jatkossa koordinaatiotyö mahdollistuisi. Konseptia pidetään toimivana. Tärkeänä pidetään sitä, että jatketaan samaan malliin avoimesti ja toisia kunnioittaen.
Mitään turhaa ei hankkeessa arvioinnin mukaan ole ollut.
Haastetta aiheuttaa löytää kaikille sopivia kokoontumisaikoja ja olisi hyvä saada vuoden aikataulu sovittua, mutta samalla todettiin, että aina tulee päällekkäisyyksiä
10.5 Hankekoordinoinnin (projektipäällikkö ja hankekoordinaattori) arviointi työstä
Hankkeessa on edetty hankesuunnitelman mukaan. Hankkeen edistymisen kannalta
merkityksellistä on asiantuntijatiimityöskentely sekä se, että tiimeissä on nimetyt henkilöt
asiantuntijajärjestöistä ja PAAVO-kaupungeista. Tämä on mahdollistanut sen, että hanke
toimii yhteisen kehittämisen alustana. Konkreetisesti osaamisen jakaminen verkoston avulla
on jatkunut tiiviinä, samoin yhteisten seuranta- ja arviointintikäytäntöjen kehittäminen.
Tärkeää hanketoteutuksen kannalta on ollut johtoryhmän kokoonpano, koska sieltä on tullut
myös mandaatti kumppanien panokseen koulutuksissa ja käytännön yhteistyö ohjelmajohdon
kanssa. PAAVO-ohjelmayhteistyöllä on ollut suuri merkitys, jotta hanke on voinut aidosti
toimia ohjelmassa kehittämistyön koordinoinnissa.
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Erityisen tärkeää on se, että laajan asiantuntijatiimin työkokouksissa järjestöt ja kaupungit
ovat yhdessä voineet jakaa näkemyksiään, ja nämä on voitu harmonisoida hyödynnettäviksi
yhteisten tavoitten saavuttamiseksi (kuten esimerkiksi koulutukset ja asiantuntemuksen
tuominen niihin, seuranta- ja arviointilomakkeiston kehittäminen testaukseen ja
valtakunnalliseen käyttöön). Lisäksi asiantuntijatiimi on erittäin sitoutunut työskentelyyn ja
hanketyöntekijöiden vaikutelma on se, että yhteistä työtä pidetään varsin tärkeänä ja siihen
todella halutaan panostaa niukoista ajallisista resursseista huolimatta. Keskusteluissa tulevat
esiin myös yhteistyön haasteet, kuten ajalliset sekä taloudelliset resurssit ja organisaatoiden
oman byrokratian vaikutukset.
Hankkeen kumppanijärjestöt ovat aidosti sitoutuneet yhteistyöhön hankkeen
toteuttamisessa: kaikki kumppanit ovat olleet mukana suunnittelemassa sekä toteuttamassa
seminaarien ja koulusten sisältöjä sekä tuoneet oman asiantuntemuksensa sisältöihin.
Ilahduttavaa on ollut se, että tilaisuuksiin on päässyt osallistumaan yhä useampi
asumispalvelujen työntekijä. Olemme tiedottaneet tilaisuuksista laajasti, jotta tieto
koulutustilaisuuksista leviäisi. Palautteiden perusteella Verkostokehittäjät on onnistunut
edistämään toimijoiden keskinäistä verkostoitumista ja toimimaan yhteisen kehittämisen
alustana. Organisaatioiden välisessä avoimessa vuorovaikutuksessa on kyetty nostamaan
yhteiseen keskusteluun ja yhteisen oppimisen aiheiksi arjen asunto ensin –työssä havaittuja
ilmiöitä. Tällöin työntekijöiden osallisuus on ollut ensiarvoisen tärkeää. Tilaisuuksista
tutustumiskäyntejä on hankkeen puolesta järjestetty suunniteltua vähemmän. Pääosin
tutusmiset ovat tapahtuneet samalla, kun esimerkiksi hankkeen työkokokouksia on järjestetty
yhteistyökumppanien luona. Jatkossa suunnitellaan tutustumiskäyntejä toteutettavaksi
enemmän.
Yhtenä tavoitteenamme koulutuksissa on ollut lisätä kokemusasiantuntijoiden ja asukkaiden
osallistumista. Tämä on toteutunut siten, että sekä puheenvuorojen pitäjissä että
osallistujissa on useimmiten mukana asukkaita ja kokemusasiantuntijoita. Tämä on
mahdollistunut yhteistyökumppaniemme avulla.
Palautteiden perusteella Verkostokehittäjät on nostanut paikallisia hankkeita ja toimijoita
esille. Verkostot ovat tarjonneet myös kansaivälisille vieraille ja tutkijoille mahdollisuuksia
tutustua käytännön työhön ja toimintamalleihin.
Tiedotuksen osalta sähköinen tiedote on saanut paljon kiitosta ja sen ”levikki” on kasvanut
tasaisesti. Monipuolinen asumissosiaalisen työn materiaali on hyödynnettävissä ae-sivuilla
(niin aiempi Nimi ovessa-hankkeen aikana tuotettu kuin nyt Verkostokehittäjienkin lisäämä),
ae- ja hf –sivuilla on kävimäärät kasvaneet runsaasti (noin 20%/vuosi).
Pilottityöskentely on osoittautunut toimivaksi työmenetelmäksi, kun kehitetään selkeää
kokonaisuutta, jonka toteutuksessa on kuitenkin otettava huomioon paikallisia
erityiskysymyksiä. Työskentelystä on syntynyt samalla pilottityöskentelyn toimintamalli, jonka
avulla jatketaa mm. arvioinnin kehittämistä. Osallistujat ovat kokeneet palautteiden
perusteella hyötyneensä tästä työskentelystä. Osallistujista osa kehitti uutena toimintana
kotiin vietävän tuen monialaista mallia. Yhteinen pilottityöskentely palautteiden perusteella
mahdollisti sen, että mallin rakentaminen, kuvaaminen ja käynnistäminen toteutui
jäsennetysti.
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10.6 Huomioita tilaisuuksien osallistujien palautteista
Osallistujat kertoivat vievänsä omaan työyhteisöön esimerkiksi uusia yhteistyön ajatuksia,
uusia työmalleja, näkökulmia, ideoita sekä ammatti-identiteetin pohdintaa. Asuntojen puute
ym. rakenteelliset ongelmat koetaan vaikeina erityisesti pääkaupunkiseudulla, samoin
kaivataan välineitä integraation tukemiseen. Työntekijöiden verkostoituminen ja työssä
jaksaminen nähdään tärkeänä. Koulutustilaisuuksien keskeiset aiheet ovat olleet AhvL,
turvallisuus, uudistuva ammatillisuus ja verkostoyhteistyö. Juuri juridiset kysymykset ovatkin
jatkuvasti koulutustoiveissa. Uusien asumispalveluiden perustamisen ja
henkilökuntavaihdosten myötä koulutuksiin tulee koko ajan uusia ihmisiä, jolloin jo aiemmin
käsiteltyjä aiheita toivotaan yhä uudelleen.
Palautteissa kritiikkiä on tullut siitä, että keskustelulle on kaivattu enemmän aikaa. Antoisina
on koettu tilaisuudet, joissa on ollut ensin pienryhmissä keskustelua ja pohdintaa jonkin
teeman ympärillä ja sitten työskentelyn yhteenvetoa. Joitain kriittisiä kommentteja on tullut
ajoittain järjestelyistä (paikka, aikataulu) tai joistain puheenvuorojen sisällöistä. Tämän
kaltainen kritiikki on kuitenkin kovin vähäistä, mutta olemme ottaneet kaiken kehittämisen
näkökulmasta huomioon.
Asunto ensin -periaatteen soveltaminen arjen työssä on ollut koulutusten keskeinen teema.
Sekä taustayhteisöt että koulutuksellisiin tapahtumiin osallistuneet ovat nähneet tärkeäksi
paitsi tiedon jakamisen, myös ammatillisen identiteetin kehittymisen ja työhyvinvoinnin
tukemisen. Paradigman muutos portaittaisesta palvelumallista asunto ensin -työhön on ollut
valtava haaste palveluja tuottaville organisaatioille ja työntekijöille. Alussa uutta
toimintamallia on usein jouduttu perustelemaan myös paikallisille viranomaisille ja muulle
palvelujärjestelmälle. Siksi yhteinen keskustelu ja tietoisuus osallisuudesta laajempaan
PAAVO-kokonaisuuteen ovat olleet osallistujille merkityksellisiä.
Tärkeää on ollut myös mahdollisuus ratkoa yhdessä arjen tukityön kysymyksiä: asunto ensin,
mutta mitä sitten? Motivointi, kuntouttavan työotteen eri muodot, yhteisön hyödyntäminen
sekä toisen ihmisen kotona tehtävän tukityön kysymykset ovat nousseet uudella tavalla
ajankohtaisiksi. Näiden ammatillisten haasteiden pohdinta ja syvällisempi ymmärrys ovat
olleet mahdollisia vasta kokemuksen karttumisen myötä. Hankkeen kannalta erityisen
ilahduttavaa on ollut taustayhteisöjen varaukseton sitoutuminen oman asiantuntemuksensa
avoimeen jakamiseen.
11 Hankkeen vaikutusten arviointia
Hankkeen vaikutuksia voi arvioida suhteessa tavoiteltuun päämäärään ja siitä johdettuihin
osatavoitteisiin. Hankeen päätavoite tiivistetysti on ollut varmistaa pitkäaikaisasunnottomien
asunto ensin – periaatteen mukaisten asumisratkaisujen ihmisarvoisuus ja asumisen
onnistumista tukevat laadukkaat asumispalvelut ja henkilökunnan korkeatasoinen
ammatillinen osaaminen. Alatavoiteiksi pilkottuna voidaan arvioida hankkeen toteumaa ja
vaikutuksia seuraavasti:
• Tavoite: Järjestöjen keskeisen roolin vahvistaminen asunnottomien palvelujen
kehittämisessä, kehittämisverkoston vakiinnuttaminen järjestöjen ja kaupunkien yhteistyön
alustaksi
• Vaikutukset: Järjestöt ja kaupungit ovat toimineet yhdessä asiantuntijatiimeissä, kehittämistyön suunnittelussa ja toteutuksessa (työryhmät, muut tilaisuudet), PAAVO-
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ohjelmajohdon kanssa tiiviissä yhteistyössä. Näin on varmistettu se, että järjestöjen rooli
palvelujen kehittämisessä on yhdenvertainen kaupunkien kanssa. Koska ohjelmajohto on
ollut vahvasti mukana ja kehittämistyötä on tehty osana ohjelmakokonaisuutta, on valtakunnallinen kehittämistyön alusta saatu toimivaksi. Toisaalta koska järjestöjen ja kaupunkien henkilöstö tekee konkreettista asiakastyötä, on paikalliset tarpeet voitu huomioida ja näin on saatu myös valtakunnallinen ja paikallistaso yhteiseen kehittämistyöhön.
Verkostokehittäjät on onnistunut konkreettisesti siinä, että Verkostokehittäjät on arjessa
toteutuvaa kehittämistyötä, joka syntyy juuri näiden useiden tahojen yhteisestä tavoitteellisesta toiminnasta, hankkeena Verkostokehittäjät koordinoi toimintaa, mutta itse
työ on yhdessä tekemistä.
Hankkeessa yhdessä ohjelmajohdon kanssa kehitetyt seurantavälineet asunnottomien
palvelujen onnistumisesta ja suunnittelematta palvelun päättymisten seurannasta kokoaa tietoa valtakunnallisesti (massatietoa). Seurannan avulla saadaan ohjelman aikana
kehitettyjen palvelujen vaikuttavuudesta valtakunnallisesti kattavaa ja jäsennettyä tietoa. Lisäksi saadaan tietoa siitä, mitkä keskeiset seikat johtavat asumisen suunnittelemattomaan päättymiseen. Tiedon keruu jatkuu AUNE-ohjelmakaudella ja sitä on edelleen kehitetty PAAVO-ajan kokemusten perusteella.
• Tavoite: Asunnottomien palvelujen laadun varmistaminen henkilöstön menetelmällisen
osaamisen kehittämisellä
• Vaikutukset: Yhteiset koulutukset ja seminaarit, pilottityöskentelymallin avulla tehtävä
kehittämistyö, arviointityöskentelyn käynnistyminen on koonnut yhteen laajasti asunnottomuustyötä tekeviä ihmisiä ja organisaatioita. Tärkeää on ollut se, että osallistumismahdollisuus on ollut kaikilla organisaation eri tasoilla olevilla työntekijöillä ja johdolla. Koulutusten avulla on päästy keskittymään arjen työssä tärkeisiin ammatillisiin taitoihin ja niiden vahvistamiseen, mutta myös asunto ensin -periaatteen mukaisen ajattelun
ja asenteen yhteisen ymmärryksen vahvistamiseen. Koska monet aiheet koulutusten sisältöihin tulivat suoraan kentältä, on kehittämistyössä päästy kiinni todellisiin ammatillisen kehittymisen tarpeisiin. Erittäin tärkeää on tässä ollut vertaisoppiminen: omissa organisaatioissaan työtä pidemmälle kehittäneet ovat jakeet kokemuksiaan ja osaamistaan
laajasti muille. Tässä on päästy vielä pidemmälle kuin yksittäisen organisaation taitojen
lisäämiseen: samalla on syntynyt organisaatioiden ja ihmisten välille sellaisia yhteistyösuhteita, jotka edistävät valtakunnallista verkostoitumista arjen tasolla. Käytännössä
mm. koulutuksissa opittua on viety omaan työyhteisöön ja muutettu joitakin käytäntöjä
tai otettu käyttöön uusia työvälineitä tai menetelmiä, kuten palvelujen kuvausten tekeminen, asukaan kuoleman käsittelyyn ja asioiden hoitoon liittyvä ohjeistus, sopimuksiin
ja vuokrasuhteisiin liittyvä juridinen ohjeistus jne. Pilottityöskentelynä kehitetty monialainen kotiin vietävän tuen malli on juurtunut niihin kaupunkeihin ja järjestöihin, joissa
sitä kehitettiin. Lisäksi näihin mukana olleisiin tahoihin on ollut muita organisaatioita yhteydessä oman mallinsa kehittämisen tiimoilta. Vertaisoppimista tapahtuu myös näin.
Arviointityöskentelyssä on arviointimalli kehitetty ja testattu ja sitä edelleen kehitetään
AUNE-Verkostokehittäjissä. Malli on vertaisarviointiin perustuvaa, jossa arvioitsijat ja arvioitavat tahot oppivat prosessissa toisiltaan. Kyseessä on yhteisen oppimisen yksi muoto, jonka avulla voidaan myös parhaita käytäntöjä löytää levitettäväksi ja edelleen vahvistaa.
Kansainvälisellä yhteistyöllä on vahva rooli ammatillisen osaamisen vahvistamisessa ja
menetelmällisen osaamisen jakamisessa. Opintomatkoilta on saatu ideoita oman työn
kehittämiseen ja myös luotu uusia verkostoja niin matkalaisten kuin vierailukohteiden
organisaatioiden välille. Meille Suomeen tulleet kansainväliset vierailijat ovat omalla
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kiinnostuksellaan ja vierailuillaan eri organisaatioissa avanneet monenkin työntekijän
silmiä näkemään meillä Suomessa tehtävän työn monipuolisuus ja pääosin hyvä laatu
sekä valtakunnallisen ohjelman merkitys. Tämä on ollut monen kertomana myös omaa
ammatillisuutta vahvistavaa ja työn merkitystä havainnollistavaa.
• Tavoite: Entisten asunnottomien osallisuuden lisääminen palveluiden suunnittelussa ja
integroitumisessa lähiyhteisöön, asuinalueeseen ja yhteiskuntaan, heidän asumisensa
turvaamisella elämänlaadun kohentaminen
• Vaikutukset: Lähtökohtana on ajatus siitä, että edellä mainitut tavoitteet ja työn
edelleen kehittäminen on mahdollista vain, jos itse asunnottomien palvelujen käyttäjät
ovat mukana kehittämistyössä. Hankkeen aikana on ollut mahdollisuuksien mukaan
tilaisuuksissa ja työryhmissä entisiä asunnottomia ja kokemusasiantuntijoita mukana
tuomassa omaa näkemystään ja kokemustaan osaksi yhteistä kehittämistä. Myös
hanketyöntekijät ovat nostaneet esiin heidän rooliaan myös muissa yhteyksissä (mm.
Vva ry:n Omat avaimet –hanke). Vaikuttaakin siltä, että nyt näyttää itsestäänselvältä,
että kokemusasiantuntijat, (entiset) asunnottomat ovat mukana kattavasti
kehittämistyön osa-alueilla. Ilahduttavaa on ollut se, että hankekumppanimme Vva ry:n
Omat avaimet -hankkeessa on saatu kokemusasiantuntijoita muihinkin kaupunkeihin
kuin Helsinkiin, ja että kaupungit todella ottavat kokemusasiantuntijoita
kehittämistyöhön mukaan. Kehitettävää tässä on vielä siinä, että asenteisiin tarvitaan
muutosta. Kokemusasiantuntijat tulee nähdä yhdenvertaisina näkemyksen tuojina
yhteiseen kehittämistyöhön ja nämä näkemykset tulisi huomioida siinä missä vaikkapa
rakennuttamisosaaminen ja sosiaalialan osaaminen. AUNE Verkostokehittäjät hankkeeseen on kokemusasiantuntijuudelle suunniteltu entistä vahvempi rooli.
12 Hankkeen jatko
Hanke päättyi vuoden 2015 lopussa. Viimeisenä toimintavuonna keskityttiin PAAVO-ohjelman
mukaisesti hajautettuun asumiseen, monialaisen kotiin saatavan tuen kehittämiseen ja
mallintamiseen hajautetussa asumisessa, teemojen mukaisiin koulutustilaisuuksiin ja
vertaisoppimiseen, sekä arvioinnin ja seurannan kehittämis- ja levittämistyöhön. Laajan
asiantuntijatiimin avulla yhteistyössä PAAVO-ohjelmajohdon kanssa edistettiin
toimintakäytäntöjen leviämistä sekä juurruttamista. Viimeisenä hankevuonna nähtiin
tärkeäksi myös varmistaa luotujen yhteistyöverkostojen toiminnan vakiinnuttaminen.
Viimeisenä hankevuonna valmistauduttiin tulevaan asunnottomuuden ennaltaehkäisyn
toimenpideohjelmaan (AUNE). PAAVO-ohjelmakokonaisuudessa sekä Verkostokehittäjien
hanketoteutuksen aikana on tullut esiin tarve jatkaa laajan kansallisen hankkeen avulla
toteutettavaa koordinaatiotyötä. Työn avulla saadaan yhteiseen kehittämistyöhön mukaan
sekä järjestöjä että kaupunkeja. Käytännössä henkilöstön osallistuminen ylisektorisesti
vuorovaikutteisiin tilaisuuksiin on mahdollistanut yhteisen hallinnolliset rajat ylittävän
kehittämistyön, joka koituu viime kädessä asukkaiden eduksi. Arjen työssä resurssit ovat
rajalliset, joten keskitetty hankekoordinaatio kehittämistyölle nähdään ehdottoman tärkeänä.
Tästä syystä valmisteltiin Verkostokehittäjien koordinaatiohanketta uuteen AUNE-ohjelmaan
vuosille 2016-2019. Verkostokehittäjät-hankkeessa havaittiin ja jäsennettiin hankkeen
keskeisiä oppeja, joita hyödynnetään jatkotyöskentelyssä.
Keskeiset opit ovat:
a) Koordinaation perusta on kumppanuushanke, jolla on määritelty ja yhteisesti sovittu vetoja koordinaatiovastuu sekä kumppanien roolit määritelty.
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b) Organisoituminen tapahtuu hanke- ja muista yhteistyökumppaneista koostuvien tiimien
avulla.
c) Ammattilaisille luodaan yhteenkokoavia foorumeita verkostojen rakentamiseksi, jotta
todellinen yhteinen kehittäminen ja vertaisoppiminen mahdollistuu.
d) Asukkaat ja kokemuasiantuntijuus on ehdottomasti oltava mukana.
e) PAAVO-ohjelmaan oltava tiivis yhteys, jotta kehittämistyö jäsentyy osana koko ohjelmaa.
f) Avoimuus, saavutettavuus, maksuttomuus: Tilaisuuksien ja tapahtumien avaaminen
mahdollisimman monelle ammattilaiselle ja asukkaalle; kehittämistyö on kaikkien tehtävänä
ja kuuluu kaikille. Avoin tiedottaminen www-sivuilla ja tiedotteella.
13 Lopuksi
PAAVO Verkostokehittäjät –hankkeen loppuraporttia kirjoittaessa on jo tullut RAYavustuksesta päätös AUNE Verkostokehittäjät –hankkeesta, ja hanke on saatu käyntiin
edellisen jatkumona Y-Säätiössä samojen yhteistyökumppanien kanssa. Paavo
Verkostokehittäjien aikana luodut rakenteet ja toimintamuodot jatkuvat luoden vahvan
perustan asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) yhteiskehittämisen
alustaksi. Verkostokehittäjät on toimintamuotona osoittanut, että kehittämistyön
koordinointi valtakunnallisesti niin horisontaalisesti kuin vertikaalisestikin on tuloksellista.
Tuloksellisuuden edellytyksenä on se, että rakenteet ja menetelmät tuottavat konkreettisia
koettuja hyötyjä ohjelman osapuolille ja yhteistyökumppaneille. Hanketoteutuksen kannalta
tämä tarkoittaa sitä, että hanketta ei toteuteta irrallisena projektina, vaan itse hanke on eri
osapuolia osallistavaa toimintaa, joka tapahtuu verkostoissa ja hanketyö palvelee verkostojen
yhteistä kehittämistä.
Verkostokehittäjät-hanke on ollut ja on myös jatkossa ihmisten välistä vuorovaikutteista
toimintaa, yhdessä tekemistä, johon jokainen osallistuja on antaa panoksensa. Osallistujien
yhteisesti jakamat tiedot, taidot, työmenetelmät ja innostava asenne ovat olleet hankkeen
kantava voima. Lämmin kiitos jokaiselle kehittämistyöhön osallistuneelle! Suuri kiitos myös
Raha-automaattiyhdistykselle, jonka avustus on mahdollistanut hankkeen toteutuksen ja
siten valtakunnallisen sektorirajat ylittävän yhteiskehittämisen syntymisen
asunnottomuustyöhön.
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LIITTEET
Liite 1: Verkostotyön rakenteet
Verkostotyön rakenteet
•

•
•

•

•

•

Hankkeen johtoryhmä
• Hankekumppanien johdon edustajat, ohjelmajohto ja ympäristöministeriö
• Hankkeen strateginen johto, yhteys ohjelmatoteutukseen ja ohjelmajohtoon
• Kokoukset noin kahden kuukauden välein
Hankkeen operatiivinen johto ja toteutusvastuu
• Kehittämispäällikkö ja hankekoordinaattori
Pieni asiantuntijatiimi: hankekumppanien edustajat
• Käytännön koulutusten ja muiden tilaisuuksien suunnittelu, kumppanien oma panos asiantuntijavastuun osalta (esim. alustukset)
• 2-3 kokousta vuodessa
Laaja asiantuntijatiimi: hankekumppanien edustajat, yhteistyökumppanien (järjestöt, kaupungit, ohjelmajohto/valtio)
• Ohjelmaan liittyvien laajempien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
(esim. seurantatiedon kokoamisen suunnittelu, koulutusteemojen kokoaminen,
kehittämispilottien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, tiedon vieminen omaan organisaatioon)
• 1-3 kokousta vuodessa
Pilottiryhmät: yhteistyökumppaneista koostuvat (kaupungit, järjestöt, ohjelmajohto)
• Tietyn kehittämistyön osa-alueen järjestelmällinen kehittäminen omassa organisaatiossa (esim. monialainen liikkuva tuki, arviointimalli)
• Toteutus: ryhmän työkokouspäivät ja välitehtävät
Viestintä: asunnottomuustyön viestintä kansallisesti ja kansainvälisesti
• Tiedotteet sähköpostitse valtakunnallisesti ja asuntoensin.fi-sivuille
• Tiedon kokoaminen asuntoensin.fi ja housingfirst.fi –sivuille


Jatkuva arviointi: arviointisuunnitelman mukaan systemaattisesti (tilaisuuksien palautteet
ja niiden analysointi, johtoryhmän, kehittämispilottien osallistujien, asiantuntijatiimien
tekemät arvioinnit, sekä laajemmin verkostolta pyydetty arviointi)

Verkostokehittäjät-hanke kutsuu ryhmät koolle ja organisoi kokoukset, kokouksissa myös palautteen keruu ja analysointi, sekä toiminnan edelleen kehittäminen.
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Liite 2: Hankkeen tilaisuudet 2013-2015
Tilaisuudet 2013

Asumisneuvonnan mallipaja
asumisneuvontakoulutus
Mielenterveyskuntoutujat
asumispalveluissa
asumisneuvontakoulutus
Verkostokehittäjät Kick
off

YM, Hel30.1.2013 sinki

50

3,52

15.3.2013 Helsinki

45

3,81

19.3.2013 Helsinki

48

PAAVO-kevätseminaari
9.4.2013 Kuopio
Velkaantuminen ja nuorYM, Helten asuminen
asumisneuvontakoulutus 20.5.2013 sinki
Maahanmuuttajien asunnottomuusverkosto Kick
off
27.8.2013 Helsinki
Vaikeimmassa asemassa
olevien as.palvelut
17.9.2013 Helsinki
Päihdekuntoutujat asumispalveluissa
asumisneuvontakoulutus 18.9.2013 Helsinki
Valtak. Asunnottomuusseminaari
17.10.2013 Helsinki
Ikääntyneiden asumisneuvonta
asumisneuvontakoulutus 10.12.2013 Helsinki

65

3,63

37

4,44

51

3,7

67

3,92

38

3,31

193

4,6

32

4,2

626

3,9

42,00
%
35,00
%

29,00
%
24,00
%
27,00
%
34,00
%
34,00
%
33,00
%
47,00
%
33,89
%
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Tilaisuudet 2014
Aihe
Luokka
Hajautetun asumisen tukimalleja ja säädöksiä
koulutus
Uudistuva ammatillisuus
koulutus
Maahanmuuttajien asunnottomuus-verkoston minimessut
koulutus
Traumojen kohtaaminen
asunnottomuus-työssä
koulutus
PAAVO-kevätseminaari: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa
seminaari
Näkökulmia tuettuun asumiseen
koulutus
Tuetun asumisen kehittämisiltapäivä
koulutus
Osallisuus ja oikeus yhdenvertaiseen kansalaisuteen
(Vastuu Vva ry, ei numeerista
palautetta)
seminaari
Asumisen tuen kehittäminen
Joensuussa
koulutus
Uudistuva ammatillisuus
koulutus
Maahanmuuttajien asunnottomuusverkosto: mitä tietoa
muuttajalle
koulutus
Valtak. Asunnotto- muusseminaari
Seminaari
Pilotti- ja arviointi- työskenteLiikkuvan tuen
lyseminaari
pilotti
Uudistuva ammatillisuus:
huoneenvuokralakia ja arjen
hyviä käytäntöjä
koulutus
Selviytyminen eron jälkeen
Koulutus, asumisneuvonta
Toimintamalleja ja työmeneKoulutus, asutelmiä asumisneuvonnassa
misneuvonta
Mitä tietoa, millaista neuvonKoulutus, asutaa Suomeen muuttaneille
misneuvonta

pvm

paikka

palaute
ka

osall

vastaus%

17.1.2014 Helsinki

83

3,47

20,00 %

6.2.2014 Helsinki

35

4,20

28,00 %

14.3.2014 Helsinki

68

3,95

28,00 %

19.3.2014 Helsinki

52

3,79

36,00 %

21.3.2014

50

4,15

40,00 %

28.3.2014 Jyväskylä

34

3,52

26,00 %

22.5.2014 Lahti

19

3,51

42,00 %

16.17.9.2014

Jyväskylä

37

24.9.2014 Joensuu

35

4,20

37,00 %

13.10.2014 Helsinki

61

3,73

36,00 %

16.10.2014 Helsinki

42

3,48

21,00 %

155

4,00

22,00 %

38

3,25

11,00 %

10.12.2014 Helsinki
Helsinki,
Hermannin
24.2.2014 diakoniatalo

58

4,11

26,00 %

33

3,9

27,00 %

28.5.2014 Helsinki, YM

35

3,9

28,00 %

16.10.2014 Helsinki, YM

40
875

3,48
3,79

22,00 %
28,13 %

17.10.2014 Espoo
2.12.2014 Vantaa
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Tilaisuudet 2015
Nimi

Luokka

Kuoleman kohtaaminen
asumispalveluissa

Koulutus

28.4.2015 Helsinki

62

11

pavaslaute
taus%
ka
51
3,91 38,71 %

Toiminnalliset käytännöt Koulutus
asumisen tukityössä

17.9.2015 Helsinki

40

10

30

4,27

20,00 %

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja kuntoutumisen
tukeminen
Sosiaalifoorumi (ei ilmoittaumisia, ei palautteen keruuta)
Asumisneuvonnan seuranta ja raportointi

Koulutus

30.10.201 Helsinki,
5 THL

51

20

31

3,90

29,41 %

Koulutus

25.4.2015- Helsinki
26.4.2015

20

Koulutus, asumisneuvonta

3.3.2015 Helsinki,
YM

53

9

44

4,00

37,74 %

Koulutus, asumisneuvonta
Asumisneuvonnan
Koulutus, asukäynnistäminen ja vuok- misneuvonta
ra-asumisen juridiikkaa
Lontoon opintomatka
Kv vierailu

25.9.2015 Helsinki,
YM
2.11.2015 Helsinki,
YM

39

7

32

3,68

34,21 %

15

3

12

3,89

40,00 %

18.11.201
5
28.1.2015 Helsinki

12
21

6

15

16.4.2015 Helsinki

16

5

11

2.9.2015 Helsinki

12

3

9

16.10.201 Jyväsky5 lä

101

37

64

3,85

17,82 %

442

111

299

3,93

32,44 %

Toimintamallit

Arviointityöskentely
Arviointityöskentely
Vertaisarvioinnin koulutuspäivä (vain vertaiarvioitsijoiden perehdytykseen, ei palutteen
keruuta)
Valtakunnallinen asunnottomuusseminaari

Liikkuvan tuen
pilotti
Liikkuvan tuen
pilotti
Liikkuvan tuen
pilotti

Seminaari

pvm

paikka

osal miel
hiä

naisia

41,67 %
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Liite 3: Konkreettiset tuotokset

Koulutuskokonaisuus –paketti
Pilottityöskentelymalli
Itsearviointi- ja vertaisarviointimallit
Tilastointi- ja dokumentointivälineet
- Valtakunnallisen ohjelmatason webropol-tiedonkeruu (asukasvirrat, kaupunkien
ohjelmatiedot), tiedot kootusti diaesityksessä ja ohjelmajohdon raportissa
- asumisneuvonnan seurantalomake
- Ohjaamojen asumisasioita koskeva seurantalomake
Valtakunnallisesti tunnettu asunnottomuustyön laaja verkosto: Verkostokehittäjät muodostuu kaikista eri
tavoin osallistuvista ihmisistä, hanke toimii tämän valtakunnallisen verkostokehittämisen koordinoijana ja
mahdollistajana
Materiaalipankki asunto ensin ja housing first –sivuilla, mm:
- Tilaisuuksien (koulutukset, seminaarit) materiaalipankki
- Pilottityöskentelyn tuotokset (organisaatioiden kuvaamat ja kehittämät), osa esillä
asunto ensin –sivuilla
- Itsearviointimateriaali asunto ensin –sivuilla (”PAAVO-mittari”)
- Matkaraportit
- PAAVO-ohjausryhmien pöytäkirjat
- Muu PAAVO-ohjelmamateriaali (periaatepäätöset, raportit)
- Suomessa järjestettyjen kansainvälisten seminaarien materiaalit
- kansainvälisen tutkija-arvioinnin materiaalit ja raportti
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Liite 4: Arviointisuunnitelma
PAAVO Verkostokehittäjät-hankkeen arviointisuunnitelma (päivitetty 6.8.2013)
Arvioinnin tavoite:


Tukea hanketoteutusta hankkeen päätavoitteen saavuttamiseksi , osallistaa eri tasojen toimijoita
yhteiseen vakiinnuttamistyöhön ja mahdollistaa organisaatio- ja paikallistason sekä aluetason
osaamisen saaminen valtakunnallisella tasolla hyödynnettäväksi ja levitettäväksi ja vakiinnutettavaksi asumissosiaalisen työn ja asunnottomien palveluiden käytäntöhin. Päätavoitteena on varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin – periaatteen mukaisten asumisratkaisujen ihmisarvoisuus ja asumisen onnistumista tukevat laadukkaat asumispalvelut ja henkilökunnan korkeatasoinen
ammatillinen osaaminen. Alatavoitteet ovat
-

järjestöjen keskeisen roolin vahvistaminen asunnottomien palvelujen kehittämisessä, kehittämisverkoston vakiinnuttaminen järjestöjen ja kaupunkien yhteistyön alustaksi

-

asunnottomien palvelujen laadun varmistaminen henkilöstön menetelmällisen osaamisen kehittämisellä

-

entisten asunnottomien osallisuuden ja integraation lisääminen palveluiden suunnittelussa ja
integroitumisessa lähiyhteisöön, asuinalueeseen ja yhteiskuntaan, heidän asumisensa pysyvyyden turvaamisella elämänlaadun kohentaminen

Arvioitavana
-

hankkeen eteneminen suhteessa hankesuunnitelmaan

-

verkoston toiminta

-

määrällisten tavoitteiden toteutuminen hankkeessa

-

laadullinen informaatio ja sen hyödyntäminen (suullinen ja kirjallinen palaute)
Sisäinen arviointi (itsearviointi)


Johtoryhmä: arvioi hankkeen etenemistä kokouksissaan (noin 4-5 kertaa vuodessa)



Hanketoimijat: vuosittain itsearviointi, yhteinen lomake



Projektipäällikkö: vuosittain väliraportoinnin yhteydessä projektisuunnitelman mukainen tavoite-toteuma –arviointi



Ohjausryhmä: arvioi hanketoteutusta ja etenemistä, käsittely PAAVOn suppeassa ohjausryhmässä



Palautekyselyt seminaareista ja koulutuksista sekä työryhmätyöskentelyistä, raportointi ohjausryhmälle, koulutuskohtainen sekä kokonaisarviointi vuosittain palautteiden perusteella.
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Ulkoinen arviointi


Sidosryhmät: verkostoarviointikysely verkoston toimivuudesta ja -työskentelystä toteutetaan
vuosittain Verkosto-arviointi (Järvi-hanke), sähköinen lomake



Osana koko PAAVO-ohjelman kansainvälistä peer review –arviointia arvioidaan myös Verkostokehittäjät-hanke



1-2 teemallista ulkoista arviointia vuosina 2014-2015, päätetään johtoryhmässä

Tilaisuuksien arviointi


Tilaisuuksille on asetettu osallistujamäärien tavoitteiksi (mittarina osallistujamäärä):
- valtakunnalliset PAAVO-kevätseminaari ja valtakunnallinen asunnottomuuspäivä, 180-350
osallistujaa/tilaisuus
- teemalliset valtakunnalliset tilaisuudet, 40-100 osallistujaa/tilaisuus
- paikalliset ja alueelliset tilaisuudet, paikkakunnasta riippuen 15-30 osallistujaa
- vertaisvierailut 10-25 osallistujaa
- yhteensä noin 500 osallistujaa



Tapahtumien ja tilaisuuksien kaikista koulutustilaisuuksista ja seminaareista kerätään palaute
(webropol-kysely). Palautteella hankitaan tietoa siitä, kuinka tilaisuus vastasi tavoitteisiin, mitä
hyötyä osallistujille tapahtumasta on ollut, vastasiko tapahtuma osallistujien odotuksiin, mitä
osallistujat kokevat voivansa hyödyntää työssään, mikä oli erityisen hyödyllistä, mitä tarvitaan
lisää ja mitä kehitettävää on jatkossa. Palautteiden vastuksia hyödynnetään aktiivisesti sekä tilaisuuksien sisältöjen että järjestelyjen suunnittelussa. Palautteissa tilaisuuksia arvioidaan seuraavilla mittareilla (lisäksi voi olla muita tapahtumaan liittyviä kohtia):
Mittarit:
1. Paikka/kohde ja järjestelyt: numeroasteikko 1 (huono)-5 (erinomainen)
2. Päivän sisältö, kuinka vastasi odotuksiin: numeroasteikko 1 (huono)-5 (erinomainen)
3. Mikä oli osallistujan työn kannalta paras ja hyödynnettävä anti: sanallinen arvio
4. Voiko osallistuja hyödyntää oppimaansa, ja kuinka jos voi: sanallinen arvio
5. Kehittämisajatuksia, toiveita, ideoita, muita terveisiä: sanallinen arvio
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Toimintamallien arviointi
Tavoitteena koko hankkeen aikana on koulutusten ja konsultoinnin avulla kehittää, kuvata,
ottaa käyttöön ja vakiinnuttaa arviolta 10 toimintamallia (palvelu- ja tukityö) aiesopimuskaupungeissa. Tarpeellisten toimintamallien esille saaminen ja niiden kehittäminen sekä levittämien käynnistetään. Toimintavuonna arvioidaan, kuinka monen mallin kehitystyö ja vakiinnuttamistyö on käynnistynyt.
Mittarit:
1. Mallien määrä
2. Kaupungit ja organisaatiot, joissa toimintamalli on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön
3. Asunnottomien ja entisten asunnottomien kokema hyöty ja sosiaalisen integraation mahdollisuus
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Arviointi
Arvioinnin kohde

Arvioinnin tarkoitus

Menetelmä

Ajankohta

Dokumentit, kommentit, jatko

Hanketoteutus

Hankkeen eteneminen
suunnitelman mukaan

Projektipäällikön
tilannekatsaus
johtoryhmän ja
ohjausryhmän
kokouksissa

Johtoryhmän kokoukset 4-5 kertaa vuodessa, ohjausryhmän
kokoukset n. 10 kertaa vuodessa

Hankkeen tilanneraportti, kokousmuistiot

Teemalliset kokonaisuudet vastuualueittain

Teemojen mukaisten
koulutusten ja tapahtumien edistyminen
asetettujen tavoitteiden mukaan

Hankekumppanien arviointilomake, webropol

Vuosittain

Vastauksista koostettu raportti

Koko teemallinen
verkostotyö:
hankkeen keskeiset verkostot
sekä näiden keskeiset sidosryhmät

Teemojen mukaisen
toiminnan edistyminen
asetettujen tavoitteiden mukaan, kehittämistarpeiden esille
saaminen, yhteiseen
verkostoon osallistaminen ja sitouttaminen

Verkostoarviointi- Vuosittain syksyllä
lomake, sähköinen
(Järvi-hanke)

Raportti, jossa kehittämisehdotuk-set

Hankkeen tavoite-toteumaarviointi

Hankesuunnitelman
etenemisen seuranta

Projektipäällikkö
tekee arvioin ja
tuo sen johtoryhmän kokoukseen
käsiteltäväksi

Vuosittain loppuvuodesta väliraportoinnin
yhteydessä

Väliraportti, johtoryhmän kokousmuistio

Seminaarit, koulutukset, työryhmätyöskentely,
muut tilaisuudet

Tilaisuuden onnistuminen suhteessa sille
asetettuihin tavoitteisiin

Palautekysely

Seminaarien, koulutusten yms. jälkeen
osallistujille

Palautekooste. Palautteet ohjaavat
osaltaan koulutusten
ja muiden tilaisuuksien järjestämistä.

Kehittämistyö
osana koko
PAAVO-ohjelmaa

Asetetaan kun arviointi
on ajankohtaista

EU-tason peer
rewiev (n. 4 maata)

PAAVOohjelmajohdon ilmoittama ajankohta

Raportti

1-2 teemallista
arviointia

Täsmennetään vuoden
2013 aikana johtoryhmässä

Hankitaan ulkoinen arvioitsijataho

2014-2015

Raportit

taulukon lähde:
http://www.jarjestoarviointi.fi/, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS)
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Liite 5: Viestintäsuunnitelma

VIESTINTÄSUUNNITELMA (päivitetty 2.8.2013)

Yleistä viestinnästä


Raportointi erillisten suunnitelmien mukaisesti sekä yhteisissä verkostojen tapaamisissa sovitusti.



Yhteinen avoin tiedonjakelukanava asuntoensi.fi-sivusto.



Valtakunnallinen viestintä toteutetaan osana PAAVO-ohjelman viestintää (kokoukset,
uutiskirjeet) sekä otetaan käyttöön asuntoensin.fi- sivut. Kuvaukset, raportit , koulutusmateriaali ja muu yhteisesti levitettävä aineisto asuntoensin.fi-sivuille ja asumisneuvonnan osalta Aran sivuille. Asuntoensin.fi-sivustolta linkit kaikkeen muuhun materiaaliin. Valtakunnalliset seminaarit ovat yhtenä tiedonvälityskanavana.



Hankkeen toiminta raportoidaan PAAVO-ohjausryhmälle ja johtoryhmälle sekä rahoittajataholle.



Hankekumppaneille ja kehittämispoolille lähetetään säännölliset ajankohtaistiedotteet sähköpostitse.



Kansainvälisessä viestinnässä käytetään housingfirst.fi –sivustoa (englanninkielinen
materiaali) sekä FEANTSAn uutiskirje.
Hankkeen viestintä on sekä sisäistä että ulkoista seuraavan taulukon mukaan:

Hankkeen pääviesti:
Asunnottomuuden poistaminen ja asumissosiaalisen työn kehittäminen ja vakiinnuttaminen
on monialaisissa verkostoissa tehtävää yhteistä kehittämistä, arviointia ja uudistuvaa ammatillisuutta.
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Viestinnän
-tavoite

-kohderyhmä

-menetelmä

-vastuutaho

saada hankekumppaneille
ajankohtaista tietoa, ratkaista esille
tulevia kysymyksiä
Hankkeen ajankohtaiset asiat
tietoon, verkoston
toimijoiden osallisuuden kokemuksen lisääminen
hankkeessa
Hankkeen etenemisestä informointi ja seurantatiedot

johtoryhmä, hankekumppaneista
koostuva asiantuntijatiimi

kokoukset, sähköpostiviestintä,
puhelinkeskustelut

projektipäällikkö

Hankekumppanit,
ohjelmajohto ja
Suppea PAAVOohjausryhmä,
laaja asiantuntijatiimi, muut verkoston toimijat
johtoryhmä, ohjausryhmä, asiantuntijatiimit, rahoittaja, muut
kiinnostuneet

ajankohtaistiedote tai uutiskirje sähköpostitse,
ohjausryhmän
kokoukset, seminaarit

projektipäällikkö,
hankekoordinaattori

projektipäällikkö,
PAAVO-viestinnän
osalta on oma
viestintäryhmänsä

suomalaisen asunto ensin-tiedon
kokoaminen ja
jakaminen, asuntoensin.fi- ja
housingfirs.fi sivustojen aktiivisen käytön lisääminen
saada tietoa hankekoordinoinnin
tueksi, vuorovaikutteisuuden lisääminen

asiantuntijat,
työntekijät, järjestöt, kaupungit,
organisaatiot,
kaikki kiinnostuneet sekä Suomessa että kansainvälisesti

suulliset ja kirjalliset raportit,
asunto ensin.fisivut, PAAVOohjelman viestintä,
seminaarit
suomenkieliset
asuntoensin.fisivut ja englanninkieliset
housingfirstsivut, FEANTSAn
uutiskirje ja sivut

kyselyt, palautteet, seminaarit,
työryhmät, koulutukset

projektipäällikkö,
hankekoordinaattori

verkostotoimijat

sisäinen
x

ulkoinen

x

x

projektipäällikkö ja
hankekoordinaattori,
PAAVO-viestinnän
osalta on oma
viestintäryhmänsä

x

x

x

