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VERKOSTOKEHITTÄJÄT
• PAAVO Verkostokehittäjät käynnistyi 2012, jatkuu AUNE
Verkostokehittäjinä (2016–2019), STEA-avustus
• Y-Säätiö koordinoi (2 htv)
• AUNE-ohjelman yhteiskehittämisen alusta (periaatepäätös)
• Sopimuskumppanit: HDL, Sininauhasäätiö, Vva ry, Rauman
seudun katulähetys
• Tiivis yhteistyö ohjelmajohdon kanssa
• Avoin asunnottomuustoimijoille
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Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen
alustana:
•

Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta yksittäisiin
kehittämishankkeisiin, jotka jäsentyvät esim. tiimeiksi.

•

Varmistaa yksittäisten hankkeiden tiedon ja osaamisen jakaminen AUNEohjelmatasolla ja liittää hankkeet osaksi laajempaa kokonaisuutta (ettei mikään
hanke jäisi yksinään kehittämään toimintaansa).

•

Arvioinnin kehittämistyö laajasti, vaikuttavuuden mittaamisen mahdollistaminen.

•

Yhdessä tekeminen, asiantuntijuus pääosin verkostoista.

•

Toimii kanavana lupaavien mallien levittämisessä ja juurruttamisessa.
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Hankkeiden ja yhteiskehittämisen sama suunta
Ohjelman tavoitteet

Verkostokehittäjät
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Toimintamuotoja
Koulutukset ja seminaarit

Kehittämispilotit

•Valtakunnalliset
• Alueelliset
• Paikalliset

•Pilottitoimintamallin avulla
toteutettava kehittämisen
prosessi

•Sisältö yhteistyössä
taustaorganisaatioiden
kanssa

•Joko uusi työmuoto tai jo
toimivan edelleen
kehittäminen (monialaisen
liikkuvan tuen malli, asunto
ensin laatusuositukset)

•Palaute kerätty ja
hyödynnetty uusien
tapahtumien
suunnittelussa
•Johto / työntekijät /
palvelujen käyttäjät
mukana

•Eri organisaatiot kehittävät
omaa toimintaansa,
samalla kuvataan kaikille
yhteinen mallipohja ja/tai
apuvälineitä työhön

Tiedon kerääminen ja
välittäminen
•AUNEn seuranta:
kaupunki- ja
asukaskohtaisen tiedon
kokoaminen

•Uutiskirjeet:
toimijoille tietoa
ohjelmasta, koulutuksista,
seminaareista &
asunnottomuustyöstä
muissa maissa
•Asuntoensin.fi
•FB: Verkostokehittäjät
•Twitter: Verkostokehittäjät
•IG: Verkostokehittäjät

Kansainväliset yhteydet
•Verkostot yhteistyössä
ohjelmajohdon, Y-Säätiön
ja Euroopan
asunnottomuus-järjestöjen
verkoston FEANTSAn
kanssa
•Housing First Europe Hub
http://housingfirsteurope.e
u/
•Opintomatkat
•Suomen
asunnottomuustyöhön
tutustuneiden vieraiden
ohjelmat ja isännöinti

•Tutkimukset

Hankekoordinointi: organisointi ja samalla verkostoitumisen tuki toimijoille
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Verkostokehittäjät AUNE-yhteiskehittämisen
alusta: verkostokuva 2018

Menetelmät, verkostoitumisen tuki

Laaja toimintaympäristö: kansalliset asumisen ja hyvinvoinnin politiikat

Muut sidosryhmät, jotka hyötyvät hankkeesta: asumisen ja
asunnottomuustyön toimijat eri kunnissa, alueilla ja
valtakunnallisesti
Tehtävät
Johtoryhmä:
- Linjaukset, päätökset
- Arviointi
- Asiantuntemuksen ja
kokemusasiantuntijuuden/
asukasosallisuuden
varmistaminen
Pieni asiantuntijatiimi:
- Koulutusten, tilaisuuksien
teemojen suunnittelu ja
organisointi,
asiantuntijaverkostojen ja
hankkeiden koordinointia
Laaja asiantuntijatiimi:
- Työmenetelmien pilotointi,
arviointityö,
asiantuntijasisältöjen
koostaminen ja
levittäminen,
juurruttamistyö

Olennaiset muut yhteistyökumppanit:
Asiantuntijajärjestöt, Ara, AUNE-ohjelmakaupungit,
Kehittämishankkeet, HF Europe Hub (kv-työ), t&k
yliopistot, amkt

Ohjelmatyö: AUNE-ohjelmakokonaisuus
Hankkeen rahoittaja: STEA

Hankkeen sopimuskumppanit: HDL,
Sininauhasäätiö, Vva ry, Rauman
Seudun katulähetys

Y-Säätiö,
Verkostokehittäjäthankekoordinaatio

Jory

Tilaisuudet, yhteiset foorumit:
- Koulutuspäivät
- Seminaarit (valtak., alueel. Ja paikall.)
- Opintomatkat
- Pieni asiantuntijatiimi ja
yhteistyökumppanit järjestävät
yhdessä
- Kv-yhteistyö HF Europe Hubin kanssa
Viestintä:
- asuntoensin.fi-sivut
- uutiskirje
- some
- Viestitään laajasti
asunnottomuustyöstä,
ohjelmatyöstä, hankkeista,
tilaisuuksista, kv-työstä ja
tapahtumista, tutkimuksesta jne.
Pilotit:
- Työmuotojen ja menetelmien
kehittäminen ja käyttöönotto sekä
levittäminen (Liikkuva työ, arvioinnit,
koulutussisällöt, ae-suositukset)
- Työkokoukset (laaja asiantuntijatiimi,
pilottiryhmä)
Tiedonkeruu, analysointi, tiedon
välittäminen
- Tilastot (Aune-kaupungit ja
palveluntuottajat) ohjelmaarviointiin ja raportointiin
- Ae-sivut

ysaatio.fi | m2kodit.fi
Juha Kahila, Hankekoordinaattori
juha.kahila@ysaatio.fi
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