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ASSI ASUNTO ENSIN -HANKE 

Assi asunto ensin -hanke 1.10.2020 – 30.9.2022 oli sosiaali- ja terveysministeriön 

rahoittama asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kehittämishankkeen Jyväskylän osahanke.  

1 HANKKEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

ASSI asunto ensin -hankkeen tarkoituksena oli kehittää asiakaslähtöisiä, asunto ensin -

periaatteet huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa 

oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumiseensa liittyen.  

Hankkeen tavoitteena oli:  

1.1 Monialaisten liikkuvien ja matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen 

1.2 Kehittää vankiloiden kanssa uusia yhteistyömalleja 

1.3 Ottaa käyttöön tai jatkokehittää olemassa olevaa tai toimivaksi käytännöksi 

todettua mallia tai palvelua 

1.3.1 Kotona tehtävä katkaisuhoito Kotikonsti 

1.3.2 Kokemusasiantuntijuus 

1.3.3 Asumisneuvonnan alueellinen kokeilu 

1.4 Sovittaa kehittämistyö yhteen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelman kehittämistyön kanssa. 

1.5 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 

1.6 Asunto ensin mallin ja periaatteiden levittäminen palveluverkostoon 

1.7 Jyväskylän kaupungin asunnottomuuden puolittamisohjelman laatiminen 

sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta  
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2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

2.1 Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka 

 Hankkeessa perustettiin tavoitteen mukainen monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka.  

 Hankkeen loppupuolella tiimissä työskenteli psykiatrinen sairaanhoitaja, 

sosiaaliohjaaja, sekä asumisneuvoja oman työnsä ohessa.   

 Tiimissä oli aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveys, kriisi- ja traumatyön, 

asumisneuvonnan sekä lastensuojelun osaamista ja kokemusta. 

 Nopsajalan kohderyhmänä olivat asunnottomat tai asunnottomuuden riskissä olevat 

erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joilla on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan 

sosiaali- ja terveyspalveluja. 

 Tiimi tarjosi asiakkaalle matalan kynnyksen sosiaaliohjausta asumisneuvontaa sekä 

päihde- ja mielenterveystyötä.  

 Asiakkaat ohjautuivat palveluun pääasiassa yhteistyöverkoston kautta, kuten 

sosiaalipalveluista, terveyskeskuksista ja rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköiden 

kautta. Asiakas voi myös itse hakeutua palveluun.  

 Tiimi otti yhteyttä ja reagoi nopeasti asiakkaan tilanteeseen, selvitti palvelutarpeen 

sekä palveli, ohjasi ja kannatteli saattaen vaihtaen asiakasta hänen tarvitsemiinsa 

muihin palveluihin.  

 Palveluprosessin kesto ja intensiivisyys vaihtelivat asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  

 Asiakkaalle tarjottiin mahdollisuus palata takaisin palveluun, jos prosessi katkesi 

 Tiimin työntekijä voi toimia myös palvelutulkkina asiakkaan palvelupolulla uuteen 

palveluun siirryttäessä. 

 Tiimi toteutti työssään Asunto ensin -periaatteita  

https://asuntoensin.fi/assets/files/2021/11/1.Asunto-Ensin-opas_WEB-27.10_.pdf 

 

Nopean liikkuvan työn toimintamallin kehittäminen 

Nopsajalka-tiimi asiakaskunta on tyypillisesti ollut pitkään palvelujen ulkopuolella.  Tämän 

vuoksi heidän moninaiset palvelutarpeensa ovat kasautuneet ja heidän palvelutarpeensa 

on pitkäkestoista. 
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Nopsajalan asiakastyö on ollut useiden asiakkaiden kanssa lähes päivittäistä hyvin 

konkreettista työskentelyä kuten KELA-asioiden ja pankkiasioiden hoitamista, 

henkilöpaperien hankkimista jne. Asiakkaat tarvitsevat paljon oman toiminnan ohjausta ja 

apua muun muassa digipalveluiden käytössä. Asiakastyö on aikaa vievää esimerkiksi 

yksittäisen asiakkaan muuttoon liittyvien moninaisten asioiden selvittelyssä.  

Palveluun tulon syitä olivat asunnottomuus, asunnottomuuden uhka tai tarvittavien 

palveluiden ulkopuolella oleminen. Lisäksi palveluun tulon syinä olivat sosiaali- ja 

terveyspalveluiden runsas käyttäminen tai päihde- ja mielenterveysongelmat. Asiakkaat 

ohjautuivat aikuissosiaalityöstä, kaupunginsairaalasta, keskussairaala Novasta, 

mielenterveys- ja päihdepalveluista, rikosseuraamuslaitokselta ja asumisneuvonnasta 

Hankkeen alkupuolella palveluverkosta ohjattiin Nopsajalan palveluun asiakkaita, joiden 

pitkäkestoisiin palvelutarpeisiin ajateltiin ja odotettiin tiimin vastaavan loppuun saakka. 

Hanke alkoi 1.10.2020 ja tiimi työskenteli kesällä 2021 edelleen lähes kaikkien hankkeen 

aikana palveluun tulleiden 27 asiakkaan kanssa. Asiakasmäärä oli myös liian suuri tiimille- 

jossa työskenteli parhaimmillaan 2 työntekijää.  

Jos näin olisi jatkettu, myöskään hankkeen tavoitteena ollut verkostoyhteistyön 

kehittäminen ei olisi edennyt suunnitellusti.  Hankkeen tavoite monialaisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen yhteiskehittämisestä olisi jäänyt vähäisemmäksi.  

Nopean palvelun tavoitteeksi määriteltiin se, että monia palveluja tarvitsevat heikossa 

asemassa olevat asiakkaat käyttävät mahdollisimman paljon jo olemassa olevia hyviä 

palveluja katkeamattomilla palvelupoluilla.  Nopsajalka-tiimin tehtävänä oli tukea vaikeassa 

tai heikossa asemassa olevaa asiakasta saamaan palvelujärjestelmästä tarvitsemiaan 

palveluita. Toiseksi tavoitteeksi asetettiin palvelujärjestelmän toimivuuden paraneminen 

rakenteellisen sosiaalityön yhteiskehittämisen keinoin.  

Nopsajalan työskentelymallia muutettiin pitkäkestoisesta kuntouttavasta työskentelystä 

enemmän palveluohjaukselliseen verkostotyöskentelyyn. Samalla muutettiin tiimin 

palvelun kestoaikaa ja työskentelytapaa, jotta autettaisiin asiakkaiden kiinnittymistä ja 

liikkumista palveluverkossa.  
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Tuloksena oli nopean toiminnan palvelumalli, jolla saavutetaan, saatetaan ja kiinnitetään 

muihin jo olemassa oleviin hyviin palveluihin erilaisia palveluja tarvitsevia asiakkaita. 

Nopsajalka-tiimin palvelussa oli hankkeen aikana 117 asiakasta.  Nopean toimintamallien 

kehittämisen jälkeen keskimääräinen palveluajan kesto oli 1–3 kuukautta, vaikka sen kesto 

saattoi vaihdella paljonkin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.  

Muutos toteutettiin niin, että ensin keskeytettiin uusien asiakkaiden ohjautuminen tiimiin 

aikuissosiaalityöstä ja siirryttiin tiiviiseen yhteistyöhön Kaupunginsairaalan psykiatristen ja 

päihdepotilaiden hoitoon profiloituneen Kyllön osasto 3:n henkilöstön kanssa. Sieltä 

ohjautui Nopsajalan palveluun uutta asiakasryhmää ja yhteiskehittäminen alkoi tiimin 

jalkautumisella osastolle. Tiimi aloitti myös Pop Up -vastaanottojen kokeilun osastolla.   

Kaupunginsairaalan sosiaalityön resurssien lisääntyessä todettiin Nopsajalan työskentely 

osastolla tarpeettomaksi, joten Pop Up -vastaanotot lopetettiin ja sovittiin yhteistyön raamit 

toimintatavoista. 

Selkeiden ja napakoiden yhteistyösopimusten tarkoituksena on vakiinnuttaa kokeiltuja ja 

hyväksi osoittautuneita käytänteitä asiakkaiden palvelupoluille.  Sopimuksia päivitetään 

asiakkaiden tarpeiden ja palvelujen muuttuessa. Yhteistyösopimukset helpottavat myös 

uusien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden perehdytystä/perehtymistä 

työskentelytapoihin.  
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Hankkeen edetessä aloitettiin myös muiden verkoston toimijoiden kuten 

Rikosseuraamuslaitoksen, aikuissosiaalityön, palvelukeskus Hanskan, Jyväskylän 

Katulähetyksen, Sovatek Säätiön kanssa yhteistyösopimuksiin tähtäävä yhteistyö.  

Palveluprosessien yhteiskehittäminen jatkuu ASSI 2 -täydennyshankkeessa 1.10.2022 – 

31.12.2023 nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa.  

 Saattaen vaihtaen toimintamalli  

Saattaen vaihtaen toimintamalli on verkostoyhteistyötä jossa:  

 Asiakas vaihtaa toiseen tarvitsemaansa palveluun Nopsajalan palvelusta niin, että 

työntekijä on vaihdossa mukana saattamassa hänet sinne.  

 Asiakasta ei vain ohjata palveluun, jolloin asiakas ei ehkä selviäkään 

palveluverkostossa perille tai rohkene mennä sinne.  

 Asiakkaan saattaja ja vastaanottaja vaihtavat tarvittaessa tietoja ja varmistavat, että 

kaikilla on yhteisymmärrys siitä, miten asiassa edetään. 

 Vastaanottavan palvelun työntekijä jatkaa asiakkaan saattamista ja opastamista 

omaan palveluunsa.      

 Vaihtoprosessin aikana voi tulla toimijoiden päällekkäistäkin työtä, koska asiakas 

voi olla mielestään Nopsajalan asiakas, vaikka hän onkin konkreettisesti siirtynyt jo 

toiseen palveluun (ks. Asunto ensin periaate 8, joustava riittävän pitkä tuki).  

 Nopsajalan yhteys ei katkea asunnon saamiseen tai uuden palvelun alkamiseen, 

vaan sen jälkeen edetään järjestyksessä muihin palveluihin asiakkaan valinnan 

mukaan (ks. Ae-periaatteet: 2 valinnan vapaus, 3 asumisen ja tuen erottaminen, 7 

yksilökeskeinen suunnittelu). Nopsajalka voi olla tarvittaessa mukana palvelujen 

saumakohdissa.  

 Nopsajalka auttaa asiakasta avaamaan aiemmin sulkeutuneita ovia esim. 

ihmissuhteisiin ja mielekkääseen tekemiseen (ks. Ae-periaate 4 toipumisen 

tukeminen). 

Nopsajalka jatkoi hankkeen aikana yhteistyösopimusten/-raamien laatimista Palvelukeskus 

Hanskan, aikuissosiaalityön, RISE:n eri yksiköiden ja terveyspalvelujen, kuten 
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sairaanhoitopiirin sairaala Novan kanssa. Sopimuksia päivitetään toistuvasti tarpeen 

mukaan.  

Tampereen yliopistosta valmistumassa oleva Annalisa Sanniinon työryhmän tutkimus 

kuvaa Nopsajalka-tiimin uuden toimintamallin kehittämistä. (Sanniino. A.,  Engeström, Y. & 

Kärki, E. (2023). Jyväskylän Nopsajalka-työ: Moniammatillinen liikkuva tuki 

asunnottomuuden voittamiseksi. Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen 

yliopisto.)  

Nopsajalka-tiimin työskentelyssä kohtaamia haasteita 

Nopsajalka-tiimi kohtasi työskentelyssään monenlaisia haasteita, mitkä hidastivat tai 

hankaloittivat työskentelyä. Monia haasteita saatiin selätetyksi rakenteellisen sosiaalityön 

keinoin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakastyön sujumiseen saattoi vaikuttaa 

hyvinkin pienet asiat, jotka korjaantuivat vaikkapa yhden henkilön kanssa tapahtuneen 

keskustelun aikana.  Laajempia linjauksia vaativissa asioissa kutsuttiin koolle 

palaveri/palavereita, joissa päätettiin muutoksista. Näin toimittiin esimerkiksi 

tietojärjestelmien käyttöoikeuksien saamisessa tiimille.  

Asuntojen saaminen asiakkaille 

Suurin haaste Nopsajalka-tiimin työskentelyssä oli asuntojen saaminen kohderyhmälle. 

Tiimin käyttöön tarvitaankin ainakin yksi kriisiasunto siksi aikaa, kun asunnottomalle löytyy 

vuokra-asunto tai muu hänelle sopiva asumisvaihtoehto.  

Vuokranantajilla voi olla huonoja kokemuksia ja/tai ennakkoluuloja erityistä tukea 

tarvitsevia asiakkaita kohtaan. Lisäksi julkisen ja kolmannen sektorin mahdollisuus 

järjestää asunnottomille riittävää ja yksilöllistä tukea on ollut hyvin rajallinen 

palveluvaihtoehtojen ja taloudellisten resurssien vähyyden vuoksi. Asumisen 

epäonnistuminen luetaan kuitenkin usein kokonaan asukkaan syyksi ja hänen 

mahdollisuutensa saada asuntoa heikentyy entisestään.  

Paljon palveluita ja tukea tarvitseva henkilö epäonnistuu usein asumisessa, jos hän saa 

palvelua ”asunto vain” -periaatteella. Valtakunnalliset ja kansainväliset kokemukset ja 

tutkimukset ovat osoittaneet, että asuminen onnistuu paremmin silloin kun asuntoja 
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voidaan tarjota Asunto ensin -periaatteella yksilökohtaisesti räätälöidyn ja riittävän tuen 

avulla ennen asunnon saantia ja vielä asumisen aikanakin.  

Tietojärjestelmät 

Sosiaalityön kanssa tehtävässä yhteistyössä tarvittavat Sosiaali-Effican oikeudet ja 

näkyvyydet olivat aluksi Nopsajalan työntekijöille riittämättömät asiakastyön sujuvuuden ja 

dokumentoinnin mahdollistamiseksi. Verkostoyhteistyö oli hidasta, koska tiedonvälitys ja 

asianmukainen dokumentointi vaativat hankkeen ulkopuolisten työntekijöiden, tavallisesti 

aluesosiaalityöntekijän resursseja. Myös terveydenhuollon Lifecaren näkyvyyksiin tarvittiin 

muutoksia molemminpuolisen asiakaspalvelun parantamiseksi Kyllön osasto 3:n ja 

Nopsajalan yhteistyössä. Tarvittavat oikeudet ja näkyvyydet saatiin kuntoon vaiheittain 

kaupungin tietosuojavastaavan avustuksella.  

Köyhyys, liikuntarajoitteisuus, huonot liikenneyhteydet  

Köyhyys saattoi estää asiakkaiden pääsyn tarvitsemiinsa palveluihin silloin kun heillä ei 

ollut rahaa julkisen liikenteen maksuihin. Nopsajalan palvelussa näille asiakkaille 

päädyttiin asunto ensin periaatteita (Periaate 7, Yksilökeskeinen suunnittelu) noudattaen 

antamaan harkinnalla bussilippuja. Näin he pääsivät hoitamaan asioitaan itsenäisesti tai 

Nopsajalan tukemana tarvitsemaansa sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelman mukaiseen 

palveluun, eikä asiakkaan palvelupolku katkennut puuttuvan bussirahan vuoksi. 

Liikuntarajoitteiset tai huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvat asiakkaat olivat erityisen 

heikossa asemassa palveluverkostossa. He tarvitsivat muita asiakkaita enemmän tiimin 

tukea päästäkseen palveluihin.    

Tiimin henkilöstörakenne 

Nopsajalka-tiimissä ei työskennellyt virassa olevaa sosiaalityöntekijää, koska ajateltiin että 

tiivis yhteistyö aikuissosiaalityön aluetyöntekijöiden kanssa on riittävää. Kuitenkin tarve 

tiimin omalle sosiaalityöntekijälle korostui ja selkeytyi hankkeen aikana. Asiakkaat joutuivat 

odottamaan palvelujen nivelkohdissa palveluverkostossa eteenpäin siirtymistä tai uuteen 

asuntoon muuttamista sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvia toimenpiteitä kuten päätöstä 

tai maksusitoumusta. Täydennyshankkeen tiimissä työskentelee myös sosiaalityöntekijä.  
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Palveluverkossa selviytymisen haasteita 

Saattaen vaihtaen saattokeikoilla Nopsajalka ja asiakas kohtasivat monenlaisia haasteita 

asiakkaan selviytymiselle palveluverkoissa.  Haasteista ilmenee, että palvelujärjestelmä on 

rakentunut pitkälti siellä omatoimisesti selviytyville asiakkaille. Monenlaiset muutokset 

yhteiskunnan toiminnassa ovat myös heikentäneet heikoimmassa asemassa olevien 

ihmisryhmien selviytymistä. Esimerkiksi rahan käyttö on muuttunut ”virtuaaliseksi” ja 

käteisen rahan käyttömahdollisuus on hyvin minimaallista.  

Yksityisen sektorin lisäksi myös julkisten palvelujen käyttö edellyttää asiakkailta 

uudenlaisia palvelun käyttöön liittyviä taitoja tai palvelut eivät vain aina toimi silloin kun 

asiakkaana on haastavassa tilanteessa oleva tai räätälöityä palvelua tarvitseva henkilö. 

Ks. seuraavat kaksi Nopsajalka-tiimin työntekijöiden Riikka Hultin ja Hannele Kauniston 

kirjoittamaa saattokeikkakuvausta ja kuvaus muista asiakkaiden kohtaamista haasteista.  

Esimerkki 1: Vankilasta vapautunut asiakas 

Toisen paikkakunnan vankilasta otetaan yhteyttä Nopsajalka-tiimiin jyväskyläläisestä 

asiakkaasta, joka on vapautumassa asunnottomaksi. Nopsajalan työntekijä antanut ohjeita 

asunnonhakuun. Puhelun aikana myös sovittu, että asiakas tulee ”lomapäivänä” 

Jyväskylään ja tapaa Nopsajalan työntekijän. Suunnitelmana myös asiakkaan toiveesta 

se, että samana päivänä asiakas menee yhdessä Nopsajalan työntekijän kanssa 

tutustumaan korvaushoitopaikkaan, koska asiakas aloittanut korvaushoidon jo vankilassa. 

Nopsajalan työntekijä luvannut järjestää sinne tapaamisajan.  

Nopsajalan työntekijä näkee, että vaikka lähete korvaushoitoon menee 

vankiterveydenhuollosta päihdelääketieteen poliklinikalle niin tällainen tutustumis- ja 

yhteistyökäynti olisi hyvä käytäntö rakentaa asiakkaan saumatonta siirtymistä palveluihin 

vapautumisen yhteydessä. 

Kun sovittu tapaamispäivä koitti, Nopsajalan työntekijä ei saanut asiakkaaseen yhteyttä. 

Työntekijä alkoi selvittää tilannetta soittamalla vankilaan. Puhelun aikana selvisi, että 

asiakas olikin siirtynyt toiseen vankilaan ja Nopsajalan työntekijä oli myös sinne 

yhteydessä. Puhelun aikana keskusteltu asiakkaan siirtymisestä ja sovittu, että Nopsajalan 

työntekijä peruu sovitun tapaamisen korvaushoitopaikkaan. Myöhemmin vankilasta ollaan 
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uudelleen yhteydessä työntekijään, jolloin sovittu, että hän varaa uutta aikaa 

korvaushoitopaikkaan.  

Korvaushoitopaikassa asiakas tavannut omahoitajan, joka selvitti asiakkaalle kaiken 

korvaushoitoon liittyvän, kirjoittanut tietojenvaihtolomakkeet ja pyytänyt asiakkaalta luvan 

tilata hänen terveystietonsa valmiiksi. Omahoitajalle selvitetty Nopsajalan rooli ja 

asiakkaan tuleva asuminen. Asiakas muuttamassa kolmannen sektorin tarjoamaan 

asuntoon.  

Kun vankilaan oltiin aiemmin yhteydessä asumiseen liittyvissä asioissa, mainittu samalla 

kolmannen sektorin toimija. Asiakas laittoi myös sinne asuntohakemuksen, sieltä oltiin 

asiakkaaseen yhteydessä ja tätä kautta asiakas sai asunnon. Asiakasta ohjeistettiin 

mainitsemaan Nopsajalan asiakkuus, koska yhteistyö kyseisen kolmannen sektorin 

toimijan ja Nopsajalan kanssa on aiemminkin toiminut hyvin ja puolin ja toisin on riittävästi 

tietoa toiminnasta. 

Nopsajalan työntekijä ottaa yhteyttä asiakkaan tulevan kodin asuinalueen mukaan 

määräytyvään sosiaalityöntekijään. 

Vapautumistaan odottaessa asiakas oli tehnyt omatoimisesti KELA:an sekä asumiseen, 

että toimeentuloon liittyvät hakemukset. Hakemuksia tehdessään hän oli vahingossa 

hakenut asumistukea vasta seuraavalta alkavalta kuulta, vaikka muutti asuntoon jo 

edellisen kuun puolessa välissä, koska vapautuisi silloin ja vuokrasopimus alkoi 

vapautumista edeltävän kuukauden alussa.  Asiakas päätyi maksamaan saamastaan 

toimeentulotuesta puuttuvan asumiseen liittyvän osuuden vuokranantajalle ja näin ollen 

vapautui lähes rahattomana.  

Kertonut asian samalla tapaamisella Nopsajalan työntekijälle, kun he kävivät tutustumassa 

päihdelääketieteen poliklinikkaan. Päätyneet soittamaan heti KELA:an asiasta. KELA:ssa 

otettu puhelimitse uudet päivitetyt tiedot vastaan ja tehty hakemuksiin tarvittavat 

korjaukset. Päivitettyjä hakemuksia ei kuitenkaan voi laittaa vireille ennen kuin asiakas on 

toimittanut KELA:an vapautumistodistuksen, jonka hän saa vasta vapautumispäivänä. 

KELA maksaa asiakkaan asumisen tuet suoraan vuokranantajalle, toimeentulotuki tulee 

prepaid-kortille koska asiakkaalla ei ole pankkitiliä eikä korttia, joita ei saa ennen 
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henkilöllisyystodistuksen hankkimista. KELA tilaa prepaid-kortin, kun päätökset on tehty. 

Tämä tuo viivettä siihen, milloin asiakkaan tuet ovat hänen käytössään.  

Nopsajalan työntekijä ottanut välittömästi yhteyttä asiakkaan omaan sosiaalityöntekijään. 

Kertonut asiakkaan haastavasta tilanteesta. Sosiaalityöntekijä tekee asiakkaalle 

maksusitoumukset valmiiksi vapautumispäivälle henkilöllisyystodistukseen, passikuviin, 

huonekaluihin, siivoustarvikkeisiin, bussikorttiin ja vaatteisiin. Sosiaalityöntekijä liittänyt 

maksusitoumuksiin liitteen, että asiakkaalla ei ole henkilöllisyystodistusta, mutta 

sosiaalityöntekijä varmentaa henkilöllisyyden, tarvittaessa hänelle soittamalla ostoksen 

yhteydessä. Tarvittaessa suunnitelmana, että Nopsajalan työntekijä lähtee asiakkaan 

kanssa hankkimaan maksusitoumuksilla asioita/tavaroita. Nopsajalan työntekijä käy 

asiakkaan kanssa läpi hänen saamansa maksusitoumukset, mihin niitä voi käyttää ja 

miten. Esimerkiksi onko maksusitoumus käytettävä kerralla yhteen paikkaan, josta vaikka 

löytää vain esimerkiksi sängyn.  Asiakas saa hoidettua bussikortin ja osan 

maksusitoumuksista sosiaalityöntekijän tekemällä todistuksella ilman 

henkilöllisyystodistusta. 

Asiakas vapautuu ja kolmannen sektorin työntekijä on häntä vastassa. Uusi asunto on 

täysin tyhjä, joten kolmannen sektorin työntekijä lähtee asiakkaan kanssa etsimään 

sänkyä kierrätyskeskuksista ja kirppareilta, ennen kuin vie asiakkaan asunnolle ja 

luovuttaa avaimet. Kiertävät useita kirpputoreja tuloksetta ja saavat lopulta toisen 

kolmannen sektorin toimijalta patjan, jotta asiakkaan ei tarvitse nukkua lattialla. Nopsajalka 

lahjoittanut samalla asiakkaalle liinavaatteita, jotka kolmannen sektorin työntekijä hakee 

asiakkaan kanssa sosiaaliasemalta. 

Vaikka asiakas on saanut maksusitoumuksia bussikorttiin, kalusteisiin ja vaatteisiin, selvisi 

myöhemmin, että elantoon eli ruokaan ei ole maksusitoumusta saanut. Hän on joutunut 

ostamaan sellaista ruokaa, joka ei vaadi valmistusta, koska myös ruoanvalmistusvälineet 

puuttuvat asunnosta. Nopsajalan työntekijä on jälleen yhteydessä asiakkaan omaan 

sosiaalityöntekijään, hän kirjoittaa maksusitoumuksen elantoon. Nopsajalan työntekijä 

sopinut asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa, että mikäli asiakas ei ilman 

henkilöllisyystodistusta saa ruokaa, lähtee Nopsajalan työntekijä varmistamaan kauppaan 

asiakkaan henkilöllisyyden. Ostaminen kuitenkin onnistui.  



  13 
 

VN/12476/2020/STM-2 

Asiakas edelleen ilman sänkyä. Nopsajalan työntekijällä yhdessä sosiaalityöntekijän 

kanssa tiedossa lahjoitussänky, jonka kuljetus muodostuu tässä kohtaa haasteeksi. 

Kolmannen sektorin kirpputorilta ostettujen huonekalujen kuljetus siirtyy viikolla kirpputorin 

toimesta. Nopsajalan työntekijä kerää asiakkaalle lahjoitusastioita. Jäädään pohtimaan, 

tuleeko huonekaluihin ja irtaimistoon kirjoitettu maksusitoumus jakaa pienemmiksi 

maksusitoumuksiksi, jotta niillä on helpompi tehdä pienempiä kertaostoksia, kun tarvittavia 

tavaroita löytyy paikoista, joissa asiakas voi omatoimisesti asioida bussilla. Asiakas pohtii, 

että haluaisi kuitenkin viettää mahdollisimman paljon nyt aikaa omassa asunnossaan 

kalusteiden puutteesta huolimatta, koska näkee “tyyppien” nurkissa oleilun riskiksi 

päihteiden käytölle.  

Esimerkki 2. Toinen vankilasta vapautunut asiakas 

KELA Asiakas tarvitsee paljon apua KELA-asioinneissa, KELA:n 

omatyöntekijän järjestäminen, verkostoyhteistyö hänen 

kanssaan. 

 

Terveydenhuolto Asiakkaalle varattu lääkäriaikoja:  

 lääkeasioiden selvittelyä varten 

 muistiongelmien vuoksi 

 fyysisten vaivojen vuoksi 

 Kelan vaatimien todistusten vuoksi.  

 Lääkärikäyntejä useita, joissa osassa ollut Nopsajalan 

työntekijä mukana.  

 Useita puheluita terveydenhuoltoon Nopsajalan 

työntekijältä.  

 

Asuminen Asiakas vapautuu vankilasta. Hänelle järjestynyt kaupungin 

kriisiasunto.  

 Vapautuminen viikonloppuna, järjestetään kolmannen 

sektorin toimijan kautta asunnon avaimen luovutus 

asiakkaalle. Selvitetty kulkuyhteydet asunnolle. 
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 Oman asunnon hakua. Asiakas kykenemätön hakemaan 

asuntoja netissä, joten useiden asuntohakemusten teko 

vuokrataloyhtiöille ja yksityisille vuokranantajille. 

Asiakkaalla paljon haasteita älypuhelimen kanssa, ei 

tietokonetta, joten yhteydenottoja asunnoista ohjattu 

Nopsajalan työntekijälle. Asiakkaan kanssa 

asuntonäytöissä käyntejä.  

 Yhteydenpitoa vuokranantajan kanssa.  

 Yhteistapaaminen vuokranantajan ja asiakkaan kanssa.  

 

Pankki  Tilanteen selvittelyä, kun asiakkaan rahat menneet 

väärälle tilille 

 Pankilla väärä puhelinnumero ja tämän päivitys vaati 2 

yhteydenottoa pankkiin Nopsajalan työntekijän kanssa.  

 

Vankilayhteistyö  Ennen vapautumista verkostopalavereita sekä puheluita 

vankilan kanssa. 

 Asiakkaan vapauduttua tiivis verkostoyhteistyö asiakkaan 

valvojan kanssa. 

Muut asiakkaan 

yhteydenotot 

Nopsajalkaan 

 Tiedustelut bussikortin voimassaolosta.  

 Kelan tukien hakemista. 

 Suuret haasteet puheliminen käytössä, koska ei osaa 

käyttää älypuhelinta. Soittanut kysyäkseen omaa 

numeroaan.  

 Useita yhteydenottoja siitä, että asiakas halunnut purkaa 

mielipahaa sekä nykyisistä, että menneistä haasteista 

palvelujärjestelmässä. Asiakkaan vahvaa rajaamista siitä 

miten työntekijöiden kanssa asioidaan. 

Verkostoyhteistyössä rajattu jokaisen työntekijän 

työnkuva. 
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Sosiaalityö  Tehty yhdessä asiakkaan oman sosiaalityöntekijän 

kanssa kotikäyntejä 

 Sosiaalityöntekijän ajan tasalla pitäminen asiakkaan 

tilanteesta  

 

 

Esimerkkejä muista asiakkaiden kohtaamia haasteista palveluverkostossa 

KELA  Kela lähettänyt asunnottoman henkilön 

maksusitoumuksen Poste restante -osoitteeseen 

henkilöllisyystodistusta varten. Henkilö ei voi hakea 

posteja Poste restantesta ilman henkilöllisyystodistusta. 

 Sosiaalityöntekijä myöntänyt 20 euroa ruokaan akuutissa 

tilanteessa asiakkaan odottaessa toimeentulotukipäätöstä 

ja tämän jälkeen soittanut Kelaan kiirehtiäkseen päätöstä. 

Kyseistä päätöstä ei voinut kiirehtiä tuon ruokaan 

myönnetyn rahan vuoksi. Asiakas joutui odottamaan 

toimeentulotukipäätöstä tuon 20 euron vuoksi 11 päivää 

 Asiakas yrittänyt soittaa Kelaan tuloksetta. Kaikista 

prepaid-liittymistä ei voi soittaa Kelan palveluun.  

 Kelan kanssa yhteistyön tiivistymisen myötä asioiden 

hoito helpottunut. Tietoisuus Nopsajalasta lisääntynyt, 

mikä tuonut sujuvuutta yhteistyöhön. Asiakkaille saatu 

Kelasta omatyöntekijöitä.  

 

Pankki  Pankissa ei voi asioida väliaikaisella henkilökortilla, joten 

ei voi saada pankkitunnuksia ja pankkikorttia ennen kuin 

on henkilöllisyystodistus tai passi. 

 Kun asiakkaan puhelinnumero pitäisi vaihtaa, viive 

saattaa olla vähintään vuorokauden ja saattaa vaatia 



  16 
 

VN/12476/2020/STM-2 

konttorissa käynnin. Asiointi mahdollisuus konttoreissa 

rajallinen ja yleensä aika täytyy varata.  

 Palvelumaksut korkeat, kun esim. nostaa tililtä rahaa, kun 

ei ole pankkikorttia. 

 Tiliotteita tarvitaan KELA-etuuksien liitteeksi, tiliotteiden 

saaminen hankalaa, jos ei ole henkilöllisyystodistusta, 

pankkitunnuksia tai mahdollisuutta pankin verkkoasiointiin 

 

Mielenterveys- ja 

päihdehoitaja 

 Asiakas tarvitsee depressiohoitajaa. Asiakkaan tiedot 

eivät ole päivittyneet terveydenhuollon järjestelmään 

ajallaan, jolloin ei saa tarvitsemaansa palvelua. Asiakas 

tehnyt osoitteenmuutoksen ja oikea osoite näkyy muissa 

tietojärjestelmissä. Asiakkaan tiedoissa näkyy myös 

vuosia vanha terveysasema, jolloin tarvitsee tehdä 

terveysasemanvaihto kirjallisena vanhaan ja uuteen 

terveysasemaan. Nämä viivyttäneet palveluun pääsyä. 

 Asiakas tarvitsee lääkityksen ja diagnoosin tarkistusta. 

Hän ei pääse palvelussa eteenpäin, koska häntä 

ohjataan päihde- ja mielenterveyspalveluiden sisällä 

paikasta toiseen. Asiakkaan pitäisi sitoutua palveluun, 

jota ei koe itselleen tarkoituksenmukaiseksi. Tämän 

vuoksi asiakas ei etene järjestelmässä. Asiakas turhautuu 

ja itsetuhoisuus toistuu. Ensimmäinen lääkärin lähete ei 

etene mielenterveyspalveluissa ja toisen lääkärin tekemä 

lähete palautuu takaisin, koska asiakas ei ole sitoutunut 

palveluun, jota ei koe tarkoituksenmukaiseksi. Asiakas on 

turhautunut lääkäreiden ja mtp-hoitajien vaihtumiseen.  

 Asiakkaan pitäisi saada varattua aika lääkäriin, mutta ei 

ole itse kykenevä sitä tekemään. Työntekijät yrittäneet 

varata aikaa puhelimitse, jättäneet takaisinsoittopyynnön, 

mutta eivät ehdi vastata takaisinsoittoon muun 
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asiakastyön vuoksi. Jätettävä useita 

takaisinsoittopyyntöjä, mikä kuormittaa järjestelmää ja 

viivästyttää ajan saantia. Ajan saamiseen meni 5 

arkipäivää. Jos asiakas toivoo työntekijän tueksi 

lääkärikäynnille, on sen vuoksi työntekijän varattava aika, 

jotta saa sen omaan kalenteriinsa. 

 

Päihdepalvelut  Korvaushoitoon pääsemiseksi pitää olla asunto.  

 Nopsajalan työntekijät ovat saattaneet asiakkaita 

korvaushoitoon.  

 Pitkien odotusaikojen vuoksi Nopsajalan työntekijät ovat 

kannatelleet asiakasta siihen saakka, kunnes hän pääsee 

katkaisuhoitoon tai korvaushoitoon (2–4 kuukautta). 

Kannattelussa käytetty säännöllisiä kotikäyntejä ja 

säännöllisiä, jopa viikoittaisia tapaamisia toimistolla. 

Tapaamiset kirjattu myös terveydenhuollon 

potilastietojärjestelmään, jotta asiakkaan sitoutuminen 

kuntoutukseen näkyisi kirjattuna. Terveydenhuolto ei näe 

Sosiaali-Effican kirjauksia, joihin Nopsajalka pääosin 

kirjaa.  

 

Asumisohjaus  Ennen asumisohjauksen aloittamista käyty keskustelu 

oman sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaan tilanteesta.  

 Asiakkaita saattaen vaihdettu asumisohjaukseen, jolloin 

tehty yhdessä kotikäyntejä. Näiden aikana sovittu 

jatkaako Nopsajalka asiakkaan kanssa ja jos jatkaa, niin 

mikä on Nopsajalan tehtävä. Samoin sovittu 

asumisohjauksen tehtävät.  

 Yhteistyön alussa asumisohjauksen kanssa oli haasteita 

siinä, että osa työntekijöistä tulkitsi saattaen vaihdon 

päällekkäiseksi työskentelyksi.  
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Vankila  Vankilassa olon aikana ei voi vaihtaa kotikuntaa, mikä 

vaikeuttaa asunnon saamista (jos on 

toispaikkakuntalaisena vankilassa ja haluaa hakea 

asuntoa siltä paikkakunnalta, jossa vankila on), 

koevapauteen pääsemiseksi pitää olla asunto 

 Toispaikkakuntalaiselle on haastavaa saada oma 

aluesosiaalityöntekijä  

 Asiakas siirtyy vankilasta toiseen, tieto Nopsajalka-tiimiin 

ei kulje 

 Vankilalla on lisääntynyt tietoisuus siitä, kuinka aikaisin 

asiakkaan asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Nopsajalka-

tiimiin. Aina aika ei ole riittävä parhaan lopputuloksen 

saamiseksi. Riittävään työskentelyajan saamiseen ennen 

vapautumista ei ole aina vankilan työntekijöilläkään 

työkaluja. 

 

Aluesosiaalityö  Asiakkaiden ohjautuminen aluesosiaalityöstä Nopsajalka-

tiimiin, luotava selkeä käytäntö (yhteistyösopimus). 

 Joissain tilanteissa nopeiden päätösten mahdollisuus 

tilanteen ratkaisemiseksi, esimerkiksi vankilasta 

asunnottomana vapautuvien kohdalla. Vankila-sosiaalityö 

yhteistyössä korostuu se mitä voidaan tehdä jo ennen 

vapautumista (esimerkiksi ettei vapautuva joudu 

etsimään ensimmäisenä vapautumisen päivänä tyhjään 

asuntoon kaikkea sängystä alkaen, vaan asioita olisi voitu 

järjestellä yhteistyössä Nopsajalan avustuksella 

asiakkaan ollessa vielä vankilassa.  

 Asiakkaan oman sosiaalityöntekijän poissaolleessa 

(sairausloma, loma) asiakkaan hoidettavat asiat saattavat 

edetä hitaasti.  



  19 
 

VN/12476/2020/STM-2 

J-Nappi  Riittävä tietoisuus yksikön toiminnasta ja 

työskentelytavoista puolin ja toisin. Esimerkiksi 

Nopsajalan kiinnipitävä työote ja nopea, tarvittaessa 

päivittäinen reagointi asiakkaan tilanteeseen.  

 

Muuttofirmat/muutto  Asiakas saa maksusitoumuksen muuttoautoon. Käy 

kysymässä useasta eri firmasta autoa, mutta 

maksusitoumus ei käy niistä mihinkään. Lainaa lopulta 

rahaa omaiselta muuttoa varten. Maksusitoumuksella ei 

voi tankata autoa. Maksusitoumukset käyvät vain 

muuttofirmaan. 

 Asiakas haluaa vuokrata muuttoauton. Koska asiakkaalla 

ei korttia, niin haluaa ystävän ajavan autoa. Varaa 

vahingossa auton omiin nimiinsä ja ei pääse varauksessa 

eteenpäin, koska ei voimassa olevaa ajokorttia. Olisi 

pitänyt varata ystävän nimellä. Soitto asiakaspalveluun ei 

auta, asiakas menetti muuttorahat.  

 

Vuokrataloyhtiöt  

 

 Vuokrataloyhtiöt vaativat henkilöllisyystodistuksen 

vuokrasopimuksen allekirjoittamiseksi, joten 

asunnottoman pitää saada hoidettua ne ennen asunnon 

saamista. 

 Osa vuokrataloyhtiöiden asuntohakemuksista vaatii 

verkkopalvelussa tunnistautumisen. 

 Asuntohakemuksen täyttämiseen vaaditaan usein 

sähköpostiosoite. 

 Asuntotarjousten vastaanottamiseksi vaaditaan usein 

sähköpostiosoite. 

 Vuokrataloyhtiö ei hyväksy vankipassia 

henkilötodistuksena eikä vankilan työntekijöiden vakuutta 
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asiakkaan henkilöllisyydestä: Vapautuva vanki menettää 

saamansa asunnon.  

 

Yksityiset 

vuokranantajat 

 

 Yksityiset vuokranantajat ovat tällä hetkellä enemmistönä 

asunnontarjoajina Nopsajalan asiakkaille.  

 Osa asiakkaista tehnyt valtakirjan, jossa sosiaalitoimi ja 

vuokranantaja saavat olla yhteydessä asiakkaan 

asumiseen liittyvissä asioissa. Tämä tuonut 

vuokranantajille luottamusta siihen, että asiakkaan 

asuminen sujuisi hyvin.  

 Nopsajalan työntekijät auttavat asiakasta etsimään 

asuntoa tekemällä yhdessä asuntohakemuksia ja ovat 

tarvittaessa mukana asuntonäytöillä. Osalla asiakkaista 

haasteita ottaa itsenäisesti vastaan yhteydenottoja 

vuokranantajilta (muistiongelmat, nepsy-ongelmat), jolloin 

heidän kohdallaan asuntohakemukseen (yksityiset 

vuokranantajat) on laitettu Nopsajalan työntekijän 

yhteystiedot.  

 

Asumispäivystys  

 

 Nopsajalan asiakas menee asunnottomana väliaikaisesti 

asumispäivystykseen. Siellä henkilökunta auttaa 

asiakasta hänen tarvitsemissaan asioissa ohjauksen ja 

tarvittavan tuen näkökulmasta. Henkilökunnalla ei ole 

resurssia tarvittaessa liikkua asiakkaan kanssa 

esimerkiksi lupapalveluun tai pankkiin. 

Yhteistyösopimuksella Nopsajalka-tiimin työntekijät 

hoitavat tämän osan asiakkaan kanssa hänen asioidensa 

etenemiseksi.  
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Muita haasteita  Asiakas yrittää soittaa vuokrarästistä sitä perivään 

firmaan, mutta se ei ole mahdollista hänen 

puhelinliittymästään. 

 Maksusitoumusten taso ei ole pysynyt nykyisen 

hintatason mukana, muun muassa sänkyjen ja imureiden 

hinnoissa. 

 Asiakkaat tarvitsevat tukea asioinneissa, kulkemisen 

vaikeus hankalien julkisten yhteyksien päästä, kuinka 

työntekijä voi auttaa? Asiakas liikuntarajoitteinen, kuinka 

työntekijä voi auttaa? 

 

 

Rekrytoinnin haasteita 

Nopsajalka-tiimin rekrytointi osoittautui hankkeen aikana haasteelliseksi. Hankkeen 

toimijoille syntyi näkemys, että Nopsajalka-tiimin tulee koostua rautaisista ammattilaisista 

ja ”diplomaateista”. Nopsajalan asiakkaat ovat kärsineet tavallisesti vuosia tai 

vuosikymmeniä moninaisista elämän ongelmista ja olleet ilman tarvitsemiaan palveluita, 

he ovat asunnottomia tai sen riskissä olevia erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.  Useilla 

heistä on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä hoitamattomia sairauksia, taloudellisia 

ongelmia ja vahvasti alentunut toimintakyky. He pelkäävät ja jännittävät, eivätkä usko 

kykyynsä hoitaa asioitaan, eikä myöskään palveluverkoston haluun/kykyyn palvella heitä. 

He tuntevat syyllisyyttä ja häpeää.  

Tiimin työntekijöiden rekrytointi voi olla hankkeelle haasteellista, mutta se voi olla myös 

työnhakijalle haaste, koska hänen käsityksensä tiimin työstä voi poiketa tarjolla olevast 

tehtävästä.  Esimerkiksi tiimin toimintatapa voi poiketa hänen odotuksistaan, jos hän on 

tottunut työhön, jossa on selkeät toimintaohjeet ja roolit. Nopsajalan asiakaskunnan 

palvelu vaatii tavallista enemmän pitkäjänteisyyttä, itsenäistä ratkaisukykyä ja luovuutta. 

Työntekijällä tulee olla kykyä palvella eri asiakkaita eri tavoin. Yhdenkin asiakkaan 

kohtaamistapaa tulee osata mukauttaa hänen vaihteleviin mielentiloihinsa ja tarpeisiinsa. 

Tarvitaan kuuntelutaitoa, empatiaa, motivointia, rajojen asettamista ja kykyä tehdä 
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nopeitakin päätöksiä. Valmiita ohjeita eri tilanteisiin ei ole. Monitoimijainen työskentely 

tiimissä vaatii joustavia yhteistyötaitoja, tiimiläisten erilaisuuden hyväksymistä ja kykyä 

jalostaa erilaisuus tiimin voimavaraksi.  

Vahvat tiimiläiset voivat olla alempaa tai ylempää koulutustasoa ja työkokemuksiltaan 

erilaisia. Tärkeintä on asenne ja asiakkaiden tilanteiden ja tarpeiden ymmärtäminen ja 

kyky vaihdella omaa työskentelytapaansa. Lisäksi tulee olla kyky toimia 

yhteistyöverkostossa kunnioittavasti toisten työtä arvostaen, jotta yhteinen asiakaspalvelu 

ja rakenteellinen sosiaalityö onnistuvat hyvässä hengessä tuloksellisesti.  Työntekijällä 

tulee olla diplomatian taitoja ja vahvuutta nostaa esiin palvelujärjestelmän pullonkauloja 

yhteisinä kehittämiskohteina. Hänellä tulee olla myös uteliaisuutta, uskallusta ja halua 

kokeilla uusia tapoja toimia. Tiimissä ei tarvitse pelätä epäonnistumista vaan ”mokat” 

nähdään tärkeinä tiedonlähteinä uusille kokeiluille.   

Tiimin jäsenten onnistunut tiimiytyminen edellyttää yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista ja 

tiimin jäsenten erilaisuuden näkemistä tiimin voimavarana. Tiimin esimiehen kannustus, 

tuki ja läsnäolo ovat myös tärkeää.   

2.2 Nopsajalkatiimin ja Jyväskylän avovankilan välinen yhteiskehittämien 

Nopsajalka-tiimin ja Jyväskylän uuden avovankilan kanssa tehtävän yhteiskehittämisen 

kohderyhmiä olivat siviiliarvioinnin kautta vankilaan sijoiteltavat lyhytaikaisvangit sekä 

nuoret alle 29-vuotiaat vangit ja ehdollisesti rangaistuina valvonnassa olevat nuoret 

asiakkaat.  Työtä on tehty kuitenkin kaikkien Nopsajalka-tiimin palveluun ohjautuneiden 

asiakkaiden kanssa.  

Nopsajalka-tiimi kehitti Jyväskylään asunnottomana vapautuvien vankien tuen mallia. 

Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän vankilan kanssa luotiin Pop Up -vastaanottojen 

toimintamalli. Siinä Nopsajalan sosiaaliohjaaja otti asiakkaita vastaan joka toinen viikko 

Jyväskylän vankilalla. Syksyn 2022 aikana Pop Up -vastaanottoja kehitettiin niin, että niitä 

pidettiin yhdessä KELA:n omatyöntekijän kanssa viisi kertaa. Jyväskylän kaupungin 

aikuissosiaalityöstä nousi esiin tarve tehdä vastaavaa työtä muistakin vankiloista 

asunnottomana Jyväskylään vapautuvien kanssa. Asiakastyötä aloitettiin etäyhteydellä 

Sukevan vankilan kanssa. Yhteyttä varten varattiin neuvottelutila Jyväskylän vankilasta, 
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josta otettiin yhteys sisäisen suojatun Skypen kautta Sukevan vankilaan.  Myöhemmin 

yhteistyö laajeni muun muassa Pelson ja Naarajärven vankiloihin.   

Tiimin työntekijän rooli toimintamallissa oli olla asiakkaan tukena ja koordinoivana 

työntekijänä tiedon siirtämisessä uuteen palveluun asiakkaan kokonaistilanteesta.  

Nopsajalan työntekijä kartoitti tuomion aikana palvelujen ja tuen tarpeet.  Lisäksi hän antoi 

asiakkaalle tietoa palveluista ja saattoi hänet tarvitsemiinsa palveluihin.  

2.3 Toimivaksi käytännöksi todettujen mallien tai palvelujen käyttöönotto ja 

jatkokehittämien 

Kotikonsti-palvelu oli yksi Jyväskylän kaupungin kehittämisen painopiste neljävuotisessa 

(2016–2020) ESR-rahoitteisessa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat- 

varhainen välittäminen ja osallisuus ja asumisen tuki hankkeessa (AKU-hanke). 

Kokemusasiantuntijapalvelu oli toinen Jyväskylän kaupungin kehittämisen painopiste AKU-

hankkeessa.  Kokemusasiantuntijakoulutusta jatkettiin ASSI-hankkeessa ja sen palvelun 

käyttöönoton mahdollisuutta selvitettiin hyvinvointialueen palveluksi.  

2.3.1 Kotona tehtävä päihdekatkaisu Kotikonsti 

Kotikonsti on asiakkaan kotona tapahtuvaa tuettua päihdekierteen katkaisuhoitoa. 

Toiminta on inhimillistä, asiakaslähtöistä, yksilöllistä ja turvallista. Lisäksi se on nopea 

hoitomuoto päihdeongelmiin.  

Palvelun tavoitteena on tukea ja motivoida asiakkaita päihteiden käytön muutoksessa sekä 

toimintakyvyn, arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin lisääntymisessä. Kotiin annettava 

katkaisuhoito on laitoskatkaisuhoitoa edullisempaa, sekä mahdollistaa päihteettömän 

elämäntavan myös varsinaisen laitosjakson jälkeen.  

Koti on usein hoidon toteuttamiselle paras mahdollinen paikka, mikäli asiakkaan tilanne ei 

vaadi jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa tai seurantaa. Kotikonsti voi myös tehostaa 

laitoksessa tehtävän päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta. Päihdekuntoutusjaksolta 

kotiutuva tarvitsee kodin arkeen jotain uutta sisältöä kuten mielekästä tekemistä ja/tai 

sosiaalisia suhteita päihteiden tilalle (Ks. kohta jälkikuntoutus).  
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Kotikonstin asiakkailla on useimmiten päihteistä ja mielenterveyssairauksista johtuvia 

haasteita myös asumisessa. Palveluun sisällytettiin vahvasti myös asumisen onnistumista 

tukevia elementtejä. Palvelussa otettiin asuminen puheeksi ja seurattiin ja tuettiin 

asumisen onnistumista palvelun aikana. Esimerkiksi erästä asiakasta neuvottiin ja ohjattiin 

hakemaan uutta asuntoa huonokuntoisen asunnon tilalle. Asiakkaan kanssa mentiin 

yhdessä sosiaalityöntekijän palveluajalle ja sen jälkeen käytiin yhdessä katsomassa uutta 

asuntoa.    

Kotikonsti-palvelun sisältö  

Kotikonsti-palvelu sisältää alkukartoituksen, motivoinnin, osallistavan hoito- ja 

kuntoutussuunnitelman sekä jälkikuntoutuksen.   

Kotikonstin ensimmäinen viikko sisältää asiakkaan  

 motivointia päihteettömyyteen  

 luottamuksen rakentamisen  

 osallistavan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatimisen kokonaistilanteen 

kartoituksen pohjalta. 

Kotikonstin ensimmäisellä kotikäynnillä kerrotaan palvelun sisällöstä, kartoitetaan 

kokonaistilanne sekä arvioidaan palvelun sopivuutta asiakkaalle. Lisäksi pyritään 

selvittämään tämänhetkinen päihteiden käyttö ja päihdetausta, asiakkaan terveydentila, 

vieroitusoireet sekä sosiaalinen tilanne ja asuminen. 

Seuraava käynti on motivointikäynti, jolloin täytetään asiakkaan kanssa AUDIT-kysely, 

joka toimii keskustelun ohjaajana. Sitten aloitetaan päihdepäiväkirjan pitäminen. Alkoholin 

kulutuksen määrää selvitetään ikäihmisten kanssa yli 65-vuotiaille tarkoitetulla 

alkoholimittarilla. Alkoholin suurkulutuksen riskikortit voivat auttaa asiakasta ymmärtämään 

omaa terveydentilaansa sekä päihteiden käytöstä syntyviä haittoja. Kotikonstin palveluaika 

on keskimäärin 1–2 kuukautta.   

Kotikonsti-palveluun kuuluu myös jälkikuntoutus, jossa asiakkaalle annetaan riittävä tuki 

päihteiden käytön vähentämiseen tai päihteettömyyteen. Päihteettömyyteen tuetaan 

esimerkiksi ns. ”pullosoitoilla”, jolloin asiakas voi soittaa työntekijälle silloin kun ”korkki 

uhkaa aueta”. Myös työntekijä voi soittaa harkintansa mukaan asiakkaalle ja kysyä 
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kuulumisia. Asiakkaiden kokemusten mukaan nämä yhteydenpidot ovat olleet hyvin 

tärkeitä välittämisen kokemuksia synnyttäviä tukitoimia. Ne auttavat asiakasta 

vahvistamaan uskoa itseensä ja kykyynsä säädellä päihteiden käyttöä.   

Asiakkaan kanssa laaditaan päihteiden käytön tilalle suunnitelma hänen tarpeidensa 

mukaisista avopalveluista, vertaistuesta, harrastuksista tai muusta mielekkäästä 

tekemisestä sitten kun päihteidenkäyttöä on saatu vähennettyä/lopetettua niin, että 

palvelua voidaan vähentää.  

Jälkikuntoutuksessa korostuu yhteistyö eri toimijoiden kuten AA:n kanssa. Asiakasta 

tuetaan saattaen vaihtaen uusiin toimintoihin tai palveluihin.  Asiakasta ei vain ohjata 

uuteen toimintaan tai tarvitsemaansa palveluun, vaan niihin mennään aluksi asiakkaan 

kanssa yhdessä.   

Jälkikuntoutukseen liittyvillä Intervalli- ja tukikäynneillä tuetaan asiakasta ylläpitämään 

alkanutta elämäntapamuutosta. Niillä ehkäistään retkahduksia päihteisiin. Tukikäynneillä 

tuetaan myös asiakkaiden kiinnittymistä muihin avopalveluihin.  
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Kuva 1. Alkoholin suurkulutuksen riskit

n riskit 
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Kuva 2. Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari 

 

              

Yli 65-vuotiaan alkoholimittari (https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-

vuotiaan-alkoholimittari) 
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Kuva 3. Juomapäiväkirja 

 

Kotikonstipalvelussa lisättiin juomapäiväkirjaan vielä alkoholiin käytetyn rahan määrä, 

jonka suuruus yllätti monen asiakkaan ja vaikutti alkoholin käytön vähenemiseen. 

Asiakkaan kanssa mietittiin mitä säästyneellä rahamäärällä voi tehdä.  

Alkoholin käyttöön liittyy usein peliriippuvuus. Peliriippuvuuden mittaamiseen käytettiin 

myös juomapäiväkirjan tyyppistä pelipäiväkirjaa, jossa laskettiin käytetyn rahan määrä, 

joka oli paljon suurempi kuin juomapäiväkirjaa pitävillä. Asiakas saattoi odottaa tukien 

maksuun tuloa aamu neljään ja pelata sitten kerralla kaikki rahansa. Seuraava kuukausi 

elettiin sitten ruokapankista haetulla ruualla ja myymällä esimerkiksi pyykinpesukone. 

Pelipäiväkirja vaikutti pelaamiseen niin, että monen asiakas sulki pelitilinsä.   

Kotikonstipalvelun käyttöönotto palveluverkostossa 

Kotikonstipalveluun koulutettiin kaksi työllisyyspalvelujen Kunnolla töihin yksikön uudelleen 

oppisopimuksella koulutettavaa päihde- ja mielenterveysammattitutkinnon opiskelijaa.  He 

aloittivat Kotikonstipalvelun ikäihmisten palveluissa tammikuussa 2022.  Kotikonstin 

asiakkaat ohjautuivat palveluun ikäihmisten kotihoidon palveluista, Sairaala-Novan ja 

Jyväskylän kaupunkisairaaloiden päihdehoitajilta. Kotikonstin asiakkaana oli hankkeen 
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aikana yhteensä 14 asiakasta.  Asiakkaiden ikä vaihteli 21–90 vuoden välillä. Asiakkaana 

oli 4 naista ja 10 miestä. 

Kotikonstin työntekijä kokeili palvelua myös Vaajakosken Suvannon päiväkeskuksessa. 

Päiväkeskuksen asiakkaat ja työntekijät kokivat toiminnan hyväksi, mutta se jouduttiin 

lopettavaan neljän kuukauden jälkeen resurssipulan vuoksi.  

Kehittäjäasiantuntija kouluttautui Pilketoiminnan ohjaajaksi ja Pilkekouluttajien 

kouluttajaksi. ASSI-hankkeen täydennyshankkeessa (1.10.22 – 31.12.23) selvitetään, 

miten Kotikonstia ja Pilketoimintaa voidaan levittää laajemmin hyvinvointialueella.  

Pilke- toiminta on ammattilaisten ohjaamaa vertaistuellista ryhmätoimintaa. Tavoitteena on 

auttaa päihteitä käyttäviä ikääntyneitä löytämään juomisen rinnalle tai tilalle yhdessäoloa 

ja mielekästä tekemistä. 

Mille asiakasryhmille Kotikonstipalvelu soveltuu 

Kotikonstipalvelu soveltuu asiakkaille, joilla on päihteiden käytön lisäksi 

liikkumisvaikeuksia, kotieläimiä, mielenterveysongelmia tai taloudellisia vaikeuksia 

esimerkiksi liikkua julkisessa liikenteessä tarvitsemiinsa palveluihin. Monelle laitoskatkon 

kynnys on työn tai yhteiskunnallisen aseman vuoksi liian korkea ”kasvojen menetyksen 

vuoksi”.   

Palvelu soveltuu erittäin hyvin ikääntyneille, sillä he ovat se ryhmä, joka helposti jää 

erilaisten palvelujen ulkopuolelle. Erään asiakkaan näkemys Kotikonstista:  

”Kun ongelma on kotona tullut, niin se pitää myös kotona hoitaa”.   

Kotikonsti-palvelu kohdentuu päihteiden käytön lisäksi asiakkaan elämän 

kokonaistilanteeseen, kuten elämäntapaan ja -hallintaan, mielialaan ja asumiseen sekä 

päihteiden käyttäjän läheisiin. 

Kotona toteutettavassa palvelussa on hyvä tukea myös asiakkaan kodin ulkopuolisten 

sosiaalisten kontaktien muodostumista.  

”Järjestimme yhdessä seurakunnan kanssa Kotikonsti-asiakkaille kolme kertaa vuodessa 

virkistyspäivän. Asiakkaat saivat virkistyspäivässä mielekästä tekemistä ja vertaistukea. 

Virkistyspäivät olivat erittäin suosittuja ja odotettuja päiviä.” (Marja-Liisa Ollikainen, AKU 
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asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke 2017- 2020) Kotikonsti kotona 

tehtävä päihdekatkaisu | Innokylä (innokyla.fi) 

Kotikonstin vaikuttavuus: kustannustehokas palvelu ja väylä kevyempiin palveluihin  

AKU-hankkeessa tehtiin v. 2019 vaikuttavuuden arviointi, jossa selvitettiin, onko 

Kotikonstista ollut apua asiakkaiden toistuvien terveyspalvelujen käyttöön ja onko asiakas 

päässyt tarkoituksenmukaisempien palveluiden piiriin. Tutkimuksessa selvitettiin myös se, 

että vähenikö terveyspalveluiden käyttö vai alkoivatko usein toistuvat käynnit uudelleen. 

Lisäksi selvitettiin asiakkaiden päihteiden käyttöä elämäntilannetta Kotikonstin jälkeen. 

Tutkimukseen osallistui 13 asiakasta.  

Yksi merkittävä tulos oli, että palveluiden käytöstä johtuneet kustannukset vähenivät noin 

75 000 € kuuden kuukauden tarkastelun aikana. Kotikonstin työntekijän 

palkkakustannukset huomioiden kustannussäästö oli n. 65 000 € ja vuositasolla noin 130 

000 € (keskimäärin 10 000 €/henkilö).  

Kaikki 13 tutkimukseen osallistunutta tulivat ohjatuiksi tarkoituksenmukaisempiin ja 

samalla kevyempiin palveluihin kuten päihde- ja depressiohoitajan säännöllisille 

vastaanotoille, kotihoidon tuottamiin palveluihin sekä psykiatrian tuottamiin palveluihin.  

Tutkittavilta kysyttiin päihteiden käytöstä puoli vuotta Kotikonstin päättymisen jälkeen. 

Neljä henkilöä oli kertomansa mukaan edelleen täysin päihteettömiä, kolme kertoi 

päihteiden käytön lisääntyneen huomattavasti Kotikonstin päätyttyä, muut kertoivat 

päihteiden käytön vähentyneen tai pysyneen samana. 

Kotikonstin vaikuttavuustutkimus: 

file:///C:/Users/Anttonri/Downloads/Kotikonstin%20vaikuttavuustutkimus%20(22).pdf 

2.3.2 Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen 

Hankkeen kokemusasiantuntiajakoulutuksesta valmistui viisi kokemusasiantuntijaa, joilla 

on kokemusta päihde- ja mielenterveysongelmista, asunnottomuudesta, lastensuojelusta 

sekä perheväkivallasta.  Valmistuneet kokemusasiantuntijat vetivät naisten ryhmää, 

osallistuivat asunto ensin työpajoihin ja luennoivat kokemuksistaan eri oppilaitoksissa.  

Kokemusasiantuntijapalvelun levittämistä hyvinvointialueelle selvitettiin   Tulevaisuuden 

SoteKeskus-hankkeen ja Kokemustalon kanssa. Kokemustalo   suunnitteli Keski-Suomeen 

file:///C:/Users/Anttonri/Downloads/Kotikonstin%20vaikuttavuustutkimus%20(22).pdf
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kokemustoiminnan keskusta. Lisäksi suunnitteluun osallistui Keski-Suomen kuntien 

osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt. Keskuksen toiminnan tarkoituksena olisi ollut tarjota 

kokemusasiantuntijuuteen liittyviä palveluja ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoille.  

Keskuksen valmistelu keskeytyi, koska kokemusasiantuntijuuden parissa työskentelevien 

toimijoiden roolit olivat epäselvät. Jatkossa tulee selvittää se mikä tässä palvelussa on 

julkisten palvelujen ja mikä järjestöjen tehtävä.    

Tulevaisuuden SoteKeskus-hankkeen kanssa kokeiltiin OmaKs-virtuaalipalvelussa 

kokemusasiantuntijoiden etävastaanottoa. Markkinoinnista huolimatta asiakkaat eivät 

löytäneet tätä palvelua.  

Naiserityisen työn aloittaminen  

Päihteilevien, mielenterveysongelmista kärsivien sekä asunnottomien päiväkeskuksen 

Palvelukeskus Hanskan työskentelyssä, Kotikonstipalvelussa sekä 

kokemusasiantuntijakoulutuksessa huomattiin, että päihteilevät naiset ovat myös 

Jyväskylässä vielä heikommassa asemassa kuin päihteilevät miehet. Naiset kohtaavat 

taloudellista, fyysistä ja henkistä hyväksikäyttöä. Huostaanotot ja lastensuojelun tarpeet 

kohdentuvat enemmän naisiin kuin miehiin. Naisten asunnottomuus on näkymättömämpää 

kuin miesten. Naiset kokevat, että yhteiskunta tuomitsee asunnottoman naisen helpommin 

kuin asunnottoman miehen. Naiset häpeävät asunnottomuutta enemmän kuin miehet. 

Naisilla on korkeampi kynnys hakea apua asunnottomuuteen kuin miehillä. 

Asunnottomuus lisää naistenkin päihteidenkäyttöä, koska asunnottomuuden haasteita ja 

olosuhteita ei kestetä selvin päin.  

Lyhytkin asunnottomuus aiheuttaa paljon traumoja ja pelkotiloja sekä häpeää. Naiset 

kokevat, että yhteiskunta tuomitsee asunnottoman naisen helpommin kuin miehen. 

Asunnottomille naisille pitäisi olla oma päiväkeskus ja asumisyksikkö.  

Hankkeen kehittäjäasiantuntija järjesti naiserityisen työn koulutuksen Jyväskylän 

yhteistyöverkostolle sekä perusti elokuussa 2022 Jyväskylään naisten ryhmän, jonka 

toimintaan osallistui 5 naista kahden viikon välein. Työryhmä toimii kahden hankkeessa 

koulutetun kokemusasiantuntijan vetämänä.  
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Naiset odottivat ryhmän tapaamisia innolla, koska ryhmä auttoi heitä lähtemään liikkeelle. 

Aiemmin on ollut iso kynnys lähteä yksin mihinkään.  Ryhmäläiset kokivat, että he saavat 

ryhmässä edistää positiivisen elämän asenteen kehittymistä.  

”Ryhmässä saa unelmakartan avulla elää omia unelmiaan.” 

”Tätä pitää ehdottomasti jatkaa…ryhmässä saa jakaa murheensa pois.” 

” Ryhmä on auttanut sosiaalisten pelkojen hälvenemiseen.” 

2.3.3 Asumisneuvonnan alueellinen kokeilu 

Jyväskylän kaupunki on järjestänyt asumisneuvontaa Aran rahoittamien hankkeiden 

tukemana vuodesta 2008 alkaen ja vakituisena aikuissosiaalityön toimintana vuodesta 

2015. Neuvontaa on annettu Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla lähinnä sosiaalityön 

asiakkaille.  

ASSI asunto ensin -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää asumisneuvonnan alueellinen 

palvelumalli Huhtasuolla, jotta se olisi siirrettävissä hyvinvointialueen palveluksi. Nämä 

tavoitteet eivät toteutuneet. Asumisneuvonta jäi lakisääteisesti vuoden 2023 alusta kuntien 

järjestettäväksi. Jyväskylässä asumisneuvonta siirtyi kaupunkirakenteen palveluihin.  

Asumisneuvojan asiakastyön tavoitteena oli kokeilla alueellista asumisneuvontaa 

Huhtasuon alueella. Huhtasuolla asuu paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat monialalaisia 

sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka liittyvät myös asumiseen. Kokeilulla pyrittiin 

selvittämään tulisiko Jyväskylässä kohdentaa asumisneuvontaa yleisen neuvonnan ohella 

alueellisesti. Asumisneuvonnan tavoitteeksi kirjattiin häätöjen ennaltaehkäisy, häätöjen 

määrän väheneminen ja asiakkaiden ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin. 

Asumisneuvojan palveluissa oli 129 asiakasta hankkeen aikana. Lisäksi asumisneuvoja 

osallistui Nopsajalka-tiimin asiakaspalveluun, mikä lisäsi tiimin osaaminsta 

asumisneuvonnan alueelle.  

Asumisneuvojan vuokranantajayhteistyön tavoitteena oli kehittää asumisneuvonnan 

prosessia tavoittamaan asukkaat riittävän aikaisin, jolloin häätöjä voidaan ennaltaehkäistä.  
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Asumisneuvoja kartoitti alueen vuokrataloyhtiöt sekä alueella toimivat isännöitsijät, mutta 

suunnitelmallinen yhteistyö heidän kanssaan ei käynnistynyt. Vuokranantajat osallistuivat 

kuitenkin asumisneuvonnan yhteistyötapaamisiin. 

Vuokranantajayhteistyön yhtenä tavoitteena oli lisätä vuokranantajien tietoisuutta 

kaupungin palveluista ja asumiseen liittyvistä tukimuodoista, jotta asunnon vuokraamisen 

kynnys vaikeasti asutettaville kuntalaisille madaltuisi ja ennakkoluulot vähenisivät. Tietoa 

saatiin välitettyä, mutta sitä, oliko sillä merkitystä asukasvalintoihin, on vaikea todeta. 

Yhteistyötä ja tiedon jakamista asumiseen liittyvistä ilmiöistä ja palveluista tarvitaan, mutta 

rakentuvaa tapaamiskäytäntöä ei kuitenkaan näiden vuokranantajatapaamisten pohjalta 

syntynyt.  

2.4 Kehittämistyön sovittaminen Keski-Suomen maakunnan Tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kehittämistyön kanssa 

ASSI-hankkeen ja Keski-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen 

keskeisiksi yhteistyön kohteiksi valittiin:  

 monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka,   

 kotona tehtävä päihdekatkaisu Kotikonsti ja  

 kokemusasiantuntijuus 

 Hanke osallistui TulSoten perustamiin työryhmiin, joissa selviteltiin 

asiakkaiden palvelupolkuja ja suunniteltiin myös ASSI -hankkeessa 

kehitettyjen palvelujen viemistä hyvinvointialueen palveluiksi. 

 TulSoten kanssa järjestettiin Kotikonsti-koulutuksia Saarikan alueelle. Lisäksi 

suunniteltiin kotikonstipalvelun ja sitä tukevan Pilke-toiminnan sekä 

kokemusasiantuntijatoiminnan viemistä Hyvinvointialueen palveluksi. 

 Kokemusasiantuntijapalvelua kokeiltiin virtuaalisotekeskuksessa 

etäpalveluna, mutta palvelu ei tavoittanut juurikaan asiakkaita. Haasteena oli 

tekniset ongelmat ja rajoitettujen aukioloaikojen (maanantai klo 12–16) muita 

palveluita vaikeampi markkinointi sekä se, että kokemusasiantuntijapalvelu 

oli vielä asiakaskunnalle vierasta.  
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 Hakkeen asumisneuvoja tuotti virtuaalisotekeskuksen palveluun asumiseen 

liittyvää tietopohjaa kaupungin asumisen kehittäjäasiantuntijan kanssa. 

 Nopsajalka-tiimi teki yhteistyötä TulSoten perustamassa työryhmässä 

päihdeasiakkaan palvelupolkujen kuvaamiseksi. Nopsa-jalka toi työryhmään 

asumisen näkökulmaa.  

 Hanke osallistui Keski-Suomen tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen 

kanssa THL:n Otso -osallistava sosiaalityön menetelmien -pilotin 

yhteistyöhön. Jyväskylän toimijoiden kehittämistehtävänä oli Sovatek-

Säätiön Olohuone-hankkeen (STEA) ja aikuissosiaalityön kanssa laadittu 

Palvelukeskus Hanskan sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöprosessi. 

Prosessikuvaus vietiin Innokylään. 

 Tulevaisuuden SoteKeskus -hankkeen kanssa suunniteltiin Pilketoimintaa 

hyvinvointialueelle Kotikonstin asiakkaiden tukemiseksi mielekkääseen 

tekemiseen päihteiden käytön sijasta. 

2.5 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa palvelukeskus Hanskassa 

Palvelukeskus Hanska perustettiin joulukuussa 2019. Hankkeen projektipäällikkönä 

toimiva silloinen Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palvelujen 

palveluyksikön palvelupäällikkö ja kehittäjäasiantuntija vastasivat silloin palvelukeskuksen 

perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä yhdessä. Stean rahoittama Sovatek-

Säätiön hallinnoima Olohuone-hanke osallistui Hanskan toimintaan ja kehittämiseen 

palvelukeskuksen avaamisesta alkaen. Hanskassa työskenteli 3 työntekijää 

(projektipäällikkö ja kaksi ohjaajaa) Olohuone-hankkeesta ja yksi sosiaaliohjaaja 

Jyväskylän kaupungilta. 

ASSI-hankkeessa laadittiin Hanskan sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöprosessi yhdessä 

Sovatekin Olohuone-hankkeen (STEA), Hanskan sosiaaliohjaajan ja aikuissosiaalityön 

kanssa. Prosessikuvaus vietiin Innokylään. Tarkemmat sanalliset kuvaukset prosessin 

vaiheista kunkin toimijan osalta löytyvät Innokylästä: Julkisen ja kolmannen sektorin 

sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöprosessi Palvelukeskus Hanskassa. 

https://innokyla.fi/fi/general-models 
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Kuva 4. Palvelukeskus Hanska 

 

 

2.6 Nuorten työkorvauspankin perustaminen 

Keski-Suomen sovittelutoimiston kanssa aloitetun nuorten syrjäytymistä ja samalla 

mahdollisesti tulevaa asunnottomuutta ehkäisevän Nuorten työkorvauspankin valmistelu 

keskeytyi, koska nuorten rikoksista tuomittujen määrää Jyväskylässä ei saatu selvitettyä. 

Päätettiin, että sovittelutoimisto pohtii ja selvittää, onko mahdollista aloittaa toimintaa 

pienellä kokeilulla joissakin palveluissa.   

Nopsajalan asiakastyöhön ohjautui monia alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia. Usealla heistä 

oli sakkoja ja rikoksista seuranneita vahingonkorvauksia velkana. Ulosottoon menevät 

velat voivat estää asunnon saannin.  

2.7 Asunto ensin mallin ja periaatteiden levittäminen palveluverkostoon 

Asumisneuvoja ja projektipäällikkö pitivät kolme Asunto ensin -työpajaa  
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yhteistyöverkostolle. Ensimmäiseen työpajaan osallistuivat Jyväskylän kaupungin 

asunnottomuuden puolittamisen yhteistyöryhmässä perustettu Asumiseen liittyvien 

palvelujen läpinäkyvyyden ja kokoamisen työryhmän jäsenet, jossa oli edustettuna 

kaupungin ja kolmannen sektorin asumispalvelujen edustajia sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen henkilöstöä.   

Toiseen Asunto ensin -työpajaan osallistui aikuissosiaalityön, asumisohjauksen, 

Kaupunginsairaalan osasto 3:n henkilöstöä ja terveyskeskusten sosiaaliohjaaja. 

Kolmanteen työpajaan osallistui Gradian koulutuskuntayhtymän Kivijalka –hankkeen 

työntekijät. Neljäs työpaja järjestettiin Nuorten taidetyöpajan henkilöstölle.  

Kolmeen työpajaan osallistui myös hankkeessa koulutettu kokemusasiantuntija, jonka 

osallistumisesta saatiin erityiskiitokset. 

Projektipäällikkö esitteli vuonna 2021 ASSI asunto ensin -hankkeen toimintaa ja Asunto 

ensin -periaatetta kuntavaalien jälkeen Jyväskylän kaupungin lautakuntien, hallituksen ja 

valtuuston päättäjien seminaarissa.   

Jyväskylän kaupungin asunnottomuuden puolittamisohjelman laatiminen  

Hankkeen projektipäällikkö osallistui Jyväskylän asunnottomuustyön yhteistyöryhmän 

kokoamiseen, työskentelyyn ja suunnitelman kirjoittamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen 

osalta. Työryhmä valitsi suunnitelmasta kolme ensimmäiseksi toteutettavaa toimenpidettä.  

Ensiksi toteutettavaksi ehdotettiin vaikeasti päihdehäiriöisille ja muista mielenterveyden 

häiriöistä kärsiville kaksoisdiagnoosipotilaille tarkoitettua asumisyksikköä. Toiseksi 

ehdotettiin päihteilevien nuorten asumisyksikköä, jossa olisi tuettuja ensiasuntoja ja joka 

toimisi myös turvatalona hätätapauksissa.  

Asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma on käsitelty kaupungin päätöselimissä.  

Yksiköiden perustamisen valmistelu ja toteutus on siirretty hyvinvointialuevalmistelussa 

hyvinvointialueen tehtäväksi. Osallisuus ja haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt on 

haluttu ottaa valmistelun keskiöön. Tavoitteena on, että tuleva hyvinvointialue suunnittelee 

yksiköiden perustamisen vuoden 2023 aikana ja perustaa yksiköt vuonna 2024. Yksiköt 

tulisivat sijaitsemaan joko Jyväskylässä tai lähikunnissa. 

 


