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Kehittämistä ja tutkimusta
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Kehittämishankkeita

Päättynyt: Yksi meistä (Helsinki, 
Lahti)  STEA 2020-2022

• Tavoitettu 530 yksittäistä 
(kohderyhmää) ja tapahtumissa 
1447 henkilöä

• Osallisuuden kokemuksen muutos 
(1-5 asteikko): keskimäärin 2,7  n. 
4

Venda – uutta suuntaa mereltä 
(ESR 2021-2023)

• Päätoteuttaja Valo-
Valmennusyhdistys

• Nuorten aikuisten osallisuus ja 
oman tulevaisuuden polut

Segra (STM 2022-2023)

• Tampereen ja Turun yliopistot
• Segregaatio ja gentrifikaatio

Adapting Housing First (Erasmus+  
2022-2025)

• Irlanti/Sophia Housing, 
Espanja/Arrels Fundaciò ja 
Saksa/Housing First Berlin

• Koulutukset, työpajat ja tutkimus

Onnistunut Asuminen (STEA 2023-
2025)

• Hyvinvointialueyhteistyö ja 
ihmisten asumisen ja palveluihin 
ohjaamisen turvaaminen 
muutosvaiheessa

• Asunnot

Y-Polut, Y-Säätiön nuorisoasumisen 
asumisen ohjaus itsenäistymisen 
voimavarana (STEA 2023-2025)

• Kehitetään nuorisoasumiseen 
asumista turvaava 
ohjauskokonaisuus, joka vastaa 
nuorten erityisiin tarpeisiin
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Asumisneuvonta

Koti kuntoon -
perusparannukset

Viherkäsikirja 
kiinteistöjen 

pihojen 
rakentamiseen ja 

ylläpitoon

SDG, vastuullisuus, 
kestävä kehitys, 

energiatehokkuus

ASU-hanke 
(yhteishanke 

asumisen  
kokonaisvaltaiseen 

kehittämiseen)

Uuras-
työllistymisohjelma

Asukkaiden 
hyvinvointi

Kaukolämmön 
päästöttömyyden 

laajentaminen

Asukastoiminnassa 
luontosuhteen 
vahvistaminen

Hyvä asuminen
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Kansallinen ja kansainvälinen yhteiskehittämisen 
verkostotyö
Kansallinen verkostotyö, hyvinvointialuemuutos ja 
yhteistyön kehittäminen:

• Vahvistetaan Asunto ensin –työorientaatiota

- Asunto ensin Verkostokehittäjiin (STEA Ak) kolme 
henkilöä

- Asumisneuvonnan erityisasumiseen (STEA) kaksi 
asumisneuvojaa asukkaiden siirtymisen tueksi 
(jvsv)

• Y-Säätiöön ohjelmapäällikkö hv-kokonaisuutta 
koordinoimaan (ml- hankkeiden hv-aluetyö)

Kansainvälinen verkostotyö:

• Muutos
Housing First Europe Hub: koordinaation 
sijaan jatkamme asiantuntijatyötä Hubissa
(AE, tutkimus, verkostojen koordinointia)

• Uusi: Nordic Homelessness Alliance: 
- pohjoismainen asunnottomuustyön verkosto, 

käynnistetään 2023

• Liverpoolin Asunto ensin –ohjelman 
ohjausryhmä

• Espanjalainen 3-vuotinen EU-hanke (From
Shelterbeds to Permanent Housing ) 
asiantuntijapaneeli

• Skotlannin Asunto ensin –ohjelman 
arviointityöryhmä
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Tutkimustoiminta
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Strategia

Y-SÄÄTIÖN TUTKIMUSTOIMINTA

Käytäntö

Monitieteisyys

Yhteistyö

Vaikuttavuus
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 Työtä asukkaille. Uuras –työllistämisohjelman vaikuttavuus

 SEGRA

 Asunto ensin -mallin kustannusvaikutukset

 Kohti hiilineutraalia arkea

 Asunto ensin –mallin soveltaminen (Erasmus+)

 Arviointi ja vaikuttavuustutkimus 
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Kohti hiilineutraalia arkea
 Alkukartoitus

 Toimenpiteiden (nudges) suunnittelu ja kehittäminen

 Pilotointi

 Vaikuttavuusarviointi

 Toimenpiteiden ‘räätälöinti’ ja laajempi käyttöönotto

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Goal: produce recommendations on how to nudge tenants to: Reduce carbon footprint in the domains of energy and wastePromote sustainable lifestyle and pro-environmental attitudesLifestyle carbon footprint uses a consumption-based approach. The estimation covers “cradle-to-grave” emissions over the whole life cycle of the goods and services consumed by households, including resource extraction, material processing, manufacturing, delivery, retail, use, and disposal, but excluding land use, land use change, and forestry. The lifestyle footprints were calculated by multiplying physical consumption data (amount per person per year) with life-cycle assessment data on carbon intensities (emissions per unit). Uncertainty estimation is a common issue.
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