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Kriminaalihuollon tukisäätiö ja 
Naiset näkyviksi –hanke

NAISET NÄKYVIKSI

• Tukijatkumoita kaikille vankilasta 
vapautuville ja vapautuneille pk-
seudun naisille/naiseksi kokeville. 

• Psyykkisen terveyden tuki/hoito, 
mielekäs arki ja opiskelu.

• Tiivis tuki, moniammatillinen tiimi 
(psykologi, sosionomi, 
sairaanhoitaja, kokemustyöntekijä). 

”Kriminaalihuollon tukisäätiö 
on valtakunnallinen 

asiantuntija ja 
palveluntuottaja, joka 

työskentelee rikostaustaisten 
ja heidän läheistensä hyväksi.”



Y-Säätiö ja NEA

• Y-Säätiö toiminut vuodesta 1985

• Asuntoja erityisryhmille ja ARA vuokra-asuntoja.

• Asunnon vuokrauksen lisäksi vahvaa asunnottomuustyötä sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. 

• STEA-rahoitteinen NEA osana säätiön kehittämistoimintaa. 

• Herättiin siihen, että naisten asunnottomuuteen poistamiseen 
tarvitaan erityisiä näkökulmia. 

• Y- Säätiö koordinoi hanketta, mukana osahankkeet: Helsingin 
Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, VVA ry, Ensi- ja turvakotien liitto, 
Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Ejy ry ja A-
Klinikkasäätiö. 



”Jokaisen naisen tarina on erilainen”

• Vaikeimmassa tilanteessa olevat.

• Piiloasunnoton, muiden luona majaileva.

• Lähisuhdeväkivallan takia paennut.

• Äiti, lapsen huoltaja.

• Kotonaan koditon. 

• Kantasuomalainen tai maahanmuuttaja, romani.

• Tarvitsee paljon tai vähän tukea. 

• Voimavaroja, toivoa ja unelmia. 



Naiserityisen työn teemoja
• Traumat: kehityksellinen trauma (C-PTSD, II-tyyppi), 

traumaperäinen stressihäiriö (PTSD, I-tyyppi).

• Väkivalta: sekä kokija että tekijä, inhimillisen 
ristiriitaisuuden sietäminen.

• Turvallisuus: psyykkinen turvallisuus (hallinnan 
tunne), fyysinen turvallisuus (vapaa väkivallasta, 
seksuaalisesta ahdistelusta).

• Marginaalisuus: kohderyhmästä vähän tietoa, 
asenteet.



Asunnon saaminen; 
asunto ja turvallisuus ensin

• Asunto ensin

• Asiakkaan tarpeista lähtevä 
moniammatillisuus; terveys, sosiaalialan 
osaaminen, väkivaltatyö.

• Sektorirajat ylittävä yhteistyö

• Turvaan pääseminen; psyykkinen ja fyysinen

• Tiedon lisääminen



Askeleet tavoittamisesta kodin löytymiseen

• Löytäminen ja kiinnittyminen

Keino: naisille omat kohtaamispaikat, naiserityinen 
kohtaaminen

• Muiden palveluiden piiriin saattaminen

• Asumispolut

Keino: Naisille suunnattu asumispäivystys. 
Näkymättömien kriteerien tunnistaminen, naisten 
erityisten tarpeiden tunnistaminen – tarpeen 
mukaisten asumisratkaisuiden kehittäminen. 



Asuminen

Tarpeet

- Turvallisuus: psyykkinen ja fyysinen, 
esim. omat rajat.

- Terveys: päihde, mielenterveys, 
somaattinen.

- Parisuhdeasiat, äitiyden kysymykset.

- Identiteetti: ei enää 
asunnoton/rikollinen, häpeä ja stigma.

Tuki

- Kohtaaminen: traumasensitiivisyys ja 
voimavaralähtöisyys.

- Psykologinen/(päihde)psykiatrinen hoito: 
takaumat mahdollisia.

- Identiteettityöskentely: vertainen-
ammattilainen.

- Joustavuus: väljät, mutta selkeät rajat.

- Asumisratkaisut: hajasijoitetut asunnot 
vahvalla tuella, ryhmät, pienet yhteisöt.



KIITOS!
Hanna Mäki-Tuuri, etunimi.sukunimi@krits.fi Leena Lehtonen, etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

NEA

mailto:etunimi.sukunimi@krits.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

