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• Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja  Joensuun 

seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna) vuosina 

2016-2018 toteutettava yhteishanke, jota Kuopion 

yhdistys hallinnoi

• Nuorisoasunto yhdistykset tarjoavat vuokra-asumista ja  

yleistä asumisneuvontaa erityistä tukea tarvitseville 

nuorille aikuisille, sekä pyrkivät olemaan 

aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa. Yhdistykset 

ovat Nuorisoasuntoliiton jäsenyhdistyksiä.

• Hankkeessa työskentelee 2 projektityöntekijää

• Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys



• Hanke toimii osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

toimenpideohjelmaa (AUNE).

• AUNE-ohjelmassa korostuvat asunnottomuuden 

ennaltaehkäisy sekä riskiryhmien ja varhaisten 

riskitekijöiden tunnistaminen.



• Hankkeen kohderyhmänä ovat 18-29-vuotiaat 
lastensuojelutaustaiset nuoret aikuiset.

• Lastensuojelutaustaisten elämänpolkua asiakkuuden 
päätyttyä tunnetaan huonosti, tutkimustietoa ei 

juurikaan ole. 

• Lastensuojelutaustaiset nuoret ovat kuitenkin 
tunnistettu riskiryhmä, joka nousee esiin 

tutkimuksissa esimerkiksi asunnottomuuden ja 

rikostaustaisuuden osalta.



Ketä  - hankkeen 

asiakkaat ovat?

• Jossain lapsuuden tai nuoruuden vaiheessa kodin 
ulkopuolelle lastensuojelutoimenpiteenä 

sijoitetuttuja sekä avohuollon tukitoimin tuettuja 

18 -29-vuotiaita nuoria aikuisia.

• Nuoria, jotka eivät ole jälkihuollon piirissä joko 
siksi, että ovat kieltäytyneet palvelusta, kunnan 

lakisääteinen velvollisuus järjestää sitä on 

päättynyt  (yli 21-vuotiaat) tai 

jälkihuoltovelvoitetta ei ole asiakkuuden lyhyen 

keston vuoksi syntynyt lainkaan.

• Nuoria aikuisia, joilla on heikko sosiaalinen 

pääoma ja luottamuksen puutetta sekä riski päätyä 

asunnottomaksi.



-hankkeen tavoitteena 

on:

• Ehkäistä asunnottomuutta

• Vahvistaa lastensuojelutaustaisten nuorten 
aikuisten sosiaalista pääomaa ja luottamusta 

kanssaihmisiin, viranomaisiin ja yhteiskuntaan 

yleensä

• Lisätä alueellista vapaaehtois- ja 

vertaistoimintaa

• Rakentaa uutta järjestölähtöistä toimintamallia 
kuntien, yritysten ja järjestöjen välille



Mitä        -hankkeessa   

tehdään?

Hankkeessa kehitetään  ja toteutetaan 

sosiaalisen vahvistamisen malli, joka pitää 

sisällään:

1. Työmuotoja kohderyhmän tukemiseksi

2. Tunnistamistyökalun kohderyhmän löytämiseksi



-asiakastyön muodot

Vertaisryhmätoiminta:

Tavoitteena nuoren sosiaalisen verkoston 

kasvattaminen sekä nuoren arjentaitojen ja –

tietojen lisääminen. Sosiaalisen verkoston kasvun 

myötä myös sosiaalisen tuen määrä lisääntyy.

Yksilötyöskentely:

Tavoitteena asiakkaan olemassa olevien sosiaalisten 

verkostojen vahvistaminen ja aktivoiminen nuoren 

tueksi sekä nuoren elämäntilanteen selvittely ja 

arjessa tukeminen.



-tunnistamistyökalu

• Asunnottomaksi joutumista ei voida perustella 

ainoastaan heikolla asumistietoudella. Taustalla 

on mm. puutteellisia ongelmanratkaisumalleja ja 

luottamuksen puutetta kanssaihmisiin ja 

yhteiskuntaan.

• Hankkeessa kehitetään tunnistamistyökalu, jolla 

yksinkertaisia kysymyksiä esittämällä voidaan 

arvioida asiakkaan sosiaalisen tuen ja 

luottamuksen vajeita. 

• Tuen tarpeita tarkastellaan erityisesti asumisen 

onnistumisen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

näkökulmasta. 

• Työkalun avulla pyritään löytämään erityisesti ne 

henkilöt, jotka hyötyisivät järjestölähtöisestä 

toiminnasta kuten vapaaehtoistuesta ja 

vertaistukitoiminnasta.



-hankkeen tausta-ajatuksia 
keskustelun pohjaksi

Hankkeessa halutaan tunnistaa minkälaista tukea 

lastensuojelutaustaiset nuoret aikuiset 

tarvitsevat, jotta he eivät ajautuisi 

asunnottomiksi tai asunnottomuus ei uusiutuisi. 

Lastensuojelupalveluiden päätyttyä ei ole olemassa 

kohdennettuja palveluita juuri tälle kohderyhmälle.

Onko tässä kohtaa asiakkaan polkua palvelukatkos?

Pitäisikö sinun mielestäsi lastensuojelutaustaisia 

nuoria aikuisia huomioida palveluissa enemmän? 

Minkälaista tukea tarvitaan ja kuinka se tulisi 

tehdä? 



-hankkeen tausta-ajatuksia 

keskustelun pohjaksi

Lähtöoletuksena hankkeessa on, että ainakin osalla 

lastensuojelutaustaisista nuorista on muuta väestöä 

heikkolaatuisempi sosiaalinen verkosto.

Sijoituksen ja jälkihuollon loppuminen ilman nuorta 

kannattelevaa ja voimaannuttavaa sosiaalista 

verkostoa on riski nuoren itsenäiselle 

pärjäämiselle. 

Olisiko siis myös yhteiskuntamme palveluissa syytä 

nostaa esiin sellaisia sosiaalisia resursseja, joita 

ei välttämättä vielä hyödynnetä selkeästi? 

Voisiko asiakkaan sosiaalisten verkostojen 

vahvistaminen helpottaa sosiaalityön 

asiakaspainetta?



Lisää tietoa löydät osoitteesta:

www.ksna.fi

Kiitämme teitä lämpimästi 

mielenkiinnostanne!

http://www.ksna.fi/

