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Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 
toimenpideohjelmasta 2016 - 2019 

• Palvelujärjestelmä asiakaslähtöisemmäksi, kannustavammaksi ja 
ennaltaehkäisevämmäksi

• Uudistuksia ajattelutavoissa, yhteistyön tekemisessä, 
palvelurakenteissa ja resurssien kohdentamisessa

• Maakuntauudistus, mt- ja päihdehuoltolakien uudistus ja 
sosiaalihuoltolain jalkauttaminen 

• Huomioidaan ja vahvistetaan asumissosiaalisen työn ja 
asumisneuvonnan näkökulmia integroidusti 

• Toimeentulotuen KELA-siirto: resursseja sosiaalisen kuntoutuksen 
kehittämiseen painottaen asumisen ja arjen taitojen vahvistamisen 
sekä asunnottomuuden ehkäisemisen näkökulmaa

• Kotiin vietävää monialaista tukea kehitetään & testataan liikkuvan 
tukityön malleja
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Sosiaalityön tilannekuva

• Käytetyimpiä menetelmiä: neuvonta, ohjaus, talouteen liittyvien ongelmien 
selvittely, erilaisten suunnitelmien tekeminen, palveluohjaus, kuntouttava 
työtoiminta

• Sosiaalityön vahva kiinnittyminen palvelujärjestelmään – Hyvinvointia 
tuottava rakenne vai byrokraattinen rakenne? Käytännöt usein 
”toimistokeskeisiä”; hallinto, lait ja määräajat ohjaavat sosiaalityön 
toteuttamista.

• Pyritään tukemaan yksilöitä olemassa olevissa olosuhteissa, ei 
muuttamaan sosiaalisia ongelmia aiheuttavia rakenteita

• Yhdyskuntatyö ja rakenteellinen sosiaalityö vähäistä

• Yhteistyössä sosiaalityöllä usein kokonaisvastuun kantajan rooli

• Läheskään aina ei tavoiteta heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä

• Jäykät toimintatavat ja kaavamaiset tulkinnat tukien myöntämisessä 
saattavat johtaa asiakkaiden kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin 

• Asiakkaat toivovat vaivattomasti lähestyttäviä palveluja ja välittämistä
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Jalkautumisen tila 

• Toimistokeskeisyydestä halutaan irti, mutta jalkautumiselle vasta 
luodaan sisältöjä. Sosiaalityössä jäätiin odottamaan, mitä Kela-siirto 
tuo tullessaan. Sosiaalityön sisällölle, menetelmille työtavalle 
suuri kehittämistarve.

– työmarkkinoille siirtyminen ei voi olla ainoa tavoite

– sosiaalisen kuntoutuksen toimintamuodot

– usean eri menetelmän tavoitteenmukainen käyttö parantaa 
vaikuttavuutta

• Sosiaalityön mahdollisuuksien nähdään avautuvan jalkauduttaessa

• Kokeiluja ollut, mutta ne eivät ole lähteneet kantamaan 
työkäytäntöinä - aivan viime aikoina alkanut tapahtumaan!

• Somen mahdollisuudet asiakkaiden tavoittamisessa ja 
yhteisösosiaalityön välineenä
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Jalkautuminen yhdyskuntatyössä

• Yhdyskuntatyö (community work), empowerment -tyyppiset 
työtavat ja jalkautuminen edustavat sosiaalityön aidointa sisältöä. 
Kuitenkaan työkäytännöt eivät ole vakiintuneet 

• Miten tarkennetaan katsetta muuttuviin ja moninaisiin yhteisöihin –
löytyvätkö ne paikalliset yhteisölliset strategiat, joiden 
vahvistamisesta muodostuu työn luonteva perusta?

• Erityyppisten pisteittäisten yhteisyyksien ja yhteenkuuluvuuksien 
luomista ja vahvistamista. Kun aiemmin yhdyskuntatyötä 
suunnattiin kokonaisille alueille, tarkennetaan nyt mahdollisiin 
riskiryhmiin tai tunnistettuihin riskeihin alueella.
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• Vaikka "paikallinen" tuntuu häviävän, alueidentiteetti voi olla 
edelleen konkreettinen perusta sosiaalityölle (esim. paikalliset Fb-
ryhmät). Asuminen ja siihen liittyvät tekijät ovat olennainen osa 
ihmisten hyvinvointia - on vaikea kuvitella asumista ilman paikkaa ja 
tilaa.

• Usein lähiöhankkeilla on ollut samankaltainen rooli kuin 
yhdyskuntatyöllä: Projekti on toiminut välittäjänä asukkaiden ja 
viranomaisten välillä, jolloin on puhuttu "välittäjäverkostosta".

• Lähiöuudistus 2000 -ohjelma: Asumissosiaalinen työ: 
asumisneuvojatyö, palveleva isännöinti ja asuinympäristön jatkuvan 
kunnossapidon periaate
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Yhdyskuntatyössä käytetyt menetelmät ja 
vaikuttavuus 
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Askeleita uudenlaiseen toimijuuteen



Sosiaalityön periaatteet

• Kohtaamisen periaate

• Dialogisuuden periaate

• Tukemisen ja vahvistamisen periaate (empowerment)

• Asianajon periaate (advocasy)

• Ei-byrokraattisuuden periaate

• Tavoitteellisuuden ja vaikuttavuuden periaate

• Jalkautuvan sosiaalipalvelun periaate 
keinona/välineenä/metodina tuottaa tavoiteltavia 
vaikutuksia
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Viisi askelta uudenlaiseen toimijuuteen

• Eniten tukea tarvitsevat ja kohtaamisen ongelma

• Reaktiivisuus

• Sosiaalityön & asumissosiaalisen työn paikka

• Sosiaalityön & asumissosiaalisen työn rooli ja 
kohdeongelma

• Työn orientaatioperusta ja metodisuus
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Mitä nyt tarvitaan?

• Välittömästi pilotoimaan uutta

• Uudentyyppisiä työorientaatioita riittävän suurella volyymilla. 
Huomioitava:

– Organisointi, johtaminen ja työnjako

– Verkostosuhteet ja kumppanuudet

– Osaaminen ja orientaatiot

• Yhteisöllisyyden uudet muodot: esim. some-sosiaalityö, joka 
yhdistää ”tilan” haltuunoton sekä perinteisesti että virtuaalisesti 

• Laajemminkin ”jalkautuminen” keksittävä uudella tavalla

• Tutkivan asenteen sosiaalityö uudenlaiseen käytäntöjen 
kehittämisvälineenä. Työntekijät oman työnsä etnometodologeina. 
Työntekijät koostaisivat arkielämän käytännöllistä tietoa asiakkaiden 
olosuhteista, tarpeista sekä siitä miten niihin voidaan vastata.
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Yhdyskuntatyön kolme skenaariota

1. Yhdyskuntatyön työkäytännöt vahvistuvat osaksi sosiaalityön 
menetelmiä (yhdyskuntatyön institutionaalinen malli) 

2. Tulisieluisille sosiaalityöntekijöille avautuu 
mahdollisuuksia toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ja 
yhdistellä erityyppisiä resursseja (yhdyskuntatyön 
individualistinen malli) 

3. Sosiaalityön osaaminen välittyy yhdyskuntatyönä osaksi 
kaupunkipolitiikkaa, paikallis- ja virtuaaliyhteisöjä erilaisina 
projekteina ja ohjelmina (ohjelmallisen kehittämisen malli)
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Väistämättömiä kysymyksiä ja väittämiä

• Sosiaalityön paikka, rooli ja orientaatio tulevaisuudessa?

• Sosiaalityö on yhteiskunnallista vaikuttamista. Se huomioi 
palvelujen marginaaliin jääneitä reuna-alueita, jotka ovat 
sosiaalityön ydintä

• Varovainen uudistaminen siellä ja täällä ei riitä

• Mitä voimme oppia menneestä, mikä toimii nyt, mikä tulevassa?

• Yhdyskuntatyö / yhteisö- ja rakenteellinen työ olivat niin paljon aikaansa 
edellä, että niistä riittää vielä ammennettavaa

• Sosiaalityö perustuu luottamukseen ja monialaisuuteen, ei kilpailuun

• Ei tule tehdä vain mitä laki tai byrokratiatyön perinne edellyttää, vaan se, 
mitä sosiaalityön täytyy tehdä

• Vaikuttavuus & tiedon muodostaminen ja hallinta

• Muutos voi vaatia radikaalia sosiaalityön eetosta
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”Suurin haaste on, miten päästään irti virastokulttuurista ja 

työhuoneajattelusta, että pöytä on asiakkaan ja työntekijän 

välissä. Työmuotojen uudistaminen niin, että ne kohtaa 

nykypäivän ja erilaiset asiakastarpeet. Meidän on 

yksinkertaisesti lähdettävä sinne missä asiakkaat ovat. Ei voida 

täällä baabelintornissa miettiä, miten asiakkaat kykenevät ja 

pystyvät tänne tulemaan. Virastosta vaan ulos! Ne, joilla on 

palveluntarve, ovat muualla. Meidän pitää lähteä kattelemaan 

missä ne ihmiset on ja mitä niille kuuluu.” 

(Sosiaali- ja työllisyysjohto, suuri kunta)
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