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VERKOSTOKEHITTÄJÄT 

• PAAVO Verkostokehittäjät käynnistyi 2012, jatkuu AUNE 
Verkostokehittäjinä (2016–2019), STEA-avustus

• Y-Säätiö koordinoi (2 htv)

• AUNE-ohjelman yhteiskehittämisen alusta  (periaatepäätös)

• Sopimuskumppanit: HDL, Sininauhasäätiö, Vva ry, Rauman 
seudun katulähetys

• Tiivis yhteistyö ohjelmajohdon kanssa 

• Avoin asunnottomuustoimijoille
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Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen alustana:
• Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta yksittäisiin 

kehittämishankkeisiin, jotka jäsentyvät esim. tiimeiksi.

• Varmistaa yksittäisten hankkeiden tiedon ja osaamisen jakaminen AUNE-
ohjelmatasolla ja liittää hankkeet osaksi laajempaa kokonaisuutta (ettei mikään 
hanke jäisi yksinään kehittämään toimintaansa).

• Arvioinnin kehittämistyö laajasti, vaikuttavuuden mittaamisen mahdollistaminen.

• Yhdessä tekeminen, asiantuntijuus pääosin verkostoista.

• Toimii kanavana lupaavien mallien levittämisessä ja juurruttamisessa.
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Kehittämistyön koordinaatio

VERKOSTO-

KEHITTÄJÄT 

+ OHJELMAJOHTO 
YM

Y-Säätiö

Lukuisat 
hankkeet

RSKL ry
HDL

Sininauha
säätiö 

Vailla 
vakinaista 
asuntoa 
Vva ry

ohjelmakaupungit

muita 
yhteistyökumppaneita 

mm. 

- NAL

- Rise

- Krits

- Pelastusarmeija

- ARA

-Suomen Pakolaisapu

- SPR

- HELPE 

- asumisneuvonta
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Toimintamuotoja
Koulutukset ja seminaarit

•Valtakunnalliset

• Alueelliset

• Paikalliset

•Sisältö yhteistyössä 
taustaorganisaatioiden 
kanssa

•Palaute kerätty ja 
hyödynnetty uusien 
tapahtumien 
suunnittelussa

•Johto / työntekijät / 
palvelujen käyttäjät 
mukana

Kehittämispilotit

•Pilottitoimintamallin avulla 
toteutettava kehittämisen 
prosessi 

•Joko uusi työmuoto tai jo 
toimivan edelleen 
kehittäminen (monialaisen 
liikkuvan tuen malli, asunto 
ensin laatusuositukset)

•Eri organisaatiot kehittävät 
omaa toimintaansa, 
samalla kuvataan kaikille 
yhteinen mallipohja ja/tai 
apuvälineitä työhön

Kansainväliset yhteydet

•Verkostot yhteistyössä 
ohjelmajohdon, Y-Säätiön 
ja Euroopan 
asunnottomuus-järjestöjen 
verkoston FEANTSAn
kanssa

•Housing First Europe Hub

http://housingfirsteurope.e
u/

•Opintomatkat

•Suomen 
asunnottomuustyöhön 
tutustuneiden vieraiden 
ohjelmat ja isännöinti

Tiedon kerääminen ja 
välittäminen

•AUNEn seuranta: 
kaupunki- ja 
asukaskohtaisen tiedon 
kokoaminen

•Uutiskirjeet: 

toimijoille tietoa 
ohjelmasta, koulutuksista, 
seminaareista & 
asunnottomuustyöstä 
muissa maissa

•Asuntoensin.fi

•FB: Verkostokehittäjät

•Twitter: Verkostokehittäjät

•IG: Verkostokehittäjät

•Tutkimukset

Hankekoordinointi: organisointi ja samalla verkostoitumisen tuki toimijoille

http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin
https://www.facebook.com/Verkostokehittäjät-1737122009834860/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/verkostokehitt1
https://www.instagram.com/verkostokehittajat_juha/
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2020?
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Asunto ensin -Verkostokehittäjät

• Asunto ensin -kouluta kouluttaja malli

• Valmennusryhmät

• Podcast

• Koulutuksien alueellistaminen
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ysaatio.fi |  m2kodit.fi

Juha Kahila, Hankekoordinaattori

juha.kahila@ysaatio.fi


