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TIIVISTELMÄ 

Hankkeen tavoitteena on tukea yksilöllisen asumissosiaalisen työn ja palveluohjauksen keinoin koh-

deryhmään kuuluvia henkilöitä, mm. ikääntyneitä, nuoria, mielenterveyskuntoutujia, päihdeongel-

maisia ja maahanmuuttajia, joilla on haasteita arjen perusasioiden haltuunotossa (esim. asumisjär-

jestelyissä ja sujuvaa arkea helpottaviin palveluihin pääsemisessä) sekä tukea kohderyhmää viran-

omaisasioinnissa ja nyky-yhteiskunnassa tarvittavien digiasiointi-, talous ym. taitojen hankkimisessa. 

Asiakasprosessissa projektityöntekijä toimii asiakkaan rinnalla kulkijana tukemassa kohti elämäntilan-

teeseen tavoiteltua muutosta, kunnes asiakkaan kokema tuen tarve on poistunut, esim. akuutti krii-

sitilanne on saatu hallintaan, oman elämän aktiivisuus ja hyvinvointi on lisääntynyt ja toimijuus arjessa 

ja yhteiskunnassa on vahvistunut. Hankkeen kehittämistyön tuloksena syntyy asumista ja arjen suju-

mista tukeva palvelumalli, joka on mahdollista ottaa käyttöön myös hankepaikkakuntien ulkopuolella. 
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1 HANKKEEN TARVE JA TAUSTA 

Asumisen vaikeudet ja asunnottomuus vaikeuttavat elämänhallintaa ja elämänhallinnan puutteet vai-

keuttavat itsenäisestä asumisesta selviytymistä. Asumiseen liittyvät ongelmat voivat kärjistyä esim. 

yllättävän elämäntilanteen muutoksen tai pitkäaikaisten päihde- tai mielenterveysongelmien seu-

rauksena. Asunnottomuus Jokilaaksojen alueella on pääosin tilapäistä ja liittyy esimerkiksi häätötilan-

teisiin, jolloin asunnon puutteen vuoksi majaillaan väliaikaisesti sukulaisten tai tuttavien luona. Vuok-

rataloyhtiöt lähettävät asukkaille kuukausittain useita kymmeniä maksumuistutuksia, joista häätöön 

saakka etenee vuositasolla 2–3 %. Maksuhäiriöiden lisäksi häädön syynä voi olla myös mm. asunnon 

huono hoito.  

Matalan kynnyksen ongelmia aktiivisesti ennalta ehkäisemään pyrkivä asumiseen ja arjen sujumiseen 

keskittyvä tukipalvelu on ennen hankkeen toiminnan aloittamista puuttunut Jokilaaksojen alueelta. 

Vuokrataloyhtiöiden toimistotyöntekijät ovat tehneet ns. asumissosiaalista työtä muun työnsä ohella. 

Ongelmatilanteisiin on puututtu silloin, kun on havaittu vuokranmaksuvaikeuksia, saatu naapureilta 

ilmoituksia häiriöistä tai kiinteistöhuolto on raportoinut huonosti pidetyistä asunnoista. Vuokratalo-

yhtiöiden toimistosihteerit ovat tehneet tiiviisti yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa, tarve asu-

misenohjaukselle on noussut esiin viikoittain. Sosiaalitoimi ja seurakunnan diakoniatyö työskentele-

vät osittain hankkeen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kanssa, mutta usein vasta siinä vai-

heessa, kun ongelmat ovat jo kärjistyneet. Sosiaalitoimi voi auttaa akuutissa kriisitilanteessa järjestä-

mällä asunnon, mutta tietyille kohderyhmille tämä on vaikeaa, etenkin jos henkilöllä on häätöjä ta-

kana, eikä uuden asunnon saaminen yleensä poista ongelmien perussyitä. Asumisen ongelmia aktii-

visesti ennalta ehkäisemään pyrkivää matalan kynnyksen tukipalvelua ei alueella ole aikaisemmin ol-

lut, vaikka tarve ko. palvelulle on sosiaalityön, diakoniatyön ja vuokranantajien näkökulmasta on kas-

vanut entisestään koronapandemian seurauksena. 

Hankkeen kohderyhmän asumiseen liittyvän tuen tarpeita selvitettiin vuonna 2019 Nivalan Työpa-

jasäätiön valmennusasiakkaille tehdyillä haastatteluilla. Saatujen vastausten perusteella ilmeni, että 

asiakaskunnalla olisi tarve rinnalla kulkevalle tukihenkilölle, joka auttaisi asioiden selvittämisessä eri 

viranomaistahojen ja palveluntarjoajien kanssa. Asunnon löytäminen koettiin vaikeaksi esim. aiem-

man risaisen elämäntyylin vuoksi, vaikka näyttöjä elämässä eteenpäin menosta asunnonhakuhetkellä 

jo olisi ollutkin. Haastatellut arvioivat käyttävänsä tukea ennakolta jo ennen tilanteen kriisiytymistä, 

jos sitä olisi tarjolla. Tuella voitaisiin vähentää ongelmien kärjistymistä myös itsenäistyvän nuoren 

muuttaessa lapsuudenkodistaan ensimmäiseen omaan asuntoonsa, sillä kaikki nuoret eivät saa koto-

aan arjessa selviytymisen mallia, ja ns. uusavuttomuutta ja tottumattomuutta tavalliseen arkeen kuu-

luvien asioiden hoitamisessa esiintyy muillakin. Nuorisoasuntoliiton vuonna 2018 ilmestyneen tutki-

muksen mukaan nuorten syrjäytymistä vauhdittavia tekijöitä voidaan ennaltaehkäistä asumisneuvon-

nan avulla ja tavoittaa nuoria, jotka muuten jäisivät palvelujen ulkopuolelle. Pienelläkin tuella arjen 

asioiden hoitamisessa pystyttäisiin estämään häätöjä ja pysyvän huono-osaisuuden kierteen käynnis-

tymistä. Asumisen tukihenkilö voi olla tärkeä ensikontakti ja tiedon tarjoaja myös uudelle paikkakun-

nalle muutettaessa. 
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2 HANKKEEN TAVOITTEET 

Hankkeen ennakoivan jalkautuvan työn tarkoituksena on tunnistaa ja kohdata syrjäytymisvaarassa 

olevia henkilöitä, joiden asumisen onnistuminen on uhattuna ja tukea heitä mm. arjen asumistai-

doissa ja asumisvelvoitteiden hoidossa. Hanke tukee ja turvaa heikommassa asemassa olevien henki-

löiden asumista sekä arjen taitojen ja paremman elämän polun löytymistä, ennaltaehkäisee syrjäyty-

miskehitystä ja mahdollistaa asumisen onnistumisen myös niille erityisryhmiin kuuluville henkilöille 

(mm. asunnottomuustaustaiset, pakolaiset, kuntoutujat), joiden valmiudet itsenäiseen asumiseen 

ovat heikot ja jotka tämän vuoksi ovat vaarassa menettää asuntonsa ja syrjäytyä. Samalla taataan 

hyvä asumisviihtyvyys ja turvallinen asumisympäristö asuinalueiden kaikille asukkaille. 

Hankkeen tavoitteet 

➢ Tavoitteena on kohderyhmän elämän- ja arjenhallinnan vahvistaminen, sosiaalisen osallisuu-
den lujittaminen, omasta elämästä vastuunoton tukeminen sekä huono-osaisuuden ennalta-
ehkäisy ja huono-osaisuuskierteen katkaiseminen. 

➢ Hankkeen avulla pyritään vähentämään alueen maksuvaikeuksia ja häätöjä sekä minimoi-
maan toistuvia asumiseen liittyviä ongelmia sekä turvaamaan alueen vuokralla asuvien asuk-
kaiden asumisen jatkuminen.  

➢ Tavoitteena on tukea asiakkaita viranomaisasioinnissa ja nyky-yhteiskunnassa tarvittavien 
digiasiointi-, talous- ym. taitojen omaksumisessa. Kohderyhmälle tiedotetaan ajankohtaista 
tietoa alueen työllisyys ja  koulutus mahdollisuuksista, julkisten ja yritysten palvelutarjon-
nasta sekä alueen harrastusmahdollisuuksista. 

➢ Tavoitteena on asuinalueiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja häiriöttömyyden parantumi-
nen.  

➢ Hankkeen kehittämistyön tuloksena syntyy asumista ja arjen sujumista tukeva palvelumalli, 
joka on mahdollista ottaa käyttöön myös hankepaikkakuntien ulkopuolella. 

 

3 HANKKEEN KOHDERYHMÄ 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat alueen vuokralla asuvat henkilöt, joilla on sujuvaa arkielämää ja 

asumista hankaloittavia ongelmia, mm. ikääntyneet henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, mie-

lenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset ja maahanmuuttajat. Kohderyhmän koon hankkeen toi-

minta-alueella arvioidaan olevan yhteensä noin 325 henkilöä tai ruokakuntaa (Haapajärvi 50, Nivala 

125, Pyhäjärvi 20, Ylivieska 130). Hankkeen kaikki asiakaskohderyhmiin kuuluvat sisältyvät tähän ko-

konaismäärään. Arvio kohderyhmän kokonaismäärästä on asetettu koko hankkeen toiminta-ajalle.  

Hankkeen kohderyhmään kuuluville on tyypillistä huono-osaisuus ja sujuvaa arkielämää hankaloitta-

vat ongelmat, jotka heijastuvat myös asumiseen. Työttömyydestä, sairastelusta, päihdeongelmista ja 

muista elämän kriiseistä kumuloituvat elämänhallinnan ongelmat näyttäytyvät monenlaisina 
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häiriöinä asumisyhteisöissä. Asumiseen liittyviä haasteita ovat vuokranmaksuvaikeudet, asunnon hoi-

don laiminlyönti, asunnon rikkominen sekä asukkaan häiriökäyttäytyminen sisätiloissa ja/tai piha-alu-

eilla.  

Erityisesti yksin asuvilla mielenterveyskuntoutujilla ja päihderiippuvaisilla voi yleisten elämänhallin-

nan ongelmien lisäksi olla vaikeuksia maksaa vuokra-, sähkö- ja vesilaskuja ajallaan, mikä johtaa usein 

sähköjen katkaisuun ja häätöuhkaan. Sekä taloudellisia menetyksiä että inhimillistä kärsimystä aiheut-

tava yksinäisyys on myös kasvava ongelma, mitä koronapandemian vaatima sosiaalisista kontakteista 

pidättäytyminen vielä pahentaa. Alkava yksinäisyys voi näkyä vain ”näkymättömyytenä”, jolloin hen-

kilö ei osallistu asuinyhteisön yhteisiin toimintoihin ja on osallistumattomuutensa vuoksi vaarassa syr-

jäytyä entistä syvemmin ja ajautua täysin yhteiskunnan ulkopuolelle.  

Jokilaaksojen alueella yhteisöllisyys on perinteisesti ollut vahvaa ja yksinäisyyden taustalla voi olla 

myös yhteisöstä pois joutuminen, jolloin yksinäisyys nakertaa erityisen nopeasti ihmisen voimavaroja. 

Yksinäisyys on tutkimusten mukaan monien muiden ongelmien taustalta löytyvä juurisyy ja siksi yksi-

näisyyttä lievittävällä toiminnalla on muita ongelmia, mm. mielenterveyden järkkymistä, päihteiden 

käyttöä tai huonoja elämäntapoja, parantava vaikutus erityisesti ikääntyneempien henkilöiden koh-

dalla. Myös yhteiskunnan digitalisoituminen eristää ja syrjäyttää hankkeen kohderyhmään kuuluvia 

henkilöitä eri tavoin, joko digivälineiden käytön osaamattomuuden, välineiden puuttumisen tai di-

givälineiden liikakäytön, netti- tai peliriippuvuuden takia. 

Hanke tavoitti kohderyhmään kuuluvia asiakkaita vuonna 2021 yhteensä 72 henkilöä/taloutta. Ta-
voitettua kohderyhmää on kuvattu tarkemmin kohdassa 7.3 Asiakastyö.  

 

4 HANKKEEN RAHOITUS 

Astu- Asumisen tukemisella eteenpäin- kehittämishankkeen rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveys-

järjestöjen avustuskeskuksen (STEA). Hankkeen rahoitus on myönnetty toukokuussa 2021. Hanke-

henkilöstön rekrytoinnin päätyttyä varsinainen hankkeen toiminta päästiin aloittamaan 1.7.2021. 

Käyttövuodelle 2021 myönnetty avustus on 276 633 €. Avustus maksetaan toimijalle maksupyynnön 

mukaan, jolloin avustuksen saaja hakee verkkoasioinnin kautta jokaista erää erikseen maksuun ja vah-

vistaa samalla avustetulle toiminnalle jo syntyneet kulut. Ensimmäistä kertaa STEA avustusta saavan 

toimijan avustuksen maksutapa on aina maksupyyntö. Avustus haetaan maksuun maksupyynnöllä 

neljännesvuosittain. 

Toimintavuonna 2021 avustusta on haettu maksuun toteutuneiden kulujen perusteella kahdessa 

erässä kesäkuussa 2021 ja marraskuussa 2021. Maksettu avustus toimintavuodelle 2021 on yhteensä 

132 989 €. 
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5 HANKKEEN TOIMIJAT 

Nivalan Työpajasäätiö sr on vastuussa hankkeen toiminnasta. Hankkeessa työskentelee projektipääl-

likkönä Eveliina Savusalo, joka vastaa hankkeen etenemisestä, hallinnoinnista, ohjausryhmätyösken-

telystä, kehittämis- ja verkostotyöstä sekä arvioinnista. Lisäksi hankkeessa työskentelee neljä projek-

tityöntekijää, jotka vastaavat hankkeen asiakastyöstä kunnittain sekä osallistuvat hankkeen ohjaus-

ryhmä-, kehittämis- ja verkostotyöskentelyyn sekä arviointiin. Ylivieskaan ja Nivalaan laskettu projek-

tityöntekijän työnosuus työajasta on 150 %. Ylivieskassa työskentelee projektityöntekijä Sirpa Kiiskilä 

ja 50 % työajalla projektityöntekijä Jaana Haapasalo. Nivalassa työskentelee projektityöntekijä Jaana 

Laakkonen ja 50 % työajalla Jaana Haapasalo. Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä työnosuus on jaettu yhden 

projektityöntekijä Pirkko Laitalan työajasta 50 % kuntaa kohden.  

 

6 HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Hanke toimii Ylivieskan, Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella. Hankkeella on kahdeksan (8) 

aktiivista yhteistyökumppania: 

➢ Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit 

➢ Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot 

➢ Kiinteistö Oy Rillankivi 

➢ Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy 

➢ PPKY Kallio 

➢ PPKY Selänne 

➢ Nivalan seurakunta 

➢ Kiinteistö Oy Kesti 

 

Alueen vuokrataloyhtiöt toimivat hankkeen pääyhteistyökumppaneina. Kiinteistö Oy Nivalan Vuokra-

kodit on Nivalan kaupungin tytäryhtiö, jolla on 345 vuokra-asuntoa. Kiinteistö Oy Haapajärven Vuok-

ratalot vastaa Haapajärven kaupungin vuokra-asuntotoiminnasta, jolla on 284 vuokra-asuntoa. Kiin-

teistö Oy Rillankivi on Pyhäjärven kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jolla on noin 300 asuntoa. Yli-

vieskan kaupungin vuokra-asuntojen hankintayhtiö Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy:llä on 625 asuntoa. 

Yhteensä hankkeen pääyhteistyökumppaneiden kautta alueen vuokra-asuntokanta on noin 1554 

vuokra-asuntoa.  Vuokrataloyhtiöiden ja hankkeen yhteistyömuotoihin kuuluvat asiakkaiden ohjaa-

minen hankkeeseen, ohjausryhmätoiminta ja yhteistyö asiakkaiden tilanteiden kartoituksessa ja sel-

vittelyssä kolmikannassa yhdessä hankkeen, yhteistyökumppanin ja asiakkaan kanssa. 

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä PPKY Kallion ja PPKY Selänteen sosiaalityön kanssa. Peruspalvelukun-

tayhtymä Kallio vastaa Nivalan ja Ylivieskan sote-palveluista. Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vas-

taa Haapajärven ja Pyhäjärven sote-palveluista. Kunnat, joissa yhteistyötä tehdään ovat Ylivieska, Ni-

vala, Haapajärvi ja Pyhäjärvi. Yhteistyömuotoina hankkeen ja sosiaalitoimen kesken on asiakkaiden 
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ohjaaminen hankkeeseen, ohjausryhmätoiminta sekä asiakasyhteistyö tilanteissa, joissa sosiaalitoi-

men asiantuntijuutta ja keinoja tarvitaan asiakkaiden tilanteiden eteenpäinviemisessä. 

Yhteistyötä tehdään myös Nivalan seurakunnan kanssa. Yhteistyömuotoihin kuuluu asiakkaiden oh-

jaaminen hankkeeseen sekä asiakasyhteistyö tilanteissa, joissa seurakunnan diakoniatyön asiantunti-

juutta tarvitaan asiakkaiden tilanteiden eteenpäinviemisessä. 

Nivalan kaupungin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kesti ylläpitää ja vuokraa asuntoja erityisryhmille. Yhteis-

työmuotoihin kuuluu asiakkaiden ohjaaminen hankkeeseen ja yhteistyö asiakkaiden tilanteiden kar-

toituksessa ja selvittelyssä kolmikannassa yhdessä hankkeen, kumppanin ja asiakkaan kanssa. 

Näiden lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti myös alueen muun verkoston mm. päihdetyön, mielenter-

veystyön, kuntouttavan työtoiminnan, nuorisotyön, diakoniatyön, edunvalvonnan, ikäihmisten palve-

luiden sekä muut hankkeiden kanssa.  

Hankkeen ja verkoston välinen yhteistyö on lähtenyt käyntiin sujuvasti. Yhteistyötä vuonna 2021 on 

tehty alueen vuokrataloyhtiöiden, seurakunnan sekä aikuissosiaalityön kanssa viikoittain. Sujuvan yh-

teistyön tuloksena asiakkaita on ohjautunut nopeasti hankkeeseen, ja kohderyhmä on saanut tarvit-

sevansa tuen ja ohjauksen matalankynnyksen palveluna hankkeen kautta. Hankkeen toiminnalla on 

saatu myös purettua painetta alueen aikuissosiaalityöstä. Aikuissosiaalityöstä on ohjautunut hank-

keeseen kohderyhmään kuuluvia asiakkaita, jotka ovat tarvinneet nopeasti tukea ja ohjausta sekä 

laajemman kartoituksen elämäntilanteestaan, ennen sosiaalitoimen palveluihin ohjautumista.  

Hanketyöntekijät ovat pystyneet antamaan nopealla aikataululla tukea kohderyhmälle sekä selvittä-

mään laajemmin kohderyhmän elämäntilanteita sekä avuntarvetta. Kartoituksen jälkeen asiakkaan 

ympärille on koottu moniammatillinen verkosto, vastuut verkoston sekä asiakkaan kesken on jaettu 

ja näin asiakkaan elämäntilanne on saatu nopealla aikataululla vakiinnutettua.  Hankkeen tarkoituk-

sena on tarjota matalan kynnyksen palveluita ennen julkista sektoria ja tässä alueellinen yhteistyö on 

tuottanut tulosta. Hanke on myös toiminut työparina alueen aikuissosiaalitoimelle sekä seurakunnan 

diakoniatyölle, kun asiakastilanteet ovat haastavia, pyritään hyödyntämään moniammatillisuutta ja 

hakemaan työparityöskentelyllä asiakaslähtöistä kokonaisuutta tilanteeseen. Hanke toteuttaa koko 

yhteistyöverkostolle suunnatun verkostonpalautekyselyn kevään 2022 aikana.  

6.1 Hankkeen projektityöryhmä 

Hankkeen aloittaessa kehittämistyö on aikataulutettu ja hankkeen työskentelyn tueksi on perustettu 

projektiryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.  Projektiryhmään kuuluu hankkeen keskeisten 

yhteistyökumppaneiden edustajat. Projektiryhmän tarkoitus on tukea projektitiimiä kehittämistyön 

ja toimintamallin suunnittelussa.  Projektiryhmään kutsutaan myös satunnaisesti vierailijoita eri orga-

nisaatioiden asiantuntijoista. 

Projektiryhmä perustettiin heinäkuussa hankkeen aloitettua toimintansa. Ensimmäinen projektiryh-

män tapaaminen oli elokuussa 2021, tämän jälkeen tapaamiset ovat toteutuneet kuukausittain. 
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Marraskuun projektiryhmässä oli vierailevina asiantuntijoina paikalla Nivalan seurakunnasta diakonia 

Marjut Parkkila sekä Ylivieskan seurakunnasta diakonia Marjaana Juola.  

Astu-hankkeen projektiryhmä 2021 

Astu-hanke 
Eveliina Savusalo, projektipäällikkö 
Sirpa Kiiskilä, projektityöntekijä 
Jaana Haapasalo, projektityöntekijä 
Pirkko Laitala, projektityöntekijä 
Jaana Laakkonen, projektityöntekijä 
Työpajasäätiö sr 
Riitta Kaskela, toimitusjohtaja 
Kiinteistö oy Haapajärven vuokratalot 
Taina Ruhala, toimitusjohtaja    
Kiinteistö oy Nivalan Vuokrakodit 
Simo Hautamäki, toimitusjohtaja 
Kiinteistö oy Rillankivi 
Sari Ahola, toimitusjohtaja   
Ylivieskan kaupungin vuokra-asunnot 
Ari Kärkinen, toimitusjohtaja   

 

6.2 Hankkeen ohjausryhmä  

Ohjausryhmä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Astu -hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat jäse-

norganisaatiot edustavat vuokra-asumisen sekä asumissosiaalisentyön erilaisia asiantuntijaorgani-

saatioita. Hanketiimi kehittää hankkeen toimintakäytäntöjä yhdessä projektitiimin ja ohjausryhmän 

kanssa reaaliaikaisesti saadun palautteen perusteella. Ohjausryhmä valvoo, että hanke toteutetaan 

sovitun hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti, vaikka lopullinen vastuu hankkeen to-

teuttamisesta on aina tuensaajalla. Ohjausryhmä tekee linjaukset hankkeen toiminnalle ja hankkeen 

toimintaa ohjaavat päätökset merkittävissä asioissa. Ohjausryhmä osallistuu myös alueellisen toimin-

tamallin kehittämiseen.  

Vuonna 2021 hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 5.10.2021. Hankkeen ohjaus-

ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ari Kärkinen ja varalle 

Simo Hautamäki. Ohjausryhmän sihteeriksi valittiin Jaana Haapasalo ja varalle Eveliina Savusalo. Vali-

tut henkilöt toimivat tehtävissään hankkeen toimiajan kolme (3) vuotta. Ensimmäinen ohjausryhmän 

tapaaminen on ns. järjestäytymiskokous. Tämän lisäksi hankkeen projektipäällikkö esitteli ohjausryh-

mälle hankkeen rahoituksen ja taloustilanteen sekä toimintasuunnitelman hankkeen toiminta-ajalle; 

aikataulutuksen toiminnalle, hankkeen tuloksellisuuden arviointimittarit sekä lokakuuhun mennessä 

toteutuneet paikkakuntakohtaiset asiakasmäärät. Kokouksessa sovittiin myös, miten ohjausryhmien 

pöytäkirjan tarkastus hoidetaan.  
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Astu-hankkeen ohjausryhmä 2021 

Työpajasäätiö sr hallitus 
Varsinainen jäsen:  Liisa Hankonen, hallintojohtaja Nivalan kaupunki 
Varajäsen: Jyrki Saarela, koulutusjohtaja Jedu  
Kiinteistö oy Haapajärven vuokratalot 
Varsinainen jäsen:  Taina Ruhala, toimitusjohtaja   
Varajäsen: Laura Hurme, kiinteistösihteeri  
Kiinteistö oy Nivalan Vuokrakodit 
Varsinainen jäsen: Simo Hautamäki, toimitusjohtaja  
Varajäsen: Eija Erkkilä, kiinteistösihteeri 
Kiinteistö oy Rillankivi 
Varsinainen jäsen: Sari Ahola, toimitusjohtaja   
Varajäsen: Esa Ryynänen, tekninen isännöitsijä 
Ylivieskan kaupungin vuokra-asunnot 
Varsinainen jäsen: Ari Kärkinen, toimitusjohtaja   
Varajäsen: Pirjo Iso-oja, kiinteistösihteeri 
PPKY Selänne 
Varsinainen jäsen: Anne Kevätjoki, sosiaalityöntekijä  
Varajäsen: Marja Haapapuro, sosiaaliohjaaja 
PPKY Kallio 

Varsinainen jäsen: Leena Iisakkila, palvelujohtaja   

Varajäsen: Katja Rättyä, sosiaaliohjaaja 
 

7 HANKKEEN TOIMINTA 

7.1   Toiminnan käynnistys 

Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen STEA:lta toukokuussa 2021, jolloin aloitettiin hankehenki-

löstön rekrytointiprosessi. Varsinainen hankkeen toiminta käynnistyi heinäkuussa 2021 (1.7.2021), 

kun hankehenkilöstö aloitti työssään. Varsinaista toimintaa vuonna 2021 on 1.7.-31.12.2021 välisenä 

aikana.  

Ensimmäiset kuukaudet kuluivat hankkeen käynnistämisessä. Hankehenkilöstön tutustuminen sekä 

projektitiimin muotoutuminen alkoi heti heinäkuussa 2021. Hanketiimi kiersi yhdessä toimistotilat 

paikkakunnittain sekä kävi tiedottamassa hankkeen toiminnasta eri yhteistyöverkostoille. Hanketiimi 

kävi läpi hankkeen rahoituspäätöksen sekä hankesuunnitelman, jonka pohjalta tehtiin hankkeelle lin-

jaukset asiakas- ja verkostoyhteistyöhön sekä tuloksellisuuden arviointiin. Hankkeen käyttöön vuok-

rattiin toimistotilat Ylivieskasta, Pyhäjärveltä sekä Nivalasta. Haapajärven tiloja etsittiin aktiivisesti ja 

ne varmistuivat käyttöön elokuussa 2021. Hankkeen tuloksellisuuden raportointiin liittyvät käytännöt 

sovittiin  
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7.2 Viestintä 

Hankkeelle on laadittu tiedotussuunnitelma vuosille 2021–2023. Tiedotussuunnitelma kuvaa kuinka 

AsTu -hankkeen tiedotusta ja viestintää toteutetaan. Tiedotus on hyvin tärkeä osa hankkeen toimin-

taa varsinkin sen alkuvaiheessa. Tiedottamisella pyritään nopeuttamaan hankkeen käynnistymistä ja 

tuomaan hankkeen tarjoamat palvelut ja toimintamallit niin kohderyhmän, monialaisen yhteistyöver-

koston ja paikkakuntalaisten yleiseen tietoisuuteen. Tehokas, oikein suunnattu ja oikea-aikainen tie-

dottaminen koko hankeajan parantaa hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan juurrutta-

mista. Tiedotussuunnitelma on tärkeä työkalu hanketoimijoille ja -työntekijöille ja sitä voidaan muo-

kata tilanteita ja tarpeita vastaavaksi koko hankkeen toiminnan ajan. Tiedottamisesta vastaavat pää-

osin hanketyöntekijät mutta myös verkoston osallistuminen on tärkeässä roolissa tiedon välittämi-

sessä hankkeesta. Tiedotus suunnataan hankkeen kohderyhmälle ja hankkeen verkostotoimijoille. Ta-

voitteena on saada hankkeen toiminta tunnetuksi ja juurrutetuksi kaikilla neljällä paikkakunnalla ja 

edistää hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnitellusti. Hankkeen alkuvaiheessa 

koko hanketiimi kiersi paikallisten toimijoiden luona esittelemässä hankkeen toimintaa ja jakamassa 

yhteystietoja. 

Ulkoiset tiedotuskanavat  

Hankkeen pääasiallisina ulkoisina tiedotuskanavina tällä hetkellä toimivat hankkeen www-sivut 

(www.astuhanke.fi) ja sähköposti sekä sosiaalisessa mediassa hankkeen Facebook-sivusto ja In-

stagram-tili (@astuhanke). Hanketta markkinoitiin myös yhteistyökumppaneiden (vuokrataloyhtiöt) 

sosiaalisen median tileillä sekä www-sivuilla.  

Suorat henkilökohtaiset kontaktit verkostoon esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai vierailuin 

sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ovat tärkeitä osa-alueita hankkeen toiminnasta tiedottami-

sessa. Hanketta esitellään paikallisissa sanomalehdissä toiminnasta tehtyjen artikkeleiden muodossa. 

Tiedotuskanava valitaan kustannustehokkaasti sillä perusteella, että se kattaa mahdollisimman laa-

jasti kaikki mukana olevat hankepaikkakunnat.  

Ohjausryhmätyöskentely sekä projektityöryhmätyöskentely toimii sekä hankkeen ulkoisena että si-

säisenä tiedotuskanavana. Ryhmien jäsenten kautta tieto siirtyy heidän omiin organisaatioihinsa. Ver-

kostoihin välittämä tieto hankkeesta ja sen toiminnan tuloksista on varteenotettava kanava, jonka 

kautta tietoa välitetään kohderyhmälle ja verkostolle. Tiedottamisessa hyödynnetään yhteistyökump-

paneiden (vuokrataloyhtiöiden) nettisivuja sekä sosiaalisen median tilejä. Hankkeen keskeiselle yh-

teistyöverkostolle on luotu omat sähköposti- ja WhatsApp -ryhmät tiedottamista varten. 

Sisäiset tiedotuskanavat  

Edellä mainittujen ulkoisten tiedotuskanavien lisäksi hankkeen sisäisessä tiedottamisessa käytetään 

omaa sähköposti- ja WhatsApp -ryhmää. Keskeinen tiedotuskanava on kerran viikossa pidettävä han-

ketiimin yhteinen palaveri ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi sisäisenä tiedotuskanavana Työpa-

jasäätiön koko henkilökunnan välillä toimii kerran kuukaudessa pidettävä henkilökunnan palaveri 
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sekä Työpajasäätiön tiloissa oleva infonäyttö. Näiden lisäksi käytämme organisaation omaa sähkö-

posti- ja WhatsApp -ryhmää.  

Toimenpiteet  

Hankkeelle on suunniteltu AsTu -logo, jota käytetään kaikessa tiedotuksessa. Hanke on suunnitellut 

esitteen toiminnastaan, jota jaetaan yhteistyöverkostoille sekä kohderyhmälle. Yhteistyöverkosto voi 

jakaa esitettä edelleen asiakkailleen. Esitettä jaetaan myös sähköpostitse ja sosiaalisen median kana-

vissa. Toimintaa markkinointiin myös levittämällä mainoksia paikallisiin kauppoihin sekä kirjastoihin. 

Lisäksi hankkeen työntekijöille on teetetty omat käyntikortit, joista ilmenee työntekijän yhteystiedot 

sekä hankkeen sosiaalisen median tilien tiedot. Hankkeen esitteessä on paikkakunta kohtaisesti han-

ketyöntekijöiden yhteystiedot sekä toimistojen käyntiosoitteet. Sosiaaliseen mediaan on luotu Face-

book- ja Instagram-tilit tiedottamista varten (@astuhanke). Hankkeelle on perustettu omat www-si-

vut (www.astuhanke.fi). Sivuilta löytyy mm. hankkeen yhteystiedot, tietoa hankkeen toiminnasta, 

hankkeen asiakaspalautelomake sekä matalan kynnyksen yhteydenottolomake. Tulevaisuudessa 

hankkeen tuottama materiaali lisätään myös saataville www-sivuille.  

Hanke osallistuu Nivalassa, Ylivieskassa, Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä järjestettäviin tapahtumiin sen 

mukaan kuinka tapahtumia järjestetään. Vuonna 2021 hanke osallistui Nivalassa järjestettävää ikäih-

misten toritapahtumaan sekä Raudaskylän Kristillisen Opiston Pop Up- yhteiskuntakylä tapahtumaan, 

joka oli suunnattu toisen asteen opiskelijoille. Lisäksi hanke jalkautuu säännöllisesti kuntouttavan työ-

pajoille, asutusalueille ja muihin soveltuviin julkisiin tiloihin tavoittaakseen mahdollisimman katta-

vasti hankkeen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä sekä toimijaverkostoa. Tiedotuksen tueksi ja näky-

vyyden lisäämiseksi hankkeelle on teetetty oma roll up -teline sekä hankehenkilöstön hupparit, joihin 

on painettu hankkeen logo sekä työntekijän nimi.  

Hankkeen esite sekä tiedote toiminnan aloittamisesta jaettiin myös Haapajärven, Pyhäjärven, Ylivies-

kan ja Nivalan kaikille kunnallisen vuokrataloyhtiöiden asukkaille postilaatikoihin.  

Astu-hankkeen logo 

 

Hankkeen toiminnasta on vuonna 2021 tehty lehtikirjoituksia alueen paikallisiin sanomalehtiin. 

Selänne-lehti, ja Kalajokilaakso 8.9.2021 

http://www.astuhanke.fi/
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Nivala-lehti, 25.10.2021 

 

 

Pyhäjärven sanomat, 10.11.2021 
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7.3 Asiakastyö 

Hankkeen asiakastyö käynnistyi heti heinäkuussa 2021. Hanketyöntekijät tekivät alkuun mahdolli-

suuksien mukaan asiakastyötä työpareittain, jotta yhteiset toimintamallit asiakastyöhön saataisiin 

varmistettua hankkeen toiminta-ajalle. Hankkeen kohderyhmään kuuluu henkilöitä, joilla on haas-

teita arjen ja asumiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen kohderyhmällä on usein aktiivinen päihdeon-

gelma, mielenterveysongelma, neuropsykiatrinen häiriö ja/tai rikostaustaa. Kohderyhmään kuuluvilla 

henkilöillä on myös jonkin verran impulsiivisuuden hallintaan liittyviä haasteita. Ensimmäinen asia-

kastapaaminen pyritään tekemään työpareittain työskentelyturvallisuus huomioiden. Ensimmäinen 

tapaaminen tarjotaan myös usein hankkeen toimistolle. Kun asiakas opitaan tuntemaan ja asiakkaan 

taustoja tiedetään, voidaan asiakkaalle tarjota myös mahdollista kotikäyntiä tarpeen mukaan. Hank-

keessa on huomioitu, että usein asiakkaat haluavat mieluummin tulla ensimmäiselle tapaamiselle toi-

mistolle. Toimistolla tapaamisella saadaan tehokkaasti kartoitettua asiakkaan tilanne ja hoidettua asi-

akkaan asioita. Toimistoilla on asiakaskäyttöön tarkoitetut tietokoneet, joilla asiakkaat voivat hoitaa 

mm. Kela asioitaan samalla kun tulevat tapaamaan hanketyöntekijöitä.   

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat alueen vuokralla asuvat henkilöt, joilla on sujuvaa arkielämää ja 

asumista hankaloittavia ongelmia, mm. ikääntyneet henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, mie-

lenterveyskuntoutujat, päihdeongelmaiset ja maahanmuuttajat. Kohderyhmän koon hankkeen toi-

minta-alueella arvioitiin rahoitusta haettaessa olevan yhteensä noin 325 henkilöä tai ruokakuntaa 

(Haapajärvi 50, Nivala 125, Pyhäjärvi 20, Ylivieska 130). Hankkeen kaikki asiakaskohderyhmiin kuulu-

vat sisältyvät tähän kokonaismäärään. Arvio kohderyhmän kokonaismäärästä on asetettu koko hank-

keen toiminta-ajalle. Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa kohderyhmää vuonna 2021 yhteensä 53 hen-

kilöä/ruokakuntaa. Kohderyhmää tavoitettiin Ylivieskassa yhteensä 29 henkilöä/ruokakuntaa, Niva-

lassa 12 henkilöä/ruokakuntaa, Haapajärvellä 16 henkilöä/ruokakuntaa ja Pyhäjärvellä 15 henki-

löä/ruokakuntaa. Alla olevissa taulukoissa tavoite sekä toteutumat vuodelle 2021 paikkakunnittain.  

 

Kohderyhmä tavoitteet ja toteutuma vuodelta 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikkakunta Tavoite 2021 Toteutunut 2021 

Ylivieska 21 29 

Nivala 21 12 

Haapajärvi 8 16 

Pyhäjärvi 3 15 

Hankkeen asiakkaat yhteensä  
toimivuonna 2021 

53 72 
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Kumulatiiviset asiakastilastot vuodelta 2021 

 

Hanke tavoitti vuonna 2021 yhteensä 72 asiakasta/ruokakuntaa neljän kunnan alueella. Asiakaskoh-

taamisia kertyi vuonna 2021 yhteensä 576. Asiakaskohtaamisiksi laskettiin tilastoissa tapaamiset sekä 

puhelut, joissa toteutui asiakkaan ohjaaminen sekä neuvonta.  Tavoitetuista asiakkaista 40 henkilöä 

oli miehiä ja 32 henkilöä naisia. Asiakkaiden ikäjakauma oli alla olevan taulukon mukainen.  

Kohderyhmän ikä ja sukupuoli jakauma vuonna 2021 

 Alle 18 18-29 30-62 63-79 Yli 80 Yhteensä 

Mies 0 12 21 6 1 40 

Nainen 0 2 21 9 0 32 

Muu 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 0 14 42 15 1 72 

 

Tarkempi kohderyhmän jakauma oli: asunnottomat 5 (6,94%), päihderiippuvaiset 18 (25%), työttö-

mät 4 (5,56%), mielenterveyskuntoutujat 9 (12,50%), ikääntyneet 10 (13,98%), perheet 3 (4,17%), 

vähemmistökulttuurin edustajat 3 (4,17%), nuoret 8 (11,11%), rikostaustaiset 2 (2,78%), liikuntara-

joitteiset 1 (1,39%), hamstraajat 1 (1,39%), aikuiset (akuutti elämänkriisi) 8 (11,11%).  

Hankkeeseen ohjautuneilla asiakkailla ilmeni erilaisia haasteita arjen asumisessa. Eniten hankkeeseen 

ohjautui vuonna 2021 päihderiippuvaisia, joilla oli haasteita nykyisessä asunnossaan tai ettei heillä 

ollut ollenkaan omaa asunto tai nykyisessä asunnossa oli päällä häätöuhka. Alueelta on haastava 

saada asuntoja pitkäaikaisasunnottomille, joilla on mm. aktiivinen päihderiippuvuus sekä rikostausta. 

ARA:n 2021 tilastojen mukaan hankkeen toimialueella ei juurikaan asunnottomia ole. Alueella on ns. 

väliaikaista piiloasunnottomuutta, koska ihmiset, joilla ei ole omaa asuntoa, asuvat usein tuttavien tai 

sukulaistensa luona. Usein kyseisellä kohderyhmällä on aikaisempaa historiaa asumisesta kunnallisilla 

vuokrataloyhtiöillä. Aikaisempi asuminen kunnallisilla vuokrataloyhtiöillä on monesti epäonnistunut 

joko maksamattomien vuokrien takia tai toistuvan häiriökäyttäytymisen vuoksi – aikaisempi asumi-

nen on päättynyt häätöprosessiin. Alueelta on myös haastava saada yksityisiltä vuokramarkkinoilta 

Kunta Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Asiakkaat  
yhteensä 

Ylivieska 1 1 3 8 11 5 29 

Nivala 3 2 4 1 1 1 12 

Haapajärvi 2 0 7 3 2 2 16 

Pyhäjärvi 2 2 3 4 3 1 15 

Asiakkaat 
yhteensä 

8 5 17 16 17 9 72 
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asuntoja kyseiselle kohderyhmälle, koska usein kohderyhmällä on luottotietohäiriömerkintä, jonka 

vuoksi asuntohakemus evätään. Asunnon saamiseen yksityisiltä vuokra-asunto markkinoilta vaikuttaa 

myös vahvat ennakkoluulot kyseistä kohderyhmää kohtaan, paikkakunnat ovat pieniä ja ihmiset usein 

tietävät toisensa.   

Hankkeeseen ohjautuvilla asiakkailla on usein laajoja taloudellisia haasteita, kuten esim. haasteita ha-

kea etuuksiaan sekä hoitaa asioita eri viranomaisten kanssa. Kohderyhmällä on haasteita selviytyä 

kuukausittaisista arjen asumisen menoistaan pienituloisuuden vuoksi. Kohderyhmä tarvitsee tukea ja 

ohjausta asiointeihin sekä etuuksien hakemiseen. Hankkeesta on myös tarjottu kohderyhmälle tukea 

eri viranomaisasiointeihin. Hanketyöntekijä on lähtenyt asiakkaan tueksi esim. sosiaalitoimeen hoita-

maan asioita. Tapaamisella on jaettu vastuut sosiaalitoimen, hankkeen sekä asiakkaan kesken, kuka 

vastaa minkä asian hoitamisesta, jotta asiakkaan asiat saataisiin etenemään mahdollisimman nope-

asti ja asiakkaan elämäntilanne saataisiin vakiintumaan.  

Hankkeeseen ohjautui myös muutamia aikuisia asiakkaita, joilla oli akuutti elämänkriisi mm. nykyisen 

asunnon purkamisen vuoksi. Yhdellä hankkeen toimi paikkakunnalla kaupungin vuokrataloyhtiö pur-

kavat yhden kiinteistön sekä peruskorjaavat toisen kiinteistön. Vuokranantaja oli purkanut kiinteistö-

jen asukkaiden vuokrasopimukset. Kyseisistä kiinteistöistä ohjautui hankkeeseen asiakkaita, joilta 

omia taitoja kyseisen tilanteen hoitamiseen ei ollut. Hanketyöntekijä auttoi henkilöitä tarvittaessa 

etsimään uuden asunnon sekä tekemään tarvittavat asumiseen liittyvät hakemukset, kuten Kelan toi-

meentulotukihakemuksen, vuokravakuus- sekä asumistukihakemukset, koska kohderyhmällä ei ollut 

taitoja hoitaa asioita itsenäisesti. Hanketyöntekijä on myös ohjannut ja tukenut asiakkaita tekemään 

muuttoilmoitukset sekä solmimaan sähkösopimuksia uusiin asuntoihin sekä ohjannut kohderyhmää 

arjen asumiseen liittyvissä asioissa.  

Kohderyhmä on haastava tavoittaa ja sitouttaa oman tilanteensa hoitamiseen. Ensimmäisen kontak-

tin saaminen vaihtuvien prepaid-liittymien vuoksi on haastavaa. Asiakas saattaa ottaa yhteyttä ja ker-

toa tarvitsevansa apua, mutta voimavarat eivät sillä hetkellä riitä sitoutumaan asioiden selvittämiseen 

sekä hoitamiseen, joten asiakkaan kanssa asioiden hoitaminen saattaa jäädä kesken, koska asiakas 

jättäytyy pois tapaamiselta eikä häntä tavoiteta tämän jälkeen vaihtuneiden yhteystietojen vuoksi. 

Kohderyhmän epäluuloisuus viranomaisverkostoa kohtaan tuottaa myös haasteita. Kohderyhmä tar-

vitsee matalankynnyksen palveluita, joissa ensimmäinen kontakti pyritään ottamaan mahdollisimman 

pian avuntarpeen ilmetessä. Kohderyhmälle pyritään tarjoamaan ensimmäistä tapaamisesta 1-2 päi-

vän kuluessa yhteydenotosta. Hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille palvelua, jolla tuetaan en-

nakoivasti ja kokonaisvaltaisesti kohderyhmän elämäntilanteita sekä turvataan alueen asumisen jat-

kuvuutta. 

Koronan vaikutus kohderyhmään on ollut myös alueella näkyvä. Isona haasteena on noussut kohde-

ryhmän haasteet tavoittaa viranomaisia. Kohderyhmä on tuonut esille, että etenkin Kelasta palvelun 

saaminen on haastavaa, koska Kelan virastot ovat suljettuja tai toimivat vain muutamana päivänä 

viikossa ajanvarauksella. Kaikissa kunnissa ei ole Kelan postilaatikoita, joihin asiakkaat voivat etuus-

hakemukset liitteineen jättää. Kaikilla asiakkailla ei ole myöskään mahdollisuutta eikä taitoja lähettää 

hakemuksia ja liitteitä sähköisesti Kelaan. Kohderyhmällä on usein käytössään prepaid-liittymät, joilla 
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eivät pysty soittamaan Kelan palvelunumeroihin. Osalta kohderyhmästä puuttuu myös verkkopank-

kitunnukset, joten asiointi ei onnistu myöskään Kelan omapalvelussa. Alueen sosiaalitoimi on myös 

kuormittunut ja ajanvarauksia ei pystytä antamaan kovin nopeasti. Usein kohderyhmä on Kelan 

etuuksilla eläviä talouksia ja esim. toimeentulotukihakemuksen sekä liitteiden toimittaminen voi tun-

tua todella haastavalta. Hanke on auttanut kohderyhmää hakemuksien toimittamisessa. Kohderyh-

män pääasiallinen toimeentulo on usein toimeentulotuki, eläke, opintotuki tai työmarkkinatuki, joten 

asioinnissa ilmenneiden haasteiden vuoksi usean kohderyhmään kuuluvan henkilön pääasiallinen toi-

meentulo voi vaarantua ja näin ollen kohderyhmän asuminen vaarantuu perustoimeentulon puuttu-

essa.  

Kohderyhmän tavoitteeseen pääsemistä seurattiin kontakteilla, asiakasmäärillä ja tilastolla, jossa seu-

rattiin asiakkuuden päättymistä positiiviseen lopputulokseen (tavoite 75 %). Vuonna 2021 48 

(66,67%) hankkeen asiakkuutta päättyi positiiviseen lopputulokseen, 14 (19,44%) kohdalla tavoittee-

seen ei päästy ja 10 (13,89%) asiakkuutta jatkui vuodelle 2022. Kun mukaan ei lasketa vuodelle 2022 

jatkuvia asiakkuuksia, päättyneiden asiakkuuksien positiivinen lopputulos on 77,42% ja negatiivinen 

22,58%. Yleisimmät syyt siihen, ettei asiakkuudessa päästy tavoitteeseen, oli asiakkaan jättäytyminen 

pois tapaamisilta ja tämän jälkeen asiakasta ei enää tavoitettu puhelimitse tai asiakas menehtyi äkil-

lisesti.  

7.4 Hankkeen toiminta vuonna 2021 

Hanke perusti vuonna 2021 asumissosiaalisentyön työryhmän Ylivieskaan. Ryhmään koottiin paikka-

kunnan toimijoita, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joilla on asumisen kanssa haasteita. Ryhmään 

oli kutsuttu edustajat vuokrataloyhtiöltä, sosiaalitoimesta, a-klinikalta, ikäihmisten palveluohjauk-

sesta, mielenterveyspalveluista, Kelalta ja diakoniatyöstä. Ryhmän tarkoituksena on parantaa paikal-

listen toimijoiden yhteistyötä. Suunnitelmana on, että ryhmä kokoontuisi muutaman kerran vuodessa 

pohtimaan yhdessä paikkakunnan yhteistyön parantamista sekä toimintamalleja haastavien tilantei-

den varalle. Työryhmän tavoitteena on alueen asukkaiden asumisen turvaaminen sekä asunnotto-

muuden ennaltaehkäisy sekä verkoston yhteistyön tiivistäminen. Ylivieskan ryhmä kokoontui ensim-

mäisen kerran joulukuussa 2021. Tavoitteena vuodelle 2022 on perustaa myös hankkeen muihin toi-

mintakuntiin vastaavanlaiset työryhmät.  

Hanke on tehnyt verkostoyhteistyötä Oulun kaupungin palveluohjaajan Katja Karppisen kanssa. Ou-

lussa ollut pitkään käytössä Suunnitelmallinen sopimus asumisen turvaamiseksi, joka otettu kokeiluna 

käyttöön myös hankkeen toiminta-alueelle. Sopimus otettu kokeiluun  vuonna 2021 Haapajärvellä ja 

Ylivieskassa. Sopimus tehdään kolmikannassa virallisen vuokrasopimuksen rinnalle. Suunnitelmallisen 

sopimuksen tarkoituksena on turvata asukkaan asuminen sekä helpottaa vuokranantajan, vuokralai-

sen sekä viranomaisen välistä yhteydenpitoa ja näin ollen ehkäistä syntyviä ongelmia. Sopimus antaa 

valtuuden vaihtaa asumista koskevia tietoja kolmikannan välille.  

Hanke on tuottanut vuonna 2021 alueen vuokrataloyhtiöille yhtenäiset kirjeet hankkeen toiminnasta 

tiedottamiseen, maksumuistutuksien yhteyteen jaettavaksi sekä muihin häiriötilanteisiin. Hankkeella 



  

ASUMISEN TUKEMISELLA ETEENPÄIN 2021 17 

 

on kuukausittain sovittuna tiimipalaverit vuokrataloyhtiöiden henkilökunnan kanssa paikkakunnit-

tain. Hankkeen tavoitteena yhtenäistää vuokrataloyhtiöiden käytäntöjä hankkeen toiminta-aikana.  

Hanke on pyrkinyt dokumentoimaan erilaisia toimintaprosesseja asiakastyöhön käytännöntyön ede-

tessä. Hanketiimin kanssa on suunniteltu asiakasprosessikuvausta mm. asunnottomuuden, rästivuok-

rien ja hamstrauksen varalle.  

Hanke on pyrkinyt verkostoitumaan alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Hanke on ollut yhteydessä 

aktiivisesti eri toimijoihin (mm. RISE, Y-säätiön Asunto ensin-verkostokehittäjät, EHYT ry, toisen paik-

kakunnan toimijat, paikalliset toimijat) ja tehnyt verkostollista yhteistyötä sekä yhteistyön myötä tuo-

maan hyviä käytäntöjä asumissosiaalisentyön työkaluiksi hankkeen toimialueelle.   

Alueen koronatilanne on rajoittanut ajoittain hankkeen toimintaa. Hanke suunnitteli järjestävänsä 

avoimet ovet- tapahtuman paikkakuntien toimistoille joulukuussa 2021, mutta alueen koronatilan-

teen vuoksi tapahtuma jouduttu siirtämään keväälle 2022. Yhteistyöpalaverit sekä verkostopalaverit 

on myös jouduttu pitämään virtuaalisesti teams-kokouksina alueen tilanteen vuoksi. Alueen korona 

tilanne on myös osaltaan vaikeuttanut verkostolle sekä kohderyhmälle järjestettävien koulutusten 

pitämistä. Vuonna 2021 kohderyhmälle ei järjestetty koulutusta. Verkoston koulutukset ja info-tilai-

suudet järjestettiin virtuaalisesti teams-yhteyden kautta.  

Hanke osallistui Raudaskylän kristillisellä opistolla järjestettävään Pop Up-yhteiskunta kylään loka-

kuussa 2021. Tapahtumaan oli kutsuttu alueen toimijoita sekä toisen asteen opiskelijoita alueen op-

pilaitoksista. Tapahtumassa saatiin näkyvyyttä hankkeelle ja päästiin verkostoitumaan laajasti alueen 

eri toimijoiden kanssa. 

Hanke esillä Raudaskylän opiston Pop Up Yhteiskuntakylä messuilla 21.10.2021 
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7.5 Kampanjat 

Lahjoita lämpöä-kampanja 

Hanke oli mukana 2021 erilaisissa kampanjoissa. Hanke otti osaa valtakunnalliseen EHYT ry:n ja A-

klinikkasäätiön järjestämään Lahjoita lämpöä -kampanjaan, joka haastoi ihmisiä neulomaan asunnot-

tomille ja muille vähäosaisille villasukkia ja lapasia. Kampanjassa ihmiset saivat neuloa vapaasti valit-

semansa väriset ja kokoset sukat tai lapaset ja toimittaa ne Lahjoita lämpöä- keräyspisteeseen. Astu-

hankkeen toimistot Pyhäjärvellä, Haapajärvellä, Nivalassa ja Ylivieskassa toimivat valtakunnallisen 

kampanjan keräyspisteinä. Kampanjan keräysaika oli 1.9.-30.11.2021. Lahjoita lämpöä- kampanja oli 

osa 17.10.2021 vietettävää Asunnottomien yötä. Hanke sai kerätty alueelta lahjoituksena yhteensä 

159 paria villasukkia ja 22 paria lapasia. Kampanjan aikana kerätyt lahjoitukset jaettiin hankkeen toi-

minta-alueelle vähäosaisille joulukuun 2021 aikana.  

Kuvia Lahjoita lämpöä- kampanjasta 
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Palovaroitinkampanja  

Jokilaaksojen pelastuslaiton oli mukana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) palovaroitin-

kampanjassa. SPEK lähetti Jokilaaksojen pelastuslaitokselle yhteensä 2 000 palovaroitinta, jotka jaet-

tiin pelastuslaitoksen alueelle yhteistyökumppaneiden kautta. Kampanja oli osa paloturvallisuusviik-

koa. Jaettavat palovaroittimet on hankittu Palosuojelurahaston avustuksella. Viikon yhtenä tavoit-

teena on yleisen paloturvallisuuden parantaminen. Kampanjan ydinajatuksena oli, että jokaisella on 

oikeus omaan palovaroittimeen. Varoittimet jaettiin ihmisille, joiden taloudellinen tilanne on tiukka. 

Hankkeen kautta saatiin jaettavaksi alueelle 20 palovaroitinta. 

 

7.6 Verkostokoulutus 

Hanke järjesti joulukuussa 2021 yhteistyöverkostolle koulutusta. Hanke järjesti Romanikulttuuri ja sen 

alueelliset erot - webinaarin 8.12.2021 klo 10:00-12:00 verkossa (Teams-livetapahtumana). Koulutus 

järjestettiin yhteistyössä Suomen Romanifoorumin kanssa. Suomen Romanifoorumilta Armas Lind-

berg kertoi verkostolle romanikulttuurista ja asumiseen liittyvistä kulttuuri eroista. Tilaisuus oli suun-

nattu ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään romaneja ja heidän läheisiään.  

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 35 verkoston ammattilaista. Koulutuksesta toteutettiin osallistuneille 

palautekysely. Palautekyselyyn vastasi 15 henkilöä. Kyselystä saadun palautteen perusteella yleisar-

vosana koulutukselle oli hyvä ja vastaavanlaisia koulutuksia toivottiin järjestettävän tulevaisuudessa 

lisää.   

Helmikuulle 2022 hanke on järjestänyt RISE-info tilaisuuden verkostolle. Maalis-huhtikuussa 2022 on 

suunniteltu järjestettävän yhteistyössä Y-säätiön Asunto ensin- verkostokehittäjien kanssa verkosto-

päiviä alueen asumissosiaalisentyön ammattilaisille.  
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7.7 Kohderyhmän koulutukset 

Hankkeen kohderyhmälle järjestetään hankepaikkakunnilla arjessa ja yhteiskunnassa selviytymistä 

tukevia ryhmämuotoisia lyhytkoulutuksia, esim. digi- ja taloustaitojen opetusta sekä kotitalous- ja jä-

teneuvontaa, sekä tiedotetaan säännöllisesti paikkakuntien työllisyys-, koulutus-, julkisista ja yritysten 

palvelutarjonnasta sekä harrastusmahdollisuuksista ja tuetaan niiden hyödyntämisessä. Lisäksi hank-

keen asiakkaille tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa eri asiointikanavien käyttämisessä ja mah-

dollisuus tietokoneen käyttöön ja asiakirjojen tulostamiseen hankkeen toimipisteissä. 

Hankkeen toimistoille on hankittu asiakaspäätteet sekä tulostimet, joissa asiakkaat voivat ajanvarauk-

sella hoitaa esim. Kela asioitaan. Ajanvarauksen yhteydessä asiakas saa tukea ja ohjausta asioiden 

hoitamiseen.  

 

Kohderyhmälle ei järjestetty koulutuksia vuonna 2021. Ensimmäinen puolivuosi kului hankkeen käyn-

nistämiseen sekä asiakastyön aloittamiseen. Asiakastyön yhteydessä on satunnaisesti haastateltu 

kohderyhmää, millaiselle koulutukselle he kokisivat olevan tarvetta. Alueelliset koronarajoitukset 

ovat myös osaltaan vaikuttaneet toiminnan järjestämiseen, kohderyhmälle suunnattua koulutusta ei 

järjestetty alueellisten rajoitusten vuoksi, vaan koulutus ajoitettiin keväälle 2022. Hanketiimi on suun-

nitellut järjestävän digikoulutusta sekä talousneuvonta koulutusta kevään 2022 ajalle. Helmikuussa 

2022 hanke on suunnitellut kohderyhmäkoulutusta yhteistyössä Takuusäätiön kanssa.  
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7.8 Hankehenkilöstön koulutukset 

Hankehenkilöstö osallistui vuoden 2021 aikana useisiin ilmaisiin webinaareihin, seminaareihin sekä 

koulutuspäiviin verkkoyhteyden kautta. Maahanmuutto valokeilassa - loppuseminaariin päästiin osal-

listumaan paikanpäälle. Hanke on pyrkinyt hyödyntämään eri organisaatioiden tarjoamia ilmaisia 

koulutuksia mahdollisimman hyvin sekä saamaan tätä kautta ajankohtaista tietoa käytännön asiakas-

työhön sekä alueellisen toimintamallin kehittämistyöhön.  

Hankehenkilöstö osallistui vuonna 2021  

➢ 2.9.2021 Kriminaalityön foorumi, Kriminaalihuollon tukisäätiö 
➢ 21.9.2021 Monialainen yhteistyökoulutus, Enter-hanke 
➢ 7.10.2021 Haittojen vähentäminen ja riippuvuussairaudet, Y-säätiö & Asunto Ensin 
➢ 14.10.2021 ADHD-viikon webinaari: Aikuisen ADHD, ADHD liitto 
➢ 1.11.2021 Tyhjän pään -menetelmä, MyWay2-hanke 
➢ 2.11.2021 Maahanmuutto valokeilassa-loppuseminaari, Majakka-hanke 
➢ 2.12.2021 Riippuvuudet nyt 2021 – webinaari, A-klinikkasäätiö   

 

7.9 Alueen asukastyytyväisyyskysely 

Hanke toteuttaa vuosittain vuokrataloyhtiöiden asukkaille asumisviihtyvyyttä tarkastelevan asukas-

kyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään asuinalueiden ja asumisen kehittämisessä. Vuonna 2021 asu-

kastyytyväisyyskysely lomaketta on työstetty yhteistyössä alueen vuokrataloyhtiöiden kanssa. Kysely 

toteutetaan alkuvuodesta 2022 kaikkiin vuokrataloyhtiöiden talouksiin paperisena kyselynä. Kyselyyn 

on mahdollista vastata myös sähköisesti hankkeen nettisivujen kautta. Kyselyn toteutuksen ajankohta 

on sovittu vuoden 2022 alkuun tammi-helmikuulle.  

 

8  KEVÄÄN 2022 SUUNNITELMAA 

Kevään 2022 aikana hankkeen tavoitteena on perustaa Nivalaan, Haapajärvelle ja Pyhäjärvelle asu-

missosiaalisentyön ryhmät. Kohderyhmälle järjestetään koulutusta kevään ajalle mm. digikoulutusta 

sekä talousneuvontaa. Tulevana vuonna hanke panostaa jalkautuvaan ennaltaehkäisevätyöhön. 

Suunnitelmissa on jalkautua alueella järjestettäviin tapahtumiin Pop up-pistein yhteistyössä vuokra-

taloyhtiöiden kanssa. Vuokrataloyhtiöiden kanssa on myös suunniteltu kevään ajalle jalkautumista 

asutusalueille erilaisten tapahtumien muodossa. Hanke aloittaa vuonna 2022 alueen yhteneväisen 

asumisoppaan työstämisen. Tarkoituksena on saada alueelle asukaslähtöinen ja helppolukuinen opas 

asukkaiden käyttöön hankeen toiminta-aikana. Hankkeen ja vuokrataloyhtiöiden yhteistyössä työs-

tämä asukasviihtyvyyskysely toteutetaan tammi-helmikuussa 2022. Hanke toteuttaa yhteistyöverkos-

ton palautekyselyn 2022 maalis-huhtikuussa. Helmikuussa 2022 palautettavana on tuloksellisuusra-

portti vuodelta 2021 ja toukokuussa 2022 palautettava hankkeen vuosiraportti vuodelta 2021 

STEA:lle. Hankkeen toimistojen avoimet ovet pyritään järjestämään huhti-toukokuussa uudelleen. 

Hankkeen järjestämät verkostopäivät on suunniteltu järjestettävän huhtikuussa 2022. 


