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Aluksi
Ajatus Pyöröovesta ulos -hankkeesta syntyi vuoden 2016 
kieppeillä. Silloisessa työssäni asunnottomuutta kokevien pa-
rissa ymmärsin, että lähes kaikilla asiakkaillani oli tavalla tai 
toisella kytköksiä rikollisuuteen: vankeustuomioita, sakkoja, 
näpistyksiä ja huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta. Rikol-
lisuus vaikutti osaltaan myös asunnottomuuden kehittymi-
seen. Aihetta tarkemmin selvittäessä kävi ilmi, että rikoseri-
tyisyys on selkeä tekijä asunnottomuuskysymyksissä. Vaikka 
Suomi onkin maailman ainoita maita, joissa asunnottomuus 
vähenee, kehitys ei ole sama vankilasta vapautuvien kohdalla. 
Noin kolmannes vangeista vapautuu tuomiolta ilman vaki-
tuista asuntoa. 

 

Tutkimusten mukaan asunnottomuus lisää uusintarikollisuutta, joka 
on jo ennestään varsin yleistä. Viiden vuoden seurantajaksolla jopa 
puolet vapautuvista vangeista palaa vankilaan. Suurin riski uusinta-
rikollisuuteen on erityisryhmillä, ja esimerkiksi jopa yli 90 % nuoris-
ta vapautuneista vangeista uusii rikoksen ja palaa vankilaan. 

Noin 30–35 % vangeista vapautuu asunnottomina. Yhdyskunta-
seuraamuksia suorittavista asunnottomia on noin 10–15 %. Asun-
nottomuus koskettaa noin 2 000 rikosseuraamusasiakasta. Erityi-
sessä riskiryhmässä ovat nuoret ja lyhyttä tuomiota suorittavat, 
joiden tilanteeseen ei ehditä puuttua vankilatuomion aikana.  
(Rikosseuraamuslaitos 2019.) 
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havainnoituihin asiakaskokemuksiin, arviointi- ja tilastotie-
toon sekä muihin aihepiiriä käsitteleviin lähteisiin.

Asunto ja turvallinen oma koti on ihmisarvon mukainen 
perus oikeus. Asunto ja pelkät seinät eivät ole muutoksen 
kannalta itseisarvo, mutta oma koti antaa raamit ja mahdol-
listaa muutoksen elämässä. Ilman asuntoa tie muutokseen 
on kivinen, lähes mahdoton. Motivaatio ja halu muutok-
seen lähtee itsestä. Kohti muutosta ei tarvitse taistella yksin,  
mutta se taistelu on käytävä, eikä sitä tee kukaan toisen puo-
lesta. Siispä vapautuvilta vangeilta voikin kysyä: haluatko 
apua muutossa vai muutoksessa? Meidän kokemuksemme 
mukaan parhaimmillaan apua halutaan molemmissa – juuri 
tuossa järjestyksessä.

Miikka-Pekka Rautiainen
Projektipäällikkö, Sininauhaliitto

Vapautuvien vankien asunnottomuus on tiedostettu ongelmaksi 
jo kauan. Esimerkiksi Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoima 
valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen verkosto perustettiin 
2010-luvun alussa.

Asunnottomana vapautuminen, päihteidenkäyttö sekä näihin 
liittyvät lieveilmiöt vaikuttavat suoraan uusintarikollisuu-
teen. On sanomattakin selvää, että vankilasta vapautuessa ja 
kodittomana, kun koko omaisuus on kirjaimellisesti Alepan 
muovikassissa, on hankalaa lähteä rakentamaan inhimillistä 
elämää ilman rikoksia.

Pyöröovesta ulos -hanke aloitettiin vuonna 2018. Hanke pyr-
ki kehittämään uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtää-
viä keinoja pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Jyväskylässä. 
Asunnottomuus, asuminen ja niihin liittyvät haasteet olivat 
hankkeen keskiössä, ja valtaosa hankkeen työstä liittyi juuri 
näiden ongelmien ratkaisemiseen.

Työntäyteisten vuosien varrella ilmeni monia tekijöitä, jot-
ka vaikuttavat vapautuvan vangin asumiseen liittyviin ky-
symyksiin, elämän onnistumiseen ja mahdolliseen rikosten 
uusimiseen. Kaikkien hankkeen piirissä kohdattujen asiak-
kaiden kanssa ei onnistuttu – osa heistä palasi vankilaan, osa 
jatkoi päihteiden käyttöä ja rikollista elämää. Merkittävän 
osan kanssa kuitenkin koettiin onnistumisia: omillaan asu-
minen onnistui, rikosten pariin ei palattu, päihteet jäivät pois 
ja elämästä tuli sillä tavoin ”normaalia”, mitä kohti kaikessa 
työssämme asiakkaiden kanssa pyrimme. 

Asuminen tai vapautumisen jälkeen saatava asunto ei itses-
sään muuttanut ketään tai lopettanut kenenkään rikolli-
suutta. Elämänmuutokseen vaikuttivat myös muut tekijät.  
Tämä julkaisu avaa tekijöitä, jotka vaikuttavat vapautuvien 
vankien elämään, sekä kertoo Pyöröovesta ulos -hankkeen 
työstä ja hanketyöntekijöiden kokemuksista. Kirjoittami-
seen ovat osallistuneet hankkeen työntekijät Vilma Talsi, 
Matti Mears, Hanna-Riikka Alasippola, Jorma Mäkelä sekä  
Miikka-Pekka Rautiainen. Julkaisun aineisto perustuu hank-
keen aikana koottuun asiakastyön seurantaan, kerättyihin ja 
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Haluatko apua muutossa  
vai muutoksessa?  

– Pyöröovesta ulos -hanke
Miikka-Pekka Rautiainen

Pyöröovesta ulos oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (STEA) rahoittama kehittämishanke, jonka 
tarkoituksena oli luoda uusia malleja vapautuvien van-
kien asumiseen sekä kokeilla niitä käytännössä. Hankkeen 
pyrki myksenä oli löytää keinoja kriminologisesti haasta-
van kohde ryhmän eli niin kutsuttujen ”pyöröovivankien” 
asunnot tomuuden ja uusintarikollisuuden vähentämiseen. 
Hanke toimi vuosina 2018–2021.

Hankkeen tavoite koski sekä yksittäistä asiakasta että ylei-
semmän tason ilmiötä liittyen vapautuvien vankien uusinta-
rikollisuuteen ja asunnottomuuteen. Pyöröovesta ulos -han-
ke toimi kolmella eri alueella: Lahdessa, Jyväskylässä sekä 
pääkaupunkiseudulla. Hankkeen toteuttivat Sininauhaliitto 

Termi pyöröovivanki juontaa juurensa Yhdysvalloista, missä nimitys 
Revolving door prisoner kehitettiin kuvaamaan vankia, joka tekee 
jatkuvasti uusia rikoksia ja suorittaa useita vankeusrangaistuksia 
kerta toisensa jälkeen. Pyöröovivanki ei ole virallinen termi, mutta 
sitä käytetään myös Suomessa. 
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maan olemassa olevaan tarpeeseen.

Ongelmana ei ole se, etteikö lyhyitä tuomiota suorittavien 
asumisasioita ehdittäisi selvittää vankilassa. Vapautumisen 
valmistelutyö on usein varsin kokonaisvaltaista, ja myös 
asuntoasiat huomioidaan vapautumisen valmistelussa. Var-
sinainen haaste on oikeanlaisten asumisratkaisujen puute ja 
erityisesti pääkaupunkiseudun asuntopula. Lisäksi vangilta 
usein puuttuu tukikontakti siviilissä. Lyhyitä tuomioita suo-
rittavien ihmisten elämän kokonaistilanne on usein valitet-
tavan rikkonainen. Vapautuvalla vangilla ei välttämättä ole 
minkäänlaisia tukihenkilöitä siviilissä, uusia vankeustuo-
mioita on jo tulossa, talousasiat ovat levällään ja päihteiden-
käyttö hallitsee usein elämää.

Pyöröovesta ulos -hankkeessa kerättyjen kokemusten pe-
rusteella vapautuvien vankien tilanteissa näkyvät alueelliset 
erot asuntotilanteissa ja palveluissa. Pääkaupunkiseudulla 
asuntotilanne on muuta Suomea heikompi. Toisaalta pääkau-
punkiseudulla esimerkiksi lyhytaikaisvankien vapautumisen 
valmistelu on usein kokonaisvaltaisempaa ja vapautuneille 
vangeille tarjolla olevat palvelut ovat myös siviilissä pieniä 
paikkakuntia kattavammat. Pyöröovesta ulos -hanke sai toi-
mintavuosinaan yhteydenottoja ympäri Suomea eri rikos-
seuraamusalueiden vankiloiden työntekijöiltä, jotka pyysivät 
asiantuntija-apua asumisen järjestymiseen liittyvissä asiois-
sa. Vankiloiden välillä vaikuttaa olevan suuriakin eroja sii-
nä, miten vapautumisen valmisteluun suhtaudutaan. Osassa 
vankiloista esimerkiksi koevapauteen tarvittavan asumisen 
järjestyminen on vangin itsensä vastuulla, kun toisaalla asun-

Vaikka asunnottomuus on yleisesti Suomessa vähentynyt, positii-
vinen kehitys ei valitettavasti koske vapautuvia vankeja. Suomen 
vankiloista vapautuu vuosittain yli 5 000 vankia, joista arviolta kol-
mannes edelleen vapautuu asunnottomana.

sekä sen jäsenjärjestöt Sininauhasäätiö, Jyväskylän Katulähe-
tys ja Lahden Sininauha.

Asuttamistyötä hankkeessa tehtiin asunto ensin -periaat-
teella, jonka tarkoituksena on turvata rikosseuraamus-
asiakkaiden asuminen heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. 
Hankkeen asiakkaille hankittiin asuntoja erilaisista asumis-
muodoista. Osa sai asunnon tuetuista asumisyksiköistä, osa 
ohjattiin itsenäiseen asumiseen omassa vuokra-asunnossa. 

Asumisen tukityö ja asuttaminen toteutettiin yhteistyössä eri 
vuokranantajatahojen kanssa sekä välivuokrauksella, jossa 
järjestö vuokraa eteenpäin asuntoa, jonka on ensin vuokran-
nut omiin nimiinsä. Lisäksi hankkeessa on tehty perinteistä 
asumiseen liittyvää palveluohjausta ohjaamalla asiakkaita 
tuetun asumisen palveluihin tai auttamalla asunnon haussa 
yleisiltä markkinoilta.

Asumisen haasteet ja pääkaupunki- 
seudun erityisyys asunnottomuuden  
näkökulmasta
Erityisesti pääkaupunkiseudulla vuosittain asunnottomana 
vapautuvien vankien määrä on niin suuri, etteivät tuetun 
asumisen palvelut, eivätkä edes asumiseen liittyvää asiantun-
tijaneuvontaa ja koordinointia tarjoavat tahot pysty vastaa-

Pyöröovesta ulos -hanke auttoi toistuvasti lyhyitä vankeustuomioita 
suorittavia pääsemään pois rikoskierteestä tarjoamalla yksilöllisiä 
asumisratkaisuja, arjen tekemistä ja tukea tai ohjausta asumiseen 
liittyvissä asioissa. Toimintavuosinaan 2018–2020 hanke työskenteli 
yli 300 rikostaustaisen asiakkaan kanssa. Asumiseen liittyvää neu-
vontaa, tukea, ohjausta tai asunto järjestettiin lähes 200 vapautu-
neelle vangille.
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Toisaalta asumisen suhteen asiakkaat eivät useinkaan itse näe 
omaa tuen tarvettaan sellaisena kuin se todellisuudessa on.”

Asiakkuudelle ei Helsingin hankkeen piirissä ollut varsinai-
sia kriteereitä, eikä asiakkailta edellytetty esimerkiksi ha-
lua muutostyöskentelyyn tai osallistumista kuntouttavaan 
toimintaan. Asuttamistyötä tehtiin puhtaasti asunto ensin 
-periaatteella, joten asiakkuus oli mahdollinen kaikille työn 
kohderyhmään kuuluville. 

”Alkuperäinen kohderyhmä oli toistuvasti lyhyitä tuomioita 
suorittavat vangit. Hankkeen aikana mukaan otettiin kuiten-
kin asiakkaita hyvin laidasta laitaan. Osittain tämä johtui sii-
tä, että ilman selkeitä asiakkuuskriteereitä oli hankala perus-
tella, miksi jonkun asiakkuus evättäisiin”, Talsi sanoo. 

Hän huomauttaa, että työn toteutuksen ja hanketyönteki-
jöiden jaksamisen kannalta oli tärkeää, että kaikki asiakkaat 
eivät olleet vahvasti tukea tarvitsevia. Myös asuttamisen 
yhteistyön vuoksi oli tärkeää voida tarjota vuokranantajan 
suuntaan myös sellaisia asiakkaita, joilla ei ollut esimerkik-
si aktiiviista päihteidenkäyttöä tai akuuttia asumisen ongel-
maa. Heterogeeninen asiakasryhmä auttoi muodostamaan 
laajemman kokonaiskuvan vapautuneiden vankien asumi-
sesta ja asumistilanteisiin vaikuttavista tekijöistä.

Yksilölliselle tuelle ja yksilön huomioivalle työlle on kysyntää. Pää-
kaupunkiseudulla on tarjolla paljon palveluita vapautuville van-
geille, mutta pääsääntöisesti ne ovat joko ryhmämuotoista kun-
touttavaa toimintaa, osallisuutta edistävää toimintaa tai erilaisia 
päiväkeskuksia, toimintakeskuksia tai muita vastaavia. Osallistumi-
sen kynnys on matala, kun palvelu on sellainen, ettei asiakkaan tar-
vitse sitoutua johonkin tiettyyn ohjelma- tai toimintarunkoon. 

non järjestymiseksi saa paljon apua henkilökunnalta. 

Pyöröovesta ulos -hanke asutti pääkaupunkiseudulla yli 150 
rikostaustaista asiakasta. Hankkeeseen ohjautui asiakkaita 
vankiloista, yhdyskuntaseuraamustoimistoista, päihdehoi-
tolaitoksista ja muiden järjestötoimijoiden ohjaamina. Osa 
asiakkaista hakeutui itse mukaan hankkeen tarjoaman avun 
piiriin. Työtä ei tarvinnut missään vaiheessa markkinoida tai 
asiakkaita rekrytoida mukaan. Tulijoita oli enemmän kuin 
hanke pystyi ottamaan vastaan. Osalla hankkeen asiakkaista 
ei ollut tarvetta asumisen järjestämiselle, vaan asiakkuus liit-
tyi esimerkiksi päihteettömyyden tukemiseen tai koevapau-
den toimintavelvoitepaikan järjestämiseen.

Kaikille avoin toiminta on sekä haaste 
että mahdollisuus
Helsingin toiminta poikkesi varsinkin asiakasmäärien osal-
ta Pyöröovesta ulos -hankkeen muusta toiminnasta. Asiak-
kaita hakeutui toimintaan Helsingissä huomattavan paljon. 
Helsingin osahankkeessa työskennellyt Vilma Talsi uskoo, 
että näin kävi siksi, että toiminta oli konkreettista ja kaikille 
avointa.

”Meidän kauttamme sai asuntoja ja esimerkiksi työkokei-
lupaikkoja. On valitettavan yleistä, että asiakkaalle tehdyt 
haastattelut ja arviot eivät johda muuhun kuin korkeintaan 
jonotuspaikkaan sellaisessa asumismuodossa, johon hän ei 
välttämättä itse haluaisi”, Talsi sanoo ja toteaa, että kokemus 
konkreettisesta avusta sai asiakaskunnan suosittelemaan 
hankkeeseen hakeutumista vertaisilleen. 

”Tavallaan tämä on hyvä mittari sille, kuinka hyvin palvelu 
tavoittaa kohderyhmänsä tai vastaa sen tarpeisiin. Ihmiset 
suosittelevat toisilleen sellaisia asioita, jotka kokevat hyviksi. 
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Työparimalli  
ja kokemusasiantuntijuus

Vilma Talsi

Pyöröovesta ulos -hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena 
oli kehittää työparimallia, jossa sosiaalialan ammattilainen ja 
rikostaustainen kokemusasiantuntija muodostavat koulute-
tun, asiakastyötä tekevän työparin. Lisäksi pyrittiin kehittä-
mään kokemusasiantuntijuutta yleisesti osana rikostaustais-
ten asiakkaiden parissa tehtävää työtä.

Alun perin ajatuksena oli kerätä rikostaustaisten kokemuksia 
heille suunnatuista palveluista siviiliin pääsyn jälkeen ja val-
mistella järjestökentälle suunnattu koulutus erityispiirteistä, 
joita liittyy rikostaustaisten asumiseen ja heille tarjottaviin 
palveluihin. Työskentelin ennen Pyöröovesta ulos -hanket-
ta Helsingin vankilassa ja tunsin niiltä ajoilta Matti Mearsin, 
joka on sittemmin käynyt kokemusasiantuntijoille tarkoite-
tun koulutuksen. Ehdotuksestani Mears tuli mukaan hank-
keeseen suunnittelemaan koulutusta ja kertomaan kokemuk-
sistaan vankilassa vuosia viettäneenä kokemusasiantuntijana. 
Lopulta hän jäi hankkeeseen täysipäiväiseksi työntekijäksi. 
Mearsin omakohtaiseen kokemukseen perustuva tieto ja 
asiantuntijuus rikostaustaisille suunnatuista palveluista oli 
niin vakuuttavaa, että hankkeen tavoite kokemusasiantunti-
juuden ja työparimallin pilotoimisesta toteutui vuonna 2019, 
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joita sekä edistää heidän työllistymistään kokemusasiantun-
tijan tehtäviin esimerkiksi rikostaustaisten parissa tehtävään 
työhön. Keijo-hanke toimi pääkaupunkiseudulla ja Tampe-
reella, joten maantieteellisesti yhteistyön tekeminen oli help-
poa juuri pääkaupunkiseudulla. Toiseksi oma kokemukseni 
rikosseuraamusalalla tehdystä työstä mahdollisti jo olemassa 
olevien verkostojen hyödyntämisen myös työparimallia aja-
tellen. Kokemusasiantuntijoiden kanssa työskenteleminen 
on mielestäni luontevaa ja mielekästä. Asiakastyössä on saa-
vutettavissa erinomaisia tuloksia kokemusasiantuntijuutta ja 
vertaisuutta hyödyntämällä.

Mallia kehitettiin vaiheittain. Ensin pyrittiin mahdollista-
maan esimerkiksi Keijo-koulutukseen kuuluvien työhar-
joittelujen suorittaminen Pyöröovesta ulos -hankkeessa tai 
muunlaisina työkokeiluina. Projektiluonteiseen kehittämis-
työhön palkattiin Keijo-hankkeesta valmistunut kokemus-
asiantuntija. Hänen kanssaan suunniteltiin ja toteutettiin 
ammattilaisille suunnattu koulutuspaketti rikostaustaisten 
asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Koulutuksen sisällön 
suunnitteluun osallistui Pyöröovesta ulos -hankkeen pro-
jektipäällikkö, projektityöntekijä sekä kokemusasiantuntija. 
Tarkoituksena oli lisätä muun muassa asumispalveluyksiköi-
den henkilökunnan tietoa rikosseuraamusjärjestelmästä sekä 
rikostaustaisten asiakkaiden erityispiirteistä. Varsinaisessa 
koulutustilaisuudessa kokemusasiantuntija toimi yhtenä 
kouluttajista. Projektista maksettiin kokemusasiantuntijalle 
kertaluonteiset palkkiot, jotka määriteltiin Kokoa ry:n palk-
kiosuositusten mukaisesti.

Samanaikaisesti hankkeen kautta osallistettiin muita koke-
musasiantuntijoita Sininauhasäätiön vapaaehtoistyön pii-
ristä. Vapaaehtoistyötä koordinoidaan Sininauhasäätiössä 
omana toimintana ja vapaaehtoisille järjestetään erilaisten 

kun aloitimme työparina Helsingin Pyöröovesta ulos -osa-
hankkeessa.

Hankkeessa kehitetty työparimalli on sittemmin saanut pal-
jon huomiota. Malli on esimerkiksi kuvattu Innokylän kehit-
tämisympäristössä, ja se sai vuonna 2021 erityismaininnan 
Talentian Hyvä käytäntö -kilpailussa. Huomionosoituksiakin 
hienompi tulos kehitystyöstä on se, että alun perin kokeilu-
luontoisesti hankkeeseen työskentelemään tullut Mears on 
hankkeen päätyttyä jäänyt työskentelemään Sininauhasää-
tiöön AIMO-toimintaan ja jatkaa rikostaustaisille suunnat-
tujen palvelupolkujen kehittämistä palkattuna työntekijänä 
ja asiantuntijana.

Kokemuksemme työparimallin kehittämisestä ja käytännön 
toteutuksesta hankkeen aikana tarjoavat sellaista tietoa, jota 
ei ole mahdollista oppia koulun penkillä tai työkokemuksen 
kautta. Pyöröovesta ulos -hankkeen piirissä saatu esimerkki 
kannustaa kaikkia asiakkaille suunnattuja toimintoja ja ke-
hittämishankkeita hyödyntämään kokemukseen pohjautu-
vaa osaamista ja kokemusasiantuntijuutta.

Työparimallin kehittäminen osaksi  
Pyöröovesta ulos -hanketta
Alkuperäinen ajatus Pyöröovesta ulos -hanketta suunnitel-
taessa oli, että ammattilaisen ja vertaisen yhteistyöhön perus-
tuvaa työparimallia kehitettäisiin Jyväskylän osahankkeessa. 
Malli vaikutti kuitenkin sopivan parhaiten pääkaupunkiseu-
dun osahankkeeseen. Tähän oli useampiakin syitä. Ensinnä-
kin Pyöröovesta ulos -hankkeen kanssa samoihin aikoihin 
alkoi Laurea-ammattikorkeakoulun ja Valovalmennus-yh-
distyksen Kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä 
ja osallisuutta -hanke (Keijo-hanke). Tässä hankkeessa tar-
koituksena oli kouluttaa rikostaustaisia kokemusasiantunti-
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kohdalla asiakastyön lisäksi kehittämistyötä. Nimikkeiden 
valinta on kuitenkin tapauskohtaista, eikä kokemusasiantun-
tijan tai vertaistyöntekijän nimikkeitä ole mielekästä arvottaa 
projektityöntekijää vähempiarvoisiksi. Nimikettä valitessa 
kysymys on ennen muuta siitä, mikä nimike kuvaa parhaiten 
työn sisältöä. Tässä artikkelissa käytän termiä kokemusasian-
tuntija tekstin ymmärrettävyyden vuoksi. 

Työparimallin rakenteet
Aloitimme Matti Mearsin kanssa työparina toukokuussa 
2019. Hankkeen väliraportissa työparimallin muodostumista 
kuvattiin seuraavasti: 

”Helsingin osahankkeen projektityöntekijällä sekä 
osahankkeeseen työpariksi palkatulla kokemus-
asiantuntijalla oli yhteistä työskentelyhistoriaa 
vuosien ajalta. Hanke on tehnyt työparimalliin 
liittyvää arviointi/mallinnustyötä ja todennut, että 
toimivan työparimallin kulmakivenä on erityisesti 
työntekijän ja kokemusasiantuntijan keskinäinen 
luottamussuhde. Hankkeen tapauksessa ky seinen 
luottamus oli rakentunut jo aiemmin vuosien 
varrella ja tavoitteen toteutumisen kannalta eri-
tyisen tärkeässä roolissa oli projektityöntekijän ja 
kokemusasiantuntijan aiempi työskentelyhistoria.” 

Täysipainoinen työskentely päästiin aloittamaan heti. En-
simmäisen puolen vuoden ajan Mearsin työaika oli 80 pro-
senttia, ja vuoden 2020 alusta alkaen hän työskenteli pro-
jektissa täysipäiväisesti. Ammattilais- ja kokemustaustaisen 
työntekijän työnkuvia ei laadittu erikseen, mutta käytännös-
sä työ jakautui molempien vahvuuksien mukaisesti. Työpa-
rimallin kehittämisen näkökulmasta eritellyt tehtävänkuvat 
saattaisivat parantaa työn tekemisen rakenteita sekä lisätä 

tehtävien lisäksi koulutuspäiviä sekä virkistäytymistä. Vapaa-
ehtoistyöntekijät ovat myös vakuutettuja säätiön puolesta. 

Pian kävi selväksi, että mikäli työparimallilla työskentelyä ha-
lutaan hyödyntää varsinaisessa asiakastyössä, tulee kokemus-
asiantuntijan olla työsuhteessa hankkeessa. Tässä vaiheessa 
nousi esille te-palveluiden mahdollistama palkkatuki, jonka 
avulla lisäresurssien palkkaaminen hankkeeseen oli mahdol-
lista. Palkkatuen edellytysten täyttyminen oli yksi ehto sille, 
kuka tehtävään voidaan valita. Palkattavalle henkilölle oli 
myös useita muita kriteereitä. Koska hankkeessa tehtävä työ 
oli jo täydessä vauhdissa, työparimalliin etsittiin henkilöä, 
jonka kanssa työskentely oli mahdollista aloittaa ilman pitkää 
tutustumis- ja perehdytysvaihetta. Erityisen tärkeää oli, että 
valittava henkilö oli varmasti täysin irrottautunut rikollisuu-
desta ja tarpeeksi pitkällä omassa muutosprosessissaan. Li-
säksi hänen tuli kokea pystyvänsä ja haluavansa työskennellä 
hankkeen kohderyhmän kanssa, johon kuului myös päihteitä 
käyttäviä asiakkaita.

Matti Mears oli toiminut kokemusasiantuntijana hank-
keen koulutusprojektissa. Keijo-hankkeeseen osallistumi-
sen aikoihin oli kuitenkin epäselvää, haluaisiko hän toimia 
asiakas työssä. Oman Keijo-koulutuksensa jälkeen Mears toi-
mi kouluttajana yhdessä Pyöröovesta ulos -hankkeen koulu-
tuksessa, minkä jälkeen hänestä tuli lopulta myös hankkeen 
työparimallin kokemusasiantuntija.

Tasa-arvoisen asetelman luomiseksi työparin molemmat 
osapuolet toimivat projektityöntekijä-nimikkeellä. Projekti-
työntekijän nimike tuo myös asiakkaiden näkökulmasta am-
matillisuutta kokemusasiantuntijan rooliin ja työnkuvaan. 
Kolmas syy projektityöntekijä-nimikkeen käytölle oli han-
ketyön tehtävänkuva, joka sisälsi molempien työntekijöiden 
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mista kokemusasiantuntijoihin. Ihmisten kokemukset ja 
tarpeet eroavat toisistaan.

Monissa kokemusasiantuntijoiden työtä koskevissa seminaa-
reissa ja esityksissä on korostettu kokemusasiantuntijoiden 
työssä jaksamisen tärkeyttä. Matti Mears on kritisoinut tätä, 
koska hän kokee, että näkökulmaa käsiteltäessä kokemus-
asiantuntijoita on eriarvoistettu suhteessa muihin työnteki-
jöihin.

Työssä jaksamisen teemat ovat tärkeitä kaikille työntekijöille. 
Mears muistuttaa, että mikäli kokemusasiantuntija työnte-
kijänä vaatii samoja oikeuksia kuin muillakin työntekijöil-
lä, on oltava samalla viivalla kaikissa asioissa. Hän korostaa 
kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitystä työelämätaitoja 
ja oman jaksamisen rajaamista koskevissa kysymyksissä. Li-
säksi on muistettava, ettei työparimallia voi määrittää yhteen 
muottiin, joka sopii kaikille. Jokainen työpari muodostaa it-
selleen sopivimman tavan toimia.

Pyöröovesta ulos -hankkeessa työ jakautui kehittämistyöhön 
ja asiakastyöhön. Hankkeen tavoitteena oli työparimallin 
kehittämisen lisäksi uusintarikollisuuden vähentäminen ja 
toimivien asumisratkaisujen löytäminen pyöröovivangeille. 
Kokemusasiantuntija osallistui koko hankkeen ajan aktiivi-
sesti myös muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden 
kehittämistyöhön. Sininauhasäätiö tuki työntekijöiden osal-
listumista heidän itse valitsemiinsa projekteihin.

Sininauhasäätiössä on nähty työntekijöiden arvo rikosseuraa-
musalan kehittämistehtävissä ja yhteisen asian edistämisessä. 
Kaikkialla ei ole näin, vaan työntekijöiden ja kokemusasian-
tuntijoiden työpanos rajataan tiukasti oman organisaation 
perustehtäviin. Tällöin esimerkiksi osallistuminen erilaisiin 
verkostoihin jää rajalliseksi. Monipuoliset mahdollisuudet 

työparimallista saatavaa hyötyä. Kokemustaustaisen työn-
tekijän näkökulmasta hänelle räätälöity tehtävänkuva voi 
lisätä työn mielekkyyttä. Ammattilaisen näkökulmasta taas 
työn määrä voi jakautua tasaisemmin, kun työtehtävät on 
selkeästi määritelty.

Työn rakenteisiin liittyy kysymys esimiestyöstä. Meillä oli 
Matin kanssa sama esimies ja toimimme tasaveroisina kol-
legoina. Tällöin ammattilainen ei ole esimiesasemassa suh-
teessa kokemusasiantuntijaan. Toisaalta ammattilaisella voi 
käytännössä kuitenkin olla ”ohjaava” asema suhteessa työpa-
riinsa. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun kokemusasian-
tuntijalla on vain hyvin vähän tai ei lainkaan kokemusta 
työelämästä. Tällöin voi silti toimia samoin kuin tilantees-
sa, jossa vanhempi kollega opastaa nuorempaa kollegaansa, 
mutta säilyttää silti kokemuksen tasa-arvoisuudesta. Työ-
parimallissa molemmilla osapuolilla on asiantuntemusta, 
josta toinen voi oppia. Itse ohjasin työpariani hoitamaan 
esimiehen kanssa asioita, jotka eivät kuuluneet minun työ-
tehtäviini. Toisaalta näissä tilanteissa käy nopeasti ilmi,  
kuinka avoin ja luottamuksellinen suhde työparin välillä 
on. Kun vuorovaikutus on avointa ja aidosti toista kunnioit-
tavaa, kuten missä tahansa työyhteisössä, kaikki ammat-
tilaisen ja kokemusasiantuntijan välisessä työparimallissa  
sujuu erinomaisesti.

Työparimallia toteutettiin Pyöröovesta ulos -hankkeen 
kanssa samanaikaisesti myös muualla, ja osallistuimme 
muun muassa seminaariin, joka käsitteli työparimallia. Se-
minaarissa ammattilainen kertoi kokevansa onnistuneensa 
omassa tehtävässään silloin, kun työpari on onnistunut. Yksi 
ammattilaisen tehtävistä on kannustaa ja ohjata. Asialla on 
toisaalta myös kääntöpuolensa. Jos tasavertaisuuden halu-
taan toteutuvan aidosti, on vältettävä holhoavaa suhtautu-
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Kehitystyöhön molempien mielipiteet ja nä-
kemykset tuovat myös paljon hyvää. Asioita 
voidaan ideoida ja luonnostella kahden hy-
vin erilaisista lähtökohdista tulevien kesken, 
joka nähdään kehittämisessä vahvuudeksi.”

Työparimallissa tietoa ei jaeta ainoastaan työparin kesken. 
Matti Mearsin osaamista sekä rikollis- ja päihdemaailmaan 
liittyvää tietämystä on pystytty hyödyntämään laajasti Sini-
nauhasäätiön sisällä. Esimerkiksi keikkavuoroilla asumis-
yksikössä tehtyjä havaintoja ja käytyjä keskusteluja on voitu 
arvi oida, ja Nuoli-tukipisteen henkilökunnan kanssa Mears 
on jakanut arvioitaan nuorten tilanteista. Työparimallin 
suurin hyöty on liittynyt juuri kokemustiedon jakamiseen 
työyhteisön sisällä. Tämä lisää henkilökunnan tilannearvioi-
den realistisuutta.

Uusintarikollisuutta vähentävä työ on haastavaa, ja sitä 
on vaikea mitata. Asiakkailla on ongelmia useilla elämän 
osa-alueilla. Tervetulleita ovat kaikki innovaatiot, jotka pyr-
kivät motivoimaan asiakkaita irti rikoskierteestä ja siihen 
liittyvästä elämäntavasta. Muutoksen toteutumisessa asiak-
kaan oma halu on keskeistä. Kokemusasiantuntijuuden ja 
vertaisuuden suosio perustuu juuri tähän. Ammattilaiset 
puolestaan hakevat kokemusasiantuntijoilta vastausta kysy-
mykseen, miten asiakkaat saadaan tavoittelemaan muutosta. 
Kokemusasiantuntijoiden esimerkin toivotaan motivoivan 
ihmisiä haluamaan ja tavoittelemaan muutosta itse.

Tie irti rikoksista ei ole mahdoton
”Suurin osa lopettaa jossain vaiheessa, viimeistään, kun on 
tarpeeksi kertynyt ikää. Meidän tehtävä on tukea jo ennen 
sitä, jotta muutos ei näyttäisi ’viimeiseltä vaihtoehdolta’. 
Sen takia tarvitaan hyviä esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat 

pitävät työn mielenkiintoisena ja tukevat verkostoitumista, 
joka voi auttaa etenkin kokemusasiantuntijoiden mutta myös 
muiden työntekijöiden työllistymistä tulevaisuudessa. Ke-
hittämistyö oli tärkeä osa Pyöröovesta ulos -hanketta, mutta 
käytännössä huomattiin sekin, että toisen osapuolen keskit-
tyessä kehittämistyöhön suurempi osa hankkeen perustehtä-
västä jäi työparin toisen osapuolen tehtäväksi. Toisaalta ver-
kostoituminen on päivän sana kaikkialla, ja työparin laajat 
verkostot varmasti hyödyttävät kokonaishanketta. 

Kehittämishankkeissa on tyypillistä, että työntekijät pysty-
vät melko vapaasti suunnittelemaan ja organisoimaan oman 
työnsä sisältöjä. Kun toimitaan työparina, on kohteliasta ky-
syä toisen mielipidettä eri asioista ja sopia esimerkiksi aika-
tauluista ja muista sen kaltaisista asioista yhdessä.

Työparimallin hyödyistä ja haasteista
Ammattikorkeakouluopiskelija Otso Ikävalko oli työhar-
joittelussa Sininauhasäätiössä Pyöröovesta ulos -hankkeen 
aikana. Harjoittelustaan laatimassaan raportissa hän vertaa 
työparimallin asiakas- ja kehittämistyötä tilanteeseen, jossa 
työtä tehtäisiin yksin:

”Suurimpia eroavaisuuksia on selvästi työparin 
tuoma tuki päätöksenteossa ja se, että on joku 
kenen kanssa vaihtaa ajatuksia. Työpari on tuonut 
myös paljon lisäarvoa asiakastyöhön, koska vuoro-
vaikutuksessa on kaksi henkilöä, ja toinen kenellä 
on omia kokemuksia asioista, joita käydään läpi. 
Asiakkaan todellisen tilanteen arviointi on ollut 
nopeampaa ja myös helpompaa.  Kokemusasian-
tuntijan läsnäolo vie myös vaihtoehdon asiakkaalta 
sanoa, että muutostyö on mahdotonta – onhan 
kokemusasiantuntija esimerkki sen onnistumisesta.
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Työparimallin suurimmat haasteet liittyvät rekrytointiin 
eli siihen, kuinka löydetään oikea ihminen oikeaan tehtä-
vään. Tämä korostuu kokemusasiantuntijan valitsemisessa. 
Päätöksiä tehtäessä ja työpareja valittaessa on tärkeää, että 
molempien kokemukset ovat olennaisia erityisesti työnteon 
kannalta. Tässä tapauksessa kokemusasiantuntijalla tulee olla 
kokemuksia erityisesti rikollisuudesta. Työparimallia käyt-
töönotettaessa on mietittävä, mitä hyvää ja huonoa erilaisilla 
valinnoilla voidaan saavuttaa.

Keskustelut useiden rikosseuraamusalalla toimivien koke-
musasiantuntijoiden kanssa ovat osoittaneet, että myös työs-
sä jaksaminen ja siihen liittyen työn mielekkäänä kokeminen 
on haaste. Monet työelämään kiinnittyneet kokemusasian-
tuntijat vaikuttavat ensin hyvin innostuneilta saamistaan 
mahdollisuuksista ja integroituminen yhteiskuntaan on 
ripeää. Uudet mahdollisuudet ja onnistumiset antavat tyy-
dytystä, mutta joskus myös kyllästyminen vaikuttaa olevan 
nopeaa. 

Usein puhutaan rajojen vetämisen ongelmista, mikä on tut-
tua monille sosiaalialalla työskenteleville. Pyöröovesta ulos 
-hankkeessa ristiriitoja aiheutti paikoin kokemusasiantun-
tijan pitkämielisyys sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla ei 
ollut omaa motivaatiota rikoksettomuuteen tai muutoksen 
tavoitteluun. Ristiriidat tällaisessa tilanteessa voivat johtua 
siitä, että ammattilaisella ei ole samaa kokemukseen perus-
tuvaa tietoa kuin kokemusasiantuntijoilta ja ammattilaiset 
saattavat olla työpariaan huomattavasti naiivimpia työsken-
nellessään rikostaustaisten kanssa. Toisaalta ammattilaisen 
työkokemus erilaisissa toimintaympäristöissä auttaa muo-
dostamaan laajemman kokonaiskuvan, ja tätä kautta työstä 
tulee mielekästä. Meidän vahvuutemme työparina oli avoin 
ja rehellinen keskustelu näistäkin asioista. Pohdimme paljon 

päässeet rikoksista kuiville – kuten minä”, Matti Mears on 
huomauttanut. Kuuntelemalla kokemusasiantuntijoita on 
mahdollista suunnitella toimivampia palveluita ja hankkeita. 
Käytännön työssä on mahdollista priorisoida, mitä kannattaa 
tehdä ja mitä ei. Otso Ikävalko kokosi harjoitteluraporttiinsa 
työparimallin hyötyjä: 

Työparimalli lisää molempien osapuolten ammatti-
osaamista. Jatkuva vuoropuhelu ja tietämyksen jaka-
minen vaikuttaa molempien osaamiseen: ammattilai-
sen tietämys rikollisuudesta ja sen ilmiöistä lisääntyy 
ja kokemusasiantuntijan tieto työn taustalla vaikut-
tavasta teoriasta vahvistuu. Asiakastyön näkökul-
masta työparimalli tekee työstä monipuolisempaa.

Työparimalli toimii erityisesti silloin, kun asia-
kas on motivoitunut muutokseen tai on jo tehnyt 
työtä muutoksen eteen. Työparimallin ei koe-
ta tuovan lisäarvoa työhön niiden asiakkaiden 
kanssa, joilla ei ole motivaatiota muutokseen.

Asiakastapaamisissa ammattilainen ja kokemusasian-
tuntija havainnoivat eri asioita ja täydentävät näin 
toisiaan. Ammattilainen voi huomioida puheesta 
ja käyttäytymisestä esimerkiksi sen, että asiakas on 
aidosti motivoitunut muutokseen. Kokemusasian-
tuntija huomioi käyttäytymisestä, ympäristöstä ja 
puheista yleensä paljon erilaisia asioita: kelmurulla 
olohuoneen pöydällä voi antaa viitteitä huumaus-
ainekaupasta tai asiakkaan puheet voivat kuulostaa 
samankaltaisilta kuin kokemusasiantuntijan omat, 
ammattilaista harhaan johtaneet puheet aiemmin. 
Kun huomioidaan molempien tekemät havainnot, 
saavutetaan hyvä ymmärrys asiakaskohtaamisesta.
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Asiakkaiden suurimmat tarpeet liittyivät asumisen tukeen, 
palveluohjaukseen sekä sosiaali- ja päihdetyöhön. Useat työ-
tehtävät vaativat erittäin hyvää palvelujärjestelmän ja sosi-
aalityön prosessien tuntemusta, joka edellyttää ammatillista 
koulutusta. Nämä työtehtävät jakaantuvat pääosin ammatti-
laiselle. Kokemusasiantuntija Matti Mears on opetellut myös 
näitä työtehtäviä, mikä onkin tärkeää: hän on voinut hoitaa 
myös näitä tehtäviä esimerkiksi ammattilaisen poissaolojen 
aikana tai lomakausina. Otso Ikävalko jakaa selvityksessään 
työparimallilla tehtävän asiakastyön prosessin eri vaiheisiin: 
palvelutarpeen arviointiin, asiakkuuden suunnitteluun sekä 
palvelun järjestämiseen.

Palvelutarpeen arviointia Ikävalko kuvaa seuraavasti:

”Pääsääntöisesti uudet asiakkuudet tulevat minun 
kauttani (ammattilainen). Kohderyhmää tavataan 
muun muassa vankiloissa, joihin kokemusasiantunti-
ja ei vielä pääse. Palveluntarpeen arviointia suorite-
taan aina ensimmäisillä tapaamisilla, joten niissä, 
joissa olen ilman työparia, teen myös päätökset 
itse. Tietysti jaamme tiedot ja ajatukset asiakkaasta 
tapaamisen jälkeen työparin kanssa. Tapaamisilla, 
joihin pääsemme molemmat osallistumaan, jakautuu 
työ ja vastuu tasaisesti molemmille. Tuon itse oman 
näkökulmani esille ja kokemusasiantuntija puoles-
taan hänen, tästä seuraa vuoropuhelua ja lopputulok-
sena on hyvin tasa-arvoisesti tehtyjä päätöksiä.”

Kokemusasiantuntija kuvaa vaihetta näin: 

”Luotan työparin päätöksentekoon. Molemmat 
jakavat saman arvomaailman ja näemme työnku-
van hyvin samanlaisena, joten niissä ensimmäi-
sissä tapaamisissa, joissa en ole mukana, luotan, 

sitä, kuinka tärkeää jokaisen on havaita myös niitä asioita, 
jotka eivät sovi itselle. Keskustelut ovat opettaneet molem-
mille paljon.

Pahimmillaan ristiriidat voivat johtaa siihen, että kokemus-
asiantuntijana toiminut palaa takaisin rikolliseen elämään 
tai aloittaa uudelleen päihteidenkäytön. Tähän liittyy isoja 
riskejä, mikäli rikollismaailman palannut henkilö on toimi-
nut tehtävissä, joissa hänellä on ollut käytössään esimerkiksi 
asiak kaisiin liittyvää tietoa. Osaltaan työparimallin onnistu-
miseen vaikuttaa varmasti paljon se, että kokemusasiantunti-
jan oma muutosprosessi on tarpeeksi pitkällä ja vakuuttava. 
Joissain tapauksissa onnistumisen haasteena voi olla myös 
ammattilaisen kyvyttömyys ja haluttomuus työskennellä työ-
parimallilla tai työparin keskinäiseen vuorovaikutussuhtee-
seen liittyvät vaikeudet. Siksi molempien halu työskennellä 
työparimallilla on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä.

Rahoitukseen liittyvät kysymykset on huomioitava, kun läh-
detään rakentamaan työparimallia. Pyöröovesta ulos -hank-
keessa päätös kokemustaustaisen työntekijän palkkaamises-
ta tehtiin vasta hankkeen aikana. Hänelle haluttiin maksaa 
kunnollista palkkaa. Tämän huomioiminen budjetissa vaati 
suunnittelemista, eikä olisi tämän hankkeen puitteissa ollut 
mahdollista ilman alussa saatua palkkatukea. 

Asiakastyö työparimallina toteutettuna
Pyöröovesta ulos -hankkeen asiakkaat olivat vankilasta va-
pautuneita ja rikostaustaisia henkilöitä. Asiakastyö oli sisäl-
löltään vankien jälkihuoltoa. Hankkeen asiakkuus ei edel-
lyttänyt sitoutumista päihteettömyyteen tai kuntoutukseen, 
minkä vuoksi iso osa hankkeen asiakkaista ei ollut kovin pit-
källä muutoksessaan kohti rikoksetonta elämää. Osa ei edes 
tavoitellut sitä.
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tuntija kohtaa asiakkaan kanssa jonkin viranomaistahon. Ul-
kopuoliset eivät välttämättä näe kokemusasiantuntijan roolia 
työntekijänä. Käytännön syistä ammattilainen on siis pääty-
nyt asioimaan enemmän viranomaisten kanssa, ja kokemus-
asiantuntija puolestaan on enemmän läsnä ja käsittelee asiak-
kaan konkreettisia ongelmia. Kokemusasiantuntija voi tuoda 
omia kokemuksiaan ja näkökulmiaan asiakkaan tietoon ja 
toimia joissain tilanteissa ikään kuin tukihenkilönä.

Usein ajatellaan, että kokemustaustainen työntekijä pääsee 
automaattisesti ”lähemmäs asiakasta” kuin ammattilainen ja 
työt jaetaan siten, että kokemusasiantuntija toimii ikään kuin 
tulkkina ammattilaisten ja asiakkaiden välillä. Ammattilai-
nen ei kuitenkaan ”tarvitse” kokemusasiantuntijaa luomaan 
onnistunutta asiakassuhdetta. Tämä ei tarkoita, etteikö asia-
kas voisi saada suurimman hyödyn silloin, kun ammattilai-
nen ja kokemusasiantuntija yhdistävät voimansa. 

Erityisesti rikostaustaisten kanssa työskentelyyn liittyy joi-
takin huomioitavia erityispiirteitä. Jotkut asiakkaista, joiden 
arvot ja näkemykset nojaavat vielä rikollismaailmaan, saatta-
vat peilata itseään suhteessa kokemusasiantuntijaan. Asiakas 
saattaa esimerkiksi hävetä ja peitellä päihteidenkäyttöään 
enemmän kokemusasiantuntijalta kuin ammattilaiselta. 
Tämä saattaa johtua siitä, että rikollismaailmassa kaoottista 
päihteidenkäyttöä ei pidetä arvossa, ja jostain syystä asiak-
kaat haluavat osoittaa kokemustaustaiselle työntekijälle 
noudattavansa rikollismaailman koodistoa. Toisaalta joku 
toinen asia kas pystyy jakamaan tilannettaan syvällisemmin 
juuri kokemusasiantuntijan kanssa. Olemme hankkeen ai-
kana oppineet toimimaan asiakastilanteissa siten, että pys-
tymme lukemaan tilannetta ilman erillistä sopimista tai 
toimintasuunnitelmaa. Esimerkiksi jos huomaan, että työ-
parini ja asiakkaan välille on syntymässä luottamuksellinen 

että työpari tekee oikeat päätökset. Yhdessä teh-
tävää arviointia on työssä myös paljon ja näissä 
tilanteissa koen vastuiden jakautuvan tasaisesti 
molemmille. Pystyn tuomaan erilaisia näkökul-
mia ja ajatuksia omien kokemuksieni perusteel-
la, ja tiedän että näkemyksiäni kuunnellaan.”

Asiakkuuden suunnittelu on jatkuvaa, ja asiakkaiden tilan-
teet elävät laajasti. Työpari tapaa asiakkaita yhdessä, joten 
työ myös suunnitellaan yhdessä. Suunnittelu on myös hyvin 
asiakaslähtöistä, ja jokaisen asiakkaan kohdalla pyritään tuo-
maan esille juuri hänen tilanteeseensa sopivia vahvuuksia. 
Asiakkuuden suunnittelussa hyödynnetään työparin mo-
lempien osapuolien aikaisempia kokemuksia, verkostoja ja 
osaamista.

Suunnittelussa huomioidaan myös se, kuinka hyvin työpari-
malli ja esimerkiksi kokemusasiantuntijuuden hyödyntämi-
nen soveltuu mihinkin tilanteeseen. Joissakin tapauksissa 
asiakas on esimerkiksi ollut samanaikaisesti samassa van-
kilassa tai jopa kuntoutusohjelmassa kokemustaustaisen 
työntekijän kanssa. Näissä tilanteissa on arvioitava, kannat-
taako kokemusasiantuntijan osallistua tapaamisiin. Toisaalta 
vastaan voi tulla myös tilanteita, joissa kokemusasiantuntija 
itse kokee, ettei ole järkevää osallistua asiakastyöhön jonkun 
asiak kaan kanssa. Olemme myös ”lainanneet” Mearsia mui-
den konsernin toimintojen, kuten kotiin vietävien palvelui-
den työntekijän työpariksi, jos se on edistänyt asiakastyön 
onnistumisia.

Palveluja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä, mutta kuitenkin 
määrittelemällä, kumpi työparista on päävastuussa tietyis-
tä asioista. Mikäli asioita tehdään yksin, ammattilaisen on 
parempi hoitaa asiointia kuntien ja viranomaisten kanssa. 
Huonoja kokemuksia on olemassa siitä, että kokemusasian-
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edustaja. Työnjako kotikäynneillä muodostui toimivaksi: 
Vuokranantajan edustajalla (asumisneuvoja) oli vastuullaan 
vuokrasuhteeseen ja kiinteistön kuntoon liittyvät asiat. Työ-
parista ammattilaisen vastuulla oli kartoittaa asiakkaan ko-
konaisvaltaista elämäntilannetta, motivoida mahdollisesti 
kuntoutukseen ja käydä muita rikoksettomuutta ja päihteet-
tömyyttä tukevia keskusteluja. Kokemusasiantuntija keskittyi 
yleensä havainnoimiseen eli tiedon keräämiseen siitä, miltä 
asiakkaan tilanne todellisuudessa vaikutti. Kokemusasian-
tuntija voi myös jakaa asiakkaalle omia kokemuksiaan ja 
neuvojaan velkojen maksun tai työllistymisen kaltaisissa yh-
teiskuntaan integroitumiseen liittyvissä kysymyksissä. Koti-
käyntien jälkeen näkemykset purettiin. Usein kokemusasian-
tuntija oli havainnoinut asioita, joihin ammattilainen ei ollut 
osannut kiinnittää huomiota. 

Hankkeen asiakastapaamisissa on kirjattu muun muassa seu-
raavanlaisia asioita:

”Rikollisuudesta ja sen mahdollisesta vakavoitu-
misesta, sekä sen tuomista ilmiöistä käyty myös 
keskustelua kokemusasiantuntijan johdolla. Ko-
kemusasiantuntijan omia kokemuksia ja tietoa 
on käytetty konkreettisina esimerkkeinä, jotka 
ovat auttaneet asiakasta ymmärtämään mahdol-
lisia seurauksia. Asiakas tuonut puheissa ilmi 
halua muutokseen myös rikollisuuden osalta.”

”Autettu asiakasta ymmärtämään, mitä vapautu-
misen jälkeinen arki voi olla. Vuorokausirytmin 
tärkeys ja läheisten tuki nousi keskusteluissa esil-
le. Ystäväpiiri ja sen mahdollinen ikävä vaikutus 
rikollisuuteen on myös havainnollistettu asiakkaalle, 
joka on ollut samaa mieltä asiasta. Keskusteluissa 

keskustelu, saatan ”poistua puhelimeen” tai jättäytyä jälkeen 
kävellessämme.

Olemme miettineet, onko hyvinvoiva, työllistynyt ja suu-
ren elämänmuutoksen tehnyt kokemusasiantuntija joissa-
kin tapauksissa niin kaukana asiakkaan elämäntilanteesta, 
että kohtaaminen luo enemmän pahanolon tunteita kuin 
toiveikkuutta muutoksen mahdollisuudesta. Useimmiten 
toisen selviytymistarina toimii osoituksena siitä, että muu-
tos on mahdollista kaikille. Toisaalta tehdyt valinnat saat-
tavat konkretisoitua raadollisella tavalla, kun toinen on  
työllistynyt, velaton ja tasapainoisessa elämäntilanteessa ja 
toinen puolestaan henkisesti ja fyysisesti huonommassa kun-
nossa kuin koskaan. Esimerkin voimaan ei siis pidä luottaa 
liian yksioikoisesti.

Kokemusasiantuntijan työssä hänen oma tarinansa on työ-
kalu ja isossa roolissa. Koska jokaisen tarina on omanlaisen-
sa, ei yhden kokemusasiantuntijan esimerkki toimi kaikille 
asiakkaille samalla tavalla. Matti Mearsin kokemus on, ettei 
omaa tarinaansa kannata aina edes kertoa. Hän hyödyntää 
omia kokemuksiaan ja tarinaansa silloin, kun asiakkaalla 
on halua ja motivaatiota muutokseen ja tämä mahdollisesti 
hyötyisi jaetuista kokemuksista. Kun asiakkaille tehtiin kyse-
ly vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden merkityksestä, 
vastaukset jakautuivat: moni piti hyvin merkittävänä sel-
laisten ihmisten kohtaamista, jotka ovat selvinneet pois sa-
manlaisista lähtökohdista kuin missä asiakas koki olevansa. 
Joissain vastauksissa haluttiin ”oikean työntekijän” hoitavan 
omia asioita ja korostettiin asiantuntevaa ammattilaisuutta.

Kotikäyntien tekeminen asiakkaiden luona oli iso osa hank-
keessa tehtävää asiakastyötä. Kotikäyntejä toteutettiin työ-
ryhmällä, johon kuului työparin lisäksi vuokranantajan 
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kaa mahdollisimman laajasti sitä tietoa, jota rikostaustaiselta 
kokemusasiantuntijalta on saatu kohderyhmästä sekä arki-
sen työn lomassa että muissa kehittämisprojekteissa.

Kehittämistyössä ”turhat kokeilut” voidaan välttää, kun ko-
kemusasiantuntija tietää, miksi jokin toimi on ristiriidassa 
esimerkiksi alakulttuurin lainalaisuuksien kanssa. Tämä tar-
koittaa sitä, ettei esimerkiksi luoda toimintoja, joihin kukaan 
asiakas ei halua osallistua. 

Pyöröovesta ulos -hankkeen muun toiminnan ohella on 
luotu Rikoksista irti -verkosto, joka koostuu rikollisuudesta 
onnistuneesti irtaantuneista henkilöistä ja heitä tukevista ta-
hoista ympäri Suomen. Matti Mearsin jo kauan ennen han-
ketta esittämä kysymys, missä kaikki todella eteenpäin men-
neet esimerkit ovat, on innoittanut koko verkoston syntyä. 

Vapautuvien vankien tilanteesta ja muista Pyöröovesta ulos 
-hankkeen aiheista on tehty monenlaista tutkimusyhteistyö-
tä ja laadittu muun muassa opinnäytetöitä, joiden aineistoksi 
Mearsia on haastateltu. Sininauhasäätiön viestinnän kanssa 
on tuotu esiin rikostaustaisten asiakkaiden kanssa toteutu-
neita hyviä käytänteitä. Työparimallia on käsitelty erilaisissa 
julkaisuissa.

Hankkeen aikana Mears on jatkanut vaikuttamisviestintää, 
oppilaitosyhteistyötä ja muuta ”keijoilua”. Kaikki tilaisuudet, 
seminaarit ja luennot, joihin hän on osallistunut, ovat olleet 
viemässä yhteistä asiaa eteenpäin. Olemme yhdessä koulut-
taneet kokemusasiantuntijoita ja ammattilaisia, ja yhdessä ja 
erikseen olemme olleet innovoimassa rikosseuraamusalan 
palveluita ja tulevia hankkeita.

myös paljon pohdittu asiakkaan historiaa ja taus-
taa ja pohdittu mikä sai ajautumaan rikollisuuteen. 
Kokemusasiantuntijan kokemuksia siviiliin pääsystä 
käytetty hyväksi keskustellessa realistisista odo-
tuksista siviilissä elämiseen ilman rikollisuutta.”

Asiakastyö ei välttämättä ole suoraviivaista. Esimerkin voi-
maa pystyy hyödyntämään erityisesti siten, että asiakkaat 
otetaan mukaan tasa-arvoisiin keskusteluihin, joissa koke-
musasiantuntija tuo esille näkemyksiään oman prosessin-
sa kautta. Näin asiakas ei koe, että häntä yritetään muuttaa 
väkisin. Asiakas näkee kokemusasiantuntijan avulla, kuinka 
vanhat arvot ovat kyseenalaistuneet ja muuttuneet tai kuin-
ka esimerkiksi yhteiskuntaan suhtautuminen voi vaihdella. 
Hyödynsimme tätä tekniikkaa muun muassa tilanteissa, jois-
sa asiakas ei usko työllistymisen olevan isojen velkojen vuok-
si kannattavaa. Erityisen hyvin tämä malli toimii silloin, kun 
paikalla on useampia kokemusasiantuntijoita, joiden näke-
mykset ja kokemukset täydentävät toisiaan. Toisinaan voi ha-
vaita, että asiakas hakee kokemusasiantuntijalta ymmärrystä 
ja tukea omalle näkemykselleen silloin, kun keskusteluun 
asiakkaan kanssa osallistuu ammattilainen ja kokemusasian-
tuntija.

Aina asiakkaat eivät ole aluksi edes ymmärtäneet, että työ-
paristamme toisella on omia kokemuksia rikollisuudesta. He 
ovatkin saattaneet antaa myöhemmin palautetta: ”Vau, antoi 
uskoa itselle, et mäkin pystyn!”

Kehittämistyö
Kehittämishankkeessa on lopulta kysymys kehittämistyöstä. 
Yksi keskeinen työparimalliin keskittymisen tavoite onkin 
ollut tuoda esille rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työs-
kentelyn erityispiirteitä. Työparimallin avulla on haluttu ja-
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työparimallin kehittäminen on kuitenkin aiempaa jäsenty-
neempää, ja malleja laaditaan eri organisaatioiden käyttöön 
jaettavaksi ja sovellettavaksi. Rikosseuraamusalalla vertais-
työntekijöitä on työskennellyt erilaisissa tehtävissä muun 
muassa päivätoimintakeskuksissa ja kohtaamispaikoissa. 
Vertaistyöntekijän työtehtävät ja rooli eroavat kuitenkin 
työparimallista, jota olemme kehittäneet Pyöröovesta ulos 
-hankkeen projektityöntekijöinä.

Olen jakanut kokemuksiani työparimallista myös muiden 
ammattilaisten kanssa, jotka ovat työskennelleet työparimal-
lilla. Olemme antaneet toisillemme vinkkejä toimivista työ-
tavoista ja saaneet uusia näkökulmia mallin kehittämiseen.

Kahden vuoden hanketyö on osoittanut työparimallin toi-
mivuuden. Uusien hankkeiden ideoinnissa lähtökohtana 
onkin ollut niiden toteuttaminen työparimallilla. Uskon, että 
rikosseuraamusalalla kehittämämme työmenetelmä vakiin-
tuu ajan myötä käyttöön laajemminkin sosiaalialalla. Meil-
lä on ollut erinomaiset lähtökohdat mallin kehittämiseen. 
Taustaorganisaatiomme Sininauhasäätiö on ollut alusta asti 
täysillä tukemassa työparimallin toteuttamista. Matti Mears 
on saanut alusta saakka vastuuta ja myös lunastanut sen täy-
sin. Koko Pyöröovesta ulos -hankkeen tiimi on ollut vahvasti 
mukana työssämme. Tiimi luotti mallin toteuttamisen mei-
dän vastuullemme ja on alusta saakka suhtautunut työhöm-
me innostuneesti ja ennakkoluulottomasti. 

Työparimme vahvuutena on ollut pitkä yhteinen historia asi-
akkaan ja työntekijän rooleissa. Tietämättämme aloitimme 
työparimallin kehittämisen jo vuosia sitten, kun pyysin Matti 
Mearsia edustamaan yhteisöhoito-ohjelmaamme erilaisissa 
tilaisuuksissa ja kehittämäänkin sitä. Samanlaiset arvot ja nä-
kemykset esimerkiksi päihdehoidon nykytilasta ovat tehneet 
hanketyöstä mielekästä. 

Työparimallin juurruttaminen  
ja levittäminen
Pyöröovesta ulos -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja toteut-
taa työparimalli rikostaustaisten kanssa tehtävään työhön. 
Tavoite saavutettiin, ja työparimallin hyvät vaikutukset on 
havaittu Sininauhasäätiössä. Rikostaustaisten kanssa tehtävä 
asumisen tukityö on otettu osaksi Sininauhasäätiön jalkau-
tuvan asumis- ja palveluohjaustyön Aimo-tiimin toimintaa. 
Työparimallin vakiinnuttaminen aloitettiin hyvissä ajoin, ja 
hankkeen viimeisen vuoden aikana työparimallin toiminta 
yhdistettiin vähitellen osaksi Aimo-tiimiä.

Matti Mears on työskennellyt koko Pyöröovesta ulos -hank-
keen ajan myös muiden hankkeen tiimiläisten, eli projekti-
päällikön, Lahden osahankkeen työntekijän ja Jyväskylän 
osahankkeen työntekijän kanssa. He ovat seuranneet läheltä 
mallin toteuttamista ja pystyvät hyödyntämään havaintojaan 
ja kokemuksiaan omissa organisaatioissaan tehtävässä kehit-
tämistyössä.

Hankkeen aikana olemme luennoineet työparimallista muun 
muassa Laurea-ammattikorkeakoulun Keijo-hankkeen seminaa-
reissa. Olemme näissä tilanteissa tuoneet esille kokemuksiamme 
työparimallista rikostaustaisten kanssa tehtävässä työssä. Semi-
naareihin on osallistunut alan ammattilaisia, opiskelijoita ja 
yhteistyökumppaneita. Työparimalli on ollut esillä myös hank-
keen omissa tilaisuuksissa, kuten väliarviointiseminaarissa.

Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen ja vakiinnuttami-
nen osaksi työtä on ollut jo pitkään nousussa sosiaalialalla. 
Työparimallia ei voi siis sanoa täysin uudeksi innovaatioksi, 
sillä esimerkiksi päihdepuolen organisaatioissa on käytän-
nössä tehty tämänkaltaista työtä aiemminkin. Tällä hetkel-
lä ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan muodostaman 
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Työparimallissa yhdistyy ammatillisuus ja sellainen koke-
mustieto, jota ammattilaisella ei koskaan voi olla. Hankkeen 
aikana on käynyt monta kertaa ilmi, että rikollisen alakulttuu-
rin ja sen lieveilmiöiden tuntemus on hyödyllistä erilaisissa 
sosiaalialan toimintaympäristöissä. Kokemusasiantuntijoille 
on tärkeää järjestää laadukas koulutus tehtävään. Heitä tulee 
tukea myös ammatillisten opintojen pariin, ne saattavat olla 
heille ensiarvoisen tärkeitä tulevaisuuden kannalta.

Myös asiakkaat ovat suhtautuneet työparimallilla toimimi-
seen positiivisesti. Parhaimmillaan asiakas saa ammatilli-
sen avun lisäksi esimerkin, josta oppia ja ammentaa toivoa 
omaan tilanteeseensa. 

Toimintamallin kehittämisen näkökulmasta pidimme haas-
teellisena työn mallintamista, koska työparimalli on aina 
niin paljon tekijöidensä näköinen. Huoli voi olla turha, sillä 
Matti Mearsin toteamukseen tiivistyvä työparimallin vah-
vuus on varmasti totta toistenkin kohdalla: ”Työparimalli on 
sitä, että käytämme molemmat omia vahvuuksiamme, ja ne 
täydentävät toisiaan.”

Vilma Talsin artikkeli on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 
4.0. Se on ilmestynyt ensimmäisen kerran osana Laurea-ammattikorkea-
koulun julkaisua Maailma tarvitsee Keijoja – Näkökulmia rikos- ja päihde-
taustaisten kokemusasiantuntijuudesta. Julkaisu on luettavissa osoitteessa 
https://www.theseus.fi/handle/10024/352504.
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Velat ovat  
rikollisuuden keskiössä

Miikka-Pekka Rautiainen

Pyöröovesta ulos -hankkeessa on pohdittu, mitkä tekijät 
vaikuttavat asiakkaiden asumiseen, rikosten tekemiseen ja 
yleiseen elämänhallintaan: miksi toiset onnistuvat elämän-
muutoksessa ja toiset eivät. Rikostaustaisten asiakkaiden 
ongelmat pyörivät pitkälti samojen aiheiden ympärillä: päih-
teet, asunnottomuus ja näihin liittyvä rikollisuus. Tästä huo-
limatta asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä. Emme pystyneet 
nimeämään muutamaa yhdistävää tekijää, joiden avulla on-
nistua jokaisen kanssa. Esimerkiksi häätöihin tai epäonnistu-
neeseen asumiseen sekä jatkuvaan rikollisuuteen vaikuttavat 
tekijät ovat hankkeesta saatujen kokemusten perusteella aina 
yksilöllisiä.

Kun keskustelimme hankkeen asiakkaiden kanssa ja kävim-
me läpi hankkeen aikana kerättyä tietoa, velat ja raha nou-
sivat jatkuvasti esiin yhtenä rikollisuuteen liittyvänä tausta-
tekijänä. Velat voivat olla sekä virallisia että epävirallisia 
velkoja. Viralliset velat ovat ulosottoviranomaisille ja muille 
vastaaville tahoille syntyneitä velkoja. Epäviralliset velat ovat 
osa rikollisen elämän arkea.
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Rikollisen elämän lopettaminen ei välttämättä motivoi, kun 
on tiedossa, että maksettavana on isot velat, lopettaa rikokset 
tai ei. Virallisten, ulosottoviranomaisten perimien velkojen 
lisäksi rikolliseen maailmaan kuuluu myös kolikon nurjempi 
puoli, epäviralliset velat, joista puhutaan myös vaikuttavina 
velkoina.

”Kaikki rikollisuus pyörii tosi monella tasolla veloilla ja vel-
kojen ympärillä. Velat ovat tapa hankkia valtaa. Esimerkiksi 
huumeiden myynnissä ja muussa rikollisessa toiminnassa 
veloilla saa ihmisiä tekemään asioita, ja monet asiat hoituvat 
velkojen kautta”, Mears kertoo.

Rikollispiireissä velkoja voidaan ostaa, myydä, lainata, vaih-
taa, välittää eteenpäin – ja pyörittää vielä tätäkin koko kuvio-
ta veloilla. Perimisellä on velkaan perustuvassa järjestelmässä 
keskeinen rooli.

”Esimerkiksi vankilassa istuessa voi ostaa jonkun täysin tun-
temattoman ihmisen velat itselleen. Kun pääsee tuomion 
jälkeen siviiliin, lähdetään perimään ostettuja velkoja, joi-
hin on tietysti laitettu jo pienet korot päälle. Harvemmin  
näissä tilanteissa perijä tuntee tai on edes nähnyt velallista”, 
Mears kuvaa.

Vankilassa arki ja rikollinen toiminta pyörii velkojen kautta. 
Vankilassa rikollinen toiminta voi liittyä esimerkiksi huu-
meiden hankkimiseen ja myymiseen. Myös velkojen perintä 
on isossa roolissa. 

”Voi olla esimerkiksi niin, että tuomiota istuva saa toisessa 
vankilassa olevalta frendiltä kirjeellä yhteydenoton, että sinne 
sinun vankilaasi on tullut tällainen kaveri ja se on tälle yhtey-
denottajalle velkaa – käypä vähän juttelemassa”, Mears kertoo. 

Velkojen vaikutus rikolliseen elämään ja 
siitä irtautumiseen
Velat ja rahakysymykset liittyvät päihteiden ohella keskeises-
ti rikollisuuteen. Rikollispiireissä maailma pyörii rahan, vel-
kojen ja niiden perimisen ympärillä. Kokemusasiantuntija 
Matti Mears tietää, mistä rikollisuuteen liittyvissä virallisissa 
ja epävirallisissa veloissa on kyse ja minkälaiseen asemaan ne 
voivat ihmisen ajaa.

”Taisin olla juuri 18 vuotta täyttänyt, kun tuli ensimmäiset la-
put ulosottovirastosta. Summana oli kolmekymmentä tuhat-
ta euroa ja eräpäivänä luki vaan HETI. Kyllähän siinä putosi 
ihan tyystin yhteiskunnan kelkasta, kun niin nuorena monta 
ovea sulkeutui esimerkiksi luottotietojen menettämisen ta-
kia”, Mears kertoo. 

”Ajatuksen tasolla se oli aikalailla ’ihan sama’. Ei siinä paljon 
enää kiinnostanut, tuleeko velkaa lisää vai ei. Ja tulihan sitä 
– siinä rikollisessa elämäntavassa oltiin koko ajan jossain kä-
räjäsalissa ja vastaavia lappuja tuli jatkuvasti”, hän jatkaa ja 
myöntää, ettei lopulta edes avannut ulosottoviranomaisilta 
tulleita kirjeitä.

Alkuperäinen kolmenkymmenen tuhannen euron korvaus-
velvoite tuli törkeästä petoksesta ja huumausainerikoksista, 
vaikka Matti Mearsille itselleen laskennallisista rikoshyö-
dyistä ei jäänyt penniäkään: kaikki raha meni päihteisiin ja 
rikolliseen elämään. 

”Ei niitä virallisia velkoja tai korvauksia mietitä siinä rikolli-
sessa elämänvaiheessa millään tasolla. Mutta sitten kun sieltä 
yritetään ponnistaa takaisin yhteiskuntaan, nekin ovat edessä 
ja hoidettavana.”
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Velkoja myydään ja vaihdellaan esimerkiksi siksi, ettei niitä 
ole itse saatu perittyä tai ei jakseta periä itse. 

”Monesti on aika monta eri kuviota tulilla, eikä välttämättä 
edes muista, kuka tai mistä on itselle velkaa ja vastaavasti ke-
nelle itse on velkaa. On helpompi vain myydä velat pois, jos 
siihen on mahdollisuus”, Mears kuvailee ja muistuttaa, ettei 
korkoja mielivaltaisuudesta huolimatta voi määritellä aivan 
miten haluaa.

”Ei veloille voi laittaa täysin järjettömiä korkoja, kun ei po-
rukka vaan yksinkertaisesti pysty maksamaan. Onhan se toi-
minnan kannalta järjetöntä, jos homma menee överiksi. Ei 
kukaan esimerkiksi siitä tonnin velasta tee kymppitonnia, tai 
ei sellaista ainakaan kukaan maksa.”

Yksi tapa päästä ”parempiin piireihin” tai vankilassa hyviin 
väleihin jonkun parempana pidetyn ryhmittymän kanssa on 
käydä perimässä jonkun velat ilmaiseksi. Perintätoimiin liit-
tyy pelkoa ja ne voivat olla väkivaltaisiakin.

”Joskus voi olla raakaakin väkivaltaa, mutta yleensä hyvä 
velanperijä hoitaa hommat menemällä paikalle ja keskuste-
lemalla. Mutta selvää on, että hänen historiassaan pitää olla 
todella raakaa väkivaltaa ja ihmisten pitää tietää se, silloin 
homma hoituu. Ei ketään tarvitse hakata tai katkoa sormia, 
kun jengi luulee tai tietää, että siihenkin on valmius, mikä-
li hommat eivät hoidu. Pelko ja väkivalta on aika keskeinen 
asia, veloissa ja koko rikollisessa maailmassa”, Mears kertoo.

Pyöröovesta ulos -hankkeessa kohdattiin surullisiakin esi-
merkkejä siitä, miten perittävät velat vaikuttavat siviilissä 
vielä sittenkin, kun rikollisuudesta on jo irtauduttu. Matti 
Mears muistaa tapauksen, jossa rikollisesta maailmasta jo ir-
tautunut henkilö ei ollut enää kuukausiin asunut osoitteessa, 
joka oli perijöiden tiedossa.

”Velkojen kautta voi tulla hoidettavaksi palveluksia. Jos ha-
luaa viedä vankilasta siviiliin jotain laitonta viestiä, jota ei voi 
hoitaa kirjeitse tai puhelimitse, vapautuvalle vangille järjes-
tetään kirje tai viesti mukaan toimitettavaksi siviiliin. Tai jos 
joku vapautumassa oleva on sulle velkaa vankilassa, sille voi 
antaa osoitteen ja sanoa, että tuolta saat puoli kiloa piriä, käy 
hakemassa ja ala myymään. Sitten määrittelet, minkä verran 
se voi pitää tuloista itsellään ja minkä verran pitää toimittaa 
sinulle, kun vapaudut. Sillä olisi se velka kuitattu.”

Mearsin näkemys on, että oli rikollinen vankilassa tai sivii-
lissä, hänellä on hyvä tilanne, jos hänelle ollaan rikollisessa 
maailmassa paljon velkaa. Rikolliseen elämään liittyvät pal-
velukset hoidetaan loppujen lopuksi velkojen kautta.

Veloissa ei ole kyse pelkästään rahasta. Varsinkin, jos varoja 
on riittävästi peruselämään ja kenties päihteisiin, velkaku-
vioita käytetään enemmän valta-asetelman rakentamisen ja 
rikollisten palveluksien apuvälineenä.

”Tottakai rahaa pitää olla, ja on se rikollisuudessakin status-
kysymys. Toisaalta rikollisuus, rikosten tekeminen ja rikolli-
set arvot ajaa sitä koko toimintaa. Esimerkiksi vankilassa ei 
juurikaan tarvitse rahaa: jos on tarpeeksi korkealla hierar-
kiassa, silloin mikään ei maksa mitään”, Matti Mears kertoo.

Velkojen korot ja periminen ovat mielivaltaisia.

”Ainut sana, joka sitä kuvaa, on mielivaltaisuus. Toki korois-
sa ja perimisessä on jotain perusjuttuja ja ’standardeja’, mut-
ta loppupeleissä kaikki riippuu perijän ja perittävän päivän 
kunnosta ja fiiliksestä. Varsinkin kun velkoja aletaan vaih-
telemaan ja myymään, homma lähtee helposti käsistä. Ei-
hän kukaan osta tonnin velkaa ja käy perimässä sitä tonnia. 
Siihen laitetaan itse korot päälle: olet maksanut tonnin, voit 
periä kaksi.”
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”Sieltä oli menty jälkikäteen perimään velkoja ja murtaudut-
tu keskellä yötä ovesta sisään. Aikamoinen yllätys silloiselle 
vuokralaiselle, kun tuntematon joukko päihtyneitä linna-
kundeja tuli tivaamaan velkarahaa, joka kuului jollekin en-
tiselle vuokralaiselle.”

Matti Mears huomauttaa, että rikostaustaisten kanssa työs-
kenneltäessä viranomaiskentässä unohtuu helposti se, että 
epäviralliset rikollisen maailman velat nousevat lähtökohtai-
sesti aina virallisten velkojen edelle. Vuokranmaksu on vai-
keaa, jos hoidettavana on parin kuukauden vuokran verran 
rikollisen maailman velkaa. 
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Pyöröovesta ulos Lahti  
– Kun asunnosta tulee koti

Miikka-Pekka Rautiainen ja Jorma Mäkelä

Päijät-Hämeen alueella toiminut Lahden Pyöröovesta ulos 
-osahanke painottui uusien asumisratkaisujen kehittämiseen 
ja vapautuvien vankien vapaa-ajan toimintojen pilotointiin 
ja kehittämiseen. Tärkeäksi osaksi Lahden osahanketta muo-
dostuivat asiakkaiden uusintarikollisuuden vähentämiseen 
liittyvät toiminnot ja työskentely rikollisen identiteetin ja sen 
muuttamisen parissa.

Lahdessa tavoitettiin vuosina 2018–2021 noin 60 asiakasta. 
Keskustelimme Lahden osahankkeen projektityöntekijän 
Jorma Mäkelän kanssa hankkeen alueellisesta työstä ja rikol-
lisen identiteettiin liittyvistä kysymyksistä.

Asunto uudelta paikkakunnalta voi  
auttaa rikoksettomaan elämään
Lahdessa hanke esiteltiin kunnalle, asumisen palveluntuot-
tajille ja muille suunnitelluille yhteistyökumppaneille, minkä 
myötä tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi muodostuivat erityi-
sesti Lahden Talot, Y-säätiö ja yksityiset vuokran antajat.

Alusta asti suunnitelmana oli kehittää rikostaustaisten asut-
tamista niin sanotulla välivuokrausmallilla, jossa päävuok-
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”Tätä myös selkeästi arvostettiin asiakkaiden keskuudessa. 
Meillä oli Lahdessa hyvä mahdollisuus toimia tällä tavalla, 
sillä meillä saattoi olla vapaana pari, kolme välivuokraus-
asuntoa, joista oli mahdollista valita.”

Pyöröovesta ulos -hankkeen suunnitteluvaiheessa pyrki-
myksenä olikin tämänkaltainen toimintamahdollisuus, sillä 
tilastojen ja kokemuksen valossa tiedettiin, että Lahdessa 
ja Päijät-Hämeen alueella on vapaita asuntoja, eikä asunto-
markkina ole niin tukossa kuin Helsingissä tai muualla pää-
kaupunkiseudulla.

”Hankkeen ajatuksena oli suunnitelmallisesti tukea niin sa-
nottua paikkakunnan vaihtoa, jossa tarjotaan esimerkiksi 
Helsinkiin vapautuvalle vangille vuosien asuntojonon si-
jaan asunto Lahdesta. Ajatuksena oli tarjota välitön ratkaisu 
asunnottomuuteen, ja samalla vaikuttaa siihen, että elämän-
tapaansa muuttava vapautuva vanki pääsee aloittamaan puh-
taalta pöydältä uudella paikkakunnalla. Tällöin voi jättää esi-
merkiksi päihteitä käyttävät kaveriporukat ja rikokset taakse 
ja lähteä tätä kautta rakentamaan rikoksetonta elämää”, Jor-
ma Mäkelä huomauttaa.

Tällaista mallia pilotoitiin suunnitelmallisesti hankkeen alus-
sa, ja pääkaupunkiseudulta ja Jyväskylästä vapautuville jär-
jestettiin tukiasunto Lahdesta. Toiminta ei aina onnistunut 
täysin suunnitellusti.

”Muutaman vapautuneen kohdalla asuttaminen onnistui. 
Useamman kohdalla asuttaminen ja paikkakunnan vaihto 
näin suunnitelmallisesti ei kuitenkaan onnistunut, ja asiak-
kaat palasivat takaisin lähtöpaikkakunnalle ja rikollisuuteen”, 
Mäkelä kertoo. 

Hankkeen myötä havaittiin, että jos rikollisuudesta irtau-

ralaisena toimii Lahden Sininauha ja asunto jälleenvuokra-
taan vapautuvalle vangille. Välivuokrausmallilla esimerkiksi 
luottotiedot menettänyt rikostaustainen asiakas saa asunnon 
henkilökohtaisista talousongelmista huolimatta.

”Meillä on todella paljon vapautuvia vankeja, jotka haluavat 
muuttaa elämäntapaansa ja laittaa elämää raiteilleen. Ongel-
mana on, että luottotiedoton vapautunut vanki ei ole mikään 
ihannevuokralainen vuokranantajan näkökulmasta”, Jorma 
Mäkelä kertoo. 

”Monesti henkilöhistoria vesittää muutoksen, ja niin kuin 
tiedämme, asunnottomana on vaikeaa lähteä korjaamaan 
elämäänsä. Se tie vie melkein poikkeuksetta takaisin vanki-
laan.”

Yhteistyörakenteet kunnan ja vuokranantajien kanssa saatiin 
järjestymään nopeasti. Ensimmäiset asiakkaat ohjautuivat 
hankkeen piiriin melkein heti sen aloitettua toiminnan Lah-
dessa. Hanke sai jo ensimmäisenä toimintavuotena monta 
välivuokrausasuntoa.

”Asuttaminen toteutettiin niin, että hankkeeseen tulevat 
asiakkaat haastateltiin vankilassa jo ennen vapautumista. 
Lähdimme yhdessä kartoittamaan kokonaistilannetta, ja py-
rimme huomioimaan kaikki asumiseen ja rikoksettomaan 
elämään vaikuttavat tekijät, esimerkiksi vapautuvan toiveen 
siitä, missä tuleva asunto sijaitsee ja minkä paikan asiakas ko-
kee turvalliseksi ja hyväksi olla ja elää”, Mäkelä kertoo.

Lahdessa vapautuvien vankien asuttaminen toteutettiin 
asunto ensin -mallilla. Esimerkiksi asuntoon ja sen sijaintiin 
liittyvien tekijöiden kokonaisvaltainen huomioiminen vai-
kuttaa merkittävästi siihen, onnistuuko vapautuminen, asu-
minen ja rikokseton elämä.
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Lahden osahankkeessa työskennelleelle Jorma Mäkelälle 
identiteettikysymys ja sen työstäminen asiakkaiden kanssa 
oli hyvin tärkeässä roolissa. Identiteetin muutokseen vaikut-
tavat tekijät aukesivat hänelle uudella tavalla.

”Jotenkin keskustelu ja ajatus identiteetin muutoksesta rea-
lisoitui käytäntöön, kun sitä päästiin työstämään hankkeen 
asiakkaiden kanssa. Olen työurani aikana yli 20 vuotta miet-
tinyt näitä asioita, ja nyt sen näki todella käytännössä rikolli-
suuteen liittyvässä työskentelyssä”, Mäkelä kertoo kokemuk-
sistaan.

”Tekijät, jotka vaikuttavat rikollisuuteen ja siihen johtavan 
identiteetin rakentumiseen, purkautumiseen ja muuttumi-
seen, kävivät hyvin selviksi hankkeen aikana. Käytännön 
työstä nämä näkökulmat jäivät voimakkaasti mieleen, ja ne 
varmasti kantavat omaa työtä eteenpäin vielä pitkään”, hän 
myöntää.

”Olen tehnyt jo pitkään töitä asumispalveluiden parissa. Olen 
ajatellut vankilasta vapautuvat vain yhtenä asiakasryhmänä, 
ja jotenkin automaattisesti mieltänyt rikollisuuden yksipuoli-
sesti niin, että ihmiset tekevät rikoksia, joista joutuvat oikeu-
tetusti vankilaan. Kuitenkin näiden hankkeessa kohtaamieni 
ihmisten kanssa työskennellessä kävi erittäin selväksi, että 
vain harvalla, jos kellään, rikollisuus ja siihen liittyvät elämän 
ja arjen ongelmat johtuvat omasta valinnasta”, Mäkelä sanoo. 
Monien vankilaan päätyneiden ihmisten kohtalot ovat ikä-
viä, surullisia ja väistämättömiäkin.

”Olosuhteet, joissa rikollinen identiteetti ja elämää ohjan-
nut toiminta on rakentunut… Samoissa olosuhteissa olisin 
varmaan itsekin päätynyt vankilaan ja siihen elämään, missä 
nämä ihmiset olivat.”

tuminen eli desistanssi on vielä kesken ja työskentely koko 
rikollisuuteen liittyvän identiteetin ja toiminnan kanssa 
vaiheessa, ei yksilön tilanteeseen pysty vaikuttamaan sillä, 
että muutetaan kotipaikkakuntaa pelkästään asunnon takia. 
Näissä tapauksissa ihmiset eivät sitoutuneet uuteen kotikun-
taan, vaan palasivat rikolliseen elämään, olivat asunto ja tuki 
kuinka hyviä ja suunniteltuja tahansa.

”Ne, joiden kohdalla paikkakunnan vaihto onnistui, olivat 
kaikki siinä kohtaa elämäänsä, että rikollisen identiteetin ja 
käytöksen muutosta oli jo tapahtunut ja halu muuttumiseen 
oli täysin aito ja lähtöisin itsestä”, Mäkelä painottaa.

Kokonaisuudessaan Lahden osahankkeen tavoitteet täyt-
tyivät asumisen osalta. Alueelle saatiin kehitettyä välivuok-
rausmalli, joka toimii edelleen hankkeen päätyttyä. Lahden 
Sininauhalla on käytössään 3–5 asuntoa, jotka on tarkoitet-
tu rikostaustaisten asuttamiseen. Toiminta on saanut hyvän 
vastaanoton myös Lahden kaupungilta.

Lahdessa huomattiin, että rikostaustaisten asuttaminen ja 
erityisesti uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävä toi-
minta ei onnistu keskitetyssä asumismuodossa. Myönteisiin 
tuloksiin päästiin hajasijoitetulla vuokra- asumisella. Sen 
kautta voidaan vaikuttaa rikollisuuteen ja sen lieveilmiöihin.

Rikokseton elämä edellyttää  
identiteetin muutosta
Lahden Pyöröovesta ulos -osahankkeessa työstettiin vapau-
tuvien vankien identiteettiin ja sen muutokseen liittyviä 
tekijöitä. Asumisen lisäksi Lahdessa järjestettiin muuta ri-
koksettomaan arkeen tukevaa toimintaa. Hankkeen aikana 
keskusteltiin paljon rikollisesta identiteetistä ja sen muutok-
sesta sekä desistanssista, eli rikollisuudesta irtautumisesta. 
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koistuneet asumispalvelujen tuottamiseen. Kehittelimme 
erilaisia asumismuotoja ja asumisen tukiratkaisuja erilaisille 
asiakkaille, joilla lähes poikkeuksetta oli niin sanottu huo-
no asumishistoria. Asiakkaiden taustat vaihtelivat, mutta 
yhdistäviä tekijöitä heidän taustoissaan oli niin paljon, että 
vuosien saatossa asiakkaista kasvoi yhtenäinen massa, jonka 
saattoi niputtaa muutamaan, ellei peräti yhteen kategoriaan: 
vailla vakinaista asuntoa olevat. Vähitellen asiakkaiden kas-
vot hävisivät ja persoonat sulautuivat mielessäni toisiinsa.

Asiakkaiden yksilöllisyys ja erityistarpeet hukkuivat jo ka-
tegorisoivaan kielenkäyttöön. Ajatteluni lokeroitui, kun 
kaikki piti saada mahtumaan hallittaviin kehyksiin. Palve-
lujen tuottamisesta tuli tasapäistävää. Palvelua saattoi kyllä 
kutsua tasapuoliseksi, mutta tasapuolisuudessaan se pilkkoi 
yksilöllisyyttä ja identiteettiä. Jokin palvelu tai toiminto sopi 
joillekin mutta ei todellakaan kaikille, ja harvoin sama asia 
auttoi pysyvään muutokseen kaikkien asiakkaiden elämässä. 
Asiakkaiden omaa vastuuta painotettiin ponnekkaasti, mutta 
unohdettiin, miten vastuuta itsestä voisi herätellä hyvillä ja 
yksilöä kunnioittavilla ratkaisuilla.

Asunnottomaksi vapautuminen  
käynnistää helposti kehän
Edellä kuvaamani tilanne koskee itseäni ja on oma koke-
mukseni. Koska johdin asumispalvelujen parissa toimivia 
järjestöjä, tartutin asenteen niihin organisaatioihin, joissa 
työskentelin. Näistä taustoista hyppäsin Pyöröovesta ulos 
-hankkeeseen kehittämään asunto ensin -periaatteella yksi-
löllisiä asumisen tukiratkaisuja lyhytaikaisista vankeusran-
gaistuksista kärsiville henkilöille.

Olin asuttanut vapautuvia vankeja ja ollut mukana järjeste-
lemässä asuntoja edustamieni järjestöjen kautta. Koskaan en 

Asunnon merkitys ihmisten omakuvalle on iso, puhumatta-
kaan siitä, kun asunnosta tulee koti. Ne eivät ole sama asia: 
asunto on vain raamit kodille. Koti rakennetaan ja kotia ar-
vostetaan. Nämä asumiseen ja kotiin liittyvät tekijät vaikut-
tavat ihmisen identiteetin ja rikollisen ajatusmaailman muu-
tokseen. Mäkelä muistuttaa, että tavallaan kaikki pysyvämpi 
muutos ihmisen elämässä edellyttää muutosta identiteetissä. 
Identiteetin muutosta edistäviä tekijöitä on rakennettava ja 
ylläpidettävä.

”Onhan se valtava kokemus, kun ymmärtää, että ensimmäis-
tä kertaa elämässä on esimerkiksi oma koti, josta haluaa pitää 
kiinni ja haluaa arvostaa.”

20 vuotta asumispalveluja –  
työntekijän identiteetin muutos
Jorma Mäkelä
Ammatillinen identiteetti muodostuu käsityksistä itsestä 
suhteessa työhön ja ammattiin. Se rakentuu jatkuvasti uu-
den oppimisen kautta ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Oma ammatillinen tarina vakiintuu ja rikastuu vuosien ko-
kemuksen myötä. Työ ja siinä koettavat haasteet mahdollis-
tavat myös jatkuvan muutoksen ammatillisessa identiteetissä. 
Kerran sementoitua ammatti-identiteettiä ei liene olemassa-
kaan, se on jatkuvaa muutosta ja uudelleen rakentumista. 
Voiko halu takertua omaan ammatilliseen identiteettiin olla 
este muutokselle, joka olisi välttämätön uusien ammatillisten 
haasteiden ja mahdollisuuksien edessä?

Tämä on kuvaus yhden ihmisen muutoksesta, jossa työ, pa-
luu juurille käytännön asiakastyöhön, muutti ajattelua. Ei ole 
liioiteltua sanoa, että työ muutti myös identiteettiä.

Johdin järjestöjä vuosien ajan. Johtamani järjestöt olivat eri-
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oli se, miten ihmistä voi auttaa vankila-ajan jälkeen. Tässä 
asunnon järjestäminen oli prioriteetti numero yksi. Ilman 
sitä kaikki muu olisi lähes turhaa. Ihmiselle on järjestettävä 
asunto, josta voi tulla hänelle koti.

Koti auttaa pitämään kiinni  
omista rajoista
Kämppiä tulee ja menee, mutta kodin menettäminen on 
kuin menettäisi osan minuudestaan, sanoi eräs vapautu-
nut vanki. Oman asunnon tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. 
Tunsin tutkimuksia, joissa korostettiin asunnon tärkeyttä 
itsetunnon ja positiivisen minäkuvan perustana. Kun asun-
to muuttuu kodiksi, omaksi paikaksi, reviiriksi, joka suo-
jaa ihmistä, se auttaa myös pitämään kiinni omista rajoista  
sosiaalisessa elämässä.

Jokaisella haastattelemallani vapautuvalla vangilla oli haave 
omasta kodista. Ymmärsin sen olevan yhtä paljon metafyy-
sinen kuin fyysinenkin tila tai paikka. Kodiksi muuttuva 
asunto edustaa maailmassa paikkaa, jota ei ehkä koskaan ole 
vielä löytynyt. Sillä ei oikeastaan ollut niinkään väliä, oliko 
asunnon saaminen ja sen kodiksi muuttaminen vain pelkkää 
toiveajattelua, koska se ei poistanut oman kodin merkitystä 
ihmisen ajattelussa. Tämä piti paikkansa myös niiden osalta, 
jotka olivat kasvaneet hyvin risaisissa olosuhteissa ja käytän-
nössä lähes ilman kotia. Heilläkin oli mielessään kuva kodis-
ta, jonne he kaipasivat ja jonka halusivat rakentaa.

Tämä voi toki olla asunto ensin -periaatteen puolustuspuhet-
ta, mutta minulle se on paljon enemmän, sillä oman asunnon 
merkityksen ymmärtäminen muutoksen perustana tai jopa 
mahdollistajana vaikutti minuun ratkaisevasti. Ymmärsin 
toki asunnon merkityksen ihmiselle, mutta olin ollut taipu-
vainen ajattelemaan, että asunnon saa sitten kun on siihen 

kuitenkaan ollut perehtynyt vapautuvien vankien mahdolli-
siin erityistarpeisiin.

Pyöröovesta ulos -hankkeessa ensimmäinen havaintoni oli, 
että lyhytaikaisia vankeusrangaistuksia suorittavat vapautu-
vat hyvin usein asunnottomiksi ja vielä niin, ettei vankilassa 
ehditä tehdä minkäänlaista asumissuunnitelmaa. Nämä ih-
miset ovat todella pyöröovivankeja: pian vapauduttuaan he 
palaavat takaisin vankilaan. Tämän tiedon ei olisi pitänyt 
yllättää minua millään tavalla, mutta melkoisena yllätykse-
nä se silti tuli. Ymmärsin, kuinka vähän todella tiesin rikos-
taustaisten elämästä ja vankeinhoidon politiikasta Suomessa. 
Vaikka päihteet ja rikollisuus nivoutuvatkin usein yhteen, on 
vankilatausta vielä suurempi stigma kuin päihdetausta.

Asunnottomaksi vapautuminen kuulosti epäonnistumisen 
kehältä, jossa yksi asia johtaa toiseen, kunnes seuraavan 
kerran pyöröovi taas pyörähtää ja kaikki alkaa alusta. Mi-
ten rikoskierteen voisi edes kuvitella katkeavan asunnotto-
mana? Oikeus omaan asuntoon oli kyllä iskulause, jota olin 
toistellut usein eri yhteyksissä. Mutta keitä se koski? Keillä 
on oikeus omaan asuntoon? Mikä on yksilön vastuu omasta 
tilanteestaan ja kuinka usein oikeus omaan asuntoon voi to-
teutua, jos henkilö toistuvasti joutuu asunnottomaksi omien 
valintojensa takia?

Henkilökohtaiset tapaamiset ja keskustelut vapautuvien 
kanssa jo vankeusaikana muuttivat ajatuksiani. Jokaisella oli 
kertomus omasta elämästään ja jokaisen tarinan kuuntelin. 
Sitä on mahdotonta sanoa, kuinka paljon niissä oli totta ja 
kuinka paljon totuuksiksi muuttuneita valheita, mutta oliko 
se edes tarpeenkaan. Valheetkin kertovat jotain totta ihmi-
sestä. Minulle kävi kuitenkin ilmeiseksi, että vastuukysymys-
ten pallottelu oli turhaa. Ainoa ajatus, johon kannatti tarttua 
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valmis: asunnon järjestämistä kannatti mielestäni miettiä 
vasta sitten, kun asiakas oli ensin käynyt läpi riittävän kun-
toutusprosessin ja osoittanut kykyä asua itsenäisesti.

Pyöröovesta ulos -hankkeen myötä ajatteluni kääntyi prag-
maattiseen suuntaan: vapautuvalle vangille kannattaa järjes-
tää asunto, koska ilman asuntoa on lähes mahdotonta edes 
yrittää rikoksetonta elämää, identiteetin muutoksesta puhu-
mattakaan.

Monet tukitoimet ja toimiva verkosto ovat vapautuvalle 
vangille tärkeitä, mutta ilman omaa asuntoa niiden hyö-
ty on mini maalinen. Selvää on, että osa ei pysty kaikista 
tuki toimista huolimatta pitämään asuntoa, katkaisemaan 
rikoskier rettä ja löytämään itselleen sellaista tapaa olla  
olemassa, jota ei määrit tele rikollisuus. Koskaan ei kuiten-
kaan voi tietää, milloin ja kenen kohdalla oma asunto on 
muutoksen katalyytti.
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Pyöröovesta ulos Jyväskylä  
– Asunto ensin

Hanna-Riikka Alasippola

Jyväskylässä alkoi syksyllä 2016 asunto ensin -periaatteen 
mukaisen asumisen pilotointi. Toiminta aloitettiin Jyväsky-
län Katulähetyksen ylläpitämässä pienkerrostalossa, Köhni-
össä sijaitsevassa lähiössä. Aluksi vastassa oli paljon haastei-
ta, vaikka malli oli jo tuttu ja siitä oli myönteisiä kokemuksia 
eri paikkakunnilla. Paikallisia haasteita nousi toimintaympä-
ristöstä sekä yhdistyksestä ja joidenkin työntekijöiden suh-
tautumisesta asunto ensin -malliin.

Maaliskuussa 2018 Jyväskylässä alkaneen Pyöröovesta ulos 
-osahankkeen tavoitteena oli jatkaa asunto ensin -mallin 
kehittämistä ja tukemista. Hankkeen puitteissa pyrittiin ke-
hittämään Jyväskylän alueella jo tehtyä asumisen tukityötä. 
Hanketyön painopiste oli asunto ensin -mallissa sekä nor-
maalissa hajasijoitetussa vuokra-asuntokannassa. Asumis-
malleja pyrittiin juurruttamaan osaksi Jyväskylän Katulähe-
tyksen ja muiden alueellisten toimijoiden työtä. Jyväskylässä 
välivuokrataan kahta hajasijoitettua tukiasuntoa rikostaus-
taisten asuttamiseen. Köhniössä sijaitseva asumisyksikkö on 
edelleen asunto ensin -mallin mukaisessa käytössä.

Asunto ensin -mallin mukaan asiakkaat saivat omaan asun-
toon huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen. Talon 
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työskentelemään asunto ensin -mallin mukaan. Heillä oli 
ymmärrys ja halu toimia laadukkaasti seuraten periaatetta, 
jossa asiakas on aina keskiössä. 

Joidenkin asumisyksikön asukkaiden kohdalla asunto ensin 
-mallinen ratkaisu oli ainoa vaihtoehto asumisen turvaami-
seen. Taustalla saattoi olla porttikielto ensisuojan palveluihin 
tai pääsy muihin tuetun asumisen mahdollisuuksiin ei onnis-
tunut päihteiden käytön vuoksi. Joissakin tapauksissa asun-
non saaminen asumisyksiköstä vaikutti niin, että henkilön 
päihteidenkäyttö ja rikosten tekeminen väheni. Osa ei tehnyt 
uusia rikoksia asumisen aikana. Asumisyksikössä asumisen 
aikana asiakas saattoi päästä elämässä eteenpäin ja muuttaa 
joko omaan asuntoon tai sellaiseen asuntoon, jossa tuettiin 
päihteettömyyttä.

Työn taustalla vaikutti ajatus, että asiakkaan rikkinäisen asu-
mishistorian vaikutuksia hänen kokemuksiinsa ja ajatuksiin-
sa voidaan muuttaa. Nyt oli tarjolla uusi alku ja uusi mah-
dollisuus. Koska tiimin työote oli asiakaslähtöinen, asiakkaat 
kokivat, että työntekijöitä oli helppo ja turvallinen lähestyä. 
Työntekijät puolestaan kokivat, että asukkaat olivat tavoitet-
tavissa. Hakeutuminen työntekijän luo oli osa arkipäivän ru-
tiinia ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. 

Köhniön sokeripalatalossa on käytävillä, yhteisessä tilassa 
ja piha-alueella kameravalvonta, jonka myös asukkaat koki-
vat lisäävän turvallisuutta. Kameravalvontaa ei pidetty kyt-
täämisenä. Kun Jyväskylän Pyöröovesta ulos -osahankkeen 
toimintaa alettiin suunnitella, halusin pysyä ajatuksessa, että 
oma koti, itsenäisyys ja yksityisyys kuuluvat asumisyksikön 
asukkaan elämään. Asumisen lähtökohtana oli niin sanottu 
”normaali asuminen”, jossa asiakkaalla on oma ovi, oma koti 
ja vastuu omasta asunnosta. Tämän vuoksi työntekijät pyrki-

järjestyssäännöt muodostivat säännöt asumiselle. Köhniön 
kiinteistö on suhteellisen pieni, 12 yksiötä käsittävä talo. 
Kiinteistö oli kehnossa kunnossa, ja ympäristöä leimasi epä-
siisteys. Asiakkaiden keskuudessa talo kulki muotonsa vuok-
si nimellä sokeripala.

Köhniön asumisyksikön asukkailla oli elämässään rikostaus-
taisuutta ja erilaisia asumisen haasteita. Toimintaani rikos-
taustaisen asiakkaan kanssa kuuluu periaate, että kaikenlaisia 
asioita voi ottaa puheeksi. Myös rikoksiin liittyvistä asioita 
voi keskustella. Mielestäni tällainen lähestymistapa ei ollut 
ominainen paikallisessa asumispalvelutyössä Jyväskylässä.

Rikosten ja rikollisen elämäntavan puheeksi ottaminen voi 
tuntua vaikealta. Jos käytössä on erilaisia lomakkeita muun 
muassa asumiseen ja talouteen liittyvien kysymysten pu-
heeksi ottamisen tueksi, olisiko myös rikoksista puhuminen 
helpompaa lomakkeen kautta?

Asiakas on työn keskiössä –  
Asumisyksiköstä eteenpäin
Toisinaan käsitteet ”asunto ensin” ja ”päihteet salliva asumi-
nen” sekoitetaan keskenään. ”Asunto ensin” -ajatus tulee 
asunnottomuustyön toimintamallista, jossa ajatellaan, että 
oma koti tarjoaa parhaan lähtökohdan elämän kuntoon saa-
miselle. Myös vaikeista päihde- tai mielenterveysongelmista 
kärsivä voi pärjätä tavallisessa vuokra-asunnossa, jos hän saa 
asumiseensa oikeanlaista tukea. Päihteet sallivalla asumisel-
la tarkoitetaan esimerkiksi tuetun asumisen muotoa, jossa 
päihteidenkäyttö on sallittua ja asumisen jatkuminen ei pe-
rustu päihteettömyyteen tai vaadi muutosta päihteidenkäyt-
töön. Jyväskylän asumistukitoiminnassa käsitteet aiheuttivat 
jonkin verran epätietoisuutta ja sekaannusta. Köhniön asu-
misyksikössä toimi tiimi, jonka työntekijät olivat sitoutuneet 
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tukeviin toimintoihin. Asiakkaalle täytyy vaatia palveluja, 
jotka hänelle kuuluvat. 

”Itsestään huolehtiminen ja oma hyvinvointi  
asunnon myötä parantui tai siihen on alettu 
kiinnittää huomiota. Myös palveluihin 
kiinnittyminen parantui, asiakkailla hakeutuminen 
perusterveydenhuollon ja päihdepalveluihin lisääntyi 
työntekijän kulkiessa rinnalla.” – Työntekijä 

Jyväskylän kokemusten perustella pieni asunto ensin -yhtei-
sö toimii. Asuntojen ja yhteisten tilojen kuntoon ja siistey-
teen kannattaa panostaa, sillä yleinen viihtyvyys lisää merkit-
tävästi myönteistä suhtautumista asumiseen. 

Joissakin tapauksissa asunto kalustettiin ennen asiakaan va-
pautumista tai muuttoa kadulta omaan asuntoon. Vaikutus 
asiakkaan kokemukseen oli merkittävä: hän koki itsensä tär-
keäksi, koska asuntoa oli laitettu häntä varten. Eräs asiakas 
totesikin: ”Minua on odotettu.”

”Mulla on normaali koti” – Asuminen  
hajasijoitetussa asuntokannassa
Pyöröovesta ulos -hankkeen aikana Köhniön asumisyksikön 
lisäksi asuttamistyötä tehtiin myös hajasijoitetuissa vuokra- 
asunnoissa. Välivuokrauksen kautta järjestettävään tavalli-
seen vuokra-asuntoon päässeet asukkaat saivat Jyväskylässä 
oman vuokrasopimuksen joko yksityisen vuokran antaja-
kumppanuuden tai muun vuokrataloyhtiön kautta. Jyväs-
kylässä oli hankkeen aikana yksi Y-säätiön kautta järjes tetty 
välivuokrausasunto. Pyöröovesta ulos -hankkeessa luotiin 
vuokranantajakumppanuus, jonka kautta vapautuva, luotto-
tiedoton henkilö voi saada asunnon.

Ne asiakkaat, jotka pääsivät asumaan ”normaaliin ” hajasijoi-

vät työskentelemään virka-aikaan ja olemaan tavoitettavissa 
kello 8–16 välisenä aikana. Asukkaissa päätös virka-aikaan 
työskentelystä ei aiheuttanut kritiikkiä.

”Asukkaan itsemääräämisen kunnioittaminen ja 
osallisuuden vahvistaminen ovat ne arvot, joiden 
pohjalle toipumista tukevat palvelut rakentuvat.”  
– Työntekijä

”Saa itse päättää omasta kodista ja kukaan ei  
pakota muuttumaan, koska en mää pysty  
olemaan ilman päihteitä.” – Asiakas

Yksi työn tärkeimmistä tavoitteista oli vähentää päihteiden-
käytön haittoja. Päihteidenkäytöstä keskusteltiin avoimes-
ti ja asiakkaan kanssa voitiin esimerkiksi miettiä annoksen 
pienentämistä tai käytettävän aineen vaihtamista. Joidenkin 
asiakkaiden kohdalla muuttunut päihteidenkäyttö vaikutti 
suoraan tehtyihin rikoksiin. Rikoksia saatettiin tehdä vähem-
män tai rikoksen laatu muuttui. Tämän lisäksi asunto ensin 
-malli mahdollisti asumisen sille kohderyhmälle, joka ei olisi 
muuten onnistunut saamaan asuntoa alueen muista asumis-
palveluista. Joillain oli porttikielto myös ensisuojaan. Oma 
asunto takasi turvapaikan ja yösijan, jonka eteen ei tarvinnut 
enää ”työskennellä”, eli tehdä rikoksia. 

”On silleen hyvä, kun ei tarvii valehdella, 
paljon käyttää.” – Asiakas

Työntekijän osaamista ja ennakkoluulottomuutta ei voi si-
vuuttaa asumisen tukityössä riippumatta siitä, onko kyse 
tuetusta asumisesta vai hajasijoitetusta asumisesta. Työnteki-
jällä täytyy olla kyky arvioida asiakkaan muuttuvaa tilaa ja 
rohkeutta puuttua siihen. Työ on usein asiakkaan edunval-
vontatyötä, jossa tavoitteena on selkeyttää olemassa olevaa 
palvelujärjestelmää sekä saada asiakas kiinnittymään häntä 
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Asunto ensin -malli tarjoaa  
mahdollisuuden muutokselle
Miikka-Pekka Rautiainen
Keskustelimme hanketyöntekijä Hanna-Riikka Alasippolan 
kanssa Pyöröovesta ulos -hankkeesta ja sen toteutuksesta Jy-
väskylän alueella. Mitä Jyväskylässä saavutettiin?

Jyväskylän osahankkeessa keskityttiin erityisesti asunto en-
sin -mallin kehittämiseen, pilotoimiseen ja rakentamiseen 
rikostaustaisille asiakkaille. Rikostaustaisia asiakkaita sekä 
heidän asumiseen ja muihin palveluihin liittyviä erityistar-
peitaan ei ollut juurikaan aikaisemmin huomioitu alueellisis-
sa sosiaalipalveluissa. 

Asunto ensin -mallin kehittämisen ja työotteen kautta pyrit-
tiin vaikuttamaan koko Pyöröovesta ulos -hankkeen pääta-
voitteeseen eli uusintarikollisuuden vähentämiseen. Lisäksi 
Jyväskylässä avattiin hankkeen myötä palvelukeskus rikos-
taustaisille ja pilotoitiin Siltana siviiliin -toimintoa.

”Yhtenä tavoitteena meillä oli matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikan, ei päihteettömyyttä vaativan yhteisen olohuo-
neen perustaminen Jyväskylän keskustaan. Kohtaamispaikan 
oli tarkoitus palvella myös alueen rikostaustaisia asiakkaita”, 
Hanna-Riikka Alasippola kertoo.

Kehitystyön tuloksena Jyväskylään syntyikin palvelukeskus 
Hanska. Pyöröovesta ulos -hanke oli mukana palvelukeskuk-
sen käynnistämis- ja kehittämisvaiheessa, mutta Hanskan 
toiminta jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Jy-
väskylän kaupunki ylläpitää Hanskan palveluja.

Hanna-Riikka Alasippolan mielestä asunto ensin -malli on 
pohjimmiltaan sitä, että ihminen on oman elämänsä asiantun-
tija ja tekee omaan elämäänsä koskevat päätökset ja valinnat. 

tettuun asuntokantaan, suhtautuivat asumiseen sitoutuneesti 
ja kokivat saaneensa vapauden vaikuttaa omaan elämäänsä ja 
asunnon valintaan. Moni heistä pelkäsi joutuvansa asumis-
yksikköön, jossa ympärillä olisi tuttuja ongelmia. Näissä ti-
lanteissa on mietittävä vertaisuuden näkökulmaa: onko ver-
taisuus aina hyvästä? 

Työntekijältä tarvitaan ammatillista osaamista asumiseen 
liittyvien erityispiirteiden hahmottamiseksi eri tilanteissa. 
Työntekijällä on oltava riittävästi kokemusta ja ymmärrystä 
nähdä ihminen oman elämänsä asiantuntijana.

Työntekijältä tarvitaan ymmärrystä identiteettiin liittyvästä 
työskentelystä, kun asiakkaalla on motivaatio muutokseen. 
Tarvitaan aikaa, kykyä kuunnella ja olla läsnä sekä tietoa, 
mihin ihminen ohjataan saamaan apua. Erityisesti tarvitaan 
palveluneuvonnan osaamista ja vertaistoiminnan eri muoto-
jen tuntemusta. Vertaistuen vähäisyys tulee usein esille asiak-
kaiden ja ammattilaisten välisissä keskusteluissa.

Suurimmat haasteet asiakkaiden elämässä liittyivät mielestä-
ni vertaistuen puutteeseen ja siihen, ettei tarjolla ollut riittä-
västi toimintaa, johon olisi voinut osallistua matalalla kyn-
nyksellä. 

Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus omaan elämäänsä, vaik-
ka työntekijä tietäisikin päihteidenkäytön vaikuttavan hai-
tallisesti hänen elämäänsä. Työntekijät tarjoavat tuen, kun 
sen hetki on. Asunto ensin -malli tarjoaa pohjan asiakkaan 
mahdollisuuksille parantaa elämänlaatuaan ja omaa hyvin-
vointiaan. Tavoitteena on tavallinen ja riittävä arki, jossa 
asunnon lisäksi turvataan ihmisen osallisuus ja osallisuus 
yhteiskuntaan.
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mis- ja muiden palveluiden ulkopuolelle esimerkiksi vanki-
lasta vapautuessaan. Asunto ensin -mallissakin on vielä kehi-
tettävää”, Alasippola huomauttaa. 

”Etenkin yksikkömuotoisessa asumisessa ihmisen valinnan-
vapaus ja todellinen asunto ensin -malli on vielä sellaisessa 
vaiheessa, että työtä on tehtävänä. Kaikissa asumismuodoissa 
ei vielä täysin tunnisteta esimerkiksi rikostaustaisten tai vah-
vasti päihteitä käyttävien erityistarpeita.”

Asunto ensin -mallin, rikostaustaisten kanssa tehtävän asu-
mistyön ja palvelukeskus Hanskan lisäksi Jyväskylän Pyö-
röovesta ulos -osahankkeessa pilotoitiin Siltana siviiliin 
-toimintoa.

Siltana siviiliin on palvelukokonaisuus, jossa Pyöröovesta 
ulos -hankkeen työntekijä kävi säännöllisesti kuukausittain 
Laukaan avovankilassa tapaamassa siellä tuomiotaan suorit-
tavia ja valmistelemassa heidän tulevaa vapautumistaan ja 
asumiskuvioitaan.

”Siltana siviiliin -toiminnan kautta kohdattiin kuukausittain 
5–10 vapautuvaa asiakasta. Toiminnan tuloksellisuudesta 
kertoo aika hyvin se, että kaikki toiminnan aikana asunto-
asiaansa selvittämään tulleet myöskin saivat asunnon”, Han-
na-Riikka Alasippola kertoo.

”Kävimme katsomassa asuntoja ja tekemässä vuokrasopi-
muksia yhdessä. Vapautumisen tai koevapauden alkamisen 
jälkeen jatkoimme yhteistyötä ja tarjosimme asiakkaalle juu-
ri hänelle räätälöityä asumisen tukea. Varmistelimme asumi-
sen onnistumisen.”

Siltana siviiliin -toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jäl-
keen, ja Jyväskylän kaupungin sosiaaliohjaaja järjestää sään-
nöllisesti vastaavanlaista toimintaa Jyväskylän vankilassa.

”Minulla on kymmenien vuosien työn kautta saatu kokemus 
siitä, että asunto on ensimmäinen lähtökohta ja ponnahdus-
lauta, jonka kautta oman elämän suuntaa voi halutessaan läh-
teä muuttamaan ja rakentamaan uudelle pohjalle”, Alasippola 
sanoo.

”Valinnanvapaus on tärkeä. Jyväskylässä ja muuallakin 
on pitkään ollut asumiseen liittyen ongelmana se, että tie-
tyssä asemassa olevat ihmiset eivät voi valita, missä tai  
miten he asuvat. Jos asunnon saamiseen liittyy ajatus, että 
’otan tämän minkä saan, kun muuta ei ole’, tilanne ei ole  
vahvalla pohjalla.” 

Keskustelu asunto ensin -työn ympärillä liittyy paljolti päih-
teiden käyttöön ja siihen, saako asunnossa käyttää päihtei-
tä vai ei. Alasippola muistuttaa, että tämä ei kuitenkaan ole  
eikä sen pidä olla asunto ensin -työn tai siitä käytävän kes-
kustelun keskiössä. Asumisessa ja asumissosiaalisessa työssä 
tulee hänen mielestään aina muistaa myös haittoja vähentävä 
näkökulma. 

”Kun ihminen saa asiallisen ja hyvän asunnon, jonka hän ra-
kentaa itselleen kodiksi, kyse on myös ihmisarvosta. Se mah-
dollistaa ihmiselle muutoksen, jos hän sitä haluaa.”

Mutta millainen asunto ensin -mallin ja rikostaustaisten asu-
misen tulevaisuus on Jyväskylän alueella? Asumispalvelut 
ja hajasijoitetun asumisen tuki kilpailutettiin Jyväskylässä 
muutama vuosi sitten. Kilpailutus ei vastannut kaikkeen tar-
peeseen. Hankkeen päätyttyä Alasippolaan otettiin yhteyttä 
esimerkiksi vankiloista ja kysyttiin, mihin ihmiset saadaan, 
kun Pyörövesta ulos -hanke ei ole enää toiminnassa. 

”Meille on jäänyt käsitys, että niille kaikista motivoituneim-
mille ja esimerkiksi jo muutostyön aloittaneille ihmisille 
löytyy kyllä palveluja. Valtava porukka putoaa kuitenkin asu-
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Järjestökentän työ  
rikostaustaisten parissa

Miikka-Pekka Rautiainen

Pyöröovesta ulos -hanke toteutettiin neljän eri järjestön yh-
teistyönä. Hanke toi monesta näkökulmasta esiin järjestöläh-
töisen työn edut ja haasteet, ja sen edetessä kävi selväksi, että 
järjestölähtöistä työtä tarvitaan edelleen sosiaalityön ken-
tällä. Esimerkiksi juuri rikostaustaisten asiakkaiden parissa 
työskenneltäessä järjestökentälle ominainen joustavuus ja 
nopea reagointi on ensiarvoisen tärkeää.

Keskustelimme Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka 
Lundin kanssa järjestökentän tämänhetkisestä toiminnas-
ta ja työn tulevaisuuden näkymistä. Vaihdoimme ajatuksia 
myös järjestöjen rikostaustaisten kanssa tekemästä työstä. 

Järjestökentän toiminta on muutoksessa: järjestöjen rooli ja 
ennen muuta rahoitus saattaa muuttua sote-uudistuksen ja 
STEA-rahoitusuudistusten myötä. Millaisena Pekka Lund 
näkee järjestöjen roolin sosiaalityön toimintakentän koko-
naisuudessa nyt ja tulevaisuudessa?

Ketteryyttä ja luovuutta
Pekka Lund jaottelee järjestöjen toiminnan kolmeen katego-
riaan: palvelujen tuottamiseen, kansalaistoimintaan ja näi-
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den väliin jäävään järjestölähtöiseen auttamistyöhön. Jotkut 
järjestöt erikoistuvat johonkin näistä, esimerkiksi markkina-
lähtöisten palveluiden tuottamiseen tai vapaaehtoisuuden 
pohjalle rakentuvaan kansalaistoimintaan. Toisaalta monen 
järjestön toiminnassa on läsnä useampaa, jopa kaikkia kol-
mea toimintatapaa.

Järjestöistä puhuminen on vaikeaa ja usein harhaanjohtavaa, 
jos ei yksilöidä – tai edes ymmärretä – minkälaista toimintaa 
tarkoitetaan. On totta, että ”järjestöjä” yhdistää aatteellinen 
lähtökohta ja siitä kumpuava työote, mutta järjestöistä pu-
huttaessa on silti tärkeä ymmärtää myös eroja: suuri palvelu-
tuottajajärjestö toimii ammattimaisesti yrityksen tavoin,  
pieni vapaaehtoisjärjestö kanavoi kansalaisten aktiivisuutta 
ja osaamista auttamistyöhön, Lund sanoo.

”Järjestöjen palveluntuotanto perustuu siihen, että tuotetaan 
markkinalähtöisesti palveluja, ja niiden myynti ja tuottami-
nen riippuu siitä, miten palvelut hinnoitellaan, markkinoi-
daan ja tuotetaan. Myös kansalaistoiminta on suhteellisen 
yksiselitteistä: jatkossakin tulee olemaan vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa työtä ja aatteeseen perustuvaa toimintaa.”

Ainutlaatuista järjestöjen työssä on palveluiden ja kansalais-
toiminnan väliin jäävä alue, jota on alettu kutsua järjestöläh-
töiseksi auttamistyöksi. Järjestölähtöisessä auttamistyössä 
yhdistyvät ammatillisuus ja vapaaehtoisuus, joka usein voi 
olla vertaisuutta.

”Järjestölähtöinen auttamistyö on toimiva ratkaisu moniin 
muuten vaikeasti ratkaistaviin tilanteisiin; myös rikostaustai-
sen kohderyhmän auttamisen kannalta näkökulma on mer-
kittävä. Järjestölähtöisen auttamistyön piirissä tehdään jotain 
sellaista, jota ei voi sellaisenaan muotoilla palveluksi. Yhtääl-
tä toimintaan osallistuu ammattilaisten lisäksi vertaisia ja va-

paehtoisia. Toisaalta tarjottava tuki on pitkäkestoista ja vas-
taanottoaikoihin sitoutumatonta. Kolmanneksi kohderyhmä 
on haastava ja siksi palvelunäkökulmasta kannattamaton tai 
ainakin merkittäviä riskejä sisältävä. Järjestölähtöisen autta-
mistyön piirissä voidaan toimia joustavasti, kun ei toimita 
esimerkiksi vain tiettyjen asiakasmäärien tai ulkopuolelta 
tulevien tilauksien mukaan”, Lund luettelee.

Järjestölähtöinen auttamistyö edellyttää ketteryyttä ja luo-
vuutta, joka usein mainitaan puhuttaessa järjestöjen toi-
minnasta. Ketteryys ja luovuus edellyttävät myös riittävää 
autonomiaa: järjestön pitää voida reagoida havaittuihin ja 
todellisiin tarpeisiin ja kehittää työtä jatkuvasti. Ero viran-
omaistoimintaan tai tarkasti sopimuksissa säädeltyyn palve-
lutoimintaan on selvä.

Koronavuosi on hyvä esimerkki siitä, mitä viranomaistyö 
on. Viranomaisen tehtävä on tulkita lakeja ja toimia niiden  
mukaisesti.

”Varmasti moni AVIn virkamies on ollut näinä aikoina työs-
sään sitä mieltä, että eihän tässä ole järkeä. Mutta ei ole yk-
sittäisen virkamiehen tehtävä arvioida lain tai pykälien jär-
kevyyttä tai järjettömyyttä vaan toimia ja ohjeistaa lain ja 
pykälien mukaisesti”, Lund arvioi ja jatkaa:

”Järjestöt pystyvät toimimaan joustavammin. En tarkoita, 
että järjestöt ovat lain ulkopuolella, mutta osaltaan järjes-
töjen rooliin kuuluu vähintäänkin kyseenalaistaa asioita, 
jotka eivät toimi tai estävät vaikuttavan auttamisen, ja etsiä 
luovia tapoja auttaa muuttuvissa tilanteissa. Ei virkamies voi 
työroolissaan lähteä kyseenalaistamaan jonkin tietyn pykä-
län tai säädöksen järkevyyttä, mutta järjestö ja kansalais-
toiminta voi.”
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Apua ja edunvalvontaa yhteiskunnan 
katvealueilla
Järjestöjen roolissa yhdistyy ihmisten auttaminen ja samo-
jen ihmisten edunvalvonta. Palveluntuottajan ei ole helppo 
toimia edunvalvojana, koska sen tehtävä on tuottaa palvelua. 
Sen rooli perustuu eri vaatimuksille kuin järjestön rooli.

”Kun puhutaan järjestöjen tulevaisuudesta, rahoituksen tur-
vaamisesta ja toimintaedellytyksistä, ajattelen, että autono-
minen järjestökenttä on toimivan yhteiskunnan kannalta tär-
keä tekijä. Järjestöjen toiminnassa yhdistyy paitsi auttaminen 
ja kansalaistoiminta myös edunvalvonta, jonka keskeinen 
osa on turvata ja kehittää palveluja ja tukimuotoja järkevästi”, 
Pekka Lund sanoo.

Autonomista järjestösektoria tarvitaan, sillä se toimii peili-
nä ja kriittisenä kommentoijana julkiselle sektorille, laeille 
ja palvelujärjestelmälle. Kansalaisyhteiskunta on toimivan 
yhteiskunnan keskeinen osa. Puhuttaessa järjestöjen autono-
miasta ja sen turvaamisesta on muistettava, että autonomias-
sakin on tiettyjä haavoittuvuuksia ja ongelmia. Autonomia ei 
saa johtaa irrallisuuteen. 

”Järjestöjen autonomisessa roolissa on haasteensa. Jotkut 
päiväkeskustoiminnot ovat tästä hyvä esimerkki. Kun päi-
väkeskusten toiminnan mahdollistava erillisrahoitus tulee 
paikallisen julkisen rahoituksen ulkopuolelta ja niiden toi-
mintakenttä on itsenäinen, toiminnot eivät välttämättä inte-
groidu muuhun palvelujärjestelmään. Tämä ei ole toiminnan 
kohteena olevien ihmisryhmien etu”, Lund myöntää.

”Toiminta voi jäädä irralliseksi esimerkiksi kunnan muusta 
sosiaali- ja terveystoimesta. Kun omia toimintoja kehite-
tään itsenäisesti kunnan näkökulmasta ulkopuolisella rahal-

la, kunta ei välttämättä huomioi järjestökenttää paikallisen 
toiminnan kehittämisessä eikä sitoudu järjestön ja kunnan 
auttamisen yhdyspintojen rakentamiseen, vaikka tavoitetun 
kohderyhmän kannalta tämä olisi ehdottoman tärkeää ja vai-
kuttavaa”, Lund huomauttaa.

”Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että osa asiakkaista ul-
koistetaan kunnan palveluista järjestökentän toimintojen 
alle, eikä luontevaa polkua tai väylää eri toimintojen välille 
synny.”

Pekka Lundin mielestä erityisen vaikeassa elämäntilanteessa 
elävien ihmisten auttamistyön tulisi olla hyvin integroitunut-
ta: järjestöjen toiminnan pitäisi nivoutua vahvemmin mui-
den paikallisten toimijoiden ja etenkin sote-työstä vastaavan 
julkisen sektorin palveluiden kanssa. Pyöröovesta ulos -han-
ke painiskeli sen kanssa, että vaikka hankkeen toiminta oli 
itsessään hyvää ja vaikuttavaa, ei toiminta kiinnittynyt hank-
keen päättymisen jälkeen riittävän hyvin julkisen kentän ra-
kenteisiin.

Pyöröovesta ulos -hanke on osoittanut, että asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta järjestökentän toi-
mintojen aiempaa selkeämpi integroituminen paikallisiin 
julkisiin rakenteisiin olisi tärkeää. Koska Rikosseuraamus-
laitos tai kunta ei ollut kiinteänä yhteistyötahona käytännön 
työssä tai työn talouden osalta, hankkeen hyvät mallit eivät 
jää elämään käytäntöön hankkeen päättymisen jälkeen. Pyö-
röovesta ulos -hanke oli hyvä kolmen vuoden laastari vai-
keaan tilanteeseen, mutta ongelmaa se ei korjannut.

”Järjestökentälle on kautta historian ollut ominaista toimia 
niillä katvealueilla, joista julkinen sektori tai yksityinen kent-
tä ei ota koppia. Pitkällä aikavälillä juuri tämä on sitä ydintä, 
jossa yhteistoimintaa pitäisi pystyä parantamaan. Ei se kol-
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messa vuodessa tapahdu, mutta suotavaa olisi, että jollakin 
aikavälillä tapahtuisi”, Pekka Lund huomauttaa.

Lähemmin tarkasteltuna voi havaita, että järjestelmän ja toi-
minnan juurruttamisen näkökulmasta lyhyet, esimerkiksi 
kolmen vuoden hankkeet ovat hankalia. Kolmessa vuodessa 
rakenteita ei pysty muuttamaan kovin isosti.

”Mielestäni tällaisten rakenteita uudistavien hankkeiden ta-
voitteet ja tulevaisuuden näkymät pitäisi asettaa esimerkiksi 
15 vuoden päähän ja lähteä kehittämään ja rakentamaan toi-
mintaa sillä aikajänteellä”, Lund sanoo.

Matalan kynnyksen apua
Järjestöjen roolia osana sosiaalityön kenttään voi tarkastel-
la myös eri työmuotojen näkökulmasta. Pyöröovesta ulos 
-hanke toimi rikostaustaisten parissa. Kuuluuko työ rikos-
taustaisten ja vankilasta vapautuvien parissa tulevaisuudessa 
järjestöille?

”Rikostaustaisten kohdalla työ on ja pitääkin olla julkisen 

Sininauhaliitto osana sosiaalialan järjestökenttää

Sininauhaliitolla on runsaat 100 jäsenyhteisöä, jotka työsken-
televät heikossa asemassa olevien ihmisten parissa.

Sininauhaliiton jäsenjärjestöt toimivat monella eri sosiaalityön 
kentällä. Noin puolet tekee työtä rikostaustaisten asiakkaiden 
parissa.

Lue lisää osoitteessa sininauhaliitto.fi/sininauhaliitto/mi-
ka-on-sininauhaliitto/.

sektorin työtä, mutta järjestöilläkin on siinä tärkeitä roole-
ja. Ensinäkin järjestökentän kuuluu toimia edunvalvojana 
niille ihmisille, jotka eivät itse siihen kykene. Esimerkiksi 
rikostaustaiset, ongelmallisesti päihteitä käyttävät tai asun-
nottomuutta kokevat eivät luultavasti useinkaan äänestä tai 
ole kirjoittamassa kansalaisadressia omien etujensa tai tar-
vitsemiensa palveluiden puolesta. Eikä kukaan mukaan sitä 
tee. Juuri tähän tarvitsemme järjestöjä. Mutta edunvalvonta 
ei tarkoita vain ihmisten puolesta puhumista vaan erityisesti 
sitä, että pyritään vaikuttamaan kohderyhmän palveluihin 
ja heihin vaikuttaviin rakenteisiin. Rakenteet ja palvelut ei-
vät saa sulkea ulos tai osaltaan lisätä syrjäytymistä tai huo-
no-osaisuutta”, Pekka Lund painottaa.

Toisaalta moni rikostaustainen hakeutuu järjestöjen tarjoa-
mien palvelujen tai toiminnan piiriin juuri niiden autono-
mian ja joustavuuden takia: he eivät välttämättä halua tai voi 
asioida viranomaisen kanssa. Päiväkeskuksissa tai järjestön 
palveluissa ei tarkisteta henkilöllisyyttä. Jos esimerkiksi on 
etsintäkuulutus päällä, kynnys mennä järjestöjen ylläpitä-
mään ruokajonoon on matalampi kuin kynnys sosiaalitoi-
mistoon hakemaan toimeentulotukea ruokarahaan.

”Tässäkin tapauksessa voidaan kiinnittää huomio järjestö-
kentän joustavuuteen. Meillä on yhteiskunnan palveluiden 
ulkopuolella oleva kohderyhmä, ihmisiä, jotka eivät syystä 
tai toisesta halua tai voi asioida yhteiskunnan palveluissa. 
Tämä voi johtua palveluiden aukioloajoista tai siitä, että pi-
tää tunnistautua, tai siitä, että palveluissa asioidessa pitää olla 
jossain tietyssä kunnossa, ei saa olla esimerkiksi päihtynyt. 
On itsestään selvää, että nämä ihmiset hakeutuvat sellaisiin 
palveluihin, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Järjestökenttä 
kykenee tarjoamaan sellaisia tukimuotoja ja palveluja, joita ei 
muuten ole tarjolla tälle asiakasryhmälle”, Lund sanoo.
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Ihmisten kyky pärjätä arjessa vaikuttaa siihen, millaisia pal-
veluja he tarvitsevat ja miten niihin hakeutuvat. Suomessa 
julkisia palveluja on järjestetty erilaisia täsmätarpeita var-
ten, mutta järjestökentän palvelujen piirissä olevilla ihmisillä 
suurin vaikeus onkin arki: miten elää tavallista arkea päivästä 
toiseen. Mikään viranomainen tai yksityinen sektori ei voi 
kehittää tähän tarpeeseen täsmällisesti vastaavaa palvelua.

”Ei meillä ole sosiaali-, terveys- ja arkitoimea julkisella sekto-
rilla, eikä pidäkään olla. Kuitenkin monen ihmisen ongelmat 
eivät ole missään sosiaali- tai terveysasioissa vaan arjenhal-
linnassa ja perusasioissa: miten osataan käydä kaupassa, pi-
tää kämppä siivossa kunnossa ja muistetaan maksaa laskut, 
miten saadaan arkeen mielekkäitä asioita, itsetuntoa ja hyvää 
elämää. Arjen tukeminen on luontevasti järjestöjen työtä, 
jota voidaan toteuttaa monin tavoin, esimerkiksi vertaistoi-
minnan kautta”, Pekka Lund sanoo.

Vertaistoiminta ja omakohtainen kokemus on ensiarvoisen 
tärkeää arkisissa asioissa auttamisessa ja arjenhallinnassa. 
Rikollisuudesta irtautuvalle, vankilasta vapautuvalle pa-
ras asiantuntemus ja tuki käytännön arjen toimintoihin ja  
perusasioihin tulee vertaiselta, joka on itse käynyt saman po-
lun läpi.

Pyöröovesta ulos -hankkeessa keskityttiin juuri tähän näkö-
kulmaan. Kun asiakkaan koko arki ja elämä on rakentunut 
rikollisuuden ympärille, on järjestön toiminnan huomioitava 
koko ihmisen elämän ja arjen kokonaisuus. On mietittävä, 
miten siinä tilanteessa voi auttaa ja tilannetta parantaa.

”Rikosseuraamuslaitos pyrkii vähentämään uusintarikolli-
suutta, mutta sen työ keskittyy vankilaan. Vankilassa voidaan 
järjestää tukea päihteettömyyteen, vapautumisen jälkeinen 
asunto ja monet muut palvelut, mutta arkea vankilasta käsin 

ei voi opettaa. Vankilassa on todella vaikea oppia elämään ja 
hallitsemaan arkea, koska juuri vankila on esimerkki siitä, 
mitä arki EI ole”, Pekka Lund toteaa. 

Juuri tässä on järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön ydin 
toimittaessa rikostaustaisten parissa: Rikosseuraamuslaitok-
sella ei yksin ole kaikkia keinoja tehokkaaseen toimintaan 
uusintarikollisuuden vähentämiseksi. Tavallisen arkielämän 
oppiminen on keskeistä elämänmuutoksessa, ja siinä järjes-
tökenttä ja etenkin vertaistyö voi olla ratkaiseva apu.

Resurssi, ei elätti
Mikä siis on järjestökentän tulevaisuus ja toimintaedellytyk-
set tulevaisuudessa? Yhteistyö on aivan keskeistä tulevaisuu-
den kannalta, mutta kenen kanssa, miten ja miksi järjestöjen 
pitää tehdä yhteistyötä? Ja keiden kannattaa tehdä yhteistyötä 
järjestöjen kanssa?

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund uskoo, että 
kuntien tai tulevien hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yh-

Järjestökenttä lukuina

• Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

• Järjestöillä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja niiden toimintaan 
osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista.

• Vertaistukijoita järjestöissä on 260 000. Järjestöt työllistävät 
kymmeniä tuhansia alan ammattilaisia.

Lue lisää osoitteessa: soste.fi/sote-jarjestot/sosiaali-ja-terveys-
jarjestot-suomessa/
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teistyö ja sen uudistaminen on tärkeässä roolissa järjestöken-
tän tulevaisuuden näkökulmasta. Keskeistä on, miten kunnat 
tai hyvinvointialueet mahdollistavat yhteistyön alueellaan. 
Joissakin toiminnoissa tämä tuntuu olevan luontevampaa 
kuin toisissa. Esimerkiksi lasten liikunta on monessa kun-
nassa järjestölähtöistä harrastustoimintaa, eikä sen ajatella 
kuuluvan kunnan järjestettäväksi. Kunta kuitenkin mielel-
lään rahoittaa sitä, investoi liikuntapaikkoihin ja jakaa jär-
jestöavustuksia, että järjestö voi hoitaa tehtävän. Se nähdään 
investointina ja osana kunnan hyvinvointia. Lund peräänkuu-
luttaa samaa ajattelua myös sosiaali- ja terveysalan kentälle.

”Olen esimerkiksi törmännyt kuntatoimijan kommenttiin, 
että kunnalla ei ole varaa elättää enää yhtään useampaa 
järjestötoimijaa. Jos lähtökohtana on tällainen ajatus, että 
järjestöt ovat elättejä, järjestöjä ei nähdä resurssina tai osa-
na kokonaisuutta. Silloin yhteistyökin varmasti on ohuilla  
kantimilla”, Lund sanoo.

”Ei järjestöjä pidä avustaa tai rahoittaa – elättää – niiden 
itsensä takia, vaan siksi, että järjestöt ovat välttämättömiä 
hyvinvointi-investointeja osana sosiaalityön kokonaisuut-
ta. Järjestöjen avulla pystytään tavoittamaan, kohtaamaan 
ja auttamaan sellaisia asiakasryhmiä, joiden tavoittamiseen 
kunnalla ei ole osaamista tai resurssia.”




