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1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

1.1 Tausta 
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa yhtenä tavoitteena on ylivelkai-
suuden torjunta. Kansalaisten ylivelkaantuminen ja taloudellinen osaamattomuus ovat 
syrjäytymisen riskitekijöitä. Niihin kehitetään erilaisia keinoja, joilla riskejä vähenne-
tään. Samanaikaisesti tehostetaan viranomaisten välistä palveluun ohjaamista, jotta 
kansalaisen avunsaanti paranee.  

Ennakoiva talousneuvonta-hanke osaltaan toteutti Marinin hallitusohjelmaa. Oikeus-
ministeriö asetti hankkeen ajalle 1.9.2019–31.12.2021. Hankkeessa oikeusapu- ja 
edunvalvontapiirien oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta ja Ulosottolaitos 
(aikaisemmin Valtakunnanvoudinvirasto) yhteistyössä suunnittelivat ja toteuttivat toi-
mintamalleja, joilla sidosryhmäyhteistyön avulla vahvistettiin kansalaisten oman talou-
den hallintaa ja samalla vähennettiin ylivelkaantumisriskiä. 

1.2 Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja parantaa eri ikäis-
ten ylivelkaantuneiden avun saantia. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin sidosryhmien 
talousasioiden tietämystä. Sidosryhmien avulla tieto talousasioista välittyy kansalai-
sille. Hankkeessa pyrittiin kehittämään välineitä ja toimintatapoja, joilla saatiin talou-
dellisia haasteita kohtaavat henkilöt nykyistä varhaisemmassa vaiheessa neuvonnan 
pariin. Kansalaisten vahva talousosaaminen vaikuttaa yksilöiden, kotitalouksien ja yh-
teiskunnan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Oikeaan aikaan annetulla oikealla neu-
vonnalla ehkäistään velkaongelmien syntymistä, pahenemista ja autetaan velkaongel-
miin joutuneita. Hankkeen lopulliset hyötyjät ovat kansalaiset. 
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Kuva 1. Ennakoivan talousneuvonnan toiminnan kuvaus 

ENNAKOIVA 
TALOUSNEUVONTA

TVN UO
Oman talouden 
hallinta

Ennakoiva talousneuvonta

 

Sidosryhmätimantit

Rise

Sosiaalitoimi

Puolustusvoimat

 

Hankkeen ohjaavat tekijät olivat asiakaskeskeisyys, yhdessä kehittäminen, näkyväksi 
tekeminen, valtakunnallisuus sekä tieto, taito ja tahto. Asiakaskeskeisyys huomioitiin 
tarkastelemalla ja kehittämällä toimintamalleja asiakkaan näkökulmasta ja pitämällä 
asiakkaan neuvonta toiminnan keskiössä, vaikka työtä tehtiin sidosryhmien kautta. 
Yhdessä kehittämisellä pyrittiin osallistamaan ja sitouttamaan virastojen henkilöstöä 
sekä sidosryhmiä huomioiden heidän tarpeensa ja ajatuksensa. Taloutta koskevia 
päätöksiä tehdään usein rutiininomaisesti. Tekemällä taloudelliset päätökset näkyviksi 
nostettiin ne tietoiseen harkintaan. Näkyväksi tekemisessä hyödynnettiin visuaali-
suutta ja erilaisia malleja. Toimintamalleja suunniteltiin ja toteutettiin valtakunnallisesti 
alueelliset erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Merkittävin ohjaava tekijä oli kuitenkin 
tieto, taito ja tahto. Ilman oikeaa tietoa, taitoa sen välittämiseen ja tahtoa neuvonnan 
antamiseen ei ennakoivaa talousneuvontaa voi toteuttaa.  

Kuva 2. Hankkeen toimintaa ohjaavat tekijät 

 

Tieto, taito ja tahto

• Ennakoiva 
talousneuvonta 
edistää 
sidosryhmien 
valmiuksia ohjata, 
neuvoa ja tukea 
asiakasta raha- ja 
velka-asioissa.

Näkyväksi 
tekeminen

• Informoidaan ja 
tiedotetaan. 
Hyödynnetään 
visuaalisuutta 
sekä 
prototyyppejä. 
Lisätään 
tietoisuutta 
talousasioista.

Asiakaskeskeisyys

• Toimintamallia 
tarkastellaan ja 
kehitetään 
asiakkaan 
näkökulmasta ja 
pidetään 
asiakkaan 
neuvonta 
keskiössä. Työ 
tehdään 
sidosryhmien 
kautta.

Yhdessä 
kehittäminen

• Toimintamallia 
kehitetään 
osallistamalla 
virastojen 
henkilöstöä sekä 
sidosryhmiä 
huomioiden 
heidän tarpeensa 
ja ajatuksensa.

Valtakunnallinen

• Toimintamalli 
suunnitellaan ja 
toteutetaan 
valtakunnallisesti, 
alueelliset 
erityispiirteet ja 
tarpeet 
huomioiden.
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2 Hankkeen organisoituminen ja 
resurssointi 

2.1 Organisoituminen 
Hankkeen organisointi koostui neljästä eri osasta; ohjaus-, projekti- ja suunnitteluryh-
mästä sekä verkostosta. Toiminta perustui vahvasti ulosoton ja talous- ja velkaneu-
vonnan yhteistyöhön ja sen työpari-malliin. Kuva organisoinnista ja eri työryhmien jä-
senet löytyvät liitteestä 1.  

Ohjausryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman toteutusaikatauluineen. Ohjausryhmä 
myös valvoi hankkeen etenemistä sekä vastasi sen asianmukaisesta järjestämisestä. 
Projektipäälliköiden esityksestä ohjausryhmä teki toteuttamisen edellyttämiä linjauksia 
ja nimesi muiden ryhmien jäsenet.  

Projektiryhmä toteutti hanketta. Projektiryhmän tukena toimivat suunnitteluryhmä ja 
verkosto. Projektipäälliköt johtivat ja ohjasivat hankkeen toimeenpanoa ja vetivät 
suunnitteluryhmää ja verkostoa. Projektiryhmä pohjusti yhteistyötä valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa. 

Suunnitteluryhmän tehtävänä oli kuvata ja mallintaa ennakoivaa talousneuvontaa ja 
sidosryhmäyhteistyötä. Se auttoi kehittämään toimintamalleja ja laatimaan suunnitel-
mia toimintamallien jalkauttamiseksi asiakastyöhön. Suunnitteluryhmän jäsenet edus-
tivat niitä sidosryhmiä, joiden kanssa yhteistyö aloitettiin. Ryhmän ajatuksia jatkotyös-
tettiin verkostossa. 

Verkosto koostui ulosoton talousneuvonnan suunnittelijoista sekä talous- ja velkaneu-
vojista. Se kehitti ennakoivan talousneuvonnan työtapoja ja loi yhtenäisiä soveltamis-
käytäntöjä valtakunnalliseen ja paikalliseen toimintaan. Verkostopäivillä jaettiin koke-
muksia ja opittiin yhdessä. Hankkeella oli oma sähköinen oppimisympäristö, ET-
Moodle, jonne kerättiin tietoa hankkeesta ja toimintamalleista, materiaalia sekä aihee-
seen liittyvää aineistoa ja tietolähteitä. ET-moodlessa oli alusta keskustelulle ja blo-
geille. 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, TOIMINTA JA HALLINTO 2022:2 

10 

2.2 Hankkeen resurssointi 
Hankkeella oli projektipäällikkö oikeusministeriössä ja Ulosottolaitoksessa. Heidän li-
säkseen hankkeessa työskenteli oikeusministeriössä erityisasiantuntija ja Pirkanmaan 
oikeusaputoimistossa talous- ja velkaneuvoja. Ulosottolaitokseen rekrytoitiin myös 
viestintäsuunnittelija.  

2.2.1 Talous- ja velkaneuvonnan resurssit 

Ennalta ehkäisevä talousneuvonta sisältyy jo talous- ja velkaneuvontalaissa 
(813/2017) määriteltyihin talous- ja velkaneuvonnan tehtäviin. Talous- ja velkaneuvon-
taan kohdennettiin pysyväisluonteisesti lisämäärärahaa 1,6 milj. euroa vuosina 2020-
2021. Määrärahalla palkattiin 19 työntekijää eri puolelle maata. Lisärekrytoinneilla ta-
voiteltiin palvelun alueellisen saatavuuden turvaamista, palvelun oikea-aikaisuutta ja 
ennakoivan talousneuvontaan käytettävän resurssien lisäystä. Talous- ja velkaneuvo-
jien ennakoivaan työhön käyttämä työaika vaihteli eri oikeusaputoimistoissa. 

2.2.2 Ulosoton resurssit 

Ulosotolle myönnettiin rahoitusta ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen 1 mil-
joona euroa vuosille 2019 ja 2020 sekä vuodesta 2021 lähtien 1,5 miljoonaa euroa. 
Rahoituksella palkattiin projektipäällikkö, viestintäsuunnittelija ja 17 talousneuvonnan 
suunnittelijaa eri toimipaikkoihin. Kaikkien työaika kohdentui täysimääräisesti hank-
keessa tehtävään työhön. Lisäksi ulosotossa oli nimettyjä ulosottoylitarkastajia, jotka 
toimivat omien virkatehtäviensä ohella yhdyshenkilöinä ennakoivaan talousneuvon-
taan. 
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3 Viestintä 
Viestinnän tavoitteena oli lisätä talousneuvonnan, velka- ja perintäasioiden sekä ulos-
oton prosessien tunnettuutta sidosryhmille ja kansalaisille. Tärkeää oli myös omien or-
ganisaatioiden asiantuntijoiden tiedon lisääminen. Hankkeella ei ollut yhteistä omaa 
viestintäorganisaatiota, vaan viestintä oli osa Ulosottolaitoksen ja oikeusapu- ja edun-
valvontapiirien viestintää. Valtaosa viestinnästä toteutui kuitenkin erilaisissa tapahtu-
missa ja tilaisuuksissa sopivia materiaaleja hyödyntäen. Viestintää toteutettiin valta-
kunnallisesti ja alueellisesti. 

Sisäistä viestintää toteutettiin erilaisin infotilaisuuksin, koulutuksin ja intranetin välityk-
sellä. Yhteinen viestintä ja tiedonjakoalusta ET-Moodle avattiin aluksi ennakoivan ta-
lousneuvonnan verkoston käyttöön. Sivustolle kerättiin hankkeessa valmisteltua mate-
riaalia muiden käyttäjien hyödynnettäväksi. Myöhemmin sivusto avautui koko Ulosot-
tolaitoksen ja oikeusapu- ja edunvalvontapiirien henkilöstön käyttöön.  

Hankkeessa tukeuduttiin Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan visuaaliseen 
ilmeeseen, eikä hankkeelle luotu omaa visuaalista ilmettä tai logoa. Tukeutumalla 
omien organisaatioiden visuaaliseen ilmeeseen varauduttiin toiminnan jatkumiseen 
hankkeen päättymisen jälkeen.  
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4 Kokeillut toimintamallit ja niiden 
kuvaus 

Ennakoiva talousneuvonta-hankkeen tavoitteena oli luoda uusia toimintamalleja ulos-
oton ja talous- ja velkaneuvonnan yhteistyönä. Merkittävimmiksi toteutettaviksi mal-
leiksi valikoituivat parityö, sidosryhmäyhteistyö, talousneuvolat, ryhmämuotoinen ta-
lousneuvonta ja myyttien käyttö osana neuvontaa. 

4.1 Alueellinen parityö 
Talous- ja velkaneuvojasta ja ulosoton talousneuvonnan suunnittelijasta muodostettiin 
alueelle työpari. Sen tehtävänä oli kartoittaa alueensa sidosryhmät ja niiden paikalliset 
tarpeet. He sopivat tapaamisia ja suunnittelivat yhdessä toimintastrategian kunkin si-
dosryhmän kanssa. Työpari jalkautui erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin oman alansa 
asiantuntijoina ja järjestivät sopivia koulutustilaisuuksia sidosryhmille ja kansalaisille. 
Ennakoivan talousneuvonnan työntekijät ulosotossa ja talous- ja velkaneuvonnassa 
myös tukivat muun henkilöstön osallistumista ennakoivaan työhön. Työparit osallistui-
vat ennakoiva talousneuvonta-hankkeen valtakunnalliseen verkostotyöskentelyyn. 
Verkoston yhteydenpitoalustana toimi eOppivan moodleen luotu ET-moodle. 

Onnistunut parityöskentely laajensi keskinäistä asiantuntijuutta ja vahvisti työssäoppi-
mista. Ulosoton ja talous- ja velkaneuvojan yhdessä esiintyminen mahdollisti sen, että 
toimijoiden roolit pysyivät selkeinä ja työntekijä pystyi keskittymään oman toimialansa 
asiantuntijuuteen. Ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan työparimalli oli hankkeessa 
yhteistyön kivijalka, joka hyvin onnistuessaan loi laajan pohjan sidosryhmäyhteis-
työlle. 

4.2 Sidosryhmäyhteistyö 
Ennakoiva talousneuvonta-hanke teki monen sidosryhmän kanssa yhteistyötä. Mu-
kana olleita sidosryhmiä oli yli 630. Ne ovat listattu liitteeseen 2. 

Työpari lähestyi alueen sidosryhmiä eri tavoin: kirjeitse, kutsulla hankkeen toiminnan 
esittelywebinaariin tai sopimalla vierailun esimerkiksi tiimipalaveriin. Ensimmäisessä 
tapaamisessa työpari esitteli hanketta ja pohdittiin yhteistyötä sekä sovittiin jatkotoi-
mista. Yhteistyötä rakennettiin sidosryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Usein 
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työ jatkui räätälöimällä toivotuista aiheista esityksiä materiaaleineen kullekin sidosryh-
mälle sopiviksi.  

Esimerkkejä alueellisesta sidosryhmätyöskentelystä: 

• Rikosseuraamuslaitoksen toimintamallissa korostui asiakkaiden tilanne sekä 
mahdollisuus talous- ja velkatilanteen tasapainoittamiseen tulevaisuudessa.  

• Nuorille ja opiskelijoille suunnattua työtä keskitettiin materiaalin tuottamiseen. 
Valmistelussa oli mukana myös opiskelijoita.  

• Maahanmuuttajien toimintamallissa huomioitiin muun muassa kohderyhmän 
kulttuuritaustat sekä maassaoloajan pituus sekä kielelliset haasteet ja kulttuu-
rin vaikutukset rahan käyttöön.  

• Kolmannen sektorin asiantuntijoille ja vapaaehtoisille kehitettiin uusi koko-
naisuus, Fyrkkaluudat-koulutus, jossa opetus räätälöitiin huomioiden aiempaa 
tarkemmin koulutettavien vapaaehtoisten ja heidän asiakkaidensa tarpeet. 

4.3 Talousneuvola 
Talousneuvola on matalan kynnyksen asiointipiste, johon kansalainen voi saapua pie-
nen tai suuren talouskysymyksen kanssa ilman aikavarausta. Neuvolassa kansalaista 
auttoi moniammatillinen tiimi, joka koostui esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnan, 
ulosoton, sosiaalityön ja/tai Kelan asiantuntijoista. Talousneuvolapalvelua tarjottiin 
säännöllisesti helposti lähestyttävässä ja luontevassa paikassa, joita olivat esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysasema, hyvinvointikeskus tai kirjasto.  

Talousneuvola pyrki helpottamaan raha-asioista puhumista ja rohkaisemaan kansalai-
sia kysymään ennakoivasti neuvoa. Talous- ja velka-asioihin liittyy usein häpeää ja 
stigmaa, joten talousneuvola pyrki luomaan mielikuvan paikasta, jossa kuka tahansa 
voi asioida. Talousneuvola pyrki hälventämään myös organisaatioihin liittyviä negatii-
visia mielikuvia. 

Ensimmäinen talousneuvola käynnistettiin syksyllä 2019 Tampereen ASTA-hankkeen 
kanssa. Se vakiinnutti nopeasti paikkansa kansalaisten ja sidosryhmien keskuudessa. 
Kansalaisen ei tarvinnut itse tietää, mikä taho olisi paras auttamaan häntä, vaan rat-
kaisu löytyi eri tahojen yhteistyönä. Sidosryhmille neuvola toimi työvälineenä, koska 
se mahdollisti kansalaisen ohjauksen neuvolaan tai asioimisen yhdessä. 
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Ennen koronapandemiaa talousneuvola toimi läsnäpalveluna. Neuvola siirtyi pande-
mian myötä toimimaan puhelimitse ja erityisesti siinä käytettiin neuvotteluominai-
suutta. Vähitellen, lähinnä organisaatioiden erilaisten etätyösuositusten muuttumisen 
myötä syntyi hybridimalli läsnä- ja etätoiminnasta. Hybridimallissa asiakas voi tulla 
paikalle tai soittaa. Vastaavasti ammattilaiset voivat osallistua talousneuvolaan puheli-
mitse etänä tai ollen läsnä.  

Talousneuvola-teemalla osallistuttiin myös erilaisiin tapahtumiin. Hankkeessa kokeil-
tiin mallia useamman pienen kunnan yhteispalveluna, maakunta- ja torikiertueena. 

Talousneuvolan toiminta edellytti säännöllistä ja tavoitteellista markkinointia. Muun 
muassa Keski-Suomessa ideoitiin erillinen talousneuvolan markkinointisuunnitelma. 
Neuvolat saivat paljon alueellista medianäkyvyyttä. Hankkeen päättyessä talousneu-
vola toimi noin 30 paikkakunnalla ja asiakkaita oli käynyt noin 2 400. Hankeessa laa-
dittiin talousneuvolan perustamisesta ja toiminnassa huomioitavista seikoista käsikirja.  

4.4 Myytit 
Talous- ja velkaneuvontaan, ulosottoon sekä talous- ja velka-asioihin liittyy paljon 
myyttejä eli harhaanjohtavaa tietoa tai vääriä olettamuksia. Virheellinen tieto voi joh-
taa kansalaisen jopa huonontamaan omaa tilannettaan. Kaksi yleisintä myyttiä ovat 
”töihin ei kannata mennä, kun ulosotto vie kaiken” tai ”velat eivät vanhene koskaan, 
ikuinen velkavankeus”.  

Ennakoiva talousneuvonta-hanke hyödynsi myyttejä yhtenä työkaluna aloittaessaan 
keskustelun. Myyttien tunnistaminen sekä niiden oikaiseminen lisäsivät oikeaa tietoa 
ja sopivien ratkaisujen löytymistä. Myytit toimivat myös puheeksi ottamisen ja moti-
voinnin työkaluina. Myyttejä hyödynnettiin myös erilaissa tapahtumissa ja työpajoissa. 

4.5 Ryhmämuotoinen talousneuvonta 
Ryhmämuotoinen talousneuvonta käsitteenä tarkoittaa, että talous- ja velka-asioista 
kerrotaan samanaikaisesti ryhmälle. Osallistuminen ryhmämuotoiseen talousneuvon-
taan tarjoaa osallistujalle työkaluja oman talouden hallintaan ja tietoa velka-asioiden 
hoitamisesta. Ryhmissä koettu vertaisuus voimaannutti osallistujia. Ryhmämuotoisen 
talousneuvonnan esikuvina olivat Tampereen kaupungin ja talous- ja velkaneuvonnan 
luoma Fyrkkaa & Fiilistä - nuorten taloustaitojen ryhmä sekä Osallistavan sosiaalitur-
van kuntakokeilun Talouskiertue.  
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Tampereella Fyrkkaa & Fiilistä ryhmätoimintaa kokeiltiin vuoden 2021 aikana myös 
”non stop”-periaatteella. Käytännössä verkkovalmennus toteutettiin kerran kuukau-
dessa. Sidosryhmät ohjasivat omia asiakkaitaan ryhmiin, jota toiminnan jatkuvuus ja 
säännöllisyys helpottivat.  

Muita ryhmätilaisuuksia olivat muun muassa kuntouttavan työtoiminnan, maahan-
muuttajien ja järjestöjen järjestämät ryhmät. Ryhmiä järjestettiin myös avoimina kan-
salaistilaisuuksina. Ennakoiva talousneuvonta-hankkeen verkosto toteutti myös omia 
tilaisuuksia, joita markkinoitiin sidosryhmien asiakkaille.  

4.6 Sosiaalinen media 
Sosiaalinen media on laajasti erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten arjessa, ja siksi 
heitä tavoitettiin sosiaalisen median välityksellä. Hankkeessa kokeiltiin sosiaalisen 
median hyötyjä ennakoivan talousneuvonnan työssä.  

Hankkeen aikana julkaistiin Ulosottolaitoksen Twitter-tilillä 15 yleistä askarruttavaa ky-
symystä ulosotosta –sarja. Syksyllä 2020 Puhu rahasta-viikolla järjestettiin Varsinais-
Suomessa Facebook- ja Jodel-kampanja yhteistyössä ennakoiva talousneuvonta-
hankkeen, Takuusäätiön sekä Asumisneuvojien ja Mannerheimin lastensuojeluliiton 
(Ota koppi –hanke) kanssa. Keväällä 2021 Ulosottolaitos toteutti nuorille suunnatut 
”kysy mitä tahansa” tilaisuudet ympäri Suomen ja syksyllä Ulosottolaitos kampanjoi 14 
kaupungissa teemalla ”Saitko kirjeen ulosotosta, miten toimia? Kysy ulosotosta”.  

Talous- ja velkaneuvonta hyödynsi oikeusministeriön Facebook- ja Twitter-tiliä. Julkai-
suissa nostettiin ajankohtaisia ja tärkeitä asioita talous- ja velkaneuvonnan verkkosi-
vuilta. Talous- ja velkaneuvonta järjesti oman Jodel-kampanjansa loppusyksystä 2021 
viiden kaupungin alueella. Kampanjan teemana oli: ”Mitä kuuluu sun talousasioille? 
Loppuuko rahat, piinaako pikavipit vai hallitsetko talouttasi? Kysy vinkit omiin talous-
asioihin ja jaa meille omasi.” 

Hankkeen aikana oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä valmisteltiin oikeusavun, edun-
valvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan yhteisenä Facebook-tilin käyttöönottoa. Tilillä 
viestitään myös ennakoivan talousneuvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan teemoista. 
Facebook-tili pyritään ottamaan käyttöön alkuvuonna 2022. 
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5 Haasteet hankkeen aikana 
Koronapandemia vaikutti hankkeen toteutukseen voimakkaasti. Keväällä 2020 siirryt-
tiin etätyöskentelyyn ja kaikki fyysiset tilaisuudet peruttiin. Koronapandemian alkaessa 
tilaisuudet suunniteltiin sekä läsnä että etänä toteutettaviksi. Pandemian jatkuessa ti-
laisuudet muutettiin mahdollisuuksien mukaan sähköisten alustojen avulla pidettäviksi 
tai ne peruttiin. Käytettävissä olevissa alustoissa oli vain muutamia fasilitoinnin mah-
dollistavia toimintoja. Pilvipalveluita ei voitu käyttää tietoturvasyistä.  

Koronapandemian jatkuessa hankkeessa opittiin toimimaan tehokkaasti myös sähköi-
sillä alustoilla. Etätilaisuudet tehostivat toimintaa, koska fyysistä liikkumista paikasta 
toiseen ei ollut. Kuulijatkin ajan myötä oppivat keskustelemaan sähköisillä alustoilla, 
ensin sidosryhmien asiantuntijat ja vähitellen kansalaisetkin. Sidosryhmille järjestetyt 
tilaisuudet sähköisinä tavoittivat myös enemmän kuulijoita, koska niihin oli helpompaa 
ja aikaa säästävämpää osallistua.  

Koronapandemia lisäsi osan sidosryhmien kiireitä. Tilanne sidosryhmissäkin vakiintui 
pandemian jatkuessa ja kaikkien oppiessa uusia työtapoja ja ict-taitoja. Koronapande-
miasta huolimatta sidosryhmät olivat innokkaita yhteistyöhön.  

Hankkeen aikana voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi vaikutti aikaa vievästi hank-
keen toimintaan. Hankkeessa tuotettiin paljon esitysmateriaalia. Saavutettavuuden 
huomioiminen niissä oli haastavaa, koska eri tahojen ohjelmistot ja niillä saavutetta-
van materiaalin tuottaminen erosivat toisistaan.  

Ulosottolaitos ja talous- ja velkaneuvonta organisoivat hanketyön eri tavoin. Se vai-
kutti erityisesti hankkeen etenemiseen, parityöhön ja tiedon kulkuun. Jotta toiminta oli 
mahdollisimman sujuvaa, pyrittiin erilaisuus huomioimaan kaikessa toiminnassa.  

Useita avainhenkilöitä vaihtui hankkeen aikana. Uusi henkilö tiiviissä työryhmässä vai-
kuttaa aina ryhmän kokonaisuuteen ja vie hetken ennen kuin ryhmä alkaa toimia jäl-
leen saumattomasti. Henkilön vaihtumisen vaikutusten pienentämiseksi pyrittiin uusi 
henkilö perehdyttämään mahdollisimman nopeasti hankkeen tavoitteisiin ja toimintata-
paan. 
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6 Vaikutukset 
Ennakoivalla talousneuvonnalla pyrittiin ylivelkaantumisen ehkäisyyn ja talousosaami-
sen lisäämiseen.  

6.1 Laadullinen vaikuttavuus 
Laadullista vaikuttavuutta lähestyttiin SITRAn kehittämän ekosysteemivaikuttavuu-
den1 avulla. Ekosysteemin avulla erityisesti kompleksisen ilmiön monen eri tahon yh-
teiskunnallinen hyöty on helpompi ymmärtää. Alla olevassa kuviossa on kuvattu hank-
keen ekosysteemimallinnus (kuvio 3). 

Ennakoivan talousneuvonnan ekosysteemivaikuttavuusmallissa esitetään hankkeen 
laadullista vaikuttavuutta osin eri sidosryhmäyhteistyössä ja osin eri toimintamallien 
avulla. Hankkeen ekosysteemissä tavoite on kirjattu kansalaisen omaan päätökseen 
ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ylivelkaantumisen ehkäisynä ja talousosaami-
sen lisääntymisenä. Kansalaisen taloudelliseen hyvinvointiin liittyy vahvasti se, että 
kansalaisella on tunne siitä, että hän voi valita erilaisista vaihtoehdoista ja siten vai-
kuttaa omaan tilanteeseensa. Lisäksi koronakriisi on nostettu yhdeksi omaksi sekto-
rikseen, koska koronakriisi leimasi vahvasti hankkeen toteutusta. Hankkeessa keski-
tyttiin vaikutuksiin, jotka voidaan todeta myös lyhyellä aikavälillä.  

  

                                                      
1 lähde: Jonna Heliskoski, Heidi Humala, Riina Kopola, Anna Tonteri, Saila Tykkyläi-
nen: Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran 
selvityksiä. Maaliskuu 2018. 130 s.  
https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf 
 

https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf
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Kuva 3. Ennakoivan talousneuvonnan vaikuttavuuden mallinnus 

 

6.2 Määrällinen vaikutus 
Hankkeessa keskityttiin toiminnan sellaisten tulosten ja vaikutusten arviointiin, joita on 
mahdollista tarkastella lyhyellä aikavälillä. Määrällisiä vaikutuksia arvioitiin keräämällä 
tietoa työparien sekä ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan itsenäisesti järjestämien 
kokousten ja tilaisuuksien lukumääristä ja osallistujien määristä. Määrällisiin tilastoitiin 
vaikutti alueellisen toiminnan vaiheittainen alkaminen.  
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Taulukko 1. Sidosryhmäyhteistyön määrä vuosina 2020–2021 

 

 

 
Tilaisuuksian lukumäärä (suluissa osallistujien lukumäärä). 

 

Taulukko 2. Kansalaisille suunnatut tilaisuudet vuosina 2020–2021 

 Tilaisuudet Osallistujat 

Yhdessä toteutetut 273 3 915 

Ulosottolaitos 68 1 031 

Talous- ja velkaneuvonta 123 1 679 

YHTEENSÄ 464 6 625 

 

Taulukko 3. Talousneuvoloiden kävijämäärät 2019–2021 

Vuosi Talousneuvolat (kpl) Kävijämäärät (hlö) 

2019  1 90 

2020  2 707 

2021 28 1 570 

YHTEENSÄ  2 367 

 2020 2021 Yhteensä 

Aloituspalaverit 156  (1 097) 332  (2 282) 488  (3 379) 

Jatkopalaverit 114  (688) 410  (2 285) 524  (2 973) 

Koulutukset, infot yms. 126  (2 021) 386  (7 713) 512  (9 734) 
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6.3 Kysely sidosryhmille 
Hankkeen loppuvaiheessa sidosryhmille toteutettiin lyhyt kysely heidän kokemuksis-
taan hankkeesta. Kyselyn mukaan 88 prosenttia koki talousosaamisensa lisääntyneen 
vähintään jonkin verran yhteistyön myötä. Raha-asioista puhuminen oli helpottunut 
vähintään jonkin verran 76 prosentilla vastaajista. Kuitenkin vastaajista lähes kaikki 
(97 prosenttia) kokivat poikkihallinnollisen raha- ja velka-asioihin liittyvän yhteistyön 
tärkeänä. Kyselyyn saatiin 178 vastausta. 

Kuvio 1. Onko talousosaamisesi lisääntynyt yhteistyön myötä? 

 

 

Kuvio 2. Onko raha- ja velka-asioista puhuminen helpottunut yhteistyön myötä? 
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Kuvio 3. Miten tärkeänä koet raha- ja velka-asioissa poikkihallinnollisen yhteistyön?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselyssä sidosryhmillä oli mahdollisuus antaa myös sanallista palautetta. Palautteita 
antoivat 99 tahoa. Positiivistä palautetta niistä oli 98 prosenttia. Alla muutama palaute.  

•  ET- hanke on toiminut erittäin merkittävänä uuden toiminnan käynnistäjänä ja 
uudenlaisen monialaisen toimijajoukon koordinoijana maakunnassa. Jo ly-
hyen kokeilutoiminnan jälkeen on havaittu, että toiminnalle on erittäin suuri 
tarve käytännössä. 

• Talousneuvolan kautta näkyväksi tulee myös palvelujärjestelmän puutteet eri 
tavoin. Monialainen toimintakulttuuri on ollut pitkään tavoitteena sote- aloilla. 
Talousneuvola -toiminta on osoittanut nopeasti myös työntekijöiden yhteistyön 
ja - toiminnan vaikuttavuuden. 

• Kehittämistyön näkökulmasta erityinen lisäarvo ET-hankkeen kanssa tehdystä 
yhteistyöstä on myös siinä, että toiminta on vielä niin uutta, että jokaisella on 
jo lähtökohtaisesti "luvallisesti" oppijan rooli - ei paremmin tietäjän rooli, kuten 
yleensä asiantuntijatyössä tahtoo olla. Näin myös "kipukohtia" voidaan aidosti 
ratkaista ja kehittää.Toivottavasti toiminta jatkuu, sillä olemme maakunnas-
samme päässeet vasta alkuun. 

• Olen pitänyt Ennakoivan talousneuvonnan hankkeen yhteistyötaidoista ja ai-
dosta halusta auttaa asiakkaitaan sekä organisaatioita joissa asiakkailla talou-
denhallnnassa probleemia. Esitykset ovat olleet ymmärrettäviä ja "kevyitä", 
vaikka aihe on monella tasolla raskas. 
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• Yhteistyö on ollut erinomaista teidän puoleltanne! Luentoaiheet ovat olleet tär-
keitä ja madaltaneet taloushaasteiden puheeksiottoa. Teemat ovat lisänneet 
toivoa selvitä talousvaikeuksista ja että apua on saatavilla. 

• Olemme saaneet hyvää koulutusta talous- ja velkaneuvonnan hankkeelta ta-
lousongelmien ennaltaehkäisyyn sekä selkeän kuvan siitä, miten menetel-
lään, kun velkoja jää rästiin. Olemme saaneet yhteyshenkilön, jonka puoleen 
olemme voineet kääntyä, kun meillä on tullut asiakastyössä vastaan tilanteita, 
joissa olemme tarvinneet lisätietoa. Talousneuvonta on erityisen tärkeää asia-
kaskunnallemme ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhön talousneuvonnan suun-
nittelijan kanssa. 

• Talousneuvolatoiminta on mielestäni vastannut kentän tarpeeseen. Siihen on 
ollut helppo ohjata vaikeissa talouskysymyksissä; Tämä tarve on pitkään ollut 
kentän asiakastyössä. 
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7 Johtopäätökset  
Tarve ennakoivalle talousneuvonnalle oli ilmeinen. Ylivelkaantuminen on laaja-alainen 
ilmiö, jota yksittäinen taho ei pysty ratkaisemaan ja siksi tarvitaan yhteistyötä eri si-
dosryhmien kanssa. Ennakoiva talousneuvonta-hanke mahdollisti erilaisten toiminta-
mallien ja sidosryhmäyhteistyön kokeilemisen. Näitä malleja suunniteltaessa opittiin 
paljon eri toimijoista, heidän rooleistaan ja kielestään.  

Sopiva yhteistyö oli opittava asia ja vaati tekijöiltään halua ja joustavuutta. Yhteis-
työssä korostui eri tahojen toiminnan tuntemus, jotta voitiin luoda roolit yhdessä teke-
miseen. Usein yhteistyö alkoi kahden työntekijän välisestä toiminnasta, jossa molem-
mat kokivat saavansa työhönsä lisäarvoa. Tärkeää olikin laajentaa yhteistyö koko or-
ganisaatiota koskevaksi ja jatkuvaksi.  

Talous- ja velkaneuvojasta ja ulosoton talousneuvonnan suunnittelijasta muodostui 
alueelle työpari. Työpari oli ihanteellinen, koska talous- ja velkaneuvonnan ja ulosoton 
asiantuntijaosaaminen täydensivät toisiaan. Erityisesti ulosotto lisäsi tietoa toiminnas-
taan yleisellä ja positiivisella näkökulmalla. Talous- ja velkaneuvonta vahvisti sidos-
ryhmien talousneuvonnallisten aiheiden tuntemusta. Parityöskentely laajensi kum-
mankin osapuolen ja organisaation ammatillista osaamista, joka heijastui sidosryh-
mien tekemään asiakastyöhön. Vaikka talousneuvonta ei suoranaisesti kuuluisi sidos-
ryhmän omaan työhön, taloushuolien merkityksen ymmärtäminen, tunnistaminen ja 
niihin tarttuminen edistivät kansalaisen avun saamista.  

Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin laajasti eri viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa 
valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yhteen sidosryhmään kerrallaan keskittyminen ja 
paikallinen työ mahdollistivat erityispiirteiden ja –tarpeiden huomioimisen. Hankkeen 
aikana kuntien sosiaalitoimen kanssa tehtiin eniten yhteistyötä. Alueittain yhteistyöta-
hojen määrä ja yhteistyön laajuus vaihtelivat. 

Kansalaiselle on tärkeää, että lähellä on monipuolisesti matalan kynnyksen palveluita. 
Hankkeessa pyrittiin kehittämään malleja, jotta tämä tarve toteutuisi. Erityisesti talous-
neuvola, ryhmämuotoinen neuvonta ja myytien hyödyntäminen tekivät talousasioista 
kiinnostavia. Talousneuvola pystyi auttamaan monipuolisissa kysymyksissä ja sitä 
voitiin hyödyntää poikkihallinnollisen avun tarjoamisessa kansalaisille. Ennakoivassa 
työssä on tarve jatkaa erilaisten myyttien murtamista ja kehittää myös muita valtakun-
nallisia monialaisia tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja neuvonnan työkaluja. Siten 
voidaan toteuttaa ennakoivaa neuvontaa, että kansalainen ottaisi yhteyttä arjen ta-
louskysymyksissä ja velkatilanteissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin 
on vielä useampia vaihtoehtoja asiakkaan tilanteen ratkaisuun.  
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Viestintä on keskeinen osa ennakoivaa talousneuvontaa. Tehokkaan viestinnän toteu-
tumiseksi tarvitaan selkeitä suunnitelmia ja toteutuksia. Hankkeen aikana laajannettiin 
ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan internetsivuja talousaiheisilla sivuilla. Talousai-
heisten internetsivujen kehittämistä tulisi jatkaa erityisesti ajankohtaisilla aiheilla. En-
nalta ehkäisevässä työssä mahdollistuu saman sisältöisten yleismateriaalien hyödyn-
täminen ja siksi erilaisia materiaaleja tulisi edelleen kehittää ja niiden saavutettavuus 
varmistaa. Jotta tavoitetaan erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia, sosiaalisen median 
käyttöä viestintäkanavana tulisi lisätä. Sosiaalisen median viestintäkanavina tulisi 
käyttää ainakin Twitteriä, Facebookia ja Jodelia. Myöhemmin voidaan hyödyntää 
myös muita alustoja. Kansalaisia tavoitettaessa ja materiaaleja valmistettaessa on 
kuitenkin muistettava, etteivät kaikki kansalaiset ole sähköisten välineiden käyttäjiä ja 
siksi painettaviakin materiaaleja tarvitaan.  

Ennakoivan talousneuvontatyön vaikutuksia arvioitiin erilaisten määrällisin tiedoin, ti-
laisuuksien ja osallistujien määrillä. Jotta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta saa-
daan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa, tilastointia tulisi jatkaa ja kehittää.  

Ennakoiva työ ulosotossa ja talous- ja velkaneuvonnassa on merkityksellistä ja yhteis-
työtä jatketaan, koska kansalaisilla ja sidosryhmillä on tarve talousasioiden vahvista-
miselle. Toiminnan onnistumisen ja vaikuttavuuden edellytys on riittävien resurssien 
keskittäminen ennakoivaan työhön.  

Ennakoivan työn johtaminen, suunnittelu ja toteuttaminen vaativat valtakunnallista or-
ganisointia sekä varoja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ulosottolaitos vaki-
naisti ennakoivan talousneuvonnan omassa organisaatiossaan vuoden 2022 alussa. 
Talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan työn valtakunnallinen ohjaus jatkuu oikeus-
apu- ja edunvalvontapiirien ja oikeusministeriön tiiviinä yhteistyönä. Kun Oikeuspalve-
luvirasto perustetaan, pitää talous- ja velkaneuvonnassa huomioida ennakoiva työ. 
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8 Suositukset  
Hanke suosittelee seuraavien toimintamallien jatkamista: 

• Ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan parityöskentelyssä kahden toimen asi-
antuntijuus täydentävät toisiaan, ja on siksi yksi hyväksi havaituista toiminta-
malleista. Parityötä olisi syytä jatkaa ja kehittää edelleen. 

• Yhteistyötä on tärkeää jatkaa nykyisten sidosryhmien kanssa ja laajentaa sitä 
uusien tahojen kuten esimerkiksi terveydenhuollon kanssa. Sidosryhmäyhteis-
työssä olisi hyödyllistä myös muokata toimintamalleja tulevaisuudessa havait-
tavien tarpeiden mukaisesti.  

• Talousneuvoloiden toimintaa tulisi kehittää joustaviksi matalan kynnyksen 
neuvontapaikoiksi ja pyrkiä rakentamaan pysyvä talousneuvola-verkosto val-
takunnallisen suunnitelman mukaisesti. 

• Erilaisten ryhmämuotoisten neuvontatilaisuuksien suunnittelulla ja niiden mal-
linnuksella voitaisiin tavoittaa yhdellä kertaa useampia asiakkaita.  

• Tarve olisi myös jatkaa myyttien murtamista ja kehittää muita valtakunnallisia 
monialaisia tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja neuvonnan työkaluja. 

• Tehokkaan viestinnän toteuttamiseksi tulisi varata viestintään riittävät henkilö- 
ja talousresurssit.  

• Internetsivujen kehittämistä tulisi jatkaa. Erilaisia materiaaleja tulisi edelleen 
kehittää ja niiden saavutettavuus varmistaa. 

• Sosiaalisen median käyttöä viestintäkanavana tulisi lisätä, koska niiden avulla 
voidaan tavoittaa uusia asiakasryhmiä. 

• Tilastoinnin kehittämistä tulisi jatkaa. 

Jotta neuvonta toteutuu ennaltaehkäisevästi, pitää se viedä asiakkaiden luo helposti 
saatavaksi. Ennakoivaa työtä tehtäessä onkin tärkeä sopeuttaa ennakoivan neuvon-
nan toimintaa asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kehityksen mukaan. 
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Liitteet 
Liite 1. Ennakoivan talousneuvonta-hankkeen organisaatiomalli ja ryhmät jäsenineen 

 

Ohjausryhmään kuuluivat: 

• Merja Muilu, yksikönpäällikkö, oikeusministeriö, pj. 
• Veikko Minkkinen, johtava hallintovouti, Valtakunnanvoudinvirasto (nyk. 

Ulosottolaitos), varapj.  
• Terhi Salmela, hallitusneuvos, oikeusministeriö, varapj. 
• Riina Tammenkoski, johtava hallintovouti, Ulosottolaitos 
• Iivari Järvinen, johtava kihlakunnanvouti, Sisä-Suomen ulosottovirasto  
• Ritva Liukonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 
• Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos, työ- ja elinkeinominis-

teriö 
• Marjo Kurki, Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja 
• Minna Mattila, viestintäpäällikkö, Takuusäätiö 
• Sanna Helesuo, projektipäällikkö, oikeusministeriö, sihteeri 
• Minna Hukki, projektipäällikkö, Ulosottolaitos, sihteeri  
• Miia Meling, projektipäällikkö, Ulosottolaitos, sihteeri 
• Elisa Schroderus, erityisasiantuntija, oikeusministeriö, tekninen sihteeri 

Ohjausryhmä kokoontui 23 kertaa hankkeen aikana.  

Projektiryhmään kuuluivat: 

• Minna Hukki, projektipäällikkö, Ulosottolaitos (08/2021 asti)  
• Miia Meling, projektipäällikkö, Ulosottolaitos (08/2021 lähtien) 
• Sanna Helesuo, projektipäällikkö, oikeusministeriö  
• Elisa Schroderus, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
• Maija Nykänen, talous- ja velkaneuvoja, Pirkanmaan oikeusaputoimisto 
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Suunnitteluryhmään kuuluivat: 

• Elina Rokka, ulosottotarkastaja, Ulosottovirasto 
• Sami Nykänen, ulosottoylitarkastaja, Ulosottovirasto 
• Jonathan Rosengren, johtava julkinen oikeusavustaja, Itä-Uusimaa 
• Maija Nykänen, talous- ja velkaneuvonta, Pirkanmaan oikeusaputoimisto 
• Päivi Pyykkö, johtava yleinen edunvalvoja, Keski-Uudenmaan edunval-

vontatoimisto  
• Eila Lempiäinen, erikoissuunnittelija, Rikosseuraamuslaitos 
• Tatja Kivimäki, erikoissuunnittelija, Rikosseuraamuslaitos 
• Lauri Nieminen, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon kaupunki 
• Marja Hekkala, sosiaalityön tutkija, Tampereen yliopisto 
• Elina Perkiö, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki 
• Kirsi Toukoniemi, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampereen kaupunki 
• Rosa Vaisto, perintäsihteeri, Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto 

Suunnitteluryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. 

Verkostoon kuuluivat Ulosottolaitoksen talousneuvonnan suunnittelijat ja jokaisesta 
oikeusaputoimistosta vähintään yksi talous- ja velkaneuvonnan työntekijä: 

• Piia Hirvonen, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Satu Helasmo-Nurmi, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Rajaniemi Kaisa, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Hietala Anne, talous- ja velkaneuvoja, Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoi-

misto 
• Lustberg Mia, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Koskinen Riina, talous- ja velkaneuvoja, Etelä-Savon oikeusaputoimisto 
• Virva Sirén, talous- ja velkaneuvoja, yksikkövastaava, Helsingin oikeus-

aputoimisto 
• Miia Meling, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Marika Rein, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Sini Silver, talous- ja velkaneuvoja, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto 
• Elina Lindgren, talous- ja velkaneuvoja, Keski-Uudenmaan oikeusaputoi-

misto 
• Pasi Heusala, talous- ja velkaneuvoja, Kanta-Hämeen oikeusaputoi-

misto 
• Elina Leistén, talous- ja velkaneuvoja, Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto 
• Sini Kyllönen, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Kenneth Westergård, talousneuvonnan suunnittelija Ulosottolaitos 
• Teresa Vidjeskog, talous- ja velkaneuvoja, Keski-Pohjanmaan ja Poh-

janmaan oikeusaputoimisto 
• Anu Niilo-Rämä, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
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• Kirsti Korkeakangas, talous- ja velkaneuvoja, Keski-Suomen oikeusapu-
toimisto 

• Liisa Heikkinen, talous- ja velkaneuvoja, Kainuun oikeusaputoimisto  
• Laura Suomalainen, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Kirsi Parikka, talous- ja velkaneuvoja, Kymenlaakson oikeusaputoimisto 
• Jarmo Suopajärvi, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Päivi Salmela, talous- ja velkaneuvoja, Lapin oikeusaputoimisto 
• Tiina Maaniitty, talous- ja velkaneuvoja, Lappeenrannan oikeusaputoi-

misto  
• Johanna Mattila, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Seija Buuri, talous-ja velkaneuvoja, Länsi-Uudenmaan oikeusaputoi-

misto 
• Maarit Salo, talous- ja velkaneuvoja, Länsi-Uudenmaan oikeusaputoi-

misto 
• Johanna Papinaho, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Anne Paavonaho, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Kirsi Valpas, talous- ja velkaneuvoja, Oulun seudun oikeusaputoimisto  
• Päivi Riihenmäki, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Maija Nykänen, talous- ja velkaneuvoja, Pirkanmaan oikeusaputoimisto  
• Leeni Terkko, talous- ja velkaneuvoja, Pirkanmaan oikeusaputoimisto  
• Assi Ahlstedt, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Riikka Kurki, talous- ja velkaneuvoja, Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto 
• Heikki Savolainen, talous- ja velkaneuvoja, Pohjois-Savon oikeusaputoi-

misto 
• Heidi Värtinen, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Sirpa Paananen, talous- ja velkaneuvoja, Päijät-Hämeen oikeusaputoi-

misto  
• Annariina Lindeman, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos 
• Maria Fallström, talous- ja velkaneuvoja, Rauman oikeusaputoimisto 
• Arja Jokinen, talous- ja velkaneuvoja, Satakunnan oikeusaputoimisto  
• Heidi Koivisto, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos  
• Veera Kallio, talous- ja velkaneuvoja, Varsinais-Suomen oikeusaputoi-

misto 
• Merja Pietikäinen-Nevasaari, talous- ja velkaneuvoja, Ylivieskan oikeus-

aputoimisto 

Verkostopäiviä toteutui viisi. Verkoston jäsenistä muodostettiin myös erilaisia 
alatyöryhmiä esimerkiksi kohdennettujen esitysten ja materiaalien työstämi-
seen. 

  



Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 
Etsivä nuorisotyö, Mustasaari 
Kokkolan kaupunki/aikuissosiaalityö 
Kokkolan rovastikunta 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Kokkotyösäätiö 
Nuorisoyhditys After Eight Pietarsaari 
Ohjaamo, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 
PSPY ry 
Seurakuntien ruotsinkieliset 
diakoniatyöntekijät 
Sonet Botnia 
Sosiaalityöntekijät Pohjanmaalla 
(työpajojen kautta) 
Understödsföreningen för svenskspråkig 
missbrukarvård r.f. 
Vaasan kaupunki, aikuissosiaalityö 
Vaasan kaupunki, kotouttamispalvelut 
Vaasan kaupunki/aikuissosiaalityö 
Vaasan settlementtiyhditys ry 
Vaasanseudun kehitys Oy 
Welcome Office 
Yrkesakademin i Österbotten 

Etelä-Savo  
Esedu 
Essote (Mikkelin ja Juvan alueen eri 
toimijat) 
Etsivä nuorisotyö: Savonlinna ja 
Rantasalmi 
FinFami Etelä-Savo 
KELA 
Magee-hanke (essote) 
Mikkelin seurakuntayhtymä 
Mikkelin toimintakeskus 
Mikkelin vankila 
Mikkelin yhdyskuntaseuraamustoimisto 
Muistiluotsi 
Ohjaamo Mikkeli 
Ohjaamo Savonlinna 
Olet mukana! -hanke (Estery ry) 
Otavan opisto 
Pieksämäen sosiaalitoimi 
SamiEdu 
Savonlinnan Kristillinen opisto 
Savonlinnan lyseon lukio 
Savonlinnan seudun kolomonen ry 
Savonlinnan seurakuntayhtymä 
Savonlinnan toimintakeskus 
SOS-lapsikylä 
Sosteri (Savonlinnan, Rantasalmen ja 
Sulkavan sosiaalitoimi) 
Sulkavan vankila 
Takuusäätiö 
Taloudellinen väkivalta-hanke (VIOLA) 
TYP Etelä-Savo 
Työllisyyspalvelut Rantasalmi 
XAMK 

Rauma 
ASTA-hanke, Uusikaupunki 
Frisk Tuult ry, Rauman 
mielenterveysyhdistys 
Rauma, Kela 
Rauma, Winnoava 

Rauman kaupunki, aikuissosiaalityö 
Rauman kaupunki, vanhuspalvelut 
Taivassalo, aikuissosiaalityö 
Uudenkaupungin kaupunki, sosiaalityö 
Uudenkaupungin seurakunta, kaupungin 
yhteenliittymä 

Kanta-Häme 
Forssa / Forssan Seudun 
Mielenterveysseura ry 
Forssa / FSHKY 
Forssa / Kela 
Forssa / Kotouttamo 
Forssa / Nuorisotyö / Ohjaamo 
Forssa / Seurakunta 
Forssa / TE_Palvelut 
Hattula / Koulut / HAMK / Lepss 
Hattula / Koulut / Hämeen ammatti-
instituutti (HAMI) 
Hattula / Koulut / Koulutuskuntayhtymä 
Tavastia 
Hattula / Nuorisotyö / Nurtsi 
Hattula / Seurakunta 
Hattula / Sosiaalitoimi 
Hausjärvi / Koulut / Hyria 
Hausjärvi / Koulut / Lukio 
Hausjärvi / Nuorisotyö / Nuortentalo 
Nuppi (Riihimäellä) 
Hausjärvi / Nuorisotyö / Ohjaamo 
Hausjärvi / Seurakunta 
Hausjärvi / Sosiaalitoimi 
Humppila / FSHKY 
Humppila / Seurakunta 
Hämeenlinna / FinFami Kanta-Hämeen 
mielenterveysomaiset ry 
Hämeenlinna / Hämeenlinnan seudun 
mielenterveysseura 
Hämeenlinna / Kela 
Hämeenlinna / NAL 
Hämeenlinna / Nuorisotyö / Ankkuri 
Hämeenlinna / Nuorisotyö / Ohjaamo 
Stage 
Hämeenlinna / Päihdetyö / 
Päihdefoorumi (Ehkäisevä päihdetyö) 
Hämeenlinna / Seurakunta 
Hämeenlinna / sosiaalitoimi / 
perheoikeudelliset palvelut keskitetysti 
Hämeenlinnassa 
Hämeenlinna / TE-palvelut 
Hämeenlinna / Vastaamo 
Hämeenlinna /Rise / Hämeenlinna 
naistenvankila 
Janakkala / Koulut / Janakkalan lukio 
Janakkala / Koulut / Kiipula / 
Ammattitutkinnot 
Janakkala / Koulut / Kiipula / TELMA 
Janakkala / Koulut / Kiipula / VALMA 
Janakkala / Koulut / 
Koulutuskuntayhtymä Tavastia / 
Ammattiopisto Tavastia, Turengin 
toimipiste 
Janakkala / Seurakunta 
Janakkala / Sosiaalitoimi 
Jokioinen / FSHKY 
Jokioinen / JKUNOP 
Jokioinen / Seurakunta 

Jokioinen / Työpaja Veturi 
Loppi / Koulut / Hyria 
Loppi / Koulut / Lukio 
Loppi / Nuorisotyö / Nuortentalo Nuppi 
(Riihimäellä),  
Loppi / Nuorisotyö / Ohjaamo 
Loppi / Seurakunta 
Loppi / Sosiaalitoimi 
Riihimäki / Hyria 
Riihimäki / Kela 
Riihimäki / Kotokartanosäätiö 
Riihimäki / Koulut / Aikuislukio 
Riihimäki / Koulut / HAMK /Riihimäki 
Riihimäki / Koulut / Hämeen kesäyliopisto 
Riihimäki / Koulut / Kiipula / 
Ammattitutkinto 
Riihimäki / Koulut / Kiipula / TELMA-
koulutus 
Riihimäki / Koulut / Kiipula / VALMA-
koulutus 
Riihimäki / Koulut / Lukio 
Riihimäki / NAL 
Riihimäki / Nuorisotyö / Nuortentalo 
Nuppi 
Riihimäki / Nuorisotyö / Ohjaamo 
(toimipisteet myös kunnissa) 
Riihimäki / Riippuvuudet: Avominne 
Riihimäki / RISE / Riihimäen vankila 
Riihimäki / Sosiaalitoimi / Toimintakeskus 
Rivakka 
Riihimäki / TE-palvelut 
Riihimäki / Vastaamo 
Tammela / FSHKY 
Tammela / Koulut / Eerikkilän 
urheiluopisto 
Tammela / Koulut / HAMK / Mustiala 
Tammela / Seurakunta 
Ypäjä / FSHKY 
Ypäjä / Koulut / Hevosopisto 
Ypäjä / Seurakunta 

Etelä-Pohjanmaa 
Alavuden kaupunki, Kuussoten 
aikuissosiaalityö 
Alavuden kaupunki, Kuussoten 
aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta 
Alavuden lukio 
Etelä-Pohjanmaan Edunvalvontatoimisto 
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry 
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 
Etsivä nuorisotyö/ Ilmajoki 
Etsivä nuorisotyö/ Kauhajoki 
Etsivä nuorisotyö/ Kauhava 
Etsivä nuorisotyö/ Seinäjoki 
Finfami Etelä-Pohjanmaa 
Ilmajoen kunta, aikuissosiaalityö 
Ilmajoen kunta, kuntouttava työtoiminta 
Isojoen yläkoulu 
Järvipohjanmaan aikuissosiaalityö 
Kauhava, Evijärvi, Kaksineuvoisen 
aikuissosiaalityö 
Kortesjärven yläkoulu 
Kris Etelä-Pohjanmaa ry 
Kuortaneen kunta, Kuussoten 
aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta 
Kuortaneen yläkoulu 

Liite 2 OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, TOIMINTA JA HALLINTO 2022:2

29



Kurikan kaupunki, aikuissosiaalityö 
Muistiliitto ry 
Ohjaamo/ Alajärvi 
Ohjaamo/ Alavus 
Ohjaamo/ Ilmajoki 
Ohjaamo/ Kauhajoki 
Ohjaamo/ Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi 
Ohjaamo/ Seinäjoki 
Olkkari 
Rikosuhripäivystys Länsi-Suomi 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen kaupunki/ aikuissosiaalityö 
Seinäjoen kaupunki/ aikuissosiaalityö, 
kuntouttava työtoiminta 
Seinäjoen kaupunki/ ikäkeskus 
Seinäjoen koululutuskuntayhtymä Sedu 
Seurakunta/ Alajärvi 
Seurakunta/ Alavus 
Seurakunta/ Ilmajoki 
Seurakunta/ Kauhava 
Seurakunta/ Kurikka 
Seurakunta/ Lappajärvi 
Seurakunta/ Seinäjoki 
Seurakunta/ Soini 
Seurakunta/ Vimpeli 
Soinin kunta, Kuussoten aikuissosiaalityö, 
kuntouttava työtoiminta 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi 
Suupohjan nuorkauppakamari 
Teuvan yläkoulu 
Ylihärmän yläkoulu 
Ähtärin kaupunki, Kuussoten 
aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta 
Ähtärin yläkoulu 

Lappi 
Etsivä nuorisotyö/Lappi 
Inarin kunta / sosiaalipalvelut 
Ohjaamo/Rovaniemi 
Rovaniemen kaupunki /sosiaalinen 
luototus 
Rovaniemen kaupunki /sosiaalipalvelut 
Takuusäätiö /alueellinen työ 
Vapaaehtoistyönkeskus Rovaniemen 
neuvokas 

Länsi-Uusimaa 
A-klinikkasäätiö 
Ammattiopisto Live 
EMY ry 
Espoon aikuissosiaalityö 
Espoon maahanmuuttajapalvelut 
Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret
ry 
Espoon ohjaamo 
Espoon vuokravelkaryhmä 
Essi-Allianssi 
Filoksenia ry - Trapesa 
Finfami Uusimaa ry 
Helsingin kaupungin lastenvalvojat 
Jade-toimintakeskus 
Kela 
Kirkkonummen ohjaamo 
Kirkkonummen seurakunta 
Kirkkonummen työllisyyspalvelut 
Klubbhus Fontana 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Lohjan aikuissosiaalityö 
Lohjan ohjaamo 
Lohjan seurakunta 
Länsi-Uudenmaan Viadia 
Nicehearts ry 
Vihdin nuorisopalvelut 
Vihdin työvoimala 

Keski-Suomi 
AIKUMETOD-tutkimushanke, Jyväskylän 
yliopisto 
ASTA-hanke Jyväskylä ja valtakunnallinen 
Ilmasotakoulun kuraattori, Jyväskylä 
Jyväskylän aikuissosiaalityö 
Jyväskylän ASSI-hanke (asunnottomuuden 
puolittamiseen tähtäävä hanke) 
Jyväskylän Katulähetys ry 
Jyväskylän kaupungin kotoutumispalvelut 
Jyväskylän kaupunki, vanhuuteen 
varautumisen mallipilotti 
Jyväskylän seurakunta (ev.lut) 
Kansalaistoimintakeskus Matara, 
Jyväskylä 
Karstulan kunnan kuntouttava 
työtoiminta 
Kelan asiakaspalvelu (Keski-Suomi) 
Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja 
terveyskeskus -hanke 
Keski-Suomen Mielenterveysomaiset ry 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
sosiaalityö 
Keski-Suomen te-toimisto 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 
Keski-Suomen Yrittäjät 
Laukaan aikuissosiaalityö 
Laukaan työllisyysyksikkö / Nuorten 
Startti 
Muistiliitto, Jyväskylä 
Nuorten talo Jyväskylä 
Ohjaamo Jyväskylä 
Pelirajaton, Jyväskylä 
RISE Jyväskylä / Jyväskylän vankila 
Saarikan kuntayhtymän aikuissosiaalityö 
Suomen ortodoksisen kirkon diakoniatyön 
kehittäjä 
Takuusäätiö, aluetyöntekijä 
Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke 
(Mikkeli) 
Taloussosiaalityön kehittämishanke 
(TASOS-hank), Keski-Suomi 
Työllisyyden kuntakokeilu Jämsä 
Työllisyyden kuntakokeilu Keuruu 
Työllisyyden kuntakokeilu Saarijärvi 
Välitä viljelijästä -hanke, Keski-Suomi 
Wiitaunionin aikuissosiaalityö (Viitasaari, 
Pihtipudas) 
Yritys-Suomi/Talousapu Keski-Suomi / 
ely-keskus 
Äänekosken aikuissosiaalityö 
Äänekosken diakoniatyö 
Äänekosken sosiaalinen luototus 
Äänekosken työllisyyspalvelut 

Pohjois-Savo 
Askel-hanke / työhönvalmennus 
ASTA-hanke (Kuopio) 
Asumisen talousneuvonta 
Fin-Fami Etelä- ja Pohjois-Savo 
Kaavin kunta / sosiaalitoimi 
Kallaveden seurakunta 
Kela (Kuopio) 
Kiuruveden kunta / sosiaalitoimi 
Kunnonpaikka / Tykke2 
Kuopion kaupunki / aikuissosiaalityö 
Kuopion kaupunki / etsivä nuorisotyö 
Kuopion kaupunki / jälkihuolto 
Kuopion kaupunki / perhepalvelut 
Kuopion kaupunki / työllisyyspalvelut 
Kuopion Kriisikeskus 
Kuopion Perheentalo 
Lapinlahden kunta / työllisyyspalvelut 
Leppävirran kunta / etsivä nuorisotyö 
Leppävirran kunta / sosiaalitoimi 
Leppävirran kunta / Tukeva säätiö 
Lyseon Lukio 
Maatilan hallittu alas ajaminen MTK 
Ohjaamo (Kuopio) 
Pielaveden kunta / sosiaalitoimi 
Pohjois-Savon edunvalvonta 
Pohjois-Savon Koulutuskuntayhtymä 
Pohjois-Savon Muistiyhdistys 
Rikosseuraamuslaitos 
Siilinjärven kunta / lapsiperhepalvelut 
Siilinjärven seurakunta 
Takuusäätiö / taloustsemppari 
Tervon kunta / sosiaalityö 
Vamos 
Varkauden kaupunki / sosiaalitoimi 
Varpaisjärven kunta / Kylätalo-hanke 

Lappeenranta 
Asumisneuvojat 
Eksote 
Ekta ry 
Etsivä nuorisotyö 
Martat 
Mela 
Ohjaamo 
Oppilaitokset 
Puolustusvoimat 
Rise 
SaimaaVirta 
Seurakunnat 6 kpl 
TYP 

Pohjois-Karjala 
ASO asiakasohjausryhmä- RISE 
Ensi- ja turvakotien liitto 
Fin-Fami Pohjois-Karjala 
Joensuun alueen Ohjus-tiimi 
Joensuun kaupunki / aikuissosiaalityö 
Joensuun kaupunki / kuntouttava 
työtoiminta 
Joensuun kaupunki / työllisyyspalvelut, 
Luotsi 
Joensuun Perheentalo 
Joensuun seurakunta 
Joensuun yhteiskoulun lukio 
Kela 
Koulutuskuntayhtymä Riveria 
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Lieksan ja Juuan Kohti työtä ja koulutusta- 
hanke sekä 5T-hanke 
Lyseon lukio 
Nuorisoverstas 
Ohjaamo 
Pohjois-Karjalan Marttojen keskus 
Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry 
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 
Rise 
Takuusäätiö 
ViaDia Joensuu ry 
YTYÄ-hanke (Yhteistyöllä tuloksiin) 
 
Varsinais-Suomi 
Aikuissosiaalityö, Raisio 
A-Kilta, Turku 
A-Klinikka, Turku 
ASTA-hanke, Turku 
Asumisneuvoja, Akseli Kiinteistöpalvelut, 
Turku 
Asumisneuvoja, Raisio 
Asunnottomien yö, Turku 
Elämänlaatu ry, Vaateri, Salo 
FinFami, Turku 
Fingerroossin säätiö, Turku 
Kaarinan kaupunki, sosiaalipalvelut 
Kela, Nuotti-valmennus, Turku 
Kela, Raisio 
Kela, Salo 
Kela, Turku 
Kiinteistöliitto, Varsinais-Suomi 
Kriminaalihuollontukisäätiö, Turku 
Maa- ja metsätaloustuottajien 
keskusliitto, Varsinais-Suomi 
Martat, Varsinais-Suomi 
Merikratos, Turku 
MLL 
Monipalvelukeskus Tsemppi, Turku 
Nuorten Ystävät ry, Turku 
Ohjaamo, Turku 
ORK, tietojärjestelmäpalvelut 
Raision kaupunki, neuvolat 
RISE, Turun ja Käyrän vankila 
Salon ammattiopisto 
Salon kaupunki, nuorisopalvelut 
Salon kaupunki, perhepalvelut 
Salon kaupunki, sosiaalipalvelut 
Sininauha ry, Turku 
Takuusäätiö 
TE-palvelut, Turku 
Tukenasi ry, Turku 
Turun ammatti-instituutti, Turku 
Turun ensi- ja turvakoti ry, Turku 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, 
diakoniatyö 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, 
Raharenki-toiminta 
Turun kaupunki, aikuissosiaalityö ja 
alkupalvelut 
Turun kaupunki, Kaveria ei jätetä-hanke 
Turun kaupunki, mielenterveys- ja 
päihdetiimi 
Turun kaupunki, neuvolat 
Turun kaupunki, 
osaamiskeskus/maahanmuuttajapalvelut 
Turun kaupunki, työpiste 
Turun kaupunki, Väylä, asumisen 
tukipartio 
Turun kaupunki, yhteispalvelupiste 
Monitori 
Turun lähimmäispalveluyhdistys 

Turun sanomat ja paikallinen Yle 
Turun seudun nuorisoasunnot ry (NAL), 
Turku 
Turun seudun työttömät ry, Turku 
Turun seudun vanhustuki ry, Turku 
Turun vuokratalot, Turku 
Turun yliopisto, sosiaalityö 
Työllistymistä edistävä monialainen 
palvelu (TYP), Varsinais-Suomi 
Vamos, Turku 
Vapi ry, Turku 
Varsinais-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus 
Verve, Turku 
VSSHP 
 
Itä-Uusimaa 
Asunnottomuuden ehkäisy -hanke 
Elary ja Vaateri 
Laurea AMK 
Mielenterveysomaisten keskusliitto 
Finfami 
Nurmijärven seurakunta 
Ohjaamo (Vantaa) 
Pelipolku -hanke (THL, TVN, 
Sosiaalipalvelut) 
Porvoon kaupunki / nuorisopalvelut 
Porvoon turvakoti 
Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö 
Tikkurilan kirjasto (talousneuvola) 
Valmennustalo Luxi 
(Pitkäaikaistyöttömät) 
Vankimessut (en ole varma kuuluuko 
tähän listaukseen) 
Vantaan seurakunta 
Vantaan sosiaalinen luototus 
Vantaan sosiaalitoimi / 
maahanmuuttajapalvelut 
Vantaan sosiaalitoimi / nuorisopalvelut 
Vantaan sosiaalitoimi / sosiaalineuvonta 
Vantaan sovittelutoimisto 
Wellfare Oasis Community Osk 
 
Kymenlaakso 
A-klinikkasäätiö, Yhteispelillä! 
Ammattiopisto Spesia 
Ekami 
Haminan seurakunta 
Kaakkois-Suomen Sininauha ry 
Kela, Kotka ja Kouvola 
Kotka-Kymin seurakunta 
Kotkan kaupunki, Karhulan koulu 
Kotkan kaupunki, Ohjaamo 
Kotkan-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymä, Rajapaja 
Kotkan-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymä, Rannikkopajat 
Kouvolan kaupunki, Ohjaamo 
Kouvolan seurakunta 
Kuusankosken seurakunta 
Kymenlaakson kauppakamari 
Kymsote, aikuissosiaalityö 
Kymsote, Monialainen työelämäpalvelu 
Kotka 
Kymsote, Monialainen työelämäpalvelu 
Kouvola 
Kymsote, perhekeskukset 
Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta 
Moona 

Martat 
Mela, Välitä viljelijästä 
Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly 
Ravimäkiyhdistys ry 
Rikoseuraamuslaitos 
Sininauhasäätiö 
Sotek-säätiö sr 
TE-palvelut Kotka ja Kouvola 
XAMK - Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu 
 
Helsinki 
Ammattiopisto Live  
Helsingin ensikodit  
Helsingin kaupungin kotoutustiimi  
Helsingin kaupungin perheoikeudellinen 
yksikkö 
Helsingin kaupunki / Aikuissosiaalityö  
Helsingin kaupunki / Harjula  
Helsingin kaupunki / TYP / kuntouttava 
työtoiminta - Uusix   
Helsingin kaupunki / työllisyyspalvelut  
Helsingin kaupunki/ asumisen neuvonta 
Helsingin kaupunki/ Nuorisoasiainkeskus 
Helsingin kaupunki/ Oppilaitokset, mm. 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
Helsingin kaupunki/ sosiaalityö 
Helsingin Seurakunnat  
Helsingin seurakuntayhtymä 
Helsingin alueen eri seurakunnat, 
diakoniatyö, ruokajakelu 
Helsingin työväenopisto  
Helsingin Vankila  
Helsinki Missio 
Helsinki/ Etsivä nuorisotyö 
Ihmisoikeusliitto (Helsinki) 
Into Ry  
Jade toimintakeskus 
Kansaneläkelaitos 
Krits ry 
Ohjaamo/ Helsinki 
Peliklinikka (Helsinki) 
Rikosseuraamuslaitos / 
Yhdyskuntaseuraamuslaitos  (Helsinki) 
Rikosseuraamuslaitos/ Suomenlinnan 
vankila 
Setlementtiliitto Ry / Vahvat-hanke 
(Helsinki) 
STM asunnottomuuden puolittamisen 
hanke 
Stop Huumeille Ry / Fattaluuta-koulutus 
ja Huudikoutsit (Helsinki) 
Takuusäätiö 
TE-toimisto/ Helsinki 
Tukikohta Ry / Suunta-hanke (Helsinki) 
Y-Säätiö 
 
Oulun seutu 
Byströmin ohjaamo Oulu 
Kainuun sote 
Kajaanin kaupungin kirjasto 
Kela, Oulu 
Kris ry 
Krits säätiö 
Luovi 
Martat 
Muistiliitto 
Nuorten työpaja Oulu 
Oamk 
Oulun businessasema 
Oulun hiippakunta 
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Oulun kaaren kuntayhtymä 
Oulun kaupunki 
Oulun kaupunki/ aikuissosiaalityö 
Oulun kaupunki/ perhesosiaalityö 
Oulun seurakunta 
Oulun työllisyyspalvelut 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys 
Pohjois-Pohjanmaan sote 
Rise 
Romanomissio 
Sivakka, Oulun kaupungin asumisen 
palvelut 
Takuusäätiö 
Verve 

Keski-Uusimaa 
Etsivä nuorisotyö/Kerava 
Etsivä-nuorisotyö Helsinki 
Hope ry/verkosto 
Hyria koulutus ja säätiö/opetus-, 
valmennus- ja ohjaushenkilöstö, 
nuorisotyöntekijät, etsivät, ohjaajat, 
pajatoiminta, kuntoutus- ja 
valmennuspalvelut (kuntouttava 
työtoiminta), toisen asteen opiskelijat 
Hyvinkää srk 
Hyvinkään kaupungin 
nuorisoasuntoyhdistys 
Hyvinkään kaupungin vuokra-asunnot 
Hyvinkään kaupunki: hyvinvointiryhmä, 
asunnottomuuden puolittamisryhmä, 
palvelutori, työllisyyspalvelut 
maahanmuuttajapalvelut 
Into ry 
"Jade yhteisö 
 ry/maahanmuuttajat (Helsinki)" 
Järvenpää srk 
Järvenpään maahanmuuttajapalvelut 
Kela Hyvinkää 
Kerava srk 
Keravan nikkarinkruunu (vuokra-
asuntoyhtiö) 
Keravan sosiaalitoimi: aikuissosiaalityö, 
maahanmuuttajapalvelut 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Keuda: opetus-, valmennus- ja 
ohjaushenkilöstö 
Keski-Uudenmaan typ 
Keusote: mt-, päihde- ja sosiaalipalvelut, 
asumisen palvelut, aikuissosiaalityö, 
kuntouttava työtoiminta, asiakasohjaus, 
sosiaalinen kuntoutus, työkykytiimi, 
asunnottomuushanke/Nestori, 
maahanmuuttajapalvelut, allianssi 
(järjestöjen yhteistyö) 
Kotokartanosäätiö 
KPMG 
Lastenvalvojat/Helsingin kaupunki 
Laurea ammattikorkeakoulu 
Lohjan srk 
Maatalousyrittäjät 
Mäntsälä srk 
Mäntsälän maahanmuuttajapalvelut 
Nurmijärven maahanmuuttajapalvelut 
Nurmijärvi srk 
Ohjaamo Hyvinkää 

Ohjaamo Järvenpää 
Ohjaamo Kerava 
Ohjaamo Mäntsälä 
Ohjaamo Nurmijärvi 
Ohjaamo Pornainen 
Ohjaamo Sipoo 
Ohjaamo Tuusula 
Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry 
Ridasjärven päihdehoitokeskus 
Rise: henkilökunta ja vangit:  Vantaa 
tutkintavankila, Kerava avovankila, Turun 
vankila 
Setlementti Louhela ry 
SOS-lapsikylä 
Spesia ammattiopisto: opetus-, 
valmennus- ja ohjaushenkilöstö ja 
opiskelijat 
Tuusula srk 
Tuusulan maahanmuuttajapalvelut 
Uudenmaan etsivät 
Vantaan sosiaalitoimi: aikuissosiaalityö, 
nuorten palvelut 
Vantaan sovittelutoimisto 
Verottaja 
Wörtti-hanke: apua nuorten asumiseen 
TE-palvelut/Uusimaa 

Pirkanmaa 
Akaan kaupunki / aikuissosiaalityö 
Akaan kaupunki / työllisyyspalvelut 
(nuoret) 
ASTA-hanke (Tampere) 
Hämeenkyrön kunta / etsivä nuorisotyö 
Hämeenkyrön kunta / työllisyyspalvelut 
KELA (Tampere) 
Lempäälän ev.lut seurakunta / 
diakoniatyö 
Lempäälän kunta / etsivä nuorisotyö 
Lempäälän kunta / lastensuojelu 
Lempäälän kunta / sivistystoimi 
(Lempäälän lukio) 
Lempäälän kunta / sosiaalityö 
Lempäälän kunta / työllisyyspalvelut 
Nokia / Siltavalmennusyhdistys ry 
Nokian kaupunki / työllisyyspalvelut 
Ohjaamo (Tampere) 
Oriveden ev.lut seurakunta / diakoniatyö 
Oriveden kaupunki / etsivä nuorisotyö 
Oriveden kaupunki / työllisyyspalvelut 
Pirkkalan kunta, kuntouttava työtoiminta 
PSHP / psykiatrinen poliklinikka 
RISE / Kylmäkosken vankila 
Ruovesi - Virrat yt-alue / etsivä nuorisotyö 
Ruovesi - Virrat yt-alue / seurakuntien 
edustajat 
Ruovesi - Virrat yt-alue / sosiaalitoimi 
Ruovesi - Virrat yt-alue / terveystoimi 
SOS-lapsikylä 
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampereen kaupunki / aikuissosiaalityö/ 
nuorten palvelut 
Tampereen kaupunki / Oriveden 
aikuissosiaalityö 
Tampereen kaupunki / sosiaalityö 
Urjalan kunta / työllisyyspalvelut 
Ylöjärven kaupunki / avosairaanhoito / 
päihdepalvelut 

Päijät-Häme 
ASTA-hanke /Lahti 
Asumisneuvontaverkosto/Päijät-Häme 
(Harjulakodit, M2kodit, Kojamo jne) 
Heinolan kaupunki/ sosiaalityö, työttömät 
Heinolan kaupunki/ Torppa 
työpajatoiminta 
Heinolan kaupunki/Työllisyyspalvelut 
Heinolan työllisyyspalvelut 
Lahden 4H-yhdistys ry/ nuoret alle 28-v 
työttömät 
Lahden kaupungin 
Nuorisopalvelut/työpajojen 
yksilövalmentajat 
Mehiläinen/ Ykköskoti Kaunisharjun 
ohjaajat 
Muistiliitto/ Muistiluotis Lahden 
tapaaminen (mukana P-Häme, Kanta-
Häme, Kaakkois-Suomi jne) 
Ohjaamo/ Lahti 
Pelihaittojen seutukoordinaatio 
työryhmä/Päijät-Häme 
Peliklinikka/ pelinhoitopolku 
P-H Sote/ pelihaittojen kanssa 
työskentelevät 
Päijät- Hämeen sosiaalityö/ Ikääntyvien 
parissa työskentelevät 
Päijät- Hämeen sosiaalityö/ perhesos.työ 
Lahti 
Päijät- Hämeen sosiaalityö/ 
perhesosiaalityö, Hollolan kunta 
Päijät- Hämeen sosiaalityö/ työikäisten 
parissa työskentelevät 
Päijät- Hämeen 
sosiaalityö/lapsiperhepalvelut 
Päijät- Hämeen 
sosiaalityö/vammaispalvelut 
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen 
aikuissosiaalityö 
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen 
perhesosiaalityö 
Rahapelipoliittinen kokous/Päijät-Häme 
SRK/ Heinolan seurakunta/ diakonityö 
SRK/Lahen Tane raha-asianeuvojat 
vapaaehtoiset 
THL/pelinhoitopolku 
Ulosotto/ henkilöstö Päijät-Häme 
Välitä viljelijästä -projekti / MELA 

Satakunta 
Aikuissosiaalityö, Pori 
Asumisen tuen työntekijät, Pori 
Karhuseutu, Pori 
Kessote 
Porin perusturva, ASPU-hanke 
(asunnottomuuden puolittaminen) 

Kainuu 
Edukai Oy 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä 
Kiantaopisto 
Muistiluotsi, aluetoimisto 
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