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Asunnottomuuden 
poistaminen on 

kuntapolitiikkaa. 

Tämä julkaisu on suunnattu sinulle kuntapäättäjä! Asunnottomuus 
tapahtuu kunnissa. Me asunnottomuuden poistamiseksi 
työskentelevät järjestöt olemme kirjoittaneet tähän niitä asioita, joita 
kunnallispolitiikassa on tärkeää huomioida.

Hallituksella on tavoitteena puolittaa asunnottomuus Suomesta 
vuoteen 2023 mennessä ja poistaa se kahden vaalikauden aikana 
eli vuoteen 2027 mennessä. Helsingissä on tavoitteena poistaa 
asunnottomuus 2025 mennessä. 

Kunnat työskentelevät yhteistyössä valtion, palveluntuottajien, 
säätiöiden ja järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Yhteistyön hengessä toteamme myös, että tämä julkaisu on 
myös kutsu. Olet tervetullut tutustumaan tekemäämme työhön 
asunnottomuuden poistamiseksi! 

Asunnottomuus kärjistyy aina yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
kriisien yhteydessä. Ihmisten perusoikeuksien, kuten asumisen, 
turvaaminen on kuitenkin perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävä, 
taloustilanteesta ja puoluepoliittisista mieltymyksistä riippumatta.

Vaikka asunnottomuusilmiö voi näyttää monimutkaiselta syy-
seuraussuhteiden vyyhdiltä, asunnottomuutta voidaan ennakoida, 
ennaltaehkäistä ja vähentää. Julkaisun sivuilla esitetyt huomiot 
ovat kuin vyyhdistä pilkottavia langanpäitä. Niihin tarttumalla 
selvittelytyössä pääsee jo hyvin pitkälle.

Jatketaan, kunnes kaikilla on koti.

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/asuntopolitiikka
https://ym.fi/asunnottomuus
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1. Asunnottomuuden poistaminen 
on taloudellisesti kannattavaa, 
inhimillistä ja lisää yleistä 
turvallisuutta.
Asunnottomuuden poistamisesta on yhteistä hyötyä kaikille 
kunnan asukkaille. Puhumattakaan inhimillisestä merkityksestä 
asunnottomuutta kokeville ja asunnottomuuden uhan alla eläville 
ihmisille. 

Asunnottomuutta poistamalla luodaan säästöjä kunnan talouteen. 
Asunnottomuus kuormittaa erikoispalveluita ja asunnottomuuden 
poistamisen suurimmat säästöt syntyvät asumis-, päihde- ja 
sairaalapalveluiden käytön kustannuksista. Asunto ensin –mallilla  
toteutetulla asunnottomuustyöllä saadaan myönteisiä vaikutuksia 
asunnottomuuden hoitoon ja kustannuksiin. Asunnottomuustyön 
kustannussäästö on noin 10 000–15 000 €/asunnoton/vuosi. 

Panostukset asunnottomuustyöhön näkyvät myös ympäristön 
viihtyisyydessä ja yleisen turvallisuuden parantumisena. Vaikka 
asunnottomat ihmiset koetaan usein turvallisuusriskiksi muulle 
yhteiskunnalle, asunnottomuus on suurin turvallisuusriski 
asunnottomalle ihmiselle itselleen.

Asunnoton on henkilö, jolla ei ole 
omaa vuokra- tai omistusasuntoa. 
Asunnottomia ovat yhtä lailla ne, jotka 
joutuvat viettämään yönsä kadulla ja 
ne, jotka asuvat tilapäisesti tuttavien 
tai sukulaisten luona. Asunnottomuuden 
määritelmään voit tutustua täällä.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/41407
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/41407
https://asuntoensin.fi/tietoa/
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2. Panosta kuntapolitiikassa laaja-
alaisesti kuntalaisten hyvinvointiin.  
Asunnottomuuden riskien kasautuminen ja resilienssi ovat 
yksilökohtaisia, mutta jotkut ihmisryhmät joutuvat kohtaamaan 
asunnottomuudelle altistavia tekijöitä enemmän kuin muu väestö. 
Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi jälkihuollon piirissä olevat 
nuoret, pienituloiset, maahanmuuttajataustaiset ja päihde- ja 
mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset. Tutustu asunnottomuuden 
riskitekijöihin. 

Asunnottomuudelle on suojaavia tekijöitä, kuten maltillinen 
vuokrataso. Kestävä asuntopolitiikka on kuitenkin laajempi asia kuin 
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen. 

Esimerkiksi köyhyys on keskeinen asunnottomuuden taustasyy. 
Lapsena koettu köyhyys nostaa asunnottomuusriskiä aikuisena 
merkittävästi. Näin ollen lasten hyvinvoinnin perustasta huolehtiva 
kunta tekee kauaskantoista asunnottomuutta ehkäisevää työtä.  

Kunnallisessa päätöksenteossa on tärkeää vahvistaa laajamittaisesti 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta, turvata yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kuntalaisille ja tarjota riittävin resurssein tukea ja 
suojaa vaikeissa elämäntilanteissa. 

https://www.theseus.fi/handle/10024/140358
https://www.theseus.fi/handle/10024/140358
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3. Varmista, että asunnottomuutta 
kokeneet ihmiset ovat mukana 
asunnottomuuden poistamisessa.
Asunnottomuutta ehkäisevässä asuntopolitiikassa on huomioitava 
asunnottomuuden moninaisuus ja kyettävä näkemään tilastojen 
ulkopuolelle. Muun muassa asunnottomat siirtolaiset tai 
vähemmistöryhmät, jotka eivät löydä tarpeitaan vastaavia 
asumispalveluita, eivät näy tilastoissa. Heidän asunnottomuutensa 
tunnistaminen on kuitenkin asunnottomuuden poistossa välttämätöntä.

Asunnottoman stereotypia yksinelävistä keski-ikäisestä cis-miehistä 
vaikuttaa vahvana, mutta kunnallisessa päätöksenteossa on tärkeää 
huomioida myös esimerkiksi asunnottomuutta kokevat  naiset, 
nuoret, maahanmuuttajataustaiset, asunnottomuuteen vapautuvat 
rikosseuraamusasiakkaat, neuropsykiatrisia haasteita omaavat ja 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. 

Oikeudenmukaisten, inklusiivisten ja tarpeita vastaavien palveluiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä on tärkeää, että kokemustietoa 
omaavat ihmiset ovat alusta lähtien prosessissa mukana.
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4. Asunnottomuuden ratkaisujen 
täytyy olla sukupuolet huomioivia.
Vaikka asunnottomien kokonaismäärä on laskenut viimeisen 10 vuoden 
aikana huomattavasti, naisten suhteellinen osuus asunnottomista on 
kasvanut noin 20 prosentista 25 prosenttiin. Katukuvaan on ilmestynyt 
yhä nuorempia ja huonokuntoisempia naisia, joihin on vaikea saada 
kontaktia. 

Yksi vaikuttava tekijä naisten asunnottomuuden suhteelliseen kasvuun 
on se, että olemassa olevat asumis- ja tukiratkaisut eivät sovellu 
kaikille sukupuolille. Palveluiden kehittämistyössä ei ole esimerkiksi 
huomioitu naisten erityisiä tarpeita. Naisten moninaiset trauma- ja 
väkivallan kokemukset edellyttävät ruumiillisten kokemusten huomioon 
ottamista. Työntekijöiden traumatyön osaamista ja moniammatillista 
yhteistyötä on vahvistettava. 

Jopa 20% väkivaltaa kokeneista naisista kokee asunnottomuutta, kun 
vastaava luku niillä naisilla, jotka eivät ole kokeneet väkivaltaa on 
vain 1%. Muita naisten asunnottomuuteen kietoutuvia ongelmia ovat 
päihderiippuvuus ja mielenterveyden ongelmat, vaikeat ja alistavat 
sosiaaliset suhteet sekä äitiyden rikkoutuminen. Monelle naiselle 
lasten menettämisestä alkaa syöksykierre kohti asunnottomuutta eikä 
asunnottomien naisten äitiyttä tueta riittävästi.

Ajankohtaisimmat tilastot ja 
kuntakohtaiset luvut löytyvät 
Asumisen rahoittamis- ja 
kehittämiskeskus ARA:n 
asunnottomuuselvityksistä. 

https://assets-global.website-files.com/59f07e67422cdf0001904c14/61017dbd205aeb5f3bdd366b_CFHI_WOMEN_REPORT_V03.pdf?fbclid=IwAR1rGCwlCMA8oIqAMrjK4JguRjNrZN5CIBkHWAb001dz9r0eXSxh-yTx6Cw
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus
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5. Palvelujärjestelmä tukemaan 
seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kuuluvia.
Suomessa tunnistetaan heikosti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien ihmisten asunnottomuutta. Euroopan Perusoikeusviraston 
teettämän kyselyn mukaan Suomessa on Euroopan maista neljänneksi 
eniten sateenkaari-ihmisten asunnottomuutta. 22 % suomalaisista 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvista ihmistä kokee 
asunnottomuutta tai sen uhkaa, eurooppalaisen keskiarvon ollessa 
17 %. Transihmisten tilanne on vaikein, sillä heistä kolmanneksen 
asuminen on jossain kohtaa elämää uhattuna.  

Sateenkaareva asunnottomuus liittyy läheisiin ihmissuhteisiin ja sen 
juuret löytyvät usein jo nuoruudesta. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn 
mukaan sateenkaarinuorista 45 % on kokenut henkistä väkivaltaa ja 25 % 
on kokenut fyysistä väkivaltaa kotonaan. Sateenkaarinuoret muuttavat 
muita nuoria aikaisemmin pois kotoa. Jopa 55% transnuorista kertoo 
kodin asenteiden olleen syynä kotoa pois muuttamiselle. 

Toisena asunnottomuudelle altistavana tekijänä on pienituloisuus. 
Valtaväestöön verrattuna sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvat ihmiset kohtaavat enemmän köyhyyttä ja työttömyyttä 
sekä opiskeluun ja työnsaantiin liittyviä vaikeuksia. Erityisen haastava 
tilanne on transnuorilla, joilla oman identiteetin prosessoiminen 
voi viedä paljon energiaa ja johtaa opintojen keskeytymiseen ja 
työttömyyteen. Haasteet eivät lopu työelämässä, sillä esim. joka 
neljäs transnainen kokee syrjintää työpaikallaan identiteettinsä vuoksi. 
Tiedetään myös, että sateenkaari-ihmiset luottavat valtaväestöä 
vähemmän viranomaisiin, minkä vuoksi eri elämäntilanteisiin 
tarkoitettuja palveluita ja etuuksia ei välttämättä käytetä tarpeen 
tullen.

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140742/URN_ISBN_978-952-343-580-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140742/URN_ISBN_978-952-343-580-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Asunnottomien nuorten 
tavoittamiseen ja tukemiseen 
tarvitaan resursseja.
Vaikka tilastojen valossa nuorten asunnottomuus näyttää vähentyneen 
hieman viime vuosien aikana, nuorten asunnottomuus on herättänyt 
huolta nuoria kohtaavien ja asunnottomuustyötä tekevien 
ammattilaisten parissa. Nuoria kohdataan aiempia vuosia enemmän 
asunnottomien palveluissa ja palveluihin päätyvät nuoret ovat erittäin 
huonossa kunnossa. Nuorten kynnys hakeutua palveluihin onkin 
havaittu korkeaksi, eikä apua asumiseen haeta ennen kuin tilanteet 
ovat kriisiytyneet.

Nuorilla toimeentulo on usein vähäistä ja itsenäisen asumisen taitoja 
vasta harjoitellaan. Lisäksi elämä voi olla vakiintumatonta ja altis 
muutoksille. Asunnottomat nuoret eivät ole kuitenkaan yhtenäinen 
ryhmä. Ainoaksi yhdistäväksi tekijäksi voidaan tunnistaa oman 
vakituisen asunnon puute. Nuoria kohtaavat ammattilaiset ovat 
kuitenkin tunnistaneet asunnottomien nuorten jakautuvan karkeasti 
kahteen ryhmään: osalla asunnottomuus ratkeaa muutamassa 
kuukaudessa ja toisilla asunnottomuus on pitkäaikaista ja toistuvaa. 

Nuorten asunnottomuusjaksot näyttävät jäävän lyhyemmiksi silloin, 
kun luottotiedot ovat kunnossa, vuokravelkaa ei ole kertynyt, avun 
piiriin hakeudutaan ajoissa ja motivaatio omien asioiden selvittelyyn on 
korkea. Asunnottomuus taas pitkittyy, jos taustalla on päihdeongelmia, 
mielenterveysongelmia, vuokra velkaa  
tai luottotietojen menetys. Jälkim - 
mäisessä ryhmässä on yleisempää  
myös rikollisuus ja matalampi  
motivaatio tai kyky sitoutua  
oman asunnottomuuden  
ratkaisemiseen.
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7. Kuntien tulee ehkäistä palveluissa 
ja asuntomarkkinoilla tapahtuvaa 
syrjintää.
Maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus keskittyy muutamaan 
suurimpaan kaupunkiin ja erityisesti Helsinkiin. Tyypillisesti 
yhteiskunnan tuntemuksen, suomen taidon, digitaitojen tai luku- ja 
kirjoitustaidon puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti mahdollisuutta 
hakea asuntoa itsenäisesti. Moni tarvitsisi asunnon etsintään ja 
asumiseen tukea kielellä, jota he ymmärtävät. Nykyinen tukibyrokratia 
on liian monimutkainen ja pirstaloitunut.

Sitä, että maahan muualta muuttaneet eivät saa tarvitsemaansa tukea 
asumisen turvaamiseen, voidaan pitää rakenteellisena syrjintänä. 
Kunnan työntekijöiden kouluttautuminen syrjinnän purkuun on tärkeä 
avaus muutokseen.

Vuokra-asuntomarkkinoilla ilmenee syrjintää, jota kohtaavat 
maahanmuuttajataustaisten ihmisten lisäksi muun muassa 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja romanit. Monen 
päällekkäisen syrjinnän kohteeksi joutuvat, esimerkiksi pienituloiset 
maahanmuuttajataustaiset sukupuolivähemmistöön kuuluvat, ovat 
erityisen huonossa asemassa.  

Syrjintä asunnonhaussa ilmenee muun muassa siten, että 
yhteydenottoihin ei vastata tai kieltäydytään vuokraamasta asuntoa 
esimerkiksi etnisen taustan perusteella. Syrjintää voi kohdata myös 
elämäntilanteen vuoksi. Vuokranantajat saattavat olla vuokraamatta 
asuntoaan henkilölle, jonka takuuvuokra toimitettaisiin Kelasta. 

Asunnottomuuden poistamisessa tulee huomioida myös henkilöt, 
jotka eivät pääse kuntalaisille suunnattujen palveluiden piiriin.  Osa ns. 
paperittomista ihmisistä (ilman oleskeluoikeutta Suomessa olevista) ja 
rekisteröitymättä jättäneistä EU-kansalaisista on asunnottomina. 
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8. Vankilasta asunnottomana 
vapautuvat tarvitsevat joustavaa 
asuttamista. 
Ainakin kolmannes vangeista vapautuu asunnottomuuteen. Lisäksi 
noin 10–15 prosenttia yhdyskuntaseuraamuksia suorittavista on vailla 
asuntoa. Etenkin pääkaupunkiseudulla tilanne voi olla vielä tätäkin 
huonompi.  

Asunnottomana vapautuva saattaa joutua vuosikausiksi toistuvien 
vankilatuomioiden ja asunnottomuuden kierteeseen. Asunnottomuus 
tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin asunnon ja tarvittavan 
tuen tarjoa minen. 

Vankilatuomion jälkeen vapauteen ja siviilielämään sopeutuminen 
on vaativaa, mutta asunnottomuus tekee elämänhallinnasta usein 
mahdotonta. Asunnon ja asumisen tuen tarvetta tulisi tarkastella 
hyvissä ajoin ennen vapautumista. Oman kotikunnan sosiaalityö on 
viime kädessä vastuussa asumisen järjestämisestä ja jo tämänkin vuoksi 
kunnan sosiaalityön tulisi kiinnostua vankilassa olevista asiakkaistaan. 
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Liian moni lähtee laitoksesta huonokuntoisena tyhjän päälle, 
esimerkiksi suoraan hätämajoituksiin. Nämä eivät ole oikeita paikkoja 
vankilasta vapautuville, jotka yrittävät rakentaa elämäänsä uudelleen. 

Yhteiskuntaan palaaminen onnistuu parhaiten asteittain. Tähän 
tarvitaan vapauteen valmentavaa ja kokonaisvaltaista tukea, joka alkaa 
jo vankilassa, sekä yhteistyötä vankilan, sosiaalitoimen ja muiden tuen 
tarjoajien välillä. 

9. Neuropsykiatristen haasteiden 
kuntouttamista on lisättävä.
Terveydelliset seikat, jollaisiksi neuropsykiatriset haasteet lukeutuvat, 
ovat yksi keskeinen asunnottomuuden syy. Neuropsykiatrisilla 
haasteilla tarkoitetaan synnynnäisiä, aivojen toimintaan 
vaikuttavia oireyhtymiä, joilla on vaikutusta henkilön toimintaan ja 
toiminnanohjaustaitoihin. Tällaisia oireyhtymiä ovat esimerkiksi ADHD, 
autismin kirjon häiriöt sekä Touretten syndrooma. 

Neuropsykiatristen haasteiden kirjo on moninainen, mutta niille 
yhteistä voi olla arjen hallinnan ongelmat. Budjetointi ja laskujen 
maksaminen, kodin siisteys ja puhtaanapito, omien asioiden 
järjestelmällinen hoitaminen sekä arkirytmin ylläpitäminen vaikuttavat 
oleellisesti asumisen onnistumiseen ja toisaalta myös asunnon 
hankkimiseen. 

Neuropsykiatristen haasteiden kuntouttaminen vaatii systemaattista 
tukea ja usein myös lääkehoitoa, jollaista asunnottomana on usein 
hankala tai jopa mahdotonta saada. Peruspalveluissa ei pystytä 
vastaamaan tällaisten ryhmien erityistarpeisiin riittävän hyvin. Usein 
päihteidenkäyttö estää psykologisen avun piiriin pääsyn, vaikka 
neuropsykiatristen haasteiden kuntoutus, esimerkiksi lääkityksellä 
ja valmennuksella, saattaisi mahdollistaa päihteiden ongelmakäytön 
lopettamisen. Rikostaustaisilla ihmisillä on neuropsykiatrisia 
oireyhtymiä muuhun väestöön nähden enemmän.
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10. Asunto ensin -periaatteella 
tehtävää työtä tulee vahvistaa 
kunnissa.
Asunnottomuutta kokeneet kertovat, että asunnottomaksi 
jäämisen jälkeen on tärkeää saada apua heti. Tärkeimpiä akuutteja 
asioita ovat ”katto pään päälle”, eli kriisi- tai hätämajoituspaikka, 
sekä henkilökohtainen kontakti työntekijään, joka selvittää 
kokonaistilanteen ja aloittaa prosessin asunnottomuustilanteen 
ratkaisemiseksi. Asunnottomaksi jäänyt tarvitsee realistista tietoa 
prosessin etenemisestä ja aikataulusta. Myös henkinen tuki voi olla 
asunnottomuuden kriisiin joutuneelle ihmiselle elintärkeää.

Hätämajoitus ei ole ratkaisu asunnottomuuteen, vaan pysyvämpään 
asumiseen tulee päästä mahdollisimman nopeasti. Jonotusaikoja 
tuettuun asumiseen on lyhennettävä ja jonotusajalle on kehitettävä 
pikaisesti parempia ja inhimillisempiä väliaikaisratkaisuja. Tämä 
edellyttää lisää tuettua asumista ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.  

Suomessa merkittäviä tuloksia asunnottomuuden vähentämiseksi 
on saatu Asunto ensin -mallilla. Sen keskeisenä näkemyksenä on, 
että asunnon hankkiminen on etusijalla muihin tukitoimiin nähden. 
Kun asunnottomalle ihmiselle mahdollistetaan asuminen omassa 
asunnossa, auttaa se muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien 
ratkaisemista. Toisin sanoen muiden ongelmien ratkaiseminen ei ole 
edellytyksenä asumisen järjestämiselle.

Malli eroaa merkittävästi perinteisestä asunnottomuustyöstä, jossa 
pyritään tiivistä tukea tarvitsevan asunnottoman kuntouttamiseen 
”asuttamiskelpoiseksi” ennen asunnon tarjoamista. Jotkin perinteisistä 
asunnottomuuspalveluista, kuten portaittainen asuttamisjärjestelmä, 
vaativat raittiutta ja hoitoon sitoutumista sekä itsenäisen elämän 
taitojen opettelua ennen asunnon hankkimista.

Portaittaisen mallin ongelmana on palveluiden käyttäjien jumiutuminen 
järjestelmään. Usein palveluiden käyttäjät tulevat myös häädetyiksi 
väliaikaisesta ja pysyvästä asumisesta, koska he eivät kykene 
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noudattamaan tiukkoja sääntöjä, kuten huumeiden ja alkoholin 
täyskieltoa tai vaatimusta hoitoon sitoutumisesta. 

Asunto ensin -periaatteella tehtävää työtä tulee vahvistaa kunnissa ja 
kehittää vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. 

Kaupunkien ja kuntien on pystyttävä tarjoamaan Asunto ensin 
-periaatteella toimiville asumispalveluyksiköille sopivia tiloja ja tuetun 
asumisen paikkojen riittävyys on varmistettava. 

11. Jalkautuvia palveluita  
tarvitaan enemmän.
Päihderiippuvuudet aiheuttavat ja ylläpitävät asunnottomuutta. 
Muutosmotivaation syttyessä on katkaisu- tai päihdehoitoon päästävä 
nopeasti. Erityisesti korvaushoidon arviointiprosessi on raskas ja 
hidas, ja prosessi saattaa kaatua epäolennaisiin seikkoihin. Hoidon 
tarpeen arviointi tulee jalkauttaa asiakaskunnan luo, sillä se nopeuttaa 
palveluprosessia. 

Osa asunnottomista ihmisistä ei hakeudu palveluiden piiriin. Heidän 
elämäntilanteessaan on parasta, että palvelut hakeutuvat heidän 
luokse. Jalkautuva tuki ja apu ovat asunnottomuustyössä erittäin 
olennaisia.

https://asuntoensin.fi/assets/files/2020/03/EHDOTUS-ASUNNOTTOMUUSTY%C3%96N-POHJAKSI-2020-LUVUN-SUOMESSA.pdf
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Apua tulee olla saatavilla koronasta tai muusta kriisitilanteesta 
huolimatta kasvokkain työntekijän kanssa. Iso osa asunnottomista 
kokee erilaiset etätapaamisen muodot riittämättöminä tai heillä 
ei ole etäyhteyksiin tarvittavia laitteita tai yhteyksiä. Maksulliset 
puhelinpalvelut estävät avun saantia. 

12. Lisää kohtuuhintaista asumista. 
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen on hyvin 
konkreettista ja toimivaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. 
Olennaista on, että kaavoitus toimii ja kunnissa on riittävä tonttien 
varanto, joka kohdennetaan kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. 
Kohtuuhintaisen asumisen osuutta (MAL sopimukset) olisikin hyvä 
tarkastella ja mahdollisuuksien mukaan nostaa. 

Uudisrakentamisen lisäksi tarvitaan lisää vaihtoehtoja jo olemassa 
olevan asuntokannan kohdentamisessa. Yksityisten vuokranantajien 
kanssa voisi entistä laajemmin enemmän kokeilla välivuokramallia, 
jossa kaupunki ja järjestöt yhteistyössä vuokraavat asunnot ja 
tarjoavat tuen. Tällä mallilla on saatu hyviä tuloksia aikaan esimerkiksi 
Oulussa. 

13. Järjestöjen rinnalla kulkeva 
asumisneuvonta turvattava.
Asumisneuvontaa ollaan lakisääteistämässä hallitusohjelman 
mukaisesti ja vastuuta asunnottomuuden poistamisesta siirretään 
muutenkin valtiolta kunnille. Nykyisellään kuntien ja kaupunkien 
järjestämä palvelu on pääasiassa suunnattu jo asumassa oleville. 

Järjestötoimijoiden keskuudessa onkin huoli, että kuntien vastuulle 
jäävässä asumisneuvonnassa erityisryhmät eivät saa tilanteisiinsa 
nähden tarpeeksi kattavaa apua ja ihmisiä jää kokonaan neuvonnan 
ulkopuolelle. 

https://hel.fi/static/sote/sosrap/raportit/koronahavainnot-kevat-2021.pdf?fbclid=IwAR1OPygiCQe20IibT7TqWhflrSVlnSb-_t5XYLDfILMlmaKFayy83qZRjYQ
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Asumisneuvonta olisi järjestettävä siten, että erityisryhmiä edustavien 
järjestöjen tarjoama asumisneuvonta turvataan ja se nähdään kuntien 
järjestämää palvelua täydentävänä. 

Järjestöjen tarjoaman asumisneuvonnan vahvuuksia matalan 
kynnyksen lisäksi ovat kohderyhmän tuntemus ja tavoittaminen sekä 
monikielisyys. 

Asunnonhankintaprosessissa tulee huomioida henkilön tilanne ja 
toiveet yksilöllisesti. Tarpeita vastaavan asumismuodon ja -paikan 
valinta säästää aikaa ja resursseja. 
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Ole meihin  
yhteydessä

Toiveenamme on vahvistaa kuntien kanssa avointa ja säännöllistä 
yhteydenpitoa. Haluamme, että ajantasainen asiakastyöstä 
ja asunnottomuutta kokevilta ihmisiltä koottu tieto tavoittaa 
päätöksentekijät.  

Asunto Ensin Verkostokehittäjät Koulutamme työntekijöitä, 
kehitämme asumissosiaalista työtä ja rakennamme yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on poistaa asunnottomuus. Verkosto on avoin kaikille 
asunnottomuustoimijoille Suomessa. Yhteistyötä koordinoi Y-Säätiö.

Diakonissalaitos tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja yhdessä säätiöön 
kuuluvan Rinnekodin, Diakonissalaitoksen Hoivan ja Caritas Palvelut 
Oy kanssa. Diakonissalaitoksella on yli 150 vuoden kokemus työstä 
heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on valtakunnallinen asiantuntija ja 
palveluntuottaja, joka työskentelee rikostaustaisten ja heidän 
läheistensä hyväksi. Säätiön valtakunnallisen Vapautuvien 
Asunnottomuustyön (AsuVAT) tavoitteena on vähentää 
rikostaustaisten asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta. 

Moniheli ry:n Katto-toiminnan tavoitteena on maahan muuttaneiden 
asunnottomuuden ennaltaehkäisy.

https://asuntoensin.fi/ohjelma/historia/asunnottomuuden-ennaltaehkaisyn-toimenpideohjelma-2016-2019/verkostokehittajat-hanke/
https://ysaatio.fi/
https://www.hdl.fi/
https://www.krits.fi/
https://moniheli.fi/teemat/asuminen/
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Nuorisoasuntoliitto on valtakunnallinen kattojärjestö ja nuorten 
asumisen asiantuntija. Paikallisyhdistysten ja liiton lisäksi NAL-
yhteisöön kuuluvat NAL Asunnot Oy, NAL Palvelut Oy sekä 7 jäsen-
järjestöä. NAL-yhteisö tuottaa ja vuokraa koteja alle 30-vuotiaille 
nuorille, kehittää ja järjestää itsenäisen asumisen turvaavia palveluja ja 
toimii nuorten asumisen edunvalvojana.

Pelastusarmeija on kristillinen yhteisö ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka 
tekee sosiaalista auttamistyötä yhteiskunnan vähävaraisten, kuten 
asunnottomien hyväksi.

Sininauhasäätiö auttaa asunnottomuuden, päihteidenkäytön ja 
mielenterveyspulmien kanssa painivia ihmisiä. Tarjoamme avaimen 
kotiin ja tukeen.

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 
1986 perustama poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
kansalaisjärjestö, joka toimii asunnottomuutta kokevien edunvalvojana 
ja edistää asunnottomuutta vähentävää politiikkaa. 

http://www.nal.fi
https://www.pelastusarmeija.fi/pelastusarmeija/hyvantekevaisyysjarjesto
https://www.sininauhasaatio.fi/
https://vvary.fi/

	_ikt6o1j656p7

