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Alkusanat
Asuminen puheeksi -opas on Sininauhasääti-
ön Pop Up -asumisneuvonta hankkeen tuotos. 
Hankkeen aikana on pidetty useita Pop Up -asu-
miskursseja eri kohderyhmille, jolloin lähesty-
mistapa kursseille on ollut kurssilaisten toiveista 
nouseva. Pop Up -asumiskursseille osallistu-
neet henkilöt ovat jossain elämänsä vaiheis-
sa kokeneet asunnottomuutta tai häätöuhkaa 
asunnosta. Kurssilaisten elämäntilanteet ovat 
olleet hyvin erilaisia ja asunnottomuuteen tai 
häätöuhkaan johtaneet seikat ovat olleet mo-
ninaisia.  

Pop Up -asumiskurssit ovat olleet enemmän 
kuin asumisen opetteluun liittyvä kurssi. Se on 
ollut hetki, jolloin on pysähdytty miettimään 
omaa asumista, elämää kodin ympärillä. Toivei-
ta asumisesta sekä omien asumisen riskien ja 
onnistumisien tunnistamisesta. Asumiskurssien 
aikana on hahmottunut se, että pelkkä asunto 
ei riitä vaan se antaa alun.  

Asuminen puheeksi -opas on tarkoitettu asu-
miskurssia järjestäville sekä ammattilaisille 
tueksi ottaa asuminen puheeksi. Oppaaseen 
kerätty tieto on ryhmitelty asumiskursseilla pi-
detyistä teemoista, jotka kurssilaiset ovat itse 
valinneet. Suunnittelun ja taittotyön sekä pai-
nattamisen ovat rahoittaneet Sininauhasäätiön 
Pop Up-asumisneuvonta -projekti.  

Pop Up -asumisneuvonta on STEA rahoitteinen 
projekti, joka on alkanut 2015. Hankkeen aika-
na on kurssitettu asiakkaita erilaisissa asumis-
yksiköissä ja tukikodeilla. Asiakasryhminä ovat 
olleet mm. pitkäaikaisasunnottomat, mielen-
terveys- ja päihdekuntoutujat sekä rikosseu-
raamustoimistojen asiakkaat. Oppaasta löydät 
case-kuvauksia jo järjestetystä kursseista. 

Lisäksi Pop Up –asumisneuvonta on tuottanut 
asumiseen liittyvää tukea ja ohjausta erilaisissa 

tapahtumissa, virastoissa ja toreilla matalalla 
kynnyksellä. Pop Up- asumisneuvonta pyrkii 
jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja etsi-
mään uusia yhteistyön muotoja.

Asunnottomat   
Suomessa oli vuoden 2016 lopussa noin 6 650 
yksin elävää asunnotonta, joista pitkäaikai-
sia on 2 050. Asunnottomien määrä väheni 
noin 140 henkilöllä edellisvuodesta ja pitkäai-
kaisasunnottomien 200 henkilöllä. Asunnot-
tomia perheitä oli 325, vuotta aikaisemmin 
määrä oli 420. Yksin elävien ja perheellisten 
asunnottomien määrä väheni yhteensä noin 
500 henkilöllä vuodessa. Tiedot ilmenevät 
ARAn julkaisemassa asuntomarkkinakyselys-
sä. (Tilastoa päivitetty 28.3.2017.)   

Pop Up -asumisneuvonta on pyrkinyt löytä-
mään keinoja antaa ihmisille valmiuksia oman 
elämän hallintaan ja itsenäiseen asumiseen ja 
siten pyrkinyt vähentämään asunnottomuut-
ta Suomessa.
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Sarjakuva-opas

Kurssilaisille suunnattu materiaali toteutet-
tiin sarjakuvan muodossa. Sarjakuvia varten 
haastateltiin asunnottomuutta ja erilaisia 
asumisen haasteita kokeneita henkilöitä, joi-
den tarinoiden ohessa käydään läpi asumis-
kurssin aiheita.   

Aihealueet käydään samassa järjestyksessä 
ohjaajan oppaassa ja sarjakuvassa; asun-
nottoman henkilön tukeminen, asunnonha-
ku, talous ja mielekäs arki. Sarjakuva toi-
mii myös itsenäisenä materiaalina. Jokainen 
suurempi aihekokonaisuus alkaa pohjusta-
valla kuvauksella henkilön taustasta, jonka 
jälkeen kohtauksissa käydään läpi aihepiirin 
kuuluvia asioita. Sarjakuvien ohessa on tii-
vistelminä toimivia info- sivuja.   

Sarjakuvan avulla materiaaleista pyrittiin te-
kemään helposti lähestyttävä niille henkilöille, 
jotka eivät nauti lukemisesta tai joilla on haas-
teita luetun ymmärtämisessä. Kurssilaisilta 
saadun palautteen mukaan tarinat tarjosivat 
samaistumisen kohteita ja uusia näkökulmia.  

Sarjakuva löytyy sekä sähköisenä, että pai-
nettuna versiona. PDF-version löydät Sininau-
hasäätion nettisivuilta www.sininauhasaatio.fi
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Puhu asumisesta avoimesti

Asumisen onnistumisen tärkeyttä ja kokonais-
valtaista vaikutusta asiakkaan elämänhallintaan 
ei voi liikaa korostaa. Asuminen ja oma koti ovat 
äärimmäisen tärkeä osa elämäämme ja ne vai-
kuttavat taustalla kaikkeen mitä teemme. Ne 
voivat joko tukea, edistää ja voimaannuttaa ih-
mistä tai sitten haitata ja estää mielekkään arjen 
ja asioiden kulkua. Asunnottomuuden ehkäise-
minen on jokaisen työntekijän tavoite.  

Tästä syystä on tärkeää, että jokainen työnte-
kijä ottaa asumisen ja siitä puhumisen luonte-
vaksi osaksi omaa asiakastyötään. Asumisolo-
suhteilla ja omalla kodilla on suuri merkitys 
siihen, miten asiakas sitoutuu yhteistyöhön ja 
millaisia vaikutuksia työllä on asiakkaan elä-
mään.  

Kaikilla voi olla jossain vaiheessa elämänkaarta 
jonkinlaisia asumisen haasteita, eikä niitä tarvit-
se turhaan häpeillä. Oli kyseessä sitten ensim-
mäisen oman asunnon hankkiminen, muutta-
minen, vuokranmaksun opettelu tai asunnosta 
huolehtiminen. Jokainen opettelee ja oppii asu-
miseen liittyvät taidot omien lähtökohtiensa ja 
vahvuuksiensa mukaan. Asumisesta puhuttaessa 
kannattaakin lähtökohtaisesti edetä jo olemassa 
olevista tiedoista ja taidoista kohti haasteita ja 
kehittämiskohtia.  

Vahvuudet ja taidot 
asumisen tukena:  

Omia taitoja, kykyjä tai luonteenpiirteitä on jos-
kus vaikea löytää, nimetä tai tunnistaa. Tässä 
työntekijän asenne, rooli ja positiivinen vah-
vistaminen korostuvat. Työntekijä voi auttaa 
löytämään positiivisia asioita esim. päivärytmin 
muodostamisesta, pienistä arkipäiväisistä as-
kareista, kuten roskien viemisestä, naapureiden 
tervehtimisestä tai postien avaamisesta kohti it-
senäistä elämää ja hyvää hallintaa arjesta. 

Jo olemassa olevilla taidoilla on iso merkitys 
elämässämme. Asuminen on hyvin moniosainen 
kokonaisuus, jossa kaikki voivat oppia uusia 
asioita tai kehittää jo aiemmin opittua. Asumi-
sesta puhuminen sekä taitojen ja positiivisten 
ominaisuuksien yhdessä löytäminen tukee asia-
kastyötä, sekä parantaa vuorovaikutus- ja luot-
tamussuhdetta työntekijän ja asiakkaan välillä.   

Onnistunut asuminen ja oma koti edistävät asi-
akkaan halua kuntoutua ja voivat antaa alun ko-
konaisvaltaisempaan elämänhallintaan.
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Miten tukea asunnotonta tai 
asunnottomuuden uhan alla 
olevaa henkilöä 
Täysin asunnottoman, kadulla olevan ihmisen auttaminen on jokai-
sen velvollisuus. Ensimmäinen etappi on etsiä suojaa ja ravintoa. 
Välitöntä sairaanhoitoa vaativa ihminen ohjataan läheiseen ter-
veyskeskukseen tai soitetaan 112. Mikäli siihen ei ole tarvetta, ih-
mistä voi isoimmissa kasvukeskuksissa ohjata ensisuojaan esim. 
Hietaniemen palvelukeskus Helsingissa ja Koisorannan palvelu-
keskus Vantaalla. Palvelukeskuksissa/ensisuojissa tarjotaan väli-
töntä suojaa sekä ruokaa ja yleensä siellä on mahdollisuus tavata 
sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja välillä päivystävä lääkäri. Mi-
käli asunnoton on haluton menemään palveluihin, voi häntä ohjata 
paikallisiin järjestöihin, päiväkeskuksiin ja ruuan jakelupisteille. 

Lisäksi asunnotonta kannattaa ohjata ottamaan välittömästi yh-
teyttä oman kunnan sosiaalityöntekijään. 

Välillä ihmiset ovat epätietoisia missä kunnassa he ovat kirjoilla. 
Tämän voi selvittää jokaisen kunnan maistraatista. Kun kirjojen 
paikka on selvä, saa ihminen omasta kunnasta tarvitsemansa pal-
velut ja paikallinen sosiaalityö voi auttaa sinne pääsyssä mm. tuke-
malla matkustuskuluissa. Toinen vaihtoehto on siirtää omat kirjat 
paikkakunnalle, jossa oleilee. Tällöin kannattaa varautua peruste-
luihin miksi haluaa muuttaa kunnasta toiseen.
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Asumiskurssin päämäärä 
ja rakenne 
Pop Up-asumiskurssit ovat lyhyt interventio asu-
misen teemoihin, jolloin herätellään kurssilaisia 
keskustelemaan asumisesta ja poimitaan esiin 
asioita, joita on syytä vielä selvitellä ja harjoitel-
la. Keskeisimpiä teemoja asumiskursseilla ovat 
olleet: asunnon hakeminen, vuokralaisen oikeu-
det ja velvollisuudet, asumisen tuet, asumisen 
onnistumiset ja riskit, arjen ja talouden hallinta, 
luottotiedot ja ulosotto sekä toimiva ja mielekäs 
arki. 

Lisäksi kurssilla voidaan käydä läpi omalta lä-
hialueelta löytyvät edulliset ruuanjakopaikat, 
ilmaiset päiväkeskustoiminnat ja järjestöjen tar-
joamat ilmaiset aamupalat. 

Kurssilla voidaan harjoitella arjen ja asumisen 
taitoja mm. käymällä läpi siivoustottumuk-
sia, tietokoneen käyttöä ja sähköisiä palveluja. 
Kurssilla voidaan myös tarvittaessa harjoitella 
kodinkoneiden ja -laitteiden käyttöä. 

Asumiskurssin esitteessä on hyvä mainita, että 
asumiskurssi on tarkoitettu asuntoa etsiville tai 
tuetusta asumisesta tai laitoksesta itsenäiseen 
asumiseen muuttaville. Asumiskurssi voi antaa 
myös tukea niille, joille siirtyminen itsenäisem-
pää asumiseen ei ole vielä ajankohtaista. Asu-
miskurssilla käsitellään asunnon etsimiseen ja 
toimivaan arkeen liittyviä asioita, jotta asuminen 
onnistuisi joko nykyisessä asumismuodossa tai 
tulevaisuudessa.  

Kurssi toteutetaan keskustellen, omia taitoja ja 
tietoja pohtien, sekä toiminnallisia sekä kirjalli-
sia menetelmiä käyttäen. Toivottavaa on, että 
kurssille osallistuu kurssilaisten lisäksi myös 

omia työntekijöitä, jolloin asumiskursseilla esiin 
nousseita asioita voidaan työstää edelleen kurs-
sin jälkeen.  
Kurssipaikaksi soveltuvat päiväkeskukset, ker-
ho- tai neuvotteluhuoneet, jotka on kuitenkin 
mahdollista rauhoittaa muilta kävijöiltä. Kurssilla 
tarjotaan kahvia, teetä, mehua, pientä suolaista 
ja makeaa, sekä hedelmiä, joten pienen keittiön 
käyttö tulisi olla mahdollista.  

Fläppi- tai liitutaulu on hyvä ja jos tietokonei-
ta on käytettävissä, niillä voidaan etsiä asuntoja 
netistä ja kokeilla erilaisia laskureita. Asumi-
sen sujumiseksi on osattava käyttää erilaisia 
verkkopalveluja ja maksaa laskuja, joita voidaan 
myös harjoitella.  

Kurssin aikana voidaan käydä tutustumassa eri-
laisiin elämänhallintaa tukeviin ja mielekkään ar-
jen sisällön tuottajiin mm. päiväkeskuksiin, eri jär-
jestöjen toimintaan, ruuanjako paikkoihin, tehdä 
retki metsään tai leirikeskuksen ja tehdä ruokaa 
yhdessä. 

Suurimmalle osalle asumiskurssien osallistujista 
talouden hallinta saattaa olla haasteellista, eikä 
aina ole rahaa edes ruokaan. Monilla paikka-
kunnilla on tarjolla ruoka-apua, johon asumis-
kurssilaisten kanssa voi tehdä vierailun ja madal-
taa näin kynnystä hakea sieltä apua. Seurakuntien 
diakoniatyö auttaa myös hankalissa tilanteissa. 
Muita vierailukohteita voivat olla esim. kirjastot, 
yhteispalvelupisteet, toimintakeskukset, päivä-
keskukset, liikuntakeskukset, ekotorit, kierrä-
tyskeskukset tai paikalliset kulttuurikohteet. 
Kurssilaisten toiveet kannattaa huomioida vie-
railukohteita valitessa.  
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Kurssin aikana kannattaa hyödyntää järjestö-
jen ja kunnan muita toimijoita. Kurssille voi esi-
merkiksi kutsua talous- ja velkaneuvojan, Kelan 
työntekijän tai sosiaalityöntekijän. Kertoessaan 
palveluistaan asiantuntijat samalla markkinoivat 
omaa toimintaansa ja tutustumalla kurssilaisiin 
madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä ja saavut-
taa tarvittavat palvelut. 

Kurssilla kannattaa myös hyödyntää mahdolli-
suuksien mukaan kokemusasiantuntijoita. Koke-
musasiantuntijat voivat jakaa omia kokemuksia 
mm. asunnottomuudesta, kuntoutumispoluista 
ja luottotietohäiriöistä selviytymiseen. 

Kurssien teemat jaetaan käytettävissä oleville 
kurssipäiville. Kurssin kesto voi olla 4-6 päivää 
ja yhden kurssipäivän pituus 2-3 tuntia. Aika-
taulussa on hyvä näkyä myös tauot tai ne voi-
daan vahvistaa vielä yhdessä kurssin alkaessa. 
Keskustelu, oman toiminnan pohdiskelu ja uu-
sien asioiden oppiminen ovat voimia vievää työtä 
ja vaatii välillä taukoja. Hyvä ryhmäkoko on 4-10 
henkilöä. 

Asumiskurssilaisten kanssa luodaan ryhmän 
yhteiset säännöt mm. päihteettömyys, turval-
lisuus, kaikkien oikeus puhua ja tulla kuulluksi 
sekä asioiden jakaminen ryhmän ulkopuolella. 
On tärkeää, että kurssilaisten henkikohtaiset 
asiat jäävät ryhmän sisälle. 

Kurssin aikana mietitään jokaisen kurssilaisen 
omaa asumisen polkua ja kartoitetaan mahdol-
lisia palveluja asumisen onnistumiseksi. Kurssin 
aikana kannattaa jakaa jokaiselle Oman asumisen 
kartoitus ja suunnitelma -tehtävä. Tehtävän ta-
voitteena on antaa työntekijälle aihealueita, joi-
ta kannattaa yhdessä osallistujan kanssa työs-
tää kurssin aikana tai sen jälkeen. Lisäksi siitä voi 
nousta aiheita, joista voi antaa osallistujille ns. 
kotitehtäviä kurssin aikana. Esimerkiksi kurssi-
lainen voi ottaa selvää omista luottotiedoista 
tai rohkaistua soittamaan jollekin läheiselle. 

Lisäksi kyselyn tavoitteena on herättää osallis-
tuja pohtimaan omaa elämäntilannetta ja miet-
timään mahdollista muutosta ja asettamaan 
tavoitteita. Kyselyssä kartoitetaan tavoitteisiin 
pääsemisen esteitä ja mahdollisuuksia. 

Kirjallisesta kyselystä jää materiaali osallistu-
jalle itselleen ja henkilön luvalla sen voi jakaa 
kurssilaisen työntekijälle, siitä saadaan myös 
hyvää materiaalia mahdollisia tilastointeja var-
ten. 

Kurssilaiset osallistuvat aktiivisesti oman asu-
misympäristön kehittämiseen ja yhteisöllisen 
toimintamallin kehittämiseen. 

Asumiskurssilta on hyvä kerätä osallistujilta 
palautetta ja suunnitella yksilöllisesti jokaisel-
le oma asumisen polku, jotta voidaan arvioida 
kurssien vaikuttavuutta asiakkaiden elämässä. 
Ryhmä kootaan kasaan n. 3kk jälkeen kurssista, 
jolloin arvioidaan osallistujien tavoitteiden to-
teutumista.  

Asumiskurssille tarvittavat materiaalit löydät 
osoitteesta www.sininauhasaatio.fi

Ryhmän ja käsiteltävien aiheiden 
kasaaminen 

Kokoa asiakkaista n. 4-10 henkilön ryhmä, va-
raa tila, mainosta kurssia ja motivoi asiakkaita 
osallistumaan asumiskurssille sekä pyydä mah-
dollisesti myös asiakkaan työntekijä mukaan. 
Kurssin tilan toimivuuteen kannattaa kiinnittää 
huomiota; kahvinkeittimellä varustettu, suljettu 
viihtyisä tila antaa hyvät puitteet kurssille. Aina 
tämä ei ole mahdollista ja kurssi voidaankin to-
teuttaa mitä moninaisimmissa olosuhteissa. 

Asumiskurssien ensimmäinen tapaaminen on 
orientaatio tai suunnittelu. Tällöin kartoitetaan 
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kurssilaisten tarpeita asumiskurssin sisällöiksi 
sekä luodaan yhdessä ryhmän kanssa säännöt, 
joihin jokainen osallistuja sitoutuu noudatta-
maan. Säännöt voivat olla esillä jokaisella kerral-
la. 

Kurssi aloitetaan tutustumiskierroksella, jolloin 
jokainen kertoo itsestään ja omasta asumishis-
toriasta sekä määrittelee tavoitteet oman asumi-
sen jatkolle. Tässä voidaan käyttää apuvälineitä 
puheenvuorojen jakamiseen mm. kyltti, pallo, 
kynä, pehmolelu. Yksi kurssilainen tai ohjaaja 
kirjaa asiat taululle, fläppitaululle tai papereille 
ja niistä kootaan kurssilla käsiteltävät teemat. 
Näin saadaan kerättyä jokaiselle kurssilaiselle 
henkilökohtainen tavoite asumisessa, jossa hän 
haluaa kehittyä.Kurssilaisten motivaatio ja sitou-
tuminen myös paranevat, kun he voivat itse vai-
kuttaa kurssin sisältöön.

Osalle kurssilaisista voi olla vaikea nimetä ta-
voitteitaan, mutta siitä ei pidä huolestua. Ai-
heiden valinnan apuna voidaan käyttää mm. va-
lokuvia tai aihekortteja. Tavoite voi tarkentua 
myöhemmin tai vaikka muuttua, kun teemoja 
käsitellään tarkemmin. Osallistujille voi myös 
korostaa, ettei tavoitteiden ei tarvitse olla mi-
tään ”suurta ja hienoa”, vaan esim. pieniä arjen 
asioita kuten esim. postin säännöllinen avaa-
minen, naapureiden tervehtiminen tai muu vas-
taava. 

Kurssin aiheet
Asunnonhaku
Mistä etsiä asuntoa
Sopimukset ja vuokravakuus
Muuttaminen

Asumisen haasteet ja onnistumiset
Asumisen säännöt
Vuokranmaksun varmistaminen
Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Talous
Budjetointi ja laskujen maksaminen
Velat ja luottotiedot
Asumisen tuet
Välitystili ja edunvalvonta

Mielekäs arki
Mielekkään arjen lähtökohdat
Apua riippuvuuksiin
Mielenterveys
Tekemistä arkeen / oman alueen harrastus 
mahdollisuudet



Hyödynnä kurssilla erilaisia kokemusasiantuntijoita, heillä on arvokasta 
omaa kokemusta asunnottomuudesta tai rikoskierteestä eroon pääsemises-
tä. Myös kokemusasiantuntijan oma kokemus luottohäiriöistä tai velkakier-
teestä eroon pääsemisestä antaa toivoa kurssilaisille, ettei asioita ole mah-
dotonta hoitaa kuntoon. Lisäksi kokemusasiantuntija voi tarvittaessa jatkaa 
kurssilaisen kanssa yksilöohjauksessa ja toimia rinnalla kulkijana kurssin jäl-
keenkin.

Kurssin aikana kannattaa myös hyödyntää mm. talous- ja velkaneuvojia, Kelan 
työntekijöitä tai sosiaalityöntekijöitä. Ihmisten tuttuus voi madaltaa kurssi-
laisten kynnystä hakeutua palveluihin.
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Vinkki
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Mistä etsiä asuntoa? 
Vapaita vuokra-asuntoja voi etsiä monilla ta-
voilla. Kirjoittamalla jonkun hakukoneen esim. 
Google hakukenttään vuokra-asunnot ja paik-
kakunnan nimen, saa linkkejä mm. vuokra-asun-
toyhtiöiden, kuntien/kaupunkien ja yksityisten 
vuokranantajien ilmoituksiin. 

Vuokra-asuntoyhtiöitä ovat mm. Sato, Y-säätiö, 
Lumo, Avara, Realia, VVO, Auroranlinna, Keva 
ja  Setlementtiasunnot. Y-säätiö tarjoaa kote-
ja myös luottotietonsa menettäneille. Asun-
toja vuokraavat myös pankit, vakuutusyhtiöt 
ja erilaiset säätiöt. Yksityisten vuokranantajien 
asuntoilmoituksia voit etsiä myös paikallisleh-
distä, kauppojen ilmoitustaululta tai Faceboo-
kista. Hakemuksia kannattaa jättää useammalle 
vuokranantajalle ja muistaa milloin hakemus täy-
tyy uusia. 

Oman asunnonhakuilmoituksen voi myös lait-
taa internettiin verkkofoorumeille tai lehteen. 
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille on tarjol-
la erilaista tuettua asumista, joko asumisyksi-
köissä tai hajasijoitetuissa asunnoissa. Opiske-
lijoille on tarjolla opiskelija-asuntoja. Jos olet 
liikuntarajoitteinen, voit hakea asuntoa Invali-
diliitolta tai Aspa-Säätiöltä.  Erilaisista asumis-
ratkaisuista löydät tietoa kunnan/kaupungin 
nettisivuilta. Tarvittaessa ole yhteydessä oman 
kunnan sosiaalitoimeen. 

Kuntien ja kaupunkien vuokra-asuntoihin on 
usein jonoja, koska ne ovat hieman edullisem-
pia kuin yksityisten tarjoamat vuokra-asunnot. 

Kuntien asunnon saamiseen vaikuttavat hakijan 
tulot, varallisuus ja asunnon tarve. 
Mikäli asunnontarve on kiireellinen, kannattaa 
hakuehdot jättää mahdollisimman laajaksi; ei 
rajata liian suppeaa aluetta tai toivoa parve-
ketta tai omaa saunaa. Vuokran määrä on tär-
keä, sillä liian suuri vuokra voi johtaa taloudelli-
siin vaikeuksiin. Eikä tällöin esim. Kela myönnä 
vuokravakuutta asuntoon. Kannattaa katsoa 
Kelan sivuilta laskurit asumistuesta ja maksimi 
kohtuullisesta vuokranmäärästä. 

Kun kiinnostava asunto löytyy, joka on siis 
vuokraltaan, kooltaan, sijainniltaan sopiva, so-
vitaan asuntonäyttö. Täytetty asunnonhakulo-
make kannattaa ottaa valmiiksi mukaan ja miet-
tiä ennen asuntonäyttöä mitä tietoja asunnosta 
haluaa.  Esittämällä kysymyksiä asunnon esitte-
lijälle tai vuokranantajalle ilmaiset kiinnostusta-
si asuntoa kohtaan ja jäät paremmin mieleen.

Asuntonäyttöön kannattaa valmistautua huo-
lella, sillä se on samalla itsensä markkinointia 
vuokranantajalle hyvänä vuokralaisena. Esimer-
kiksi siisti pukeutuminen kertoo ihmisestä, joka 
osaa huolehtia itsestään ja asioistaan, kuten 
vuokrasta ja asunnon kunnosta. 

Asuntonäyttöön voi pyytää kaverin tai tuki-
henkilön mukaan, jolloin saa myös toisen mie-
lipiteen omansa tueksi. Vapaaehtoistyöntekijän 
voi pyytää myös mukaansa, jos paikkakunnalla 
on asuntonäyttökummeja. 

Asunnonhaku

Kurssin asunnonhaku kerralla voidaan mm. harjoitella asuntohakemuksen tekemistä, 
etsiä oman kunnan tarjoaman vuokranantajat, jakaa kokemuksia asunnonhausta, kat-
soa kelan laskureilla oma maksukyky ja asumistuen määrä. Kaikissa elämänvaiheissa ei 
itsenäinen asuminen ole ajankohtaista tai mahdollista, jolloin käytettävissä on vaihto-
ehtoisia asumisratkaisuja. 
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Sopimukset, vuokravakuus 
ja kotivakuutus 
Vuokrasopimus on asiakirja, jolla vuokranan-
taja siirtää vuokralaiselle oikeuden asua asun-
nossa. Vuokrasopimus voi olla vapaamuotoinen 
tai tehty valmiille lomakkeelle. Vuokrasopimus 
tehdään useimmiten kirjallisena mutta suulli-
nenkin sopimus on laillinen. Vaadi aina kirjal-
linen sopimus, suullisessa sana sanaa vastaan 
eikä siihen aina voi luottaa. Lisäksi tarvitset kir-
jallisen sopimuksen, jotta saat haettua tarvitta-
vat asumisen tuet. 

Vuokrasopimuksessa tulee olla vuokralaisen 
ja vuokranantajan yhteystiedot sekä yksilöi-
dyt tiedot vuokrattavasta kohteesta. Vuokran 
määrästä, korotusperusteista ja -ajasta sekä 
vuokravakuudesta sovitaan myös. Lisäksi vuok-
rasopimukseen kirjataan muut kustannukset ku-
ten sauna- ja vesimaksu, sähkö/lämmitys ja au-
topaikka. Ja tämän sopimuksen allekirjoittavat 
sekä vuokranantaja että vuokralainen. 

Vuokravakuus (vakuus, takuuvuokra, vuokrata-
kuu) maksetaan vuokranantajalle siltä varalta, 
ettei vuokralainen jätä vuokrarästiä asumisen 
päätyttyä tai aiheuttaa asunnossa vahinkoa. 
Vuokravakuus voi olla enintään kolmen kuukau-
den vuokran suuruinen. 

Vuokravakuus maksetaan vuokranantajan mää-
rittelemälle tilille tai sitä varten tehdään erikseen 
oma vuokravakuustili. Yleinen käytäntö on, että 
avaimet asuntoon saa vuokravakuuden maksun 
jälkeen. Vakuustilin voi tehdä pankissa, josta 
saa tarvittavaa apua. Vuokranantajalla on oi-
keus käyttää tilin saldoa vahinkojen kattamisek-
si, mutta mikäli asuminen on sujunut moitteetta, 

saa vuokralainen vakuuden takaisin muuttaes-
saan pois asunnosta. 

Vuokravakuus voi olla myös Kelan tai täyden-
tävän sosiaalityön myöntämä maksusitoumus. 
Tällöin kunta/kaupunki vastaa, mikäli vuokralai-
nen jättää velvoitteensa hoitamatta, mutta perii 
sen myöhemmin asiakkaalta takaisin, tai jättää 
myöntämättä uutta vuokravakuutta. Tarkista 
käykö vuokranantajalle Kelan myöntämä vuok-
ravakuus ennen kuin allekirjoitat vuokrasopi-
muksen. 

Moni vuokranantaja edellyttää, että vuokralai-
sella on voimassa oleva kotivakuutus. Kotiva-
kuutusta kannattaa kysellä monesta eri vakuu-
tusyhtiöstä. Joskus luottotiedot saattavat olla 
esteenä kotivakuutuksen saannille. Tällöin asi-
akas voi hakea mm. maksusitoumuksen kotiva-
kuutusta varten Kelasta tai täydentävästä sosi-
aalityöstä sekä kartoittaa vakuutusyhtiötä, joka 
sen myöntää. Esimerkiksi sähköyhtiö Helen on 
myöntänyt kaikille kotivakuutuksen luottotieto-
häiriöistä välittämättä.
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Muuttaminen ja
muuttajan muistilista 
Muuttamiseen ja muuttokustannuksiin voi ha-
kea Kelasta tukea, samoin voit saada sieltä ns. 
alkuavustuspaketin, jolla on mahdollista hankkia 
tarvittavia tavaroita kotiin. Kodin perusvarustuk-
seen voidaan myöntää avustusta vain poikkeus-
tapauksissa, kun se hakijan tilanne ja olosuhteet 
huomioon ottaen on välttämätöntä kodin pe-
rustarvikkeiden saamiseksi esim. pitkän laitos-
hoidon, asunnottomuuden tai vankilatuomion 
jälkeen. Ohjetta noudatetaan myös Suomeen 
muuttavien paluumuuttajien kohdalla.  

Jälkihuoltonuorten kohdalla ensiasunnon perus-
varustus maksetaan ensisijaisesti nuoren itse-
näistymisvaroista. Kotoa itsenäiseen asumiseen 
muuttaville nuorille ei pääsääntöisesti myönne-
tä toimeentulotukea kodinperusvarustukseen 
vaan heidän edellytetään saavan välttämätön 
varustus kotoa. Myös avioerotilanteissa välttä-
mätön perusvarustus katsotaan pääsääntöisesti 
ainakin osittain saatavan yhteisestä kodista.  

Hakijan tulee tehdä erillinen hankintasuunnitel-
ma ja kustannusarvio kodinhankinnoista, joi-
hin toimeentulotukea haetaan. Kodinhankinnat 
edellytetään pääsääntöisesti hankittavan käy-
tettyinä. Yksityisiltä tehdyistä ostoista tulee olla 

asianmukainen maksutosite / tilisiirto.  
Muuttaessa tehdään muuttoilmoitus taloyhtiön 
isännöintiin tai huoltoliikkeelle. Tietoa muuttoil-
moituksen tekemisestä löytyy taloyhtiön ilmoi-
tustaululta. Samalla voi kysyä saunavuoroa, 
pesutuvan käyttöä ja mahdollisen taloyhtiön 
nettiliittymän toimintaohjeita. Muuttoilmoituk-
sen tekemisen jälkeen taloyhtiön huoltoliike 
vaihtaa asukkaan nimen oveen ja alaoven tau-
lulle. Kun muuttoilmoitus on kunnossa ja asuk-
kaalla unohtuu mahdollisesti avain kotiin, voi 
huoltoliike päästää tämän kotiinsa. Kannattaa 
varalta tallettaa päivystävän huoltomiehen pu-
helinnumero matkapuhelimeen. 

Naapureihin kannattaa tutustua tai ainakin ter-
vehtiminen on kohteliasta. 

Asunnosta kannattaa tehdä koti, jolloin siellä 
viihtyy paremmin. Se auttaa sitoutumaan asun-
non ylläpitoon ja siivoukseen.
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Asumisen haasteet ja 
onnistumiset 

Suurin osa asumisen haasteista, varoituksista ja häädöistä, aiheu-
tuvat järjestyshäiriöistä tai maksamatta jääneistä vuokrista. Työn-
tekijän on hyvä olla selvillä mitkä asumisen osa-alueet asiakkaalla 
ovat realistisesti hallussa ja missä tämä taas tarvitsee työntekijän 
ohjausta ja tukea. Ihmiset antavat helposti itsestään todellisuutta 
kyvykkäämmän vaikutelman. Voitte käyttää esim. seuraavia apuky-
symyksiä:

• Osaako kurssilainen käyttää verkkopankkia ja maksaa laskuja?
• Osaako tämä hakea hänelle kuuluvia tukia? 
• Kuinka paljon kurssilainen saa asumistukea ja paljonko jää oma-

vastuuksi tukien jälkeen? 
• Tehkää yhdessä lista laskuista, jotka kurssilainen joutuu maksa-

maan itsenäisesti asuessaan. Laskekaa tarkkaan, minkä verran 
hän pystyy maksamaan vuokraa ja suhteuttakaa se tämän tuloi-
hin 

• Osaako kurssilainen huolehtia asunnosta ja itsestään? Joskus voi 
olla tarpeen pyytää apua siihen. (sosiaalitoimi - kotiin vietävä 
asumisen tuki, terveydenhuolto, asumisneuvoja, läheinen, tuki-
henkilö) 

• Osaako kurssilainen soittaa huoltoyhtiöön? 
• Osaako hän käyttää kodinkoneita? 
• Millainen vuokralainen kurssilainen on? Millainen naapuri? 
• Miten kurssilainen selviytyy yksin olemisesta? 
• Millainen päivärytmi hänelle muodostuu?
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Asumisen säännöt
• Tutustukaa alaoven vieressä olevaan ilmoi-

tustauluun. Löydätte sieltä taloyhtiön sään-
nöt. Katsokaa kaikki säännöt ja kiinnittäkää 
huomiota hiljaisuusaikoihin ja ohjaa asiakas-
ta noudattamaan niitä. Suurimmat valitukset 
naapureilta koskevat yöaikaan metelöintiä 
asunnossa ja rappukäytävässä. 

• Asukas määrää itse ketä kutsuu asuntoonsa 
kylään ja on samalla vastuussa omista vie-
raistaan. Mikäli alaovella on ovikoodi, nu-
meroa ei saa jakaa muille kuin taloyhtiössä 
asuville henkilöille.  

• Asumisviihtyvyyteen vaikuttavat suhteet 
naapureihin, ole kohtelias ja ystävällinen. 
Osallistu mahdollisuuksien mukaan taloyh-
tiön talkoisiin ja asukaskokouksiin. Näin voi 
itsekin vaikuttaa oman asuintalon asioihin. 

• Läheisiä on kiva tavata kotona, mutta on 
hyvä muistaa kohtuus ja se että asukas on 
vastuussa myös vieraiden aiheuttamista va-
hingoista sekä metelistä.  

  
• Asukas on vastuussa asunnon siivouksesta 

ja velvollinen ilmoittamaan huoltoyhtiölle 
sekä vuokranantajalle asunnon korjaustar-
peista. Kodin siivoamisessa ei ole kyse pel-
kästään omasta viihtyvyydestä, sillä yksi 
vuokralaisen velvollisuus on pitää asunto 
kunnossa. Epäsiistissä asunnossa viihtyvät 
tuholaiset ja ne leviävät helposti naapu-
riasuntoihinkin. Liika tavara on myös palo-

turvallisuusriski. 
• Mikäli asuminen tuottaa häiriötä naapureil-

le, he valittavat siitä isännöitsijälle tai roh-
keimmat tulevat oven taakse puhumaan 
suoraan. Ohjaa asiakasta ottamaan vastuu 
tilanteesta ja korjaamaan asia. Keskustelkaa 
naapurin/isännöitsijän kanssa tapahtunees-
ta. Lievemmistä häiriöistä saattaa seurata 
huomautus, vakavammista kirjallinen varoitus. 

• Jos asukas saa varoituksen, kannattaa olla 
yhteydessä vuokranantajaan ja taloyhtiön 
isännöitsijään. Asiasta voi kirjoittaa vasti-
neen isännöitsijälle, mikäli asukas kokee, 
ettei varoitus ole aiheellinen. 

• Kirjallinen varoitus on voimassa 6 kk jonka 
jälkeen se raukeaa. Mikäli varoituksen anta-
misen jälkeen tulee uusia häiriöilmoituksia, 
voi vuokranantaja purkaa vuokrasuhteen. 

• Mikäli vuokralainen häiriköi jatkuvasti, voi 
taloyhtiö vaatia vuokranantajaa luopumaan 
asunnosta määräajaksi, tätä kutsutaan vi-
rallisesti huoneiston haltuunotoksi. Tällöin 
taloyhtiö voi häätää asukkaan ja osakkeen 
omistaja menettää huoneiston taloyhtiölle 
määräajaksi. 
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Vuokralaisen oikeudet ja 
velvollisuudet 
Vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista keskustellessa voi kysyä hyvistä ja huonoja kokemuksia 
vuokralaisena olosta. Yhdessä voi myös ratkoa ongelmia, miettien miten voisi tietyssä tilanteessa toi-
mia ja mistä saada apua, jos kokee tulevansa väärin kohdelluksi vuokralaisena. Kuluttajaliitosta (www.

• Vuokrakoti kuuluu perustuslailla turvatun 
kotirauhan piiriin eikä sinne voi mennä ilman 
asukkaan lupaa tai lakiin perustuvaa oikeut-
ta  

• Vuokranantajalla on oikeus päästä asun-
toon asuinhuoneiston vuokrauksesta an-
netun lain perusteella (22 § Vuokranantajan 
oikeus päästä asuinhuoneistoon)  

• Sosiaaliviranomainen voi tulla asuntoon so-
siaalihuoltolain perusteella (vanhan lain 41 
§)  

• Pelastusviranomainen voi käyttää pelastus-
lain perustetta (80 § Palotarkastuksen ja 
muun valvontatehtävän toimittaminen)  

• Poliisi pääsee sisään poliisilain perusteella                                          
(2:6 § Sisäänpääsy ja etsintä vaara- ja vahin-
kotilanteissa)  

• Terveydensuojeluviranomainen voi käyttää 
terveydensuojelulain perustetta (45 § Tar-
kastusoikeus) 

• Taloyhtiön huoltoyhtiöllä on lupa tulla hätä-
tilanteessa asuntoosi esim. epäillessä vesi-
vahinkoa. Muissa tapauksissa huoltoyhtiö/
isännöitsijä ilmoittaa käynneistä etukäteen.

Maksa vuokraajallaan, pidä huolta asunnosta ja ilmoita vioista vuokranantajalle, älä häiritse naapureita
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Vuokranmaksun 
varmistaminen
Vuokrasuhteen pysyvyyden ja sujumisen peruslähtökohta on ajallaan oikein maksettu vuokra. Jos 
kurssilaisella on haasteita tällä osa-alueella, työntekijä voi ohjata häntä erilaisiin ratkaisuihin varmis-

• Pankkitunnusten hankkiminen/ laskun mak-
su R-kioskilla tai maksuautomaatilla 

• Asumistuen ohjaus suoraan vuokranantajal-
le/ Kela 

• Vuokran omavastuun ohjaus suoraan toi-
meentulotuesta vuokranantajalle / Kela 

• Suoramaksusopimus pankin kanssa /            
e-laskutus 

• Sosiaalitoimen välitystili 
• Edunvalvoja/ maistraatti tai käräjäoikeus

Vuokravelan kertyessä kannattaa pyrkiä välit-
tömästi tekemään maksusuunnitelma vuokra-
nantajan kanssa. Maksusuunnitelma kannattaa 
ottaa vakavasti ja harkita millaisella summalla 
pystyy vähentämään velkaa. Kaikki vuokranan-
tajat eivät tee maksusuunnitelmia lainkaan. 
Vuokravelasta voi tarvittaessa olla yhteydessä 
sosiaalitoimeen. Jossain tilanteessa sosiaalityön-
tekijä voi pelastaa tilanteen. Iso osa häädöistä on 
seurausta vuokravelan kertymisestä.; 2 kk vuok-
ravelan kertymisen jälkeen vuokranantaja voi ha-
kea häätöä.

Kodin turvallisuus 
• Kotiavaimet on pidettävä tallessa ja va-

ra-avain luotettavalla ihmisellä. Koti on 
suojattava niiltä ihmisiä, jotka vaarantavat 
asumisesi, rikkovat paikkoja ja/tai häiritse-
vät naapureita. Olet vastuussa vieraistasi ja 
heidän aiheuttamista vahingoista ja häiriöis-
tä. Jos asuntoosi pyrkii kutsumattomia vie-
raita, jotka aiheuttavat vahinkoa tai häiriötä 
kiinteistölle, tee asiasta ilmoitus poliisille. 

• Kaikissa asunnoissa pitää olla toimiva palo-
varoitin ja se on asukkaan vastuulla. Patte-
rit kestävän noin vuoden, joten ylimääräinen 
patteri kannattaa pitää varalla. Palovaroitin 
alkaa piipata, kun patteri on loppumassa ja 
täytyy vaihtaa.  

• Asunnossa on sähköpääkeskus, josta löytyy 

pääkytkin ja sulakkeet. Sulake voi palaa tai 
mennä pois päältä, jos virtapiirissä sattuu 
vika. Ohjeet sulakkeiden vaihtoon löytyvät 
STEK:in sivuilta www.stek.fi

• Sulje astian- ja pyykinpesukoneen vesihanat 
aina pesun jälkeen kiinni. Vakuutus ei korvaa 
vahinkoja, jos hanat on jätetty auki. 

• Siivotessa muista imuroida sähkölaitteiden 
ympäristö, villakoirat saattavat aiheuttaa 
oikosulun tai palovaaran. 

• Sulje ikkunat ja parvekkeen ovi, kun lähdet 
asunnostasi. Sammuta valot ja kaikki elekt-
roniset laitteet, säästät samalla sähköä ja 
rahaa. 
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Talous ja rahankäyttö 
Talous on asumisen kivijalka ja sen rakentaminen jatkuu läpi elämän. Nykyisin käytämme usein 
maksukortteja ja silloin käytettävissä olevat rahat ovat heikommin hahmotettavissa. Haasteellista 
talouden hoitaminen on, jos elää yhteiskunnan etujen varassa, eivätkä maksupäivät ole säännöllisiä. 
Tuet on mitoitettu kattamaan vain välttämättömimmät kulut ja se edellyttää tarkkuutta ja suunnitel-

mallisuutta. 

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa ei ole 
mahdollisuutta kerätä vararahastoa ja ennal-
ta arvaamaton meno saattaa kaataa talouden. 
Tärkeää on suunnitella rahankäyttöä etukäteen, 
sekä seurata sen toteutumista.  

Saatavilla on monia erilaisia tapoja ja sovelluk-
sia talouden hallintaan ruutupaperista uusim-
piin tietokone- ja puhelin sovelluksiin. Mikäli 
Excel- taulukko tuntuu liian vanhanaikaiselta 
tai kankealta, voi taloudenhallintaan kokeilla 
puhelimille kehitettyjä sovelluksia.  

Raha-asiat valvottavat ja talouteen ja rahan-
käyttöön liittyvissä tilanteissa usein tunteet 
hallitsevat enemmän kuin järki. Säästäminen 
palkitsee vasta myöhemmin, mutta kuluttami-
nen tuo mielihyvää välittömästi, vaikka se ka-
duttaisikin myöhemmin. Omia tuntemuksiaan 
ja tapojaan on hyvä miettiä ja jos ostaa usein 
tavaroita hetken mielijohteesta, voi opetella ot-
tamaan aikalisän ja hankkia tuotteen tai tavaran 
vasta seuraavana päivänä, jos se silloin edelleen 
on tarpeellinen. Mitä haluan ja mitä oikeasti tar-
vitsen? 

Talouskäyttäytyminen on osittain perua ko-
toamme ja perheen tavat ja tottumukset siirty-
vät omaan elämäämme tai toimimme ehkä aivan 
päinvastoin. Millaiset valmiudet sinä sait kotoa 
taloustaitoihin?  

Talous voi heittää myös kuperkeikkaa ja lasku-
ja jäädä rästiin. Apua kannattaa pyytää heti kun 
tunnistaa taloutensa olevan menossa miinuksel-
le. 

Vaaranmerkkejä ovat mm: 
• Kuukausittain/viikoittain/päivittäin käytössä 

oleva rahamäärä ei ole tiedossa 
• Vuokran, laskujen ja velkojen maksut ovat 

usein myöhässä 
• Tili on usein tyhjä jo viikko ennen seuraa-

vaa maksupäivää 
• Netin kautta ostaminen, eikä maksujen mää-

rä ei ole tiedossa 
• Lainojen määrästä ei tietoa 
• Pankkitili ylittyy jatkuvasti 
• Rahan lainaaminen ystäviltä ja sukulaisilta 
• Laskut jäävät avaamatta 
• Pikavippi tai pikavippikierre 
• Säästät lääkityksestä ja käytät rahat muu-

hun
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Sovelluksia talouden hallintaan

Suomeksi
• Osuuspankin PIVO  (Android, iOS, Windo-

ws)
• Penno (Android)

Englanniksi
• Toshl Finance (Android, iOS, Windows)
• My Budget Book (Android)
• Monefy (Android)

Vinkki
1. Erota tarpeesi ja halusi. 
2. Pidä hyvää huolta tavaroistasi ja asunnos-

tasi.
3. Lainaa ja kierrätä.
4. Budjetoi.
5. Maksa laskut ajallaan tai sovi laskun lähet-

täjän kanssa uudesta eräpäivästä.
6. Tiedosta tulevat laskut ja laita rahaa sivuun 

jos vain mahdollista. 
7. Vertaa ja kilpailuta hintoja.
8. Älä allekirjoita sopimusta jota et ymmärrä.
9. Jos et tiedä mistä lasku on tullut, älä mak-

sa sitä ennenkuin olet varma mikä on laskun 
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Velat ja luottotiedot 
Velkaongelmat ovat erittäin yleisiä. Velkaantuminen on kuitenkin mahdollista pysäyttää ja veloista voi 
suoriutua. Velkaantuminen ei ole este normaalille tavalliselle elämälle. Esim. maksuhäiriömerkintä ja 
luottotietojen menetys ei ole aina este oman asunnon saamiselle. Velkoihin liittyvät asiat kannattaa 
ottaa rohkeasti puheeksi kurssilla. 

• Luottotietojen menetys haittaa monella ta-
valla arjen sujumista: uutta velkaa, luotto-
korttia tai osamaksua ei enää saa, vanhaa 
luottokorttiaan tai luottotiliään ei voi enää 
käyttää. Vuokra-asunnon saaminen vaikeu-
tuu ja maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa 
työsuhteeseesi, jos työsi on hyvin luotta-
muksellista. Puhelinoperaattorit ja vakuu-
tusyhtiöt alkavat vaatia vakuus- ja ennak-
komaksuja. 

• Jokaisella on oikeus saada maksuttomasti 
kerran vuodessa omat reaaliaikaiset luot-
totiedot. Kurssilainen voi tarkistuttaa omat 
tietonsa: www.asiakastieto.fi tai www.
bisnode.fi. Tiedot kannattaa tilata, mikäli 
on epäselvää miltä luottotiedot näyttävät. 
Usea vuokranantaja tarkistaa luottotiedot ja 
jos siellä näkyy asumisesta johtuvia velkoja, 
voi asunnon saanti olla todella hankalaa.  

• Oma velkatilanne kannattaa aina selvittää 
ja pyytää apua ratkaisujen etsimisessä. Vel-
kaantuminen aiheuttaa häpeää ja ahdistusta 
ja siitä on vaikea kertoa edes läheisilleen. 
Suomessa on noin 370 000 ihmistä, joilla on 
maksuhäiriömerkintä. On siis paljon muita-
kin talousongelmien kanssa painivia.  

• Oman kunnan palveluista löytyy kaikil-
le maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. 
Sinne kannattaa soittaa ja varata aika. Va-
ratulle ajalla kannattaa kerätä kaikki velat 
velkojilta ja ulosoton saldotodistus. Oman 
kunnan Talous- ja velkaneuvojat auttavat 
selvittämään velkatilanteen ja maksukyvyn 
sekä neuvovat mikä olisi sopivin ratkaisu ti-

lanteeseen. Talous- ja velkaneuvojat autta-
vat esim.velkajärjestelyyn hakeutumisessa, 
sovittelussa velkojien kanssa ja maksuohjel-
man tekemisessä. 

• Kurssilaisten kanssa voi katsoa tietokoneen 
avulla, miten toimii Takuusäätiön palvelut 
mm. velkalinja puh. 0800 98009. Velkalin-
jan lisäksi Takuusäätiön nettisivuilta löytyy 
Kysy rahasta -chatti. Molemmat palvelut 
ovat ilmaisia.

• Enemmän tietoa veloista ja niiden selvitte-
lystä löytyy Kilpailu- ja kuluttajaliiton verk-
kosivulta.
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Asumisen tuet
Jokaisen kurssilaisen elämäntilanne on erilainen ja se on huomioitava asumisen jatkopolkuja suun-
nitellessa. Osa kurssilaisista selkeästi hyötyy asumisesta tiiviin tuen ja yhteisön keskellä asumisyk-
siköissä ja toiset ovat valmiita itsenäisempään asumiseen pienellä tuella tai ilman sitä. Kotiin vietä-
vää tukea on yleensä joka kunnassa saatavilla. Kurssilaisen sosiaalityöntekijä määrittää tilanteen ja 
saattaa tarvittaessa, asunnon löydyttyä antaa joko maksusitoumuksen kotiin vietävästä palvelusta 
tai ohjata kunnan omiin palveluihin. 

Asumisen tukipalvelut ovat sovittavissa asiakkaan tarpeiden mukaan, tuen tavoitteena on turvata 
asumisen onnistuminen. Tuki saattaa liittyä asunnon siivouksen ylläpitoon, tarvittavien tukihake-
musten tekemiseen tai mielekkään arjen löytymiseen. Näiden lisäksi voi kunnalta tai vuokranantajalta 
löytyä myös asumisneuvojan palveluita.

Apua pikavippi 
kierteeseen
• Moni sortuu ottamaan helppoja pikavippejä 

miettimättä omaa maksukykyä ja vipille ker-
tyvää korkoa. Tämä voi johtaa uusien pikavip-
pien ottamiseen, jotta edelliset tulevat mak-
setuksi. 

• Vippikierteen voi pysäyttää ottamalla oma-
ehtoisen luottokiellon, mikä estää uusien 
pikavippien oton. Omaehtoisen luottokiel-
lon voi hakea omatieto.fi -sivustolta. 

• Pyrkikää tekemään realistinen maksusuun-
nitelma jokaisen velkojan kanssa. Mikä-
li kurssilainen on todella pulassa, varatkaa 
aika oman kunnan talous- ja velkaneuvon-
taan. Voitte kartoittaa myös mahdollisuuksia 
saada lainaa Takuusäätiöltä, sosiaalisesta 
luototuksesta tai pankeilta halvemmalla ko-
rolla, jolla voi maksaa pikkuvelat ja pikavipit 
pois. 

Apua rahapeliongel-
maan ja –riippuvuu-
• Peliongelma on samanlainen riippuvuus 

kuin muutkin ja sitä voidaan hoitaa. Apua ja 
tietoa löytyy helposti, anonyymisti ja ilmai-
seksi esim. www.peluuri.fi. Peluurin maksu-
ton auttava puhelin 0800 100 101 on avoinna 
arkisin klo 12-18. Tämän lisäksi voitte kysellä 
lisätietoa Peluurin chatissa ma, ke ja pe klo 
12-15. Peluurilla on myös ilmainen netissä ole-
va hoito-ohjelma, Peli poikki.  

• Pelirajat’on -sivustolta löydät vertaistukea, 
erilaisia kursseja ja leirejä. Lisäksi voitte ky-
syä neuvoa paikalliselta A-Klinikalta peliriip-
puvuuden hoitamiseksi. 
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Mielekäs arki
Yleisesti mielekkäästä arjesta puhuessamme mieleen nousevat työ, harrastukset, perhe ja ystävät.  
Näin ei ole kuitenkaan kaikilla. Mielekäs arki voi tarkoittaa monia erilaisia asioita. Osalle päihteet 
mahdollistavat heille mielekkään arjen. Osalle päivän kohokohta on se, että jaksaa nousta ylös sän-
gystä ja käydä asuntonsa ulkopuolella. 

Mielekkään ja sujuvan arjen perustana ovat päi-
värutiinit, riittävä uni ja ravinto, esim. 8+8+8 
malli, sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan elä-
määnsä. Näiden perusasioiden ollessa kunnos-
sa arkea on helpompi lähteä rakentamaan itsel-
leen mielekkääksi ja sopivaksi.  

Pop Up -hanke on kerännyt asiakkailta ja kurs-
silaisilta erilaisia kokemuksia mielekkään arjen 
sisällöstä. Lähtökohtana on vapaus päättää 
omasta elämästä. Päihteet eivät hallitse koko 
arkea tai arki voi sujua päihdeongelmasta huo-
limatta. Päihteettömyyteen tarvitaan kannusta-
vaa tukea ja ohjausta elämänlaadun parantami-
seksi. 

Talouden hallinnalla on suuri merkitys arjen 
sujuvuuden kannalta. Ajan tasalla olevat asu-
misen tuet, mahdollisuus sosiaaliseen tukeen 
sekä ohjaus talouden hallintaan koetaan merkit-
tävinä stressiä vähentävinä ja omaa jaksamista 
tukevina asioina. 

Toimiva lääkitys ja oikein kohdistettu terveyden-
hoito mahdollistavat jaksamisen ja arjessa toimi-
misen. 

Sosiaaliset suhteet, oman lähiverkoston ylläpi-
täminen, mielekkään tekemisen löytäminen sekä 
työ ja opiskelu ovat mielekästä arkea tukevia 
tekijöitä. Kurssilaisia on hyvä rohkaista osal-
listumaan oman alueensa tarjoamiin päivätoi-
mintoihin ja yhteisöllisiin vertaistukea tarjoaviin 
ryhmiin sosiaalisen verkoston kasvattamiseksi. 

Ihmisten yksinäisyys on noussut esille kursseil-
la lähes joka kerta. Työntekijä voi lähteä aluksi 

toimintoihin mukaan, mikäli lähteminen tuntuu 
vaikealta. 

Asumiskursseilta on kerätty muutamia vinkke-
jä, miten yksinäisyyttä voisi helpottaa:  

• Laita viesti kaverille, tuttavalle ja pyydä ky-
lään.  

• Lähde ulos kävelylle tai kaupungille, kirjas-
toon, kavereiden luo >> älä jumiudu kotiin. 

• Jos hiljaisuus häiritsee, pidä telkkari tai ra-
dio auki.  

• Lemmikistä on paljon seuraa ja se vie sinua 
myös lenkille, koirapuistossa voit tavata 
muita samoista asioista kiinnostuneita ih-
misiä. 

• Mene lenkkisaunaan ja taloyhtiön talkoisiin, 
siellä voit tutustua muihin talon asukkaisiin. 

• Osallistu rohkeasti: klubitalot, kirjastot, ui-
mahallit, päiväkeskukset, työväenopistot, 
kirkko ja seurakunta 

• Luo uusia suhteita, ylläpidä vanhoja ja ra-
kenna uudestaan; perhe, sukulaiset, naapu-
rit, ystävät, tuttavat. 

• Menen mukaan vapaaehtoistyöhön 
• Opiskelu ja työllistyminen 
• Työkokeilu, kuntouttavat työtoiminta

Asiakkaalle on tärkeää kokemus siitä, että hän 
voi itse omalla toiminnalla ja valinnoilla vaikuttaa 
elämäänsä positiivisesti. Työntekijän hyväksyn-
tä ja asiakaslähtöinen, itsemääräämisoikeut-
ta kunnioittava työote vahvistaa asiakkaan ja 
työntekijän luottamussuhdetta. Asiakas sitou-
tuu paremmin yhteistyöhön ja työn vaikutta-
vuus paranee. 
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Vinkki: 
Työvälineenä voi käyttää esim. 8+8+8- 
mallia, miellekarttaa tai sanapilveä jo-
hon kirjataan oman arjen kannalta tärkeitä 
asioita: arjen tasaisuus vs. jännitys, jaksoin 
nousta sängystä, oli rahaa tupakkaan, kun-
tosali, bänditreenit, puhuin ystävälle, kävin 
ulkona, jaksoin tehdä ruokaa, nukuin 
hyvin, tuet tulivat tilille, kävin päivä-
keskuksessa, kirjastossa jne.
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Apua mielenterveysongel-
miin
Ota ensisijaisesti yhteyttä oman terveysasemasi lääkä-
riin tai psykiatriseen sairaanhoitajaan. Mikäli olet kirjoil-
la poste restantessa ota yhteyttä entisen asuinpaikkasi 
terveysasemaan. Kriisitilanteessa voit mennä paikan-
päälle hakemaan apua tai soittaa 112.

Apua voit myös saada Suomen Mielenterveysseuran kriisipu-
helimesta (p. 010195202) ja erilaisista verkkopalveluista:
• tukinet.fi 
• mielimaastary.fi 
• sekaisin.fi

Apua päihdeongelmaan: 
Ota ensisijaisesti yhteyttä oman terveysasemasi lääkäriin. 
Mikäli olet kirjoilla poste restantessa ota yhteyttä entisen 
asuinpaikkasi terveysasemaan. Kriisitilanteessa voit mennä 
paikanpäälle hakemaan apua tai soittaa 112.

Voit saada tukea myös seuraavista lähteistä:
• päihdeneuvonta p. 0800 90045 
• päihdelinkki.fi 
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Mallin idea on jakaa vuorokauden tunnit kol-
meen kahdeksan tunnin osaan. Jako kuvaa 
yleistä suhdetta levon, opiskelun/työskentelyn 
ja vapaa-ajan välillä. Tavoitteena on, että asia-
kas hahmottaa ajankäyttöään ja sen vaikutuk-
sia omaan arkeen. Ajankäyttö liittyy arvoihin, 
arjen valintoihin ja niihin kulutettuun aikaan ja 
näkyväksi tekemiseen. Tavoitteena on pyrkiä 
ymmärtämään tasapainon merkitys eri elämän 
osa-alueiden välillä; lepo, työ, vapaa-aika sekä 
oppia tekemään valintoja niiden pohjalta.  

Toteutus:  

Aloita 8+8+8 -mallin toteuttaminen seuraamalla 
ja kirjaamalla ylös vuorokauden tapahtumat ja 
niihin käyttämäsi aika mahdollisimman tarkas-
ti vähintään viikon ajanjaksolta. Siirrä tämän 
jälkeen kirjatut asiat taulukkoon, laske käyttä-
mäsi tunnit ja väritä lopuksi omilla väreillä lepo 
(sininen), työ (vihreä) ja vapaa-aika (keltainen). 
Tästä näet konkreettisesti, mihin aikasi kuluu.  

• Lepo tarkoittaa nukkumista, päiväunia ja 
rentoutumista.  

• Työ tarkoittaa aktiivista aikaasi, opiskelua, 
tehtävien tekoa ja mahdollista työssäkäyn-
tiä, ryhmissä käyntiä 

• Vapaa-aika tarkoittaa TV:n katselua, pe-
laamista, harrastamista, nettiä, kavereiden 
tapaamista ja muuta sosiaalista toimintaa.  

Aikaseurantataulukon pohjalta voi pohtia 
seuraavia kysymyksiä:  

1. Ovatko tuntimäärät sopivia ja kohdallaan 
kussakin osa-alueessa? Jos eivät ole, niin 
miksi? Mikä vie aikaa liikaa? Mihin asiakas 
haluaisi käyttää enemmän aikaa? 

2. Tunteeko asiakas itsensä pystyväksi, tyy-
tyväiseksi ja virkeäksi? Jos ei, mitä voisi 
muuttaa?

 
3. Ovatko tuntimäärien keskinäiset suhteet ta-

sapainossa? Näkyykö niistä, mikä on asiak-
kaalle tärkeää? Saavatko oikeat asiat aikaa 
sopivasti/riittävästi? 

Esittämällä edellä mainitut kysymykset näette, 
mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota jatkos-
sa. Tehkää suunnitelma, mitä haluatte muuttaa 
ja mihin haluatte keskittyä enemmän. Valit-
kaa ensin tärkein muutettava asia ja mietti-
kää yhdessä, miten voisitte tehdä muutoksen 
konkreettisesti ja mitä se teiltä vaatii. Pitäkää 
uusi seurantaviikko ja tarkastelkaa sen lopuksi, 
onnistuitteko muuttamaan ajankäyttöä. 

Jatkotyöskentely: 

Voitte jatkaa ajankäytön seuraamista kirjaa-
malla asiakkaan kanssa yhteystyössä sovittuja 
asioita, esimerkiksi onnistumisia, opiskelutun-
tien lisäämistä, iloja, hyväntuulen pikkujuttuja, 
jotain positiivista asiakkaasta jne.
    
 

8+8+8 -malli 

Seuraavalta aukeamalta löydät kaksi 
erilaista 8+8+8-pohjaa
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Klo Ma Ti Ke To Pe La Su
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Case-kuvauksia kursseista 
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CASE1
Asumiskurssin järjestäminen asunnottomien 
päihteettömässä yksikössä. Henkilökunta aut-
taa kartoittamaan ja kokoamaan ryhmäläiset, 
sovitaan aikataulu ja tilavaraus sekä tehdään 
kurssista mainos. 

1. kerta. 
Tutustutaan kurssilaisiin (7 asukasta + 2 työn-
tekijää) käydään läpi asumisaika yksikössä, 
asumishistoria sekä kartoitetaan jatkoasumisen 
suunnitelmat. Käytetään aikaa kahvitteluun ja 
jutusteluun. Ihmisten avoimuus syntyy tutus-
tumalla ryhmään. Käydään apukortein läpi, 
millaisista asioista kurssi muodostuu ja mitkä 
asiat kurssilaisia kiinnostaa. Jokainen merkitsee 
kolme korttia. Useimmiten aiheiksi valikoituu: 
asunnonhaku, asumisen haasteet ja onnistu-
miset, velat, ulosotto ja mielekäs arki. Näistä 
aihealueista sitten muodostuvat seuraaville ker-
roille aiheet. Käydään vielä ryhmän säännöt läpi. 

2. kerta. 
Käydään läpi kuulumiskierros. Aloitetaan 
keskustelu ryhmäläisen kokemuksista hakea 
asuntoa sekä kartoitetaan mitä vuokranantajia 
juuri omassa kunnassa on. Millaiset säännöt 
toimivat asuntoa hakiessa, miten pitkään hake-
mus on voimassa. Tilassa on tietokone, katso-
taan yhdessä asuntohakemuksia ja kartoitetaan 
alueelta löytyvät vuokranantajat. Käydään läpi 
myös paperihakemusta ja mietitään yhdessä, 
mitä siihen kannattaa kirjoittaa ja miten mah-
dollisesti voi kehua itseä hyvänä vuokralaise-
na. Puhutaan asuntonäytöistä ja käydään läpi 
vuokrasopimusta. Puhutaan myös asunnon-
haun oikeasta ajankohdasta ja tuen tarpeesta. 
Aina jokaisen kurssilaisen tavoite ei ole siirtyä 
eteenpäin asumisyksiköstä. Kartoitettu yksikön 
asumisen sääntöjä. Ryhmäläiset saavat kotiteh-
täväksi seuraavaa kertaa varten täyttää Oman 
asumisen kartoitus- lomakkeen.  

3. kerta. 
Kuulumiskierros. Kerätään kotitehtävät. Ja 
sovitaan yhdessä, että jaan sen asumisyksikön 
työntekijöille ja kurssilaiset käyvät sen läpi 
omaohjaan kanssa (yksikön työntekijät jatka-
vat tästä jokaisen kurssilaisen kanssa kurssin 

jälkeen). Aiheena talous, velat ja luottotiedot. 
Kartoitetaan ryhmäläisten velkatilannetta ja 
tietoisuutta omasta tilanteestaan. Ohjataan 
jokaista ottamaan selvää omista luottotiedois-
ta. Käydään läpi perintäprosessia ja pohditaan, 
milloin on syytä ilmoittaa velkojalle, että on va-
raton ja velat voi ohjata ulosottoon. Puhutaan 
kunnan talous- ja velkaneuvonnasta sekä siitä 
mihin kaikkeen luottohäiriömerkinnät vaikut-
tavat. Puhutaan vuokravelkojen maksamisen 
tärkeydestä ja siitä jos niitä ei hoida voi olla to-
della hankalaa saada asuntoa mistään. Käydään 
läpi velkakierrettä ja rahankäyttöä. Pohditaan 
yhdessä, miten tullaan toimeen pienemmillä 
tuloilla ja mitkä laskut ovat tärkeitä hoitaa. 

Puhutaan myös ryhmäläisten saamista tuista ja 
sosiaalisesta luototuksesta. Pelataan yhdessä 
talous-korteilla. Juodaan kahvia ja tauotetaan 
sopivasti. Suunniteltu yhdessä seuraavalla ker-
ralle yhteistä tutustumiskohdetta. Sovittu että 
käydään paikallisessa päiväkeskuksessa tutus-
tumassa sen toimintaan. 

4. kerta. 
Käydään läpi kuulumiskierros ja lähdetään 
päiväkeskukseen. Matkalla pohditaan yhdes-
sä mielekkään arjen sisältöä, mitä se kellekin 
merkitsee ja mistä se koostuu. Juodaan päivä-
keskuksessa kahvia, kartoitetaan toimintaa ja 
katsotaan, miten päiväkeskus on auki. Palataan 
omaan yksikköön ja pidetään palautekeskustelu 
kurssista. Kysytään palaute vielä lomakkeel-
la. Ohjataan kurssilaisia olemaan yhteydessä 
omaisiin, läheisiin ja miettimään olisiko työko-
keilu, kuntouttava työ, opiskelu tai työllistymi-
nen ajankohtaista. Sovitaan seurantatapaami-
sen järjestämisestä. 

5. kerta/ seurantatapaaminen.
Tavataan ryhmä noin 3 kk kuluttua kurssis-
ta, käydään läpi kuulumiskierros. Kartoitetaan 
jokaisen kurssilaisen tilannetta ja kurssin antia. 
Annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun. Puhutaan kurssilaisen omahoitajien 
kanssa, miten asiakkaan asumisen polku jatkuu 
eteenpäin.  
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CASE2

Asumiskurssin järjestäminen tukikodilla, jossa 
asuu asunnottomia nuoria aikuisia. Kurssi 
järjestettiin yhdessä kokemusasiantuntijoiden 
kanssa. Heillä oli kokemusta asunnottomuu-
desta, rikos- sekä velkakierteestä. Tukiko-
din työntekijät avustivat ryhmän kokoamissa, 
kurssin markkinoinnissa sekä tarjosivat tilat 
kurssin aikana.

1.kerta
Tutustumiskierros, jossa jokainen kertoi itses-
tään sekä tavoitteistaan asumisen ja oman 
elämäntilanteen suhteen. Keskusteltu kurs-
sin sisällöstä ja valittu aiheiksi mielekäs arki, 
asumisen onnistumiset ja haasteet sekä ta-
lous ja luottotiedot. Keskustelua tukikodille 
päätymisestä sekä päihdehuollon ohjauksen 
tarpeista, usea kurssilainen mietti korvaushoi-
toon hakeutumista. Kokemusasiantuntijalla 
oli hyvää kokemusta asiasta. Juotu kahvia ja 
tutustuttu kurssilaisiin ajan kanssa. Sovittu ai-
healueet seuraaville kerroille sekä puhuttu ryh-
män säännöistä. Sovittu mm. siitä, ettei toisten 
asioista puhuta ryhmän ulkopuolella ja että 
ryhmään tullaan vain asiointikunnossa. Kurssi-
laisten toiveesta myös suunniteltiin yhteistä 
ruuanlaittoa. Sovittu että seuraavalla kerralla 
tehdään pitsaa yhdessä.

2. kerta
Käyty läpi kuulumiskierros ja puhuttu asumi-
sen haasteista ja onnistumisesta. Kurssilaiset 
jakoivat omia kokemuksia siitä, miten olivat 
menettäneet oman kodin ja päätyneet tuki-
kodin asukkaiksi. Mietitty yhdessä asumisen 
sääntöjä ja kompastuskiviä. Tehty yhdessä 
erilaisia ajatusharjoituksia, miten voisi toimia 
jatkossa toisin, jos asumisessa tulee haasteita. 

Käyty läpi laskujen maksujen tärkeyttä sekä 
asumisääntöjen tarkoitusta. Pohdittu erilaisia 
käyttäytymismalleja, miten voi ratkaista asioita. 
Kokemusasiantuntijalla oli tästä hyviä esimerk-
kejä jaettavana. Tehty pitsaa yhdessä ja kes-
kusteltu samalla tukikodin omista säännöistä 
ja talon yhteisöllisyydestä ja kurssilaisten 
kokemuksista asunnottomuudesta.

3. kerta
Aloitettu kerta kuulumiskierroksella ja puhuttu 
raha-asioista taloudesta, sosiaalisista tuista ja 
täydentävästä sosiaalityöstä. Tukikodilla käy 
joka toinen viikko sosiaalityöntekijä, mutta 
kurssilaisille oli epäselvyyttä heille kuuluvista 
eduista. Pyydetty että tukikodin henkilökun-
ta järjestää koko talolle yhteisen infon, jossa 
käydään etuuksia tarkemmin sosiaalityönteki-
jän kanssa läpi.

Yhdessä nuorella oli kokemusta talous- ja vel-
kaneuvonnasta. Useampi oli saanut ulosotosta 
postia tai maksuja oli rästissä. Kokemusasian-
tuntijan oma kokemus velkakierteestä eroon 
pääsemiseen antoi toivoa monelle ja madalsi 
kynnystä selvittää kurssilaisten omia rästejä. 
Käyty läpi, miten velka kertyy ja mitkä laskut 
kannattaa aina hoitaa. Keskusteltu pikavipeistä 
ja luottohäiriömerkintöjen vaikutuksesta omaan 
elämään. Puhuttu kunnan välitystilistä, edun-
valvonnasta ja sosiaalisesta luototuksesta sekä 
talous-ja velkaneuvonnasta. Juotu kahvia ja 
sovittu että seuraavalla kerralla käymme päi-
väretkellä erään järjestön virkistyspaikassa ja 
aiheena on mielekäs arki. Sovittu että tehdään 
siellä yhdessä salaattia ja paistetaan makkaraa.
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4.kerta
Haettiin kurssilaiset tukikodilta mukaan ja 
suunnattiin virkistyspaikkaan. Vietettiin yh-
dessä mukava päivä patikoiden, uiden ja 
ruokaa yhdessä tekien. Samalla keskusteltiin 
8+8+8-mallin mukaisesti mielekkäästä arjesta.

Kurssilaiset keskustelivat jokaisen omista läh-
tökohdistaan olevista asioista, kuntouttavasta 
työstä, työkokeilusta, leipäjonoista, päiväkes-
kuksista, päihderyhmistä ja haaveista opiske-
lujen tai työllistymisen suhteen. Lisäksi kurssi-
laiset kertoivat omista suhteista sukulaisiin, 
vanhempiin ja ystäviin. Osalla vapaa-aika kului 
päihdepiireissä pyörimisessä ja siihen mie-
tittiin yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa 
vaihtoehtoisia menoja. Osa kurssilaisista olisi 
mielellään tehnyt vapaaehtoistyötä tai saaneet 
päivärytmiin korjausta.

Tehtiin kurssilaisen kanssa yhdessä Oman asu-
misen suunnitelma -tehtävä ja sovittiin että jaan 
sen tukikodin omaohjaajille jatkotyöstettäväksi. 
Jokainen kurssilainen tapaa omaohjaan kanssa 
kurssin jälkeen. Kerätty kurssilaisilta palautteet 
ja sovittu vielä 2 kk päähän seurantatapaaminen.

5.kerta
Tavattu kurssilaiset tukikodilla, kahviteltu.

Jokainen kertoi mitä tällä hetkellä kuuluu ja 
onko elämäntilanteessa tai asumisessa tullut 
muutoksia kurssin jälkeen. Osa kurssilaista oli 
tavannut myös kokemusasiantuntijaa kurssin 
jälkeen ja löytänyt mielekästä sisältöä elämään 
sekä kertoi, että päivärytmi oli parantunut. Kurs-
silaisten toive omasta kodista, elämän- ja talou-
denhallinasta oli vahvistunut kurssin aikana.
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