
ASUMISEN TUKI
Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja terveysvirasto

Johtava sosiaalityöntekijä Maria Dahlström



Mikä Asumisen tuki (ASTU)on?

 Tehtävämme on sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden 

järjestäminen tuen tarpeessa oleville asunnottomille, täysi-ikäsille, 

helsinkiläisille

 Asumispalveluita järjestetään sekä Helsingin kaupungin omana palveluna 

että ostopalveluna

 Asumisen tuessa on henkilökuntaa yhteensä 144

 Arvioidun tuen tarpeen perusteella asiakkaalle tarjotaan tuki- tai tuettua 

asumista joko omissa tai ostopalvelupaikoissa

 Tuen tarve arvioidaan SAS-työskentelyn kautta

 SAS on lyhenne sanoista selvitä, arvioi ja sijoita



Asiakkaaksi Asumisen tukeen

 Hakemus, työntekijän/asiakkaan yhteydenotto, jalkautuva työ

 Sosiaalityöntekijän tuen tarpeen arvio

 Asumisen tuen SAS-kokous

 Tasopäätös: myönteinen, pöydälle tai kielteinen

 Jonoon asettautuminen

 Palveluihin sijoittuminen



Asumisen tuen omat asumispalvelut

 Asumispalveluihin sijoittumiseen tarvitaan aina asumisen tuen kautta 

myönnetty sijoituspäätös

 Tukisolut yht. 190 paikkaa / 74 asuntoa

 5 tukikotia yht. 124 paikkaa  

 Roihuvuoren tukiasunnot 22 asuntoa

 Yksiöt ja kaksiot yht. 2406 asuntoa

 Vanhan viertotien asumisyksikkö, tuettua asumista, 105 paikkaa



Asumisen tuen ostopalvelut

 Asumispalveluihin sijoittumiseen tarvitaan aina asumisen tuen kautta 

myönnetty sijoituspäätös

 Ostopalvelupaikkoja on yhteensä noin 905

 Palveluntuottajina toimivat Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla 

Vakinasta Asuntoa ry, Kodittomien tuki ry, Suoja-pirtti ry, Helsingfors 

Gästhem rf, Pelastusarmeija, Hannah ry, Setlementtiliitto ja Kriminaalihuollon 

tukisäätiö

 Asumispalveluiden piiriin kuulu asumisyksiköitä sekä hajasijoitettuja asuntoja



Asumisen tuki ja vapautuvat vangit

 Asumisen tuen sosiaalityöntekijöistä kaksi jalkautuu vankiloihin tekemään tuetun 
asumisen arvioita

 Yhteydenotto tapahtuu vankiloista suoraan Astu:un ja Kritsi:lle

 Tapaamisella arvioidaan asiakaan kokonaistilanne, tavoitteena löytää 
asiakkaalle oikeanlainen asumisratkaisu

 Arviot käsitellään tuetun asumisen SAS-kokouksessa

 Päihteettömyyttä tavoittelevat asiakkaat ohjautuvat yleensä päihdehuollon 
asumispalveluun, useimmiten Krits:in asumisvalmennusyksikköön. 

 Kaupungin palveluissa on myös tarjolla kuntouttavaa vankityötä, kuntouttavan 
työtoiminnan ja palkkatukityön kautta, pyrkimyksenä työelämään paluu. 
Asuminen järjestetään yleensä Astu:n kautta

 Astu:ssa tehdään ainoastaan vapautuvan vangin tuetun asumisen arvio. 
Toimeentulotuen osalta asiakas ohjataan alueen mukaiseen sosiaalitoimistoon



 Vuonna 2015 vankilasta ohjautui tuetun asumisen arvioon yhteensä 36 asiakasta

Tuettuun asumiseen asutettiin 16 

Roihuvuoren tukikotiin 4

Krits:in tuettuun asumiseen 5

Pienasuntoon 1 

Tukisoluun 2

Pöydälle 5

Kielteinen päätös 3

 Haasteena rikoksen uusijat, jotka menettävät pitkän tuomion yhteydessä 
asuntonsa. Asumisyksiköiden jonotusajat ovat pahimmillaan pari vuotta

 Toivomme, että yhteydenotto Astu:un tapahtuisi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa


