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Asunnottomuustilanne Espoossa

11/2019

• Asunnottomia Espoossa 11/2019:

-> kehityssuunta

-> haasteet?
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Asunnottomuusselvitys 2019 – vertailu 

vuosiin 2017-2018 – yksinelävät
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Yksinelävien asunnottomien 

majoittuminen
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Kaikki asunnottomat suhteessa 

asukaslukuun, vertailu 2012-2019

Asun-

notto-

mat

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Henkilö

-määrä
658 678 738 678 673 653 658 595

/1000 

asukas
2,6 2,6 2,8 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1
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Asunnottomuuden puolittamisen 

yhteistyöohjelma 

• Asunnottomuuden ehkäiseminen pyritään ottamaan huomioon MAL-sopimuksissa,
lähiöohjelmassa, erityisryhmien asumisen kehittämisessä, oikeusministeriön rikoksen
ehkäisy hankkeessa sekä ennakoivassa talousneuvonnassa.

Tavoitteet asunnottomuuden puolittamiseksi ovat:

▪ lisätään kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille 
pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa

▪ vahvistetaan asunnottomuustyötä ja siihen liittyvää osaamista kuntien peruspalveluissa

▪ parannetaan asumisneuvonnan saatavuutta

▪ kehitetään asunnottomuuden tilastointia

▪ vakiinnutetaan toimijoiden yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

▪ kehitetään matalankynnyksen ja liikkuvia sotepalveluja vahvaa tukea asumiseensa 
tarvitsevien tilanteen parantamiseksi

▪ kehitetään palveluja vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen ASTA -
hankkeen sekä Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat AKU -hankkeen 
tulosten pohjalta.
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Asunnottomuuden puolittamisen 

yhteistyöohjelma 
Kuntien suunnitelmiin asunnottomuuden puolittamiseksi 
sisältyy ainakin:

1. asunnottomille kohdennettavien asuntojen lukumäärä 

2. kehitettävä matalankynnyksen sote-palvelu ja sen 
vakiinnuttaminen

3. alueen asunnottomuustyön yhteistyöverkoston kuvaus ja 
suunniteltu yhteistyö kunnan eri toimialojen, järjestöjen ja 
palveluntuottajien kanssa

4. asunnottomuuden suhteen riskiryhmien asumistilanteen 
kuvaus

Ohjelman johtoryhmä johtaa ohjelmaa, seuraa käytännön 
toimenpiteiden edistymistä sekä tukee kuntien kehittämistyötä. 

23.9.2020 7



Poimintoja Espoon 

suunnitelmasta

▪ Suunnitelma valmistuu 
lokakuun alkuun 
mennessä, jolloin 
käsitellään 
Espoon monialaisessa 
asunnottomuusverkostossa 

▪ Odotetaan päätöstä valtion 
avustuksesta 
kehittämishankkeelle, jonka 
tarkoituksena on kohdistua 
asunnottomien tai 
asunnottomuusuhan alla 
olevien asiakkaiden 
palvelujen kehittämiseen.
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Asuntotuotannon ja yhteistyön 

tavoitteita

• Asuntotuotantotavoitteen 
määrittely /uustuotanto (MAL –
sopimus (maankäyttö, 
asuminen ja liikenne), Espoon 
asuntotuotantotavoite 3300 
kpl, joista 30 % valtion 
tukemana

▪ Vuokrataloyhtiöiden 
asukasvalinnoista sopiminen, 
mm.  asuntopuoltokäytäntöjen 
selkiyttäminen Espoon 
Asuntojen kanssa

▪ Olemassa oleva vuokrakannan 
hyödyntäminen ja  
omistajaohjauksen 
kehittäminen

▪ Yhteistyön menettelytavat 
häätöjen ehkäisemiseksi
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Asumisen palveluiden sisällöllinen 

kehittämisestä 

Tavoitteet

• tilapäismajoituksen keston 
lyheneminen

• entistä sujuvampien ja 
oikea-aikaisten 
palvelupolkujen 
kehittäminen

• yhteistyön vahvistaminen eri 
toimijoiden kesken

• kohtuuhintaisten asuntojen 
löytyminen ja erityisesti 
asunnon saaminen 
henkilöille, joilla on taustalla 
epäonnistumisia vuokra-
asunnon säilyttämisessä 
esim. vuokravelkaan liittyen.

Toimenpiteet

• kehitetään  majoituksen 
aikaista tukipalvelua

• suunnataan toimenpiteitä 
ennaltaehkäisyyn sekä 
monialaisen työskentelyn 
kehittämiseen

• ennaltaehkäisevien 
työmuotojen kehittäminen, 
esim. talousneuvonta eri 
muodoissaan

• Asumisvalmennuksen 
laajentaminen

• asumistaloussosiaalityön 
kehittäminen 
(~hankehakemus)
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Sote –palveluiden kehittäminen (mm. 

matala kynnys, monialaisuus) ja nostoja 

riskiryhmien osalta

Tavoitteet

• Nuorten osalta suunnataan 
toimintaa edelleen 
ennaltaehkäisevään suuntaan

• Maahanmuuttajien neuvonnan 
ja ohjauksen lisääminen

• Vankilasta vapautuvien 
palvelupolkujen vahvistaminen

• Turva-asumisen ja turvakotien 
asiakkaiden palvelupolut

• Mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaiden monialaisen 
yhteistyön kehittäminen

• Velkaantuneiden 
erityiskysymyksien 
huomioiminen palveluissa

Toimenpiteet
• Nykyisen tukipalveluvalikon 

arviointi ja kehittäminen
• Asumisvalmennus –mallin 

valtavirtaistaminen
• Sik Sak –hanke
• Keskitetään koordinointia Rise –

yhteyshenkilöille ja 
asumistaloussosiaalityön tiimiin

• Omatilan ja 
asumistaloussosiaalityön 
toimintamallit

• Omatyöntekijän roolin 
selkiyttäminen ja monialaisen 
verkostotyön mallinnus

• Asta –hankkeen 
talousneuvontamallien 
laajentaminen, 
kokemusasiantuntijoiden 
osaaminen jne.
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Tavoitteet

▪ Asumisneuvonnan 
vahvistaminen ja 
mallintaminen

▪ Kelan ja kunnan työnjaon 
selkiyttäminen

▪ Asumisen palveluiden 
palveluvalikon arviointi

Toimenpiteet

▪ Asumisvalmennus osaksi 
asumisneuvontaa

▪ Kelan ja pks –kuntien 
verkostoyhteistyö

▪ Kokonaiskuvan luominen 
palvelukokonaisuudesta  
kaupungin hankinnan kanssa 
ja toimittajahallintayhteistyö
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