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Suomalaisen asunno-omuustyön asiantun1ja
• Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja ja asunnottomuustyön 

asiantuntija – asunto ensin –periaate keskiössä

• Perustajayhteisöt asettivat vuonna 1985 Y-Säätiön tehtäväksi 
vuokra-asuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon 
saaminen on vaikeaa

• Asuntoja hankitaan: 
• Ostamalla yksittäisiä asuntoja ja kiinteistöjä
• Rakennuttamalla
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Perustajayhteisöt
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Asumisen arkea: esimerkkinä nuoret
• Nuorten (20-24-v.) käyte;ävissä olevien tulojen kehitys jäänyt jälkeen 

muista 2010-luvulla (Suomen pankki 2016)
• Suomalaisnuoret itsenäistyvät eurooppalaisi;ain aikaisessa vaiheessa. 

SilC pääkaupunkiseudulla vanhempiensa luona asuvien 20-29-
vuoCaiden nuorten osuus on kasvanut (Tilastokeskus 2016)

• Lapsuudenkodista jo muu;aneet saavat aiempaa enemmän 
taloudellista tukea vanhemmiltaan (Nuorisobarometri 2015)

• Kun asunno/omuus vähenee muissa ryhmissä, 2016-2017 nuorten 
asunno;omuus kasvoi (ARA 2018)

• Nuorten toimeentulotuen pitkäaikainen käy/ö kasvanut (THL 2018)
• Lasten koulumenestys ja asuinalue (tulot ja työllisyys) (THL 2018, 

KohorP 97)
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Lähde: ARA 2018
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Asumisen arkea: esimerkkinä nuoret
• Asunno1omuustyön kentältä kuuluu mm. amma6laisten huolta asuntojen 

rii1ämä1ömyydestä (erityises; lastensuojelun jälkihuolto)

• Myös asumispalveluiden asiakkaiden huolta en;stä nuoremmasta 
asunno1omuu1a kohtaavasta väestä, joilla useat ongelmat kasautuneet jo 
aikaisessa vaiheessa

• Asiaan herä1y mm. Helsingissä, jossa ongelma suurin: Helsinki tekee vuonna 
2019 toimenpidesuunnitelman asunno1omuuden ennaltaehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi erityises; nuorten kasvaneen asunno1omuuden torjumiseksi 
ja aloi1aa tuetun asumisen jonojen purkamisen 2019
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Kohtuuhintaista asumista

• Pienituloisten käyte3ävissä olevista tuloista jopa 40 % asumiseen, 
osuus kasvanut viime vuosina (Tilastokeskus 2018)

• ARA-tue3ujen vuokra-asuntojen asuntokunDen bru3otulot lähes 40 % 
pienemmät kuin Helsingin asuntokunnilla keskimäärin (Helsingin 
kaupunki 2018)

• Asumiseen lii3yvä velkaantuminen kasvanut viime vuosina (Majamaa 
ym. 2017)

• Kiihtyvä kaupungistuminen luo paine3a suurempien kaupunkien 
asuntotarjonnalle ja paikoin asuntotuotanto ei ole kyennyt vastaamaan 
kysyntään (mm. AnDkainen ym. 2017)
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Kohtuuhintaista asumista
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Kohtuuhintaista asumista
• Suoravuokra-asuntoja (kiinteistöosakeyh8ö M2)

• Esimerkkinä ylivelkaantuminen (luo?o8etomerkinnät jne.)
• Ei ongelma meille

• Jälleenvuokra-asuntoja mm. kunnille, seurakunnille, järjestöille (ns. Y-Kodit)
• Kumppanit tekevät asukasvalinnat
• Fokus erityisryhmissä, kuten asunno?omat, lastensuojelun nuoret ja tuetun asumisen 

palvelua tarvitsevat itsenäistyvät nuoret, vankilasta vapautuvat, pakolaiset, turvakodin 
jälkeinen asu?aminen jne.

• Syyt asu?amiseen pääasiassa sosiaalisia (jossain määrin myös terveydellisiä ja 
taloudellisia)

• Työ?ömyys ja opiskelijuus statuksina toistuvia
• Y-Sää8ö vuokraa kiinteistön kumppanille, emme tuota tukipalvelua itse
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Kohtuuhintaista asumista

• Koti on enemmän kuin asunto

• Kaikki rahat eivät saa mennä asumiseen, sillä elämästä pitää saada 
myös nauttia

• Pyrimme jatkuvasti kehittämään asukkaille tarjottavia palveluita, 
talojen yhteistiloja ja mahdollisuuksia toimia hyvässä 
vuorovaikutuksessa naapureiden ja lähialueen asukkaiden kanssa
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Kohtuuhintaista asumista

• Asunnon (seinien ja pysyvän ja turvallisen, itsemääräämisoikeuden 
mahdollistavan tilan) lisäksi tarvitaan usein asumisen tukea
• Asumisneuvonnalla osoitettu olevan myös selvä kustannusvaikutus

• Häätöjen ehkäisytyö, mm. ”hallitut häädöt” 

• Talousneuvontaa tulossa asumisneuvonnan oheen

• Elämässä on lupa mennä eteenpäin!
• Kohtuuhintaisessa asunnossa saa asua jatkossakin, vaikka saisi parempipalkkaisen työn 

tms. 

• Luottamus asumisen pysyvyyteen säilyy, eikä synny kannustinloukkuja 

• Esim. Hgissä vain 5 % asuntokunnista ja 3 % asukkaista ylittää ”tulorajat”

• Kohtuuhintaisten asuntojen mahdollisuus kaupunkisuunnittelussa: 
sekoittavan asuntopolitiikan välineenä, segregaation ehkäisijänä
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Kohtuuhintaisuus osana asunno-omuuden poistamista

• Maissa, joissa kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa on vähennetty, 
myös asunnottomuus on kasvanut
• Kohtuuhintaisuus asunnottomuuden torjujana

• Y-Säätiön hallitusohjelmatavoitteista:
1. Valtakunnallinen työ (valtio, kunnat, järjestöt jne. yhdessä)
2. Kohtuuhintaisuus (määrälliset tavoitteet, 5000 koht.hint. asuntoa 2022 
mennessä, asumissosiaaliseen työhön 30 milj. €, tutkimukseen jne.)
3. Asumisen pysyvyys (asumisneuvonnan ja asukastoiminnan lisääminen)

Lisää tavoitteista: https://ysaatio.fi/assets/files/2018/10/Vaalitavoitteet_Y-
S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_02102018_WEB.pdf

https://ysaatio.fi/assets/files/2018/10/Vaalitavoitteet_Y-S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_02102018_WEB.pdf
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