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Johdanto
Asuminen ja sen sujuminen on yksi elämää kannattelevista tukipilareista. Valtaosalla suomalaisista nuorista menee hyvin ja asuminenkin sujuu mukavasti. He
ovat pärjääviä ja motivoituneita hoitamaan asioitaan, ja siksi heistä ei välttämättä kuulu juuri mitään koko vuokrasuhteen aikana. Tulee kuitenkin muistaa,
että on olemassa joukko niitä nuoria, joilla ei mene ihan yhtä hyvin ja monella
heistä saattaa olla myös asumisen kanssa vaikeuksia. He saavat ehkä tukea työllistymiseen tai opiskeluun, mutta keskustelu asumisen sujumisesta unohtuu tai
hautautuu herkästi muiden kiireellisempien asioiden alle.
Tämän oppaan ensimmäiseen osaan on koottu perustietoa nuorten kotoa pois
muutosta, asumisesta ja asumissa mahdollisesti esiintyvistä haasteista. Oppaan
toisessa osiossa pureudutaan asumisen ongelmien ennaltaehkäisyyn ja kolmas
osio antaa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille välineitä nuorten
asumisasioiden puheeksi ottoon ja siihen, miten kuka tahansa nuorta kohtaava
taho voi tukea asumisen onnistumista. Opas tarjoaa vinkkejä asumisen tilanteen kartoitustyöhön sekä siihen, mitä nuorten asumisessa tulisi huomioida.
Oppaaseen on koottu tietoa tiivistetysti eri lähteistä, kuten tutkimuksista, artikkeleista tai opinnäytetöistä. Osa tiedosta on asumisen toimijoiden kokemusperäistä tietoa. Oppaassa on pyritty kuvaamaan asumisen asioita ja haasteita
yleisellä tasolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla nuorilla esimerkiksi kotoa pois muuttaminen tai asumisen vaikeudet ilmentyvät samalla tavalla.
Nuoret ja heidän tilanteensa ovat aina yksilöllisiä, samoin kuin heidän kykynsä
omaksua uutta tai ratkaista elämässä eteen tulevia ongelmia.
Nuorten asumisen huomioiminen tulisi olla ensimmäisiä asioista, joita nuoren
kanssa käydään läpi, kun työskentelyä hänen kanssaan aloitetaan niin koulussa, työvoimatoimistossa, kuntoutustoiminnassa tai muussa yhteydessä. Mikäli
nuoren asuminen ja asuin olot eivät ole kunnossa ja vakaalla pohjalla, on kiinnittyminen yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja toimintoihin vaikeaa, jopa
mahdotonta. Samalla se vie pohjan kaikelta muulta tukevalta ja korjaavalta toiminnalta.
Opas on tarkoitettu kaikille nuorten parissa toimiville ammattilaisille, päättäjille, nuorten vanhemmille ja eri alojen opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Opas on koottu osana Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012 – 2015) materiaalikokonaisuutta.
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1. Kohti onnistunutta asumista
Koti on meille kaikille merkityksellinen paikka, joka mahdollistaa meille monia
asioita ja voimavaraistaa meitä. Koti on tärkeä kivijalka elämässämme, josta käsin organisoimme elämäämme ja joka toimii tarvittaessa pysähtymispaikkana.
Koti ja asumisolosuhteet ovat osa elämänkokonaisuutta, johon kuuluvat myös
esimerkiksi opiskelu, työ, terveys, harrastukset ja perhe- ja ystäväsuhteet. Asumisolosuhteet heijastavat kaikkeen, mitä elämässämme teemme, joko voimavaraistaen meitä tai ehkäisten yhteiskuntaan kiinnittymistä. Vakiintumattomat
asumisolosuhteet alkavat nopeasti uhata hyvinvointiamme.
Itsenäistymässä olevan nuoren saaman tuen (esimerkiksi vanhemmat, asumisenpalvelu) merkitys on ensimmäiseen omaan asuntoon muuttavalle nuorelle
tärkeää, sillä nuoren asumisen onnistumisella on merkittävä vaikutus nuoren
tulevaan elämään. Pärjäävällekin nuorelle voi tulla hetkiä, jolloin asuminen tai
elämä ei suju. Onnistunut asuminen vahvistaa nuoren kykyä selvitä itsenäisesti
ja opettaa arjentaitoja, joita nuori tarvitsee pärjätäkseen elämässä. Onnistuneella asumisella tarkoitetaan myös esimerkiksi nuoren mahdollisuutta selviytyä itsenäisen elämän alkutaipaleella ilman turhia ja pitkäkestoisia talousvaikeuksia (luottohäiriömerkinnät), säilyttää hyvän asukkaan maine vuokranantajien
keskuudessa (vuokrarästit ja häädöt) ja ennaltaehkäistä laajemmin asumiseen
ja syrjäytymiseen liittyvien ongelmien kasaantumista ja niiden kerrannaisvaikutuksia.
Nuoret ovat ryhmä, joka jokaisena aikakautena nostaa esiin uudenlaisia ilmiöitä. Nämä ilmiöt haastavat omalta osaltaan yhteiskuntaan kiinnittymistä.
Suurimmalle osalle nuoria tämä kiinnittyminen uuteen itsenäiseen elämänvaiheeseen onnistuu hyvin, mutta osalle nuorista nämä siirtymät saattavat käydä
haastaviksi. Kriittisiä siirtymävaiheita nuoren elämässä voivat olla:

zzsiirtyminen lapsuudenkodista itsenäiseen asumiseen
zzkoulutuksen tai työn perässä muuttaminen toiselle paikkakunnalle
zzsiirtyminen tuetusta asumismuodosta itsenäisempään asumiseen,
esim. lastensuojelulaitoksesta itsenäistyminen, vankilasta
vapautuminen

zzmaahanmuutto
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Nuoret tarvitsevat tällöin tuekseen ihmistä, rinnalla kulkijaa, joka tukee ja neuvoo tarvittaessa. Tärkeintä on se, että nuorella on tunne, ettei hän ole asioidensa kanssa yksin ja että solmuun menneet asiat voidaan aina selvittää.
1.1 Lapsuudenkodista omaan kotiin

Suomessa nuoret itsenäistyvät suhteellisen varhain verrattuna eurooppalaisiin
ikätovereihinsa. Koska nuoren elämäkokemus ja – realiteetit karttuvat matkan
varrella, onkin tärkeää että nuoren kanssa valmistaudutaan yhdessä kohti itsenäistä elämänvaihetta. Ohessa on perustietoa nuorten itsenäistymisestä:
Lapsuudenkodista itsenäistytään varhain

zzSuomen hyvinvointivaltiomalli mahdollistaa aikaisen lähtöiän
lapsuudenkodista.

zzSuomalaisnuorten lähdön huippu ajoittuu 20 – 24 ikävuoden välille.
zz29. ikävuoteen mennessä lähes kaikki nuoret ovat lähteneet
lapsuudenkodistaan.

zzNaiset lähtevät kotoa selvästi aikaisemmin kuin miehet. Miehillä mm.
varusmiespalvelus lykkää kotoa muuttoa.

zzTyypillisesti ensin muutetaan asumaan yksin ja eniten yksin asuvia
onkin 25-vuotiaiden joukossa.

zzKaupunkimaisissa kunnissa nuoret asuvat useammin itsenäisesti kuin
taajaan asuttujen tai maaseutumaisten kuntien nuoret.

zzVaikka Suomessa muutetaan varhain omilleen, opintojen

päättäminen, työelämään siirtyminen ja perheen perustaminen ovat
myöhentyneet.

Kypsyminen itsenäiseen elämään on yksilöllistä

zzYleisin syy, miksi nuori muuttaa pois lapsuudenkodista, on halu

itsenäistyä ja tulla toimeen omillaan. Lisäksi opiskelu- tai työpaikka
toisella paikkakunnalla, yhteen muuttaminen avo- tai aviopuolison
kanssa ovat yleisiä syitä muuttamiseen. Joissakin tapauksissa
lapsuudenkodissa asuminen on mahdotonta, esim. tulehtuneen
kotitilanteen vuoksi tai vanhemmat ovat muuttaneet pienempään
asuntoon, jolloin nuorelle ei ole enää tilaa lapsuudenkodissa.
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zzKypsyminen ajatukseen kotoa muutosta on hyvin yksilöllistä.
zzOikea aika lapsuudenkodista muuttoon katsotaan olevan silloin, kun
nuori itse on tehnyt päätöksen kotoa lähdöstä. Usein se sijoittuu
2. asteen opintojen ja ammatillisten opintojen tai työelämän
aloittamisen väliin.

zzLiian varhaiseksi kotoa muutto mielletään yleensä silloin, jos nuori

ei kykene kustantamaan asumistaan tai elämistään ainakin osittain
itsenäisesti, nuori ei kykene huolehtimaan arjen askareista itse tai jos
nuorella on esimerkiksi lukio tai ammattikoulu vielä kesken.

zzMyös nuoren itsenäistymiseen ja arjen hallintaan liittyvät pelot tai
epämääräiset tuntemukset saattavat kertoa siitä, että nuori ei ole
valmis lähtemään kotoa.

zzMikäli nuoren kotoa muutto pitkittyy, sitä kummeksutaan helposti ja
asia saattaa saada negatiivisen leiman.

zzKotona asumiseen löytyy kuitenkin usein selkeä syy, esimerkiksi

asunnonvaihto, ulkomaille lähtö, rahan säästäminen, työttömyys,
oma tai vanhemman sairaus. Myös paikkakunnan haastava
asuntotilanne tai asumisen kalleus saattaa pitkittää lapsuudenkodista
muuttoa. Joskus pitkittyneessä kotoa muutossa saattaa olla kyse
myös mukavuudenhalusta, laiskuudesta, avuttomuudesta tai
syrjäytymisestä. Ongelmaperusteiset syyt, kuten taloudelliset
vaikeudet, parisuhteen päättyminen, tai se, että nuori ei pärjännyt
itsekseen, ovat harvinaisempia syitä pitkittyneelle kotoa muutolle.

Itsenäisyyttä arvostetaan

zzLapsuudenkodista lähdön katsotaan kuuluvan osaksi nuoren
elämänkulkua.

zzElämä lapsuudenkodissa nähdään helpompana vaihtoehtona, mutta

omillaan asumisen itseisarvo menee nuorilla mukavuudenhalun ohi ja
harva on kohtaamistaan vaikeuksistaan huolimatta valmis palaamaan
takaisin lapsuudenkotiinsa muuten kuin väliaikaisesti.

zzOmillaan asumisen alkuvuosina nuoret voivat olla hyvinkin tarkkoja

vanhempien tarjoaman avun ja tuen suhteen, mutta mitä kauemmin
lapsuudenkodista muutosta on, sitä helpompi heidän on ottaa
vastaan vanhempien tukea tai apua.

zzNuorten itsenäistyminen on usein tasapainon kamppailua
itsenäisyyden ja riippuvuuden välillä.
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zzVaikka nuoret asuisivatkin jo poissa lapsuudenkodista, on

vanhemmilta tai muilta aikuisilta saatava henkinen ja taloudellinen
tuki äärimmäisen tärkeitä arjessa selviytymisessä.

1.2 Mitä ovat asumisen taidot?

Asumisen taidot ovat osa arjen taitoja, joita meistä jokainen tarvitsee jokapäiväisessä elämässä. Nuorten ensimmäinen asumismuoto on yleensä vuokraasuminen joko kerros- tai rivitalossa. Näissä asumismuodoissa asuminen tapahtuu fyysisesti lähekkäin. Tällöin luonnollisesti asumisen taidot korostuvat.
Vuokralaisilla on asumiseen liittyviä velvollisuuksia, joihin tarvitaan riittäviä
asumien taitoja.
Asumisen taitoja ovat esimerkiksi:

zzKyky ylläpitää tasapainoista taloutta ja kyky suunnitella rahankäyttöä
zzAsioiden hoitaminen (mm. asumiseen liittyvien laskujen säännöllinen
maksaminen, hakemusten täyttö, virastoasiointi, varattujen aikojen
käyttäminen ja peruminen)

zzKodinhoitoon liittyvät asiat (mm. säännöllinen siivous, pyykkihuolto,
ruuanlaitto ja kaupassa käynti)

zzKodin huoltotyöt (mm. säännöllinen lattiakaivojen ja hajulukkojen

puhdistus, liesituulettimien suodattimien, sulakkeiden vaihto,
silikonisaumojen tarkistaminen, palovaroittimen toimivuus ja huolto)

zzEnnaltaehkäisevä toiminta (mm. pesukoneita käytetään vain

kotona ollessa, hanat ja sähkölaitteet suljetaan käytön jälkeen,
pakastin sulatetaan säännöllisesti, asunnon kuntoon liittyvistä
epäkohdista ilmoitetaan taloyhtiön huoltoon, roskapussit viedään
heti jätekatokseen (rotat ja muut tuholaiset), syttyviä materiaaleja ei
säilytetä lieden lähettyvillä)

zzAsunnossa käytettävien sähkölaitteiden ja vettä sisältävien tavaroiden
tai laitteiden kunnon seuraaminen (esim. korvataan vialliset
sähkölaitteet uusilla, varmistetaan akvaarion tiiviys säännöllisesti,
varmistetaan kukkaruukkujen kosteudenpitävyys)

zzJärjestyssääntöjen noudattaminen ja taloyhtiön tiedotteiden
lukeminen

zzToimivat naapurisuhteet
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Tavoitteena on siis jatkuvuutta ylläpitävä, turvallinen, asunnon kunnon säilyttävä ja naapurisopua ylläpitävä elämäntyyli.
Itsenäisen elämän alku helpottuu, kun tietyt perustaidot ovat hallinnassa. Asumisen taitoja voi ja kannattaa harjoitella jo hyvissä ajoin ennen omaa kotiin
muuttoa. Parhaiten ne opitaan lapsuudenkodissa itse tekemällä ja arjen pyörittämiseen osallistumalla. Vinkkejä nuoren arjen taitojen kehittymisen tukemiseen löytyy luvusta 3.2.
1.3 Yleisimmät nuorten asumisen haasteet

Eväät, jotka nuoret saavat lapsuudenkodistaan oman elämänsä alkutaipaleelle
vaihtelevat suuresti. Asumiseen liittyvät tiedot ja taidot ovatkin hyvin yksilöllisiä. Siitä huolimatta kaikkina aikoina nuoret ovat itsenäistyneet ja muuttamaan
pois lapsuudenkodista sekä menestyneet elämässään hienosti. Tekemällä oppii.
Asuminen saattaa kuitenkin joskus kriisiytyä ja siihen on yleensä yhtä monta
polkua kuin on nuortakin. Tyypillisimmät asumisen onnistumisen haasteet liittyvät kuitenkin arjen taitoihin ja talouden hallintaan sekä joissakin tilanteissa
mielenterveys- ja riippuvuusproblematiikkaan. Toisinaan kyseessä voi olla puhtaasti huonosta onnesta.
Tässä yleisimpiä nuorten asumiseen liittyviä haasteita:

zzOsalla nuorista on epärealistiset käsitykset omista

asumisvalmiuksistaan ja siitä, mitä itsenäinen elämä on, mitä se
maksaa ja mistä kaikesta pitää huolehtia itse.

zzNuoret tarvitsevat yhä useammin apua ja neuvoja arjen askareissa,
kuten kaupassa käynnissä, ruuanlaitossa ja siivoamisessa.

zzToisinaan myös ajattelemattomuudesta johtuneet vahingot, esim.
suihkuun päihtyneenä sammumisesta aiheutuneet vesivahingot
saattavat monimutkaistaa asioita ja lisätä nuoren avuntarvetta.

zzKotivakuutuksen puuttuminen.
zzYhä useammalla nuorella olisi parannettavaa taloustaidoissa. Nuorten
maksuhäiriömerkinnät ovat olleet viime vuosina nousussa ja erityisen
huolestuttavaa on se, että maksamattomista vuokrista johtuvat
maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet.
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zzNuorten maksuhäiriöt tulevat useimmiten maksamattomista
pikalainoista ja puhelinlaskuista.

zzNuorten maksuhäiriöiden erityispiirre on, että velat ovat usein vain
muutaman sadan euron suuruisia, mutta maksamattomina nekin
voivat johtaa luottohäiriömerkintään.

zzMielenterveysongelmista johtuvat asumisen haasteet riippuvat
pitkälti mielenterveysongelman luonteesta.

zzHaasteena voi olla esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti,

asunnossa metelöinti tai nuori voi erakoitua tai sulkeutua asuntoonsa,
jolloin yhteys ulkomaailmaan uhkaa katketa.

zzVoinnin heiketessä nuorella saattaa ilmetä aikaisemmasta poikkeavaa
käyttäytymistä, lisääntynyttä, toistuvaa tai erikoista viestittelyä
asumisen toimijoille, ikkunoita, ovia tai hormeja saatetaan tilkitä,
eläinten määrä asunnossa lisääntyä äkkiä, jne.

zzErilaiset riippuvuudet (mm. alkoholi, huumeet, ongelmapelaaminen)

näkyvät nuoren asumisessa usein levottomuutena ja ympäristöä
häiritsevänä elämänä (metelöinti, rikotaan paikkoja, käytetyt neulat ja
ruiskut, yöllisen pelaamisen äänet).

zzRiippuvuudet ohjaavat pitkälti nuoren elämää sekä toiminnan että
ajatusten tasolla.

zzRahat saattavat mennä esimerkiksi päihteiden hankintaan ja

mahdollisesti alamaailman velkojen maksuun tai jonkun uuden
pelilaitteen hankkimiseen, jolloin vuokrat ja asumisen kulut jäävät
maksamatta.

zzPäihderiippuvaisen asunto voi olla esimerkiksi sotkuinen ja likainen,
paikkoja voi olla rikottu, rappukäytävään kantautuva haju saattaa
ilmiantaa esimerkiksi kannabisviljelmän tai asunto saattaa toimia
huumekätkönä tai niiden jakopaikkana. Myös naapurit saattavat
kiinnittää huomiota lisääntyneeseen liikehdintään asunnossa ja
rappukäytävässä sekä epämääräiseen maleksivaan porukkaan
lähiympäristössä. Peliriippuvaisen kohdalla pelaamisen äänet
saattavat kantautua yöaikaan häiritsevästi asunnosta toiseen.

zzAsunnon kuntoon ja siisteyteen on siis hyvä kiinnittää erityistä

huomiota, jotta esimerkiksi erilaisiin siisteysongelmiin ei ajauduttaisi.
Muutokset asunnon kunnossa tai siisteydessä saattavat kertoa
asukkaan ongelmista tai voinnin heikkenemisestä sekä avun
tarpeesta.
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zzOngelmaa on vaikea havaita, ellei nuorta tapaa säännöllisesti tai
ammattilaiset pääse käymään nuoren luona.

zzLaitospaikkojen purku ja avohoidon lisääntyminen näkyvät

asumisessa. Mikäli riittävää arjen ja asumisen tukea ja hoitoa ei ole
järjestetty, itsenäinen asuminen onnistuu harvoin.

Erilaiset ongelmat asumisessa saattavat vakavimmillaan johtaa asunnon menettämiseen. Rikkonainen asumishistoria saattaa ajaa nuoren helposti tilanteeseen, jossa asuntoa on vaikea enää saada mistään. Tämä voi aiheuttaa kiertolaisuutta vuokranantajalta toiselle tai asunnottomuutta.
On hyvä muistaa, että nuoren elämäntilanne pohjautuu elettyyn elämään. Silloin, kun hankala elämäntilanne on rakentunut ja jatkunut vuosia, ei ole realistista odottaa, että asiat selviäisivät hetkessä. Muutokselle ja luottamuksen
rakentumiselle pitää antaa aikaa.
1.4 Nuorten asunnottomuus Suomessa

Asunnottomuutta on totuttu perinteisesti pitämään vanhojen, siltojen alla
asuvien vahvasti päihdeongelmaisten miesten ongelmana. Tilanne on kuitenkin muuttunut ja tänä päivänä asunnottomuus koskettaa myös yhä useampaa
nuorta. On olemassa niitä nuoria, joilta puuttuvat vain kohtuuhintainen asunto
ja muuten elämässä menee ihan mukavasti. Mutta on myös niitä nuoria, joiden
elämää ovat haastaneet ristiriitaisuudet ja henkilökohtaisen elämän ongelmat,
mikä on johtanut asunnottomuuteen. Toisinaan asunnottomuus voi olla oire
jostakin suuremmasta, taustalla olevasta ongelmavyyhdistä.
Nuorten asunnottomuus on varsin uusi ilmiö ja siihen liittyy joitakin erityispiirteitä. Näitä ovat esimerkiksi:

zzse näkyy vain osittain tilastoissa
zzasunnottomat nuoret eivät ole ”karanneet kotoa”
zznuoret harvoin mieltävät itseään asunnottomaksi
zznuoret eivät ole useinkaan ”taivasalla” vaan majoittuvat kavereiden
tai tuttavien luo

zznuoret vaihtavat usein yöpaikkaa
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zzasunnottomuus voi johtaa perheen, sukulaisten, lähiyhteisön
menettämiseen

zzasunnottomuus on yleensä lyhytaikaista ja itsenäistymisvaiheeseen
liittyvää

zzasunnottomia nuoria yhdistää se, ettei heillä ole kovin pitkää

kokemusta itsenäisestä asumisesta vaan arki on vielä harjoittelua.

zznuori ei päädy asunnottomaksi vain yhden syyn takia. Riskit ovat

usein nähtävissä jo ennen asunnottomuuteen ajautumista ja siten
asunnottomuus olisi ennaltaehkäistävissä (”monta lähtemistä”)

zzkaikille nuorille on taattava oikeus onnistuneeseen siirtymään

nuoruudesta aikuisuuteen, sillä lyhytkin asunnottomuus voi olla
huono kokemus.

Nuorten asunnottomuuteen ei ole yhtä selkeää polkua vaan polkuja on yhtä
monta kuin on nuoriakin. Tyypilliset nuorten asunnottomuuteen johtavat syyt
ovat:

zznuorilla ei ole riittävästi tietoa siitä, mistä asuntoa voi hakea ja kuka
voi auttaa asumisen asioissa

zzelämänhallinnan ja arjen taitojen puutteet tai niihin ei saada
riittävästi tukea ja ohjausta

zzhuono-osaisen elämäntyylin periytyminen sukupolvelta toiselle
zzvuokrarästien tai häiriöiden takia saatu häätö tai häädöt
zztyöttömyys, velkaantuminen ja luottotietojen menetys
zzkestämätön kotitilanne
zznuorten avoerot
zzvanhempien avioerot ja/ tai vanhempien muuttaminen pienempään
asuntoon

zzuusioperheet, jolloin itsenäistymisen kynnyksellä olevat nuoret
halutaan jo omilleen

zzvankilatausta
zzennakkoluulot ja asenteet, etenkin ulkomaalaistaustaisten nuorten
kohdalla
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zznuoren saaminen palvelujen piiriin on vaikeaa tai palvelut ovat liiaksi
eriytyneet toisistaan

zzkohtuuhintaisten ja pienten asuntojen puute pääkaupunkiseudulla ja
kasvukeskuksissa

On vaikeaa etukäteen arvioida sitä, kenestä voi tulla jossakin vaiheessa elämäänsä asunnoton. Fröjdin kohderyhmää tarkastelleessa tutkimuksessa on
kuitenkin havaittu, että asunnottomaksi joutuneilla nuorilla on joitakin yhteneväisyyksiä. Näitä asunnottomuutta ennustavia tekijöitä peruskoulun yhdeksännellä luokalla olivat:

zznuoren masennus
zzpäihteiden käyttö
zznuoren käytöshäiriöt
zznuoren runsas fyysinen oireilu
zznuorten raportoimat vanhempien parisuhteeseen ja perheen
talouteen liittyvät ongelmat

Tämän lisäksi eri alojen ammattilaiset ovat listanneet seuraavia ennusmerkkejä
tai tapahtumia nuoren elämässä, jotka ovat heidän mielestään riskitekijöitä ja
jotka voivat johtaa nuoren asunnottomuuteen:

zzarjenhallinnan / elämänhallinnan ongelmat
zzymmärtämättömyys omien asioiden hoitamisessa
zztaloudenhallinnan ongelmat
zzluonnollisten verkostojen / tuen puute
zzkouluongelmat (keskeytys, koulunkäynnin vaikeudet, tutkinnon
puuttuminen)

zztarkkaavaisuushäiriöt
zzsitoutumattomuus yhteiskunnan sääntöihin (rikollisuus, haluttomuus
sitoutua palveluihin)

zzpitkäaikainen ja asteittainen palvelujen ulkopuolelle jääminen
zzlastensuojelutausta
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zzmielenterveysongelmat tai sen äkillinen pahentuminen		
zzäkillinen kriisi tai muu elämäntapahtuma			
zztyöttömyys
Asunnottomat nuoret ovat monesti kuvanneet arkeaan epätoivoiseksi kamppailuksi. Arki on asunnottoman nuoren näkökulmasta:

zzpäivittäistä taistelua omasta tilasta
zzriippuvuutta muista ja muiden aikatauluista
zzkiitollisuuden velkaa niille, jotka auttavat ja tarjoavat yösijan
zzväsyttävää taistelua byrokratiaa ja kriteerejä vastaan
zzkykenemättömyyttä kiinnittyä esim. opiskeluun tai työhön
zzjatkuvaa epävarmuutta ja turvattomuutta
zznuoren itsetuntoa heikentävää
zzhäpeää
zzihmiset saattavat alkaa vältellä, sillä kukaan ei seurustele
asunnottoman kanssa

zzvoimavaroja kuluttavaa hengissä selviytymistä
zzasunnottomuudesta toipuminen vie aikaa vaikka asunto järjestyisikin
Nuoren asunnottomuus tarkoittaa työntekijän näkökulmasta:

zzasunnottomia nuoria on vaikea saada sitoutumaan työskentelyyn
zzasunnottomuus vaikeuttaa yhteydensaamista nuoreen
zzasunnottomuudesta puhuminen ja ongelmissa auttaminen vie aikaa
zzasunnottomuus huonontaa nuoren hyvinvointia ja terveyttä
zznuorta on vaikea saada palvelujen piiriin
zzpalvelut ovat hajallaan, jolloin kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa
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Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus, ARA, julkaisee vuosittain Suomen viralliset asunnottomuustilastot nettisivuillaan, www.ara.fi. Vuosien 2012 – 2014
aikana nuoria alle 25-vuotiaita asunnottomia on ollut Suomessa vajaat 2 000
henkilöä vuosittain. Suomessa asunnottomuus on ollut laskusuunnassa ja tilanne on varsin hyvä verrattuna muihin Euroopan maihin. Tilastot eivät kuitenkaan
kerro koko totuutta vaan ovat enemmänkin suuntaa antavia. On arvioitu, että
todelliset nuorten asunnottomuusluvut saattavat olla jopa kolminkertaiset esitettyihin lukuihin verrattuna.
Valtio on työskennellyt asunnottomuuden poistamisen eteen jo vuosia. Hallitusohjelmissa olleet Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmat, PAAVO I
(2008 – 2011) ja PAAVO II (2012 – 2015) ohjelmat, ovat pyrkineet etsimään ratkaisuja asunnottomuuteen ja sen uusiutumisen ennaltaehkäisyyn. Työ jatkuu
edelleen.
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2. Nuorten asunnottomuuden
ennaltaehkäisy lähtee rakenteista
Varhaisesta puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä on ollut viime aikoina puhetta
paljon. Asia tunnistetaan ja sitä pidetään tärkeänä, mutta resurssit ohjautuvat
usein korjaavan työn puolelle. Ongelmien ennaltaehkäisy ei kuitenkaan ole vaikeaa tai byrokraattista, sillä sitä voidaan toteuttaa hyvin vaihtelevin resurssein
monessa eri yhteydessä. Auttaminen on aina yksinkertaisempaa, inhimillisempää ja edullisempaa, kun sitä tehdään ajoissa.
Jotta ennaltaehkäisevän työn toteuttaminen voisi mahdollistua, tulisi huolehtia
siitä, että ennaltaehkäisevä työ ja työote olisivat osa olemassa olevia rakenteita tai niitä kehitettäisiin aktiivisesti tähän suuntaan. Rakenteita voivat olla pelisäännöt kuten lait, ohjeet tai erilaiset strategiat. Rakenteiksi voidaan katsoa
myös esimerkiksi tavat, käytännöt ja työryhmät, joilla säädellään ja ylläpidetään
esimerkiksi toimintakulttuureita, kumppanuuksia ja monialaista yhteistyötä.
Keskeinen osa ennaltaehkäisevää työotetta on monialainen yhteistyö sekä toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja tiedon vaihto. Kukaan ei pysty yksin ratkomaan asiakkaiden ongelmia palvelujärjestelmässä, joka on sektoroitunut ja
pirstaloitunut. Tarvitaan yhteisiä päämääriä ja tavoitteita, toimintaperiaatteita,
seurantaa, aikaresurssia ja joustavuutta. Työn keskiössä tulee olla asiakas sekä
hänen tarpeensa ja elämänkokonaisuutensa. Kun tieto liikkuu ja asiakkaan asioita viedään kokonaisuutena eteenpäin, pystytään hänen tilanteeseensa vastaamaan oikealla tavalla, oikeassa paikassa ja oikealla intensiteetillä.
Järjestömaailmassa on monia toimijoita, jotka täydentävät virallista palvelujärjestelmää ja joilla on merkittävä rooli muun muassa ennaltaehkäisevän työn
tekijöinä. Järjestömaailmassa kehittämistyöllä on pitkät perinteet, sillä järjestöjen olemassaoloa ovat kunakin aikakautena haastaneet erilaiset toimikentän- ja alan muutokset. Sopeutuminen, kehittämistyö ja uudistuminen ovat
välttämättömiä keinoja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tätä muutostrendiä vasten tarkasteltuna järjestöt ovat kehittämistyön aallon harjalla ja ovat
avainasemassa nousevien ilmiöiden tunnistamisessa ja toimikentältä nousevien
tarpeiden koppaajina. Siksi olisikin tärkeää, että kunnat ja viralliset palvelujärjestelmän toimijat ottaisivat järjestöt enemmän huomioon vaikuttajina, strategisina kumppaneina ja palvelujen kehittäjinä. Olisikin siis hedelmällistä pohtia
sitä, miten järjestölähtöinen palvelu- ja auttamistyö sekä kaupungin palvelut
yhteen sovitetaan kunkin kunnan alueella parhaiten? Ainakin tulisi miettiä sitä,
miten järjestöjen tekemä ennaltaehkäisevä työ saadaan näkyväksi ja paikalli15
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set toimijat siitä tietoiseksi? Samalla tulisi kehittää asiakasohjauksen välineitä
ja malleja järjestö-kuntayhteistyöhön sekä kehittää pysyvä ohjauksen ja neuvonnan ylläpitorakenne järjestö-kuntayhteistyöhön siten, että vuorovaikutus ja
verkostoyhteistyö mahdollistuvat.
2.1 Ennaltaehkäisyn monivaiheisuus

Kun puhutaan nuorten asumisen ongelmista ja niiden ennaltaehkäisystä nuoren ja työntekijän näkökulmasta, tärkeintä on asumiseen ja arkeen liittyvien
ongelmien ratkaiseminen sekä niiden kasaantumisen tai pahenemisen ennaltaehkäiseminen. Asumiseen ja arkeen liittyvää ennaltaehkäisevää työtä voidaan
tehdä asiakastyössä kolmessa eri vaiheessa: pre – in – post-vaiheissa (kts. taulukko alla).
Ennaltaehkäisevän työn tärkein vaihe on se, jolloin työtä voidaan tehdä nuoren
kanssa ennen kuin ongelmia edes ilmenee (pre-vaihe). Pre vaiheeseen kuuluu
esimerkiksi nuorille välitettävän asumistietouden levittämisen, asumisneuvonnan ja varhaisen puuttumisen eri muodot. Jos nuoren asuminen jostakin syystä kriisiytyy (in-vaihe), on ennaltaehkäisevää ”viheltää peli poikki” ja huolehtia
siitä, etteivät ongelmat pääse enää pahenemaan. Tässä vaiheessa voidaan esimerkiksi neuvotella asumiseen liittyvän tuen eri mahdollisuuksista, tarvittavan
kriisimajoituksen järjestämisestä tai maksusuunnitelman laatimisesta, jotta esimerkiksi vuokrarästit saadaan kuitattua. Kun tilanne on saatu normalisoitua
(post-vaihe), huolehditaan asioiden jälkihoidosta ja seurannasta siten, ettei vastaavia ongelmia pääse enää syntymään. Tilanteen kehittyminen käydään nuoren kanssa läpi ja mietitään, miten tilanne ei enää uusiutuisi. Nuorelle voidaan
tarjota pidempiaikaista asumisohjausta asumiseen (jos kyse nuorisoasumisesta) tai hänet voidaan ohjata kuntoutukseen, joka vaikuttaa positiivisesti myös
asumiseen.
Pre-in-post vaiheet asumistyössä:

PRE:
asunnottomuuden
ehkäisy

		
asumisen sujumisen
varmistaminen, esim.
asumisneuvonta ja
interventiot, häätöjen
ehkäisy, asumiskurssit

esim.
kriisimajoitus,
asunto + tuki

IN:
kriisivaihe,
asunnottomuus
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esim.
asumisohjaus,
tuettu asuminen,
kuntoutus

POST:
asunnottomuuden
jälkeinen aika,
kuntoutus-, tuki ja
jatkopolut
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Ennaltaehkäisevä työote ja -ajattelu olisi tärkeää sisällyttää myös eri toimijoiden
työhön, jotka kohtaavat nuoria mukaan lukien päättäjät ja virkamiehet. Kunta
voi ennaltaehkäistä asumiseen liittyvien ongelmien ja niiden kerrannaisvaikutusten voimakkuutta esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
Nuorten asuminen ja asuin olosuhteet tulisi huomioida kaupunkien strategisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa sekä työntekijöiden toimenkuvissa:

zzHuomioidaan nuorten asuminen ja asunnottomuus esimerkiksi Lasten
ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa sekä seurataan sitä, miten asiat
edistyvät ja kehittyvät.

zzElinoloja parantavissa ohjelmissa huomioidaan nuoret ja heidän
asuminen omana ryhmänään.

zzNuorten asuminen otetaan säännöllisesti käsiteltäväksi aiheeksi
esityslistoihin ja asumisen edustus keskeisiin nuorten asioita
käsitteleviin verkostoihin.

zzKun nuoria koskevia päätöksiä tehdään joko yleisellä (esimerkiksi

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot) tai yksilötasolla (esimerkiksi
asiakastyöryhmä), tulisi aina huomioida myös asuminen ja päätösten
vaikutukset nuoren asuin oloihin.

zzAsumisen näkökulman huomioiminen sisällytetään kaikkiin nuoria
kohtaavien kunnan työntekijöiden työnkuviin.

Huomioidaan nuorten kohtaamiseen ja asumisen tukeen liittyvät tarpeet ja volyymit kuntien määrärahoissa ja palveluissa:

zzHuolehditaan, että kuntataloudessa on varattu riittävä rahoitus
nuoren yksilölliselle kohtaamiselle

zzAsumisen alkuun suunnattavaan ennaltaehkäisevään tukeen on
varattava riittävästi rahaa

zzHuolehditaan erilaisten asumismuotojen – ja vaihtoehtojen
saatavuudesta.

zzNuorella tulisi olla mahdollisuus yksilölliseen itsenäistymisen tukeen

tai räätälöityyn tuettuun asumiseen tarpeen sitä vaatiessa. Tuen tulisi
olla sekä oikea-aikaista ja kestoista että oikean vahvuista.
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zzAsumista voidaan tukea erilaisilla nuorten asumistietoutta lisäävillä
kursseilla esimerkiksi oppilaitoksissa, etsiväntyön keskuksissa tai
muiden palveluntarjoajien palvelujen yhteydessä

zzAsumisneuvonta tulisi olla joko integroituna eri ammattilaisten

työnkuvaan tai asuinalueella/ taloyhtiöllä/ kaupungilla tulisi olla
asumisneuvontaan ja asumisongelmien ennaltaehkäisyyn palkattu
ammattilainen. Kuntaan voidaan perustaa myös erillinen asumisen
neuvontapiste.

Moniammatillinen yhteistyö:

zzAsumisen ongelmia ei mikään taho pysty ratkomaan yksin.

Moniammatillinen yhteistyö ja -työmuodot sekä verkostotyö ovat
siksi avainasemassa asumisen asioita tai haasteita ratkottaessa ja
asunnottomuutta ehkäistäessä. Tärkeitä tahoja ovat vuokranantaja/
isännöitsijä (asunnon hallinnointi), sosiaalitoimi (esim. takuuvuokrat,
asioiden koordinointi ja seuranta), palveluntuottaja (esim. tuettu
asuminen) sekä muu kokonaisuutta täydentävä palvelu tai toiminta
sekä koulu tai harrastuspiirit (mielekäs päivätekeminen).

zzKunkin työntekijän työn resurssoinnissa tulisi huomioida yhteistyöhön
varattava aikaresurssi.

zzMyös nuoren toiveet ja mielipiteet tulisi huomioida osana laajempaa

auttamistyötä. Mietitään kuntakohtaisesti ne tavat, joilla nuoren ääni
saadaan kuuluviin. Liian usein edetään kaavamaisesti tai oletuksena
on, että ammattilaiset tietävät, mitä nuori tarvitsee.

zzTulisi huolehtia siitä, että tiedonvaihtoon liittyvät ohjeistukset ja

lait eivät hankaloita moniammatillisen yhteistyön toteutumista
(esimerkiksi julkinen – kolmas sektori). Kunnissa tulisi huolehtia myös
siitä, etteivät työntekijöiden päätökset perustu henkilökohtaiseen
tulkintaan laista ja siten aseta nuoria eriarvoiseen asemaan.

Kunnan tasolla nuorten asuminen tulisi huomioida maankäyttö- ja rakentamispolitiikassa siten, että rakentamiseen liittyvät suunnitelmat vastaavat myös
nuorten asumisen tarpeita. On tärkeää turvataan pienten, kohtuuhintaisten
vuokra- asuntojen tuotanto. Pieniä asuntoja tarvitsevat muun muassa pienituloiset ryhmät kuten nuoret, vanhukset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.
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zzErityisesti silloin, kun nuorten elämäntilanne on vakiintumaton,
tarvitaan ”helppoja” asumismuotoja (muutokset opinnoissa,
työelämässä, ihmissuhteissa), esimerkiksi vuokra-asumista.

zzNuorten tulot ovat monesti pienet ja vaihtelevat eikä raha riitä isoon
asuntoon.

zzJos tuloista asuminen vie leijonan osan, elämää aletaan

rahoittaa helposti lainoilla, josta seurauksena ovat lisääntyneet
maksuhäiriömerkinnät ja luottotietojen menetyksen määrän
huolestuttava lisääntyminen.

•

Yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle arviolta 1 –1,5
miljoonaa euroa. (Kajanoja, J. Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. 2000).

•

Asunnottoman asuttaminen säästää yhteiskunnan varoja arviolta noin
15 000 euroa vuodessa. (Case Härmälä, Ympäristöministeriön raportteja 7/2011).

•

Tuetun asumisen jakso (8 kk) maksaa keskimäärin 5 000 euroa (NAL
Palvelut oy 2015).

•

Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset ovat noin 32 000 euroa
vuodessa (Lähde: Vantaan kaupunki 2013) ja yhden asumisneuvojan työn
julkiseen talouteen tuottama säästö on vuodessa 43 000 – 85 000
euroa (Kaakinen, J. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 – 2011,
Loppuraportti).

•

Noin 150 häädön peruuntumisen voidaan arvioida tuoneen
julkistaloudelle yli 6 miljoonan euron säästöt (Kaakinen, J.
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 – 2011, Loppuraportti).

•

Yhden häädön hinta vaihtelee tapauksesta riippuen 5 000 – 20 000
euron välillä (Kinni, A. Helsingin kaupunki 2014).

•

Yksi vuosi vankilassa maksaa noin 70 000 euroa vuodessa (Vantaan
kaupunki 2013).
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2.2 Asunnottomuuden vähentämisen vaikutuksia

Asunnottomuuden vähentymisellä on monia positiivisia kerrannaisvaikutuksia.
Tampereella toteutetun seurantatutkimuksen, Case Härmälän mukaan, asunnottomuuden väheneminen ilmeni neljällä eri tasolla:
Yksilötason vaikutukset: perustarpeiden huomioimisen myötä elämänlaadun
kohentuminen

zzoma asunto
zzruokailumahdollisuudet
zzlisää turvallisuutta
zzpäihteiden käytön vähentyminen
zzohjautuminen terveyspalvelujen piiriin » terveydentilan
kohentuminen ja sairauksien

zzennaltaehkäiseminen mahdolliseksi
Perhetason vaikutukset:

zztieto omaisen olinpaikasta ja hyvinvoinnista rauhoittaa
zzlisää esimerkiksi lasten ja tämän perheiden hyvinvointia
Yhteiskuntatason vaikutukset:

zztuettu asuminen on edullisempaa kuin asuminen laitoksissa
zzasiakkaat eivät rasita enää kriisipalveluita (esim. poliisi, ambulanssi,
sairaala)

zzterveydentilan tarkkailu ja kohoaminen mahdollistavat sairauksien
ennaltaehkäisemisen ja laitosjaksojen määrän vähentämisen

Kaupunkiympäristöön liittyvät vaikutukset:

zzkeskusta-alueiden rauhoittuminen
zzpositiivisempi ja turvallisempi katukuva
zzasunnottomien tekemien rikosten määrän vähentyminen
20
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3. Asuminen osaksi arjen ammattilaisten työtä
Asumisen onnistumisen tärkeyttä ja asumisolosuhteiden vaikutuksia ei voi liikaa
korostaa. Kuten edellä on kirjoitettu, asuminen on osa elämänkokonaisuutta ja
se vaikuttaa taustalla kaikkeen mitä teemme. Se joko edistää ja voimavaraistaa
yksilöä tai sitten haittaa ja estää asioiden kulkua ja tilanteen kehittymistä eteenpäin. Tästä syystä on tärkeää, että jokainen työntekijä ottaa asumisen ulottuvuuden osaksi omaa työtään oli kyse sitten esimerkiksi terveydenhuollon, TE:n
tai kuntouttavan päivätoiminnan piirissä tapahtuvasta palveluista tai toiminnasta. Nuoren asumistilanne tulisi kartoittaa lyhyesti jokaisessa palvelussa, jonka
piiriin nuori tulee, jotta turvallisesta ja pysyvästä asumisesta voidaan varmistua.
Taustalla olevilla asumisolosuhteilla on suuri merkitys siihen, miten nuori sitoutuu yhteistyöhön ja millaisia vaikutuksia avulla tai toiminnalla on nuoreen. Jos
taustalla on asunnottomuutta tai vaikeat asumisolosuhteet, on sitoutuminen
apuun ja palvelujärjestelmään vaikeaa.
3.1 Asumisen puheeksi otto

Kun nuori tavataan ensimmäistä kertaa, tulisi alkukartoituksen yhteydessä selvittää myös nuoren asumistilanne ja asumiseen liittyvä historia. Asuin olosuhteet kertovat hyvin paljon nuoren arjesta sekä siitä kokemusmaailmasta, joka
hänellä on. Huomiota kannattaa kiinnittää ainakin asumisen kestoon ja asunnon säilyttämisen mahdollisuuksiin.
Nuoren asumista voi kartoittaa lyhyesti esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

zzMiten nuori asuu tällä hetkellä?
zzAsuuko nuori yksin vai yhdessä jonkun muun kanssa?
zzKauanko nuori on asunut nykyisessä osoitteessa?
zzOnko kyse vakinaisesta vai väliaikaisesta asumisesta?
zzMitä nuori maksaa asumisestaan ja millä nuori rahoittaa asumisensa?
zzOnko nuorella asuinpaikassa oma tila ja rauha?
zzTunteeko nuori olonsa turvalliseksi kyseisessä paikassa?
zzEllei tunne, millaisia turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä
ympäristössä on?
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zzVoisiko niille tehdä jotakin?
zzSujuuko asuminen muuten vai onko asumisessa jonkinlaisia
vaikeuksia? Millaisia?

zzOnko nuorella asunnon menettämiseen liittyvää uhkaa esim. liian

kallis vuokra, velkaantuminen, heikot asumisen taidot tai kyky hoitaa
arjen asioita? Jos on, onko tämä uhka jatkuvaa?

zzMistä nuori on hakenut apua tai kuka häntä voisi auttaa?
zzJos nuori suunnittelee kotoa pois muuttoa, onko hän valmis
muutokseen ja itsenäiseen asumiseen?

zzMillaisia ajatuksia ja toiveita tai unelmia nuorella on asumisen

suhteen? Miten tähän tavoitteeseen voi päästä? Mikä on realistista
unelma- asumisen suhteen?

Kun on saatu käsitys nuoren asuin oloista, on tärkeää miettiä, onko tilanteeseen syytä paneutua tarkemmin. Jos nuoren asumiskuviot ovat kunnossa, asian
voi luonnollisesti jättää toistaiseksi taka-alalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että
nuorten tilanteet muuttuvat nopeasti ja siksi tässäkin asiassa ajan tasalla pysyminen on tärkeää.
Joskus nuoren käsitys omista asumisasioistaan ja asumisolosuhteistaan voi olla
hyvin erilainen kuin työntekijän. Tilanne voi näyttäytyä työntekijälle esimerkiksi
luonteeltaan väliaikaisena ja toisinaan nuoret saattavat ajatella, että vakinaisen
asuinpaikan puuttuminen ei ole ongelma vaan kokevat kiinnittymättömyyden
kivana ja ”normaalina” nuoren elämään kuuluvana levottomuutena. Tällaisissa
rajatapauksissa onkin syytä selvittää, haluaako nuori, että asiaan paneudutaan
jollakin tavalla. Tilannetta tulisi kuitenkin aina puntaroida kokonaisuutena ja jos
aihetta ilmenee, nuoren asumisasioihin tulisi paneutua tarkemmin.
3.2 Miten tukea nuoren arjen taitojen kehittymistä
ja asumisen onnistumista?

Kun nuorelle ilmaantuu ensimmäisiä ajatuksia itsenäistymisestä, kannattaa tähän tilaisuuteen tarttua. Käsillä alkaa olla ehkä yksi suurimmista muutoksista,
jonka nuori elämässään kokee. Tällöin kannattaa istahtaa yhdessä nuoren kanssa rauhassa alas sekä miettiä, mitä muutos konkreettisesti tarkoittaa ja onko
nuori valmis tällaiseen muutokseen. Tässä yhteydessä olisi tärkeää pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:
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zzMillaisia vastuita ja velvollisuuksia itsenäinen elämä tuo mukanaan?
zzMiten hyvin nuori hallitsee eri elämänalueitaan?
zzMiten nuori hoitaa velvollisuuksiaan esim. kotona tai koulussa?
zzMiten nuori hallitsee siisteyden tai ruoanlaiton?
zzMillaisia hankintoja tarvitaan omaa kotia varten?
zzMiten ja millaiseksi nuoren päivärutiinit muotoutuisivat?
zzMiten nuori suhtautuu yksin olemiseen ja yksinäisyyteen?
zzMiten nuori toimii erilaisissa ongelmatilanteissa ja millaisia
ongelmanratkaisutaitoja hänellä on?

zzKeneltä nuori voi tarvittaessa pyytää apua (turvaverkko)?
Samaan aikaan olisi tärkeää keskustella nuoren kanssa myös tasapainoisen taloudenhallinnan merkityksestä ja keinoista. Tasapainoinen talous on onnistuneen asumisen edellytys. Elämisen kustannuksia kannattaa alkaa seuraamaan
nuoren kanssa jo hyvissä ajoin ennen muuttoa omaan kotiin. Realistinen käsitys
siitä, mitä mikäkin maksaa, auttaa niukan talouden hallinnassa, samoin kyky
suunnitella raha-asioita pidemmällä aikajänteellä.
Nuoren voi miettiä ja sopia ainakin seuraavista perusasioista:

zzMiten nuori hallitsee talouttaan?
zzMillä nuori rahoittaa asumisensa ja elämisensä?
zzMillaiseen asuntoon nuorella on varaa?
zzMillaisia välttämättömiä kuluja nuorella tulee olemaan?
zzMillaisia tuloja nuorella on tai tulee olemaan? Onko osa säännöllistä
tuloa? Onko tarvetta lisätulolle? Mistä se saadaan?

zzPaljonko nuorelle jää rahaa kuukaudessa muihin, omiin menoihin
(esim. vaatteisiin, leffaan)?

zzMiten toimitaan, jos nuoren rahat eivät riitä itsenäiseen asumiseen?
zzAvustavatko vanhemmat jossakin hankinnoissa tai kuluissa?
Millaisella summalla?
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zzOnko nuorella tällä hetkellä velkaa? Mistä se on tullut? Olisiko
lainanoton voinut välttää jotenkin? Miten?

zzMitkä ovat luottotiedot ja mitä niiden menettämisestä seuraa?
zzOsaako nuori lukea laskun merkintöjä?
zzOmaako nuori nettipankkitunnukset ja osaako hän maksaa laskuja
verkkopankissa?

Lue lisää taloudenhallintaan liittyvää Kuluttajaliiton sivuilta osoitteesta: http://
www.kuluttajaliitto.fi/teemat/kuluttajan_talous/raha-asiat_ja_niiden_
hoito
Nuoren kanssa olisi hyvä pohtia ennen kotoa pois muuttoa myös kotitöiden ja
asunnosta huolehtimisen merkitystä. Tärkeää olisi harjoitella erilaisia kodin askareita ja huoltotöitä, joista nuori on vastuussa asuessaan itsenäisesti. Näiden
opettelu vie aikaa. Näiden asioiden tuttuus ja hallitseminen auttaa muutoksen
hetkellä ja asumisen alkuun pääsemisessä.
Tässä joitakin apukysymyksiä, joita nuoren kanssa voi pohtia:

zzMiten tehdä edullista perusruokaa?
zzMiksi säännöllisestä viikkosiivouksesta on tärkeä huolehtia?
zzMillaisia välineitä ja pesuaineita on tarkoituksenmukaista käyttää?
zzMikä on lattiakaivo tai mitä virkaa sillä on? Pitääkö sitä huoltaa
jotenkin? Entä onnistuuko hajulukon, liesituulettimen tai
poistoilmaventtiilin puhdistus?

zzEntä jos ikkuna on rikki tai vessanpönttö valuttaa vettä?
zzVoiko maalata huoneen seinän omin päin vai tarvitaanko siihen lupa?
Keneltä sen saa?
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Vinkkejä ja ohjeita kannattaa etsiä mm. seuraavilta sivuilta: www.martat.fi tai
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/mkn-ruokaneuvot
Asunnon hankinnan yhteydessä olisi hyvä miettiä yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi:

zzMillaisia asiakirjoja asuntohakemukseen tarvitaan?
zzMillainen on asunnonhaku tai -haastattelutilanne ja miten sellaiseen
voi valmistautua?

zzMiksi kirjallinen vuokrasopimus on tärkeä?
zzMitä siinä kysytään ja miten se täytetään?
zzMillaisiin taloudellisiin etuuksiin nuorella on mahdollisuus ja miten
niitä haetaan?

zzMiksi kotivakuutus on välttämätön?
zzMillaisia oikeuksia nuorella on vuokralaisena suhteessa
vuokranantajaan?

zzMitä nuori voi omassa kodissaan tehdä, mitä ei?
zzOnko nuori vastuussa myös vieraidensa tekemisistä?
zzMillaisia velvollisuuksia nuorelle lankeaa vuokrasopimuksen
kirjoitushetkellä?

zzMiten niistä selviää?
zzMillaisia oikeuksia ja velvollisuuksia vuokranantajalla on vuokralaisen
suhteen?

zzMillaisissa tilanteissa asunnon vuokrasopimuksen voi irtisanoa
vuokralainen, entä vuokranantaja?

zzVoidaanko nuori häätää asunnostaan? Mitä häätö tarkoittaa?
zzVuokratessaan asunnon, tietääkö nuori mistä kaikesta hänen
oletetaan huolehtivan ilman erillistä sopimusta?

Lue lisää esimerkiksi: www.nal.fi/asumisen-abc
Kun nuori on muuttanut omilleen, se ei suinkaan tarkoita sitä, että asian voi nyt
lakaista ”maton alle”. Nuoren tsemppaaminen ja ”kannattelu” sekä säännöllinen
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yhteydenpito on hyvin tärkeää ja merkityksellistä asumisen alkutaipaleella.
Vaikka nuori haluaakin olla itsenäinen ja riippumaton, tarvitsevat monet nuoret
kuitenkin vielä ”perään katsomista” ja käytännön tilanteissa apua.
Hyviä kysymyksiä arjen kuulumisten vaihtoon voisi olla esimerkiksi:

zzMitä nuorelle kuuluu?
zzMiltä asuminen yksin on tuntunut?
zzMillaisia asioita nuori on puuhaillut?
zzOvatko vuokrat ja muut laskut maksettu?
zzTarvitseeko nuori johonkin apua tai neuvoa?
Jos nuoren asumisessa ilmenee hankaluuksia, on tärkeää, että asiasta keskustellaan nuoren kanssa ja pohditaan, miten nuorta voidaan auttaa. Samalla ennaltaehkäistään mahdollisten ongelmien paheneminen. Asian puheeksi ottaminen
kuuluu niin vanhemmille, isännöitsijälle kuin kenelle tahansa ammattilaiselle,
joka huomaa nuoren vaikeudet. Auttamisvelvollisuus on meillä kaikilla.
3.3 Tukea asumiseen

Asumiseen on saatavilla erilaista tukea. Kaikille nuorille suunnatut Kelan avustukset ovat suoraa taloudellista tukea ja vapaasti haettavissa tietyin reunaehdoin. Muu mahdollinen tuki voi olla eri tahojen tuottamaa neuvovaa ja ohjaavaa
tukea tai tiiviimpää maksullista tuetun asumisen palvelua nuoren yksilöllinen
tilanne ja tarpeet huomioiden.
Kelan yleinen asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi hakea Kelan yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuen suuruuteen vaikuttavat muun muassa ruokakunnan henkilöluku, asunnon sijaintikunta
ja bruttokuukausitulojen yhteismäärä. Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti
vuodeksi eteenpäin. Asumistuen suuruuden voi arvioida Kelan sivuilla olevan
laskurin avulla: https://easiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication
Päätoimisella opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelan myöntämää opintotuen asumislisää. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko
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hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Asumislisää saavat lapsettomat, vuokralla asuvat päätoimiset opiskelijat, joilla on oikeus opintotukeen.
Asumislisän piiriin kuuluva ei voi saada asumistukea niiltä kesäkuukausilta, joilta ei makseta opintotukea.
Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi tueksi, jota voi hakea kaupungin tai

kunnan sosiaalivirastosta. Toimeentulotuella paikataan yleisesti ensisijaisten
tukien, kuten asumistuen pienuudesta johtuvia aukkoja.
Kela maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle, ja hänen omaiselleen palvelusajalta esimerkiksi vuokran¬maksun
muodossa, jos henkilö on asunut asunnossa kolme kuukautta ennen palvelukseen astumista. Asevelvollisella tarkoitetaan naista tai miestä, joka on aseellisessa, aseettomassa tai siviilipalveluksessa.

Rahallista tukea voi joissakin tapauksissa saada myös oman seurakunnan diakoniarahastosta. Tämän selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä seurakunnan
diakoniatyöntekijään.
Yleinen asumisneuvonta- ja/ tai ohjaus

Joillakin kaupungeilla ja vuokranantajatahoilla on asumisneuvojia tai – ohjaajia,
jotka auttavat ja neuvovat asukkaita. Kaupungin asumisneuvonnan avulla pyritään ratkaisemaan mm. vuokravelan, häiritsevän elämän tai asunnon huonosta
hoidon aiheuttamia ongelmia, ottaen huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Asumisneuvojat auttavat asiakkaita asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja
pulmatilanteissa.
Joissakin tapauksissa kunnan etsivän nuorisotyön kautta voi saada apua asuntoasioiden selvittelyyn ja virastoissa asioimiseen. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat
kunnittain.
Asumistietoutta ja asumista tukevaa materiaalia on löydettävissä internetistä

runsaasti. Joihinkin kaupunkeihin tai kolmannen sektorin paikkoihin on vakiintunut erilainen asumiskurssitoiminta, jossa käsitellään asumiseen liittyviä teemoja nuorille mielekkäällä tavalla.
Mikäli nuori tarvitsee apua itsenäiseen asumiseen voi kaupungin tai kunnan
sosiaalitoimen kanssa neuvotella mahdollisesta tuetusta asumisesta. Tuettua
asumista on erilaista. Nuori voi asua itsenäisesti omassa kodissa ja häntä tavataan säännöllisesti tai vaihtoehtoisesti nuori voi asua asumispalveluyksikössä.
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Jälkimmäisessä vaihtoehdossa saatava tuki on tiiviimpää ja kokoaikaisempaa.
Tuen määrä ja pituus määräytyvät nuoren tuen tarpeen mukaan.
Asumista tukevana toimintana nähdään myös erilainen mielekäs päivätekeminen. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi opiskelu, työskentely, erilaiset
työpajat, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu tai harrastetoiminta. Mielekäs
päivätoiminta tukee nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteiskunnan osallisuutta.
3.4 Miten nuorta voi auttaa asumisen pulmissa?

Mikäli nuoren asumisessa havaitaan puutteita tai hankaluuksia, tulee asiaan
reagoida välittömästi. Ennen selvittämistyöhön ryhtymistä, hyvään yhteistyötapaan kuuluu, että työntekijä kysyy luvan täysi-ikäiseltä nuorelta tämän asioiden
selvittämistä varten.
Ohessa joitakin esimerkkitilanteita:
Vaikea kotitilanne

zzMikäli nuoren asuminen kotona ei ole mahdollista, tulisi tällöin
miettiä muita asumisvaihtoehtoja.

zzVaatiiko tilanne välitöntä reagointia ja onko kyse kriisimajoituksen
tarpeesta (esim. väkivalta)?

zzRiittääkö, että asumisolosuhteita aletaan järjestää uudelleen

maltillisemmalla aikataululla (esim. ei tule toimeen vanhempien
kanssa)?

zzOnko nuorella läheisiä, joiden luokse hän voisi majoittua (väliaikaisesti
tai pysyvämmin)?

zzMikä olisi järkevin asumismuoto pitkällä aikavälillä (esim. itsenäinen
asuminen, tuettu asuminen tai kimppa-asuminen)?

Häiriöitä asumisessa tai vuokranmaksussa

zzYhteystaho: isännöitsijä tai vuokranantaja
zzYhteys tarvittaessa myös sosiaalityöntekijään, jos kyseessä on
esimerkiksi tuetun asumisen tarve
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zzYhteys hyvissä ajoin, kun asumisen kanssa on ongelmia esim.

häiriötilanteet ja häiriöihin puuttumiset, vuokrarästit tai asunnon
menettämisen uhka.

zzVoidaan pyrkiä sopimaan tilanne ja laatia yhteinen sopimus siitä,
miten jatkossa toimitaan.

zzVoidaan pyrkiä sopimaan vuokraveloista ja tekemään niistä
maksusuunnitelma.

zzVoidaan tarvittaessa sopia seurannasta.
Nuoren talousvaikeudet tai elämänhallinnan haasteet

zzYhteystaho: sosiaalitoimi
zzYhteys silloin, kun nuori on asunnottomana (hätämajoitus)
zzNuori tarvitsee vuokravakuutta, ellei se muulla tavalla järjesty
zzNuori tarvitsee asumiseen ja/tai taloudenhallintaan jonkinlaista tukea
ja seurantaa

zzNuori, jonka saama asumisen tuki ei ole riittävää
zzNuori ei saa kotivakuutusta maksuhäiriömerkinnän vuoksi.

Tällöin on tärkeää selvittää maksuhäiriömerkinnän taustat: onko
maksuhäiriömerkintä tullut nuoren oman toiminnan seurauksena
vai onko se jonkun muun henkilön aiheuttama ja millaisesta
maksuhäiriömerkinnästä on kyse? Tieto voi olla vakuutusyhtiön
kannalta ratkaiseva.

Asunnon hakeminen

zzYhteystaho: Asuntotoimi tai vuokranantaja
zzKun nuori tarvitsee asuntoa.
zzAsuntohakemuksen täyttäminen.
zzAsuntoa hakiessa on huomioitava määräaikaisen ja toistaiseksi

voimassa olevan vuokrasopimuksen eron ja keskustelette siitä,
mitä nämä vaihtoehdot tarkoittavat. Määräaikaista sopimusta
ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden muuta kuin muutamassa
poikkeustapauksessa. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus
soveltuu silloin, kun ei ole tarvetta sopia sopimuksen
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päättymisajankohtaa. Tällöin sopimus jatkuu niin kauan kunnes
jompikumpi osapuoli päättää sopimuksen esim. irtisanomalla. Lue
lisää vuokrasopimuksesta osoitteesta: http://vuokranantajat.fi/
vuokraus/vuokrasopimus.
Tärkeää on aina huolehtia siitä, ettei nuori jää yksin asioidensa kanssa, vaan hän
tietää kehen voi olla yhteydessä. Hyvä keino on antaa nuorelle ”asumisen hätänumerot” esimerkiksi puhelimeen tallennettavaksi ja tarvittaessa auttaa häntä
avunhakemisen alkuun. Valmis Hätänumero- taulukko löytyy luvusta IV.
Samoin on tärkeää käydä keskustelua siitä, miten tilanteeseen ajauduttiin ja miten tilanteen uusiutuminen voidaan ennaltaehkäistä.
3.5 Asunnottoman tai asunnottomuusuhan alla olevan
nuoren kohtaaminen

Asumisesta puhuminen voi olla nuorelle joskus vaikeaa, erityisesti silloin, kun
pysyvää asuinpaikkaa ei ole tai tilanne on muuten epämääräinen. Tilanne voi
tuntua nuoresta kiusalliselta ja häpeälliseltä sekä asumiseen liittyvän vaikean
asian myöntäminen voi tuntua toisinaan ylitsepääsemättömältä.
Tässä joitakin vinkkejä asunnottoman tai asunnottomuuden uhan alla olevan
nuoren kohtaamiseen:

zzOta nuoren kertomus vakavasti – se on hänen oma kokemuksensa
tilanteesta.

zzAnna tunnustusta siitä, että nuori on uskaltanut kertoa

asunnottomuudestaan tai asumiseen liittyvistä uhkista.

zzÄlä vähättele nuoren kertomusta. Jos sinulla ei ole juuri sillä hetkellä
aikaa, sovi uusi tapaaminen mahdollisimman pian. Työntekijä voi
myös tilanteesta riippuen tarjoutua tapaamaan nuoren muualla
kuin työpisteessään, jos nuoren on vaikea kulkea työntekijän
toimipisteeseen.

zzOle empaattinen äläkä syyllistä nuorta.
zzLuo turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri.
zzKerro asunnottomuudesta ilmiönä sekä sen vaikutuksista ja
seurauksista nuoren elämään.

zzKerro, että nuori ei ole ainoa, joka kamppailee asian kanssa.
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zzHuolehdi toivon ylläpitämisestä: ”Kyllä tästä selvitään!” Muista

kuitenkin realistisuus puheissa, sillä asunnon saaminen voi joskus
olla vaikeaa. Väliaikaisratkaisujen löytyminen ja yhdessä yrittäminen
tuottavat yleensä kuitenkin tulosta.

zzNosta esiin nuoren omia hyviä selviytymiskeinoja ja vahvista sekä tue
niissä.

zzKuuntele, mitä nuori toivoo ja miten nuori itse ratkaisisi tilanteen.
3.5.1 Asunnottomien nuorten tarinoita
Tapaus Jenna, 20 vuotta

Tulleessaan paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen asiakkuuteen Jennalla ei ollut
omaa asuntoa ja hän oleskeli mm. isänsä ja kavereidensa luona käyden välillä
mummon luona syömässä. Virallisesti hän oli kirjoilla äitinsä luona, mutta ei
asunut siellä. Jenna opiskeli lukiossa viimeistä vuotta. Koulu sujui asumisongelmista huolimatta melko hyvin ja ilman ylimääräisiä poissaoloja. Ohjautuminen
nuorisoasuntoyhdistyksen tuettuun asumiseen tapahtui Rikosseuraamuslaitoksen kautta. Jenna oli ajanut mopolla humalassa ja siten joutunut Rikosseuraamuslaitoksen asiakkuuteen. Tuossa vaiheessa Jenna käytti paljon alkoholia. Rikosseuraamuslaitoksen valvonta kesti vuoden ja sen päälle tuli vuoden koeaika,
joka loppuu pian.
Jenna sai nuorisoasuntoyhdistykseltä asunnon lokakuussa 2013 ja tuki alkoi
saman tien. Kukaan aikuinen ei ole välittänyt aikaisemmin, oli kiva kun joku aikuinen (asumisohjaaja) oli tukena eikä tarvinnut tehdä asioita yksin. Taustalla
oli hyvä työskentelysuhde Rikosseuraamuslaitoksen työntekijän kanssa, mikä
luultavasti edesauttoi sitä, ettei Jennalla ollut tarvetta kapinoida ja työskentelymotivaatio oli hyvä. Päihdeasioissa Jenna ohjattiin paikallisen psykososiaalista
kuntoutusta järjestävän säätiön palveluihin, mutta hän ei kokenut, että päihdepalveluista olisi ollut apua, vaan pulmia oli enemmänkin mielenterveysasioiden
kanssa. Sekä Jennan oman että asumisohjaajan näkemyksen mukaan juominen
johtui omien ajatusten kanssa painimisesta ja ensisijaisesti tuli saada apua ajatusten selvittämiseen.
Omat vanhemmat eivät ole arjessa mukana. Isä soittaa lähinnä, kun tarvitsee
rahaa ja isää Jenna näkee lähes viikoittain. Äiti ei soittele. Nuorempi veli asuu
äidin kanssa, mutta tämän kanssa Jennalla ei ole puhevälejä. Siskon ja toisen
veljen kanssa Jenna on jonkin verran yhteyksissä, mutta koska perheessä ei ole
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tapana puhua asioista, ei sisaruksista ole juuri tukea. Ystävät ovat muodostaneet tärkeää tukiverkostoa Jennalle ja vetäneet häntä oikeaan suuntaan.
Vuoden 2014 lopulla Jenna on asunut nuorisoasuntoyhdistyksellä ja saanut tuetun asumisen palvelua vuoden verran. Tilanne näyttää valoisalta tällä hetkellä. Keväällä Jenna valmistui ylioppilaaksi ja se oli tärkeä onnistuminen. Taidot
itsenäiseen elämään riittävät kyllä sekä Jennan että asumisohjaajan mielestä.
Alkoholinkäyttö vähentynyt ja sen myötä Jenna myös voi henkisesti paljon paremmin. Palvelusuhde mielenterveystoimistoon on alussa ja vaikuttaa hyvältä
jutulta. Seuraavalta vuodelta Jenna odottaa, että osaisi olla omien ajatustensa
kanssa. Hän ei haluaisi pelätä koko ajan kaikkea, vaan haluaisi uskaltaa tehdä
asioita. Loppuvuodesta 2014 aloittaa kuntouttavassa työtoiminnassa.
Ratkaisevin asia, että asiat ovat lähteneet parempaan suuntaan, on Jennan
mielestä se, että hän alkanut enemmän ajattelemaan itseään ja miettimään
asioita. Lisäksi Jenna on oppinut käyttäytymään eri tilanteissa siten, että siitä
tulee hyvä olo. Jenna on saanut asumisohjaajalta apua raha-asioiden hoidossa
ja hän on oppinut vuodessa paljon, mutta tiedollista ohjausta tärkeämpää on
ollut välittävän aikuisen vierellä kulkeminen ja auttaminen esimerkiksi mielenterveyspalveluihin ohjautumisessa. Kodin siisteyden kanssa Jenna ei ole missään vaiheessa tarvinnut apua. Sudenkuoppana matkan varrella ovat olleet esimerkiksi parisuhteet ja niiden epäonnistuminen. Ne ovat usein olleet käänteitä
huonompaan.

Tapaus Kalle, 26 vuotta

Kalle tuli palvelujen piiriin siten, että tyttöystävä oli huolissaan Kallen voinnista. Tyttöystävä otti yhteyttä Kallen koulukuraattoriin, joka oli yhteydessä
sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijä mietti Kallen kokonaistilannetta ja kirjoitti
maksusitoumuksen paikalliselle nuorisoasuntoyhdistykselle asumisen tukea
varten. Alkutilanteessa Kalle asui yksityisellä vuokranantajalla. Vuokrat olivat
vielä hoituneet hyvin, mutta Kallen henkinen vointi oli äärimmäisen huono ja
raha-asioiden hoidossa oli suuria pulmia. Koulunkäynti ei sujunut juuri lainkaan
jaksamisongelmien takia. Selvisi, että Kallella on ulosotossa tuhansia euroja ja
erinäisissä perintätoimistoissa lisää. Kalle ei tarvinnut tukea kodinhoidollisissa
asioissa, vaan omissa raha-asioissaan ja omaan jaksamiseen liittyvissä kuvioissa.
Työskentelyn 2 – 3 ensimmäistä kuukautta oli haasteellista, sillä Kalle ei halunnut sitoutua työskentelyyn. Vajaan puolen vuoden tuen jälkeen Kalle päätti
lopettaa koulun ja siinä vaiheessa tapahtui ensimmäinen muutos, kun valtava
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taakka putosi hänen harteiltaan. Taustalla oli useita koulun keskeyttämisiä ja
kouluasiat aiheuttivat suurta stressiä ja pahensivat jaksamisongelmia. Tässä
kohdassa koulun keskeyttäminen oli siis positiivinen asia, jotta perusasiat saataisiin kuntoon. Siinä kohdassa Kalle ymmärsi, että asioita voi tehdä eri tavalla.
Kaikkien ei tarvitse mennä samasta muotista ja jaksaa samalla tavalla. Vaikka
se oli taas yksi keskeytys, mutta kukaan ei enää painostanut ja voitiin kääntää
katsetta siihen, mitä muuta elämässä voisi olla.
Kalle on uskonnollisesta kodista. Teini-ikäisenä hän hylkäsi uskontonsa; hänellä
on nykyään hyvät välit vanhempiinsa, mutta teini-ikäisenä uskonnon hylkääminen on aiheuttanut jonkin verran ulkopuolisuuden kokemuksia. Nuorena Kalle
on sairastanut masennuksen, johon hänellä oli tuen alkuun saakka lääkitys. Lääkitystä oltiin purkamassa pois tuen alkaessa.
Kalle harrastaa liikuntaa ja on äärimmäisen lahjakas piirtäjä. Kallella on periaatteessa hyvä luonnollinen tukiverkko perheestään, mutta vanhemmat asuvat
kaukana ja Kallella on monta sisarusta, joten taloudellista tukea kotoa ei oikein
saa. Asumisohjaajan näkemys: masennuksen hoito nuorena ei ole ollut oikeaaikaista tai käytetty oikeita menetelmiä. Käytössä oli vain lääkitys eikä lainkaan
esimerkiksi terapiaa.
Kun Kalle oli keskeyttänyt koulun, hän pääsi kaupungin kuntouttavaan työtoimintaan liikkuvalle työpajalle ja kävi siellä aluksi kahtena päivänä viikossa.
Samoihin aikoihin Kalle muutti tyttöystävänsä kanssa yhteen. Koko tuen ajan
Kallella oli tukenaan myös mielenterveyskeskus, jossa hän kävi noin kerran
kuukaudessa tai kahdessa. Kalle sai pajalta positiivista palautetta, että hän on
ahkera ja tunnollinen työntekijä, mutta ajoittain väsymys otti vallan eikä Kalle
jaksanut aina mennä sovitusti paikalle. Asiasta keskusteltiin Kallen kanssa paljon. Kallen kanssa käytiin läpi omaa arkea ja arkirytmiä: millä pienillä teoilla ja
päätöksillä voi vaikuttaa niihin pieniin asioihin, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen. Pikkuhiljaa Kalle ryhtyi saamaan kehuja asumisohjaajan lisäksi pajalta ja
mielenterveyskeskukselta, itsetunto kohosi ja asiat alkoivat rullata paremmin.
Ison osan työskentelyajasta vei raha-asioiden selvittäminen. Kovalla työllä Kalle
sai itse otettua yhteyttä kaikkiin perintätoimistoihin ja sovittua maksusuunnitelmat, ettei ulosottoon mennyt enempää. Tämä oli asumisohjaajan näkemyksen
mukaan iso asia ja käännekohta, koska tätä kautta Kalle sai tuntuman siitä, että
hän pystyy selviämään raha-asioidensa hoidosta ja asiat järjestyvät.
Tuki loppui siihen, kun Kalle meni armeijaan. Se oli kestänyt 1,5 vuotta. Lopussa
Kallen kanssa jutellessa hän oli itse sitä mieltä, ettei hänellä ole huolta omasta
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tulevaisuudestaan. Hän tiesi, että edessä on varmasti ongelmia ja sudenkuoppia, mutta hänellä on luottamus siihen, että asiat ratkeavat ja hän selviää niistä.
Nuori, joka 1,5 vuotta sitten tuli asiat solmussa ja masentuneena, on nyt armeijassa ja aikoo jatkaa siellä puolen vuoden jälkeen vielä toiset puoli vuotta. Hän
on ylpeä ratkaisustaan ja innostunut asiasta. Tällä on iso merkitys, koska se on
ensimmäisiä isoja onnistumisenkokemuksia peruskoulun jälkeen. Kallen haavelistalle on tullut myös työelämään pääseminen.

Tapaus Liisa, 20 vuotta

Olen 20-vuotias, asunnoton ja velkaantunut. Kaikki alkoi velkaantumisesta.
Perheeseeni kuului äiti, isäpuoli ja kaksi pikkusiskoa. Perheessäni oli ongelmia
kun olin nuori. Olin vähän aikaa myös perhekodissa masennuksen vuoksi. Välit
vanhempiini ei ole kovin hyvät, siksi halusin muuttaa yksin nuorena. Muutin
ensimmäiseen omaan asuntooni 16-vuotiaana, jossa asuin kolmisen vuotta.
Pärjäsin omillani, enkä saanut rahallista tukea vanhemmiltani. En ollut saanut
opetusta kotona yksinasumiseen kuten esim. rahan käyttöön eikä minulla ollut
ketään aikuista tukena. Minulla oli onneksi kavereita ja olin oppinut hoitamaan
asioitani itsenäisesti ja olen luonteeltani sellainen, etten luovuta helpolla. Hoidin vuokranmaksut ajallaan ja pärjäsin pienellä rahalla. En kokenut, että yksin
asumisen kanssa olisi itsessään ollut ongelmia, vain siivoaminen oli hankalaa
aloittaa ja asioiden hoitamiset ajoissa.
Hankaluudet alkoivat todenteolla, kun aloin seurustella. Seurustelin muutaman
vuoden ajan miehen kanssa, joka oli alkoholisti. Ei sitä silloin tajunnut, että minä
kärsisin myös. Ensimmäinen askel velkaantumiselle oli kytkypuhelin sekä -liittymä. Miesystäväni vakuutti, että se olisi hyvä idea, koska uudet puhelimet pitäisi
hankkia joka tapauksessa sekä rahamme riittäisivät puhelinlaskuihin. Suostuin
ja otimme nimelleni kaksi iPhone 4s puhelinta, sekä liittymät. Myöhemmin miesystäväni alkoi vaatia pikavipin ottamista. Uhkailulla hän sai minut ottamaan yhden pienen vipin, jonka maksoin takaisin. Se ei kuitenkaan riittänyt ja hän alkoi
väkivallan, uhkailun ja kiristämisen avulla vaatia minua ottamaan lisää vippejä
ja suuremmilla summilla. Yhteensä hän otti nimilläni noin 18 vippiä kaikkein
suurimmilla summilla, joita eri firmoista oli mahdollista saada. Kaikki vippirahat
menivät kaljaan, jota itse en edes juo.
Edes pikavipit eivät riittäneet miesystävälleni, vaan joudin luovuttamaan hänen
käyttöönsä myös omat rahani. Rahat kestivät yhteensä pari päivää, suurin osa
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kurkusta alas juotuna. En pystynyt enää maksamaan laskuja ja muun muassa
minulla hetken ollut auto määrättiin käyttökieltoon maksamattomien verojen ja
vakuutuksien takia. Miesystäväni alkoi myös tilailla nimilläni erinäisiä tavaroita
laskulla, sillä hänen mielestään ei ollut enää mitään väliä, kun luottotiedot ovat
jo menossa. Itse en edes tiedä, mitä kaikkea nimilläni on tilailtu.
Ulosottokirjeitä ja laskuja alkoi tulla joka suunnasta, tuntui että hukun niihin.
Samalla oma ihmisyyden arvoni lipui pois, koska tunsin itseni heikoksi ja alaarvoiseksi, että olen saattanut antaa jonkun pilata elämäni ja tulevaisuuteni.
En uskaltanut tehdä asialle mitään, en uskaltanut lähteä, koska pelkäsin häntä. Väkivallan ja kuoleman pelossa jatkoin suhdetta ja myöhemmin muutimme
avoliittoon toiseen kaupunkiin, opiskelija-asuntoihin.
Asunnon saaminen oli vaikeaa ja kesti monta kuukautta, sillä kummallakaan
ei ollut luottotietoja. Lopulta paikallinen opiskelijasäätiö tarjosi asuntoa, jonka otin vastaan. Meidän olisi pitänyt luottotiedottomuudesta johtuen maksaa
kolmen kuukauden takuuvuokra, mutta sosiaalitoimi suostui maksamaan vain
kahden. Pitkän tappelun jälkeen sain säätiön suostumaan kahden kuukauden
takuuvuokraan, joka edellytti määräaikaista vuokrasopimusta, joka pitää uusia
kahden kuukauden välein. Minä maksoin omat osuuteni vuokrasta tunnollisesti, mutta kuten arvata saattaa, miesystäväni ei. Olin typerä ajatellessani, että
alkoholin juominen loppuisi paikkakunnan vaihdoksen myötä. Mikään ei muuttunut mihinkään, paheni vain. Sain tilaisuuden lähteä asunnosta ja miesystäväni
luota ja käytin tilaisuuden hyväkseni. Vuokrasopimuksemme päättyi sen kuun
lopussa, emmekä voineet jatkaa sitä miesystäväni maksamattomien vuokrien
takia, enkä olisi jatkanut muutenkaan.
Tyhjensin asunnon yksin. Jouduin luopumaan kaikesta omaisuudestani tärkeimpiä tavaroita lukuun ottamatta. Samalla jäin asunnottomaksi. Asunnon
saaminen on hankalaa, kun on sekä vuokrarästejä, että maksuhäiriömerkintöjä.
Kukaan ei luota luottotiedottomaan, kukaan ei usko etten ole aiheuttanut velkojani itse. Olen yhteiskunnan pohjasakkaa. Annoin miesystäväni tehdä minusta
sellaisen.
Olin pitkään miettinyt miten saisin tilanteeseeni muutosta. Minulle tuli mieleen, että turvakoti voisi olla sopiva paikka. Psykologi auttoi yhteystietojen etsimisessä. Sen jälkeen sosiaalityöntekijä kertoi tukiasuntomahdollisuuksista.
Otin itse yhteyttä paikalliseen hyväntekeväisyysjärjestöön, jolla oli tarjolla myös
nuorten tuetun asumisen toimintaa. Olen nyt saanut toiminnan kautta avukseni
tukihenkilön. Toiminnan avulla sain apua asunnon hankintaan. Minulle on nyt
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tarjottua myös asuntoa, jota pääsen pian katsomaan. Olen voinut asua kaverin
luona, mutta oman kodin puuttuminen on ollut ahdistavaa.
Oloni on nyt positiivinen. Tiedän, että oloni on rauhallisempi kun minulla on
oman asunto ja oma paikka olla. En odota, että muut hoitavat asiani ja olen itse
valmis sitoutumaan tukeen. Aion hoitaa asiani jatkossa siten, että saan pidettyä
asuntoni. Kokemus on opettanut minulle, että jokainen tarvitsee oman kodin,
kaverin sohva ei riitä. Haluaisin kertoa sellaisia terveisiä ammattilaisille ja päättäjille, että asunnottoman ihmisen kohdalla ei aina ole kyse siitä, että ei maksaisi vuokraa. Olisi hyvä kohdata asunnoton ihminen yksilöllisesti, haastatella ja
selvittää mitä taustalla on. Olisi hyvä huolehtia, että asunnoton ei jää asiansa
kanssa yksin ja olisi hyvä kertoa enemmän erilaisista tukimuodoista. Nyt niistä
on vaikea saada tietoa. Olisi hyvä, että olisi olemassa asuntoja myös sellaisille
ihmisille, jotka ovat menettäneet luottotiedot. Kaikki tarvitsevat katon päänsä
päälle.

Tapaus Milla, 23 vuotta

Olen hyvästä perheestä ja syntynyt Kaakkois- Suomessa. Omien tekojeni takia
jouduin laitoskierteeseen. Esimerkiksi alkoholi, sääntöjen rikkominen, karkailu
ja huumeet johtivat laitoskierteeseen 13–17- vuotiaana. Sosiaalitoimen puolesta sain jälkihuollon tukitoimenpiteenä asunnon ja toimeentulotukea. Asunto
kesti kaksi kuukautta. Ei ollut tukihenkilöä tai jutteluapua. Asunnottomuuteen
johti välinpitämättömyys ja huumeet. Ajauduin Keski- Suomeen 18-vuotiaana.
Stressasi, kun ei ollut tiettyä yhtä paikkaa minne mennä. Sosiaalityöntekijä
vuokrasi varaston minun tavaroille. Ainoastaan henkilökohtaiset vähäiset tavarat mukana, mitä jaksoin kantaa. Reppu selässä mennen siellä vain mihin pääsin. Kahdeksan kuukautta olin asunnottomana. Haasteellista on saada olla rauhassa. Joudun stressaamaan mihin pääset viettämään seuraavan yön ja onko
paikka turvallinen. Usein ei ollut turvallinen. Lähinnä olivat huumeiden käyttäjien asuntoja. Joudut miettimään, missä voin peseytyä.
Ruuansaanti ja laitto olivat haasteellista. Joten olin todella laihassa ja huonossa
kunnossa. Sekin, että ympäristö ei ollut millään muotoa vakaa. Ainoaa omaisuutta mitä oli, jouduin vahtimaan, ettei kukaan varasta. Esim. nukkua reppu
tyynynä, joskus taas joutui valvomaan läpi yöt.
Nyt olen pitänyt huolen siitä, että minulla on asunto. Sitä osaa arvostaa niin
paljon nyt, koska ollut kaksi kertaa kahdeksan kuukautta asunnottomana. Tähän
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pisteeseen auttoi päihdekatkot ja kuntouttava työtoiminta. Silloin oli tukihenkilö jälkihuollon tukitoimenpiteenä. Hän avasi silmiäni ja yritti auttaa parhaansa
mukaan. Pahinta oli se, että melkein keneenkään ei voinut luottaa, pahoinpitelyt, ja hengen lähtö oli monesti lähellä. Jouduin olemaan tekemisissä ihmisten
kanssa, joita ei olisi halunnut tavata ollenkaan, sairaudet ja luottotietojen menetys.
Olin päihdekatkolla useita kertoja. Siellä sai suojan, ruuan ja apua asunnon
hankkimisessa. Halu lähti itsestään, apua sai tukihenkilöltä, sosiaalityöntekijältä
(liian vähän mielestäni, työntekijäkin vaihtui usein, ei ollut perillä minun asioistani). Rikosseuraamuslaitoksen työntekijältä. Lähdin hoitoon tukihenkilön avustamana, koska muuten en olisi jaksanut asuntoa hommata, enkä ottaa apua
vastaan. Onneksi asiani ovat selvinneet 4-6 vuodessa.
Kokemukset opettivat arvostamaan nykytilannetta. Omaa kotia, minne voi aina
mennä kysymättä keneltäkään lupaa. Opin arvostamaan kotirauhaa ja hygienia
mahdollisuuksia. Ei tarvitse stressata, että joku tekee pahaa, koska vain minulla
on avaimet asuntooni. Kukaan ei voi heittää minua ulos ilman syytä. Olen niin
iloinen, että minulla on nyt oma koti, että olen pitänyt huolen ja käyttänyt kaikki
mahdolliset keinot, ettei minun tarvitse olla enää asunnoton.
Älkää koskaan aliarvioiko nuoren tilannetta vaikka hän vakuuttaa kaiken olevan hyvin. Tarjoa mahdollisuuksien mukaan tukiasunto mahdollisuutta. Estää
kaiken pahan, mitä nuori voi joutua kokemaan. Ole kärsivällinen nuoren yhteistyöhaluttomuudesta huolimatta. Nuori ei saata tiedostaa heti mihin on ajautumassa. Nuorelle olisi hyvä olla mahdollisuus peseytyä, yöpyä TURVALLISESTI
ja ruuan saanti on tärkeää, ettei ajaudu rikoskierteeseen. Maksusitoumuksina
tuet ruokaan yms., koska minulle annetut ruokaan ja vaatteisiin tarkoitetut rahat ei mennyt niihin mihinkä olisi pitänyt. Puhtaat vaatteet. On tärkeää tarjota
tukihenkilö mahdollisuutta tarvittavaksi ajaksi.
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3.6 Asumisen huomioiminen työyhteisöissä,
monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa

Työtä tehdään nykyään paljon erilaisissa verkostoissa. Niiden tarkoituksena on
helpottaa ja parantaa arjen toimijoiden työtä ja tukea sitä kautta myös nuorten
kokonaisvaltaista asumisen ja arjen onnistumista. Verkostot ovat myös tärkeä
kanava jaettaessa näkemyksiä ja välitettäessä tietoa. Monimutkaisia asioita ei
kukaan kykene yksin ratkaisemaan.
Asumisen puheeksi ottamisesta olisi tärkeää avata keskustelua omalla työpaikalla. Monessa työpaikassa on käytössä jonkinlainen asiakkaille suunnattu alkuhaastattelu tai alkukartoituslomake. Ellei asumista ole siinä huomioitu, voisiko
tässä olla yksi sisällön kehittämisen paikka? Yksinkertaisimmillaan asumisen
teeman voi lisätä tällaiseen prosessiin mukaan muutamalla täsmäkysymyksellä.
Tärkeää on myös selvittää ne tahot, joiden luokse työntekijät voivat ohjata asiakkaitaan, joilla on asumisessa haasteita tai joilta voi pyytää konsultaatioapua.
Yksittäisen työntekijän on hyvä huomata, että on tärkeää viedä asumisen tietoutta, siihen liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä asumisen ympärillä pyöriviä haasteita lähiesimiehen ja organisaatiojohdon tietoon. On tärkeää, että
johto on ajan tasalla siitä, mitä arjessa tapahtuu, millaisia ilmiöitä siellä syntyy
ja millaisten asumisen haasteiden parissa toimitaan. Tällöin asumisasioiden
nostaminen laajempaan keskusteluun mahdollistuu, asioihin vaikuttaminen
helpottuu ja tehtävät kehittämissuunnitelmat ovat tarvelähtöisiä. Konkretia,
esimerkit ja faktat ovat hyvin merkityksellisiä tällaisessa kehittämistyössä.
Monet työntekijät edustavat työtään ja organisaatiotaan myös erilaisissa työyhteisön sisäisissä ja ulkoisissa työryhmissä tai verkostoissa. Vaikka työryhmän perustehtävä ei välttämättä kosketa tiiviisti asumista, myös näissä toimielimissä on
tärkeää huomioida asumisen näkökulma asioita valmisteltaessa ja päätettäessä. Asumisen asiantuntijuus verkostossa varmistetaan sillä, että verkostoon nimetään pysyväksi jäseneksi asumisen edustaja. Tällöin voidaan varmistua siitä,
että kehittämistyötä tai päätöksentekoa on mietitty sekä asumisen että nuorten
arjen näkökulmasta. On tärkeää puntaroida sitä, millaisia edistäviä tai haittaavia
vaikutuksia päätöksillä on sekä sitä, mitä konkreettista hyötyä päätöksestä on
yksittäiselle nuorelle, ammattilaiselle tai yhteiskunnalle.
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Tärkeä viesti näille kaikille tahoille on:

zzAsumista ei voi ajatella erillään muista nuoren elämän osa-alueista.
Asumisen onnistuminen on suhteessa siihen, miten nuoren muilla
elämän osa-aluille sujuu. Jos huoli nuoresta herää, on huolen
herättävä myös asumisen osalta.

zzAsumisen asiat ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy kuuluvat kaikille.
zzHuomioidaan asumisen näkökulma alkuhaastatteluissa, päätöksissä,
suunnitelmissa ja asumisen kehittämistyössä.

3.7 Nuorten asumisen ongelmien ja asunnottomuuden
ennaltaehkäisyyn liittyviä malleja

Kuten edellä on jo todettu, asumisen onnistuminen vaatii nuorelta monen eri
asian sujumista. Sama pätee viranomaispuoleenkin, sillä asumisen asioita hoitaa hyvin monitahoinen joukko ammattilaisia. Asumisen asioiden rullaaminen
edellyttääkin näiden ammattilaisten yhteistyötä ja saumatonta tiedonkulkua
sekä varhaisen puuttumisen toimintatapaa.
Suomalaista palvelujärjestelmää on moitittu monesti sektoroituneeksi. Tilannetta on pyritty helpottamaan erilaisilla matalankynnyksen toimintamalleilla ja
hyvillä käytännöillä, joita on löydettävissä eri paikkakunnilta. Yhteistä monille
näistä malleista on ammattilaisten yhteistyökynnyksen madaltuinen, ennaltaehkäisevä työote sekä nuoren omien taitojen ja tietojen lisääminen asumisen
asioissa.
Ohessa on esitelty kolme ennaltaehkäisevään työhön painottuvaa mallia. Lisätietoja malleista löydät Nuorisoasuntoliiton verkkosivuilta osoitteesta:
www.nal.fi » materiaalit » toimintamallit.
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Nuorten asumiskurssin toimintamalli (valtakunnallinen)
Tavoite:

Kurssin tavoitteena on parantaa nuorten asunnonsaantimahdollisuuksia, vahvistaa nuorten asumisen ja arjenhallinnan tietoja ja taitoja sekä vähentää ja
ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta. Kurssin teemoja voivat olla esimerkiksi vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, asunnon kunto ja huolenpito, talous- ja velka-asiat, opiskelu ja työ sekä oma hyvinvointi. Tässä esiteltävään malliin on koottu eri kaupunkien asumiskursseja yhdistäviä keskeisimpiä tekijöitä.
Mallia on helppo levittää ja soveltaa erilaisiin toimintaympäristöihin sopivaksi.
Kursseja voidaan järjestää monella eri tavalla paikallisten tarpeiden ja toiveiden
mukaan.
Kohderyhmä:

Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat asunnottomat ja/ tai asunnottomuusuhan
alla elävät sekä ensimmäistä kertaa omaan kotiin muuttavat tai muuttoa suunnittelevat nuoret.
Toteuttamistapa:

Jokaiselle kurssikerralle valitaan yksi teema. Teemoja valitaan yhtä monta kuin
on kurssikertojakin. Kurssin on hyvä olla tiivis kokonaisuus ja ryhmän tulisi kokoontua säännöllisesti. Tavoitteena on antaa nuorelle sellaisia tietoja ja eväitä,
joita noudattamalla hän kykenee turvalliseen, asunnon arvon säilyttävään ja
naapurisopua edistävään asumiseen sekä turvaamaan asumisensa jatkuminen.
Vastuut:

NAL -paikallisyhdistys ja/tai muu nuorten ja/tai asumisen parissa toimiva taho
vastuujärjestäjänä. Kurssikerroille voi pyytää myös muita keskeisiä teeman mukaisia yhteistyökumppaneita.
Resurssit ja kustannukset:

Henkilöresurssi, vähintään yksi koordinoiva taho
Tila
Tarjoilut
Materiaali
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Huomioitavaa:

Nuorten motivointi ja sitouttaminen tärkeää. Painotettava, ettei kurssille osallistuminen takaa asunnon saantia, mutta voi parantaa sen mahdollisuuksia.
Materiaali/NAL-tukitoimet:

•

Omaan kotiin -opas

•

Asumisen ABC

•

Kaikki lähtee kotoa -opas

•

Tositarinoita asumisesta – tarinoita ja tehtäviä nuorten kanssa
pohdittavaksi

•

Tehtävät osoitteesta www.nal.fi » materiaalit » tehtävät

Mukana olleet vastuutahot:

Espoo: Espoon kaupungin sosiaalitoimi, Sininauhasäätiö
Tampere: Tampereen asuntotoimi, aikuissosiaalityö, etsivä nuorisotyö, Tampereen Vuokra-asunnot Oy TVA, Tampereen Vuokratalosäätiö VTS
Jyväskylä: Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskus J- Nappi, aikuissosiaalityö, Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP
Kuopio: Kuopion kaupunki, Vamos, Savon ammatti- ja aikuisopisto, TE-toimisto,
Niiralan Kulma, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Kuopion seudun Nuorisoasunnot ry
Joensuu: Joensuun kaupungin sosiaalitoimi, Joensuun Seudun Nuorisoasuntoyhdistys ry, kaupungin talous- ja velkaneuvonta, Sovatek, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Vantaa: Y-Säätiö, Vantaan kaupungin Nuorten jälkihuoltokeskus
Turku: Turun Seudun Nuorisoasunnot ry, Pakolaisapu ry:n Kotiloprojekti
Oulu: Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry, Oulun kaupungin jälkihuolto
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Nuorisopalveluiden ja vuokranantajien yhteistyö
nuoren asumisen turvaamisessa (Oulu)
Tavoite:

Tavoitteena on kehittää ja kuvata vuokranantajien yhteistyötä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa asumisen ongelmatilanteissa. Yhteistyön kehittämisen
myötä on haluttu tavoittaa ja tukea paremmin niitä nuoria, joilla on asumisen
ongelmia ja jotka tarvitsevat laajempaa tukea oman tilanteensa selvittämiseen.
Mallin avulla voidaan selkeyttää toimijoiden rooleja, vastuita ja keskinäistä
työnjakoa. Tavoitteena on löytää aikuinen ja palvelut, jotka pystyvät vastaamaan nuoren tuen tarpeeseen kokonaisvaltaisesti.
Kohderyhmä:

Nuorisopalveluiden ikärajan mukaiset nuoret, jotka asuvat vuokralla.
Toteuttamistapa:

Nuorisopalveluiden toimintojen ja nuorten erityisyyden esittely vuokranantajatahoille. Vuokranantajat kertovat nuorten palveluista nuorille vuokralaisille
luonnollisissa tilanteissa, mikäli nuoren asumisessa ilmenee haasteita. Nuoren
yhteystietojen kirjaaminen tarvittaessa nuorten palveluille yhteydenottoa varten. Nuorisopalvelut ottavat yhteyttä nuoreen sopiakseen oikeanlaisesta tuesta.
Vastuut:

Vuokranantajataho vastaa nuorten palveluiden tiedottamisesta nuorille vuokralaisille sekä yhteydenottopyynnöstä. Nuorisopalvelut vastaavat nuoren ohjaamisesta yhteydenottopyynnön tultua.
Resurssit ja kustannukset:

Nuorisopalveluiden toimintojen esittely vuokralaisille, kesto n. 1 tunti.
Nimetyt vastuutahot sekä vuokranantajilla että nuorisopalveluilla.

42

Olisinpa kotona

Huomioitavaa:

Toimintojen esittely on oltava riittävä vuokranantajatahon työntekijöille, että
nuorisopalveluista voidaan kertoa nuorille ja pyytää nuorten yhteystietoja yhteydenottoa varten. Nuorisopalveluiden ja vuokranantajatahojen välinen vuoropuhelu ja toimintaan nimetyt työntekijät. Byströmin nuorten palvelut on
Oulun kaupungin ensisijaisesti alle 30-vuotiaille oululaisille nuorille suunnattu
matalan kynnyksen palvelukeskus, jossa kaupungin eri virastojen työntekijöitä
on uudelleensijoitettu samaan toimipisteeseen. Byströmin nuorten palveluista
nuori saa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta, eikä nuori joudu asioimaan
saman asian puitteissa useissa eri virastoissa.
Materiaali/NAL-tukitoimet:

•

Listaus NAL-paikallisyhdistyksistä

•

Omaan kotiin -opas

•

Asumisen ABC

•

Kaikki lähtee kotoa -opas

•

Tositarinoita asumisesta – Tarinoita ja tehtäviä nuorten kanssa
pohdittavaksi

Mukana olleet tahot:

O Byströmin nuorten palvelut
Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS)
Oulun Sivakka
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NALK-asumisvalmennuksen toimintamalli (Turku)
Tavoite:

Toimintamallin tavoitteena on asuttaa asunnottomia nuoria tavallisiin kaupungin vuokra-asuntoihin, vahvistaa nuorten asumistaitoja sekä parantaa nuorten
edellytyksiä onnistua itsenäisessä asumisessa monialaisena yhteistyönä toteutetun asumisvalmennuksen ja yksilöllisesti suunnitellun tuen avulla. Toimintamalli on yksi asumiskurssin paikallinen muoto, jossa vuokranantajataholla on
keskeinen rooli. Mallin kehitystyö jatkuu edelleen.
Kohderyhmä:

Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat asunnottomat tai asunnottomuus uhan
alla olevat, Turun asumis- ja päihdepalvelujen piirissä olevat nuoret.
Toteuttamistapa:

Kahtena iltapäivänä järjestettävä asumisvalmennus, jonka teemoja ovat mm.
vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet, asuminen ja rahankäyttö, velkaantuminen, diakonia-apu sekä tuetun työllistymisen palvelut ja koulutuspalvelut.
Yhteistyössä mukana olevat tahot vastaavat kukin yhden teeman käsittelystä
nuorten kanssa. Asumisvalmennuksen päätyttyä jokainen nuori tapaa sosiaalityöntekijän henkilökohtaisesti, jolloin nuoren kanssa laaditaan tukisuunnitelma
itsenäisen asumisen tueksi. Asumisvalmennuksen aikana nuori tekee asuntohakemuksen TVT Asunnot Oy:lle, joka tarjoaa valmennuksen hyväksytysti suorittaneelle nuorelle asunnon sitä mukaa kun asuntoja vapautuu.
Vastuut:

Yksi koordinoiva taho, esim. asumis- ja päihdepalvelut.
Resurssit ja kustannukset:

Henkilöresurssi, vähintään yksi koordinoiva taho
Tila
Tarjoilut
Materiaali
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Huomioitavaa:

Nuori ohjautuu asumisvalmennukseen asumis- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijän alkukartoituksen perusteella. TVT Asunnot Oy tarjoaa asunnon asumisvalmennuksen hyväksytysti suorittaneelle nuorelle. Mikäli nuorella on taustalla vuokrarästejä, ne tulee hoitaa kuntoon ennen asunnon saamista. Mikäli
nuorella on vakavia asumishäiriöitä asumishistoriassaan, käytetään yksilökohtaista harkintaa.
Materiaali/NAL-tukitoimet:

•

Omaan kotiin -opas

•

Asumisen ABC

•

Kaikki lähtee kotoa -opas

•

Tositarinoita asumisesta – tarinoita ja tehtäviä nuorten kanssa
pohdittavaksi

•

Tehtävät osoitteesta www.nal.fi » materiaalit » tehtävät

Mukana olleet vastuutahot:

Turun asumis- ja päihdepalvelut (koordinoiva taho), TVT Asunnot Oy, Sirkkalan päiväkeskus, Diakoniakeskus, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto,
Varsinais-Suomen Sininauha ry, Turun Seudun Nuorisoasunnot ry, Turun velkaneuvontatoimisto
Tiedustelut:

Asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityö,
sosiaalityöntekijä Tiina Furuholm/ tiina.furuholm@turku.fi
Asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityö,
johtava sos.työntekijä Pasi Lehti/ pasi.lehti@turku.fi
Asumis- ja päihdepalveluiden toimistopäällikkö
Merja Niinimäki/ merja.niinimaki@turku.fi
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4. Asumisen hätänumerot
Asumisen hätänumerot nuorelle
Huoneiston osoite:

Asia:

Kenelle soittaa?

Yhteystiedot:

Ongelmat
vuokranmaksussa
Ongelmia
asunnon
kunnossa
Apua asioiden
hoitoon
Yleinen
hätänumero

Poliisi

Oma ohjaaja

Muu tärkeä taho?

46

Huomioitavaa:

Olisinpa kotona

Asumiseen liittyvät paikalliset yhteistyökumppanit (työntekijät)

Asia:

Yhteistyötaho/
yhteyshenkilö

Yhteystiedot:

Asumisen toimijat

Hätämajoitus

Palveluohjaaja

Sosiaalitoimi

Sosiaali- ja
kriisipäivystys

Etsivä nuorisotyö

Talous- ja
velkaneuvonta

Vapaa-aika
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5. KYSY NuOreLtA ASuMISeStA

zzMiten nuori asuu tällä hetkellä?
zzAsuuko nuori yksin vai yhdessä jonkun muun kanssa?
zzKauanko nuori on asunut nykyisessä osoitteessa?
zzOnko kyse vakinaisesta vai väliaikaisesta asumisesta?
zzMitä nuori maksaa asumisestaan ja millä nuori
rahoittaa asumisensa?

zzOnko nuorella asuinpaikassa oma tila ja rauha?
zztunteeko nuori olonsa turvalliseksi kyseisessä
paikassa?

zzellei tunne, millaisia turvattomuutta aiheuttavia
tekijöitä ympäristössä on?

zzVoisiko niille tehdä jotakin?
zzSujuuko asuminen muuten vai onko asumisessa
jonkinlaisia vaikeuksia? Millaisia?

zzOnko nuorella asunnon menettämiseen liittyvää
uhkaa esim. liian kallis vuokra, velkaantuminen, heikot
asumisen taidot tai kyky hoitaa arjen asioita? Jos on,
onko tämä uhka jatkuvaa?

zzMistä nuori on hakenut apua tai kuka häntä voisi
auttaa?

zzJos nuori suunnittelee kotoa pois muuttoa, onko hän
valmis muutokseen ja itsenäiseen asumiseen?

zzMillaisia ajatuksia ja toiveita tai unelmia nuorella on
asumisen suhteen? Miten tähän tavoitteeseen voi
päästä? Mikä on realistista unelma- asumisen suhteen?
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