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§ 327
Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kriisiasuntojen 
kustannustehokkaammasta vuokraamisesta

HEL 2013-003796 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi, voisiko se käyttää olemassa 
olevaa vapaarahoitteista asuntokantaansa kriisiasumiseen, jotta 
kriisiasuntojen vuokraaminen tapahtuisi nykyistä 
kustannustehokkaammin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on 30.4.2013 asettanut 
kriisiasumisen työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida nopeasti 
kriisiasumisen tarpeet ja majoituspalveluliikkeisiin sijoitettujen 
henkilöiden sosiaalinen tilanne. Samaan aikaan työryhmän tulee 
koordinoida niitä välittömiä toimenpiteitä, joilla irtaudutaan 
majoituspalveluliikkeiden käytöstä ja siirrytään huoneenvuokralain 
mukaisiin ja muihin tarvittaviin järjestelyihin. Kriisiasumistyöryhmän 
päätavoitteena on suunnitella kriisiasumisen ja pysyvän asumisen 
välinen työnjakomalli sekä luoda hallintokuntarajat ylittävät 
toimintakäytännöt prosessin hallitsemiseksi. Selvitystyö tehdään 
vuoden 2013 loppuun mennessä ja sen etenemisestä raportoidaan 
johtajistolle säännöllisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että työryhmän raportointi- ja selvitystyön 
ollessa kesken, on tarkoituksenmukaista ryhtyä toimenpiteisiin 
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kriisiasumisen järjestämiseksi kustannustehokkaammin kun sitä 
koskevat huolellisesti laaditut selvitykset ovat käytettävissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 908

HEL 2013-003796 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2013 § 248

HEL 2013-003796 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

"Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittäisi kaupungin 
omistuksessa olevan vapaarahoitteisen asuntokannan 
käyttömahdollisuudet sosiaalitoimen asiakkaiden tarpeisiin ja erityisesti 
ns. kriisiasumisen tarpeisiin. Viime vuosina kaupungin 
kriisimajoitukseen käyttämät summat ovat kasvaneet merkittävästi, ja 
yksityisiltä majoituspalveluilta on jouduttu ostamaan yhä enemmän 
asuntopaikkoja. Vuonna 2010 sosiaaliviraston kriisiasumiskoodilla 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 3 (4)
Kaupunginvaltuusto

Kj/40
25.09.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

myöntämä toimeentulotuki oli 2,8 milj. ja vuonna 2012 jo 6,4 milj. 
euroa. Summan kasvu johtuu ensisijaisesti kriisimajoituksen tarpeessa 
olevien määrän kasvusta.

Vuonna 2012 otantana tehdyn selvityksen mukaan perheiden 
keskimääräinen asumisaika Forenomilta vuokratuissa 
väliaikaisasunnoissa oli noin 440 päivää eli reilusti yli vuoden. 
Sosiaaliviraston maksama keskimääräinen majoituskustannus perhettä 
kohden oli noin 29 000 €.

Kaupunginjohtaja on 30.4.2013 asettanut työryhmän organisoimaan 
kriisiasumista. Työryhmän tehtävänä on laatia nopea arvio 
kriisiasumisen tarpeesta ja majoituspalveluliikkeisiin sijoitettujen 
henkilöiden sosiaalisesta tilanteesta. Samaan aikaan työryhmän tulee 
koordinoida niitä välittömiä toimenpiteitä, joilla irtaudutaan 
majoituspalveluliikkeiden käytöstä ja siirrytään 
huoneenvuokralainmukaisiin ja muihin tarvittaviin järjestelyihin. 
Kriisiasumistyöryhmän päätavoitteena on suunnitella kriisiasumisen ja 
pysyvän asumisen välinen työnjakomalli sekä luoda hallintokuntarajat 
ylittävät toimintakäytännöt prosessin hallitsemiseksi. Selvitystyö 
tehdään vuoden 2013 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että tässä vaiheessa on 
tarkoituksenmukaisinta odottaa kaupunginjohtajan asettaman 
työryhmän tuottamia ratkaisuja ja toimia sitten omalta osaltaan niiden 
toteuttamiseksi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Matti Toivola

Lisätiedot
Leila Palviainen, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 58283

leila.palviainen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 30.5.2013

HEL 2013-003796 T 00 00 03

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittäisi kaupungin 
omistuksessa olevan vapaarahoitteisen asuntokannan 
käyttömahdollisuudet sosiaalitoimen asiakkaiden tarpeisiin ja erityisesti 
ns. kriisiasumisen tarpeisiin.  Viime vuosina kaupungin 
kriisimajoitukseen käyttämät summat ovat kasvaneet merkittävästi, ja 
yksityisiltä majoituspalveluilta on jouduttu ostamaan yhä enemmän 
asuntopaikkoja. Vuonna 2010 sosiaaliviraston kriisiasumiskoodilla 
myöntämä toimeentulotuki oli 2,8 milj. ja vuonna 2012 jo 6,4 milj. euroa. 
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Summan kasvu johtuu ensisijaisesti kriisimajoituksen tarpeessa olevien 
määrän kasvusta.

Vuonna 2012 otantana tehdyn selvityksen mukaan perheiden 
keskimääräinen asumisaika Forenomilta vuokratuissa 
väliaikaisasunnoissa oli noin 440 päivää eli reilusti yli vuoden. 
Sosiaaliviraston maksama keskimääräinen majoituskustannus perhettä 
kohden oli noin 29 000 €.

Kaupunginjohtaja on 30.4.2013 asettanut työryhmän organisoimaan 
kriisiasumista. Työryhmän tehtävänä on laatia nopea arvio 
kriisiasumisen tarpeesta ja majoituspalveluliikkeisiin sijoitettujen 
henkilöiden sosiaalisesta tilanteesta. Samaan aikaan työryhmän tulee 
koordinoida niitä välittömiä toimenpiteitä, joilla irtaudutaan 
majoituspalveluliikkeiden käytöstä ja siirrytään huoneenvuokralain 
mukaisiin ja muihin tarvittaviin järjestelyihin. Kriisiasumistyöryhmän 
päätavoitteena on suunnitella kriisiasumisen ja pysyvän asumisen 
välinen työnjakomalli sekä luoda hallintokuntarajat ylittävät 
toimintakäytännöt prosessin hallitsemiseksi. Selvitystyö tehdään 
vuoden 2013 loppuun mennessä. Työn kuluessa selvityksen 
etenemisestä raportoidaan johtajistolle säännöllisesti.

Kriisiasumisen ratkaisemiseen keskittyvän työryhmän lisäksi 
kaupunginjohtaja on 9.1.2013 asettanut työryhmän kehittämään 
erityisryhmille suunnatun asumisen kaupunkitasoista koordinointia. Jo 
alkuvuodesta työnsä aloittanut työryhmä tekee kokonaisselvityksen 
erityisryhmille tarkoitetun asuntokannan määrästä, sijainnista ja 
asuntorakentamisen tarpeista sekä ottaa loppuraportissaan laajemmin 
kantaa erityisryhmien asumisen järjestämiseen ja asuntotarpeisiin. 
Työryhmä tarkastelee kysymystä kaupungin koko asunto-omaisuuden 
näkökulmasta, ja tekee esityksensä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi


