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§ 179
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång 
till bostad efter en skyddshemsperiod

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Haglund och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det ska skapas praxis för ansökan om och lättare tillgång till bostad 
efter en skyddshemsperiod.

Till riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 hör förebyggande av utslag-
ning och bostadslöshet. Social- och hälsovårdssektorn, stadsmiljösek-
torn och stadskansliet har i samverkan utarbetat en åtgärdsplan för fö-
rebyggande och minskning av bostadslöshet.

Stadsstyrelsen konstaterar att samarbetet har pågått länge och praxis 
har skapats i syfte att ordna fortsatt boende för dem som av olika skäl 
bor i krisbostäder eller tillfälliga bostäder. För en familj som saknar en 
plats att bo på är det viktigt att sätta igång med ansökan om bostad re-
dan i skyddshemmet. De boende och personalen på skyddshemmen 
liksom också social- och bostadsmyndigheterna samarbetar intensivt 
för att ordna en tillfällig boendefas efter inkvarteringen på skyddshem. 
En del av platserna för tillfälligt boende är stadens egna, medan en del 
köps hos externa tjänsteproducenter. Vid behov får familjerna ett till-
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styrkande utlåtande från socialarbetet för att få en hyresbostad. På det-
ta sätt får bostadsförmedlingen vetskap om en familj med brådskande 
behov av en bostad. Familjen kan också hänvisas till att söka hyresga-
ranti hos Folkpensionsanstalten.

Helsingfors stads bostadstjänster samarbetar med Pääkaupunkiseudun 
turvakodit Oy. Samarbetet och enhetliga rutiner utvecklas för tillfället 
också tillsammans med andra producenter av bostadstjänster och nät-
verk i huvudstadsregionen.

Social- och hälsovårdsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlå-
tande i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.

Stadsmiljönämnden och social- och hälsovårdsnämnden framhåller i 
sina utlåtanden att det inte finns garantier för att en lämplig bostad går 
att hitta trots behoven. Stadsstyrelsen förutsätter att staden stärker 
ordnandet av fortsatt boende efter skyddshemsperioden och rapporte-
rar om de vidtagna åtgärderna till social- och hälsovårdsnämnden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 19.05.2021 § 159

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 334

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeis-
ta huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki 
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja ra-
portoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Käsittely

03.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeis-
ta huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki 
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja ra-
portoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

26.04.2021 Pöydälle

19.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184



Helsingfors stad Protokoll 10/2021 4 (12)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
02.06.2021

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 92

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Turvakotipalvelut

Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia, laissa määriteltyjä erityispal-
veluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilö-
ille ja perheille. Turvakotitoiminta siirtyi lakiuudistuksen yhteydessä 
kunnilta valtiolle vuonna 2015. Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, 
ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liit-
tyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotipalvelut 
ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. 

Vuonna 2019 Suomessa toimi yhteensä 28 turvakotia. Näissä turvako-
deissa oli tilaa yhteensä 202 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle. 
Vuoden 2019 aikana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta, joista aikui-
sia asiakkaista oli 54 % ja lapsia 46 %. Yksi asiakas oli turvakodissa 
keskimäärin 17 päivää. Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi 
turvakotia, joiden käyttöaste vuoden aikana oli 85% - 93%. THL:n tieto-
jen mukaan turvakotien käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa vuodesta 
2015 alkaen. (Lähde: THL Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)

Asunnon järjestyminen turvakotijakson jälkeen

Akuutin kriisin jälkeen on tärkeää päästä elämään tavallista arkea 
mahdollisimman pian eikä palaamisen väkivaltaiseen tilanteeseen tulisi 
olla vaihtoehto. Koska asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan 
heidän elämäntilanteensa ja taloudellinen asemansa eroavat, ovat 
myös heidän mahdollisuutensa uuden asunnon järjestämiseen hyvin 
erilaiset.

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa on Helsingissä vapaarahoittei-
sia vuokra-asuntoja hyvin tarjolla. Niiden vuokrataso nousee kuitenkin 
monelle liian korkeaksi, joten ne eivät usein ole realistinen vaihtoehto 
asumisen järjestämiseksi turvakotijakson jälkeen. Asumisen hinta on 
noussut monille asunnon tarvitsijoille liian korkeaksi myös suhteessa 
Kelan hyväksymiin ns. kohtuuvuokrarajoihin.
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Huolimatta siitä, että Helsingin kaupungin omistamien vuokra-
asuntojen lisäksi on kaupungissa myös muita kohtuuhintaisia vuokra-
asuntoja tarjoavia toimijoita, on kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löyty-
minen vaikeaa. Moni joutuu turvautumaan kotikunnan järjestämään 
väliaikaiseen asuntoon. Turvakodista on mahdollisuus siirtyä sosiaali-
työn tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen 
tilapäiseen asumiseen (ns. kriisimajoitus).

Helsingissä aikuissosiaalityön tilapäisen majoituksen-yksikkö vastaa 
majoitukseen ohjaamisesta. Osa tilapäisen asumisen paikoista oste-
taan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Tilapäisen asumisen aikana per-
he on myös lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen asiakkaita. 
Asiakasperheet saavat puoltolausunnon kaupungin vuokra-
asuntohakemuksen liitteeksi.

Asukasvalinnat

Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopal-
velut-yksikkö tekee asukasvalinnat Helsingin kaupungin omistamiin 
(HEKA) ARA –vuokra-asuntoihin voimassa olevien lakien ja asetusten 
sekä Helsingin kaupunginhallituksen 8.3.2010 vahvistamien asukas-
valintaperiaatteiden mukaisesti. Asukkaaksi valitsemisen perusteina 
ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot siten, että 
etusijalle asetetaan aina asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asun-
non tarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat ruokakun-
nat.  Periaatteena on, että vuokra-asunnot osoitetaan niitä eniten tarvit-
seville ruokakunnille pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asu-
kasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. 
Asunnontarvetta arvioitaessa apuna käytetään kiireellisyysluokitusta, 
jonka mukaan hakijat luokitellaan kolmeen ryhmään: Erittäin kiireellisi-
in, kiireellisiin tai asunnontarpeessa oleviin hakijoihin.

Hakemustensa perusteella turvakodeissa asuvat asunnonhakijat luo-
kittuvat erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleviin.

Asuntopalvelut-yksikkö valitsee asukkaat asuntoihin välittömästi saatu-
aan tiedon asuntojen vapautumisesta. Koska etukäteen ei ole tiedossa 
mistä ja millaisia asuntoja on vapautumassa, ei asunnonsaantimahdol-
lisuuksia tai asunnon saantiin kuluvaa aikaa pystytä ennakolta arvioi-
maan. Asukkaita valittaessa huomioidaan myös hakijan hakemukses-
saan esittämät asuntoon ja asuinalueeseen liittyvät toiveet. Jos haetta-
valle asunnolle on hakemuksessa asetettu tiukat kriteerit (esim. lasten 
koulumatkat, asunnon hinta, koko, sijainti, varustetaso), voi sopivan 
asunnon löytyminen olla haasteellista.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä ylittää moninkertaisesti 
niiden tarjonnan. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 23 000 voimassa 
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olevaa hakemusta, joista erittäin kiireellisiä on noin 12 000 ja kiireelli-
sessä asunnontarpeessa olevia noin 6 800. Asuntoja vapautuu vuosit-
tain vain noin 3 500 kpl, joten vuokra-asuntoa ei pystytä tarjoamaan 
edes kaikille erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville hakijoille.

Helsingin toimenpidesuunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 
2020 - 2022.

Asuntopalvelut-yksikkö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
eri yksiköiden kuten lastensuojelun, asunnottomien tuen ja maahan-
muuttoyksikön kanssa. Turvakodeista asuntopalveluilla on jo pitkään 
tehty yhteistyötä Pääkaupungin turvakoti Oy:n kanssa.

Asuntopalveluista osallistuttiin kaupunginkanslian, soten ja Kympin 
asuntotoimijoiden kanssa  asunnottomuuden ennalta ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi laaditun toimenpideohjelman vuosille 2020 - 2022 val-
misteluun. Siinä yhteistyötä ja yhteistyöprosesseja eri toimijoiden välillä 
kehitettiin edelleen. 

Tuloksena on laadittu asuntopuoltolomake, jonka avulla on mahdollisu-
us tuoda esiin perheiden erityistilanteet. Näin asunnonvälitys saa tie-
don viranomaiselta kiireellisen asunnon tarpeessa olevasta perheestä. 
Sosiaalityön asuntopuoltoprosessia on mallinnettu syksyn 2020 aikana 
yhteistyössä kaupungin asunnonvälityksen ja sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa.  

Puoltolausuntojen merkitys asukasvalinnoissa

Sovittujen periaatteiden mukaisesti laadittu puoltolausunto tuo tietoa 
hakijan sen hetkisestä tilanteesta ja asunnontarpeesta, jota hake-
muksessa ei välttämättä ole osattu oikealla tavalla tuoda esiin tai mai-
nittu lainkaan, jos hakemus on laitettu vireille aiemmin. Lisäksi puolto 
nostaa samassa tilanteessa olevien hakijoiden joukosta (joita voi olla 
johonkin asuntoon jopa satoja, erityisesti kantakaupungin kohteissa) 
esille ne hakijat, joilla on erittäin kiireellisen asunnon tarpeen lisäksi 
myös muita painavia perusteita asunnon saantiin. Aina tämäkään ei 
takaa yksittäisen hakijan asunnon saamista, sillä samaan kohteeseen 
voi olla useita hakijoita, joilla kaikilla on jokin puoltolausunto.

Jo sovittujen yhteistyökäytäntöjen lisäksi puoltoja asuntohakemuksen 
liitteeksi tulee monelta muultakin toimijalta kuten eri sosiaalityöntekijöil-
tä ja -ohjaajilta, lääkäreiltä, lähi- ja sairaanhoitajilta, vuokranantajilta ja 
yhdistyksiltä. Puollot ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia, eivätkä aina 
kerro hakijan tilanteesta ja asunnon tarpeen kiireellisyydestä.
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Johtuen erittäin kiireellisten asunnonhakijoiden ja puoltolausuntojen 
suuresta määrästä, sekä hakijoiden asunnolle asettamista vaati-
muksista, ei asuntoa voida puolloista huolimatta taata.

Yhteistyön lisääminen turvakotijakson jälkeisen asumisen järjestymiseksi

Helsingin kaupungilla on jo pitkään tehty yhteistyötä ja luotu käytäntöjä 
kriisi- ja tilapäisasunnoissa eri syistä asuvien jatkoasumisen järjestämi-
sessä. Viime vuonna on yhteistyötä asuntopalvelun ja sosiaali- ja ter-
veystoimen välillä edelleen tiivistetty mm. asunnottomuuden ehkäise-
miseksi laaditun toimenpideohjelman työstämisen yhteydessä. 

Yhteistyöstä huolimatta asumisen järjestymisessä on usein haasteita 
johtuen kaupungin vuokra-asuntojen suuresta kysynnästä ja toisaalta 
vähäisestä tarjonnasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan yhteistyötä 
asunnon saannin helpottamiseksi tulee edelleen jatkaa kaupunkiympä-
ristön toimialan asuntopalvelut-yksikön ja sosiaali- ja terveystoimen 
välillä. Yhteistyössä aiemmin sovittujen käytäntöjen noudattamista ja 
yhteistyön kehittämistä tulee jatkaa.

Lisäksi asuntopalvelut-yksikkö luo yhteydet pääkaupunkiseudun turva-
kotien edustajiin yhteistyöstä sopimiseksi ja puoltokäytäntöjen yhtenäi-
stämiseksi kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen käydään myös keskus-
telut käytännöistä ja niiden mahdollisesta yhtenäistämisestä Espoon 
Asunnot Oy:n ja VAV Asunnot Oy:n kanssa.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kans-
sa.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kati Hytönen, tiimipäällikkö: 310 29729

kati.hytonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 41

HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mia Haglundin ja 15 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausun-
non:

”Aloitteessa esitetään, että kaupunki luo käytännöt oman asunnon ha-
kemisen ja saannin helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen ja että 
käytännöt luotaisiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja 
seudun turvakotien ja asuntopalveluiden kanssa.

Turvakodit Uudellamaalla

Turvakodissa tarjotaan tukea, neuvontaa ja ohjausta akuutissa tilante-
essa perheelle, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. 

Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispal-
veluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilö-
ille. Turvakodeissa kertyi vuonna 2019 yli 92 000 asumispäivää, ja yksi 
asiakas oli turvakodissa keskimäärin 17 päivää. Vuoden 2019 aikana 
turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta. Valtakunnallisesti turvakotien asi-
akkaiden määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 6 prosentilla. Aikuisia 
asiakkaista oli 54 prosenttia ja lapsia 46 prosenttia.

Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi turvakotia. Niiden 
käyttöaste oli 85 %–93 % vuoden aikana, ja perhepaikkoja niissä oli 7–
14. Vuonna 2019 niissä oli yli 36 000 asumispäivää. Yhtä turvakotia lu-
kuun ottamatta, asumispäivien lukumäärä nousi Uudenmaan turvako-
deissa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Vuonna 2020 Uudellamaalla oli 
käytössä yhdeksän turvakotia. Ennakkoon on saatu tietona, että turva-
kotien asiakasmäärä laski vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. 
Ennakkotietojen perusteella aikuisten asiakkaiden määrä kasvoi hie-
man, mutta lasten määrä sen sijaan laski.

(Lähde: Thl Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)

Perheiden kriisimajoitus turvakodissa

Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin 
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Jos perheessä on alaikäisiä 
lapsia, voidaan lastensuojelusta myös velvoittaa perhettä hakeutumaan 
turvakotiin lasten turvallisuuden takaamiseksi. Perhe ohjataan ensisi-
jaisesti Helsingissä sijaitseviin turvakoteihin tai tarvittaessa pääkau-
punkiseudulla siihen turvakotiin, jossa on tilaa. 

Oleellista on turvakotien asiakkaiden ja henkilöstön sekä sosiaali- ja 
asuntotoimen työntekijöiden välinen yhteistyö perheen asumisratkaisun 
järjestämiseksi turvakotimajoituksen jälkeen. Tärkeää on saada asun-
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nonhaku vireille jo turvakodissa, jotta vältytään tilapäisen asumisen 
vaiheelta. 

Yhteistyötä parannetaan turvakotien kanssa kevään 2021 aikana sopi-
malla asunnonhakemiseen ja asuntopuoltoihin liittyvistä käytännöistä ja 
tiedonvaihdosta yhdessä lastensuojelun, alueellisen aikuissosiaalityön 
ja kaupungin asuntopalvelun kanssa. 

Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun 
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen it-
senäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä asio-
innissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tilapäisen asumisen aikaiset palvelut turvakoti-
majoituksen jälkeen

Turvakodista voi tarvittaessa siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan 
asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen. 

Jos perheellä ei ole asumispaikkaa turvakotijakson jälkeen, Helsingin 
tilapäisen asumisen tiimin kautta autetaan tilapäisen vaiheen asu-
misratkaisussa. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuoli-
silta palvelun tuottajilta, ja osa on omia tilapäiseen asumiseen tarkoitet-
tuja asuntoja. Perheet saavat pääsääntöisesti pysyvän asunnon kol-
men kuukauden kuluessa. 

Lähisuhdeväkivallan vuoksi tilapäisasumista haki Helsingissä 53 yksi-
näistä henkilöä ja 52 lapsiperhettä vuonna 2020. Hakijoista 87,6 % (92) 
oli naisia ja 12,4 % (13) miehiä. Naisten osuus hakijoista oli hieman 
suurempi verrattuna valtakunnalliseen lähisuhdeväkivaltatilastoon, jos-
sa aikuisista lähisuhdeväkivallan uhreista 76,8 % on arvioitu olevan 
naisia.

Tilapäisen asumisen aikana perheen tuen ja palveluiden tarvetta selvi-
tetään lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa. Työryhmät 
toimivat moniammatillisesti ja työskentelyn aikana perheen on mahdol-
lista saada myös lyhytkestoista ohjausta ja tukea esimerkiksi aikuisso-
siaalityön sosiaaliohjauksesta, perhe- ja kasvatusneuvonnasta tai psy-
kiatriselta sairaanhoitajalta.  

Helsingin aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen -tiimissä on aloittanut 
1.9.2020 sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea perheitä asumi-
seen liittyvissä kysymyksissä ja asunnon hankinnassa. Sosiaalityönte-
kijän tehtävänä on myös palvelujen koordinointi ja yhteistyö palveluntu-
ottajien kanssa.

Sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten
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Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asu-
minen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. 

Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puol-
tolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Lausuntolomake on tehty 
ja puoltoprosessi on kuvattu sekä sovittu kaupungin asuntopalvelun 
kanssa. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (prosessi ja puoltol-
ausunto) tehdään kevään 2021 aikana.

Puoltolausunnon laatii perheen sosiaalityön vastuutyöntekijä. Asunto-
puolto tehdään, jos perheen asunnontarve on kiireellinen tai erittäin kii-
reellinen ja jos asuntoa ei ole mahdollista saada ilman puoltoa. Puol-
lossa työntekijä pystyy tarkemmin kuvaamaan perheen asunnontarvet-
ta ja sen kiireellisyyttä. Puolto laaditaan yhteistyössä asiakkaan kans-
sa, ja työntekijä lähettää puollon asuntohakemuksen liitteenä. 

Vaikka asuntopuolto on tehty, ei asuntoa välttämättä ole vapaana. Niis-
sä tilanteissa vastuutyöntekijä tukee perhettä asunnon haussa muutoin 
ja ohjaa esimerkiksi hakemaan Kelalta vuokravakuutta.

Esteitä vuokra-asunnon saamiseksi

Sosiaaliviranomaisen puoltolausunto ei takaa asunnon saamista. Vuok-
ra-asuntoja on vähän vapaana ja sen saamista voivat hankaloittaa vu-
okravelka kaupungin tai muun julkisen yhteisön tai yhdistyksen asun-
nosta. Kerran menetetty Helsingin kaupungin vuokra-asunto hankaloit-
taa uuden vuokra-asunnon saantia merkittävästi. Jos perheen luotto-
tiedot ovat menneet, hankaloittaa tämä yksityisiltä vuokranantajilta vu-
okraamista. 

Jos vuokravelka on jo ulosotossa, on sen takaisinmaksun järjestäminen 
tai saaminen pois ulosotosta hankalaa. Myöskään maksusuunnitelman 
teko kohdistettuna vain vuokravelkaan ei onnistu.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta voi kuitenkin hakea sosiaalista 
luottoa, jonka kautta ulosotossa olevia velkoja voi olla mahdollista 
maksaa pois, mikäli kokonaisvelkojen määrä on alle 15 000 euroa. So-
siaalinen luototus käsittelee luottohakemuksen ja antaa päätöksen.

Vuokra-asunnon saamisen aikatauluun vaikuttaa perheen toive asun-
non sijainnista, mihin puolestaan vaikuttaa lasten koulun tai päivähoito-
paikan sijainti.

Pääkaupunkiseutu
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Sosiaalityön tiimit jatkavat yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa 
ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asun-
totuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin. 

Helsingin kaupungin asuntopalvelu on tehnyt suoraa yhteistyötä 
Pääkaupunkiseudun turvakodit Oy:n kolmen erillisen turvakodin kanssa 
(Pellas, Haaga ja Toukola). Turvakotien sosiaalityöntekijät tekevät 
lausunnon asuntopalveluun niiden perheiden osalta, jotka eivät ole 
kaupungin sosiaalitoimen asiakkaita. Helsingin kaupungin asuntopal-
velu tulee laajentamaan yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudulla toi-
mivien turvakotien kanssa.

Turvakotijakson jälkeinen apu Helsingissä

Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin 
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Turvakodista voi tarvittaessa 
siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuolto-
lain mukaiseen tilapäiseen asumiseen. 

Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asu-
minen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun 
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. Turvakodissa asuville 
perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-
asunnon saamista varten.

Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun 
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen it-
senäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä asio-
innissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.

Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puol-
tolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Sosiaalityön tiimit jatkavat 
yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa ja laajentavat sekä edi-
stävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkau-
punkiseudun verkostoihin.  Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö 
(prosessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.

Helsingin kaupungilla on jo luotuja käytäntöjä turvakotijakson jälkeiseen 
perheiden apuun, ja näitä käytäntöjä kehitetään edellä mainituin tavoin. 
Edellä esitetyt haasteet asuntojen järjestämisessä huomioiden sosiaali- 
ja terveyslautakunta pitää nykyisiä käytäntöjä ja niiden kehittämistä riit-
tävinä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vakituisen asunnon saaminen akuutin lähisuhdeväkivaltatilanteen ja 
turvakotisijoituksen jälkeen auttaa vanhemman ja lasten toipumista se-
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kä elämän jatkumista muutosten jälkeen. Tilapäisasumisen järjestämi-
sellä tuetaan perhettä elämän ja asumisen järjestelyissä."

Käsittely

02.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaisen lausunnon. Esittelijä muutti ehdotusta asian pöydälle-
panon aikana.

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843

henna.niiranen(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809

jonna.vanhanen((a))hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi


