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§ 327
Kaj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om mer 
kostnadseffektiv förhyrning av krisbostäder

HEL 2013-003796 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomas Rantanen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomas Rantanen och 14 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska utreda om den kan använda sina befintliga fritt 
finansierade bostäder för krisboende, så att förhyrningen av 
krisbostäder ska ske mer kostnadseffektivt än vad nu är fallet.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsdirektören 30.4.2013 tillsatt en 
arbetsgrupp kring krisboende som har till uppgift att snabbt uppskatta 
behovet av krisboende och den sociala situationen för dem som är 
placerade i inrättningar som erbjuder inkvarteringstjänster. Samtidigt 
bör arbetsgruppen koordinera de omedelbara åtgärder genom vilka 
man kan frigöra sig från användningen av inkvarteringsföretagen och 
övergå till förhyrning enligt hyreslagen och andra behövliga 
förfaranden. Huvudsyftet för krisboendearbetsgruppen är att planera en 
modell för arbetsfördelning mellan krisboende och permanent boende 
samt att skapa funktionsprinciper för processen vilka överskrider 
förvaltningsgränserna. Utredningen ska vara klar i slutet av år 2013 och 
man rapporterar regelbundet till ledningen hur den framskrider.

Stadsstyrelsen anser det vara ändamålsenligt, då arbetsgruppens 
rapporterings- och utredningsarbete inte är slutfört, att börja vidta 
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åtgärder för ett kostnadseffektivare krisboende först när de noggrant 
gjorda utredningarna om detta finns att tillgå.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite 

Beslutshistoria

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 
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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


