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Vastaus valtuutettu Ville Jalovaaran kysymykseen koskien nuorten
asunnottomuutta Helsingissä

HEL 2013-011349 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Ville Jalovaara tiedustelee kysymyksessään kuinka paljon
Helsingissä on vailla vakinaista asuntoa vailla olevia ja kuinka paljon
heistä on nuoria alle 25-vuotiaita ja mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä
asunnottomuusongelman ratkaisemiseksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja viittaa  sosi-
aali- ja terveysvirastolta ja kiinteistövirastolta saatuihin tietoihin, ja tote-
aa, että Helsingissä asunnottomia oli vuoden 2012 lopulla arviolta 4100
ja heistä alle 25-vuotiaita oli 1100.

Nuorten asunnottomuus on vuoden 2011 ja 2012 välillä nuorten asun-
nottomien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Nuorten asumistilannetta
on pahentanut Helsingin vuokra-asuntotilanne ja kohoavat vuokrat.

Sosiaali- ja terveysviraston tietojen mukaan nuoria alle 25-vuotiaita
toimeentulotuen saajia oli heinäkuussa 2013 yhteensä 5 496, joista 365
(6,6 %) oli asunnottomia.

Nuorten asunnottomuutta on ehkäisty yhdessä kiinteistöviraston asun-
to-osaston kanssa. Nuorten tukiasuntokäytössä on lastensuojelun jälki-
huollon asiakkaille tarkoitettuja tukiasuntoja 299, joissa nuorella on
asunnon lisäksi suunnitelmallinen sosiaaliohjauksen tuki asumiseen ja
itsenäistymiseen.

Nuorten asunnottomuutta on ehkäisty toteuttamalla valtion ja Helsingin
kaupungin välistä aiesopimusta (2012 - 2015) pitkäaikaisasunnotto-
muuden poistamiseksi, jonka mukaan Helsinki toteuttaa 750 asun-
toa/tukiasuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille. Ohjelman hankkeista
Sininauhasäätiön ylläpitämä 99-paikkainen Ruusulankadun asumisyk-
sikkö on kohdistettu nuorille.

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on vähentämisohjelman puitteissa
hankkinut Nuorisoasuntoliitto ry:ltä tuettuja asumispalveluja jälkihuol-
lossa oleville nuorille. Tällä tavoin on voitu ehkäistä vuosittain noin 30
nuoren asunnottomuutta ja tuettu nuoren itsenäistä selviytymistä. Sa-
malla on toteutettu lastensuojelun rakennemuutosta, kun on voitu tarjo-
ta tuettua asumista laitossijoituksen sijaan.
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Kiinteistövirasto toteaa lausunnossaan, että Helsingissä on tavoitteena
tuottaa 1300 arava-vuokra-asuntoa vuosittain, joista opiskelijoille ja
nuorille 300 asuntoa ja tavallisia vuokra-asuntoja 750.

Opiskelija- ja nuorisoasuntojen osalta vuosittaisessa tuotannossa on ol-
lut vaihteluja; vuonna 2011 asuntoja valmistui 65, kun taas vuonna
2012 tuotantotavoitteet ylitettiin ja nuoriso- ja opiskelija-asuntoja val-
mistui 604. Vuoden 2013 aikana on valmistumassa 98 opiskelija-
asuntoa.

Nuorten asumistilanteeseen kiinnitetään huomiota kaupungin vuokra-
asuntojen välityksessä ja asunnottomuutta pyritään ennaltaehkäise-
mään. Vuokralaisten valinnassa etusijalla ovat asunnottomuusuhan alla
olevat kotitaloudet ja vanhempiensa luona asuvien nuorten asunnon-
tarve on kaupunginhallituksen päätöksellä määritelty erittäin kiireelli-
seksi. Tänä vuonna 25 prosenttia asukkaaksi valituista oli alle 25-
vuotiaita nuoria ja heistä 36 prosenttia oli asunnottomia. Kaikista asuk-
kaiksi valituista 26 prosenttia oli asunnottomia.

Nuorille kohdistettu asuntotarjonta tulee kohenemaan tulevaisuudessa.
Keskeinen haaste tulevaisuudessa on pitää asuntotuotanto kysyntää
vastaavalla tasolla. Onnistunut asuntopolitiikka koituu kaikkien väestö-
ryhmien eduksi.

Lisäksi kaupunginhallitus on 2013-2016 valtuustokauden strategian
täytäntöönpanon yhteydessä kehottanut sosiaali- ja terveysvirastoa ja
kiinteistövirastoa yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa
valmistelemaan asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävän ohjelman
vuoden 2013 loppuun mennessä.
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