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Nuorten kasvaneeseen asunnottomuuteen puututtava

Vailla vakinaista asuntoa ry:n mukaan asunnottomien nuorten osuus on kasvanut sekä absoluuttisesti
sekä suhteellisesti.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan nuorten asunnottomuus on kasvanut yli 13
prosenttia, vaikka kaikissa muissa ryhmissä asunnottomuus on pysynyt ennallaan tai vähentynyt.
Nuoria yksineläviä on 1585. Määrä voi olla jopa suurempi, sillä nuorten asunnottomuus jää usein piiloon. Syitä tähän ovat matala kynnys majoittua tuttavien luona ja toisaalta vastaavasti korkea kynnys
hakeutua asunnottomien palveluihin. Vailla vakinaista asuntoa olevien 15–24-vuotiaiden nuorten
määrä on kaksinkertaistunut kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. 25–29-vuotiaiden osalta nousu on
samaan aikaan ollut lähes 70 prosenttia.
Nuorisoasunnottomuus on erityisesti Helsingin kysymys, koska selvityksen mukaan puolet asunnottomista ovat helsinkiläisiä nuoria.
Asunnottomista nuorista haavoittuvimmissa asemassa ovat ne nuoret, joiden asunnottomuuden taustalla on jo lapsuudenkodissa alkaneita vakavia ongelmia, vanhempien päihteidenkäyttöä, väkivaltaa ja
huostaanottoja. Näillä on nuorilla on lakiin perustuva oikeus jälkihuollon palveluihin ja siitä huolimatta
he ovat jääneet asunnottomiksi.
Asunnottomuuden pitkittyessä nuorten ongelmat syvenevät ja vaikeutuvat. Tämä ei ole inhimillisesti
oikein ja ongelmien monimutkaistuessa niiden hoitamisen kustannukset myös kasvavat.
Helsingillä nuorten kriisiasumiselle ei ole kaupungilla asuntoja juuri lainkaan, lukuunottamatta 302 välivuokrattua tukiasuntoa jälkihuollossa. Näitä asuntoja saavat kuitenkin vain ne nuoret, joilla on oikeus
lain mukaan näihin jälkihuollon asuntoihin. Jälkihuollon asuntoja on myös aivan liian vähän jälkihuollossa olevien nuorten määrä huomioonottaen.
Nuorten asunnottomuuden vähentämistä pohtinut työryhmä on tunnistanut riittämättömän asuntotarjonnan merkittävimmäksi asunnottomuuden syyksi.
Asumisen turvaaminen nuorille on ihmisoikeuskysymys ja sijoitus tulevaisuuteen.
Me allekirjoittaneet edellytämme, että Helsingin kaupunki sitoutuu nuorten asunnottomuuden poistamiseen.
Helsingin tulee panostaa nuorten asunnottomuuden poistamiseen lisäämällä kohtuuhintaisen asumisen määrää ja kehittämällä lastesuojelun jälkihuoltoa.
Helsingin tulee selvittää kaupungin ja kaupungissa olevien tyhjien tilojen sopivuutta nuorten tuettuun
asumiseen sekä nuorten asunnoiksi.
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