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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• 10 kuntaa

• Väestö n. 470 000

(Espoo n. 300 000, Inkoo n. 5000)

• Noin 9 000 työntekijää

• Monimuotoinen alue, maaseutua, metropolialuetta

• Espoossa vieraskielisten osuus väestöstä n. 20 %, ruotsinkieliset palvelut

• Vuoden 2023 nettomenot n. 1 700 milj. euroa



Tuettu asuminen, mitä se on 
Länsi-Uudenmaan 

hyvinvointialueella ?

• Sosiaalihuoltolaki 21 a §

• Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäistä 
asumista, jota tuetaan sosiaaliohjauksella.

• Tuettua asumista järjestetään henkilölle, 
joka erityisestä syystä tarvitsee 
hyvinvointialueen apua tai tukea 
itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen 
asumiseen siirtymisessä. 

• Omassa kodissa, asumisyksiköissä tai 
yksittäisissä hajasijoitetuissa vuokra-
asunnoissa.
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• Tuki voi keskittyä esim.  
toimintakyvyn, arjenhallinnan ja 
osallisuuden vahvistamiseen

• Huoneenvuokralain mukainen 
vuokrasopimus 

• Palveluntarpeen arviointi 
/säännöllinen arviointi asiakkaan ja 
sote-ammattilaisen kanssa

• SHL:n mukainen päätös

• Tavoitteena itsenäinen tai 
mahdollisimman itsenäinen asuminen 
ja elämä
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Asunnottomien määrä Espoossa 2003-2022
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Vuoden 2022 
asunnottomuuslaskennassa 
yksin eläviä asunnottomia 
on 373, pariskuntia 3 ja 
perheitä 19.

Yksin elävien 
asunnottomien määrä oli 
laskenut edellisestä 
vuodesta 60 henkilöllä. 
Erityisesti asunnottomien 
naisten ja nuorten määrä 
on laskenut.

Asunnottomia pariskuntia 
on 3 ja asunnottomia 
perheitä 6 vähemmän kuin 
edellisvuonna
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Asunnottomuus Länsi-
Uudenmaan 

hyvinvointialueella

Vuoden 11/2021 tilanne (Ara-tilasto)

Espoossa 527 asunnotonta, 

muut 9 kuntaa yhteensä 42 asunnotonta
~7%

Vuosi 2022:

Espoossa 428 asunnotonta, muut 9 
kuntaa 43 asunnotonta ~9%
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Mitä me teemme?

Asunnottomuuden puolittamisen
ohjelma jatkuu 2023 –>mallinnus
hyvinvointialueelle

 Nopean asuttamisen malli –
luottamuksellisten
yhteistyösuhteiden tärkeys
vuokranantajien kanssa

Nopea, reagoiva, joustava tuki niin
vuokranantajille kuin asukkaille!
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• Monenlaisia ratkaisuja tarvitaan!

• Kohdennetut yhteistyömallit:

Naiserityisyys, mm. lähi- ja 
perhesuhdeväkivaltatyö

Rise-yhteistyö

Kohdennetut asumisyksiköt, esim.

Nuorten tuetun asumisen yksikkö 
Friisinmäenaukio /Y-säätiö

Väinölän tuetun asumisen yksikkö
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1.Yhdenvertaiset palvelut alueella

(palvelukuvaus ja –lupaus)

2. Yhteistyön avulla laaja- ja 
monialaiset palvelutarpeen
arvioinnit ja toteutus (so, te, 
työllisyys, oppiminen)

-> asunnottomuusverkosto-
toiminnan jatkaminen ja 
laajentaminen

3. Kestävät ratkaisut yksilöllisesti ja 
rakenteellisesti (tilapäismajoituksen
vähentäminen)
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