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Asunnottomia 2017 ja 2022 (jos asunnottomuus puolitettu)

2017 2022

Asunnottomia Yksineläviä joista pitkäaik Yksineläviä joista pitkäaik

ulkona, porrashuoneissa, ensisuojissa yms. 415 185 208 93

asuntoloissa, majoitusliikkeissä 244 65 122 33

laitosmaiset yksiköt 428 168 214 84

tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona 5 528 1 475 2764 738

Yksinelävät yhteensä 6 615 1 893 3308 947

Asunnottomia naisia 1 538 428 769 214

Nuoria alle 25-v 1 585 322 793 161

Maahanmuuttajia 1 742 496 871 248

Lkm Lkm

Asunnottomat perheet 214 107

perheissä lapsia 193 97

maahanmuuttajaperheitä 138 69

joissa lapsia 102 51

yksinelävät ja perheet yhteensä 7 112 3556
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Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän ehdotus

• Puolitetaan asunnottomuus alle 4000 henkilöön.

• Ympäristöministeriön koordinoimana käynnistetään MAL-sopimuksiin 
kuuluvana ohjelmallisena kokonaisuutena asunnottomuuden 
puolittamisohjelma vuosille 2019–2023.
• Ohjelma käynnistyy vuonna 2019, mutta sen määrälliset tavoitteet 

täsmennetään MAL-sopimuksissa 2020–2023. 

• Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä on sukulaisten ja tuttavien 
luona tilapäisesti asuvat, joiden osuus kaikista asunnottomista on 80%.
• Lisäksi kuntakohtaiseen tarpeeseen perustuen kohdennettuja hankkeita erityistä 

tukea tarvitseville ryhmille, kuten asunnottomat traumatisoituneet naiset, 
huumeongelmaiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pitkäaikaisasunnottomat 
ja tilapäisissä majoitustiloissa asuvat asunnottomat.
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Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän ehdotus

• Ohjelman määrällinen tavoite on 5000 vuokra-asuntoa/asuntopaikkaa, josta erityisryhmien 

pienimuotoisten uudisrakennushankkeiden osuus 250 vuokra-asuntoa/asuntopaikkaa. 

• Pääosa tarvittavista asunnoista osoitetaan ARA-uudistuotannosta tai olemassa olevasta ARA-vuokra-

asuntokannasta, lisäksi hajasijoitettuja asuntoja hankitaan vapailta markkinoilta.

• Jo käytössä olevien rahoitusmuotojen lisäksi ohjelmaan sisältyy ARAn varoista tuleville maakunnille 

osoitettava korvamerkitty rahoitus asumiseen liittyvän sosiaalisen tuen hankkimiseen ja hankkeiden 

tuloksiin perustuvien vaikuttavuusinvestointien rahoitukseen.

Rahoitus: 

• Viisivuotisen hankkeen (2019–2023) kokonaisrahoitus on 118,4M€, lisäksi ARAn myöntämisvaltuutta 

korkotukilainoitukseen tarvitaan 377M€. 

• Rahoituksesta 80M€ on STEAn avustusta asuntojen hankintainvestointeihin sekä ohjelman toteutusta 

tukeviin kehittämishankkeisiin. 

• ARAn rahoitus käsittää 9 M€ erityisryhmien investointiavustusta sekä 17,4 M€ sosiaalisen tuen 

hankkimiseen. Rahoitetaan ARA:n sisäisin siirroin.
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Hallituksen kehysriihessä päätettyä

• Hallitus haluaa puolittaa asunnottomien määrän vuoteen 2022 

mennessä. 

• Ympäristöministeriön hallinnonalalla asunnottomuustyöhön lisätään 20 

miljoonaa euroa kehyskaudelle. 

• Tukea suunnataan paikkakuntakohtaisiin hankkeisiin alueille, joissa 

asunnottomia asuu asuntopulan vuoksi laitoksissa, vaikka henkilön kunto 

mahdollistaisi muuten itsenäisen asumisen. Lisäksi tuetaan huonokuntoisten 

ensisuojien korvaamista asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla.

• Asuntopoliittiset toimet toteuttavat osaltaan professori Juho Saaren 

työryhmän esityksiä, joilla vähennetään eriarvoistumista.
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