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Sininauhasäätiö -konserni
• Sininauhasäätiö perustettu vuonna 1957.

• Perustehtävämme on asunnottomuuden vähentäminen.
• Missiomme on mennä sinnekin, minne muut eivät mene.
• Toimintamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen:

• Jokaisen elämä on ainutlaatuinen ja arvokas.
• Kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon.
• Tehtävämme on auttaa avuntarvitsijoita ja toimia ja vaikuttaa rohkeasti.

• Konserniin kuuluvat yleishyödyllinen säätiö sekä sen kokonaan 
omistama, asumis- ja päihdepalveluita tuottava Sininauha Oy.
• Säätiön työ perustuu pitkälti erilaisiin hankkeisiin.
• Lisäksi säätiö pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan, tekee varainhankintaa ja tarjoaa 

vapaaehtoisille mahdollisuuden merkitykselliseen tekemiseen.
• Yhtiöllä on 7 asumisyksikköä, satoja asuntoja ja lähes 900 asiakasta. 
• Päihdepalveluissa tuotetaan muun muassa korvaus- ja vieroitushoitoa. 



Nuoli – nuorten 
kohtaamis- ja tukipiste

STEA avusteinen hanke 2019-2021

Hankekumppanina VVA ry

Kohderyhmä:

• asunnottomat ja vakavan 
asunnottomuuden uhan alla olevat 
nuoret

• Ikäraja 16-29 vuotiaat, ikärajassa 
ollaan joustavia

• erityistukea tarvitsevat päihteitä 
käyttävät nuoret, joilla ei 
turvaverkostoa eikä arjen taitoja 
asumiseen.

• Saa tulla päihtyneenä, 
anonyymisti, ei kuntarajoja
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Tilastoja

• Vuonna 2019 Suomessa oli 
vuonna 4600 asunnotonta, 
joista 850 oli alle 25 vuotiaita.

• Pääkaupunkiseudulla alle 25 
vuotiaita 379 (Oulu 35).

• Asunnottomuus keskittyy 
suuriin kaupunkeihin.

• Nuorten asunnottomuus on 
laskenut vuodesta 2018. 
Vuonna 2017 asunnottomia 
nuoria oli vielä noin 1500



Nuorisoasuntoliiton kartoitus kuntien 
nuorten asunnottomuustilanteesta

Rakenteellinen taso:

• toimeentulotuen Kela:lle siirtyminen 

• kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähäisyys suhteessa 
kasvukeskuksiin kohdistuviin muuttovirtoihin 

• pikavippien yleistyminen (ja näistä seuraavat 
maksuhäiriömerkinnät) sekä 

• päihde- ja mielenterveys- ja asumisen tukipalveluiden 
kohtaamattomuus suhteessa nuorten palvelutarpeeseen



Nuorten asunnottomuuteen johtavia 
tekijöitä (ja yleisyysjärjestyksessä):

Yksilöön kohdistuvat:

• päihde- ja mielenterveysongelmat, 

• talouden hallinnan haasteet, 

• asumisen taitojen puute

• yleinen velkaantuminen

• kyvyttömyys hoitaa asioita ajoissa



Nuorten asunnottomuusjaksot jäävät 
vastaajien mukaan lyhyeksi silloin,

• kun nuori on motivoitunut selvittämään tilannettaan ja 
ottamaan vastaan apua

• kun nuoren luottotiedot ovat kunnossa eikä 
asumishäiriömerkintöjä ole ja

• kun nuori hakeutuu ajoissa avun piiriin.



Nuorten asunnottomuusjaksojen 
kestoa pitkittävät 

• päihdeongelma

• useille eri vuokranantajille kohdistuvat vuokravelat ja 
luottotietojen puute

• moniongelmaisuus/ongelmien kasautuminen

• haluttomuus/kyvyttömyys omien ongelmien 
kohtaamiseen ja hoitamiseen

• nuorten tavoittamisen ongelmat sekä

• tukeen sitoutumattomuus



Nuorten asunnottomuusjaksojen 
kestoa pitkittävät rakenteellisella 
tasolla

• kohtuuhintaisten asuntojen puute, 

• vuokravelkamerkinnät, 

• palvelujärjestelmän toimijoiden välisen yhteistyön- ja 
ymmärryksen haasteet, 

• päihde- ja mielenterveyspalvelujen heikko 
saatavuus sekä 

• sopivien asumispalveluiden puute.
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• Kohdattu yli 308 nuorta

• Naisten osuus on 27%. 

• Kotikunta: Helsinki 174 (55%), 
Espoo 6, Kerava 6, Jyväskylä 8, 
Oulu 8, Vantaa 28, muita 
ulkopaikkakuntalaisia 50, kotimaa 
muu kuin Suomi 18, ei tietoa 10

• Ikäjakauma 17-30++
• alle 18-vuotiaita 2

• 18-29 vuotiaita 232

• yli 29-vuotiaita 62

• ei tietoa iästä 12

• Keski-ikä 27 vuotta



Nuolessa
mahdollista

www.sininauhasaatio.fi | www.sininauhakoti.fi

Avoinna asiakkaille 24/7

Mahdollisuus yksilökeskusteluun

saada asiointiapua

työntekijä jalkautuu asiakkaan mukaan hoitamaan asioita

käydä suihkussa

pestä pyykkiä

saada pienimuotoisesti ruokaa tai ruoka-apua

Säilyttää tavaroita omassa lokerossa / käydä omalla lokerolla
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Lisää kuvia



Tuula 26 vuotta

• päihteiden käyttö alkanut jo murrosiässä

• kotikunta muu kuin Helsinki

• ei ole hakenut useaan kuukauteen 
toimeentulotukea 

• hänellä on psykoottista oirehdintaa 

• päihderiippuvuus

• epäluottamus työntekijöihin 



Leo 21 vuotta

• pitkä lastensuojelutausta ja 
hänellä jälkihuollon asiakkuus

• päihteiden käyttö alkoi 12-13 
vuotiaana 

• oireilee psyykkisesti ja 
rikoksilla

• lyhyitä vankeustuomioita

• asunnoton jo 2 vuotta



Andrei 23 vuotta

• kotimaa muu kuin Suomi

• tullut työn perässä Suomeen

• päihteiden käyttöä muutama vuosi

• asunnoton vuoden verran

• ei saa Suomessa toimeentulotukea, 
hänellä ei ole virallista statusta, 

• ei saa omasta kotimaastakaan mitään 
tuloja ja hänellä on keskeneräisiä 
rikosasioita omassa kotimaassaan. 



Mitä tarvitaan?

• Asumisneuvonta ja kokemusasiantuntijat

• Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot 

• Uudenlaisia asumismuotoja ja tukimuotoja

• Yhteistyötä

• Rohkeaa kokeilua

• Halua ja tahtoa




