
 

 

    ASETTAMISPÄÄTÖS VN/4845/2020 

   18.3.2020 

 

Asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmisteleva työryhmä 

 
Asettaminen 
 

Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan asumisneuvonnan laki-
sääteistämistä. 

 
Toimikausi 
 
 18.3.2020 – 31.12.2020 
 
Tausta 

 
Hallituksen asuntopolitiikkaa koskevissa kirjauksissa tavoitteena on poistaa asunnottomuus 
kahdessa vaalikaudessa. Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi kiinnittää erityistä huo-
miota asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaeh-
käisyyn, painopistealueena nuoret ja maahanmuuttajat. Asumisneuvonnasta tehdään lakisää-
teistä sen saatavuuden parantamiseksi ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Asumisneuvon-
nan riittävyys turvataan yhdessä kuntien kanssa ja asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumis-
muodosta riippumatta. Toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni. 
 
Suomessa on tällä hetkellä noin 4 600 yksinelävää asunnotonta. Alueellisesti asunnottomuus 
keskittyy pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin. Hallitusohjelmassa asetetaan ta-
voitteeksi, että asunnottomuus puolitetaan kuluvalla hallituskaudella. Tavoite on kunnianhi-
moinen, ja sen tueksi hallitusohjelmassa on määritelty kaksi keinoa: asunnottomuuden eh-
käisyn yhteistyöohjelma ja asumisneuvonnan lakisääteistäminen. Yhteistyöohjelma käynnistyi 
kuluvan vuoden tammikuussa.  

 
Tehtävä 

 
Työryhmän tehtävänä on valmistella asumisneuvonnan lakisääteistämistä koskevat ehdotuk-
set huomioiden lakisääteistämisen asumispoliittiset ja muut mahdolliset tavoitteet. Työryhmä 
tekee ehdotuksen siitä, miten asumisneuvonnan lakisääteisyys on tarkoituksen mukaista to-
teuttaa. Työryhmä kuulee työnsä aikana laajasti alan asiantuntijoita sekä sidosryhmiä. 

 
Organisointi 
 

Työryhmän kokoonpano on seuraava: 
 
Puheenjohtaja: 
Jarmo Lindén, johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
 
 



 

 

Jäsenet: 
Sanna Helesuo, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
Ritva Liukonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ville Koponen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö 
Tuula Tiainen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 
Katja Reiman, kehityspäällikkö, Rikosseuraamuslaitos 
Anne Kinni, johtava sosiaaliohjaaja, Helsingin kaupunki 
Petri Ahonen, asumisneuvoja, Porin kaupunki 
Taru Herranen, palvelupäällikkö, Tampereen kaupunki 
Laura Hassi, asiantuntija, Kuntaliitto 
Ville Savilampi, toiminnanjohtaja, Nuorisoasuntoliitto NAL 
Jussi Lehtonen, asumispalvelupäällikkö, Vailla Vakinaista Asuntoa ry 
Anne Viita, toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry 
Sari Timonen, kehittämispäällikkö, Y-säätiö 
 
Sihteerit: 
Liisa Meritähti, hallitussihteeri, ympäristöministeriö 
Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Työryhmä koostuu aihealueen keskeisistä asiantuntijoista. Tätä on pidettävä naisten ja mies-
ten välisestä tasa-arvosta annetun lain (232/2005) 4 a §:n mukaisena erityisenä syynä poi-
keta 40 % säännöstä työryhmän kokoonpanoa määrättäessä. 
 
Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi. 

 
Kustannukset ja rahoitus 
 

Työryhmän jäsenet tekevät työnsä ilman erillistä korvausta. Johtoryhmän kokouskustannuk-
set maksetaan ympäristöministeriön talousarviotililtä 35010101. 
 

Asuntoneuvos  Tommi Laanti 
Ylijohtajan sijainen 
 
Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen 
Yksikön päällikön sijainen   

 
JAKELU 
 
 Johtoryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit 
  
TIEDOKSI 

 
Oikeusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Rikosseuraamuslaitos 
Helsingin kaupunki 
Porin kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Kuntaliitto 
Nuoriasuntoliitto NAL 
Vailla Vakinaista Asunto ry 



 

 

Vuokralaiset ry 
Y-säätiö 


