
 

 

    ASETTAMISPÄÄTÖS VN/13719/2019 

   16.1.2020 

 

Yhteistyöohjelman asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä johtoryhmä 

 
Asettaminen 
 

Ympäristöministeriö on tänään asettanut johtoryhmän yhteistyöohjelmaan asunnottomuu-
den puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. 

 
Toimikausi 
 
 1.1.2020 – 31.12.2022 
 
Tausta 

 
Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään yhteistyöohjelma keskeisten kaupunkiseutujen, 
palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 
mennessä. Tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa asunnottomille pää-
kaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa sekä vahvistaa kuntien asunnottomuustyötä. 
Lisäksi parannetaan asumisneuvonnan saatavuutta ja vakiinnutetaan toimijoiden yhteistyö. 
Ohjelmaan kutsutaan mukaan kunnat, joissa oli eniten asunnottomia vuonna 2018.  
 
Ohjelmaan osallistuvat kunnat tekevät kattavan suunnitelman asunnottomuuden puolitta-
miseksi omalla alueellaan. Suunnitelmaan sisältyy ainakin asunnottomille kohdennettavien 
asuntojen lukumäärä, kehitettävä matalankynnyksen sote-palvelu ja sen vakiinnuttaminen, 
alueen asunnottomuustyön yhteistyöverkoston kuvaus ja suunniteltu yhteistyö kunnan eri 
toimialojen, järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa sekä asunnottomuuden suhteen riski-
ryhmien asumistilanteen kuvaus ja keskeiset toimenpiteet mahdollisten ongelmakohtien pa-
rantamiseksi. 
 
Ohjelmaan osallistuvat kunnat ovat oikeutettuja hakemaan kehittämisavustusta asunnotto-
muutta vähentävien ja asumista tukevien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja käyt-
töönottoon. Avustus kohdennetaan niihin kuntiin, jotka täyttävät avustuksen saamisen kri-
teerit ja joissa asunnottomuutta on eniten. 
 
Kehittämisavustushankkeen ohjausryhmän muodostavat johtoryhmän valtionhallinnon edus-
tajat. Ohjausryhmä tukee avustushaun suunnittelua sekä käy läpi kuntien avustushakemuk-
set. Ohjausryhmä arvioi käytännön kehittämistyön edistymistä. 
 

Tavoite 
 

Johtoryhmän tavoitteena on edistää yhteistyöohjelman asunnottomuuden puolittamiseksi 
vuoteen 2023 mennessä toteuttamista ja toimia ohjelman yhteistyöfoorumina. 

 
 



 

 

Tehtävä 
 
Johtoryhmän tehtävänä on:  
● johtaa ohjelmaa,  
● seurata käytännön toimenpiteiden ja kuntien suunnitelmien edistymistä, 
● tukea kuntien kehittämistyötä 
● toimia ohjelmakunnille yhteisenä foorumina, jossa voidaan jakaa hyviä toimintatapoja sekä       
verkostoitua. 

 
 
Organisointi 
 

Johtoryhmän kokoonpano on seuraava: 
 
Puheenjohtaja: 
Tuula Tiainen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 
 
Jäsenet: 
Sanna Helesuo, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
Eveliina Pöyhönen, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 
Armi Liinamaa, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 
Jarmo Lindén, johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
Johanna Juntunen, juristi, Kansaneläkelaitos 
Eila Lempiäinen, ylitarkastaja, Rikosseuraamuslaitos 
Timo Kauppinen, tutkimuspäällikkö, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 
Tapio Nieminen, aikuisten sosiaalipalveluiden päällikkö, Espoon kaupunki 
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki 
Ulla Kuittu, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 
Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, Järvenpään kaupunki 
Aulis Sarnola, sosiaalityön päällikkö, Kuopion kaupunki 
Arja Heikkinen, sosiaalijohtaja, Oulun kaupunki 
Maritta Närhi, palvelujohtaja, Tampereen kaupunki 
Risto Tolonen, erityisasiantuntija, Turun kaupunki 
Tomi Henriksson, asumisasioiden päällikkö, Vantaan kaupunki 
Henri Pelkonen, toimitusjohtaja, Sininauhasäätiö 
Sanna Tiivola, toiminnanjohtaja, Vailla Vakinaista Asuntoa ry 
Juha Kaakinen, toimitusjohtaja, Y-säätiö 
 
Sihteeri: 
Jenni Hepo-oja, säädösvalmisteluavustaja, ympäristöministeriö 
 
Johtoryhmä voi kutsua järjestöjä ja asiantuntijoita kuultavaksi. 

 
Kustannukset ja rahoitus 
 

Johtoryhmän jäsenet tekevät työnsä ilman erillistä korvausta. Johtoryhmän kokouskustan-
nukset maksetaan ympäristöministeriön talousarviotililtä 35010101. 
 

Ylijohtajan sijainen  Teppo Lehtinen 
 
Asuntoneuvos  Tommi Laanti 

 



 

 

 
JAKELU 
 
 Johtoryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri 
  
 
TIEDOKSI 

 
Oikeusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Espoon kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Jyväskylän kaupunki 
Järvenpään kaupunki 
Kuopion kaupunki 
Oulun kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Turun kaupunki 
Vantaan kaupunki 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
Kansaneläkelaitos 
Rikosseuraamuslaitos 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 
Sininauhasäätiö 
Vailla Vakinaista Asunto ry 
Y-säätiö 


