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Tämän selvityksen tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu nykyisen 

välivuokrausmallin jatkolle hyvinvointialueelle siirryttäessä
Keskeisimpinä osapuolina ovat PHHYKY, Lahden kaupunki ja Lahden talot oy ja Y-Säätiö

Tausta ja ongelman kuvaus Keskeiset kysymykset
Selvitys koostuu 

kolmesta osa-alueesta

• PHHYKY ja Lahti on pyytänyt NHG:ltä selvityksen 

Lahdessa hajautetun tukiasumisen välivuokrausmallin 

asuntoihin liittyen

• Keskeisinä osapuolina ovat PHHYKY ja  Lahden 

kaupunki sekä asunnontarjoajat Lahden talot oy 

ja Y-säätiö

• Vuoden 2022 toukokuussa nykyisen, PHHYKY:n 

ylläpitämän välivuokrausjärjestelmän kautta asunnon 

saa reilu sata henkilöä. Välivuokrausmallin asuntoja 

on 136 Lahden alueella. Nykyisessä mallissa 

PHHYKY vuokraa asunnot Lahden alueella Y-

säätiöltä ja Lahden taloilta

• PHHYKY ja Lahden kaupunki eivät ole päässeet 

yhteisymmärrykseen siitä, kuinka nykyisellään 

PHHYKY:n organisoima asuntojen välivuokrausmalli 

tulisi järjestää hyvinvointialueelle siirryttäessä vuoden 

2023 alussa

• Jos PHHYKY irtisanoo vuokrasopimukset, Y-säätiö ei 

solmi vuokrasopimuksia nykyisten asukkaiden 

kanssa. Y-Säätiön asunnot pysyvät käytettävissä vain 

jos on olemassa taho, joka toimii välivuokraajana

• Kuinka hajautetun tukiasumisen välivuokrausmalli 

toimii nykytilassa ja millaisia ominaisuuksia malliin 

liittyy?

• Mitkä ovat keskeiset havainnot nykyisen mallin 

toiminnasta ja ominaisuuksista?

• Miten välivuokrausmallin tämänhetkisten asukkaiden 

asuminen järjestetään hyvinvointialueelle 

siirryttäessä? Mitä mahdollisuuksia on ja mitkä ovat 

hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin roolit eri 

vaihtoehdoissa?

1. Nykyisen hajautetun tukiasumisen 

välivuokrausjärjestelmän kuvaus

2. Keskeiset havainnot välivuokrausmalliin liittyen, sen 

vahvuudet ja haasteet

3. Vaihtoehtoiset ratkaisuvaihtoehdot 

välivuokrausmallin tulevaisuudelle 

hyvinvointialuemaailmassa

➢ Selvityksen tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu 

nykyisen välivuokrausmallin jatkolle eli siihen, kuinka erityisen 

heikossa asemassa olevien asuminen järjestetään 

hyvinvointialueelle siirryttäessä

Lähde: NHG analyysi LUOTTAMUKSELLINEN 3



Asunnontarjoaja
Välivuokrausmallin 

asuntojen määrä
Pääkäyttötarkoitus

Y-säätiö 79 Yleinen välivuokraus

M2-kodit / Y-

säätiö
3 Yleinen välivuokraus

Lahden asunnot / 

Lahden 

Palveluasunnot

54

Pääasiassa 

kehitysvammaisten tuettu 

asuminen, mutta myös 

työikäisiä

Yhteensä 136

Selvityksen rajaukset: tarkasteltavalle asiakaskohderyhmälle PHHYKY:n nykyisin 

jälleenvuokraamien asuntojen asunnontarjoajat ovat Y-säätiö ja Lahden asunnot
Vuokratut asunnot jälleenvuokrataan henkilöille, jotka eivät saa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa sekä kehitysvammaisille

Lähde: PHHYKY, Asiantuntijahaastattelut

PHHYKY:n välivuokrausmallin asunnot 12.5.2022

• Tällä hetkellä PHHYKY vuokraa 136 asuntoa, jotka ovat 

tämän selvityksen piirissä 

• Näiden lisäksi on myös muita PHHYKY:n vuokraamia 

asuntoja, joita käytetään asumisyksikköinä ja 

kriisiasuntoina. Näiden yksiköiden vuokrausta tullaan 

jatkamaan, eivätkä ne sisälly tämän selvityksen piiriin

• Y-säätiöltä vuokratut asunnot ovat pääsääntöisesti 

yksittäisiä asuntoja eri taloyhtiöistä. Näistä ainoa poikkeus 

on Kaivokadun kiinteistö, jossa on yhdeksän 

kehitysvammaisten tuettuun asumiseen tarkoitettua yksikköä

• Lahden taloilta vuokratut asunnot ovat käytössä 

pääsääntöisesti kehitysvammaisten tuetussa asumisessa

• PHHYKY on vuokrannut asunnot Y-Säätiöltä pääasiallisesti 

toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin ja 

jälleenvuokrannut asunnot edelleen asukkaille pääasiallisesti 

määräaikaisin vuokrasopimuksin

Selvityksen piiriin kuuluvalla hajautetun tukiasumisen 

välivuokrausmallilla asuntonsa saa kaksi eri 

asiakasryhmää

Henkilöt, jotka eivät pääse kohtuuhintaisen vuokra-asumisen 

piiriin, esimerkiksi selvittämättömien vuokrarästien takia 

→ yleinen välivuokraus
1

Kehitysvammaiset ihmiset 

→ kehitysvammaisten tuettu asuminen
2
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Selvitystä varten haastateltiin Päijät-Hämeen sisäisiä ja ulkoisia asumispalvelujen 

asiantuntijoita sekä hyödynnettiin olemassa olevaa materiaalia julkisista lähteistä

Lähde: NHG analyysi

Julkiset lähteet

• PHHYKY:n ja Lahden 

kaupungin tarjoamat 

lähteet

• Palveluntuottajien 

verkkosivut

• Kuntien ja 

kuntayhtymien 

verkkosivut

• ARA:n verkkosivut ja 

raportit

• Kuntaliiton raportit

• Relevantti lainsäädäntö

• Uutisseuranta

Asiantuntijahaastattelut

Metodologia

• Haastatteluilla kerättiin tietoa nykyisen PHHYKY:n 

tuottaman välivuokrausjärjestelmän 

ominaisuuksista sekä sen vahvuuksista ja 

haasteista. Haastatteluissa selvitettiin myös eri 

tahojen näkemyksiä nykyisen mallin tulevaisuuden 

ratkaisuvaihtoehdoista

• Haastatteluissa pyrittiin ymmärtämään eri 

sidosryhmien näkemystä nykyiseen järjestelyyn ja 

sen tulevaisuuteen

• Ministeriöiden haastattelut keskittyivät 

välivuokrausmallin eri tahoihin vaikuttavan 

lainsäädännön tulkintaan

• Aluevertailussa pyrittiin haastatteluiden avulla 

ymmärtämään, miten eri hyvinvointialueilla ollaan 

ratkaistu välivuokraukseen ja hajautettuun 

tukiasumiseen liittyviä haasteita sekä millaisin 

prosessein asunnottomuutta on pyritty 

ehkäisemään

Lähteet

Nimi Organisaatio

Heli Nuutinen ja Satu Niemelä Lahden kaupunki / Lahden talot

Helene Vanninen Lahden kaupunki

Mika Forsberg PHHYKY

Leila Kankainen PHHYKY

Pirkko Valtanen PHHYKY

Eeva Tammisalo ja Anu Rantanen Y-Säätiö

Sanna Mäkinen Lahden vanhusten asuntosäätiö

Tiina Mäkelä, Anne-Maria Karjalainen ja Kati Lampen Dila

Kimmo Karvonen Sininauha

Virva Juurikkala STM

Raija Hynynen YM

Auli Heinävä ja Elina Pekkarinen Tampereen kaupunki

Mervi Takala Kymsote

Satu Louejoki ESSOTE

Ursula Viro EKSOTE 

LUOTTAMUKSELLINEN 5



Agenda

2 Yhteenveto

3 Liitteet

Nykytilanteen kuvaus

Keskeiset havainnot

Aluevertailun havainnot

Ratkaisuvaihtoehdot

LUOTTAMUKSELLINEN 6

1 Johdanto



Yhteenveto ja johtopäätökset

Nykytilanne

• Tämän selvityksen piirissä olevan välivuokrausmallin keskeiset osapuolet ovat PHHYKY, Lahden kaupunki, Lahden talot oy ja Y-Säätiö

• Välivuokrausmallin kautta asunnon saa sekä kehitysvammaisia henkilöitä, että mielenterveys- ja päihdekuntoutujia (”yleinen 

välivuokraus”). Yleisen välivuokrauksen asunnot vuokrataan ihmisille, jotka eivät muutoin saa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

• Yhteensä välivuokrauksen kautta asunnon saa noin 100 henkilöä ja asuntoja on Lahden alueella 136. PHHYKY toimii nykymallissa 

asuntojen välivuokraajan roolissa

• Keskeinen kysymys on, kuinka nykyisen välivuokrausmallin asuminen tulisi järjestää hyvinvointialueelle siirryttäessä vuoden 2023

alussa. Jos PHHYKY irtisanoo vuokrasopimukset, Y-säätiö ei solmi vuokrasopimuksia nykyisten asukkaiden kanssa. Y-Säätiön asunnot pysyvät

käytettävissä vain jos on olemassa taho, joka toimii välivuokraajana → asunnottomuuden uhka

Keskeiset 

havainnot

• Kehitysvammaisten henkilöiden välivuokrausmalliin liittyy rajatummin haasteita, kuin yleiseen välivuokraukseen; nykyisen palvelun 

järjestämiselle on jatkumo myös tulevaisuudessa tuetun asumisen muodossa; keskeiset kysymykset liittyvät välivuokrattujen asuntojen sopivaan 

määrään sekä tapoihin parantaa asiakasprosessia

• Yleisen välivuokrauksen tilanne on monisyisempi. Lainsäädännöllisesti ei ole yksiselitteistä ratkaisua siihen, kenen vastuulle nykymallinen 

välivuokrausjärjestely kuuluu hyvinvointialueen järjestämisvastuun myötä 1.1.2023 alkaen. Välivuokraukseen liittyy taloudellisia riskejä, joiden 

kantaminen ei ole toivottavaa niin hyvinvointialueelle kuin kunnallekaan. Lisäksi mallin asiakasprosessin toimivuus on tällä hetkellä epävarmaa, 

eikä selkeää polkua itsenäiseen vuokra-asumiseen ole

Aluevertailun 

havainnot

• Asumisen ja sen palvelujen järjestäminen keskusteluttaa myös ESSOTE:ssa, Tampereen kaupungilla ja Kymsotessa, ratkaisuja 

välivuokramallin tilalle ja yleisesti asunnottomuuden ehkäisyyn etsitään

• Esimerkiksi ESSOTE:ssa välivuokraussopimus on aina määräaikainen ja samaan aikaan sekä henkilö- että asuntokohtainen ja Tampereen 

kaupungilla rakennetaan asukkaan, kaupungin, palveluntuottajan ja vuokranantajan kumppanuusmallia itsenäisen asumisen 

mahdollistamiseen

Johtopäätökset

• Ratkaisumalli: PHHYKY:n ja Lahden kaupungin yhteinen tahtotila on ensi vaiheessa (2023-25) keventää ja tehostaa nykyistä välivuokraus-

mallia molemmissa asiakasryhmissä (yleinen välivuokraus ja kehitysvammaiset henkilöt) ja pidemmällä aikavälillä (2025-30) arvioida mallin 

tarpeellisuutta ja mahdollisuutta sen hallittuun purkamiseen 

• Eteneminen: (1) lähetekeskustelut ratkaisumallista keskeisten sidosryhmien kanssa (Lahden talot, Y-säätiö) kesä-elokuussa 2022;

(2) etenemisen projektointi: tarkennetun ratkaisumallin ja siihen siirtymän esittely työvaliokunnalle syys-lokakuussa 2022; 

(3) siirtymä projektimuotoisesta yhteistyöstä osaksi pysyvää ja jatkuvaa asumisen yhdyspintakehittämistä, kun siihen on valmius 

Yhteenveto Liitteet
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Nykyinen välivuokrausmalli tarjoaa asuntoja asukkaille, jotka eivät pääse käsiksi 

kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin Lahdessa
Yhteenveto välivuokrausmallin nykytilasta

Välivuokra-

mallin historia

• Hajautetun tukiasumisen välivuokrausmalli on otettu käyttöön Lahden kaupungin toimesta noin 20 vuotta sitten, jolloin Lahden matalan 

vuokratason asunnoista oli pulaa. Nykytilanteessa kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on suurempaa kuin niiden kysyntä

• Välivuokraajan rooli siirtyi Lahden kaupungilta PHHYKY:n vastuulle vuonna 2017, kun Päijät-Hämeen vapaaehtoinen 

hyvinvointikuntayhtymä perustettiin. PHHYKY toiminut välivuokraajana siitä asti

Asuntokanta ja 

asiakaskunta

• Lahden alueella on 136 hajautettua PHHYKY:n vuokraamaa asuntoa, jotka kuuluvat tämän välivuokrausmallin selvityksen piiriin. Asunnot ovat 

vuokrattu Y-säätiöltä ja Lahden kaupungin omistamasta Lahden talot oy:ltä

• Välivuokrausmallin kautta asunnon saavat henkilöt1, jotka eivät pääse muiden kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen piiriin esimerkiksi 

maksamattomien vuokrarästien takia. Välivuokrausmallin asuntoja tarjotaan myös kehitysvammaisille henkilöille osana kehitysvammaisten 

tuetun asumisen palvelukokonaisuutta

Asiakasprosessi
• Välivuokrauksen ideana on toimia väliaikaisena asumismuotona, jonka aikana taataan mahdollisen asunnottomuuden uhan alla olevalle 

henkilölle itsenäiseen asumiseen tähtäävä koti, jossa sosiaalituen avulla valmistaudutaan suoraan vuokrasuhteeseen siirtymistä

Roolit ja vastuut 

mallissa

• PHHYKY toimii välivuokraajana ja sosiaalipalveluiden tuottajana. Välivuokraajana PHHYKY toimii asunnontarjoajan ja asukkaan välillä tahona, 

joka vastaa toimintaan liittyvistä operatiivisesta toiminnasta ja taloudellisista riskeistä 

• Y-säätiö ja Lahden talot tarjoavat asuntoja vuokrattavaksi ja huolehtivat asuntojen isännöinnistä ja kiinteistöhallinnasta

• Lahden kaupunki kunnan asunto-oloista ja tarjoaa asumisneuvontaa kuntalaisille

Rahavirrat
• Välivuokrausmallissa taloudellisen riskin kantaa välivuokraaja eli PHHYKY. PHHYKY veloittaa osalta vuokralaisiltaan korkeampaa vuokraa 

kuin mitä se maksaa asunnontarjoajille, tämä ei kata kertyviä kuluja. Asukkaan vuokranmaksukyky perustuu usein pääsääntöisesti Kelan 

sosiaaliturvasta

Lainsäädäntö

• Kuntaa ohjaa laki asunto-olojen edistämisestä, jonka mukaan kunnan tulee huolehtia riittävästä ja monipuolisesta asuntokannasta alueellaan

• Hyvinvointialuetta ohjaa sosiaalihuoltolaki sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, johon kuuluu asumispalveluiden 

järjestäminen

1Tähän kuuluvat muun muassa syystä tai toisesta vuokranmaksukyvyttömät, tietyt mielenterveys- tai päihdeongelmaiset, vankilasta vapautuvat, osa jälkihuollon piirissä olevista henkilöistä, muilta osin heikon 

elämänhallinnan omaavat henkilöt

Lähde: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi LUOTTAMUKSELLINEN 8
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Kehitysvammaisten välivuokrattu tuettu asuminen: toimii mallina hyvin, eikä 

siihen liity samanlaisia epäselvyyksiä tai riskejä kuin yleiseen välivuokraukseen
Yhteenveto havainnoista koskien kehitysvammaisten henkilöiden välivuokrattua tuettua asumista

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Havainnot välivuokrausmalliin liittyen Vaikutukset

Lain-

säädäntö

1. Kehitysvammaisille henkilöille suunnatut tuetun asumisen palvelut ovat 

sosiaalipalveluita ja kuuluvat tämän erikoisryhmän laissa säädettäviin palveluihin

2. Vammaispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta 

hyvinvointialueille

Lainsäädännöllisesti on yksiselitteistä, 

että vastuu kehitysvammaisten 

henkilöiden sosiaalipalveluista kuuluu 

hyvinvointialueelle

Rahavirrat

1. Kehitysvammaisten henkilöiden tuettuun asumiseen ei liity samanlaista taloudellista 

riskiä vuokranmaksusta kuin yleisessä välivuokrauksessa, sillä heille on usein määrätty 

taloudenhoitaja, joka hoitaa vuokranmaksun

2. Kehitysvammaisilla henkilöillä ei tyypillisesti ole maksuhäiriömerkintöjä tai riskiä 

asunnon kunnon epätavalliseen heikkenemiseen kuin muilla välivuokrausmallin 

asiakkailla

Taloudelliset riskit asuntojen 

jälleenvuokraamiseen 

kehitysvammaisille asiakkaille ovat 

pienet

Asiakas-

prosessi, 

roolit ja 

vastuut

1. Keskeiset haasteet kehitysvammaisten henkilöiden välivuokrausprosessissa liittyvät 

käytäntöön, jolla asiakas saataisiin suoran vuokrasuhteen piiriin

2. Tällä hetkellä ei ole selkeää prosessia sille, miten nykyinen välivuokrausmallin 

vuokrasopimus muunnettaisiin suoraan vuokrasuhteeseen, vaikka asiakkaan 

edellytykset huolehtia vuokralaisen velvoitteista olisivatkin moitteettomat

3. Kehitysvammaisten henkilöiden asunnot ovat vuokrattu keskeisiltä sijainneilta, lähelle 

kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen verkostoa ja yksikköjä

Vammaisten henkilöiden 

välivuokrausmallin keskeinen 

kehityskohta liittyy siihen, miten 

välivuokrausmallin vuokrasopimus 

muunnetaan suoraksi 

vuokrasopimukseksi asunnontarjoajan 

ja asukkaan välille

Yhteenveto Liitteet
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Yleinen välivuokraus: Lainsäädäntö ei anna selkeää vastausta tilanteeseen ja 

asiakasprosessi itsenäiseen vuokra-asumiseen vaatii kehitystä
Yhteenveto havainnoista koskien yleistä välivuokrausta

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Havainnot välivuokrausmalliin liittyen Vaikutukset

Lain-

säädäntö

1. Lainsäädännöllisesti on epäselvää, kuuluvatko nykyisen välivuokrausmallin vastuut kunnalle vai 

hyvinvointialueelle

2. Valtakunnallisesti lain tulkinnassa on eroja: STM ei näe välivuokrauksen olevan yksiselitteisesti HVA:n 

vastuulla ja YM ei näe välivuokrauksen kuuluvan kunnan tehtäviin asunto-olojen edistämiseksi

3. Jos välivuokraus nähdään tuetun asumisen palveluna, niin silloin järjestämisvastuu kuuluu 

yksiselitteisesti hyvinvointialueelle

4. Hyvinvointialueen rahoitus kattaa lakisääteisesti määriteltyjen tehtävien hoitamisen

Lainsäädännöllisesti ei ole 

yksiselitteistä ratkaisua sille, kenen 

vastuulle Lahden välivuokrausmalli 

kuuluu vuoden 2023 alussa

Rahavirrat

1. Nykyisille välivuokrausmallin asiakkaille ei ole velvoitetta tarjota tavallista kohtuuhintaista vuokra-asuntoa 

taloudellisten riskien takia 

2. Välivuokrausmallissa taloudellista riskiä voidaan siirtää asiakkaalle

3. Tavallisessa kohtuuhintaisessa vuokra-asumisessa taloudellisen riskin kantavat välillisesti muut 

vuokralaiset

4. Sosiaalipalveluiden avulla voidaan pienentää asumiseen liittyvää taloudellista riskiä

Välivuokraukseen liittyy taloudellisia 

riskejä, joiden kantaminen ei ole 

toivottavaa niin hyvinvointialueelle 

kuin kunnallekaan

Asiakas-

prosessi, 

roolit ja 

vastuut

1. Hyvinvointialueen velvollisuuksiin kuuluu järjestää sosiaalipalvelut asumisen tueksi riippumatta 

asiakkaan asumismuodosta

2. Nykyiseen malliin liittyy epäselvyyksiä siihen, miten välivuokrausmallin asunnoista päästään joko 

sosiaalisen tai vapaarahoitteisen asumisen piiriin

3. Jos nykyinen malli puretaan vuoden 2023 alussa, paine muihin asumispalveluihin ja kriisiasumiseen 

lisääntyy sekä todennäköisesti asunnottomuus lisääntyy

4. Lahden kaupungilla on tällä hetkellä vuokra-asuntoja tyhjillään, joihin välivuokrausjärjestelmässä olevia 

henkilöitä voitaisiin asuttaa, joten kaupungilla ei ole tarvetta ottaa Y-Säätiöltä vuokrattuja asuntoja omaan 

asuntokantaansa. Kaupunki suhtautuu myös varauksella kaikkien välivuokrausmallin asiakkaiden 

siirtämistä kaupungin vuokra-asuntoihin.

5. Jos nykyinen malli puretaan, nykyiset välivuokrausjärjestelmän asunnot muutetaan todennäköisesti 

muuhun käyttöön, tai myydään asunnontarjoajan toimesta

Tällä hetkellä mallin asiakasprosessin 

toimivuus on epävarmaa, eikä selkeää 

polkua itsenäiseen vuokra-asumiseen 

ole. Mallin hallitsematon 

purkautuminen saattaa lisätä 

asunnottomuutta Lahdessa.

Yhteenveto Liitteet
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Asumisen ja sen palvelujen järjestäminen keskusteluttaa myös muilla alueilla, 

ratkaisuja välivuokramallin tilalle ja yleisesti asunnottomuuden ehkäisyyn etsitään

Lähde: Alueiden asiantuntijahaastattelut

Yhteenveto aluevertailun tuloksista

Haastatellut toimijat Keskeiset havainnot haastatteluista

ESSOTE

ESSOTE:lla on käytössä välivuokrausmalli, mutta vain alle 10 asukkaalle. Vuokraussopimus on asukkaan kanssa aina 

määräaikainen ja  samaan aikaan sekä henkilö- että asuntokohtainen. Malli toimii haastateltavien mukaan hyvin

• Saadakseen välivuokrauksen asunnon, asukkaan tulee sitoutua mm. välitystilinhoitoon, tiukkaan sosiaaliohjaukseen sekä 

maksusuunnitelmaan aikaisempien vuokrarästien hoitoon. Kun vuokrarästit on hoidettu ja elämäntilanne parantunut, asukas 

ohjautuu tavallisen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen piiriin

Tampereen 

kaupunki

Tampereen kaupunki rakentaa sosiaalisen vuokra-asumisen prosessia, joka perustuu kumppanuuteen asukkaan, 

kaupungin, HVA:n ja vuokranantajan välillä. Kumppanuusmallin perusideana on löytää asumisen eri toimijoiden välille 

sellainen vastuunjako ja ennen kaikkea luottamussuhde, ettei vuokranantaja jää yksin ongelmatilanteessa.

• Erityisesti MiePä-kuntoutujien asuttamisen osalta toimijoiden tulee yhteistyöllä varmistaa, että itsenäinen suorassa 

vuokrasuhteessa asuminen onnistuu ja taloudellinen riski kannetaan sopivissa määrin yhdessä

• Tampereen alueella on myös välivuokrausmallin asuntoja, mutta mallin laajentaminen ei ole tässä kohtaa suunnitteilla. 

Lähtökohtana on, että uudet potentiaaliset välivuokrausmallin asukkaat ohjautuisivat sosiaalisen vuokra-asumisen prosessiin 

välivuokrausmallin sijaan. Tässä tärkeää eritellä eri asiakasryhmien erityispiirteet

Kymsote

Kymsotessa pohditaan samoja kysymyksiä kuin Päijät-Hämeessä – kuntien kanssa on käyty keskustelua 

asumispalvelujen järjestämiseen ja vastuujakoon liittyen, ratkaisuja ei vielä ole

• Kymsotessa asumispalvelujen järjestämisen ja vastuujaon selkeyttäminen kunnan ja tulevan HVA:n välillä on 

ajankohtainen

• Myös asunnottomuuden ehkäisy yleisesti on ollut Kymsotessa pöydällä. Kouvolassa tehtiin puolen vuoden mittainen 

päihteettömän ensisuojatoiminnan kokeilu yhteistyössä A-klinikan kanssa, mutta palveluun hakeutui vain yksi asiakas. Nyt 

keskustellaan kokeilusta, jossa MiePä-kuntoutujalle perustarjontaan verrattuna siisti asunto; ajatuksena on, että siisti asunto 

motivoi asukasta pitämään asunnosta huolta ja siten vähentää käyttöriskiä

Yhteenveto aluevertailun havainnoista:

Yhteenveto Liitteet
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Ratkaisuvaihtoehdoista päädyttiin ensi vaiheessa nykymallin keventämiseen ja 

pidemmällä aikavälillä 2025-30 välivuokrausmallin hallitun purkamisen arviointiin
Yhteenveto ratkaisuvaihtoehdoista

Välivuokrausmalli 

säilyy ennallaan

Välivuokrausmallia 

kevennetään ja 

tehostetaan

Välivuokrausmalli 

puretaan hallitusti

Palvelu ostetaan 

kolmannelta osapuolelta

Lahden kaupunki 

järjestää välivuokrauksen

Väli-

vuokraaja
HYKY / HVA HYKY / HVA Ei välivuokraajaa Kolmas osapuoli

Lahden kaupunki / Lahden 

talot

Kuvaus

• Nykyinen välivuokrausmalli 

säilytetään ennallaan niin, että 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

jatkaa välivuokrausta nykyisellä 

mallilla

• On epäselvää, tulisiko HV-alueen 

tarjota vastaavaa palvelua muille 

alueen kunnille, jos se tarjoaa sitä 

Lahdessa

• Nykyisen välivuokrausmallin piirissä 

olevista henkilöistä raskaimman 

palveluntarpeen omaavat henkilöt 

pidetään HVA:n vuokraamissa 

asunnoissa, ja palvelussa keskitetään 

vahvemmin sosiaalituen palveluita ko. 

asiakkaille

• Muille asukkaille tarjotaan koti Lahden 

kaupungin tai muiden yhteisöjen 

vuokra-asunnoista, joille PHHYKY 

vastaa mahdollisista sosiaalisista 

palveluista

• Nykyiset välivuokrauksen sopimukset 

puretaan ja ratkaisun piirissä oleville 

asiakkaille tarjotaan uudet kodit 

Lahden kaupungin vuokra-asunnoista 

niille, jotka täyttävät vaatimukset

• Nykyisen mallin asiakkaille tehdään 

yksilökohtainen tilanteen arviointi ja 

tarkoituksenmukainen sijoitus 

sopivaan asumismuotoon

• Aikajänne, jolla malli puretaan 

vaikuttaa mahdollisiin purusta 

syntyviin haasteisiin

• Lahden kaupunki ja PHHYKY 

ostavat välivuokrauksen 

kolmannelta osapuolelta

• Kolmas osapuoli hoitaa asukkaille 

sekä asunnon että siihen liittyvät 

sosiaalipalvelut

• PHHYKY ja Lahden kaupunki 

sopivat yhdessä palvelun 

kustannusten hoitamisesta

• Haastattelujen mukaan Y-säätiö olisi 

mahdollisesti kiinnostunut asuntojen 

myymisestä, jos nykyinen 

välivuokrausjärjestely lopetetaan

• Lahden kaupunki ottaa haltuun 

PHHYKY:n tällä hetkellä omaavat 

vuokrasopimukset vuokratuista 

rakennuksista ja asiakkaiden kanssa 

tehdyistä jälleenvuokrasopimuksista

• Kaupungin asuinpalvelut vastaavat 

asukkaiden palveluun ohjaamisesta 

ja auttaa uusien vuokrasopimusten 

luomisessa

• Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

tuottaa sosiaaliset palvelut 

asiakkaiden kotona asumisessa 

pärjäämiseen

Vahvuudet

+ Toiminnan jatkuvuus

+ Sosiaalipalveluiden ja asumisen 

palveluiden tehokas integraatio

+ Asukkaiden ei tarvitse muuttaa 

nykyisestä kodistaan

+ Kevyempi ratkaisu kuin nykyinen 

malli

+ Kannuste sosiaalipalveluiden 

järjestämiseen

+ Tehokkaampi palvelutuotanto 

keskitetylle joukolle

+ Nykyinen järjestely ja siihen liittyvät 

haasteet loppuvat

+ Yhdenmukainen HVA:n alueiden 

kohtelu

+ Tehokas, integroitu ratkaisu

+ Voi parantaa asukkaiden saamia 

palveluita

+ Selkeä työnjako sosiaalipalveluiden 

ja asumisen palveluiden välille

+ Asukkaiden ei tarvitse muuttaa 

nykyisestä kodistaan

Heikkoudet

- Toiminta on mahdollisesti 

hyvinvointialueen päätoiminnan 

ulkopuolista

- Vaatii luottamusta ja vahvempaa 

yhteistyötä kunnan ja 

hyvinvointialueen välillä

- Palvelun kattavuus heikkenee

- Osa asukkaista joutuu muuttamaan

- Riskit kodittomuuden 

lisääntymiseksi

- Tukiasumisen ja kodittomien 

palveluiden ruuhkautuminen

- Asukkaat menettävät kotinsa

- Mahdollisesti kallis ratkaisu

- Vaatii HVA:n toimia 

asukasvalinnasta

- Ei välttämättä halukkaita tahoja joilta 

ostaa palvelu

- Ei lyhyen aikavälin ratkaisu, vaatii 

hankinnan

- Kaupungilla on jo vapaita vuokra-

asuntoja, jotka ovat käyttämättömiä

- Ei selkeää kunnallista organisaatiota 

asumispalveluiden järjestämiseksi

- Ei kannustetta sosiaalipalveluihin

Yhteenveto

Nykyisen mallin pitäminen 

ennallaan on asukkaiden 

kannalta helpoin ratkaisu

Mallin keventämisessä suuren 

palveluntarpeen asukkaat 

saavat tarvitsemansa tukea

Mallin purkaminen lisännee 

sosiaalipalveluiden kysyntää 

ja kodittomuutta Lahdessa

Palvelun ostaminen on 

tehokas ja integroitu, 

mahdollisesti kallis ratkaisu

Lahden kaupungin vastuulla 

olevassa välivuokrauksessa 

HVA:n ja kunnan yhteistyö on 

keskiössä

NHG:n 

arvio ✓ ✓ ✓

Yhteenveto Liitteet
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Johtopäätökset ratkaisumallista ja etenemisestä
Perustuen 25.5.2022 työkokouksen 

Lähde: 25.5.2022 työkokouksessa käyty keskustelu

Ratkaisumalli

• PHHYKY:n ja Lahden kaupungin yhteinen tahtotila on ensi vaiheessa (2023-25) keventää ja tehostaa nykyistä 

välivuokrausmallia molemmissa asiakasryhmissä (yleinen välivuokraus ja kehitysvammaiset henkilöt) ja 

pidemmällä aikavälillä (2025-30) arvioida mallin tarpeellisuutta ja mahdollisuutta sen hallittuun purkamiseen 

• Välivuokraajan rooli vastuineen siirtyy tässä ratkaisussa 2022/23 vuodenvaihteessa PHHYKY:ltä Päijät-

Hämeen hyvinvointialueelle

Tarkentavat 

huomiot 

ratkaisumalliin

• Välivuokrausmalli tarvitaan nykytilanteessa palveluvalikoimaan, mutta välivuokrattuja asuntoja tarvitaan 

nykyistä vähemmän. Välivuokrausmallin keventäminen vaatii asiakasryhmäkohtaista arviointia – mahdollisuus 

siihen, että jokin määrä välivuokrattuja asuntoja tietyille asiakasryhmille tarvitaan aina valikoimaan, pidetään auki

• Välivuokrausmallin kautta asunnon saavien asukkaiden asiakasprosessia tulee kehittää niin, että polku 

asuntoon ja sieltä eteenpäin itsenäiseen vuokrasuhteeseen toimii sujuvasti – lähtökohtana on, ettei 

välivuokrauksen asunto ole loppuelämän ratkaisu, vaan kyseessä on määräaikainen järjestely asiakkaalle

• Välivuokrausmallista kokonaan luopuminen vaatii vaiheistetun toimintasuunnitelman sekä hyvin 

suunnitellut yhteistyörakenteet ja kumppanuutta asukkaan, kunnan, palveluntuottajan ja vuokranantajan välille –

eri toimijoiden vastuut tulee määritellä konkreettisesti ja työn tulee olla kaikkien osapuolten osalta sitoutunutta

Eteneminen

1. Käydään lähetekeskustelut ratkaisumallista Lahden talojen ja Y-säätiön kanssa sekä mahdollisten muiden 

keskeisten sidosryhmien kanssa kesäkuu-elokuun 2022 aikana

2. Projektoidaan yhteinen jatkoaskellus siten että ratkaisumalli ja siihen siirtymisen askeleet pystytään 

tarkentamaan ja esittelemään työvaliokunnalle syys-lokakuussa 2022

3. Siirretään asian edistäminen projektimuotoisesta yhteistyöstä osaksi pysyvää ja jatkuvaa asumisen 

yhdyspintakehittämistä, kun siihen on valmius

Yhteenveto Liitteet
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Nykyinen välivuokrausmalli tarjoaa asuntoja asukkaille, jotka eivät pääse käsiksi 

kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin Lahdessa
Yhteenveto välivuokrausmallin nykytilasta

Välivuokra-

mallin historia

• Hajautetun tukiasumisen välivuokrausmalli on otettu käyttöön Lahden kaupungin toimesta noin 20 vuotta sitten, jolloin Lahden matalan 

vuokratason asunnoista oli pulaa. Nykytilanteessa kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on suurempaa kuin niiden kysyntä

• Välivuokraajan rooli siirtyi Lahden kaupungilta PHHYKY:n vastuulle vuonna 2017, kun Päijät-Hämeen vapaaehtoinen 

hyvinvointikuntayhtymä perustettiin. PHHYKY toiminut välivuokraajana siitä asti

Asuntokanta ja 

asiakaskunta

• Lahden alueella on 136 hajautettua PHHYKY:n vuokraamaa asuntoa, jotka kuuluvat tämän välivuokrausmallin selvityksen piiriin. Asunnot ovat 

vuokrattu Y-säätiöltä ja Lahden kaupungin omistamasta Lahden talot oy:ltä

• Välivuokrausmallin kautta asunnon saavat henkilöt1, jotka eivät pääse muiden kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen piiriin esimerkiksi 

maksamattomien vuokrarästien takia. Välivuokrausmallin asuntoja tarjotaan myös kehitysvammaisille henkilöille osana kehitysvammaisten 

tuetun asumisen palvelukokonaisuutta

Asiakasprosessi
• Välivuokrauksen ideana on toimia väliaikaisena asumismuotona, jonka aikana taataan mahdollisen asunnottomuuden uhan alla olevalle 

henkilölle itsenäiseen asumiseen tähtäävä koti, jossa sosiaalituen avulla valmistaudutaan suoraan vuokrasuhteeseen siirtymistä

Roolit ja vastuut 

mallissa

• PHHYKY toimii välivuokraajana ja sosiaalipalveluiden tuottajana. Välivuokraajana PHHYKY toimii asunnontarjoajan ja asukkaan välillä tahona, 

joka vastaa toimintaan liittyvistä operatiivisesta toiminnasta ja taloudellisista riskeistä 

• Y-säätiö ja Lahden talot tarjoavat asuntoja vuokrattavaksi ja huolehtivat asuntojen isännöinnistä ja kiinteistöhallinnasta

• Lahden kaupunki kunnan asunto-oloista ja tarjoaa asumisneuvontaa kuntalaisille

Rahavirrat
• Välivuokrausmallissa taloudellisen riskin kantaa välivuokraaja eli PHHYKY. PHHYKY veloittaa osalta vuokralaisiltaan korkeampaa vuokraa 

kuin mitä se maksaa asunnontarjoajille, tämä ei kata kertyviä kuluja. Asukkaan vuokranmaksukyky perustuu usein pääsääntöisesti Kelan 

sosiaaliturvasta

Lainsäädäntö

• Kuntaa ohjaa laki asunto-olojen edistämisestä, jonka mukaan kunnan tulee huolehtia riittävästä ja monipuolisesta asuntokannasta alueellaan

• Hyvinvointialuetta ohjaa sosiaalihuoltolaki sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, johon kuuluu asumispalveluiden 

järjestäminen

1Tähän kuuluvat muun muassa syystä tai toisesta vuokranmaksukyvyttömät, tietyt mielenterveys- tai päihdeongelmaiset, vankilasta vapautuvat, osa jälkihuollon piirissä olevista henkilöistä, muilta osin heikon 

elämänhallinnan omaavat henkilöt

Lähde: Asiantuntijahaastattelut, NHG analyysi LUOTTAMUKSELLINEN 15
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Asunnontarjoaja
Välivuokrausmallin 

asuntojen määrä
Pääkäyttötarkoitus

Y-säätiö 79 Yleinen välivuokraus

M2-kodit / Y-

säätiö
3 Yleinen välivuokraus

Lahden asunnot / 

Lahden 

Palveluasunnot

54

Pääasiassa 

kehitysvammaisten tuettu 

asuminen, mutta myös 

työikäisiä

Yhteensä 136

Selvityksen rajaukset: tarkasteltavalle asiakaskohderyhmälle PHHYKY:n nykyisin 

jälleenvuokraamien asuntojen asunnontarjoajat ovat Y-säätiö ja Lahden asunnot
Vuokratut asunnot jälleenvuokrataan henkilöille, jotka eivät saa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa sekä kehitysvammaisille

Lähde: PHHYKY, Asiantuntijahaastattelut

PHHYKY:n välivuokrausmallin asunnot 12.5.2022

• Tällä hetkellä PHHYKY vuokraa 136 asuntoa, jotka ovat 

tämän selvityksen piirissä 

• Näiden lisäksi on myös muita PHHYKY:n vuokraamia 

asuntoja, joita käytetään asumisyksikköinä ja 

kriisiasuntoina. Näiden yksiköiden vuokrausta tullaan 

jatkamaan, eivätkä ne sisälly tämän selvityksen piiriin

• Y-säätiöltä vuokratut asunnot ovat pääsääntöisesti 

yksittäisiä asuntoja eri taloyhtiöistä. Näistä ainoa poikkeus 

on Kaivokadun kiinteistö, jossa on yhdeksän 

kehitysvammaisten tuettuun asumiseen tarkoitettua yksikköä

• Lahden taloilta vuokratut asunnot ovat käytössä 

pääsääntöisesti kehitysvammaisten tuetussa asumisessa

• PHHYKY on vuokrannut asunnot Y-Säätiöltä pääasiallisesti 

toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin ja 

jälleenvuokrannut asunnot edelleen asukkaille pääasiallisesti 

määräaikaisin vuokrasopimuksin

Selvityksen piiriin kuuluvalla hajautetun tukiasumisen 

välivuokrausmallilla asuntonsa saa kaksi eri 

asiakasryhmää

Henkilöt, jotka eivät pääse kohtuuhintaisen vuokra-asumisen 

piiriin, esimerkiksi selvittämättömien vuokrarästien takia 

→ yleinen välivuokraus
1

Kehitysvammaiset ihmiset 

→ kehitysvammaisten tuettu asuminen
2

LUOTTAMUKSELLINEN 16
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Tavallisella kohtuuhintaisella vuokra-asumisella tarkoitetaan sosiaalisin 

perustein saatua vuokra-asuntoa
Valtaosa sosiaalisesta asumistuotannosta eli kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on ARA-rahoitteista

Lähde: Erityisryhmien investointiavustus, ARA

Henkilö voi saada kohtuuhintaisen vuokra-asunnon erityisen hakemuksen kautta. Tyypillisesti asuntoa haetaan 

taloudellisista syistä, koska vuokrataso on matalampi kuin vapailla markkinoilla. Kohtuuhintaisissa vuokra-asunnoissa voi 

asua tiettyjä erityisryhmiä tietyillä ehdoilla. Yksi ehto on esimerkiksi se, ettei henkilöllä saa olla järjestelemättömiä 

vuokrarästejä. Tavalliseksi kohtuuhintaiseksi vuokra-asumiseksi ei katsota asumista, jossa asuminen on sosiaalipalvelu, vaikka 

se koskisi laajasti katsottuna samoja erityisryhmiä.

Erityisryhmiä ovat 

esimerkiksi: 

• Vammaiset henkilöt

• Asunnottomat

• Pakolaiset

• Opiskelijat

• Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Kohtuuhintaisella vuokra-asumisella 

tarkoitetaan muun muassa:

• Tavallista vuokra-asumista, jossa vuokra on markkinoita alhaisempi esimerkiksi ARA-

rahoituksen vuoksi

• Avohoidossa olevan päihdekuntoutujan asuminen vuokralla omassa kodissa (mutta 

saavat avohoidon palveluita)

• Ikäihmisen asuminen vuokralla esteettömässä seniorikodissa (voivat saada esimerkiksi 

kotihoidon palveluja)

• Lastensuojelun avohuollon asiakasperheitä, jotka asuvat omassa kodissaan vuokralla 

(mutta saavat lastensuojelun avohuollon palveluita) 

Asuntokanta ja asiakaskunta sosiaalisin perustein saaduissa kohtuuhintaisissa vuokra-asunnoissa:

1 2 3 4 Nykytilanteen kuvausYhteenveto Liitteet
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Asunnontarve voi olla kiireellinen esimerkiksi asunnottomuuden vuoksi, 

mutta järjestelemättömät vuokrarästit voivat evätä asunnon saannin

Lähde: ARA:n asukasvalinnan opas

ARA:n asukasvalinnan 

yleiset tavoitteet

”Valtion tukemat vuokra-asunnot on 

osoitettava niitä eniten tarvitseville” –

ARA:n asukasvalintaopas

• Asunto voidaan myöntää Suomen 

kansalaisille tai heihin 

rinnastettaville henkilöille 

(oleskeluluvallinen) 

ruokakuntineen

• Asukasvalinnan perusteiden 

täyttyessä ei luottotiedoissa 

olevien maksuhäiriöiden tule 

olla esteenä asunnon 

saamiselle, jos laiminlyönnit eivät 

ole toistuvia 

1. Asunnontarve (arvioidaan nykyiset asunto-

olo)

2. Varallisuus (kunnat määrittävät enimmäisrajat 

hyväksyttävälle varallisuudelle vuosittain)

3. Tulot (pysyvät ansio- ja pääomatulot kuukautta 

kohden)

Etusijajärjestys määräytyy seuraavien 

indikaattoreiden tasavertaiseen arvioon:

1. Kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat 

hakijat

2. Pienituloisimmat ja vähävaraisimmat hakijat

3. Kuntalaiset (silloin, kun muita hakijoita 

erottavia tekijöitä ei ole)

4. Hakijaruokakunnan erityisolosuhteet (esim. 

liikkumiseste tai elämänhallintaan liittyvä syy)

Asuttamisen etusijajärjestys: Kiireellisyys määräytyy 

seuraavanlaisesti:

1. Asunnoton tai vastaavassa tilanteessa 

oleva hakija

2. Kiireellisessä asunnonnontarpeessa 

oleva hakija (mm. irtisanottu nykyisestä 

asunnostaan, nykyisen sosiaalihuollon 

tukiasuntopaikan tarpeettomuus, perheetön 

ja vailla itsenäistä asuntoa)

3. Asunnontarpeessa oleva hakija (mm. 

nykyiset asumiskustannukset ovat selkeästi 

liian korkeat, työmatka on pitkä ja hankala)

”Valtion tukemien asuntojen saanti ei kuitenkaan ole kohtuullista mikäli hakijalla on järjestelemättömiä 

vuokrarästejä. Jos tällaisen hakijan asuntotilannetta ei saada muuten hoidetuksi, on sosiaaliviranomaisten 

kanssa neuvoteltava jälleenvuokrasopimuksesta tai maksusitoumuksesta. ”

1 2 3 4 Nykytilanteen kuvausYhteenveto Liitteet
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Lahden välivuokrattu tukiasuminen

Selvityksessä olevan välivuokrausmallin kautta asunnon saa sekä 

kehitysvammaisia henkilöitä, että mielenterveys- ja päihdekuntoutujia
PHHYKY toimii nykymallissa asuntojen välivuokraajan roolissa

1Tähän kuuluvat muun muassa syystä tai toisesta vuokranmaksukyvyttömät, tietyt mielenterveys- tai päihdeongelmaiset, vankilasta vapautuvat, osa 

jälkihuollon piirissä olevista henkilöistä, muilta osin heikon elämänhallinnan omaavat henkilöt

Lähde: PHHYKY, asiantuntijahaastattelut
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Asiakkaan tarve itsenäiselle asumiselle

Lahden asumisneuvonta PHHYKY:n asumispalvelut

Asiakas ei saa asuntoa suoralla vuokrasuhteella, kodittomuuden uhka

Yleinen välivuokraus muille kuin kehitysvammaisille1 Kehitysvammaisten henkilöiden tuettu asuminen

Lahden talojen ja Y-säätiön asuntokanta Lahdessa

Asukkaat

PHHYKY tuottaa mahdolliset 

sosiaalipalvelut

Itsenäisen kohtuuhintaisen vuokra-asunnon hakeminen

Uusi koti itsenäisellä vuokrasopimuksella

Itsenäisen vuokrasopimuksen esteiden ratkominen

Ohjataan sosiaalipalveluiden piiriin Palvelutarpeen ja tilanteen arviointi

Neuvontaa asumispalveluista Sosiaalipalveluiden tuki

Sosiaalityön lausunto

Maksusuunnitelma mahdollisista vuokrarästeistä

Asiakas

PHHYKY

Sosiaalipalvelut asumisen tueksi

Yhteistyö

Lahden kaupunki

PHHYKY välivuokraa asunnot

1 2 3 4 Nykytilanteen kuvausYhteenveto Liitteet
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Sidosryhmä Roolit ja vastuut välivuokrausmallissa

Asukkaat

• Asukkaalla on vastuu huolehtia vuokra-asumiseen liittyvistä velvoitteista: Välivuokratuissa asunnoissa asuvat henkilöt eivät saa asuntoa vapailta 

markkinoilta eikä ARA-rahoitetusta asumisesta esimerkiksi järjestelemättömien vuokrarästien seurauksena. Saadakseen asunnon, jonkun tulee toimia 

välivuokraajana ja jälleenvuokrata asunto ko. henkilölle. Välivuokratuissa asunnoissa asukkaan tulee huolehtia vuokranmaksusta, asunnon kunnosta sekä 

taloyhtiön järjestyssääntöjen kunnioittamisesta

• Asukkaan elämäntilanteen parantumisen myötä asukas hakeutuu tavallisiin kohtuuhintaisiin asuntoihin omatoimisesti: Kun asukas pystyy saamaan 

asunnon välivuokrausjärjestelmän ulkopuolelta, tulee asukkaan huolehtia uuden asunnon etsimisestä yhteistyössä kunnan ja sosiaalipalveluiden kanssa. 

Sosiaalipalvelut tukevat henkilön omatoimista hakemista. Uudessa asunnossaan asukkaan tulee huolehtia vuokra-asumiseen liittyvistä velvollisuuksista, 

mahdollisesti sosiaalipalveluiden tukemana

Lahden kaupunki

• Lahden kaupungin tehtävänä on kuntalain mukaan huolehtia alueen asunto-olojen kehittämisestä: Tämä tarkoittaa, että alueella on oltava tarjolla 

esimerkiksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

• Lahden kaupungin tehtävänä on asuntoneuvonta: Kunnan asumispalvelut auttavat asukkaita vuokra-asumiseen liittyvissä haasteissa, sekä asunnon 

löytämisessä. Kunnalla on velvollisuus yhdenmukaiseen kohteluun kaikkia kunnan asukkaita kohtaan. Kuntayhtiö ei voi pitää tyhjillään asuntoja ”varalla”, jos 

asuntoon on kysyntää

PHHYKY

• PHHYKY:n tehtävänä on toimia asuntojen välivuokraajana: Asunnontarjoajalle välivuokraaja takaa, että se huolehtii mahdollisista vuokrarästeistä ja 

asunnon kunnon heikkenemisestä

• PHHYKY tuottaa mahdolliset sosiaalipalvelut välivuokrausmallin asukkaille

• Asukkaan siirtyessä eteenpäin tavallisen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen piiriin, PHHYKY tuottaa mahdolliset sosiaalipalvelut myös sinne: 

Vuokralainen voi tarvita sosiaalipalveluja edelleen välivuokrauksen piiristä poistumisen jälkeen, jotta asuminen uudessa tavallisessa vuokra-asunnossa 

onnistuu. Vuokralainen voi kuitenkin tahtoessaan kieltäytyä sosiaalipalveluista

Asunnontarjoajat: 

Y-säätiö ja Lahden 

talot oy

• Vuokranantajat tuottavat ARA-rahoitettuja, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja: Asuntoja tarjotaan joko suoraan asukkaille tai välivuokrausmallin kautta 

yhteisöille

• Vuokranantajan velvollisuuksiin kuuluu asunnon pitäminen asuttavassa kunnossa: Tähän kuuluu muun muassa kiinteistöhuolto

Asukkailla, Lahden kaupungilla, PHHYKY:llä ja vuokranantajilla on erilaiset 

roolit ja vastuut välivuokrauksen nykymallissa

Lähde: NHG analyysi

1 2 3 4 Nykytilanteen kuvausYhteenveto Liitteet
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Asukkaan vuokranmaksukyky ja –halu sekä asunnon kunnon heikkeneminen 

muodostavat taloudellisen riskin, jota välivuokraaja takaa mallissa
Vuoden 2023 alusta alkaen asetelma muuttuu, kun valtionrahoitteinen hyvinvointialue aloittaa toimintansa

Lähde: NHG analyysi

Toimija

Rooli

Y-säätiö / 

Lahden kodit
Asiakas / asukasPHHYKY

Tarjoaa asunnon

Maksaa vuokran 

asunnosta

Tarjoaa asunnon

Maksaa vuokran 

asunnosta

Tukee kohtuuhintaisten 

asuntojen rakentamista

Valtion ARA-rahoitus Kela

Sosiaaliturva, yleinen 

asumislisä vuokran maksuun

Asunnontarjoaja Välivuokraaja Vuokralainen

Valtio

Rahoittaa hyvinvointialueen 

toiminnan 2023 alkaen

Kunnat

Rahoittaa toiminnan 

2022 loppuun asti

Rahoittaja

Rahavirrat liittyen nykyiseen välivuokrausmalliin

• Asunnontarjoaja toimii rakennuksen 

omistajana, ja huolehtii asunnon 

omistajan vastuista, kuten asunnon 

tavanomaisesta kunnossapidosta ja 

isännöinnin järjestämisestä

• Y-säätiö ja Lahden kodit ovat saaneet 

valtiolta rahoitusta ARA-rahoituksen 

kautta asuntotuotantoon ja asuntojen 

ostamiseen

• ARA-rahoitetuille asunnoille osoitetaan 

tarkka käyttötarkoitus, joten asuntoja 

ei voi aina muuttaa muuhun käyttöön

• Välivuokraaja on tässä mallissa 

taloudellisten riskien takaaja
o Asunnontarjoajalle välivuokraaja takaa, että 

se huolehtii mahdollisista vuokrarästeistä ja 

asunnon kunnon heikkenemisestä

o Vuokralaiselle välivuokraaja tarjoaa 

sosiaalisen tuen asumiseen; tuen tarpeet 

arvioidaan tapauskohtaisesti

• Välivuokraaja veloittaa nykytilanteessa osalta 

vuokralaisiltaan korkeampaa vuokraa kuin mitä 

se maksaa asunnontarjoajille, tämä ei kata 

kertyviä kuluja

• Tulevaisuudessa HVA tulee saamaan 

rahoituksensa suoraan valtiolta lain 

hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) 

mukaan

• Vuokralainen maksaa vuokransa 

välivuokraajalle

• Vuokralaisen tulot tässä tilanteessa 

tulevat pääsääntöisesti sosiaaliturvasta ja 

siihen liittyvistä etuuksista

• Usein tässä mallissa vuokralaisella on 

selvittämättömiä vuokrarästejä, jotka 

estävät vuokralaisen asunnonsaantia 

ilman välivuokrausmallia

1 2 3 4 Nykytilanteen kuvausYhteenveto Liitteet
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PHHYKY ja Lahti ovat yhtä mieltä siitä, että jokin asumisratkaisu 

välivuokrausmallin nykyisille asukkaille on löydettävä
Tilanne 20.5.2022

Lähde: NHG analyysi

Jaetut näkemykset 

tilanteeseen

1. Asunnottomuuden lisääntyminen Lahdessa ei ole haluttu 

kehityssuunta

2. Lahden alueella on oltava jokin asumisratkaisu

henkilöille, jotka ovat tällä hetkellä välivuokrausmallin 

piirissä

3. Välivuokrausmalli nykyisenlaisena ei ole kestävä ratkaisu

4. Asumisen tukeen liittyvien sosiaalipalvelujen 

järjestämisen vastuu kuuluu tällä hetkellä PHHYKY:lle ja 

vuoden 2023 alusta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle

Keskeiset kysymykset, joihin 

ei vielä yhteneväistä näkemystä

➢ Mille taholle kuuluu asumisen järjestämisvastuu –

kunnalle, hyvinvointialueelle, molemmille vai ei 

kummallekaan?

➢ Onko nykyinen välivuokrausmallin asuminen tuettua 

asumista vai jotain muuta tavallisen kohtuuhintaisen 

vuokra-asumisen muotoa?

➢ Mikä on eri toimijoiden roolit ja vastuut asumispalveluihin 

liittyen? Kenen kuuluisi kantaa taloudellinen vastuu?

➢ Kuinka hyvinvointialuemaailman lakeja tulisi tulkita?

➢ Millä prosesseilla asukkaat ohjautuvat eteenpäin pois 

välivuokrauksen asunnoista tavallisen kohtuuhintaisen vuokra-

asumisen piiriin? Liittyy keskeisesti esim. asukkaiden 

asunnontarpeen muuttumisen seurantaan ja siihen reagointiin

1 2 3 4 Nykytilanteen kuvausYhteenveto Liitteet
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Kehitysvammaisten välivuokrattu tuettu asuminen: toimii mallina hyvin, eikä 

siihen liity samanlaisia epäselvyyksiä tai riskejä kuin yleiseen välivuokraukseen
Yhteenveto havainnoista koskien kehitysvammaisten henkilöiden välivuokrattua tuettua asumista

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Havainnot välivuokrausmalliin liittyen Vaikutukset

Lain-

säädäntö

1. Kehitysvammaisille henkilöille suunnatut tuetun asumisen palvelut ovat 

sosiaalipalveluita ja kuuluvat tämän erikoisryhmän laissa säädettäviin palveluihin

2. Vammaispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta 

hyvinvointialueille

Lainsäädännöllisesti on yksiselitteistä, 

että vastuu kehitysvammaisten 

henkilöiden sosiaalipalveluista kuuluu 

hyvinvointialueelle

Rahavirrat

1. Kehitysvammaisten henkilöiden tuettuun asumiseen ei liity samanlaista taloudellista 

riskiä vuokranmaksusta kuin yleisessä välivuokrauksessa, sillä heille on usein määrätty 

taloudenhoitaja, joka hoitaa vuokranmaksun

2. Kehitysvammaisilla henkilöillä ei tyypillisesti ole maksuhäiriömerkintöjä tai riskiä 

asunnon kunnon epätavalliseen heikkenemiseen kuin muilla välivuokrausmallin 

asiakkailla

Taloudelliset riskit asuntojen 

jälleenvuokraamiseen 

kehitysvammaisille asiakkaille ovat 

pienet

Asiakas-

prosessi, 

roolit ja 

vastuut

1. Keskeiset haasteet kehitysvammaisten henkilöiden välivuokrausprosessissa liittyvät 

käytäntöön, jolla asiakas saataisiin suoran vuokrasuhteen piiriin

2. Tällä hetkellä ei ole selkeää prosessia sille, miten nykyinen välivuokrausmallin 

vuokrasopimus muunnettaisiin suoraan vuokrasuhteeseen, vaikka asiakkaan 

edellytykset huolehtia vuokralaisen velvoitteista olisivatkin moitteettomat

3. Kehitysvammaisten henkilöiden asunnot ovat vuokrattu keskeisiltä sijainneilta, lähelle 

kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen verkostoa ja yksikköjä

Vammaisten henkilöiden 

välivuokrausmallin keskeinen 

kehityskohta liittyy siihen, miten 

välivuokrausmallin vuokrasopimus 

muunnetaan suoraksi 

vuokrasopimukseksi asunnontarjoajan 

ja asukkaan välille
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Yleinen välivuokraus: Lainsäädäntö ei anna selkeää vastausta tilanteeseen ja 

asiakasprosessi itsenäiseen vuokra-asumiseen vaatii kehitystä
Yhteenveto havainnoista koskien yleistä välivuokrausta

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Havainnot välivuokrausmalliin liittyen Vaikutukset

Lain-

säädäntö

1. Lainsäädännöllisesti on epäselvää, kuuluvatko nykyisen välivuokrausmallin vastuut kunnalle vai 

hyvinvointialueelle

2. Valtakunnallisesti lain tulkinnassa on eroja: STM ei näe välivuokrauksen olevan yksiselitteisesti HVA:n 

vastuulla ja YM ei näe välivuokrauksen kuuluvan kunnan tehtäviin asunto-olojen edistämiseksi

3. Jos välivuokraus nähdään tuetun asumisen palveluna, niin silloin järjestämisvastuu kuuluu 

yksiselitteisesti hyvinvointialueelle

4. Hyvinvointialueen rahoitus kattaa lakisääteisesti määriteltyjen tehtävien hoitamisen

Lainsäädännöllisesti ei ole 

yksiselitteistä ratkaisua sille, kenen 

vastuulle Lahden välivuokrausmalli 

kuuluu vuoden 2023 alussa

Rahavirrat

1. Nykyisille välivuokrausmallin asiakkaille ei ole velvoitetta tarjota tavallista kohtuuhintaista vuokra-asuntoa 

taloudellisten riskien takia 

2. Välivuokrausmallissa taloudellista riskiä voidaan siirtää joissain tilanteessa asiakkaalle

3. Tavallisessa kohtuuhintaisessa vuokra-asumisessa taloudellisen riskin kantavat välillisesti muut 

vuokralaiset

4. Sosiaalipalveluiden avulla voidaan pienentää asumiseen liittyvää taloudellista riskiä

Välivuokraukseen liittyy taloudellisia 

riskejä, joiden kantaminen ei ole 

toivottavaa niin hyvinvointialueelle 

kuin kunnallekaan

Asiakas-

prosessi, 

roolit ja 

vastuut

1. Hyvinvointialueen velvollisuuksiin kuuluu järjestää sosiaalipalvelut asumisen tueksi riippumatta 

asiakkaan asumismuodosta

2. Nykyiseen malliin liittyy epäselvyyksiä siihen, miten välivuokrausmallin asunnoista päästään joko 

sosiaalisen tai vapaarahoitteisen asumisen piiriin

3. Jos nykyinen malli puretaan vuoden 2023 alussa, paine muihin asumispalveluihin ja kriisiasumiseen 

lisääntyy sekä todennäköisesti asunnottomuus lisääntyy

4. Lahden kaupungilla on tällä hetkellä vuokra-asuntoja tyhjillään, joihin välivuokrausjärjestelmässä olevia 

henkilöitä voitaisiin asuttaa, joten kaupungilla ei ole tarvetta ottaa Y-Säätiöltä vuokrattuja asuntoja omaan 

asuntokantaansa. Kaupunki suhtautuu myös varauksella kaikkien välivuokrausmallin asiakkaiden 

siirtämistä kaupungin vuokra-asuntoihin.

5. Jos nykyinen malli puretaan, nykyiset välivuokrausjärjestelmän asunnot muutetaan todennäköisesti 

muuhun käyttöön, tai myydään asunnontarjoajan toimesta

Tällä hetkellä mallin asiakasprosessin 

toimivuus on epävarmaa, eikä selkeää 

polkua itsenäiseen vuokra-asumiseen 

ole. Mallin hallitsematon 

purkautuminen saattaa lisätä 

asunnottomuutta Lahdessa.
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Lainsäädännöllisesti ei ole yksiselitteistä ratkaisua sille, kenen vastuulle Lahden 

välivuokrausmalli kuuluu vuoden 2023 alussa
Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta ja Lahden kaupunkia ohjaavat eri lait

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Havainto Kuvaus Vaikutukset

1. Lainsäädännöllisesti on epäselvää, kuuluvatko 

nykyisen välivuokrausmallin vastuut kunnalle 

vai hyvinvointialueelle

• Hyvinvointialuetta ohjaavat laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä sekä sosiaalihuoltolaki. Kuntaa ohjaa laki asunto-

olojen kehittämisestä

➢ Lait eivät ole kaikilta osin yksiselitteisiä 

välivuokrausmallin osalta

2. Ministeriöt tulkitsevat lakia eri tavoin eikä 

valtakunnallisesti ole yhtenäistä tulkintaa 

tilanteesta

• Asumisen järjestämiseen liittyvät lait eivät kaikilta osin ole 

yksiselitteisiä edes ministeriöiden tasolla ja asia on noussut 

yleiseen keskusteluun yhä useammin

➢ Ministeriöiden suunnalta ei saa valtakunnallista 

ohjenuoraa lakien tulkintaan ja siten 

hyvinvointialueen ja kunnan väliseen työnjakoon 

kaikkien asumiseen liittyvien palvelujen suhteen

3. Jos välivuokraus nähdään tuetun asumisen 

palveluna, niin silloin järjestämisvastuu kuuluu 

yksiselitteisesti hyvinvointialueelle

• Osapuolten välillä on keskustelua siitä, onko nykyinen 

välivuokrausmalli tuettua asumista vai jotain muuta tavallisen 

kohtuuhintaisen vuokra-asumisen muotoa. Asukkaiden välillä on 

eroja; osa asiakkaista tulee toimeen käynnillä kerran kuukaudessa, 

jolloin ei voida puhua tuetusta asumisesta

➢ Asiakkaiden tilanteet pitäisi arvioida 

tapauskohtaisesti

4. Hyvinvointialueen rahoitus kattaa lakisääteisesti 

määriteltyjen tehtävien hoitamisen

• Hyvinvointialueen toiminta rahoitetaan valtionrahoitteisesti ja se 

kattaa sellaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisen, jotka 

ovat merkitty lakiin

➢ Mikäli välivuokrausmallin asuminen luetaan 

tukiasumiseksi, näkyy se hyvinvointialueen 

rahoituksessa

Hyvinvointialue
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä Sosiaalihuoltolaki, josta 

keskeiset pykälät 14 § ja 21 §

14 § Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut: Hyvinvointialueen 

sosiaalipalveluina on järjestettävä mm. sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista 

kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asumispalveluja ja laitospalveluja.

21 § Asumispalvelut: Asumismuodot voivat olla tuettua asumista, tilapäistä 

asumista tai palveluasumista. ”Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka 

erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa 

järjestämisessä”

Kunta

Laki asunto-olojen kehittämisestä (919/1985)

”Kunnan tulee kehittää asunto-oloja alueellaan siten, että sellaiselle asunnottomaksi 

joutuneelle kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia kykene 

asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan järjestää kohtuulliset asumisolot” 

”Kohtuullisen asumistason turvaamiseksi on luotava riittävä ja eri asumismuotoihin 

kohdistuvaa tarvetta ja kysyntää vastaava asuntokanta…”

1 2 3 4 Keskeiset havainnotYhteenveto Liitteet
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Haaste nykyiseen malliin liittyy siihen, kuka kantaa välivuokraukseen liittyvän 

taloudellisen riskin – tällä hetkellä riskin kantaa yksin PHHYKY
Tavallisessa kohtuuhintaisessa vuokra-asumisessa taloudellisen riskin kantaa välillisesti muut vähävaraiset vuokralaiset

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Taloudellisia riskejä ovat mm:

1. Vuokralaisen maksukykyyn ja -

haluun liittyvät riskit

2. Vuokralaisesta johtuva asunnon 

kunnon heikkeneminen

3. Asunnon korjaukseen ja huoltoon 

liittyvät riskit (esim. tupakointi 

asunnon sisällä)

PHHYKY kantaa taloudellisen riskin, sillä se 

vuokraa asuntoa asunnontarjoajalta

Vuokranantaja kantaa taloudellisen riskin

Lahden 

välivuokrausmalli

Kohtuuhintainen 

vuokra-asuminen 

(ARA-rahoitettu)

Vuokranantaja kantaa taloudellisen riskin

Yksityinen vuokra-

asunto

Välillisesti riskin kantaa muut vuokralaiset

PHHYKY velottaa vuokralaiselta korkeampaa 

vuokraa kuin mitä asunnontarjoajalle maksetaan

Erilaisiin vuokra-asumismuotoihin liittyvät taloudelliset riskit vuokranantajille

Havainnot Kuvaus Vaikutukset

1. Nykyisille välivuokrausmallin 

asiakkaille ei ole velvoitetta 

tarjota tavallista kohtuuhintaista 

vuokra-asuntoa taloudellisten 

riskien takia 

• Välivuokrausmallissa olevilla asiakkailla on vuokrarästejä ja muita haasteita, jotka 

vaikeuttavat heidän kykyä ja halua suoriutua normaaleista vuokralaisen 

velvoitteista.

• Maksamattomat vuokrarästit ovat peruste ARA-rahoitetun kohtuuhintaisen 

vuokra-asunnon hakemuksen hylkäykselle.

➢ Asukkaat tarvitsevat asumisen palveluita siksi ajaksi, 

kunnes saavat järjesteltyä tavallisen kohtuuhintaisen 

vuokra-asumisen esteitä

2. Välivuokrausmallissa 

taloudellista riskiä voidaan siirtää 

joissain tilanteessa asiakkaalle

• Välivuokraaja veloittaa nykytilanteessa osalta vuokralaisiltaan korkeampaa 

vuokraa kuin mitä se maksaa asunnontarjoajille, tämä ei kuitenkaan kata kertyviä 

kuluja

➢ Välivuokraaja pystyy ottamaan huomioon taloudellista 

riskiä vuokratasossaan joissain tapauksissa, mikä ei 

ole mahdollista tavallisessa kohtuuhintaisessa vuokra-

asumisessa

3. Tavallisessa kohtuuhintaisessa 

vuokra-asumisessa taloudellisen 

riskin kantavat välillisesti muut 

vuokralaiset

• Jos nykyiset välivuokramallissa asuvat asukkaat siirrettäisiin tavallisiin 

kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin, taloudelliset riskit kerrostuisivat välillisesti 

muille vähävaraisille vuokralaisille vuokrataloyhtiössä, sillä näissä vuokra-

asunnoissa kaikille asunnoille määritellään sama vuokrataso

➢ Jos tavalliseen kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen 

muuttaa henkilöitä, joiden asuminen on taloudellinen 

riski vuokranantajille, vuokratasot ko. asunnoissa voi 

nousta

4. Sosiaalipalveluiden avulla 

voidaan pienentää asumiseen 

liittyvää taloudellista riskiä

• Sosiaalipalveluilla voidaan auttaa välivuokrauksen asiakkaita hoitamaan 

vuokralaisen velvollisuuksista, kuten asunnon kunnon ylläpidosta

• Sosiaalisilla palveluilla voidaan pienentää välivuokraukseen liittyviä taloudellisia 

riskejä palvelusuunnitelmilla ja itsenäistä asumista tukemalla

➢ Sosiaalipalveluiden ja asumisen yhteistyö ja 

kommunikaatio välivuokraustilanteessa on tärkeää, 

jotta mahdollisiin haasteisiin voidaan vastata 

mahdollisimman nopeasti ja ennaltaehkäisevästi

1 2 3 4 Keskeiset havainnotYhteenveto Liitteet
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Nykyisen välivuokrausmallin toimivuutta väliaikaisen asumisen muotona haittaa 

asukkaiden heikko siirtymä kohti itsenäistä vuokra-asumista
Mallin hallitsematon purkaminen tullee rasittamaan asumispalveluita ja lisäämään kodittomuutta Lahdessa

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Havainto Kuvaus Vaikutukset

1. Hyvinvointialueen velvollisuuksiin 

kuuluu järjestää sosiaalipalvelut 

asumisen tueksi riippumatta 

asiakkaan asumismuodosta

• Hyvinvointialueen rooli tulevaisuudessa on vähintään 

sosiaalipalveluiden järjestäjän rooli

• Asumisen ja sosiaalipalveluiden on hyvä olla tiiviissä yhteistyössä 

toistensa kanssa riippumatta järjestetäänkö ne samassa talossa 

vai useamman toimijan yhteistyönä

➢ Asumisen ja palveluiden vahva integraatio tukee sitä, että HVA:lla 

olisi vahva rooli välivuokrauksessa myös tulevaisuudessa

➢ Tietosuojasyistä, jos asunto ja palvelut ovat erotettu toisistaan, ei 

vuokranantaja ja sosiaalityöntekijä voi jakaa tietojaan asiakkaasta

2. Nykyiseen malliin liittyy 

epäselvyyksiä siihen, miten 

välivuokrausmallin asunnoista 

päästään joko sosiaalisen tai 

vapaarahoitteisen asumisen piiriin

• Välivuokrausmallin yksi vahvuuksia on sen joustavuus, mutta 

tämä joustavuus ei toteudu tällä hetkellä optimaalisesti

• Tällä hetkellä ei ole selkeää prosessia siihen, miten 

välivuokratussa asunnossa asuva asiakas pääsee itsenäisen 

vuokra-asumisen piiriin joko niin, että vuokrasopimus asukkaan ja 

PHHYKY:n väliltä siirtyy suoraan vuokraukseen vuokranantajan ja 

asukkaan välille tai että asukas muuttaa uuteen vuokra-asuntoon

➢ Nykyiseen malliin liittyvää ulosvirtausprosessia tulee kehittää, 

jotta välivuokraus toimisi vahvasti väliaikaisena asumismuotona

➢ Nykyisen mallin haasteena on myös asiakkaiden liikkuminen 

”taaksepäin”, eli itsenäisestä vuokra-asumisesta takaisin 

välivuokrattuun asuntoon, tai välivuokratusta asunnosta 

keskitettyyn laitosasumiseen

3. Jos nykyinen malli puretaan vuoden 

2023 alussa, paine muihin 

asumispalveluihin ja kriisiasumiseen 

lisääntyy sekä todennäköisesti 

asunnottomuus lisääntyy

• Asunnottomuus on noussut Lahdessa viime vuosina ja nykyisen 

välivuokrausmallin hallitsematon purku todennäköisesti lisäisi 

asunnottomuutta alueella

• Välivuokrausmallin purku lisää myös muiden asumis- ja 

sosiaalipalveluiden käyttöä ja voi ruuhkauttaa palveluita

➢ Välivuokrauksen asiakaskunta ei ole vähentynyt, eikä tule 

poistumaan, vaikka malli purettaisiinkin

➢ Mallia purettaessa tulisi keskittyä hallittuun purkamiseen ja 

yksilökohtaiseen tilanteen arviointiin ja ratkaisuun, jotta vältytään 

asunnottomuuden kasvun riskiltä

4. Lahden kaupungin alueella on hyvä 

vuokra-asuntotilanne ja kaupungilla 

on asuntoja vapaana

• Välivuokrausmalli perustettiin noin 20 vuotta sitten, kun Lahdessa 

oli selkeä pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista

➢ Lahdessa on vuokra-asuntoja tarjolla runsaasti, mutta 

välivuokrausmallin asiakkaat eivät pääse vuokra-asuntoihin

5. Jos nykyinen malli puretaan, nykyiset 

välivuokrausjärjestelmän asunnot 

muutetaan todennäköisesti muuhun 

käyttöön, tai myydään 

asunnontarjoajan toimesta

• Asunnontarjoajat, kuten Y-säätiö ovat ilmoittaneet, että heillä ei 

ole kapasiteettia tai riskinsietokykyä ottaa kaikkia nykyisiä 

välivuokrattuja asuntoja suoriin vuokrasopimuksiin

➢ Nykyinen välivuokramalli purettaessa pienentäisi kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen määrää Lahdessa

➢ Asunnontarjoajat eivät pysty ottamaan koko välivuokrauksen 

asiakasmäärää oman toimintansa puitteissa
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Asumisen ja sen palvelujen järjestäminen keskusteluttaa myös muilla alueilla, 

ratkaisuja välivuokramallin tilalle ja yleisesti asunnottomuuden ehkäisyyn etsitään

Lähde: Alueiden asiantuntijahaastattelut

Yhteenveto aluevertailun tuloksista

Haastatellut toimijat Keskeiset havainnot haastatteluista

ESSOTE

ESSOTE:lla on käytössä välivuokrausmalli, mutta vain alle 10 asukkaalle. Vuokraussopimus on asukkaan kanssa aina määräaikainen 

ja  samaan aikaan sekä henkilö- että asuntokohtainen. Malli toimii haastateltavien mukaan hyvin

• Saadakseen välivuokrauksen asunnon, asukkaan tulee sitoutua mm. välitystilinhoitoon, tiukkaan sosiaaliohjaukseen sekä 

maksusuunnitelmaan aikaisempien vuokrarästien hoitoon. Kun vuokrarästit on hoidettu ja elämäntilanne parantunut, asukas ohjautuu 

tavallisen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen piiriin

Tampereen 

kaupunki

Tampereen kaupunki rakentaa sosiaalisen vuokra-asumisen prosessia, joka perustuu kumppanuuteen asukkaan, kaupungin, HVA:n 

ja vuokranantajan välillä. Kumppanuusmallin perusideana on löytää asumisen eri toimijoiden välille sellainen vastuunjako ja ennen 

kaikkea luottamussuhde, ettei vuokranantaja jää yksin ongelmatilanteessa.

• Erityisesti MiePä-kuntoutujien asuttamisen osalta toimijoiden tulee yhteistyöllä varmistaa, että itsenäinen suorassa vuokrasuhteessa 

asuminen onnistuu ja taloudellinen riski kannetaan sopivissa määrin yhdessä

• Tampereen alueella on myös välivuokrausmallin asuntoja, mutta mallin laajentaminen ei ole tässä kohtaa suunnitteilla. Lähtökohtana 

on, että uudet potentiaaliset välivuokrausmallin asukkaat ohjautuisivat sosiaalisen vuokra-asumisen prosessiin välivuokrausmallin sijaan. 

Tässä tärkeää eritellä eri asiakasryhmien erityispiirteet

Kymsote

Kymsotessa pohditaan samoja kysymyksiä kuin Päijät-Hämeessä – kuntien kanssa on käyty keskustelua asumispalvelujen 

järjestämiseen ja vastuujakoon liittyen, ratkaisuja ei vielä ole

• Kymsotessa asumispalvelujen järjestämisen ja vastuujaon selkeyttäminen kunnan ja tulevan HVA:n välillä on ajankohtainen

• Myös asunnottomuuden ehkäisy yleisesti on ollut Kymsotessa pöydällä. Kouvolassa tehtiin puolen vuoden mittainen päihteettömän 

ensisuojatoiminnan kokeilu yhteistyössä A-klinikan kanssa, mutta palveluun hakeutui vain yksi asiakas. Nyt keskustellaan kokeilusta, jossa 

MiePä-kuntoutujalle perustarjontaan verrattuna siisti asunto; ajatuksena on, että siisti asunto motivoi asukasta pitämään asunnosta huolta ja 

siten vähentää käyttöriskiä

Yhteenveto aluevertailun havainnoista:
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ESSOTE:lla on käytössä välivuokrausmalli, mutta vain hyvin pienelle määrälle 

asiakkaita – malli toimii haastateltavien mukaan hyvin

Lähde: ESSOTE:n asiantuntijahaastattelu

Vuokraussopimus on asiakkaan kanssa aina määräaikainen ja samaan aikaan sekä henkilö- että asuntokohtainen

Nykytilanne välivuokauksessa Hyvinvointialueelle siirryttäessä

Onko välivuokrausmalli käytössä? Kyllä • Välivuokraajan rooli siirtyy

nykysuunnitelman mukaan ESSOTE:lta Etelä-

Savon hyvinvointialueelle

• Tähän taustasyyksi mainittiin mm. se, että 

välivuokraus tulee halvemmaksi kuin se, että 

asiakkaat päätyvät lopulta hyvinvointialueelle 

raskaimpien palvelujen piiriin asunnottomaksi 

jäädessään ja ongelmien kasautuessa

• Tavoitteena on, että välivuokrauksesta 

päästäisiin eroon kokonaan 

tulevaisuudessa, kun palveluntarpeen 

lisääntyminen pystytään katkaisemaan

• Perusperiaatteena on henkilön omatoimisen 

asunnonhaun tukeminen. Asunnottomuutta 

esiintyy eikä ketään voida pakottaa 

sitoutumaan esim. välitystilinhoitoon

Välivuokraaja nykytilanteessa ESSOTE

Asuntokanta ja asiakasprofiili

• Alle 10 välivuokrauksen asukasta/asuntoa

• Henkilöt, jotka eivät voi saada asuntoa tavallisista kohtuu-

hintaisista vuokra-asunnoista esimerkiksi järjestelemättömien 

vuokrarästien seurauksena, kaikki MiePä asiakkaita

Välivuokrauksen malli

• ESSOTE:lla on sopimus paikallisen kiinteistöosakeyhtiön kanssa 

tapauskohtaiseen asuntojen välivuokraukseen. Ei kiinteää 

asuntokantaa

• Vuokrasopimukset ovat samaan aikaan sekä henkilö- että 

asuntokohtaisia. Vuokrasopimus tehdään määräajaksi

Taloudellisen riskin hallitseminen

• Saadakseen välivuokrauksen asunnon, asukkaan tulee sitoutua 

mm. välitystilinhoitoon, tiukkaan sosiaaliohjaukseen sekä 

maksusuunnitelmaan aikaisempien vuokrarästien hoitoon

• Kun vuokrarästit on hoidettu ja elämäntilanne parantunut, asukas 

ohjautuu tavallisen kohtuuhintaisen vuokra-asumisen piiriin

Muut MiePä asumispalvelut; 
tuettu asuminen, palveluasuminen, 

tehostettu palveluasuminen

• Kaikki muut MiePä asumispalvelut ovat Etelä-Savon 

hyvinvointialueella yksityiseltä ostopalveluina

• Käytössä suunnitelmallinen määräaikainen välivuokrausmalli. Mallin koetaan toimivan hyvin; väliv.rooli siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle

• Lainsäädännön tulkinta välivuokra-asumisen järjestämisestä ei ole ESSOTE:ssa haastateltavien mukaan noussut keskusteluun vaan tilanne kuvaillaan selkeäksi

• Tavoitteena on päästä välivuokrauksen tarpeesta kokonaan eroon tulevaisuudessa
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Tampereen kaupunki rakentaa sosiaalisen vuokra-asumisen prosessia, joka 

perustuu kumppanuuteen asukkaan, kaupungin, HVA:n ja vuokranantajan välillä

Lähde: Tampereen kaupungin asiantuntijahaastattelu

Tampereella on myös välivuokrausta, mutta sitä ei haluta enää laajentaa vaan panostaa sosiaaliseen vuokra-asumiseen

Tampereen kaupungilla on viritteillä kumppanuusmalliin 

perustuva sosiaalisen vuokra-asumisen prosessi. Kumppaneina 

asumisessa ovat asukas, vuokranantaja, kaupunki ja asumisen 

sosiaalipalvelujen tuottaja (tuleva hyvinvointialue)

• Kumppanuusmallin perusideana on löytää asumisen eri toimijoiden 

välille sellainen vastuunjako ja ennen kaikkea luottamussuhde, ettei 

vuokranantaja jää yksin ongelmatilanteessa. Erityisesti MiePä-

kuntoutujien asuttamisen osalta toimijoiden tulee yhteistyöllä varmistaa, 

että itsenäinen suorassa vuokrasuhteessa asuminen onnistuu ja 

taloudellinen riski kannetaan sopivissa määrin yhdessä

• Tampereen alueella on myös välivuokrattuja asuntoja, mutta niiden 

laajentaminen ei ole tässä kohtaa suunnitteilla. Lähtökohtana on, että 

uudet potentiaaliset välivuokrausmallin asukkaat ohjautuisivat 

sosiaalisen vuokra-asumisen prosessiin välivuokrausmallin sijaan. Tässä 

tärkeää eritellä eri asiakasryhmien erityispiirteet

• Haastateltavien mukaan on tärkeää, että portaat ns. molempiin suuntiin 

eli tukiasumisesta normaaliin asumiseen ja normaalista tukiasumiseen 

toimivat

• Tampereella on laskettu, että asunnottomuus ja tukiasuminen tulevat 

kalliimmaksi, kuin välivuokrausmallin ja sosiaalisen vuokra-

asumismallin asuminen

Toimija
Asukkaaksi 

tuleminen
Asuminen

Asumisen 

ongelmat

Talous-

vastuut

Muuta 

huomioitavaa

Kaupunki

Vuokranantaja 

Asumisen 

sosiaali-

palvelujen 

tuottaja

Asiakas / Asukas 

Kumppanuusmallia varten Tampereella vastuunjakoa on hahmoteltu 

taulukkoon (alkuperäisestä yksinkertaistettu versio havainnollistukseksi):

Yksinkertaistettu versio 

yhdentyyppisestä hahmottelusta 

asumisen eri toimijoiden 

vastuunjakotaulukosta, jonka 

pohjalta keskustelua 

kumppanuusmallista on käyty
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Kymsotessa pohditaan samoja kysymyksiä kuin Päijät-

Hämeessä, eikä ratkaisua vielä ole 

• Kymsotessa asumispalvelujen järjestämisen ja vastuujaon 

selkeyttäminen kunnan ja tulevan HVA:n välillä on ajankohtainen

• Keskusteluja on käyty alueen kuntien kanssa asumispalvelujen 

järjestämiseen ja vastuujakoon liittyen. Kymsoten perusajatuksena 

on, että asuminen ja palvelut eriytetään. Kymsote toimii 

palveluntuottajana ja kunnat järjestävät asumisen. Asian suhteen ei 

kuitenkaan ole vielä päästy kovin pitkälle ja siten keskustelut asian 

tiivoilta jatkuvat

Kymsotessa pohditaan samoja kysymyksiä kuin Päijät-Hämeessä –kuntien kanssa 

on käyty keskustelua asumispalvelujen järjestämiseen ja vastuujakoon liittyen

Lähde: Kymsoten asiantuntijahaastattelu

Asunnottomuuden ehkäisyyn on tehty erinäisiä kokeiluja, kuten toukokuussa päätökseen tuleva ensisuojakokeilu

Toteutettu Kouvolan ensisuojatoiminnan kokeilu yhteistyössä A-klinikan kanssa

• Kouvolassa tehtiin puolen vuoden mittainen päihteettömän ensisuojatoiminnan kokeilu yhteistyössä A-klinikan kanssa

• Palveluun hakeutui kuitenkin vain yksi asiakas

• Kokeilu kesti kuusi kuukautta; 12/2021 – 05/2022

Keskusteltu Kokeilu, jossa MiePä-kuntoutujalle tarjotaan perustarjontaan verrattuna siisti asunto

• Keskusteluissa on parhaillaan kokeilu, jossa MiePä-kuntoutujalle tarjotaan perustarjontaan verrattuna siisti asunto. Ajatuksena on, että siisti asunto motivoi asukasta 

pitämään asunnosta huolta ja siten vähentää käyttöriskiä

• Kokeilu ei ole vielä alkanut

Asunnottomuuden ehkäisy on yleisesti ottaen ollut Kymsotessa pöydällä 

ja sen myötä tehdään kokeiluja

• Esimerkkeinä kokeiluista mainittiin toteutettu Kouvolan ensisuojakokeilun ja 

keskusteluissa parhaillaan oleva kokeilu, jossa MiePä-kuntoutujalle tarjotaan 

perustarjontaan verrattuna siisti asunto
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Ratkaisuvaihtoehdoista päädyttiin ensi vaiheessa nykymallin keventämiseen ja 

pidemmällä aikavälillä 2025-30 välivuokrausmallin hallitun purkamisen arviointiin
Yhteenveto ratkaisuvaihtoehdoista

Välivuokrausmalli 

säilyy ennallaan

Välivuokrausmallia 

kevennetään ja 

tehostetaan

Välivuokrausmalli 

puretaan hallitusti

Palvelu ostetaan 

kolmannelta osapuolelta

Lahden kaupunki 

järjestää välivuokrauksen

Väli-

vuokraaja
HYKY / HVA HYKY / HVA Ei välivuokraajaa Kolmas osapuoli

Lahden kaupunki / Lahden 

talot

Kuvaus

• Nykyinen välivuokrausmalli 

säilytetään ennallaan niin, että 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

jatkaa välivuokrausta nykyisellä 

mallilla

• On epäselvää, tulisiko HV-alueen 

tarjota vastaavaa palvelua muille 

alueen kunnille, jos se tarjoaa sitä 

Lahdessa

• Nykyisen välivuokrausmallin piirissä 

olevista henkilöistä raskaimman 

palveluntarpeen omaavat henkilöt 

pidetään HVA:n vuokraamissa 

asunnoissa, ja palvelussa keskitetään 

vahvemmin sosiaalituen palveluita ko. 

asiakkaille

• Muille asukkaille tarjotaan koti Lahden 

kaupungin tai muiden yhteisöjen 

vuokra-asunnoista, joille PHHYKY 

vastaa mahdollisista sosiaalisista 

palveluista

• Nykyiset välivuokrauksen sopimukset 

puretaan ja ratkaisun piirissä oleville 

asiakkaille tarjotaan uudet kodit 

Lahden kaupungin vuokra-asunnoista 

niille, jotka täyttävät vaatimukset

• Nykyisen mallin asiakkaille tehdään 

yksilökohtainen tilanteen arviointi ja 

tarkoituksenmukainen sijoitus 

sopivaan asumismuotoon

• Aikajänne, jolla malli puretaan 

vaikuttaa mahdollisiin purusta 

syntyviin haasteisiin

• Lahden kaupunki ja PHHYKY 

ostavat välivuokrauksen 

kolmannelta osapuolelta

• Kolmas osapuoli hoitaa asukkaille 

sekä asunnon että siihen liittyvät 

sosiaalipalvelut

• PHHYKY ja Lahden kaupunki 

sopivat yhdessä palvelun 

kustannusten hoitamisesta

• Haastattelujen mukaan Y-säätiö olisi 

mahdollisesti kiinnostunut asuntojen 

myymisestä, jos nykyinen 

välivuokrausjärjestely lopetetaan

• Lahden kaupunki ottaa haltuun 

PHHYKY:n tällä hetkellä omaavat 

vuokrasopimukset vuokratuista 

rakennuksista ja asiakkaiden kanssa 

tehdyistä jälleenvuokrasopimuksista

• Kaupungin asuinpalvelut vastaavat 

asukkaiden palveluun ohjaamisesta 

ja auttaa uusien vuokrasopimusten 

luomisessa

• Päijät-Hämeen hyvinvointialue 

tuottaa sosiaaliset palvelut 

asiakkaiden kotona asumisessa 

pärjäämiseen

Vahvuudet

+ Toiminnan jatkuvuus

+ Sosiaalipalveluiden ja asumisen 

palveluiden tehokas integraatio

+ Asukkaiden ei tarvitse muuttaa 

nykyisestä kodistaan

+ Kevyempi ratkaisu kuin nykyinen 

malli

+ Kannuste sosiaalipalveluiden 

järjestämiseen

+ Tehokkaampi palvelutuotanto 

keskitetylle joukolle

+ Nykyinen järjestely ja siihen liittyvät 

haasteet loppuvat

+ Yhdenmukainen HVA:n alueiden 

kohtelu

+ Tehokas, integroitu ratkaisu

+ Voi parantaa asukkaiden saamia 

palveluita

+ Selkeä työnjako sosiaalipalveluiden 

ja asumisen palveluiden välille

+ Asukkaiden ei tarvitse muuttaa 

nykyisestä kodistaan

Heikkoudet

- Toiminta on mahdollisesti 

hyvinvointialueen päätoiminnan 

ulkopuolista

- Vaatii luottamusta ja vahvempaa 

yhteistyötä kunnan ja 

hyvinvointialueen välillä

- Palvelun kattavuus heikkenee

- Osa asukkaista joutuu muuttamaan

- Riskit kodittomuuden 

lisääntymiseksi

- Tukiasumisen ja kodittomien 

palveluiden ruuhkautuminen

- Asukkaat menettävät kotinsa

- Mahdollisesti kallis ratkaisu

- Vaatii HVA:n toimia 

asukasvalinnasta

- Ei välttämättä halukkaita tahoja joilta 

ostaa palvelu

- Ei lyhyen aikavälin ratkaisu, vaatii 

hankinnan

- Kaupungilla on jo vapaita vuokra-

asuntoja, jotka ovat käyttämättömiä

- Ei selkeää kunnallista organisaatiota 

asumispalveluiden järjestämiseksi

- Ei kannustetta sosiaalipalveluihin

Yhteenveto

Nykyisen mallin pitäminen 

ennallaan on asukkaiden 

kannalta helpoin ratkaisu

Mallin keventämisessä suuren 

palveluntarpeen asukkaat 

saavat tarvitsemansa tukea

Mallin purkaminen lisännee 

sosiaalipalveluiden kysyntää 

ja kodittomuutta Lahdessa

Palvelun ostaminen on 

tehokas ja integroitu, 

mahdollisesti kallis ratkaisu

Lahden kaupungin vastuulla 

olevassa välivuokrauksessa 

HVA:n ja kunnan yhteistyö on 

keskiössä

NHG:n 

arvio ✓ ✓ ✓ 35
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Johtopäätökset ratkaisumallista ja etenemisestä
Perustuen 25.5.2022 työkokouksen 

Lähde: 25.5.2022 työkokouksessa käyty keskustelu

Ratkaisumalli

• PHHYKY:n ja Lahden kaupungin yhteinen tahtotila on ensi vaiheessa (2023-25) keventää ja tehostaa nykyistä 

välivuokrausmallia molemmissa asiakasryhmissä (yleinen välivuokraus ja kehitysvammaiset henkilöt) ja 

pidemmällä aikavälillä (2025-30) arvioida mallin tarpeellisuutta ja mahdollisuutta sen hallittuun purkamiseen 

• Välivuokraajan rooli vastuineen siirtyy tässä ratkaisussa 2022/23 vuodenvaihteessa PHHYKY:ltä Päijät-

Hämeen hyvinvointialueelle

Tarkentavat 

huomiot 

ratkaisumalliin

• Välivuokrausmalli tarvitaan nykytilanteessa palveluvalikoimaan, mutta välivuokrattuja asuntoja tarvitaan 

nykyistä vähemmän. Välivuokrausmallin keventäminen vaatii asiakasryhmäkohtaista arviointia – mahdollisuus 

siihen, että jokin määrä välivuokrattuja asuntoja tietyille asiakasryhmille tarvitaan aina valikoimaan, pidetään auki

• Välivuokrausmallin kautta asunnon saavien asukkaiden asiakasprosessia tulee kehittää niin, että polku 

asuntoon ja sieltä eteenpäin itsenäiseen vuokrasuhteeseen toimii sujuvasti – lähtökohtana on, ettei 

välivuokrauksen asunto ole loppuelämän ratkaisu, vaan kyseessä on määräaikainen järjestely asiakkaalle

• Välivuokrausmallista kokonaan luopuminen vaatii vaiheistetun toimintasuunnitelman sekä hyvin 

suunnitellut yhteistyörakenteet ja kumppanuutta asukkaan, kunnan, palveluntuottajan ja vuokranantajan välille –

eri toimijoiden vastuut tulee määritellä konkreettisesti ja työn tulee olla kaikkien osapuolten osalta sitoutunutta

Eteneminen

1. Käydään lähetekeskustelut ratkaisumallista Lahden talojen ja Y-säätiön kanssa sekä mahdollisten muiden 

keskeisten sidosryhmien kanssa kesäkuu-elokuun 2022 aikana

2. Projektoidaan yhteinen jatkoaskellus siten että ratkaisumalli ja siihen siirtymisen askeleet pystytään 

tarkentamaan ja esittelemään työvaliokunnalle syys-lokakuussa 2022

3. Siirretään asian edistäminen projektimuotoisesta yhteistyöstä osaksi pysyvää ja jatkuvaa asumisen 

yhdyspintakehittämistä, kun siihen on valmius 
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Välivuokrausmallin keventäminen mahdollistaa polun suoriin vuokrasuhteisiin 

hallitulla riskillä, jos asumisen ja palveluiden integraatio toimii tehokkaasti
Keskeinen onnistumisen edellytys on tiivis HVA:n, kaupungin ja asunnontarjoajien yhteistyö

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Nykyinen välivuokrauskanta

Raskaimmat 

asiakkaat

Muut asiakkaat

PHHYKY:n välivuokraus 

+ sosiaalipalvelut

Määräaikainen vuokrasopimus

Lahden vuokra-asunnot 

+ PHHYKY:n

sosiaalipalvelut
Määräaikainen vuokrasopimusOnko mahdollista 

tehdä suora 

vuokrasopimus?

Selviääkö 

vuokalainen 

asumisen 

velvoitteistaan?

Lahden vuokra-asunnot

Toistaiseksi voimassa oleva 

vuokrasopimus

Ei

Kyllä Kyllä

Ei

Välimallin keventämisen asiakaspolun kuvaus ja esimerkkiprosessi

Kuvaus Vaikutukset Toteuttamisen edellytykset

• Nykyisen välivuokrausmallin piirissä olevista 

henkilöistä raskaimman palveluntarpeen omaavat 

ihmiset pidetään HVA:n vuokraamissa 

asunnoissa, ja palvelussa keskitetään vahvemmin 

sosiaalituen palveluita ko. asiakkaille

• Muille asukkaille tarjotaan koti Lahden kaupungin 

tai muiden yhteisöjen vuokra-asunnoista, joille 

PHHYKY vastaa mahdollisista sosiaalisista 

palveluista

• Muutetaan kaikki nykyiset asukkaiden 

jälleenvuokraussopimukset määräaikaisiksi

• Välivuokrauksen ja siitä eteenpäin siirtymisen 

prosessin määrittäminen ja yhteistyö eri 

sidosryhmien välillä: 

• Miten välivuokrauksen piiriin päästään?

• Missä vaiheessa siirrytään kohtuuhintaisiin 

vuokra-asuntoihin?

• Mitä tapahtuu suoran vuokrasuhteen 

ongelmatilanteissa?

• Miten välivuokrauksen toimivuutta seurataan?

• Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestämää 

välivuokraustoimintaa jatketaan, HVA kantaa 

mallin vastuun

• Piirissä oleva asiakasmäärä ja asuntokanta 

pienenee

• Asukkaan prosessi välivuokrauksesta itsenäisiin 

vuokrasopimuksiin nopeutuu; määräaikaisista 

vuokrasopimuksista selkeällä polulla toistaiseksi 

voimassa oleviin suoriin vuokrasopimuksiin

• Lahden kaupungin kannalta ratkaisu tarkoittaa 

asiakkaiden nopeampaa siirtymistä kaupungin 

vuokra-asuntoihin
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Nykyisen välivuokrausmallin hallittu purkaminen poistaa nykyiset malliin 

liittyvät haasteet, mutta voi lisätä asunnottomuutta Lahdessa
Mallin hallitulla ja systemaattisella purkamisella voidaan ennaltaehkäistä epätoivottuja vaikutuksia

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Nykyinen välivuokrauskanta Väliaikainen kriisiasuminen

Kohtuuhintaiset vuokra-

asunnot

Miltä välivuokrausmallin hallittu purkaminen näyttäisi?

Vuokrasopimus 

asunnontarjoajan kanssa

Muu väliaikainen asuminen 

(esim. läheisellä)

Asumisneuvonta ja 

sosiaalipalvelut
Laitokset

Asuntolat

Mikä on paras 

asumisen muoto?
Henkilökohtainen 

tilanteen arviointi

Kuvaus Vaikutukset Toteuttamisen edellytykset

• Nykyiset välivuokrasopimukset puretaan Y-

Säätiön ja asukkaiden suuntaa. Ratkaisun piirissä 

oleville asiakkaille tarjotaan uudet kodit Lahden 

kaupungin vuokra-asunnoista niille, jotka täyttävät 

vaatimukset

• Nykyisen mallin asiakkaille tehdään 

yksilökohtainen tilanteen arviointi ja 

tarkoituksenmukainen sijoitus sopivaan 

asumismuotoon

• Aikajänne, jolla malli puretaan vaikuttaa 

mahdollisiin purusta syntyviin haasteisiin

• Päätös siitä, millä aikajänteellä nykyinen malli 

puretaan → onko kyseessä nopea purku vai 

porrastettu keskipitkällä aikavälillä

• Suunnitelma siitä, miten menetellään nykyisen 

välivuokrausmallin asiakkaiden kanssa, ja miten 

malliin kohdentuvaan kysyntään vastataan 

jatkossa

• Henkilökohtainen asiakkaiden tilanteen arviointi

• Sopivan asumismuodon löytäminen

• Henkilökohtainen palvelusuunnitelma

• Nykyisen mallin haasteet ja epäselvyydet 

vastuista ja järjestämisestä päättyvät

• Välivuokraukseen kohdistuva kysyntä tulee 

jatkossa vastata muilla tavoin

• Yhdenmukainen kohtelu kaikkien HVA:n alueiden 

kuntien ja kaupunkien välillä

• Kaupungin vuokra-asuntojen kysynnän 

kasvaminen ja mahdollinen vuokra-asuntojen 

taloudellisten riskien kasvu

• Välivuokrauksen purku voi lisätä asunnottomuutta 

ja väliaikaisen kriisiasumisen kysyntää, jos 

olemassa oleviin palvelutarpeisiin ei vastata
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Palvelun ostaminen on tehokas ja integroitu ratkaisu, mutta mahdollisesti kallis 

ratkaisu, jolle ei ole selkeää tahoa, jolta palvelun voisi ostaa
Ulkoiselta toimijalta hankitun palvelun käynnistäminen voi olla hidasta

Lähde: NHG analyysi, asiantuntijahaastattelut

Nykyinen välivuokrauskanta

Palvelun ostaminen kolmannelta osapuolelta

Henkilökohtainen 

tilanteen arviointi

Palvelut + asunnot kolmannen 

osapuolen tuottamana

Suora vuokrasopimus kohtuuhintaisesta vuokra-asunnosta

Selviääkö vuokalainen 

asumisen 

velvoitteistaan?

Kuvaus Vaikutukset Toteuttamisen edellytykset

• Lahden kaupunki ja PHHYKY ostavat 

välivuokrauksen kolmannelta osapuolelta

• Kolmas osapuoli hoitaa asukkaille sekä asunnon 

että siihen liittyvät sosiaalipalvelut

• PHHYKY ja Lahden kaupunki sopivat yhdessä 

palvelun kustannusten hoitamisesta

• Haastattelujen mukaan Y-säätiö olisi 

mahdollisesti kiinnostunut asuntojen myymisestä, 

jos nykyinen välivuokrausjärjestely lopetetaan

• Palvelun hankintasuunnitelma

1. Markkinoiden kartoittaminen

2. Hankinnan suunnittelu ja kilpailutus

3. Ostopalvelun käyttöönotto

• Prosessisuunnittelu välivuokrauksesta suoraan 

vuokrasopimukseen

• Kolmannen osapuolen, kaupungin ja 

HVA:n yhteistyö

• Jotta ratkaisu on toimiva, tulisi löytää taho, 

keneltä palvelu ostetaan

• Nykyisten asiakkaiden asunnon saanti on 

turvattu, jos löydetään palvelulle tuottaja 

tarvittavassa määräajassa

• Mahdollisesti kalliimpi ratkaisu kuin palvelun itse 

tuottaminen, koska sekä palveluun että asuntoon 

liittyy tuotto-odotus, ja palvelun volyymi on melko 

pieni

• Riski ratkaisun pitkän aikavälin jatkuvuudesta →

mitä tehdään, jos kolmas osapuoli lopettaa 

palvelun tuottamisen?

Kyllä

Ei
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