Yksinasuvat ry lähetti vetoomuksen kaikille kansanedustajille yksinasuvien yhdenvertaisuuden puolesta
sekä tietopaketin, missä kerroimme vakavimmista yhdenvertaisuuden puutteista ja
ratkaisuehdotuksistamme. Olemme saaneet jonkin verran vastauksia. Niissä on kiitetty informaatiosta,
erinomaisista näkökulmista, aktiivisuudestamme tärkeässä asiassa ja yksinasuvien kysymyksen
tuomisesta poliittiseen keskusteluun. Jotkut ovat halunneet perehtyä lisää aiheeseen ja tutustua
materiaaliin. Jotkut ovat sallineet että julkaisemme heidän vastauksiaan.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (SDP) kirjoitti blogin aiheesta:
http://blogit.savonsanomat.fi/mietteita-oppositiosta/yksinasuvien-tilanteessa-korjattavaa/
Kansanedustaja Annika Lapintie (Vas) kirjoitti näin:
”Lämpimät kiitokset aktiivisuudestanne tärkeässä asiassa. Yksinelävien toimeentuloa ja asemaa
on parannettava. Pidän hyvänä, että hallitus on luvannut tehdä selvityksen yksinelävien
asemasta. Sen pohjalta on myös viivytyksettä ryhdyttävä käytännön toimiin ongelmien
korjaamiseksi.
Vasemmistoliitto julkaisi toissapäivänä asuntopoliittisen ohjelmansa, jonka yhtenä
lähtökohtana on yksinelävien asumismenojen pienentäminen. Yksinasuville on rakennettava
riittävästi pieniä kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. Lisäksi asumistuen
enimmäisnormeja on korotettava, sillä kasvukeskuksissa ne ovat jääneet jälkeen todellisesta
vuokratasosta. Asumistukea pitää leikkausten sijaan parantaa.
Eduskuntaryhmämme ei hyväksy pienituloisten ihmisten toimeentulon ja palvelujen
heikentämistä. Aivan liian monet leikkaukset kohdentuvat samoihin ihmisiin ja yksinelävillä
vaikutukset ovat usein kohtuuttomia. Hallituksen pitäisikin tehdä kokonaisarvio siitä, miten eri
leikkaukset ja palvelujen heikennykset vaikuttavat kokonaisuutena eri ihmisryhmiin. ”
Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP):
”Kiitos paljon kirjeestänne joka sisältää arvokasta tietoa meille päättäjille. Kaupungeissakin
asuu paljon yksinasuvia sekä perheitä vaihtelevissa kokoonpanoissa. On ensiarvoisen tärkeää,
että paremmin ymmärrämme miten päätökset vaikuttavat eri tilanteisiin ja asumismuotoihin.”
Kansanedustaja Jani Mäkelä (PerusS):
”Kiitos viestistä. Olen tietoinen esittämistänne huolenaiheista koskien yksinasuvien asemaa ja
samoilla linjoilla ongelmien ratkaisujen suhteen.”
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pj., kansanedustaja Tuula Haatainen (SDP):
”Haluan kiittää Yksinasuvat ry:tä jakamistaan tiedoista ja hyvistä havainnoista. Ongelma on
todellinen ja korostuu niissä kaupungeissa, joissa asumiskustannukset ovat korkeat. Yksin
asuvat pienituloiset, työttömät ja ikääntyneet, sekä myös yksinhuoltajat, ovat erityisen
haavoittuvassa asemassa. Heidän tilanteeseensa on syytä kiinnittää huomiota
lainsäädäntötyössä ja sosiaaliturvan kehittämisessä. Yhdistyksen vaatimus tutkimuksen
lisäämisestä on myös aiheellinen. Oleellista olisi vertailla sitä, kuinka paljon kotitalouksilla jää
rahaa käteen välttämättömien menojen jälkeen. Lainvalmistelussa tulisi ylipäätään kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota siihen, millaisia vaikutuksia lakiesityksillä on erilaisiin ihmisryhmiin

ja kotitalouksiin.”
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (Kesk):
”Olemme sosiaali- ja terveysministeriössä vastaanottaneet Yksinasuvat ry:n vetoomuksen
yksinasuvien yhdenvertaisuuden puolesta, ja kiitämme teitä tämän tärkeän aiheen esiin
nostamisesta.
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ohjelmassaan luvannut tehdä selvityksen yksinelävien
asemasta yhteiskunnassa, ja asian toimeenpano etenee parhaillaan virkamiesvalmistelussa.
Käynnistettävässä selvityksessä on tarkoitus huomioida erilaiset yksin elämisen muodot ja
tehdä toimenpide-ehdotuksia kunkin asumismuodon aseman parantamiseksi.
Hallitusohjelman ensimmäinen luku kertoo ison tavoitteen: vuonna 2025 Suomi on uudistuva,
välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä ja yhteiskunnassa vallitsee
keskinäinen luottamus. Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja
yhteiskunnan vastuiden välillä. Meillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne, ja jokaisesta
pidetään huolta ja autetaan ajoissa.
Suomessa on yli miljoona yksinelävää, ja asuntokunnista reilut 40 prosenttia on yhden hengen
talouksia. Kyse on siis todellakin isosta ihmisryhmästä. Jotta yksinelävien asema voitaisiin ottaa
päätöksenteossa nykyistä paremmin huomioon, tarvitaan kattavampaa tietoa yksin asuvien eri
osaryhmien tilanteista eri puolilla maata. Tämä edellyttää sekä tilastollisia analyysejä että
laadullisen tiedon tuottamista yksin asuvien kokemuksista ja tarpeista. Yksin elävien
hyvinvoinnin näkökulmasta on tehty useita erillisselvityksiä, mutta nyt tavoitteena on laaja,
mm. asumisen, kaupungistumisen, taloudellisen aseman, etuuksien ja palvelujen sekä
verotuksen huomioiva selvitys yksinelävien asemasta yhteiskunnassa.
Kaikessa päätöksenteossa pyrkimyksenä on taata ihmisten yhdenvertainen ja
oikeudenmukainen kohtelu. Vaikutusten arviointi onkin kiinteä osa kaikkien ministeriöiden
säädösvalmistelua. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa valmistelijoille,
päättäjille ja sidosryhmille suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutuksista, niiden
merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Niinpä
aina tarkistetaan, miten valmisteltava säädös vaikuttaa ihmisiin, onko joku erityinen
väestöryhmä vaikutuksen kohteena ja onko valmisteltavan säädöksen vaikutus merkittävä.
Vaikutuksia yksin asuvien asemaan lasketaan tarkoin aina, kun esimerkiksi etuuksia
uudistetaan.
Teemme täällä sosiaali- ja terveysministeriössä parhaamme, jotta yksin asuvien näkökulma
tulee huomioiduksi, ja hallitusohjelman mukaisen selvityksen toimeenpano tulee varmasti
olemaan merkittävä edistysaskel tässä työssä.”

