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YKSINASUVAT RY JA YHDISTYKSEN JÄSENET KYSYIVÄT KUNTAVAALIEHDOKKAILTA PUOLUEKANNASTA RIIPPUMATTA SEURAAVAN KYSYMYKSEN:
Hei!
Haluaisin tietää, miten vaikuttaisit kuntapolitiikan keinoin yksinasuvan
yhdenvertaisuuteen suhteessa muihin perhekuntiin? Jos haluat vaikuttaa asiaan
kunnan- tai kaupunginvaltuustossa, myös Yksinasuvat ry on luvannut julkistaa asiaa
koskevat ajatuksesi ja tavoitteesi omissa verkostoissaan – nettisivuilla, somessa ja
jäsenviestinnässä. Jos haluat osallistua, voit lähettää tavoitteesi osoitteeseen
posti@yksinasuvat.fi. Toimi 2.4 mennessä, jolloin yhdistys aloittaa tavoitteiden
julkistamisen.
Alla on saamiamme vastauksia. Ne on järjestetty kaupungeittain/kunnittain
aakkosjärjestykseen. Kiitos kaikille vaalikiireidensä keskellä asiaan paneutuneille!

ESPOO
Marko Kivelä, Vihr, 225
Tukijärjestelmämme painopiste on perheiden tukemisessa. Tämä on vaikuttanut siihen,
että yksinasuvat ovat pakostakin jääneet vähän taka-alalle. Mikä on harmi, sillä myös
yksinasuvissa on omat tukea tarvitsevat ryhmänsä.
Pääkaupunkiseudulla asumisen kalleus on yksi iso ongelma joka vaikuttaa yksinasuviin
voimakkaammin kuin muihin ryhmiin. Tätä voidaan helpottaa kaavoittamalla ja rakentamalla
suhteessa enemmän pienempiä asuntoja kuin mitä on tehty tähän mennessä. Tämä toki on jo
kannatettava asia senkin takia, että pienemmistä asunnoista on jatkuvasti pulaa. Tämä on ilman
muuta asia jota kannatan ja olen valmis ajamaan.
Toinen tapa vaikuttaa yksinasuvien tilanteeseen olisi muuttaa asumistuen painotusta niin, että
perheen koon ja perheen bruttotulojen välistä suhdetta painotettaisiin enemmän bruttotulojen
suuntaan jolloin ne vaikuttaisivat enemmän asumistukeen kuin perheen koko. Tosin tässä on omat
ongelmansa(mm riski lapsiköyhyyden lisääntymisestä). Ehkä helpointa ja riskittömintä tässä asiassa
olisi tehdä omat taulukkonsa yhden ja kahden huoltajan perheille, jolloin järjestelmän sisältämät
riskit olisivat helpommin hallittavissa. Se mikä olisi tässä lopulta oikea tapa edetä vaatisi kuitenkin
syvällistä tutustumista niin asumistukijärjestelmään kuin erilaisten kotitalouksien käytettäviin
tuloihin ja siihen miten vähävaraisuus jakautuu yhteiskunnassamme ja ennen kaikkea suurissa
kaupungeissa.
Suoranaisten rahallisten tukien lisäksi yksinelävien haavoittuvuutta mm. sairauksien tai
työttömyyden suhteen pitäisi myös kartoittaa paremmin. Vaikka nykyiset nettikaupat esimerkiksi
mahdollistavat kauppakäynnin hoitamisen kotoa käsin, on yksinasuva silti haavoittuvammassa

asemassa kuin muu väestö kun puhutaan omien asioidensa hoidosta tilanteessa jossa kyky toimia
on merkittävästi vähentynyt. On kyse sitten masennuksesta, vakavammasta sairaudesta tai häiriöstä
tuloissa. Tämä lieneekin yksi syrjäytymistä lisäävä tekijä. Tähän haaveilen jonkinlaista etsivän
nuorisotyön kaltaista palvelua myös aikuisille riskiryhmille.
Kunnollinen vastaus vaatisi syvällisempää perehtymistä niin olemassaoleviin tukiin kuin mm.
köyhyystutkimuksiin ja muuhun eri asuntokuntien tilannetta valottaviin tietolähteisiin kuin tässä
yhteydessä on mahdollista.
Marko Kivelä
Vihreät
Sara Korhonen, Vas, 369
Suomessa asuu yli miljoona yksineläjää (42% asuntokunnista). Yksineläjät ovat usein vaikeassa
tilanteessa etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa yksiöiden ja pienten asuntojen vuokrat ovat
neliöhinnaltaan suurempia asuntoja huomattavasti korkeampia.
Kohtuuhintaisia asuntoja on rakennettava nykyistä enemmän. Pääkaupunkiseudulla on myös
mittava määrä vuosikausia tyhjillään seisovaa toimistotilaa. Kaupunkien on ryhdyttävä
toimenpiteisiin tämän hukkatilan vähentämiseksi ja saattamiseksi hyötykäyttöön.
Suuria perheasuntoja rakennetaan valtavasti, vaikka suurin kysyntä olisi nimenomaan pienille
asunnoille. Pienten asuntojen osuutta uusissa taloissa on siis lisättävä. Parkkipaikkanormeista
joustaminen helpottaisi myös pienituloisten yksineläjien asemaa, kun autottomien ei tarvitsisi
maksaa parkkipaikkojen rakentamisesta neliöhinnoissaan."
Ystävällisin terveisin,
Sara Korhonen
Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas
Espoo

HELSINKI
Alviina Alametsä, Vihr 618
1) Asumisen hinta on liian korkea, ja Helsingissä on erityinen tarve pienille asunnoille ja
yksiöille. Keskineliönormi tulee purkaa, ja sallia pienten asuntojen reipas rakentaminen
ja kannustaa siihen.
2) Rakennetaan tehokkaasti, tiiviisti ja korkealle - ympäristö huomioiden. Säilytetään
Helsingin arvokkaat metsät ja tärkeät virkistysalueet.
3) Tehdään moderneja koteja, joissa myös yhteisöllisyys on mahdollista. Vaikka asuisi
yksin, se ei tarkoita, että olisi yksinäinen, tai ettei rakennuksiin kannattaisi rakentaa
yksiöiden lisäksi yhteisiä tiloja ja luoda harrastusmahdollisuuksia.
FB-sivuni on www.facebook.com/alviinavaaleissa

Mira-Veera Auer, vas, 242
Helsingissä on yli puolet kotitalouksista yhden hengen talouksia ja kaupungilla on paljon korjattavaa
koskien yhden hengen talouksien asemaa.
Ensinnäkin Helsingin pitää jatkossa varmistaa, että rakennetaan kohtuuhintaista vuokra-asumista
tarpeeksi, jotta asuntojen hinnat eivät ole kohtuuttomalla tasolla. Asumisen hinnan laskeminen
helpottaa kaikkia ja etenkin pieniä asuntoja sillä niistä perittävät vuokrat lähentelevät
pienipalkkaisten pääkaupunkiseudulla työskentelevien etenkin naisten kuukausipalkkoja. Tämä
tarkoittaa luonnollisesti, että vuokrien jälkeen toimeentulo jää pahasti vajaaksi.
Kaupungin on selvitettävä mahdollisuuksia yhteisöllisemmän asumisen rakentamiseen niille, jotka
sellaista toivovat. Jokaista kodinkonetta ei tarvitse ostaa omaksi vaan yhteisillä pelisäännöillä voisi
olla mahdollista jakaa kustannuksia hankinnoissa ja säästää säilytystilaa.
Toimeentulon kysymykset ovat Helsingissä tärkeitä ja eräs merkittävä kuntapoliittinen kysymys,
johon voidaan vaikuttaa on palveluiden laatu. Sosiaali-ja terveyspalveluiden alibudjetointi on
lopetettava. Terveyskeskuksessa käynti on pidettävä maksuttomana ja erikoissairaanhoidon
maksuja kohtuullistettava ja poistettava kokonaan.
Ystävällisesti,
Mira-Veera Auer
http://miraveera.fi
Timo Elo, PS, 756
Lasten muutetua omilleen olen asunyt yli kalliissa/isossa kaupunginvuokra-asunnossa yli 7 vuotta,
koska Helsinkiin ei rakenna tarpeeksi pienasuntoja jotka soveltuisivat yksinasujille. Siihen yrittäisin
vaikuttaa kaavoituksenkautta.
Ystävällisin terveisin:
Timo Elo
Helsinginkaupunginvaltuusto/varavaltuutettu.
_________________________________________________________________________________
Sebastian Franckenhaeuser, Kok, 43
Olen huomannut, että yksinasuvan kustannukset ovat tänä päivänä kestämättömät ja
yksinasuvia kohdellaan epätasa-arvoisesti. Asumiseen liittyvät ongelmat olivat tärkein
syy, miksi lähdin ehdolle kuntavaaleissa. Sen lisäksi, että Helsinki tarvitsee vireää
elinkeinoelämää, rohkeita päätöksiä ja vahvaa johtamista, tarvitaan uusia ja tuoreita
ajatuksia muutoksen aikaansaamiseksi. Yksinasuvien asumiskustannukset vievät
kohtuuttoman suuren osan palkasta tai eläkkeestä. Kaikkien meidän pitäisi kuitenkin
tulla toimeen normaalipalkalla, koska asumistukikustannukset jatkavat nousuaan.
Mielestäni meidän tulisi rakentaa enemmän yksiöitä ja kaksioita. Nyt kysyntää on
enemmän kuin tarjontaa, mikä nostaa asuntojen hintoja. Myös kohtuuhintaisia pieniä
vuokra-asuntoja on vaikeaa löytää. Näkisin, että tulevaisuudessa voitaisiin jopa
rakentaa taloja, jossa on pelkkiä yksiöitä ja kaksioita. Näin yksinasuvien ei tarvitsisi
osallistua perheasuntoihin kohdistuviin kustannuksiin, kun kaikki kulut kuitenkin
jyvitetään. Ehdottaisin myös isoja asuntoja koskevan sääntelyn purkamista

huonemäärän ja neliövaatimuksen osalta.
Asumiskulttuuriin tarvitaan muutosta ja tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa asuntoja,
joissa osa tiloista jaetaan muiden kesken. Jokainen tarvitsee oman makuuhuoneen,
olohuoneen ja kylpyhuoneen, mutta esimerkiksi keittiö, ruokailutila, varasto ja sauna
voitaisiin suunnitella usean yksinasuvan yhteiskäyttöön. Erityisesti saunaa on turha
rakentaa jokaiseen asuntoon erikseen.
Yhteistilaideaa voisi hahmotella myös rivi- ja paritaloasuntoihin ja ideaa voisi
hyödyntää sekä omistus-, osaomistus- ja vuokra-asunnoissa. Yhdessä asuminen toisi
ihmisille turvallisuuden tunnetta ja sosiaalista elämää, ei tarvitsisi olla yksin, mikäli ei
halua. Tällaisessa asumis-muodossa on omat haasteensa. Se vaatii ihmisiltä
sopeutumiskykyä ja motivaatiota jakaa asuntonsa toisten kanssa.
Tehdään yhdessä Helsingistä hyvä ja turvallinen paikka asua!
Ystävällisin terveisin
Sebastian Franckenhaeuser
Yrjö Hakanen, SKP 1006
Vastauksena kysymykseesi:
Helsingin asuntopolitiikassa ja myös palveluissa pitää todellakin ottaa huomioon se,
että miltei puolet kotitalouksista on yhden ihmisen talouksia. Kun asuu yksin, rasittavat
Helsingin korkeat asumismenot suhteellisesti vielä enemmän kuin muita. Siksi keskeistä
on tuottaa lisää edullisia vuokra-asuntoja. Kaupungin asunto-ohjelman painopisteet on
muutettava perusteellisesti. Nyt tavallisten vuokra-asuntojen osuus on ohjelmassa vain
viidennes. Mielestäni seuraavan valtuuston tulee nostaa tavallisten, valtion ja
kaupungin pitkäaikaisin lainoin rahoitettujen asuntojen osuus puoleen koko
asuntotuotannosta.
Koska yksityiset rakennusliikkeet eivät ole niistä kiinnostuneita, vaan haluavat rakentaa
suurempia voittoja antavia kovan rahan asuntoja, pitää kaupungin rakentaa itse lisää
edullisia vuokra-asuntoja. Tässä tarvitaan kaupungin oma rakennusliike.
Kaupunki voi hillitä asumisen hinnan nousua myös luopumalla kohtuuttoman korkeista
tonttivuokrien korotuksista. Asumisen kalliin hinnan takia helsinkiläiset asuvat muuta
maata ahtaammin eikä tähän ole näköpiirissä muutosta, ellei asumisen hintaa saada
alas.
Asumisen kallis hinta johtuu monista seikoista. Keskeisenä on se, että asumisesta on
tehty sijoituskohde. Etenkin pienet asunnot ovat sijoittajia kiinnostavia. Kaupungin
asuntojen lisäksi olisikin tarpeen saada uusia yleishyödyllisiä toimijoita
asuntomarkkinoille, joilta eräät aikoinaan yleishyödyllisiksi perustetut yhteisöt ovat
siirtyneet asuntosijoittajiksi, jotka hakevat asuntojen vuokraamisella kovaa tuottoa.
Helsingin kaltaisessa kasvukeskuksessa asumisen hinta ei alene vain rakentamalla lisää.
Kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan. Siksi tarvitaan myös vuokra-säännöstelyä, jolla
leikataan korkeita vuokria ja vuokrankorotuksia. Valtion tasolla pitäisi luoda uudelleen
arava-lainajärjestelmä eli kehittää pitkäaikaisia edullisia lainoja kohtuuhintaiseen
asuntotuotantoon.
Ystävällisin terveisin
Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi
SKP

Atte Harjanne, Vihr, 630
Omasta mielestäni se keskeinen juttu yksin asuville Helsingissä on asumisen hinta. Siihen paras
ratkaisu on rakentaa vauhdilla lisää kämppiä, ja purkaa sääntelyä niin, että voidaan rakentaa
paremmin yksin asuville sopivia kohtuuhintaisia asuntoja. Eli enemmän yksiöitä ja pieniä asuntoja,
joille on kova kysyntä. Lisäksi, kuten teidän linjauksissannekin lukee, on monia tilanteita, joissa
maksut ja edut olisi kohdennettava henkilö- eikä kotitalouskohtaisesti niissä asioissa, joissa kulutus
tai käyttö on sekin henkilösidonnaista.

Terveisin,
Atte
atteharjanne.fi

Katrina Harjuhahto-Madetoja, kok, Helsinki
Kiitos yhteydenotostanne. Itselläni on monta yksinasuvaa eri-ikäistä ystävää, joten aihepiiri on
hyvinkin tuttu. Kotikaupungissani Helsingissä yksin asuu yli 150.000 ihmistä. Osasyynä tähän on
kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen, mutta monen kohdalla kyse on myös
henkilökohtaisesta valinnasta.
Yhteiskunta ja sen palvelut on kuitenkin edelleen pitkälti rakennettu kahden aikuisen tuloilla elävien
kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti. Monelle tämä konkretisoituu esimerkiksi avioerotilanteen
myötä.
Ohessa tiivistetysti omia ratkaisujani asiaan. Osaan asioista voidaan vaikuttaa kuntapolitiikan
keinoin, osassa kunta tai muu yhteisö, kuten seurakunta, voi toimia alustana.
·puretaan rakennusmääräyksiä ja lisätään pienasuntojen tuotantoa, jolloin saadaan yksiöiden hinnat
laskuun
·vaikutetaan yleiseen vuokratasoon muun muassa kaavoituksella sekä kaupungin omistamien
tonttien ja niiden vuokrien hinnoittelulla
·panostetaan rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa yhteisöllisyyteen; esimerkkeinä yhteiset
tilat ja yhteiset hankinnat asuintalossa tai -korttelissa
·hyödynnetään jakamistalalouden mahdollisuuksia; esimerkkeinä yhteiset hankinnat (esim. lehdet)
ja hankintaringit, jolloin voidaan hyödyntää paljousalennuksia (esim. kodinkoneet ja ruokapiirit)
·hyödynnetään vapaaehtoistyötä yksinäisyyden lievittäjänä; vapaaehtoinen voi tulla vaikkapa
kulttuurikaveriksi tai yksinasuva voi itse ryhtyä vapaaehtoiseksi
·hyödynnetään eri yhdistysten ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluja; esimerkkinä Töölön
seurakunnan tapahtumat nuorille aikuisille
Ystävällisin terveisin Katrina (Kati) Harjuhahto-Madetoja
ehdolla Helsingissä numerolla 47
http://kativaltuustoon.fi
https://www.facebook.com/valtuustoon/

Veronika Honkasalo, Vas, 260
Erityisesti pienituloisella yksinasuvilla asuminen on kohtuuttoman kallista. Yksiöiden

neliövuokrat ja –hinnat on saatava kohtuullistettua suhteessa isompiin asuntoihin.
Mutta asumisen hintaa pitää kaupungissa kauttaaltaan madaltaa. Myös yksinasuvien
kannalta on merkittävää, että julkisten sote-palveluiden pitää toimia ja että ne ovat
resursoituja tarpeen mukaan, ei alibudjetoituja niin kuin nyt. Yksinasuvia kuten ei
muitakaan kaupunkilaisia saa jättää sen varaan että omaiset huolehtii. Tämähän on
tendenssi jota nyt moni oikeistopoliitikko tähdentää. Lisäksi Helsingin pitäisi omilla
toimillaan edistää yhteisö/ryhmärakentamista, ja erilaisten väestöryhmien
rinnakkaiseloa, esimerkiksi opiskelijoiden ja vanhusten. Tästä onkin jo hyviä kokeiluja
olemassa. Yksinasuvien näkökulmasta on myös tärkeää, että Helsinki pyrkii omilla
toimillaan madaltamaan asumisen hintaa, rakentaa lisää kohtuuhintaisia asuntoja,
myös sellaisia jotka on muutettavissa yksiöiksi tarpeen vaatiessa. Lisäksi Helsingin tulisi
harkita vuokrajarrun käyttöönottoa, josta me Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä
teimme oman ryhmäaloitteen. Pelkkä rakentaminen ei kuitenkaan riitä, vaan
päähuomio tulee olla siinä, mitä rakennetaan.
Yst
Veronika Honkasalo
Vasemmistoliitto, Helsinki

Mia Huttunen, PS, 769
Olen itsekin yksinasuva ja miettinyt usein tätä asiaa. Kuntaverotuksessa voisi ajatella sinkkuvähennystä Helsingissä koska asuminen on niin kallista.
Tenho Kellokangas, Vas, 277
Tapasimme Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina, keskusteltiin kuinka paljon esim.
Helsingissä on yksinasuvia. Luvut ovat todella isoja ja heidän asumiskustannuksensa vie valtaosan
tuloista, kyllä nykyiset asumiskustannukset syövät myös työssä käyvien tuloista valtaosan vaikka olisi
kaksi palkansaajaa versus yksineläjä.
Mielestäni olette erittäin ajankohtaisten asioiden äärellä yksinasuvien, yksinhuoltajien ja
eläkeläisten toimeentulosta suurien asumiskustannuksien syödessä varallisuutta muiden
peruselämän tarpeiden kustannuksella sekä leipäjonojen kasvaessa. Veronmaksajat kustantavat
Kelan kautta useita miljoonia vuokratukia jotka siirtyvät suoraan rakennusfirmojen gryndereille sekä
ammattiliittojen ylläpitoon, päättäjät ovat liian syvällä mukana rakennusbisneksessä tehdäkseen
asialle jotain konkreettista asumiskustannusten hillitsemiseksi tai alentamiseksi.
Menestystä asianne eteenpäin viemiselle koskien tätä huutavaa epäkohtaa, painetta pitää lisätä
päättäjien suuntaan.
T:Tenho Kellokangas
Turvallisuustiimin puheenjohtaja, Heka-Pihlajisto Oy
Vasemmistoliitto
"turvallinen asuminen kuuluu kaikille yli puoluerajojen”

Pirjo Kivistö, SDP, 412
Kunnan päätäntävallassa on tässä suhteessa asuminen. Olen istunut Helsingin
rakennuslautakunnassa tätä ennen kaksi koko kautta ja nyt tämän viimeisen kauden puolivälistä
lähtien. Asumisessa suurin ongelma on hinta. Mielestäni on väärin korostaa vain pienten asuntojen

rakentamista. Nyt on jopa suuntaus että rakennetaan vippaskonstein alle 20 neliön yksiöitä. Tosin
Helsingissä on pienempiäkin, mutta ne on vanhoja. Ei kukaan käsittääkseni halua asua rotankolossa
vaan varsinkin yksinasuvan kohdalla rajoittava tekijä on hinta. Nyt on bisnesmiehet keksineet
tämänkin ja ostavat tukussa pieniä asuntoja, esim Vantaalla tämä tapahtuu Helsingin sanomien
viime viikonlopun kirjoituksen mukaan juuri nyt. Asuntoja edelleenvuokrataan 1500
euroa/kk. Eli valtuustossa ajaisin tehokkaasti järkevänhintaisen asuntotuotannon edistämistä.
Kaikenlaisen asumisen kovan rahan, hitas ja Ara tuotannon. Toinen asia, mikä minua tänä 15
vuotisena sinkkuaikana on harmittanut on matkatoimistojen sinkkulisät. Se esti minua
suunnittelemasta enää Kuuban matkaa kun kalliiseen matkaan tulee 50 % lisää. Tämä ei ole
kuntapoliitikon asian, mutta mainitsinpa tämänkin. Lienee enempi järjestön agendalla.
Pienempi kertaostona mutta kokonaisuutena vaikuttava on elintarvikepakkaukset. Koko tuntuu vaan
suurenevan. Helsingissä saa kohtuullisesti pieniä pakkauksia mutta muualla Suomessa, esim
Kankaanpäässäjossa kävin äitini luona viime lokakuuhun asti kaupassa oli melko vaikea
löytää asiallisen kokoista juustopakettia.Tässä päällimmäiset.
Leena Koivula, Eläinoikeuspuolue, 973
Yhteiskunnassa on vallalla parisuhdenormi ja se näkyy myös vaaleissa - eduskuntapuolueista
jokainen korostaa haluaan tukea lapsiperheitä. Yksinelävät on unohdettu, vaikka köyhyys iskee
useammin yksinasuvaan. Yksinasuvien elinkustannukset ovat suhteessa suuremmat kuin
suurempien kotitalouksien erityisesti Helsingissä. Yksinasuvat ovat lisäksi muita kotitalouksia
heikommassa asemassa sosiaalisten riskien suhteen. Tavoitteeni on nostaa yksinasuvien tilanne
mukaan poliittiseen keskusteluun ja antaa yksinasuville sama arvo kuin lapsiperheille. Ihmisen
merkityksellisyys tai arvokkuus ei ole siitä kiinni, kuinka monen hengen taloudessa elää. Se pitää
uusien päättäjien tiedostaa. Tavoitteeni on yhteiskunnallinen asennemuutos!
Yhteystiedot:www.facebook.com/koivulaleena

Joonas Kolehmainen, Vihr, 656
Kiitos yhteydenotosta! Olen kiinnostuneena seurannut, kuinka teema on kadulla otettu vastaan.
Moni nyökyttelee hyväksyvästi ja kannustusta on tullut. Olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla sen
kanssa, mitä Yksinasuvat ry on pitänyt esillä. Toivon, että oma kampanjani luo osaltaan painetta,
että asiaan tartuttaisiin sen vaativalla vakavuudella, eikä se jäisi vain selvittelyn asteelle. Hallitushan
on ottanut tämän asian työn alle, ja odotan kiinnostuksella, milloin sieltä suunnalta on tulossa
ehdotuksia.
Pidän oikeastaan monia yhteiskuntamme kipuilun, kuten syrjäytymisen, päihde- ja
mielenterveysongelmien alkusyynä nimeomaan sitä, että yksinasuvat on ajettu tilanteeseen, missä
köyhyys ja kädestä suuhin eläminen on arkipäivää. Uskon, että osaltaan jopa rasismin ja
muukalaisvihan kasvu juontaa juurensa siihen, että yksinasuvat unohdetaan päätöksenteossa.
Ymmärrän hyvin niitä katkeroituneita ja syrjäytyneitä ihmisiä, jotka purkavat ahdistustaan esim.
maahanmuuttajiin, koska näkevät heidät uhkana omalle jo valmiiksi heikolle tilanteelleen. Jos
korjaisimme yksinasuvien asemaa, välttyisimme pitkällä tähtäimeltä monilta ongelmilta ja
inhimilliseltä kärsimykseltä. Näen jo mielessäni slogani“yksinasuvaan sijoitettu euro poikii
säästöinä takaisin kolminkertaisesti.” :)
Tavoitteeni yksinasuvien aseman parantamiseksi kuntatasolla on pähkinänkuoressa seuraavat:
1)
Asuntopolitiikka: Aion vaatia, että yksinasuville sopivien kämppien rakentamista lisätään
tuntuvasti. Helsingissä pitää pyrkiä alentamaan nimenomaan pienien, yhdelle hengelle sopivien
asuntojen suhteettoman suuria hintoja ja vuokria. Tähän voidaan vastata lisäämällä oikean
kokoisten asuntojen tarjontaa. Kaavoituksessa on pidettävä huoli, että rakennamme pian paljon

yhdelle hengelle sopivia asuntoja. Se toteutuu joko asettamalla luovutusehtoja tai vapauttamalla
rakentajat kokosääntelystä. Kumpi keino valitaankin, kehitystä on seurattava tarkoin. Itse olen
taipuvainen sääntelyyn, missä pienempiä asuntoja yksinkertaisesti vaaditaan rakennettavan lisää.
Vapaat kädet rakentajilla voi johtaa ei toivottuun kehitykseen, missä tietyille alueille rakennetaan
vain yhdenlaisia asuntoja.
2) Sosiaalipolitiikka: Helsingissä on pyrittävä ehkäisemään yksinäisyyttä tarjoamalla aktiivisesti
tietoa ja kannustaa osallistumaan kunnan liikunta, harrastus ja kulttuuritoimintaan. Etsivän
nuorisotyön ohelle pitäisi kehittää kunnallista etsivää aikuistyötä, jolla tavoitettaisiin ensisijaisesti
erityisesti eläkeläisiä ja vastikään työttömäksi joutuneita. Olisi tärkeää saada nopea koppi myös
niistä aikuisista, jotka ovat riskissä syrjäytyä työttömyyden takia. Osallistaminen yhteisön toimintaan
on parasta lääkettä, millä pidetään yllä hankalaan tilanteeseen joutuneen ihmisen
omantunnonarvoa ja kokemusta kuulumisesta yhteiskuntaan. Näen tässä ison roolin kolmannella
sektorilla, jonka toimintaa on tuettava.
Yksinasumisen kaikkia ongelmia ei tosin ratkaista kuntatasolla. Tarvitaan lakimuutoksia.
Siksi aion pitää melua tunnetuista mittakaavahaitoista ja toivoa, että natina tavoittaa arkadianmäen.
Elämme digiaikaa, joten elämisen kustannusten pitäisi perustua puhtaasti aitoon kulutukseen.
Erityyppiset perusmaksut jotka ovat kiinteitä ja joita esim. netti tai sähkölaskuista saattaa olla jopa
puolet, pitäisi poistaa, sillä ne osuvat rankemmin yksiasuviin.
Muita asioita, jotka eivät kunnalliseen päätöksentekoon kuulu, mutta jotka ovat osa agendaa ja
varmasti myös yksinasuvat ry.lle tuttuja.
•Kotitalousvähennykset on annettava yksinasuville korotettuina.
•Lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että jatkossa on tehtävä vaikutusarvioinnit myös yksinasuvien
näkökulmasta, eikä vain perheiden.
•Veroasioista en ole tarkalleen kartalla, mutta olen käsittänyt, että monet asumisen verot ovat
rankempia, eikä vain sen vuoksi, että toista palkkapussia ei ole.
Terveisin,
Joonas Kolehmainen, Vihreät – Helsinki

__________________________________________________________________________
Maria Nyroos, SDP, 440
Kuntapolitiikassa haluaisin parantaa yksinasuvien asemaa rakentamalla lisää kohtuuhintaisia
asuntoja, etenkin yksiöitä. Lisäisin myös liikunta- ja harratusmahdollisuuksia, jotta yksinasuvat
pysyisivät kunnan palveluissa kiinni. Yksinasuminen ei kuitenkaan suoranaisesti tarkoita
yksinäisyyttä, joka on ongelma erikseen.
Toivon että ylipäätänsä Helsingissä voitaisiin parantaa kuntapalveluita ja rakentaa lisää asuntoja.
Myös ARA-asuntoja tarvitaan enemmän, koska opiskelijat nykyään harvemmin haluavat asua enää
soluasunnoissa.
Kiitos kun otitte yhteyttä! Työ jatkuu.
Ystävällisin terveisin
Maria Nyroos
_________________________________________________________________________________

Antton Rönnholm, SDP 449
Asun itsekin yksin ja on tärkeä huomata, että yksinasuvat eivät ole yhtenäinen ryhmä, mutta yksi
kaikkia yhdistävä tekijä on varmastikin asumisen kalleus. Yksin elävien elinkustannukset ovat
huomattavasti pareja suuremmat ja esimerkiksi asuntosäästäminen on paljon haastavampaa.
Erilaiset osaomistamisen muodot voivat helpottaa omistusasunnon hankkimista, kun asuntolainaa
ei tarvitse niin paljon kuin omistusasuntoa varten. Yksin elävät haluavat myös usein asua väljästi,
harvan ihmisen haaveasuntona on yksiö. Helsingin asuntopulaa ei ratkaistakaan miniyksiöillä.
Kaupungin vuokra-asuntoja tarvitaan lisää, jotta vuokrakustannuksia voidaan hillitä. Työttömillä
sekä pienituloisilla palkansaajilla ja eläkeläisillä korkeat asumiskustannukset leikkaavat tuloista
kohtuuttoman osan.
Yksin eläminen ei tarkoita yksinäisyyttä. Silti esimerkiksi vanhusten yksinäisyys on todellinen
yhteiskunnallinen ongelma. Erilaiset yhteisöasumisen muodot voivat lisätä kaupunkilaisten
keskinäistä kanssakäymistä. Helsingin Diakonissalaitoksen Sanervakoti on tästä erinomainen
esimerkki. Siellä opiskelijat voivat asua edullisesti ja tarjoavat muille asukkaille seuraa ja apua.
Kaupungin asukastalot tarjoavat erinomaisia harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalista kanssakäymistä
eri puolilla Helsinkiä. Niistä on pidettävä kiinni.
Yst. Terv.
Antton Rönnholm

Pirkko Telaranta, Vihr, 723
Vaalilauseeni on:
Eloa ja iloa! Ikäihmiset ylös, ulos ja kylille kavereita kohtaamaan!
Terveyttä ja turvallisuutta! Lähipalvelut kuntoon: terveysasemat, kirjastot ja kaupat helposti
saataville!
Nämä palvelevat mielestäni nimenomaan yksinasuvia ja -eläviä, joita kannustan sosiaalisiin
kohtaamisiin ja itsenäisiin aktiviteetteihin. Ne pitäisi mahdollistaa hyvien lähipalveluiden
säilyttämisellä ja kehittämisellä.
Yhteistyöterveisin,
Pirkko

Hanna Varis, SDP 476
Yksinasuvat ja erityisesti yksinhuoltajat ovat taloudellisesti pariskuntia vaikeammassa tilanteessa,
koska talouteen tulee vain yhden henkilön tulot. Kuitenkin monet menot ovat kahden tulonsaajan
taloudessa samat kuin yhden tulonsaajan taloudessa.
Taloudellisten ongelmien lisäksi yksinasuvilla on myös muita enemmän erilaisia sosiaalisia ongelmia.
Yksin asuminen näkyy erityisesti miesten terveydentilassa. Yksin asuvat miehet esimerkiksi kuolevat
muita miehiä nuorempina. Myös asunnottomuus korostuu yksinäisten miesten keskuudessa,

koska kohtuuhintaisen asunnon saaminen on hankalaa.
Yksinasuvat ovat muita hankalammassa asemassa ikäännyttyään, koska kaikilla yksin asuvilla ei ole
verkostoja tai omaisia jotka huolehtisivat yhteiskunnan palvelujen saamisesta. Yksin asuva voi saada
huonompaa hoitoa, koska tieto ei välttämättä kulje oikeille viranomaisille.
Kuntapolitiikassa on huomioitava pienten asuntojen kasvava tarve kasvukeskuksissa ja
opiskelukaupungeissa. Lisäksi yksinäisyys aiheuttaa monia sosiaalisia ongelmia, joihin
kuntapolitiikalla voidaan keksiä ratkaisuja. Esimerkiksi yksin asuvien vanhusten sosiaaliseen
kanssakäymiseen on edelleen panostettava.
Toimeentulotukimenoista yksinasuvat vievät suuren osan. Sitä ei kuitenkaan pelkästään selitä
kalliimmat asumismenot, vaan myös yksin asuvien heikompi tulotaso, vähäisemmät tukiverkostot ja
erilaiset sosiaaliset ongelmat. Jos puuttuisimme syrjäytymiskehitykseen jo alkuvaiheessa, voisi moni
sosiaalinen ongelma jäädä syntymättä. Yksin asuminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita
sosiaalisia ongelmia tai yksinäisyyttä, vaan moni elää sosiaalisesti rikasta ja hyvätuloista elämää
yksin asuessaan. Kuitenkin tilastot kertovat karua kieltään ja erityisesti yksinhuoltajien
taloudelliseen tilanteeseen pitäisi saada parannusta.
Terveisin Hanna Varis, Helsinki, SDP nro 476
Sinikka Vepsä, SDP, 478
Voisin edistää pienien kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja estää asuntosijoittajien
keinottelun. Nythän nämä keinottelijat ostavat pienet asunnot pois uusista rakennettavista kohteista
ja vuokraavat niitä kalliisti. Tämän kaltainen toiminta pitäisi eduskunnan taholta lainsäädännöllä
estää. Asuntoja rakennettaessa pitäisi mielestäni pieniä kaksioita esimerkiksi rakentaa nykyistä
enemmän. Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen saannissa pitäisi yksinasuvat huomioida
tasavertaisesti perheellisten kanssa. Yksinasuvien tulot pitäisi huomioida suhteessa vuokriin ja
asumistuissa huomioida tämä, että ihminen maksaa yksin kaikki kulunsa. Verotusasiat eivät ole
kuntapäättäjien päätettävissä, mutta yksinasuvien veroprosentissa pitäisi myös huomioida
yksinasuminen.
_________________________________________________________________________________
Anna Vuorjoki, Vas, 359
Yksinasuvien asemaa voi parantaa huolehtimalla, että tarjolla on tarpeeksi pieniä, edullisia vuokraasuntoja. Asuntojen keskipinta-alavaatimuksia on syytä löysentää siten, että myös pieniä asuntoja
rakennetaan tarpeeksi. Kaupungin vuokra-asuntojen määrää pitää selvästi lisätä. Vuokra-asunnoissa
tulisi myös olla tarjolla erilaisia vaihtoehtoja yhteisölliseen asumiseen. Tärkeää yksinasuvien
kannalta ovat hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Yksinasuva on muita haavoittuvammassa asemassa
esimerkiksi sairastuessaan tai kohdatessaan taloudellisia vaikeuksia, ja tällaisissa tilanteissa riittävää
apua on oltava saatavilla. Esimerkiksi vanhustenhoidossa on otettava huomioon, että kotona
asuminen ei aina tarkoita mahdollisuutta omaisten tukeen. Palveluasumiseen on oltava oikeus siinä
vaiheessa, kun kotona yksin asuminen käy turvattomaksi. Kaupungin on oltava aktiivinen sellaisten
yhteisöjen rakentamisessa, jotka eivät riipu perhemuodosta. Esimerkiksi asukastalot ovat
Helsingissä olleet tärkeitä kohtaamispaikkoja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Niiden
toimintaa pitää jatkaa.

JOENSUU
Tarja Itkonen, SDP, 273
Yksinasuvilla on ollut aina haasteita, mutta nyt ne ovat lisääntyneet Suomen taloudellisen tilanteen
huonontuessa. Hallituksen leikkaukset ovat vakeuttaneet sinkkujen asemaa entisestään.
Yksinasuvien liittyviä vaikeuksia ja parannusehdotuksiani niihin ovat seuraavat:
A. Talous
Pohjois- Karjalassa on suuret työttömyysluvut. Työttömyys vaikeuttaa erityisesti yksinasuvien
elämää, koska heillä on vain yksi kukkaro käytettävissään. Tärkeää olisikin pitää asumiskulut
kohtuullisina.
Joensuussa on kaupungin kokoon nähden korkeat asumiskustannukset. Tämä näkyy sekä yksityisten
että julkisten rakennuttajien vuokra- ja omistuasuntojen hinnoissa. Esimerkiksi Suomen johtavan
asuntosijoitusyhtiö Saton liiketoiminnalle on tyypillistä hintojen nousupaine. Joensuun Kodit Oy on
Joensuun kaupungin omistama kiinteistösosakeyhtiö. Se on jatkossakin pidettävä kaupungilla, sillä
se tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja myös yksinasuville.
Valtakunnallisestikin yksinasuvien tilanteessa olisi paljon parannettavaa. Jos valtaosa käteen
jäävästä rahasta menee asumiseen, muu eläminen vaikeutuu. Yksinasuvien pitäisikin saada
korotettua asumistukea, ja myös työttömien veroprosenttia pitäisi alentaa nykyisestä 20
prosentista .
B. Asumisen laatu ja vaihtoehdot
Myös yksinasuvalla on oikeus vaatia laatua ja vaihtoehtoja asumiseen. Laatuun sisältyy se, että
rakennus on terve - ei siis homerakennus ja siihen on tehty tarvittavat peruskorjaukset. Tarvittaessa
rakennukseen tulee saada kuntotarkastus, joka tulisi olla yksinasuvalle kohtuuhintainen. Joensuussa
pitäisi olla riittävästi kohtuuhintaisia yksiöitä ja pieniä kaksioita yksinasuville. Heille pitäisi myös olla
mahdollisuus valita mieluinen asumismuoto kuten kerrostalo-, omakotitalo-, luhtatalo ja
rivitaloasuminen. Rakennukset voisivat olla persoonallisempia kuin tänne pystytetyt laatikkotalot.
Lisäksi Joensuussa voisi kehitellä yksinasuville uusia asumismuotoja, esimerkiksi kommuuniasuminen.
C. Sosiaalisuus
Yksinasuva Joensuussa tarvitsee aivan samalla tavoin kuin muutkin viihtyisää ja turvallista
asumisympäristöä, jossa on myös mahdollista tavata toisia ihmisiä. Kirjoitin 30.3.2017 Karjalaisen
mielipidesivulle otsikolla ” Rakentamisellakin yksinäisyyttä vastaan”, että yksinäisyyttä voidaan
torjua kaupunkisuunnittelulla ja rakentamisella. Ne kattavat yhteiset asumalähiöt, pihapiirit ja
puistoalueet.
D. Muuta
Yksinasuvat maksavat moninkertaisesti asioista, joita ei tule edes ajatelleeksi, esimerkiksi
jätehuollosta. Jätemaksut menevät asumiskohtaisesti eikä henkilöluvun mukaan. Jos kerrostalon
yhdessä huoneistossa asuu sinkku ja toisessa huoneistossa perhe, niin he maksavat saman
jätemaksun riippumatta sitä, että perheessä syntyy oletettavasti enemmän jätettä kuin
yksinasuvalla. Omitusasumisen kustannuksien kohdalla esimerkiksi remontit vaativat sinkkuilta
suurta taloudellista panostusta, sillä maksut määräytyvät asunnon neliöhinnan mukaan. Otetaan
esimerkki kattoremontti sinkun ja pariskunnan samansuuruisissa kaksioissa. Remonttimaksu on
asuntioa kohden 6000e. Summa jää sinkun yksin maksettavaksi, kun taas pariskunta voi puolittaa
maksun. Tällaisiin tilanteisiin sinkujen pitää saada jonkinlaista helpotusta. Valtakunnallisesti tämä
voisi tarkoittaa sinkuille verohelpotusta jossa otettaisiin huomioon remontti- ja muut
asuntovähennykset. Näin sinkkujen taloudellinen tilanne helpottuisi. Tosiasia on, että Suomessa on

paljon sinkkuja, ja luvut tulevat nähtävästi nousemaan. Sen vuoksi sinkkujen mielipiteiden pitäisi
saada kuuluvuutta ja vaikuttavuutta yhteisessä päätöksenteossa. Parhaiten se tapahtuu niin, että
sinkut tulevat yhteen ja vaikuttavat yhteisiin asioihin.
Kiitos toiminnastanne Yksinasuvat ry!
_________________________________________________________________________________
Roosa Kauppinen, kd, 8
Yhdistyksenne merkitys on suuri, koska asumiskustannukset eivät saa olla yksinasuville
kohtuuttomia. Uusien asuntojen rakentaminen laskee asuntojen hintoja. Sen lisäksi yksinasuville
vuokra-asuntojen hinnoittelua tulisi laskea opiskelijoille ja muille yksinasuville sopivaksi, mutta silti
kannustavaksi. Ehdotan myös yksinasuvien huomioimista sähkö ja vesikuluissa. Lisäksi kannustan
solidaarisuuteen ja lähimmäisyhteiskuntaan, jossa perheet ja kaikki muut välittävät ja auttavat
lähimmäisiään eri tavoin, jolloin myöskään yksinasuvat eivät ole yksinäisiä.
Ystävällisin terveisin Roosa Kauppinen, kuntavaaliehdokas

Kari Lappalainen, kok, 163
Väestö kasvaa kaupunkialueilla. Asuntojen hintojen ja vuokrien kehitys heijastelee asuntojen
kysyntää. Korkeat hinnat kertovat siten osaltaan korkeasta kysynnästä. Yksin asumisen yleisyyttä
selittävät muun muassa nuorten halu asua itsenäisesti, alle 15-vuotiaiden väestöosuuden lasku ja yli
65-vuotiaiden osuuden kasvu. Asuntokuntien pienentyessä ja yksinasumisen lisääntyessä kysyntä
pienille asunnoille eli yksiöille ja kaksioille kasvaa. Yhden hengen kotitaloudet eivät toisaalta voi
hyödyntää kulutuksen niin sanottuja mittakaavaetuja, minkä vuoksi elinkustannukset ovat
korkeammat kuin usean hengen kotitalouksilla. Yksinasuva korkeimpien menojen vuoksi pitäisi
huomioida paremmin esim. asumistuen saajana, vaikka pienempänä omavastuuna. Asumistuki on
välttämätön perustuki, jota moni tarvitsee. Tässäkin tarvitaan normitalkoita, jossa työnteko ei vie
henkilöltä heti muita tukia. Työnteon ja opiskelun tulee olla aina kannattavampaan kuin joutenolon.
Asuntopolitiikalla on merkittävä rooli asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta. Valtio ja kunnat
tukevat asumista sekä kysyntä- että tarjontatukien kautta. Lisäksi kaupungit sääntelevät
rakentamista kaavoituksen ja tonttitarjonnan kautta. Kaupungin on kaavoitettava asuntotontteja
vuokra-asuntokäyttöön sekä panostettava yksiöiden ja kaksioiden rakentamista edistäen, koska
niistä on suurin kysyntä. Vain vuokra-asuntotarjontaa lisäämällä voimme vastata kysyntään ja sitä
kautta laskea kohtuuttomien asumiskulujen nousemista entisestään. On yhdessä vaikutettava
vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi. Tukien lisäksi myös maankäytön ja rakentamisen sääntely
vaikuttavat asuntomarkkinoiden toimintaan - tähän yhdessä voimme vaikuttaa. Rakentamisen
sääntelyllä on ollut huomattava vaikutus muun muassa kaupunkirakenteen tiiviyteen sekä erilaisten
kotitalouksien sijoittumiseen. Kaupunkirakentamista pitää tiivistää ja myös korkeampia rakennuksia
on sallittava. Tonttipolitiikan ja kaavoituksen kautta on ohjattava rakentamista sekä
rakentamissääntelyä vähentämällä. Liiallisella sääntelyllä voi olla huomattava asuntotuotantoa
hidastava vaikutus. Asuntotarjonnan riittämättömyys johtuu pitkälti maankäyttöpolitiikasta.
Riittävällä asuntotarjonnalla on mahdollisuuksia vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lakien kautta
vuokraneliöiden hintoihin, ja viime kädessä myyntineliöidenkin hintoihin. Yhtä ainoaa oikeaa
vastausta tai ratkaisua ei ole.
_________________________________________________________________________________
Jaana Puranen, SDP, 318
Yksinasuvana työssäkäyvänä...

Jonkinlainen yhteisöllinen asumisen muoto sopisi minulle, en tarvitse omistaa juuri mitään vaan
voisin hyvin lainata yhteisiä välineitä, autoa yms. Jos kunnassa voitaisiin kokeilla uudenlaista
yhteisöllistä asumismuotoa, olisin itse valmis sitä jopa kokeilemaan ja edistämään. Helsingissähän
on rakennettu Loppukiri niminen talo ja yhteisö, voisi kai sitä ajatella muillekin kuin senioreille.
Kyllähän yhdessä tekeminen laskisi menoja.
Joukkoliikennevälineissä voisi olla alennusta yksinasujille. Uskoisin, että verotusta joiltakin osin voisi
kehittää myönteisempään suuntaan tämän ryhmän osalta.
yst. Jaana Puranen

JYVÄSKYLÄ
Sami Kumpulainen, Vihr (sit.), 326

Kiitos yhteydenotosta! Yksinasuvien asema on monin paikoin perheellisiä heikompi, kuten
nettisivuillannekin osoitatte. Teema ei ole kuntavaalikampanjani keskiössä, mutta olen
ehdottomasti sitoutunut purkamaan kaikkia eriarvoisuutta lisääviä rakenteita. Tässä
mielestäni tärkein tapa vaikuttaa asiaan:

Rakentamisessa on hyvä ottaa huomioon se, etteivät kaikki tarvitse suurta asuntoa. Vuokrat
pysyvät korkeina niin kauan, kun yksiöiden kysyntä on voimakasta suhteessa tarjontaan.
Koen, että kaupunki voi kaavoitus- ja rakennuspäätöksissään ottaa huomioon yksinasuvat
lisäämällä pienempien asuntojen tarjontaa. Näin saadaan hintoja alas ja useammalle
tarvitsevalle asunto. Myös KOAS:n ja JYYn kaltaisia opiskelija-asumisesta vastaavia tahoja on
syytä konsultoida asian suhteen.
Muitakin keinoja on, mutta ne ovat epäsuorempia ja kietoutuvat myös moniin muihin
kysymyksiin.
__________________________________________________________________________
Joonas Könttä, Kesk, 204
Edullinen asuntotuotanto, joka huomioi myös yksinasuvien tarpeet (yksiöt, kaksiot ja näiden
edullinen hintataso)
•
•
•
•

→ tähän vaikutamme mm. tonttipolitiikalla
valtion tekemät erityistoimet → voisi katsoa, voisiko erityisrahoitteisilla rakennuksilla edullistaa
yksinasuvien asumiskustannuksia (ARA-rahoitus ja sen mahdollisuudet
syrjäytymisen ehkäisy → kunta huolehtii, että kaikille on opiskelu-, työ-, tai muu palvelupaikka
yksinäisyyden ehkäisy → kuntien "kaveripalvelu" ja "harrastuskumppani"-palvelu
valtion toimet
→ aktiivinen kansalaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy, osallistaminen
Ystävällisin terveisin
Joonas Könttä

KANGASALA
Tuula Komsi, KD, 125
Kun kunnissa rakennetaan, ei ole syytä ajatella vain perheiden haluavan asua pientaloissa. Myös
yksinasuva voi kaivata omaa pihaa, omaa rauhaa ja luonnonläheisyyttä. Rakennetaan siis myös
pientaloihin yksinasuville sopivia asuntoja. Yksinasuva ei aina ole citysinkku eikä kerrostaloihminen.
Myös matkailun kehittämisessä on otettava huomioon yksineläjät - eli kunnan markkinoinnissa ja
matkailukohteiden esittelyssä ei aina pitäisi antaa kuvaa, että vain perheelliset ovat tervetulleita.
_________________________________________________________________________________

KERAVA
Liisa Hyttinen, Vihr, 201
On hienoa, että yhdistyksenne on aktiivinen ja jakaa tietoa ja näkökulmia yksinasuvien tilanteesta.
Vetoomuksessa yksinasuvien yhdenvertaisuuden puolesta mainitut ongelmat, mm. köyhyys ja
korkea työttömyysaste näyttävät selvästi olevan yhteydessä yksinasumiseen. Tämä on tärkeää
huomioida poliittisessa päätöksenteossa ja pyrkiä kaikin keinoin vähentämään köyhyyttä ja
parantamaan työllistymismahdollisuuksia asuinmuodosta riippumatta.
Terveisin,
Liisa Hyttinen

KOTKA
Vesa Lanki, SDP, 68
Itse olen yksinasuva ja ollut sitä liki puolet elämästäni. Ongelmat ovat siis minulle tuttuja.
Ensimmäinen ja suurin ongelma yksinasuvalle tulee vastaan jo vuokramarkkinoilla asuntoa
etsittäessä. Varsinkin mies joutuu suurennuslasin alle jo tässä vaiheessa.
Vuokra vie ymmärrettävästi yksinasuvan nettotuloista suhteellisesti suuremman osan kuin jos
maksajia olisi kaksi. Suuremmissa kaupungeissa ongelmaksi muodostuu myös pienempien ja
maksukyvyn puitteissa tarjolla olevat vuokra-asunnot. Kelan asumistuki aiheuttaa helposti yllätyksiä
Kelan omien taulukkonormien vuoksi yksin asuvalle.
Ihanteellista olisi hyvätasoisten ja silti kohtuuhintaisten asuntojen määrän kasvattaminen, varsinkin
yksinasuville kohdistettujen. Tämä palvelisi sekä työelämässä olevia että jo eläkkeelle siirtyneitä ja
myös esimerkiksi opiskelijoita. Itse tulisin tukemaan ja edistämään tällaista toimintaa niin hyvin kuin
yksittäinen valtuutettu vain pystyisi.

Terveisin
Vesku Lanki
http://veskulanki.kuvat.fi
_________________________________________________________________________________

LAHTI
Pekka Järvinen, vas, Lahti
Mielestäni yksinasuvat, kaksinasuvat ja lapsiperheet muodostavat kokonaisuuden jolle pitää olla
tarjolla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Vuokra-asuminen on jatkuvasti yleistyvä asumismuoto,
kaikki eivät suinkaan halua ostaa omistusauntoa.
Kaupungin kaavoituspolitiikassa on huomioitava vuokra-asuntojen kasvava rakennustarve. Suurin
kysyntä pienistä vuokra-asunnoista on keskustan tuntumassa hyvien palveluiden läheisyydessä.
Myös kaupungin omistaman Lahden Talojen on vastattava tuotannossaan tähän tarpeeseen.
Terv. Pekka Järvinen
Kaupunginvaltuutettu
www.pekkajarvinen.fi
_________________________________________________________________________________
Elisa Lientola, vas, 202
Yksinasuvien joukko on niin monenkirjava että mitään yleistä koko joukosta on melko mahdoton
sanoa. Asumisen hinta lienee se eniten jokaista koskeva seikka johon yhteiskunnassa voidaan
vaikuttaa. Samoin kuin asuntojen kokoon. Minua hieman häiritsi keskustelut joissa yksinasuminen =
yksinäisyyttä. En näe että yksinasuva on välttämättä lainkaan yksinäisempi kuin vaikka yksinhuoltaja.
Yksinasuvalla voi olla vaikka kuinka vilkas sosiaalinen elämä, eivät kaikki tosiaan halua elää saman
katon alla jonkun muun kanssa tai perustaa perhettä. Yksinäisyyttä on monenlaista ja moninaisista
syistä ja elämäntilanteista johtuvaa, joten siihen pitää myös vastata yksilöt huomioiden, enkä tekisi
siitä johonkin asumismuotoon sidottua ilmiötä.
Yt, Elisa
Sami Metsäranta, Vihr, 153
Ensimmäisen kauden varavaltuutettuna ja luottamushenkilönä minulle on tärkeää, että kunnan
päätöksenteossa tiedostamme sen, että elämme yhteiskunnassa, jonka lait ja palvelut perustuvat
vahvasti ajatukseen kahdesta tulonsaajasta talouden perusyksikkönä. Tämä lähtökohtahan ei ole
enää tosiasia, vaan kuntalaisten arki on käytännössä paljon monimuotoisempi ja siksi tämä
todellisuus on huomioitava esimerkiksi palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuudessa.
Pyrin valtuustoon ennen kaikkea siksi, että haluan pysäyttää eri väestöryhmien välisten terveys- ja
hyvinvointierojen kasvun. Tämä on tärkeä tavoite myös yhden hengen talouksissa asuville, koska
yksin asuvat ovat yksi niistä ryhmistä, joiden palveluiden saatavuuteen on jatkossa kiinnitettävä
huomioita entistä enemmän.
Terveisin,
Sami Metsäranta
Varavaltuutettu, Lahden Vihreiden Varapuheenjohtaja

Samimetsaranta.fi

MÄNTSÄLÄ
Pekkä Kärkkäinen, VY, 164
Kunnan kautta voisi yksinasuvia auttaa rakennuttamalla pieniä ja edullisia vuokra-asuntoja.
Harrastuspuolen tarjontaa myös voisi lisätä. Tutkitaan tarkemmin, jos pääsen valtuustoon.
Nyt on kuitenkin aika auttaa suomalaisia!!! Yksinasuvilla on ymmärtääkseni sosiaalisin perustein
jaettavat tuetkin vedetty äärimmilleen, mutta siihen on vaikea vaikuttaa kunnan kautta suoraan.
Terveisin
Pekka Kärkkäinen
pekka.t.karkkainen@gmail.com

NURMIJÄRVI
Liisa Sirainen, sitoutumaton PS, 126
Itse asun Nurmijärvellä ja vuoden alusta huomasin miten Kela yksinasuvia vähemmän ystävällisesti
kohtelee. Maksimi-asumiskulut luonnollisesti vuodenvaihteessa alenivat näillä leveysasteille 390
euroon, jolla ei todellakaan koirankoppia suurempaa tai paremmin varusteltua löydä. Myös
yksinasuvan toimeentulotuki on räätälöity niin pieneksi ettei sillä tule toimeen, ainakaan
työttömänä. Viiden hengen perheessä ei kuukauden nettilasku kolahda samoin kuin yksinasuvalle.
Sama koskee ihan kaikkia kodin hankintoja, pesukoneen tai imurin särkyminen vie monen
kuukauden talouden sekaisin.
Toivoisin että kunnissa huomioidaan varsinkin työttömän yksinasuvan työnhaku-kustannukset eli
kohtuulliset netti- ja puhelinkulut. Yksinasuminen tuntuu olevan samanlainen kirous tai synti kuin
työttömyys, joista Kela ja sosiaalitoimi rankaisevat kuin molemmat olisivat itseaiheutettuja
sairauksia.

OULU
Jaana Isohätälä, Vihr, 310
Kiitos viestistä! Tämä on tärkeä asia. Hienoa, että pidätte yksinasuvien yhdenvertaisuutta esillä :)
Oulussa yksinasuvien yhdenvertaisuutta pitäisi edistää erityisesti asuntopäätöksillä. Kaavoituksella
on mahdollista varmistaa, että pienasuntoja on saatavilla kaupungin koko alueella - sekä kampuksilla
että muissa kaupunginosissa. Lisäksi kaupunki voi kannustaa rakennuttajia tarjoamaan
yhteisöllisempää asumista, esim. kerrostaloja, joissa on yhteisiä tiloja, välineitä, laitteita ja palveluja.
Ystävällisesti,
Jaana Isohätälä

oppimisen tutkija, suomen kielen opettaja
_________________________________________________________________________________________________
Harri Juopperi, vihr, 314
Asia on kuntavaikuttamisen osalta haasteellinen, siitä huolimatta mieleeni tulee mm. seuraavia
keinoja:
- Yksi oleellinen ongelma-alue on asumisen kalleus ja siihen on vaikea vaikuttaa kunnalispolitiikan
puitteissa, muttei mahdotonta. Oulun osalta ehkä toimivin keino on kaavoittaa enemmän pieniä
asuntoja käsittäviä alueita. Lisäksi tulisi kehittää yhteisöllisen asumisen erilaisia ratkaisuja kuten
esimerkiksi asuntoja joissa on yhteisiä oleskelutiloja, puutarhoja yms. (Tanskan malli).
- Yhden hengen talouksille oma maksuluokka julkiselle liikenteelle (Walttikortti).
- Yhden hengen talouksille oma maksuluokka kaupungin liikuntapalveluille.
- Asukasyhdistysten ja -tupien laajentamisen tukeminen sekä siihen liittyvänä etsivä sosiaalityö.
Ennaltaehkäisevä sosiaalityö on kustannustehokasta.
Ystävällisin terveisin
Harri Juopperi
Pääluottamusmies, myyjä

Harri Kononen, Vihr, 325
- Kaupunki voi kaavoittaa ja rakentaa myös pienempiä ja ekologisempia asuntoja nykyistä enemmän,
niin niiden hinta pysyy kohtuullisena.
- Edistetään yhteisölistä kaupunkikulttuuria, jotta yksin asuminen ei tarkoita yksinäisyyttä.
- Lisää lähidemokratiaa, jotta myös yksin asuvat kuntalaiset voivat paremmin itse päättää
tarvitsemistaan palveluista.
Terveisin,
Harri Kononen 325, Vihreät
Tulevia sukupolvia ei jätetä

Anneli Näppä, Keskusta, 460
Kysymykseenne miten vaikuttaisit kuntapolitiikan keinoin yksin asuvan yhdenvertaisuuteen
suhteessa perhekuntiin vastaan seuraavasti:
Kuntapolitiikka on yksi tärkeimmistä yksityisen henkilön elämään vaikuttavista yhteiskunnan
toimista/päätöksistä. Harjoitettu kuntapolitiikka on yksi konkreettisimmista asioista yksittäisen
kuntalaisen elämässä.
Kunnassa ( Oulussa ) ei saa harjoittaa sellaista päätöksen tekoa, joka perustuu ydinperheajatteluun,
koska Oulussa on hieman enemmän yksin asuvia kuin maassa keskimäärin.

Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa ihmistä. Yksin asuvan tulotaso on heikompi kuin kahden
palkan saajan taloudessa.
Haluan vaikuttaa Oulussa kuntapoliitiikan keinoin, että kaikki kuntalaiset ovat yhdenvertaisia
kaikkien asioiden suhteen eri lakien, asetusten ja erilaisten kunnallisten etuuksien ja tukien
suhteen.
Eli erilaisten kunnallisten tukien/ avustusten tulee perustua talouden henkilömäärään. Eli ei
olettamukseen ydinperheestä, kahden tuloja saavan henkilön taloudesta.
Ystävällisin terveisin,
Anneli Näppä
anneli.nappa@tehy.fi

Hennamari Toiviainen, Kesk, 484
Yksinasuvilla menot ovat suhteessa suuremmat kuin useamman jäsenen ruokakunnissa.
Kuntapolitiikassa asumiskustannuksia voidaan hillitä rakentamalla lisää pienehköjä asuntoja
keskustaan ja sen ympäristöön. Joukkoliikennettä kehittämällä varmistetaan, että oman
auton omistaminen ei ole välttämätöntä keskustan ulkopuolellakaan asuville. Mielestäni
yksinasuvien kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota myös yhteisöllisyyteen:
kuntapolitiikalla voidaan lisätä esim. kohtaamispaikkoja sekä yhteiskäyttötiloja ja -välineitä,
mistä yksinasuvat voivat erityisesti hyötyä. Myös asenneilmapiiirin voidaan vaikuttaa
lisäämällä kokemustietoisuutta yksinasuvista, esim. että yksinasuminen voi olla myös toive
ja tietoinen valinta.

PADASJOKI
Anita Saarinen, VY, 61
Yksinasuvien kohdalla tulisi huomioida asumisen arjen haasteet, ongelmat ja se, että yksinasuva voi
jopa suuressa taloyhtiössä tuntea olonsa varsin yksinäiseksi.
Nämä ovat seikkoja joihin tulisi jokaisen kuntapoliitikon kiinnittää huomiota. Mitä se huomio sitten
on?
Mielestäni jokaisessa kunnassa tulisi olla yhteyshenkilö, joka toimisi yksinasuvien yhteyskanavana.
Tämän henkilön kautta se yksinasuva voisi pyytää apua arjen askareisiin, ilman että täytyy etsiskellä
tietoja eri puolilta tiedotusvälineitä. Yhteyshenkilö voisi myös järjestää yksinasuville
teematapaamisia, joka vähentäisi yksinäisyyden tunnetta ja sitä kautta syrjäytymistä.
Tällä olisi myös työllistävä vaikutus: kun kunnassa olisi tällainen yhteyshenkilö, se työllistäisi
kunnasta riippuen yhden tai useamman henkilön –・luonnollisestikaan isommassa kunnassa yksi
ainut henkilö ei voi tällaista työtä hoitaa vaan siihen tarvitaan useampi käsipari.
Yksinasuvat tulee myös ottaa huomioon päätöksenteossa. Kuntien asuntotuotannon tulee sisältää
tasapuolisesti perheille ja yksin asuville kohdennettuja asuntoja, tapahtumien järjestämisessä tulee
kiinnittää huomiota siihen etteivät kaikki tapahtumat ole liian perhekeskeisiä, mahdolliset
kuljetuspalvelut tulee järjestää siten että ne palvelevat myös yksinasuvia.

Varmasti on paljon sellaista mitä kuntapäättäjä ei osaa ottaa huomioon. Tästä syystä tuleekin saada
tietoa ja ajatuksia myös suoraan niiltä yksin asuvilta. Ei olisi hassumpaa nimittää jokaiseen
valtuustoon yksinasuvien valtuutettu, kuten on nimitetty esim. lapsiasiavaltuutettujakin. Vai mitä?

__________________________________________________________________________

PIEKSÄMÄKI
Leena Suhonen, Kesk, 101
Olen ehdokkaana Pieksämäellä ja olen aina asioiden käsittelyssä muistanut muitakin yksinasuvia.
Olen ollut pitkään mukana päätöksenteossa ja meidän alueella
yksinasuvien ongelmana on hajallaan asuminen, palveluiden saaminen ja saavuttaminen jos ei ole
omaa autoa. Maaseudulla vesi- ja viemäriliittymät on kalliita ja niiden toimivuudessa on ongelmia.
Asenteet naisia kohtaan sähkö-, rakennus- ja LVI-ongelmia selvitellessä on ikävät. Tämän tyyppisiin
asioihin yritän täällä saada parannusta. Eri puolilla maata yksinasuvilla on samoja, mutta paljon
myös erityyppisiä ongelmia, toki ilojakin joukossa. Turvallisuus maaseudulla on kaikilla
kyseenalainen,mutta ennenkaikkea yksinasuvilla. Poliiseja on vähennetty jo pitkään. Palo- ja
pelastustoimi muuttuu maakunnalliseksi jolloin oma kunta ei voi vaikuttaa enää palvelutasoon eikä
kustannuksiin. Vpk:oista vähenee porukkaa, osa vanhenee ja loput muuttaa pois. Toivottavasti vielä
voisi näihin vaikuttaa.
Leena Suhonen

ROVANIEMI
Miikka Keränen, Vihr, 176
Minusta on tärkeää, että myös yksinasuvien asiaa nostetaan esiin politiikassa. Niin sanottu
sinkkupolitiikka on ollut aivan liian kauan syrjässä. Liian moni kääntyy puhumaan vain perheistä.
Mielestäni olennaisinta on se, että yksinasuvien asumisen kustannuksia on saatava alas. Tämä
tarkoittaa sitä, että Rovaniemelle on kaavoituksella saatava lisää kohtuuhintaista asumista, joka
soveltuu myös yksinasuville. Kun tätä kautta säästyy rahaa, se auttaa myös muissa arjen kuluissa ja
nostaa myös alueen työllisyyttä, kun yksinasuvien ostovoima paranee.
Lisäksi kunnan palveluissa on otettava huomioon erilaiset ihmiset. Yksinasumista on kohdeltava
yhdenvertaisesti muiden asumismuotojen kanssa.
Ystävällisesti
Miikka Keränen

SALO
Marja-Liisa Lindstedt, Kesk, 92
Ehdottomasti, yksinasuville kohtuuhintaisia asuntoja lisää. Vahvalta pohjalta olen valmis jatkamaan
yhteisten asioiden ajamista.
Tapio Äyräväinen, PS, 275
Tutkin asiaa jonkin verran ja havaitsin, että yksiasuvia on Suomessa jo yli miljoona. Ilmeisesti heitä

on eri syistä johtuen kaikissa ikäryhmissä eli sekä nuoria että vanhoja. Kun määrä on näin suuri,
seuraa automaattisesti kysymys, onko yksinasujia huomioitu rakennustuotannossa? Minun
ymmärtääkseni näin ei ole vaan tarvetta pienille (?) yhden ja kahden hengen asunnoille on
olemassa. Onko rakennusalan lainsäädäntö kunnossa? Arvelen, etteivät määräykset ole ainakaan
ajan tasalla. Asumisen kulut ovat varmasti suuremmat henkilöä kohti kuin useamman asukkaan
taloudessa. Kun ihminen – yksinäinenkin – vanhenee, hänen kontaktinsa muihin ihmisiin ja
aktiivinen hakeutuminen muiden ihmisten seuraan todennäköisesti vähenee. Mitä enemmän
yksinäisyyttä pohtii, sitä selkeämmäksi tulee, että asiaan liittyy valtava tutkimisen ja selvittämisen
tarve. Joitakin väitöskirjoja ja jopa kirjoja aiheesta on kirjoitettu. Kuitenkin esimerkiksi median en
ole havainnut yksinasuvien asioihin juuri kiinnittävän huomiota. Kuntatasolla ollaan täysin
tietämättömiä näistä ongelmista, mutta mikään ei estä esimerkiksi valtuutettuja tarttumaan
ongelmiin – keinoina näen esimerkiksi kaavoituksen ja rakennustuotannon, joka ei tietenkään
suoraan liity kunnan päätösvaltaan. Selvitystyötä kannattaisi tehdä eri paikkakunnilla
virkamiestyönä. Sektoreita on varmasti muitakin, vaikkapa sote, joka on parhaillaan kovassa
myllerryksessä.
_________________________________________________________________________________

TAMPERE
Johannes Asikainen, vas, 326
Yksinasuvien epätasa-arvoinen asema on paljolti rakenteellinen ongelma ja siihen on sen
vuoksi vaikea keksiä nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä. Kohtuuhintaisten vuokraasuntojen rakentamisen lisäksi, olisi eriarvoisuuden torjumiseksi ja hyvinvoinnin
edistämiseksi hyvä tutkimusteitse kartoittaa yksinasuvien tilannetta ja päästä selville siitä,
minkälaiset toimenpiteet olisivat kyseisen kunnan alueella toimivimmat. Tarpeiden fokus
kunnasta riippuen eri ja tämän takia haluaisin päästä ensimmäiseksi tekemään asiasta
yliopiston kanssa selonteon tarpeiden kartoittamiseksi, samalla kun kaupunkiin rakennetaan
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja yksinasuvia ajatellen. Tässä Tampereen kaupunki ja TOAS
voisivat vaikuttaa paljon yksiöiden hintoihin ja suunnitteluun. On toki muistettava että
yksinasvuia on opiskelijasta eläkeläiseen ja kaikilla on yksilölliset tarpeensa, jotka tulee
huomioida asuntoja suunnitellessa.
Ystävällisin terveisin:
Johannes Asikainen

jhasikainen@gmail.com
Henri Backman, Vihr, 178
Yksinasuvan arki on monin verroin työläämpää. Olen itsekin asunut monta vuotta yksin,
jolloin kulujen jakaminen ei ole ollut mahdollista ja toisaalta taas vuokramarkkinoilla ei
huomioida juuri mitenkään yksinasuvaa. Lisäksi on huomioitava, että yksinasuvia on
monessa ikäluokassa. Ikäihmisten yksinasumisesta puhutaan enemmän, mutta myös
muiden ikäluokkien yksinasuminen pitää ottaa huomioon.
Kuntatasolla pystytään parhaiten vaikuttamaan palveluihin ja asumiseen. Kaavoituksessa pitää
kaavoittaa myös yksinasuville sopivia asuntoja ja vuokra tai neliöhinta pitää suhteuttaa yksinasuvan
maksukykyyn. Kotitalousvähennykseen ei voida kuntatasolla vaikuttaa, mutta mielestäni se on hyvä
esimerkki eroista.

Yksinasuvilla on suurempi köyhyysriski ja riski myös masennukseen. Kunta pystyy hyvällä
palvelutuotannolla taata matalan kynnyksen palvelut ja yhden luukun - periaatteen.
Ennaltaehkäisyllä on tärkeä osa ehkäisemään yksiasuvien yksinäisyyttä ja sitä kautta muita
ongelmia. Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli yhdessä kunnan kanssa tuottaa erilaisia palveluita
yksinäisyyttä lieventämään. Toki kaikki yksinasuvat eivät ole yksinäisiä ja se voi olla myös oma tahto
asua yksin.
Lisäksi näen tärkeänä, että etsivää työtä tehdään kaikissa ikäluokissa löytämään yksinäisyydestä
kärsivät ihmiset. Työskentelen ensihoitajana ja olen huomannut miten yksinäisyys oireilee
somaattisina oireina ja joskus pitämällä kädestä kiinni ja juttelemalla ja kuulemalla saadaan monia
kipuja pois.
Jokainen ihminen on yhdenvertainen riippumatta siitä asuuko hän yksin tai useamman ihmisen
kanssa. Yksinasujien ääntä pitää kuunnella ja siihen pitää panostaa, että yksinasumisen haitat
saadaan poistettua ja yksinasuvia kohdellaan tasavertaisesti perheiden kanssa. Esimerkiksi pitää
pitää huolta, että taloudellisen tilanteen irtisanomiset kohdistuvat tasapuolisesti eikä ajatella, että
yksinasuva on helpompi irtisanoa.
Yksinasujat ry tekee tärkeää työtä tutkimalla ja pitämällä asioista esillä. Jokaisen kuntapäättäjän ja
valtiovallan edustajan pitäisi ottaa yksinasuvat paremmin huomioon.
Ystävällisin terveisin,
Henri Backman
henribackman.fi
_________________________________________________________________________
Olga Haapa-aho, Vihr, 183
Yksinasuvien asema on tärkeä teema, koska yksinasuvilla on useamman hengen kotitalouksia
useammin riski kärsiä muun muassa toimeentulo-ongelmista ja yksinäisyydestä. On tärkeää tukea
yksinasuvien tilannetta monenlaisin keinoin. Pidän tärkeänä, että Tampereelle rakennetaan
jatkuvasti riittävästi lisää uusia asuntoja, jotta asuntojen hintakehitys ei karkaa käsistä. Lisäksi jo
kaavoitusvaiheessa tulee varmistaa, että eri alueille rakennetaan myös kohtuuhintaisia vuokraasuntoja. Yhden hengen taloudet eivät läheskään aina omista autoa ja joukkoliikenneyhteyksien
jatkuva kehittäminen on tärkeää. Lisäksi haluaisin nostaa edulliset harrastusmahdollisuudet ja
monipuoliset tapahtumat, jotta oman kodin ulkopuolella harrastaminen on mahdollisimman
saavutettavaa kaikille.
terveisin,
Olga Haapa-aho

Petteri Hiltunen, Vihr, 190
Kaupungin pitää omassa asuntotuotannossaan tarjota nykyistä enemmän pienehköjä
kohtuuhintaisia asuntoja, jotka sopivat yksin asumiseen. Kaavoituksella tähän on syytä
ohjata myös muita rakennuttajia.
Kaupungin on toimittava esimerkin näyttäjänä siinä, että perheellisiä ei suosita
organisaatiossa esimerkiksi työsuhteen muodon, keston, lomakausien ja vastaavien osalta.
Pitää selvittää, voidaanko yksin asuville kohdistaa verovähennyksiä, jotka tasoittaisivat taloudellista
eroa isompiin talouksiin.

Kaikkien kaupungin perimien maksujen tulisi perustua talouden henkilömäärään sen sijaan, että ne
olisivat joka taloudelle saman suuruisia. Myös yrityksiä on kannustettava tähän suuntaan.
Terveisin,
Petteri Hiltunen
www.petterihiltunen.fi_____________________________________________________
Juha Joki, Vihr, 196
Intuitiivisesti ajatellen ja omia kokemuksia peilaten suurin osa rahasta menee
asumiseen - vuokraan ja välttämättömiin tarvikkeisiin ja ruokaan. Usea yksinelävä asuu
yksiössä - ja niiden keskimääräinen neliövuokra on hyvin korkea verrattuna isompiin
asuntoihin. Tampereella voisimme tehdä ja jatkaa kahta asiaa: uusien yksiöiden
asuntotuotannon lisääminen - se on jo hyvässä vauhdissa Tampereella. Yhteisöllisten
asumismuotojen uuden tulemisen esiinmarssin tukeminen - miten yksinasujille
sopivien asumisratkaisujen tuotantoa voitaisiin tukea - kommuunit, kerroskeittiöt,
muut ratkaisut, jotka vähentäisivät kustannuksia - aina ei tarvitsisi tehdä jokaiseen
pieneen yksiöön kaikki vakiotilat jokaiselle erikseen.
Esimerkiksi ennaltaehkäisevässä toiminnassa erityishuomio yksinasuviin, kaupunki voisi lähestyä
esimerkiksi kirjeellä tai vastaavalla, muodostaa ja kutsua mukaan toimintaan, tai myöntää
toimintaanne tukea.
_______________________________________________________________________
Ville-Veikko Päivömaa, Kesk, 39

Kaupungin tulisi tarjota vähävaraisille yksinasuville halpoja vuokra-asuntoja.

Annamaija Saarela, FP, 176
Tampereen kaupungin tulee uudessa asuntorakentamisessaan ottaa tasavertaisesti
huomioon kaikenlaiset perhekunnat, myös yksinasuvat.
Edullisia vuokra-asuntoja sekä asuntoja yksinasuville tulee kaavoittaa myös keskustan
tiivistysrakentamisen yhteyteen.
terveisin
Annamaija Saarela
Feministinen puolue, Tampere
________________________________________________________________________

TURKU
Li Andersson, Vas, 7
Hei,
haluan edistää yksinasuvien asemaa panostamalla siihen, että kotikaupungissani rakennetaan
enemmän kohtuuhintaisia yksiöitä ja kaksioita. Liian korkea vuokrataso rasittaa tällä hetkellä

erityisesti yksinasuvien asemaa. Tämän lisäksi on tärkeää että kunta tukee yksin elävien
pienituloisten liikkumista ja harrastuksia tarjoamalla alennuksia joukkoliikenne- ja uimahallilippuihin
eläkeläisille ja työttömille. Kunnassa tulee myös olla tarjolla kohtuuhintaisia harrastus- ja
kohtaamismahdollisuuksia kaikenikäisille yksineläville kuntalaisille.
Ystävällisin terveisin,
Li

Raija Eeva, Kesk, 491
Olen jo 18 vuoden ajan pitänyt esillä yksinasuvien asioita ja tulen jatkamaan työtäni.
Edistän:
• tasa-arvoista kaupunkia yksinasuville
• monipuolista ja kohtuuhintaista asumista
• pienituloisten hyvinvoinnin huomioimista
• tasapainoista kuntataloutta
Raija Eeva, VTM, diakoni
Kaupunginhallituksen jäsen
__________________________________________________________________________
Tomi Flemming, SDP, 330
Minulla yksinasuvat ovat, kuten aina, vahvasti mukana teemoissa.
-Kaavoituksessa yksinasuvat pitää ottaa huomioon pitämällä yksinasuvien pakolliset asumismenot
kohtuullisinia.
-Kohtuullinen asumiskulu ei saa olla yhtäläisyysmerkki ahtaalle asumiselle.
-Hyvät joukkoliikenneyhteydet. Yksinasuva maksaa myös ajoneuvonsa kulut yksin.
-Yhteisöllisiä tilaisuuksia. Lapsiperheille järjestetään jos jonkinlaista teemapäivää. Miksei
yksinasuville?
-Kirjasto-, museo-, ym. ilmaiset tai kohtuuhintaiset kulttuuripalvelut ovat yksinasuville tärkeitä. Kun
rahat menevät suurimmaksi osaksi asumiseen ja toimeentuloon, pitää henkiselle puolelle tarjota
laajasti kunnan tuottamia palveluja.
-Yksinasuville yhden puhelinnumeron neuvontapalvelu. Parasta syrjäytymisen ehkäisemistä on
matalan kynnyksen palvelu jossa ihmisen ei tarvitse jäädä yksin murehtimaan asioita.
Mari-Elina Koivusalo, SDP, 353
Yksinasuvien yhdenvertaisuus on tosiaan välillä ongelmallista. Kuntatasolla voidaan asiaan vaikuttaa
joillakin toimilla. Ensinnä tulee mieleen tietysti se, että kohtuuhintaisia pieniä asuntoja on
rakennettava riittävästi. Toisaalta päättäjät voivat toimia myös äänitorvina valtakunnantasolle ja
nostaa esiin epäkohtia koita ei voi kuntatasolla korjata. Tällainen on ainakin kotitalousvähennyksen
saaminen saman suuruisena kuin kahden hengen kotitalouksissakin. Tämä varmasti toisi euroja
kunnankin kassaan työllisyysvaikutusten myötä.
_________________________________________________________________________________

Anna Mäkipää, vas, 67
Tärkein tapa, millä kunta ja kuntapäättäjä voivat vaikuttaa yksinasuvien tilanteeseen on taata
kohtuuhintaista asumista. Turussa sen pitäisi tapahtua niin, että kaupunki varmistaa TVT:lle
riittävästi tontteja, jotta TVT voi sitten tarjota lisää kohtuuhintaista vuokra-asumista ja myös pieniä
asuntoja, joiden tarve Turussakin on ilmeinen. Pienet asunnot ovat usein neliöhinnoiltaan kalliimpia
kuin suuret asunnot, ja TVT:n tuleekin laskea vuokriaan.
Kun vuokra-asuntoja tarjotaan enemmän, saadaan myös vuokrataso kääntymään laskuun, jolloin
ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia harrastaa ja viettää hyvää elämää, kun kaikki rahat eivät
uppoa vuokranmaksuun.
terveisin Anna Mäkipää
Vasemmistoliitto, Turku
_________________________________________________________________________________
Susanne Röberg, SDP, 398
Yksinasuvilla taloudelliset kustannukset ovat isompi suhteessa pariskuntiin/perheisiin. Eräs tapa
kunnantasolla on suunnitella asuntoja myös yksinasuville. Tämä olisi myös mahdollisuus
kehittää uudenlaisia asumisenmuotoja tai rakennuksia joissa muunneltavuus olisi helppoa.
Yksinäisyys, erityisesti iäkkäimmillä yksineläjillä, voi olla terveysriski. Heidän mahdollisuuksiaan
erilasiten palvelujen ja sosiaalisten kontaktien piiriin tulisi tukea paremmin. Usein myös
palveluja/tuotteita myydään määrän mukaan alennettuna. Alennuksissa tulisi myös ottaa huomioon
paremmin yksineläjät.
_________________________________________________________________________________

VALKEAKOSKI
Pauli Kiuru, Kok, 34
https://www.paulikiuru.fi/?x103997=1454668

____________________________________________________________________
VANTAA
Antero Eerola, Vas, 346
Uskon, että avainasemassa on edullisten ja kohtuuhintaisten pienten asuntojen rakentaminen.
Tässä on kohtuullisen paljon Vantaalla tehtykin. Uusia asuntoja on noussut meillä useampana
vuonna enemmän kuin mitä tavoitteena on ollut. Kaava- ja rakentamismääräyksiä voisi hyvin
väljentää niin, että aina ei ole pakko rakentaa suuria perheasuntoja samalla, kun rakennetaan
yksiöitä tai kaksioita.
Yksin asumiselle on monia syitä. Monelle se on oma valinta, mutta monelle myös pakon sanelemaa.
Usein se on väliaikainen tilanne, mutta usein myös pysyvä ratkaisu. Usein on niin, että vanhempien
kotoa itsenäistyvät nuoret asuvat ensin yksin. Monesti näin on myös vanhuudessa, jolloin ehkä
puoliso on jo kuollut. Yksinasuvien tarpeet ovat hyvin moninaisia. Siksi ei ole mitään patentti- tai

pakettiratkaisua siihen, miten yksin asuvien asioiden asioita pitäisi kohentaa.
Yksin asuminen ei tietenkään tarkoita yksinäisyyttä. Joskus näin kuitenkin. Siksi myös kaupungilla ja
sen tukemille järjestöillä pitää olla rooli yksinäisyyden lievittämisessä.
Antero Eerola
toimittaja
Vantaan kaupunginvaltuutettu
valtuustoryhmän puheenjohtaja
Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Heino Keränen, Vas, 365
Asun itse vuokralla kaksiossa. Tyttäreni asuu kanssani joka toinen viikko. Sairastuessani hain
asumistukea, mutta sitä ei myönnetty, koska lapsi on kirjoilla äidillään eikä kuulu minun
ruokakuntaan. KELA neuvoi hankkimaan halvemman asunnon. Kaksioita en saa juurikaan
halvemmalla. Vaikka ottaisin puolet pienemmän yksiön, vuokra ei kovin paljon pienenisi. Tyttäreni
on 11-vuotias, joten yksiössä asuminen olisikin hankalaa.
Kaikkien asuntojen vuokrat ovat suuret, mutta pienempien asuntojen, joiden vuokrat maksaa
monesti yksineläjä, ovat aivan kohtuuttomat.
Mielestäni ratkaisu olisi, että kaupungin pitäisi rakentaa omana tuotantonaan paljon uusia vuokraasuntoja, joissa tulee olla myös pienempiä asuntoja. Tällä hetkellä asuntojen kysyntä on suurempaa
kuin tarjonta. Syntyy vuokranantajien markkinat, jolloin vuokrat kasvavat kohtuuttoman suuriksi.
Pienempien asuntojen kohdalla, joiden kysyntä on todella suurta, ongelma on vieläkin suurempi.
Haluan siis vaikuttaa valtuustossa siihen, että Vantaan kaupunki rakentaisi omana tuotantonaan
paljon uusia vuokra-asuntoja, joissa olisi myös sellaisia asuntoja, joihin yksinasujakin saa
rakennettua viihtyisän kodin kohtuullisella hinnalla. Nyt asumiseen menee leijonan osa tuloista. Se
vaikeuttaa mm. harrastamista ja matkustelua, joka pahimmassa tapauksessa voi johtaa
syrjäytymiseen.
Toinen asia, joka koskettaa usein enemmän yksineläjiä on työttömyys. Kaupungin tulisi rakentaa
malli, jolla ihmisiä voitaisiin työllistää tukien avulla. Tämä estäisi syrjäytymistä ja pidemmällä
tähtäimellä säästäisi myös kaupungin varoja.
Tällä hetkellä Vantaan valtuuston voimasuhteet ovat sellaiset, ettei haluta kaupungin rakentavan
vuokra-asuntoja, koska se häiritsisi sijoittajien bisnestä. Vantaalla ei muutenkaan panosteta tällä
hetkellä inhimilliseen ajatteluun.
Tällaiset ajatukset nousivat ensimmäisenä mieleen.
Ystävällisin terveisin
Heino Keränen, kuntavaaliehdokas Vantaa,
Vasemmistoliitto

Pirkko Kotila, Vas, 371
Helposti ajatellaan, että Vantaa on enemmän sellainen perheiden kaupunki, mutta Helsingissä asuu
erityisen paljon yksinasujia. Eihän se tietystikkään pidä paikkaansa.

MInä olen kaupunginhallituksessä yrittänyt muistutella yksinhuoltajaäitien tiukasta
taloustilanteesta. Eiväthän toki kaikki yksinhuoltajaäidit ole tiukilla, mutta jos vaikka on lähihoitaja ja
on lapsia ja asuu vuokralla VAV:n tai VVO:n asunnossa, tiukilla on. Asumiseen menee aivan liian
paljon rahaa.
Toinen juttu on tietysti sitten esim sanomalehdet, vakuutukset jne, kun ne pitää itse yksin hankkia.
Moni nuori elää varmasti ihan mielikseen yksin. He ovat päässeet kokeilemaan omia siipiään
lapsuudenperheestä muuton jälkeen.
Yksinäisyys on kuitenkin varmasti arka paikka monelle yksinelävälle. Vanhuksille erityisesti, jos
heidän luonaan ei käy kuin korkeintaan lähihoitaja muutaman kerran viikossa, tai vaikka parikin
kertaa päivässä. Lähihoitajilla on koko ajan kiire.
On myös yksineläviä eronneita miehiä, joiden elämä on pysynyt kasassa kun on ollut perhe, mutta
yksinelämisen myötä heille kasautuu helposti ongelmia. Vantaallakin kuitenkin ollut jo muutaman
vuoden ajan yli 10 prosentin työttömyys. Moni mies hakee edelleenkin sen kirkkaan pullon
perjantaisin Alkosta.
Tällaisia mietteitä minulle tuli kysymyksestäsi. Muista kulttuureista tulleiden yksinelävien
hyvinvointia en tässä edes ryhtynyt avaamaan. Heistäkään kaikki eivät elä ns. ydinperheessä.
Nämä ovat myös mielessäni, jos minut valitaan jatkamaan luottamustehtävissä.
Terveisin, Pirkko Kotila
Kuntavaaliehdokas.fi/pirkkokotila

Elina Nykyri, Vas, 389
Yksinasuvien asia on tärkeä. Kaupunkien pitäisi rakentaa enemmän kohtuuhintaisia vuora-asuntoja.
Asumisen kalleus koettelee eniten juuri yksinasuvia. Pitäisi tutkia mahdollisuutta vuokrakaton
asettamiseen. Pitäisi myös olla enemmän yhteisöllisiä tiloja. Osa kun kärsii yksinäisyydestä. Kimppaasuminen pitäisi olla helpompaa. Jokaisella on oikeus kotiin ja siihen kuuluu mahdollisuus valita itse
miten ja kenen kanssa asuu. Jos yksinasuvan luona käy paljon oma lapsi, niin pitää olla mahdollisuus
hankkia isompi asunto.sen hankintaa pitää tukea Kelan asumistuen ja toimeentulotuen muodossa.
Lapsen pitää pystyä myös matkustamaan kouluun etävanhempansa luotakin.
Kaikille pitää kuuluu oikeus oikeaan kotiin. Yksinasuvan pitää voida olla mahdollista valita kaksio
yksiön sijaan.
Kohtuuhintaista asumista kaikille! Asunnottomuuteen on puututtava!
Katso lisää www.Facebook.com/nykyrielina
Ja kuntavaaliehdokas.fi/elinanykyri

Anu Vihma, Vihr, 236
Yhdistyksenne on tärkeä, koska yhä enenevä määrä ihmisiä asuu yksin. Se ei tarkoita yksinäisyyttä,
vaan nimen omaa itsellistä asumista, yksin. Kotitalous, missä on vain yhden ihmiset tulot käytössä,
on kovilla etenkin täällä pääkaupunkiseudulla.
Vantaalla (Tilastokeskus 08/2016) yksinasujia on kirjattu vuoden 2013 lopussa yli kolmasosa
asukkaista. Omakohtainen kokemukseni yksinasumisesta oli rahan puute, koska iso osa palkasta

meni yksiön maksuun.Olisin kaivannut asumismuotoa, missä rahaa olisi jäänyt matkustamiseen ja
edes hiukan leveämpään elämiseen.
Jos pääsen läpi, haluan edistää monimuotoista asuinrakentamista. Myyrmäen pienasunnoista
(yksiöt 16 neliömetriä) en ole kuullut asukkaiden kommentteja, mutta onhan se askel parempaan
suuntaan, mutta yhä edelleen vuokrat ovat liian kovat. Asumisen hinta ei saisi olla niin kallis, mitä se
tällä hetkellä on. Olisi hienoa pilotoida esimerkiksi yheisöasumista, missä itsellisyys on taattu, mutta
asumiskustannus matala. Jo nyt opiskelijat vuokraavat isoja asuntoja ja muodostavat yhteisön
pelisääntöineen. Voisiko tämän siirtää aikuisen arkeen? Tällaisen pallon heittäisin ilmaan. Kaikille se
ei sovi, mutta useimmat voisivat olla valmiit kaupunkivetoiseen kokeiluun.

VESANTO
Anne Puttonen, Suomen Eläinoikeuspuolue
Kuntasolla tarvitaan paljon eri tahoja yhteistyöhön asian edistämiseksi sekä aloitteita valtuustoissa.
Kunnanvaltuutettujen on oltava aktiivisia valtakunnallisesti ja edistettävä koko maahan tätäkin asiaa.
Kuntalaisia on kuunneltava ja keskusteltava kuinka he kokevat kohtelun ja missä asioissa on
epäkohtia ja mikä on hyvin yksinasuvan kohtelussa. Syyt yksinasumiseen ovat monet ja tärkeintä on
syistä huolimatta kohdella yksinasuvaa aivan samoin kuin mitä tahansa perhettä. On väärin, että
kunnissa yksinasuva on ikäänkuin vähempiarvoinen ja esimerkiksi toimeentulotukiasioissa ei
kohdella lähellekään samoin kuin perheellistä.
Joskus voi olla niinkin, että vakavan sairauden takia on pudonnut kuin kuiluun talous- ja tulopuolen
takia, tarjolla ei ole riittävästi terveyttä vastaavia töitä, on pakko hakea toimeentulotukea vaikka
tukijärjestelmää vastustaakin ja tekisi vaikka kuinka pitkää työpäivää, jos vain sitä terveyttä
vastaavaa työtä olisi, on omasta tahdostaan riippumatta tilanteessa.
Yksinelävällä ei huomioida myöskään mitään pakollisia esim autokuluja, jotka syrjäseudulla ovat
välttämättömät, ja terveyskin saattaa vaatia oman auton käyttöä. On huomioitava vanhusten
tarpeet, yksinasuva vanhus ei saa olla yksinäinen vaan kunnan on huolehdittava jokikisestä
vanhuksesta yksilöllisesti. Kuunneltava ja ymmärrettävä kuulemansa. Ruokahuolto ja terveyshuolto
on toimittava. Kunta voi toimillaan yhdistää vanhuksia, lapsia, taiteita,
saada kaiken halutessaan toimimaan synkronoidusti. Kaikki liittyy kaikkeen, on nähtävä
kokonaisuudet ja mahdollisuudet. On vain viitseliäisyydestä kiinni järjestää kohtaamisia, kahvihetkiä,
keskusteluiltoja jne. Laiskuus on loputtava ja oltava ahkeruus ja luja usko tulevaan toimien koko ajan
meidän kaikkien parhaaksi.
Suomen Eläinoikeuspuolue
Anne Birgitta Puttonen

KIITOS KAIKILLE EHDOKKAILLE ASIAAN PANEUTUMISESTA VAALIKIIREIDEN
KESKELLÄ!
TIEDOSTOA PÄIVITETÄÄN VAALEIHIN ASTI.

