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ESIPUHE 

Vuonna 2015 Suomi otti vastaan ennätyksellisen määrän turvapaikanhakijoita, jolloin 
myös kysymys asumisen ratkaisuista nousi keskeiseksi pakolaisten kotouttamispoli-
tiikkaa toteutettaessa.  

Maahanmuuttokysymysten parissa työskentelevien tuntuma on ollut, että erityisesti 
pakolaiset, joille tarjotaan ns. kuntapaikka asuntoineen vastaanottohalukkaista kun-
nista eri puolilta Suomea, muuttavat suurimpiin kaupunkikeskuksiin varsin nopeasti. 
Tästä muuttoliikkeestä on olemassa jossain määrin tilastoseurantaa ja niihin perus-
tuvia selvityksiä, mutta tutkimustieto on niukkaa.  

Tutkimustiedolle on kuitenkin juuri nyt erityinen tarve, kun Suomessa pohditaan vii-
me vuonna maahan tulleiden pakolaisten sijoittumista sekä käytettävissä olevien 
asuntojen ja ihmisten kohtaamista niin, että kotouttamispalvelut ovat saatavissa ja 
kotoutuminen voi alkaa. Erityisesti pakolaistaustaisten maan sisäisen muuttoliikkeen 
ja asuntotarpeen selvittämiseksi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamis-
keskus yhdessä ympäristöministeriön kanssa päätyi tilaamaan aiheesta selvityksen 
Siirtolaisuusinstituutilta. Kiitämme Siirtolaisuusinstituuttia ja tutkija Heli Sjöblom-
Immalaa ja johtaja Tuomas Martikaista nopeasta toiminnasta selvityksen tuottami-
sessa.  

Selvityksellä haluttiin saada tietoa muuttoliikkeen perustekijöistä ja sen suuntautumi-
sesta, mutta myös arvioida Suomen tilannetta verrokkimaiden Ruotsin ja Norjan rin-
nalla.   

Tulokset osoittavat, että maahanmuuttajien muuttoja voi kuvata muutamalla keskei-
sellä tekijällä:  

1. Liikkuvuus on suurta ensimmäisten asuinvuosien aikana, jolloin monet muuttavat 
pois ensimmäisestä asuinkunnastaan. 

2. Pääkaupunkiseudun vetovoima muuttokohteena on ylivoimainen. 
3. Reilusti pääkaupunkiseudun takana tulevat Turku ja Tampere; kunnat, joihin on 

alkanut muodostua maahanmuuttajayhteisöjä. 
4. Pakolaiset ja erityisesti somalialiset ja irakilaiset, muuttavat enemmän kuin muut 

maahanmuuttajaryhmät. 
5. Maastamuutto Suomesta on vähäisintä pakolaisilla sekä venäläisillä ja virolaisilla. 
 

Pakolaisten keskittyminen kasvukeskuksiin tarjoaa pieniä paikkakuntia enemmän 
koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia ja palveluita sekä takaa oman etnisen ryh-
män ja muiden maahanmuuttajien tuen ja yhteisön. Toisaalta kasvukeskuksissa, 
erityisesti pääkaupunkiseudulla, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on niukasti saatavil-
la ja palveluihin voi olla jonoa. 
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Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa pienempiin kuntiin sijoittamista on kritisoitu 
siksi, että työllisyys jää niissä kasvukeskuksia heikommalle tasolle. Toisaalta esimer-
kiksi Norjassa pakolaiset ovat jakaantuneet maantieteellisesti tasaisemmin kuin 
Suomessa, eikä maan sisäistä muuttoa ole samassa mitassa. Tämä johtuu ennen 
kaikkea siitä, että Norjassa on työllisyys huomattavasti paremmalla tasolla kuin 
Suomessa. Toisin sanoen työpaikat ja mahdollisuus parempaan elintasoon ajaa pa-
kolaisia, samoin kuin valtaväestöä, suurimpiin kasvukeskuksiin.  

Helsingissä 25.toukokuuta 2016 

Annika Forsander   Jaana Nevalainen 

Työ- ja elinkeinoministeriö   Ympäristöministeriö 
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1 Johdanto 

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on jatkuvasti kasvanut (Tilastokeskus 2015a), 
ja maahanmuutto on jo pitkään vastannut maan väestönkasvusta. Turvapaikanhaki-
ja-määrät ovat 2000-luvulla vaihdelleet noin 1 500 ja 6 000 hakijan välillä, mutta 
vuonna 2015 Suomeen saapui ennätyksellisen suuri määrä turvapaikanhakijoita,  
32 478 henkilöä (2014: 3 651). Valtaosa oli irakilaisia hakijoita, 63 prosenttia. Seu-
raavaksi eniten hakijoita saapui Afganistanista (16 %) ja Somaliasta (6 %). Syyriasta 
ja Albaniasta tuli kummastakin alle tuhat turvapaikanhakijaa, joka on muutama pro-
sentti kaikista hakijoista. (Maahanmuuttovirasto 2016a.) 

Vastaanottopalveluiden piirissä oli vuoden 2015 lopussa 29 800 henkilöä (2014:  
3 041). Turvapaikanhakijat asuvat pääsääntöisesti vastaanottokeskuksissa, jotka 
sijaitsevat ympäri maata, pohjoisimmat yksiköt Kolarissa, Kemijärvellä ja Rovanie-
mellä. Lisäksi Torniossa sijaitsee järjestelykeskus. Kuvassa 1 kartta turvapaikanhaki-
joiden sijoittumisesta maakuntiin helmikuussa 2016 (Maahanmuuttovirasto 2016a). 
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Kuva 1. Turvapaikanhakijoiden sijoittuminen maakunnittain (Maahanmuuttovirasto 
2016a). 
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Vuonna 2015 oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella sai 1 628 henkilöä. 
Lisäksi 251 turvapaikanhakijaa sai oleskeluluvan muulla perusteella, kuten yksilölli-
sistä inhimillisistä syistä tai perhesiteen perusteella. Eniten oleskelulupia myönnettiin 
irakilaisille, somalialaisille ja afganistanilaisille. Lisäksi Suomi vastaanotti 1 034 kiin-
tiöpakolaista. (Maahanmuuttovirasto 2016b.)  

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) arvion mukaan noin kolmasosa viime vuonna tul-
leesta yli 30 000 turvapaikanhakijasta tulee saamaan myönteisen päätöksen eli tur-
vapaikan tai oleskeluluvan (Yle 2015a). Ensimmäiset päätökset ovat odotettavissa 
vuoden 2016 keväällä. Oleskeluluvan saannin jälkeen pakolaisille haetaan kunta-
paikkaa, joiden koordinoinnista valtakunnallisesti vastaa TEM. Alueellinen koor-
dinointi kuuluu ELY-keskuksille, jotka neuvottelevat alueensa kuntien kanssa pako-
laisten kuntapaikoista, asunnoista ja tarvittavista palveluista. Kiintiöpakolaisten kun-
tiin osoittamista tekevät Maahanmuuttovirasto ja ELY-keskukset yhteistyössä. (ko-
touttaminen.fi.) 

Vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä kartoittaa oleskeluluvan saaneen asuinkun-
tatoiveen, mutta aina sitä ei voida toteuttaa. Koska vastaanottavia kuntia ei ole tar-
peeksi, pakolaiset hakeutuvat omaehtoisesti haluamiinsa kuntiin vastaanottokeskus-
ten avulla ja tuella. Moni pakolainen haluaakin mahdollisimman nopeasti päästä pois 
vastaanottokeskuksista, sillä usein ne ovat kaukana keskuksista sijaitsevia asuntoloi-
ta, joissa ei juurikaan ole mahdollisuuksia yksityisyyteen. 

Ensimmäisen kuntasijoituksen jälkeen pakolaistaustaiset ovat vapaita päättämään 
omasta asuinpaikastaan, ja heistä suuri osa muuttaakin jossain vaiheessa pois en-
simmäisestä asuinkunnastaan. 

2 Pakolaistaustaiset keskittyvät pääkaupunkiseudulle  

Pakolaistaustaisia maahanmuuttajia ei tilastoida erikseen, joten seuraavassa tarkas-
tellaan Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden tärkeimpien taustamaiden eli af-
ganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisten Suomen sisäistä muuttoliikettä. Mu-
kana tarkastelussa ovat sekä ensimmäisen että toisen polven maahanmuuttajat. 

Somalien määrä Suomessa alkoi nopeasti kasvaa 1990-luvun alussa (Kuva 2). Myös 
irakilaisia alkoi tulla samaan aikaan. Afganistanilaisten muuttajien määrä sen sijaan 
pysyi vähäisenä lähes koko 1990-luvun ajan, ja nykyisinkin afganistanilaistaustaisen 
väestön määrä Suomessa on selvästi pienempi kuin irakilais- ja somalialaistaustais-
ten.  
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Kuva 2. Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisen väestön kasvu Suomessa 
1990–2014, hlöä (Tilastokeskus 2015a ). 

 

 

Tarkastelluista ryhmistä somalialaistaustaisia asuu Suomessa eniten, vuoden 2014 
lopussa noin 16 600 henkilöä. Heistä runsas kolmannes on syntynyt Suomessa. Af-
ganistanilaistaustaisista vain 15 prosenttia on syntynyt Suomessa, ja irakilaistaustai-
sista neljännes. Kuvassa 3 afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisen väes-
tön määrä maakunnittain 2014. 
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Kuva 3. Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisten määrä maakunnittain 
2014, hlöä (Tilastokeskus 2015a). 

 

 

Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisissa on paljon nuorta väkeä ja vain 
vähän 65 vuotta täyttäneitä (Kuva 4). Nuorten osuus on laskenut maassa asutun 
ajan myötä. Kuitenkin somalialaistaustaisista alle 20-vuotiaita on edelleen puolet. 
(Tilastokeskus 2015b.) Nuoret muuttavat ahkerasti, ja muuttaminen liittyy useimmiten 
asumiseen, opiskeluun tai työpaikan hankintaan (Saari 2010).  

Somaliperheet ovat usein isoja. Ensimmäisen polven somalialaistaustaisten koko-
naishedelmällisyysluku on vuosina 2009–2013 ollut 4,0. Irakilaistaustaisilla se on 
ollut 3,2 ja afganistanilaistaustaisilla 2,7. 
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Kuva 4. Ulkomaalaistaustaiset ikäryhmittäin, % (Tilastokeskus 2015a). 

 

 

Maahanmuuttajia, kuten kantaväestöäkin, houkuttelevat keskusten monipuoliset 
työmarkkinat (mm. Heikkilä & Järvinen 2003). Keskittymiseen ohjaavat työpaikkojen 
ja lasten koulutusmahdollisuuksien lisäksi se, että maahanmuuttajat pyrkivät muo-
dostamaan omia yhteisöjään, joissa mahdollisuudet oman kulttuurin ja uskonnon 
palvelujen järjestämiseen paranevat sekä oma yhdistystoiminta tehostuu (mm. Jaak-
kola 2000, 17; Pehkonen 2006).  

Myös mahdollisuudet maahanmuuttajapalveluihin ja erilaiseen yritystoimintaan para-
nevat keskuksissa. Esimerkiksi etnisen ruoan ja vaatteiden saatavuus on parempi.  
Varsinkin somalinaisille oman kulttuurin mukaisten vaatteiden saatavuus on tärkeää. 
Etnisten kauppojen pitäminen on luonnollisesti kannattavaa vain sellaisilla alueilla, 
joissa asiakaspohja on tarpeeksi laaja.  

Erityisen tärkeää maahanmuuttajille on oman etnisen ryhmän jäsenten läheisyys.  
Omien verkostojensa kautta maahanmuuttajat saavat tietoja ja apua selviytymiseen 
uudessa kotimaassaan. Omien verkostojen käyttö sijoittumisvaiheessa on äärimmäi-
sen tärkeää. Oletettavasti keskuksiin vetävät myös yleisesti ottaen suurempi maa-
hanmuuttajamäärä sekä se, että kantaväestö on tottuneempi maahanmuuttajiin. 
Keskittyminen antaa mahdollisuuden myös tarjota maahanmuuttajien palveluja kus-
tannustehokkaammin ja monipuolisemmin (Salminen 2012). 

Pakolaisten muuttoliike Helsinkiin ja muihin kaupunkimaisiin kuntiin oli selkeää jo 
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2013 muuttaneista kotoutujista eli alkuvaiheen pakolaistaustaisista maahanmuutta-
jista noin kolme neljästä tuli omaehtoisen muuton kautta. Kotoutuja on henkilö, joka 
saa kansainvälistä suojelua Suomessa ja jonka oleskeluluvan saannista on kulunut 
enintään kolme vuotta. (Kuusto-Kovanen 2014.) 

Tilastokeskuksen (2015a) mukaan vuonna 2014 kaikista Suomen afganistanilais-, 
irakilais- ja somalialaistaustaisista 60 prosenttia asui Uudellamaalla, 12 prosenttia 
Varsinais-Suomessa ja 9 prosenttia Pirkanmaalla. Muiden maakuntien osuus oli vii-
dennes. Uudenmaan osuus on hieman laskenut 2000-luvun alusta (Kuva 5). 

Kuva 5. Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaiset maakunnittain 2000–2014, 
%  (Tilastokeskus 2015a). 

 

 

Etnisten ryhmien välillä on eroja sijoittumisessa (Kuvat 6–8). Afganistanilaistaustaisil-
la Uudellamaalla asuvien osuus vuonna 2014 oli pienin, 40 prosenttia. Heistä muita 
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Kuva 6. Afganistanilaistaustaiset maakunnittain 2000–2014, % (Tilastokeskus 
2015a). 
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Kuva 8. Somalialaistaustaiset maakunnittain 2000–2014, %  (Tilastokeskus 2015a). 
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täyttivät vähintään 15 vuotta. Yhteensä muuttajia oli 14 323, joista tässä tarkastel-
laan irakilaisia (518), somalialaisia (312) ja afganistanilaisia (180). 

Vuosituhannen vaihteessa Suomeen muuttaneista vähintään 15-vuotiaista Irakin ja 
Afganistanin kansalaisista yli 90 prosenttia asui edelleen Suomessa vuonna 2009. 
Somalialaistaustaisista Suomessa asui noin 80 prosenttia. Myös venäläistaustaisista 
oli Suomeen jäänyt yli 90 prosenttia ja virolaistaustaisistakin vajaat 90 prosenttia. 
Näistä maista tulee paljon suomalaisten ulkomaalaisia puolisoita. Sen sijaan ruotsa-
laistaustaisista Suomessa asui enää alle 30 prosenttia. (Sjöblom-Immala 2012; Ti-
lastokeskus 2016.) 

Vuoteen 2009 mennessä afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisia muuttajia 
siirtyi runsaasti muista maakunnista Uudellemaalle (Sjöblom-Immala 2012) (Kuva 9). 
Myös Varsinais-Suomessa määrä hieman kasvoi, Pirkanmaalla puolestaan väheni. 

Muissa kuin edellä mainituissa maakunnissa tarkasteltujen maahanmuuttajaryhmien 
määrä laski selvästi. Monessa maakunnassa heidän määränsä myös ajanjakson 
alussa oli vähäinen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa ei vuonna 2009 
asunut enää yhtään näihin muuttajaryhmiin kuulunutta, ja useassa muussakin maa-
kunnassa heitä oli korkeintaan muutama. Myös Ahlgren-Leinvuon (2005) tutkimuk-
sen mukaan pakolaiset ovat muuttaneet pois erityisesti maaseudun alkusijoituskun-
nista ja muuttojen kohteena ovat olleet erityisesti pääkaupunkiseutu ja Turku. Turulla 
on suhteessa eniten ulkomaalaistaustaisia asukkaita heti pääkaupunkiseudun kunti-
en Helsingin, Espoon ja Vantaan jälkeen.  

Kuva 9. Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisten osuus maakunnittain 
1998–2000 ja 2009, %  (N=1 010)  (Väestörekisterikeskus 2009). 
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vuonna 2009. Helsingissä muuttajien osuus kasvoi ajanjakson aikana viidenneksestä 
kolmannekseen. Lisäksi muuttajien osuus kasvoi ainoastaan Espoossa, Vantaalla ja 
Turussa. Tampereella osuus pysyi lähes ennallaan, mutta sinne ei muutettu yhtä 
paljon muualta kuin esimerkiksi Turkuun.   

Kuva 10. Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisten kotikunnat 1998–2000 ja 
2009, % (N=1 010) (Väestörekisterikeskus 2009). 
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Kuva 11. Afganistanilaistaustaisten kotikunnat 1998–2000 ja 2009, hlöä (Väestöre-
kisteri-keskus 2009). 
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Myös tiedolliset resurssit, kuten kielitaito ja paikallisen asuntojärjestelmän tuntemus 
vaikuttavat maahanmuuttajataustaisten kykyyn optimoida asuntomarkkina-asemansa 
(Özüekren & van Kempen 2003, 167). Toisin sanoen puutteelliset tiedot eri asumis-
vaihtoehdoista tai asunnonhakujärjestelmän toiminnasta vähentävät mahdollisuuksia 
saavuttaa toivottua asumista. Maahanmuuttajataustaisten valinnanmahdollisuuksia 
saattaa lisäksi heikentää heidän asunnonetsinnässään ja asuinympäristössään koh-
taamansa syrjintä. Sekä syrjintä että heikot tiedolliset resurssit lisäävät maahan-
muuttajien riippuvuutta oman etnisen ryhmän avusta asunnonhaussa, mikä osaltaan 
ohjaa heitä samaan asuntokantaan ja samoille alueille muiden samaan ryhmään 
kuuluvien kanssa (esim. Dhalmann 2011). Enimmäkseen humanitaarisen maahan-
muuton kautta muuttaneet ryhmät ovat jyrkemmin segregoituneita kuin ryhmät, jois-
sa painottuvat työperäiset muuttajat ja/tai avioliiton kautta tulleet (Puustinen ym. 
2016). 

Pienimuotoisena segregaatiota voidaan pitää kaupunkien sosiaalista ja kulttuurista 
monimuotoisuutta mahdollistavana tekijänä. Se palvelee myös maahanmuuttajien 
sopeutumista ja sosiaalisen tuen saamista. Maahanmuuttajat tarvitsevat ns. sisään-
muuttoalueita, joissa he saavat tarvittavaa tukea omalta etniseltä ryhmältään. (Ra-
sinkangas 2013). Vilkaman (2011) mukaan monille ulkomaalaistaustaisille nämä 
asuinalueet toimivat eräänlaisina siltoina suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Vilkama (2011) on havainnut, että ulkomaalaisten ja kantaväestön asuttamat alueet 
erottuvat Suomessakin entistä selvemmin toisistaan, ja selkeimmin kehitys näkyy 
Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Turun Varissuolla maahanmuuttajien 
osuus on lähes 40 prosenttia, joka on enemmän kuin millään muulla asuinalueella 
Suomessa. Suomessa ollaan vielä kuitenkin hyvin kaukana Malmön Rosengårdin 
lähiöstä, jonka asukkaista lähes 90 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia (Yle 2015b). 

Rasinkankaan (2013) mukaan Turkuunkaan ei ole syntynyt selkeitä tietyn etnisen 
ryhmän asuinalueita, koska Suomessa eri maahanmuuttajaryhmät keskittyvät pi-
kemminkin tietyille kaupunkiseuduille kuin tietyille asuinalueille. Suomessa ei myös-
kään ole suuria yksipuolisia sosiaalisia vuokra-asuntoalueita, jotka ovat useissa 
maissa tavallisimpia keskittymisen kohteita. Meillä selkeidenkin asumiskeskittymien 
asuntokanta on monipuolista, eli alueilla on vuokra-asuntojen lisäksi myös omis-
tusasuntoja, usein jopa valtaosa. Tämä myötävaikuttaa asukkaiden sosiaaliseen 
sekoittumiseen. Rasinkankaan mukaan pakolaistaustaisten asuttaminen 1990-luvulla 
ympäri Suomea eli hajasijoittaminen on osaltaan hidastanut yksittäisten kansalli-
suusryhmien keskittymistä. 

Pohjoismaiden pääkaupunkiseutujen (Helsinki, Tukholma, Oslo ja Kööpenhamina) 
vertailututkimuksessa havaittiin, että Euroopan ulkopuolisten siirtolaisten segregaatio 
oli ensinnäkin kaikkialla jyrkempää kuin eurooppalaisten sekä toiseksi Suur-
Tukholmassa jyrkintä ja Helsingin seudulla lievintä neljästä kaupunkiseudusta (Skif-
ter Andersen ym. 2015). Yleisesti ottaen muissa Pohjoismaissa on havaittu saman-
laisia eroja etnisten ryhmien segregaatioasteessa kuin Suomen aineistossa: kulttuu-
riltaan etäisemmät ja pakolaisina tulleet ryhmät ovat useimmiten jyrkemmin segregoi-
tuneita etnisiä ryhmiä. (Puustinen ym. 2016.) 
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4 Pakolaisten sijoittaminen keskuksiin vs.  
hajasijoittaminen 

Hallituksen tavoitteena on ollut estää turvapaikanhakijoiden siirtyminen pääkaupun-
kiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Pakolaisten ei haluta keskittyvän suurkaupun-
kien – etenkin Helsingin, Espoon ja Vantaan – lähiöihin. Syinä ovat mm. asuntopula 
ja segregoituminen. Hajasijoituksesta maan eri osiin on puhunut myös asuntoasiois-
ta vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen. Hänen mukaansa Suomen pitäisi hyödyntää 
monista kunnista löytyviä tuhansia tyhjiä vuokra-asuntoja. (Taloussanomat 2015.)  

Kuntien väestönkasvu riippuu pitkälti siitä, minne maahanmuuttajat asettuvat asu-
maan. Monissa kunnissa nettomuutto on heidän ansiostaan ollut positiivinen. Muut-
toliikkeessä ulkomaiden kanssa yksikään maakunta ei saanut muuttotappiota. Kan-
sainvälisen muuton nettomäärän huomioon ottaminen vähentää muuttotappiollisten 
maakuntien määrää selvästi. (Tilastokeskus 2015b.)  Tyhjiä asuntoja pakolaisille 
riittäisi maakunnissa, mutta ne eivät useinkaan sijaitse siellä, missä nämä haluavat 
asua. 

Muuttoa keskuksiin vaikeuttaa kuitenkin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute 
etenkin pääkaupunkiseudulla. Työministeriön Tarja Rantalan mukaan pääkaupunki-
seudun asuntotilanne on kriittinen, ja jos pakolaisten muuttamista ei voida ennakoi-
da, niin kuntien on vaikea järjestää yhtäkkiä kotouttamiskoulutuksen paikkoja. Oles-
keluluvan saaneet turvapaikanhakijat pitäisi mahdollisimman nopeasti asuttaa kun-
taan, jotta kotoutuminen pääsisi kunnolla alkuun. Ongelmana on kuitenkin kuntien 
haluttomuus vastaanottaa oleskeluluvan saaneita pakolaisia vastaanottokeskuksista, 
ja kuntapaikoista on ollut jatkuvasti pulaa. Nyt kuntapaikkatavoitteet ovat lisäksi mo-
ninkertaistuneet aiemmista luvuista. (Yle 2015a.) Ainakin toistaiseksi kuntapaikkojen 
tarjoaminen on perustunut kuntien vapaaehtoisuuteen.  

Työ- ja elinkeinoministeriössä toivotaan, että kuntapaikkoja löytyisi etenkin niistä 
kunnista, joissa on vastaanottokeskuksia. Näin turvapaikan saaneille saataisiin jat-
kuvuutta elämään. Esimerkiksi lasten ja nuorten sopeutumista helpottaisi, jos kou-
lunkäynti voisi jatkua samassa koulussa. (Yle 2015c.) Työ- ja elinkeinoministeriö on 
asettanut esimerkiksi Lapin ELY-keskukselle tavoitteeksi löytää Lapista kuntapaikat 
900:lle oleskeluluvan saavalle. Lapin ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Anne-
Mari Suopajärvi kuitenkin arvioi, että Lappiin jää 500–600 Suomesta turvapaikan 
saavaa. Vuonna 2015 Lapissa kuntapaikkoja tarjosivat vain Rovaniemi, Kemi ja Tor-
nio, joissa paikkoja oli yhteensä 120. (Yle 15.12.2015d.) 

Monissa pienissäkin kunnissa ollaan halukkaita ottamaan vastaan oleskeluluvan 
saaneita, mutta niissäkin arvellaan, että kuntaan tulee jäämään vain yksittäisiä hen-
kilöitä, koska maahanmuuttajat hakeutuvat niihin paikkoihin etelässä, joissa jo ai-
emmin on sukulaisia tai muita maanmiehiä. Myöskään töitä ei välttämättä löydy 
maahanmuuttajille kunnissa, joissa työttömyysprosentti on jo muutenkin korkea, eikä 
työllisyyden paranemista ainakaan lyhyellä aikavälillä ole näkyvissä. (Yle 
15.12.2015e.) 

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara (Yle 2015a) 
kritisoi hajasijoittamista. Hänen mukaansa siitä ollaan huonojen tuloksien vuoksi 
muualla Pohjoismaissa luopumassa, koska maahanmuuttajat eivät kuitenkaan pysy 
alkuperäisillä paikkakunnillaan. Ruotsissa lähetettiin jo 1980-luvulla pakolaisia tyhje-
neviin kuntiin, koska ajateltiin, että maahanmuuttajat toisivat vireyttä ja toimeliaisuut-
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ta seuduille. Hajasijoitetut maahanmuuttajat ovat kuitenkin pärjänneet heikommin 
kuin ne, jotka ovat tulleet suoraan kaupunkiseudulle. Maakuntiin lähetetyt pakolaiset 
eivät löytäneet töitä ja päätyivät lopulta Malmön, Tukholman ja Göteborgin halvimmil-
le vuokra-asuntoalueille.  

Tyhjiä asuntoja ja potentiaalisia sijoituspaikkoja keskuksien ulkopuolella on paljon 
juuri sen takia, että työmahdollisuudet puuttuvat. Vaattovaaran mielestä ratkaisun 
pakolaisten sijoittamiseen on löydyttävä isojen kaupunkien ja kaupunkiseutujen sisäl-
tä, johon myös valtiollinen tuki pitää suunnata. Vaikka maahanmuuttajien keskittymi-
nen ei ole ongelmatonta, on kasvavilla kaupungeilla myös kasautumisetuja, ja ne 
tuottavat uusia työpaikkoja.  

Myös professori Holger Bonin saksalaisesta taloustutkimuslaitos ZEW:stä kehottaa 
välttämään hajasijoittamista. Hänen mukaansa turvapaikanhakijoilta on myös hyvä 
kysyä, minne he tahtoisivat asettua, ja onko heille jossakin tuttuja, jotka voivat auttaa 
alkuvaiheessa (Taloussanomat 2015). 

Työmarkkinoille integroituminen pitäisi huomioida tutkimusten (mm. OECD 2016) 
mukaan, kun päätetään siitä, mihin humanitaariset muuttajat sijoitetaan. Kokemukset 
Ruotsista ja Tanskasta osoittavat, että jos hajasijoittamispolitiikassa ei huomioida 
työllistymiseen liittyviä tekijöitä, voivat seuraukset näkyä muuttajien alempina työlli-
syysasteena ja palkkoina.  

Myös Niemisen (2015) tutkimus tukee tulosta hajasijoituksen haitoista pakolaistaus-
taisten työllisyydelle. Sen mukaan yli puolet Lähi-itä- ja Afrikka-taustaisista 20–64-
vuotiaista oli ei-työllisiä vuonna 2014. Pohjois- ja Itä-Suomessa (49 %) oli suhteessa 
enemmän ei-työllisiä ulkomaalaistaustaisia kuin pääkaupunkiseudulla (31 %). Sama 
tilanne oli suomalaistaustaisillakin, mutta ero ei-työllisten osuuksissa alueiden välillä 
oli pienempi.  

Keskuksissakin on omat ongelmansa. Asuntopulasta voi muuttajalle pahimmillaan 
olla seurauksena jopa asunnottomuus tai sukulaisten ja tuttavien nurkissa asuminen. 
Liiallinen keskittyminen samoille alueille aiheuttaa myös segregaatiota, sosiaalisia 
ongelmia ja erilaisia konflikteja mm. etnisten ryhmien välillä. Myös ympäristö voi 
kaupungissa olla epäviihtyisä, jos esimerkiksi peltomaalle rakennetaan korkeita be-
tonitaloja, eikä viheralueita ole riittävästi.   

Keskuksissa jonotusajat erilaisiin palveluihin venyvät helposti pitkiksi. Lisäksi eri pal-
velusektorien työn yhteensovittaminen voi olla haastavaa. Pienessä kunnassa maa-
hanmuuttajapalveluita hoitavat työntekijät tuntevat usein paremmin asiakkaansa ja 
heidän kokonaistilanteensa. 

Asumiseen liittyviä ongelmia ilmenee ainakin silloin, kun monilapsisia maahanmuut-
tajaperheitä asutetaan liian ahtaisiin asuntoihin. Dhalmannin (2012) tekemien soma-
lihaastattelujen mukaan sekä perheen sisäiset että naapureiden väliset suhteet kär-
sivät asuntojen soveltumattomuudesta suurperheiden tarpeisiin. Lapsien leikeistä ja 
esimerkiksi rapussa kulkemisesta aiheutuu meteliä, ja monet somaliperheet ovatkin 
joutuneet naapureiden valitusten kohteeksi. Somaliassa asuntojen ahtaus ei ole sa-
malla lailla ongelma, koska lapset viettävät siellä paljon enemmän aikaa ulkona. 
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5 Kokemukset naapurimaista 

5.1 Ruotsi 

Maahanmuuton ja maahanmuuttopolitiikan historiat eroavat Pohjoismaissa. Työpe-
rusteinen maahanmuutto Ruotsiin alkoi jo 1950-luvulla, ja Ruotsiin tuli 1970- ja 1980-
luvuilla paljon pakolaisia muun muassa Chilestä. Ruotsi eroaa Suomesta siinä, että 
siellä on suuria, pitkään asuneita ja ruotsalaiseen yhteiskuntaan pitkälle sopeutunei-
ta ja sulautuneita maahanmuuttajaryhmiä. Balkanin sodat 1990-luvulla toivat Ruot-
siin paljon turvapaikanhakijoita. Syyrian kriisi vaikutti merkittävästi vuonna 2014 
Ruotsiin suuntautuneeseen muuttoon. Vuonna 2015 Ruotsista haki turvapaikkaa yli 
160 000 ihmistä.  

Ruotsin asuntojärjestelmä on poikennut jossain määrin naapurimaiden käytännöistä. 
Ruotsissa käytössä olleella järjestelmällä on säännelty yksityistä omistusta ja pyritty 
pitämään vuokrahintoja alhaisina. Asunnon saaminen varsinkin Ruotsin suur-
kaupungeissa on kuitenkin hyvin hankalaa. Ruotsissa on rakennettu 2000-luvulla 
huomattavasti vähemmän uusia asuntoja kuin naapurimaissa. Lisäksi myös vuokra-
asuntojen jälleenvuokraamista on rajattu melko tiukasti. (Uusisuomi.fi 2009.)  

Vuokra-asunnoista on ollut Ruotsissa puutetta riippumatta maantieteellisestä sijain-
nista. Kysyntä pienille asunnoille on erityisen suuri. Asuntopula luo pitkiä vuokra-
asuntojonoja ja kalliita omistusasuntoja. Tämä vaikeuttaa nuorten, opiskelijoiden ja 
maahanmuuttajien mahdollisuutta ennen kaikkea kiivetä asumisurallaan, varsinkin 
kun monella tässä ryhmässä ei ole pysyvää työtä. Maahanmuuttajien vakiintuminen 
ruotsalaiseen yhteiskuntaan  on vaarassa viivästyä liian pitkän vastaanottokeskus-
ajan takia.  

Ruotsi on ollut hajasijoittamisen mallimaa, mutta monet tutkimukset ovat todenneet 
hajasijoituksen epäonnistuneeksi ratkaisuksi. OECD:n tutkimuksen (2016) mukaan 
kokemukset Ruotsista kertovat, että jopa 8 vuoden jälkeen hajautetusti sijoitetut pa-
kolaiset ansaitsivat keskimäärin 25 prosenttia vähemmän kuin ne pakolaiset, joita ei 
oltu asutettu hajasijoittamispolitiikan perusteella. Myös heidän työllisyysasteensa oli 
6–8 prosenttiyksikköä alhaisempi ja riippuvuus sosiaalituesta 40 prosenttia suurem-
pi.  

Ruotsissakaan maahanmuuttajat eivät ole pysyneet alkuperäisillä paikkakunnillaan. 
Pakolaisilla on Tukholman läänissä paremmat edellytykset työmarkkinoilla kuin 
muissa osissa maata. Erityisesti miehet hyötyvät alueen vahvoista työmarkkinoista ja 
työllistyvät nopeammin (SCB 2012). Maahanmuuttajat ovat keskittyneet kolmelle 
metropolialueelle (Kuva 14).  
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vuoksi. Myös lämpimämpi ilmasto mainittiin. (Suter & Magnusson 2015). Esimerkiksi 
Johanssonin (2012) mukaan vain kolmasosa niistä pakolaisista, jotka asutettiin har-
vaan asuttuihin kuntiin vuonna 2005, asuivat sellaisessa kunnassa vielä vuonna 
2010. 

Skarman (2008) selvitti, miten ajanjaksolla 1997–2002 Ruotsiin muuttaneet olivat 
sijoittuneet vuonna 2007. Jakson alussa turvapaikanhakijat poikkesivat muista maa-
hanmuuttajista keskittymällä metropolialueiden ohella myös muille suuralueille (large 
regions). Pakolaiset ja perhesyistä muuttaneet olivat asettuneet alhaisen tulotason 
kerrostaloalueille, kun taas työmuuttajat Eu:n ulkopuolelta olivat sijoittuneet ns. pa-
remmille alueille.  

Viiden vuoden kuluttua maahanmuuttajat, joille oli myönnetty oleskelulupa, olivat 
vieläkin enemmän keskittyneet alhaisen tulotason asuinalueille. Sen sijaan, että tä-
mä maahanmuuttajaryhmä pystyisi luomaan asumisuraa Ruotsissa, synnyttää muut-
toliike jatkuvasti yhä enemmän segregoituneita asuinalueita. Turvapaikanhakijoina 
muuttaneilla alhaisen tulotason kerrostaloalueet olivat asuinalueina voimakkaasti 
lisänneet osuuttaan. (Skarman 2008.) 

Pakolaisten asuntotarpeeseen on pyrkinyt vastaamaan Västervikin kunnan moduuli-
talo-projekti, johon on ottanut osaa 80 kuntaa (Sveriges radio 2016). Projektissa kun-
ta on rakennuttanut rivitaloja. Kyse on moduulitaloista, jotka on nopea pystyttää il-
man suuria pohjatöitä. Taloja voidaan siirtää ja käyttää muuhunkin, esimerkiksi van-
husten asumiseen. Kun talo on valmis, sitoutuu maahanmuuttovirasto maksamaan 
talon vuokran kunnalle ensimmäiset kuusi vuotta. Västervikissä projektilla asutetaan 
50 turvapaikanhakijaa. Talot on rakennettu alueelle, jossa lasten koulut, terveyden-
hoito, julkinen liikenne ja muut palvelut ovat lähellä, ajatuksena on, että integroitumi-
nen pääsee alkamaan aikaisemmin, kun esimerkiksi lapset voivat jatkaa samassa 
koulussa. 

5.2 Norja 

Norjassa työperäinen maahanmuutto EU-maista on ollut suhteellisesti suurempaa 
kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Vaikka Norja ei kuulu EU:hun, sen maahanmuuttopoli-
tiikka on kuitenkin seurannut suurilta osin EU:n politiikkaa. (Helminen 2015.) Pako-
laisaseman saaneiden asunnonhankinnasta vastaa IMDi (Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet) yhteistyössä kuntien kanssa (www.imdi.no). IMDi perustettiin vuo-
den 2006 alussa osaamiskeskukseksi edistämään integraatiota ja monimuotoisuutta. 
IMDi toimii yhteistyössä maahanmuuttajayhdistysten, kuntien, valtion virastojen ja 
yksityissektorin kanssa. 

Norjassa sosiaalinen asuminen on useimmiten kunnan vuokra-asumista, joka on 
suunnattu avun tarpeessa oleville. Automaattista oikeutta siihen ei ole, mutta sosiaa-
liviranomaiset ovat velvoitettuja auttamaan avun tarpeessa olevia ihmisiä asunnon 
saamisessa. Kunnan vuokra-asuntoja on vähän, joten asunnon saamiselle on kritee-
rejä, yksi asuntoihin oikeutettu ryhmä ovat esimerkiksi maahanmuuttajat. (Søholt & 
Wessel 2010.) 

Sekundäärimuutto on myös Norjassa ollut suuri haaste. Perifeerisillä alueilla on ho-
mogeeninen väestörakenne, ne ovat harvaanasuttuja, ja niistä puuttuu monia mah-
dollisuuksia. Ympäristö on usein ankara, ilmasto kylmä ja talvet ovat pitkiä ja pimeitä. 
Ei ole yllättävää, että lämpimään tottuneet ihmiset haluavat lähteä näiltä seuduilta 
pois. (Søholt & Wessel 2010). 
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Pakolaisten taustamaa vaikuttaa Søholtin ja Wesselin (2010) tutkimuksen mukaan 
heidän liikkuvuuteensa kahdella eri tavalla: ensinnäkin eri ryhmillä on erilainen väes-
törakenne (esimerkiksi jossain ryhmässä paljon naimattomia), ja toiseksi toisia ryh-
miä Oslo vetää puoleensa enemmän kuin toisia. Vuonna 2003 Norjaan muuttaneista 
vuoteen 2008 mennessä päätyi Osloon somaleista 49 prosenttia, afgaaneista 41 
prosenttia, irakilaisista 19 prosenttia ja venäläisistä 12 prosenttia.  

Näille pakolaisryhmille on tyypillistä muuttaa paljon enemmän kuin kantanorjalaiset. 
Vuoteen 2006 alkuun mennessä somaleiden, afgaanien ja irakilaisten Oslossa asu-
vien osuus oli kasvanut voimakkaasti. Mainittakoon, että kaikilla pakolaisryhmillä 
suhde asukasluvun ja huonemäärän välillä parani muuttojen lisääntymisen myötä. 
Epäedullisin suhde asukasluvun ja huonemäärän välillä vuonna 2005 oli niillä, jotka 
asuivat edelleen samassa asunnossa, johon he olivat muuttaneet 2000 tai 2001. 

Vuonna 2003 Norjassa otettiin käyttöön uusi perehdytysohjelma, joka on vakiinnut-
tanut pakolaisväestöä paikoilleen. Pakolaiset asutetaan ympäri Norjaa ja heidän liik-
kuvuutensa kohti keskeisiä kaupunkialueita on hidastunut. Tämä johtuu luultavasti 
osittain uusien monikulttuuristen klustereiden syntymisestä. Kuvassa 15 esitetään 
Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaisten sijoittuminen lääneittäin Norjassa 
2015.  

Oslossa on meneillään hyvin erisuuntainen prosessi: pakolaiset ovat levittäytyneet 
keskustasta lähiöihin, jossa halpoja ja keskihintaisia asuntoja. Tämä ”uudelleensijoit-
tuminen” ei juurikaan koske lähiöitä, joissa on kalliit asuntojen hinnat. (Søholt & 
Wessel, 2010.) 

Kuva 15. Afganistanilais-, irakilais- ja somalialaistaustaiset lääneittäin Norjassa 2005 
ja 2015, % (Statistisk sentralbyrå). 
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Vuonna 2008 arvioitiin, että yhdeksän kymmenestä pakolaisesta muuttaisi pois en-
simmäisestä asunnostaan neljän vuoden sisällä saapumisesta (Grødem & Skog 
Hansen 2015). Norjassa omistusasuminen on kaikista suosituin asumismuoto, myös 
maahanmuuttajilla, mutta jotkut ryhmät, erityisesti somalit ja irakilaiset, eivät yleensä 
silti omista asuntoa. Somaleja syrjitään yleisimmin Norjan asuntomarkkinoilla. 

Backaksen (2015) tutkimuksessa pakolaisten tyytymättömyys maaseudulla asumi-
seen johtui omanmaalaisten ihmisten ja ruoan puuttumisesta. He pitivät tärkeänä, 
että lähellä sijaitsisi ruokakauppa, josta saisi omanmaalaista ruokaa. Tyytymättö-
mimmät asuivat pienissä kunnissa kaukana palveluista. Pakolaiset saattoivat saada 
huonon ja masentavan kuvan koko Norjasta sijoituspaikkansa perusteella. Asuinpai-
kalla voi olla negatiivinen vaikutus kotoutumiseen, jos henkilö ei pysty toteuttamaan 
itseään eli elämään haluamallaan tavalla. Elämä maaseudulla voi myös olla suuri 
muutos sellaisille, jotka ovat kotimaassaan asuneet suurkaupungissa. Jotkut halusi-
vatkin valita samantyyppisen asuinpaikan kuin ennen Norjaan muuttamistaan säilyt-
tääkseen osan vanhasta elämästään.  

Kuntien itsemääräämisoikeus on Norjassa Backaksen (2015) mukaan tärkeämpi 
kuin pakolaisten itsemääräämisoikeus, koska kunnilla on paljon valtaa päättää, otta-
vatko ne vastaan pakolaisia vai eivät. Pakolaisten itsemääräämisoikeutta rajoitetaan, 
kun he eivät saa itse päättää ensimmäistä asuinkuntaansa. Hallituksenkin mielestä 
olisi parempi, että pakolaiset saisivat itse päättää asuinpaikkansa, mutta se voisi 
joillekin kunnille olla liian suuri rasite, koska ei ole varmaa, pystyisivätkö kunnat tar-
joamaan kattavasti alkuperehdytystä. Kotoutumisen tunnetta edistäisi, jos asumispo-
litiikkaa sovellettaisiin joustavammin ja pakolaisia kohdeltaisiin yksilöinä. Pakolaisten 
henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet tulisi huomioida. Pakolaisilla on kuitenkin mahdol-
lisuus esittää toive, mihin kuntaan he haluaisivat että heidät sijoitettaisiin, ja suurin 
osa on myös päässyt toivomaansa kuntaan. 

6 Kasvukeskuksiin tarvitaan asuntoja 

Pääkaupunkiseudun väestöennusteen mukaan alueen väestö kasvaa vuosina 2015–
2023 runsaalla sadalla tuhannella asukkaalla. Kasvusta Helsinkiin sijoittuisi puolet, 
Espooseen kolmannes ja Vantaalle viidennes. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat 
haasteelliseen tilanteen edessä asuttaessaan sekä kasvavan kantaväestön että uu-
det maassa- ja maahanmuuttajat. (Kytö ym. 2016.)  

Niin kantaväestön kuin pakolaisten asunnottomuutta on pyritty hoitamaan Helsingis-
sä kriisimajoitusratkaisuin ostamalla majoituspalveluita yksityiseltä majoitusyhtiöltä 
sekä väliaikaismajoitusta tarjoavilta yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Tilapäismajoitusyhtiö 
Forenomin majoitushinnat ovat kohonneet jopa kolminkertaisiksi normaaleihin vuok-
rahintoihin verrattuna. (Kuusto-Kovanen 2014.) 

Vuonna 2012 Helsinki hankki huoneistohotelleista tilapäistä majoitusta asunnottomil-
le 6,4 miljoonalla eurolla. Varsinkin lapsiperheille jouduttiin etsimään kriisimajoitusta, 
ja maahanmuuttajien osuus oli suuri (Helsingin Sanomat 2013). Poliitikot ovat esittä-
neet ratkaisuksi kunnan oman asumistuotannon kehittämistä, oman yksikön raken-
tamista ja kaupungin omien palveluasuntojen hyödyntämistä. 

Joulukuussa 2015 Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa haki noin 15 000 kotitaloutta, 
ja kaupungin asuntokannasta vapautuu vuosittain noin 2 500 vuokra-asuntoa.  Hel-
singin kaupungin asunto-osaston päällikkö Markku Leijo arvioi, että turvapaikan saa-
neille saatetaan ryhtyä vuokraamaan asuntoja vapailta markkinoilta verorahoilla, 
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koska kaupungin omat vuokra-asunnot ovat loppumassa. Kustannukset kuitenkin 
uhkaavat kasvaa kaksin-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa asunnot hankittai-
siin kaupungin omasta asuntokannasta. Helsingin asunto-osaston karkeasti tekemän 
laskelman mukaan julkiset vuokrakulut nousevat vuonna 2016 Helsingissä turva-
paikkatilanteen vuoksi yli 10 miljoonalla eurolla. Leijon arvion mukaan Helsingin 
markkinoille tulee ensi vuoden aikana 2 500–3 000 uutta asunnon hakijaa. (Yle 
2015f.) Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista (2000) 
määrittelee valtion asuntorahaston perusteet muun muassa arava-lainoihin, joiden 
avulla voidaan rakentaa vuokra-asuntoja esimerkiksi pakolaisille (Kuusto-Kovanen 
2014). 

Pääkaupunkiseutu on Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja, mutta asun-
totuotanto ei ole pysynyt väestön lisäyksen vauhdissa. VTT:n selvityksen mukaan 
seudulle on syntynyt 20 000 asunnon vaje (Vainio 2016.) Jotta uudet asunnot nousi-
sivat sinne, missä kysyntää on eniten, Helsinkiin pitäisi valmistua määrästä ainakin 
40 prosenttia eli 5 600 joka vuosi. Espooseen ja Kauniaisiin olisi rakennettava yli 3 
500 asuntoa ja Vantaalle lähes 2 500 asuntoa. Loput 2 800 asuntoa pitäisi saada 
syntymään kehyskuntiin Keski-Uudellemaalle sekä Kirkkonummelle, Sipooseen ja 
Hyvinkäälle. 

7 Johtopäätöksiä 

Yhteiskunta on vastuussa heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asuttamisesta, 
ja sen on oltava valmistautunut asuntojen järjestämiseen. Pakolaistaustaiset ovat 
kaikkein riippuvaisin ryhmä muiden avusta asumisensa suhteen. Valtaosa humani-
taarisen muuton maista tulevista myös jää Suomeen, mikä on otettava asuntora-
kentamisessa huomioon. On huomioitava myös, että pakolaistaustaisilla ei pää-
sääntöisesti myöhemminkään ole mahdollisuutta kasvattaa asuntovarallisuuttaan 
esimerkiksi perinnön turvin. Siten he eivät ole asunnonhankinnan suhteen tasave-
roisessa asemassa kantaväestöön verrattuna. 

Tällä hetkellä ei ole merkkejä siltä, että muuton suunta olisi kääntymässä pois kes-
kuksista. Toistaiseksi uusien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve kohdistuu lä-
hinnä pääkaupunkiseudulle sekä Turun ja Tampereen seuduille. Suomen on arvioitu 
vastaanottavan vuonna 2016 pakolaisia yhteensä noin 21 000 (Ympäristöministeriö 
2015). Jollain aikavälillä heistä 60 prosenttia eli 12 600 suuntautuu Uudellemaalle. 
Varsinais-Suomeen tulisi 12 prosentin mukaan laskettuna 2 500 ja Pirkanmaalle 9 
prosentin mukaisesti 1 900. Koska viime vuonna tulleista turvapaikanhakijoista iraki-
laisia oli valtaosa, on Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen kohdistuva muuttopaine 
todennäköisesti vieläkin suurempi irakilaisten suuntautuessa erityisesti näille seuduil-
le.  

Muitakin maahanmuuttajien keskittymiä on syntynyt, mutta määrällisesti ne ovat vielä 
pieniä. Maahanmuuton myötä nekin todennäköisesti vähitellen kasvavat ja houkutte-
levat uusia muuttajia. Vaikka pitkällä tähtäimellä muihin maakuntiin syntyisikin suu-
rempia pakolaistaustaisten yhteisöjä, ei se auta nykytilanteessa. kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja ja asumisratkaisuja tarvitaan nopeasti pääkaupunkiseudun ja mui-
den keskusten asuntopulan ratkaisemiseen. 

Pakolaisten ensimmäinen sijoituskunta ei yleensä ole heidän omien toiveidensa mu-
kainen, koska pienemmiltä paikkakunnilta puuttuvat työ- ja opiskelumahdollisuudet 
sekä monet palvelut. Pakolaistaustaisilla harvoin on myöskään sijoituskuntaansa 



32 

sellaisia kontakteja, jotka saisivat heidät jäämään. He tarvitsevat oman etnisen ryh-
mänsä tukea, ja sitä he saavat pääkaupunkiseudulla ja muissa keskuksissa.  

Kokemukset Ruotsista ovat osoittaneet, että muualla kuin keskuksissa asuvien työl-
listyminen on pitkään muuton jälkeen heikompaa ja riippuvuus tuista suurempaa kuin 
keskuksiin siirtyneillä. Jotkut pienemmätkin kaupungit tosin ovat onnistuneet profiloi-
tumaan hyvinä maahanmuuttajien kotouttajina, esimerkiksi Närpiö Pohjanmaalla 
(mm. Mattila & Björklund 2013). Mahdollisuuksien mukaan myös muualle Suomeen 
jääviä pakolaistaustaisia voitaisiin työllistää tällä tavoin. 

Keskeisenä edellytyksenä vuokra-asuntojen uudisrakentamiselle ovat kaavoitus ja 
kuntien välinen yhteistyö. On kuitenkin vältettävä maahanmuuttajien liikaa keskittä-
mistä samoille alueille ja pelkästään vuokra-asuntojen rakentamista, jotta vältettäisiin 
sosiaalisten ongelmien kasautuminen ja maahanmuuttajien eriytyminen kantaväes-
töstä. Täydennysrakentaminen on osoittautunut hyväksi keinoksi välttää segregoitu-
mista (Kytö ym. 2016). On tärkeää huolehtia myös asuinympäristön viihtyisyydestä 
rakentamalla riittävästi viheralueita. Ympäristön suunnittelussa mukana voivat olla 
myös alueen asukkaat. 

Asuntosuunnittelussa on otettava huomioon asunnontarvitsijoiden perhekoko. Erityi-
sesti somalialaistaustaisissa on paljon monilapsisia perheitä, jotka tarvitsevat isoja 
asuntoja. Toisaalta turvapaikanhakijoiden pääjoukko ovat yksintulleet miehet, joten 
myös pienille asunnoille on suuri tarve. Myös kantaväestössä yksinasuvien talouksi-
en määrä lisääntyy, joten uudessa asuntotuotannossa olisi hyvä olla myös asuntoja, 
jotka ovat muunneltavissa asukkaiden kulloisiakin tarpeita vastaaviksi.  

Ikäihmisillä on usein isoja omakotitaloja, joissa heillä on haastavaa pärjätä yksin. 
Osa tilasta voitaisiin vuokrata asunnontarvitsijoille, jotka maksaisivat osan vuokrasta 
tarjoamalla apuaan. 

Uudisrakentamisen lisäksi on otettava käyttöön myös muita keinoja, jotta asuntoja 
saataisiin riittävän nopeasti käyttöön.  Esimerkiksi välivuokrausmallin avulla hyödyn-
nettäisiin nykyistä asuntokantaa. Yksityinen asunnonomistaja voisi vuokrata asun-
tonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraisi sen asunnottomalle. 
Asukkaalle tarjottaisiin samalla tukipalvelua, jolla varmistettaisiin asumisen onnistu-
minen. Välivuokrausta harjoittaisivat Y-Säätiö, halukkaat kaupungit sekä asumisen 
tukipalveluja tuottavat organisaatiot. Yleishyödylliset organisaatiot voisivat myös os-
taa asuntoja vuokrattavaksi yksityisiltä omistajilta. Y-Säätiö ja kaupungit takaisivat 
vuokranmaksun vuokranantajalle. Maahantulijat asuisivat tavallisissa asunnoissa eri 
asuinalueilla, eikä segregaatiota tapahtuisi. (Valtioneuvosto 2016.)  

Arkkitehtuurimuseo ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA järjestivät vuoden 2015 lopulla 
kilpailun, jossa haettiin ratkaisuja oleskelulupaa hakevien asuttamiseen (Arkkitehtuu-
rimuseo 2016). Voittaneita ehdotuksia oli kolme. Niitä voidaan tietyin osin soveltaa 
myös oleskelu-luvan saaneiden asumiseen.  

1) Tyhjien toimistotilojen muuttaminen asteittain pysyviksi asunnoiksi. Ehdotuksessa  
tyhjillään olevia toimistotiloja hyödynnetään uudelleenkäyttöön  turvapaikanhakijoi-
den alkuvaiheen majoittamisessa. Ehdotuksessa käytetään olemassa olevaa raken-
nuskantaa, infrastruktuuria ja palveluverkkoa, ja siinä alkuvaiheen joustavasta sovel-
tamisesta edetään pitkäkestoiseen asumisratkaisuun. Ehdotuksen esittämä yleispä-
tevä ratkaisu on sovellettavissa erikokoisiin ja -luonteisin hankkeisiin eri puolella 
Suomea. 
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2) Mobiilisovellus, johon asunnonomistajat ilmoittavat vapaana olevat asuntonsa. 
Sovelluksella asuntojen tarve ja saatavuus saadaan kohtaamaan. Lähtökohtana ovat 
kaupungeissa ja kunnissa valmiiksi tarjolla olevat asunnot, eikä ehdotus siten edelly-
tä uudisrakentamista. Sovellus tuo asumisen lisäksi ratkaisuja myös elämän muihin 
tärkeisiin tarpeisiin, kuten työpaikan löytämiseen, kielen oppimiseen sekä yhteisön 
löytämiseen. Se antaa myös hyvät mahdollisuudet turvapaikanhakijoiden integroitu-
miseen ja kotoutumiseen. 

3) Valtion vuora-asuntoihin rakennettavat väliaikaiseen asumiseen tarkoitetut ylimää-
räiset huoneet, jotka otetaan käyttöön tarpeen vaatiessa. Ehdotuksen tavoitteena on 
mahdollistaa vaihtelevien sivuasuntojen tuottaminen. Se tarjoaa helpotusta asunto-
pulaan vastaamalla asumisen hetkellisiin muutoksiin. Se lisää myös rakennetun 
asuntokannan joustavuutta ja kykyä vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin. Asuntojen 
jaettavuus vastaa nykyistä paremmin yksilöiden ja perheiden elämänvaiheiden muut-
tuviin asumistarpeisin. 

Erilaisilla tyyppitaloratkaisuilla voidaan asuntorakentamista nopeuttaa. Nämä ratkai-
sut soveltuvat ehkä parhaiten keskuksien ympäristökuntiin. Aikanaan jo evakkojen 
asuttamista helpottivat suomalaisarkkitehtien kehittämät tyyppitalot. Nykypäivän 
esimerkkinä on moduulitaloprojekti Ruotsin Västervikistä. Siinä kunta pystyttää mo-
duulitaloja, jotka eivät vaadi suuria pohjatöitä. Pohjatöiden tarve tietenkin huomioi-
daan kunkin rakennuspaikan olosuhteiden mukaan. Taloja voidaan siirtää ja muun-
nella eri ryhmien asumiseen.  

Tuoreen uutisen mukaan (Yle 2016b) oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoi-
den muuttoa pääkaupunkiseudulle pyritään jatkossa jarruttamaan. Maahanmuuttovi-
rasto on ohjeistanut vastaanottokeskuksia, ettei pääkaupunkiseudulle muuttoa tulisi 
tukea taloudellisesti muualta Suomesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vas-
taanottokeskukset eivät anna pääkaupunkiseudulle muuttavalle vuokravakuuksia, 
ellei hänellä ole siellä valmiina opiskelu- tai työpaikkaa. Tähän asti vastaanottokes-
kus on antanut vuokravakuuden maksusitoumuksena, jos asiakas on itse tuloton ja 
varaton. Nähtäväksi jää, miten yritykset pakolaistaustaisten hajasijoittamiseen pi-
temmällä aikavälillä tuottavat tulosta. Tämä toimenpide tuskin kuitenkaan vaikuttaa 
oleellisesti oleskeluluvan saaneiden lopulliseen sijoittumiseen.  
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• Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 476Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 476 
turvapaikanhakijaa, edellisenä vuonna 
3 651 

S i i kil i i 20 485 h kilöä• Suurin osa irakilaisia, 20 485 henkilöä

• Vastaanottokeskusten määrä 
moninkertaistui vuoden aikana

• Vastaanottopalveluiden piirissä vuoden 
lopussa 29 800 henkilöä, edellisenä 
vuonna 3 041vuonna 3 041

• Vastaanottokeskukset sijaitsevat usein 
etäällä suurista asutuskeskuksista

• Helmikuun lopulla 2016 vastaan-
ottokeskuksissa n. 26 770 
turvapaikanhakijaa (kartalla pyöristetytturvapaikanhakijaa (kartalla pyöristetyt 
luvut)

Lähde: Maahanmuuttovirasto 26.2.2016



Pakolaistaustaisten muuton piirteitä

• Maahanmuuttajien määrä 
jatkuvasti kasvanut 

• Liikkuvuus suurta 
ensimmäisten asuinvuosien 

• Pääasialliset lähtömaat 
Somalia, Irak ja Afganistan 

aikana, jolloin monet 
muuttavat pois ensimmäisestä 
asuinkunnastaan• Somalialaiset ja irakilaiset 

muuttavat Suomen sisällä 
enemmän kuin

asuinkunnastaan 

• Muutto suuntautuu erityisesti 
pääkaupunkiseudulle jaenemmän kuin 

maahanmuuttajat yleensä: 
vuosina 1998‐2000 Suomeen 

pääkaupunkiseudulle ja 
Helsinkiin

• Turku ja Tampere seuraavaksi
muuttaneilla (14 323 hlöä) 
keskimäärin 4 muuttoa, 
irakilaistaustaisilla 5 ja

Turku ja Tampere seuraavaksi 
suurimmat muuttokeskukset

• Myös muualle alkanut syntyä irakilaistaustaisilla 5 ja 
somalialaistaustaisilla 5,7     

(Vrk 2009)

y y y
pieniä yhteisöjä, jotka 
vähitellen kasvavat 
maahanmuuton myötämaahanmuuton myötä

• (Tilastokeskus 2015)Lähteet: Sjöblom‐Immala 2012; Tilastokeskus  2015; Väestörekisterikeskus 2009



Pakolaistaustaisten muuton piirteitä
• Vuosina 1998‐2000 Suomeen muuttaneet vähintään 15‐vuotiaat ulkomaan kansalaiset, asuinkunta 
Suomessa vuonna 2009

• Maastamuutto vähäistä humanitaarisilla muuttajilla, samoin venäläisillä  ja virolaisilla

Lähtökansalaisuus
Muuttaneet
1998, hlöä

2009 
Suomessa
asuvat, %

Muuttaneet
1999, hlöä

2009
Suomessa
asuvat, %

Muuttaneet
2000, hlöä

2009
Suomessa
asuvat, %

Afganistan 7 100 42 100 131 94

Irak 143 88 197 92 178 97

Somalia 169 78 54 79 89 87

Entinen Serbia ja
Montenegro

78 93 199 95 155 82
Montenegro

Venäjä 1510 90 1417 92 1796 97

Viro 371 78 329 80 486 98Viro 371 78 329 80 486 98

Ruotsi 81 23 83 28 97 31

5

Yhdysvallat (USA) 52 30 46 26 77 36

Lähteet: Sjöblom‐Immala 2012; Tilastokeskus 2016



Afganistanilais‐, irakilais‐ ja somalialaistaustaiset 
maakunnittain 2000‐2014

Etnisten ryhmien erot
E j ij itt i

Osuudet maakunnissa

• Osuus Uudellamaalla hieman 
laskenut ajanjakson aikana

• Eroja sijoittumisessa

• Afganistanilaistaustaisilla muita 
pienempi  osuus (40 %) 

• Vuonna 2014 Uudellamaalla 
asui yhteensä 60 prosenttia 
kaikista Suomen

pienempi  osuus (40 %) 
Uudellamaalla  ja suurempi osuus 
Pirkanmaalla (20 %) vuonna 2014 

S li l i t t i tkaikista Suomen 
afganistanilais, irakilais‐ ja 
somalialaistaustaisista

• Somalialaistaustaisten osuus 
Uudellamaalla ollut erityisen 
korkea, viime vuosina 75 

tti
• Varsinais‐Suomessa asui 12 

prosenttia ja Pirkanmaalla 9 
tti M id

prosenttia

• Irakilaistaustaisilla Uudenmaan 
osuus viime vuosina nousussa.prosenttia. Muiden 

maakuntien osuus viidennes

osuus viime vuosina nousussa. 
Varsinais‐Suomen osuus muita 
suurempi

Lähde: Tilastokeskus
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Afganistanilais‐, irakilais‐ ja somalialaistaustaisten osuus 
maakunnittain 2000‐2014 
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lähde: Tilastokeskus
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Afganistanilaistaustaisten  osuus maakunnittain 
2000‐2014

38

25

13

0

N=384 719 1 081 1 334 1 626 1 922 2 196 2 489 2 763 3 040 3 421 3 846 4 508 5 187 5 776

lähde: Tilastokeskus
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Irakilaistaustaisten osuus maakunnittain 2000‐2014

50

38

25

%

25

13

0

N=        
3 686

4 041 4 475 4 729 5 108 5 363 5 580 6 123 6 804 7 878 9 127 10 076 10 795 11 942 12 953

lähde: Tilastokeskus
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Somalialaistaustaisten osuus maakunnittain 2000‐2014

90

68

90

68

%

45

23

0

N=        
6 256

6 729 7 171 7 581 7 907 8 411 8 825 9 642 10 498 11 546 12 868 13 923 14 672 15 723 16 626

lähde: Tilastokeskus



Afganistanilais‐, irakilais‐ ja somalialaistaustaisten määrä maakunnittain 2014

1400014000

Syntynyt Suomessa Syntynyt ulkomailla

U d ll ll lj S10500 • Uudellamaalla paljon Suomessa 
syntyneitä somalialaistaustaisia

7000
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lö
ä

3500
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U i V i i S i Pi k M kUusimaa Varsinais‐Suomi Pirkanmaa Muut maakunnat

Lähde: Tilastokeskus



Vuosina 1998‐2000 Suomeen muuttaneiden ulkomaan kansalaisten 
osuuden muutos seutukunnissa vuoteen 2009 
mennessä (N 14 323) hd bl l kmennessä (N=14 323) Lähde: Sjöblom‐Immala 2012 ja Vrk 

• Keskittyminen ilmeistä, kun tarkastellaan 
samojen henkilöiden muuttoa pitkällä 
aikavälillä. Mukana kaikki kansalaisuudet. 

.

Alle 20 henkilön seutukunnat valkoisella



Afganistanilais‐, irakilais‐ ja somalialaistaustaisten osuus 
maakunnittain 1998‐2000 ja 2009  (N=1 010) Lähde: Vrk
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Uusimaa Varsinais‐Suomi Pirkanmaa Muut maakunnat
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Lähde Vrk

K tik t 1998 2000 (N 180Kotikunta 1998‐2000 (N=180

Kotikunta 2009 (N=180)• Tampereella asuvien osuus suurempi 
kuin irakilais‐ ja somalialaistaustaisilla 

53 • Tampereen osuus pienentynyt 
ajanjaksolla 

• Helsingin osuus kasvanut eniten

35

18

0

Pirkanmaa Uusimaa Muut maakunnat

Hlöä
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K ik 1998 2000 ( 49• Turussa asuvien osuus suurempi kuin

140

Kotikunta 1998‐2000 (n=49

Kotikunta 2009 (n=497)

• Turussa asuvien osuus suurempi kuin 
afganistanilais‐ ja somalialaistaustaisilla 

• Suurimmissa kaupungeissa selvää kasvua 
j j k ll

105

ajanjaksolla

70

35

0

aa m
i

aa at
 

U
u
si
m
a

ar
si
n
ai
s‐
Su
o
m

P
ir
ka
n
m
a

u
t 
m
aa
ku
n
n
a

V
a

M
u
u



180

Lähde Vrk

Kotikunta 1998‐2000 (n=29

135

Kotikunta 1998 2000 (n=29

Kotikunta 2009 (n=303)
• Keskittyneet voimakkaasti Helsinkiin 

• Määrä kasvanut vain 
pääkaupunkiseudun suurimmissa 

135 kunnissa 

90

45

0

Uusimaa Varsinais‐Suomi Muut maakunnat



Pakolaisten keskuksiin sijoittaminen verrattuna ympäri maata sijoittamiseen (ns. hajasijoittaminen) 

Heikkoudet
• Vapaiden asuntojen puute
• Keskittyminen samoille alueille
• Pidemmät jonotusajat julkisiin palveluihin

Vahvuudet
• Oman etnisen ryhmän verkostot ja tuki
• Monipuoliset työ‐,  koulutus‐ ja 

h hd ll d
Pidemmät jonotusajat julkisiin palveluihin

• Eri palvelusektoreiden välinen yhteistyö haastavampaa
• Ympäristön mahdollinen epäviihtyisyys

harrastusmahdollisuudet
• Monipuoliset julkiset,  kaupalliset palvelut  ja 

muut palvelut (mm. etnisen ruoan saatavuus, 
uskonnolliset ja muut yhteisöt)

• Kotoutumispalveluiden järjestäminen tehokasta• Kotoutumispalveluiden järjestäminen tehokasta 
ja edullista

• Enemmän maahanmuuttajia
• Kantaväestö tottuneempi maahanmuuttajiin

Mahdollisuudet Uh tMahdollisuudet

• Nopeampi integroituminen 
yhteiskuntaan

N i ölli i

Uhat
• Asuntopula  asunnottomuus

• Segregoituminen

• Naapureiden väliset konfliktit• Nopeampi työllistyminen

• Parempi palkkataso

• Naapureiden väliset konfliktit

• Keskittymisestä johtuvat sosiaaliset ongelmat

• Etnisten ryhmien väliset konfliktit

Lähteet:  Heikkilä & Järvinen 2003; Jaakkola 2000;  Nieminen 2015; Pehkonen 2006; Salminen 2012;  
Sjöblom‐Immala 2012;  Taloussanomat 2015



Lähimaiden maahanmuuttajakokemukset

Ruotsi

• Suomea pidempi kokemus

Norja

• Keskittymistä eniten OslonSuomea pidempi kokemus 
maahanmuuttajista

• Määrä huomattavasti suurempi

Keskittymistä eniten Oslon 
seudulle

• Pakolaisten nopeaa asuttamista ja 
integraatiota varten perustettu

• Pakolaistaustaiset keskittyvät 
Tukholman, Malmön ja 
Göteborgin seuduille

integraatiota varten perustettu  
virasto, IMDi (Directorate of 
Integration and Diversity)

• Pakolaisten keskittyminen 
• Alueellinen segregaatio suuri

• Hajasijoitus ei ole osoittautunut 
hyväksi vaihtoehdoksi Työllisyys

y
hidastunut 
perehdyttämisohjelman myötä

• Pakolaistaustaiset hyväksi vaihtoehdoksi. Työllisyys 
ollut huonompaa ja palkat 
alempia hajasijoitusalueille 
jääneillä

maantieteellisesti tasaisemmin 
jakaantuneita kuin Suomessa

• Norjassa työllisyys parempi kuin jääneillä
Suomessa

Lähteet: Imdi; SCB; SSB



Afganistanilais‐, irakilais‐ ja 
somalialaistaustaiset lääneittäin Ruotsissa

60
Stockholms    Skåne   

Västra Götalands Muut somalialaistaustaiset lääneittäin Ruotsissa 
2014 

k i k k k i45

Västra Götalands    Muut

• Kaksi muuta keskusta pääkaupungin 
lisäksi

• Irakilaisilla suurin Tukholman 
lää i ä i

45

läänissä asuvien osuus

• Irakilaisten sijoittumisessa ei suurta 
muutosta 10 vuoden aikana

l l l l

30

• Somalialaisista yli puolet asuu 
muissa lääneissä, myös muilla 
ryhmillä osuus suurempi kuin 
Suomessa1 Suomessa15

0

Irak Irak Afganistan Somalia

Lähde: Statistiska centranbyrån 



Afganistanilais‐, irakilais‐ ja somalialaistaustaiset 
lääneittäin Norjassa 2005 ja 2015

60

• Muissa lääneissä asuvien osuus suurempi 
kuin Suomessa ja Ruotsissa

45

kuin Suomessa ja Ruotsissa

30%

15

0

Afganistan Irak Somalia

Oslo Østfold Akershus Buskerud Rogaland Hordaland Vestfold Muut läänitOslo Østfold Akershus Buskerud Rogaland Hordaland Vestfold Muut läänit 



Keskittyminen jatkuu – tarvitaan uusia asuntoja ja asumisratkaisuja

• Suomen on arvioitu vastaanottavan vuonna 2016 pakolaisia yhteensä noin  21 000 
(Ympäristöministeriö 2015). Jollain aikavälillä heistä 12 600 (60 %) suuntautuu Uudellemaalle. 
Varsinais‐Suomeen tulisi 2 500 (12 %) ja Pirkanmaalle 1 900 (9 %). Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
pakolaistaustaisten virta pääkaupunkiseudulle jatkuu myös tulevaisuudessa. p p p j y

• Pakolaistaustaisten maastamuutto on vähäistä, koska lähtömaiden turvallisuustilanne on 
vuodesta toiseen pysynyt huonona. Esimerkiksi  vuonna 2014 Suomesta muutti yhteensä 318 
Afrikan kansalaista ja 1 067 Aasian kansalaista. Luvuissa ovat mukana kaikki kansalaiset 
(Tilastokeskus 2015).  Vaikka huomioitaisiin myös Suomen kansalaisuuden saaneiden ( ) y
ulkomaalaistaustaisten muutto, on maastamuutto vähäistä suhteessa maahanmuuttoon.

• Asuntotarpeen selvittämisessä on huomioitava myös monen etnisen ryhmän suomalaisia 
korkeammat hedelmällisyysluvut, vaikka luvut ovatkin vähitellen laskeneet. Ensimmäisen polven 
somalialaistaustaisten kokonaishedelmällisyysluku on vuosina 2009‐2013 ollut 4,0. yy ,
Irakilaistaustaisilla se on ollut 3,2 ja afganistanilaistaustaisilla 2,7. Suomalaistaustaisten 
kokonaishedelmällisyysluku samalla ajanjaksolla on ollut 1,8 (Tilastokeskus 2014). Monilapsiset 
somaliperheet tarvitsevat isoja asuntoja.                                                                                    
Lähteet: Tilastokeskus 2014; Tilastokeskus 2015; Ympäristöministeriön Asuntotarjontatyöryhmän  toimenpide‐ehdotus 3.12.2015
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Katsaus somalialaisten, irakilaisten ja afganistanilaisten 
maan sisäiseen muuttoliikkeeseen Suomessa 2000-luvulla 

Suomessa asuvat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat jakautuvat maantieteel-
lisesti hyvin epätasaisesti. Oleskeluluvan saamisen ja ensimmäisen kuntasijoi-
tuksen jälkeen pakolaiset ovat vapaita päättämään asuinpaikastaan. Suuri osa 
heistä muuttaa pääkaupunkiseudulle, jonne vetävät mm. paremmat opiskelu- ja 
työnsaantimahdollisuudet. Vuonna 2015 Suomeen saapui ennätyksellisen suuri 
määrä turvapaikanhakijoita, ja oleskeluluvan saaneiden asuttamiseen on varau-
duttava ennakkoon.

Hallituksen tavoitteena on ollut hajasijoittaa oleskeluluvan saaneet tasaisem-
min ympäri Suomea. On vältettävä pelkkien vuokra-asuntojen rakentamista, jotta 
estetään sosiaalisten ongelmien kasautuminen ja maahanmuuttajien eriytyminen 
kantaväestöstä. 

Raportissa on selvitetty sitä, mihin maakuntiin ja kuntiin pakolaistaustaiset maa-
hanmuuttonsa jälkeen pidemmällä aikavälillä suuntautuvat, jotta uudisrakentamisen 
tarve pystyttäisiin paremmin arvioimaan ja kohdentamaan rakentaminen oikeille 
alueille. Uudisrakentamisen lisäksi erilaisilla ratkaisuilla, esimerkiksi välivuokrausmallin 
avulla, voidaan saada nopeasti käyttöön myös olemassa olevaa asuntokantaa.
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