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Vaikuttaminen palkittiin – nuorisoasunnot saavat
investointiavustusta jatkossakin
Hallitus kaavaili vielä syksyllä opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksen poistamista. Nuorisoasuntoliitto vastusti suuntausta voimakkaasti, sillä se olisi merkittävästi heikentänyt nuorten asemaa
asuntomarkkinoilla. Investointiavustusten avulla varmistetaan, että myös asumiskeskuksiin rakennetaan markkinahintoja edullisempia asumisvaihtoehtoja pienituloisille. Muutos olisi nostanut vuokria
kohtuuttomasti ja vaarantanut rakentamisen jatkuvuuden. Kovan vastustuksen jälkeen ympäristö- ja
maatalousministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) veti lakiehdotuksen takaisin 8.10. Ministeri ilmoitti asiasta
Twitter-tilillään.
Nuorisoasuntoliitto ehdottaa investointitukijärjestelmän kehittämistä siihen suuntaan, että kohtuuhintaista nuorisoasumista voisivat tulevaisuudessa tuottaa nykyistä useammat rakennuttajat, sillä vain
monipuolisen toimija- ja tuottajajoukon myötä voidaan huolehtia asuntojen riittävästä saatavuudesta.
NAL:n lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.nal.fi/materiaalit/edunvalvonta-javaikuttamistyo/kannanotot-ja-julkilausumat/.

NAL:n verkkosivut uudistuivat – Asumisen ABC muutti
NAL uudisti lokakuussa verkkosivunsa – www.nal.fi. Uusilla verkkosivuilla tarjotaan nuorelle Omaan
kotiin -oppaan verran tietoa ensimmäiseen kotiin muuttamisesta, vuokra-asumisesta ja asunnon etsimisestä. Asumisen ABC on ehompi uusille sivuille siirtymisen myötä. Nyt kaikki tieto löytyy helposti
NAL:n sivuilta, joita päivitetään jatkuvasti tiedon muuttuessa. Budjettilaskurin ja testin lisäksi sivuilta
löytyy videoita kodin kunnossapidon avuksi. Sivuilla huomioidaan myös opettajat. Opettajalle-osio
kokoaa yhteen Asumisen ABC -materiaalit ja kertoo, kuinka tilata ABC-kouluttajan pitämään asumiseen
liittyviä opetustunteja.
Omaan kotiin -opas löytyy verkkosivuilta myös koko komeudessaan: http://www.nal.fi/wp-content/
uploads/2015/10/omaan_kotiin-opas_2015-2016.pdf. Uutta lokakuussa ilmestynyttä opasta voi tilata
pakkaus- ja postikuluja vastaan osoitteesta: viestinta@nal.fi. Oppaasta ilmestyy pian paljon toivottu

englanninkielinen verkkoversio – kannattaa siis tarkkailla NAL:n sivuja!
Myös Alkuasuntojen verkkosivut uudistuivat. Alkuasuntojen uusilla sivuilla on entisiä laajempi ja kattavampi asunnot -osio. Myös englanninkieliset lukijat on paremmin huomioitu osoitteessa: www.alkuasunnot.fi.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen materiaalit nyt verkossa
Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke lähestyy loppuaan. Vuodesta 2012 Suomea kiertänyt
PAAVOII-ohjelman hanke on kerännyt ja tuottanut materiaaleja yhteistyössä moniammatillisten verkostojensa kanssa ja niiden tarpeisiin. Kymmeneen suurimpaan asunnottomuuskuntaan keskittynyt työ ei
lopu tähän, kun hankkeen työn tulokset otetaan laajaan käyttöön.
Materiaalikokonaisuus sisältää:
•
Erilaisia toimintamalleja eri kaupungeista nuorten onnistuneen asumisen turvaamiseen ja asumisen ongelmien varhaiseen puuttumiseen: www.nal.fi/materiaalit/toimintamallit/.
•
Asumistietouden ja asumiserityisyyden ymmärryksen lisäämiseen oppaita sekä nuorille että
ammattilaisille: www.nal.fi/materiaalit/oppaat/.
•
Välineitä asumisen asioiden läpikäyntiin nuorten kanssa sekä yksilö- että ryhmätyöhön: www.
nal.fi/materiaalit/opetusmateriaalit/ ja www.nal.fi/materiaalit/tehtavat/.
Lisätietoja saa projektipäällikkö Jyrki Maliselta (jyrki.malinen@nal.fi) tai projektikoordinaattori Sanna
Jokiselta (sanna.jokinen@nal.fi).

NAL:n lausunto: Uuden nuorisotakuun tulisi huomioida asuminen
jo alkukartoituksessa
Hallituksen esitys valtion talousarvioiksi sai Nuorisoasuntoliiton älähtämään. Nuorten asumisen onnistumiseksi ja työllisyyden ylläpitämiseksi on toimittava, jotta ei jouduta korjaamaan jälkiä myöhemmin.
Asumisneuvonnan määrärahaa on lisättävä, jotta kunnat saavat palvelun vakinaistettua. Asunnottomuutta on ennaltaehkäistävä, sillä asunnottoman nuoren asuttaminen säästää yhteiskunnalta 15 000
euroa vuodessa. Jos valtio säästää satsauksissa nuorten asumiseen, työelämä köyhtyy ja kulut ovat
lopulta moninkertaiset, kun nuori ehtii syrjäytyä. Kohtuuhintaisten asuntojen puuttuessa voi muodostua työttömyyttä, kun työ on asumiskeskuksissa, mutta nuoret joutuvat muuttamaan toisaalle halpojen
neliöhintojen perässä.
Raha-automaattiyhdistys ei enää tue nuorten asumista investointiavustuksilla, joten Lakia erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi olisi muutettava niin, että tuki nousisi nykyisen 10 prosentin sijaan
takaisin 20 prosenttiin. Nuorille rakennettavia hankkeita tulisi priorisoida, sillä kohtuuhintaisista asunnoista on metropolialueella pula.
Lue koko lausunto eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle täältä: http://www.nal.fi/materiaalit/edunvalvonta-ja-vaikuttamistyo/kannanotot-ja-julkilausumat/.

Mun talous vaikuttaa: Talouskasvatusta lisätty uuteen perusopetussuunnitelmaan
Mun talous -hankkeen taustaorganisaatiot NAL, Nuorisosäätiö, Setlementtiliitto ja Takuu-Säätiö kommentoivat OPS 2016 -suunnitelmaa keväällä 2014. Viestinä oli, että perusopetukseen on lisättävä

oman talouden hallinnan ja taitojen opetusta.
OPS 2016 uudistamistyössä huomioitiin talouslukutaidon merkitys. Talous- ja kuluttajakasvatusta on
lisätty perusopetukseen, muiden oppiaineiden lomaan. Nyt paikallisten opetussuunnitelmien työstämisen ollessa käynnissä, toivomme, että koulut ja opettajat näkevät taloustaitojen opettamisen tärkeänä
osana opetusohjelmaa, kansalaiseksi kasvamista ja itsenäistymistä ja antavat sille tarvittavan ajan
opetuksessa.
Mun talous -hankkeen kommentti: Oman talouden hallinnan opetusta lisättävä perusopetukseen
(https://nuortentalousneuvonta.files.wordpress.com/2014/09/ops-2016-kommentti.pdf).

Suomeenkin saatava kansallisen talouslukutaidon strategia
Jatkuvasti muuttuvassa kulutusyhteiskunnassamme yksilön talouslukutaidon merkitys korostuu. Se on
tärkeä osa kansalaistaitoja ja yhteiskunnallista osallisuutta. Perheen ja koulun lisäksi valtion, luottomarkkinoiden, yritysten ja kolmannen sektorin on tiivistettävä yhteistyötä nuorten talousosaamisen
edistämiseksi. Siihen tarvitaan tueksi nuorten talouslukutaitoa edistävä kansallinen strategia (http://
muntalous.fi/ajankohtaista/nuorten-kansallinen-talouslukutaidon-strategia/).
Euroopan komissio on kehottanut EU-maita luomaan oman talouslukutaidon kansallisen strategian. Ruotsi, Belgia ja Viro ovat jo tehneet strategiansa. Nuorten talousasioiden edistäminen on myös
OECD:n tavoite.
Mun talous -verkosto ehdotti nuorten kansallista talouslukutaidon strategian lisäämistä uuteen hallitusohjelmaan. Eduskuntavaalien alla järjestettiin Puhu rahasta – nuorten ja kansanedustajaehdokkaiden
vaalitreffit. Ehdokkaiden vaalilupauksiin, eli velfieihin pääset tutustumaan Mun talouden Facebookissa ja Instagramissa tageilla: #puhurahasta #muntalous #vaalitreffit #vaalilupaus #vaalit2015. Vaalien
jälkeen kansanedustajat saivat Mun taloudelta aiheesta sähköisen postikortin.
Vaikuttamistyö ei tähän lopu. Verkoston yhteiskunnallisten ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää, jotta Suomeen saataisiin nuorten kansallinen talouslukutaidon strategia, jolla
on riittävän korkea poliittinen hyväksyntä, sitoutuminen ja valtakunnallinen koordinointi.

