ASUMINEN PUHEEKSI
Millaiset asumisen olosuhteesi ovat?

Tämä kysely auttaa kartoittamaan
asumiseen liittyviä asioita




hyvät
tyydyttävät, jotkin tekijät haittaavat
asumistani, mitkä?

Kysely toimii puheeksi ottamisen väli neenä
palveluissa.
Täytä kysely ja anna se sinua auttavalle
työntekijälle.
Keskustelkaa
yhdessä
tilanteestasi.
Jos lomakkeen pohjalta nousee esiin huoli tai
avun tarpeita, niihin voidaan miettiä yhdessä
ratkaisua. Sinun on hyvä pohtia:



huonot, useat tekijät haittaavat
asumistani, mitkä?

Mitä siitä seuraa, jos et tee näille asioille mitään?

Rasti sinua koskevat vaihtoehdot ja
täydennä tarvittaessa
Asumisen tilanne
Koetko asuntosi kodiksi?
Miten asut?









vuokra-asunnossa







kyllä
en, miksi?

omistusasunnossa
soluasunnossa / kimppakämpässä
vanhempien luona
kaverin luona
asumispalveluissa / palvelutalossa
ei vakituista asuntoa / asuinpaikkaa tällä
hetkellä

Koskeeko jokin seuraavista sinua?






toistuvat muutot / asumisen toistuva
väliaikaisuus
asunnottomuus

Koetko olosi asunnossasi /
asuinympäristössä turvalliseksi?




kyllä
en, miksi?

laitoksessa asuminen / tuetussa asumisessa
asuminen
asunnon menettämisen uhka
häätö
vaikeus saada oma asunto

Käännä

Asuminen puheeksi
Asumisen talous
Miten tulosi riittävät elämiseen ja
asumiseen?





hyvin, minulla ei ole tarvetta miettiä rahojen
riittämistä







huonosti, joudun jatkuvasti kamppailemaan
rahojen riittämisen kanssa




saan asumistukea
saan toimeentulotukea
joku muu taho tukee minua asumisen kuluissa,
kuka/mikä?

siisti, siivoan säännöllisesti
perussiisti, siivoan tarpeen mukaan
siivoton, en juuri siivoa

Koskeeko jokin seuraavista sinua?

tyydyttävästi, joudun välillä miettimään
rahojen riittämistä

Saatko asumiseen tai elämiseen
taloudellista tukea?





Miten kuvailet asuntosi siisteyttä?

häiritsevä käyttäytyminen asunnossa
omasta / jonkun muun toimesta
häiriön aiheuttaminen asuinympäristölle
varoituksen saaminen taloyhtiöltä
omasta / jonkun muun toimesta

Koskeeko jokin seuraavista sinua?






vaikeus lähteä ulos omasta asunnosta
vaikeus olla yksin omassa asunnossa
yksinäisyyden kokemukset
ahdistuneisuuden tunteet

Koskeeko jokin seuraavista sinua?



minulla on joku läheinen, joka
tarvittaessa voi auttaa minua,
kuka/ketkä?

Koskeeko jokin seuraavista sinua?








vaikeudet hakea etuuksia / täyttää
hakemuksia
vuokranmaksun vaikeudet
maksuhäiriömerkintä



velat

joku auttaa minua arkiasioiden
hoitamisessa, kuka/ketkä?

maksamatta jäänyt lasku
maksamatta jäänyt vuokra

Asumisen arki


Miten asumisesi sujuu?





kodissani vierailee joku läheiseni
säännöllisesti, kuka/ketkä?

hyvin, minulla ei ole ongelmia arjen
hallinnassa
tyydyttävästi, minulla on jonkin verran
vaikeuksia arjen hallinnassa
huonosti, minulla on paljon vaikeuksia arjen
hallinnassa

A s u n no tto m u u de n e n na l ta e hk ä is y n k u n ta s tr a t e g ia t –
va r ha i ne n vä l it tä m i ne n , o s a l li s u us j a a s u m is e n t u k i - ha n ke
2 01 6 - 2 0 1 9

Varhainen asumisen haasteisiin tarttuminen auttaa tukemaan ihmisen hyvinvointia ja
ennaltaehkäisee asunnottomaksi joutumista. Tämän kysel yn l öydät: ara .fi /aku

