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L’octubre de 2007 un grup de treball de quatre experts va presentar al ministre 
d’Habitatge de Finlàndia un informe sobre la manca d’habitatge. L’informe, titulat 
Un nom a la porta, proposava la implementació d’un programa nacional per elimi-
nar el sensellarisme crònic abans de finals de 2015. Segons afirmaven els experts, 

«per això caldrà adoptar el model Housing First, que prioritza l’habitatge: 
una persona no ha de canviar completament de vida per tal d’exercir 
el seu dret fonamental a l’habitatge; l’habitatge és més aviat el requisit 
previ perquè la persona pugui resoldre altres problemes.»

Aquest principi va esdevenir el fonament del Programa Nacional Finlandès per 
Reduir el Sensellarisme Crònic, iniciat el 2008, que ha fructificat d’un temps ençà 
en la reducció de les xifres de sensellarisme transitori i crònic a Finlàndia. El model 
Housing First va canviar el panorama i es va adoptar com el punt de partida del 
treball social en l’àmbit del sensellarisme. L’ambient era favorable a un canvi de 
paradigma i molts dels actors socials ja tenien experiència en el model Housing 
First. Tal i com ho entenem a Finlàndia, aquest model ha esdevingut en poc temps 
l’estratègia nacional i la pràctica habitual; la seva importància és inqüestionable.

La idea d’escriure aquest llibre va sorgir la tardor de 2016, quan la nostra agenda 
es va començar a omplir de visitants estrangers i el nostre correu electrònic es 
va atapeir de consultes sobre el model Housing First finlandès. Al veure que 
contestàvem una vegada i una altra a les mateixes preguntes —com s’organitza el 
suport als residents?, qui paga el lloguer?, què és exactament una unitat d’habitatge 
amb serveis de suport?, per què es va voler acabar amb els albergs?— vam decidir 
elaborar un manual sobre el nostre model Housing First que pogués ser útil a 
professionals i legisladors.

Aquest llibre descriu, de la manera més pragmàtica possible, el mètode finlandès 
per reduir el sensellarisme, els trets característics del model Housing First finlandès 
i les seves diferències respecte el model nord-americà. A Finlàndia, el Housing First 
és un model viu i en evolució, un plantejament orgànic de treball per erradicar 
el sensellarisme. Esperem que aquest llibre sigui d’utilitat i alegri el dia a la gent 
que es dedica a lluitar contra aquest problema al seu país o ciutat i vulgui posar en 
pràctica el nostre model i les experiències que hem recollit durant la seva aplicació.

Hèlsinki, 2 de juny de 2017 

Juha Kaakinen 

Director general de la Y-Foundation

PRÒ L EG 

Un llibre molt necessari
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Finlàndia és l’únic país d’Europa on el número 
de persones sense llar està disminuint i aquest fet 
no és cap coincidència. L’Estat, els voluntaris, els 
municipis i les ONG treballen amb determinació 
des dels anys 80 per reduir el sensellarisme. El 
treball va ser especialment intens durant la dècada 
del 2000, quan l’Estat va impulsar i finançar pro-
grames destinats a reduir aquest problema, posant 
especial cura en la situació de les persones amb 
un risc més alt de quedar-se sense llar. Gràcies a 
aquests programes, les organitzacions i els muni-
cipis han pogut proporcionar nous habitatges a 
persones sense llar i reformar satisfactòriament els 
serveis enfocats a aquest col·lectiu. Tots els actors 
socials d’aquestes iniciatives tenen el mateix objec-
tiu: humanitzar la vida de les persones sense llar.

Sota els auspicis de l’Estat, la reducció del 
sensellarisme es va convertir en un objectiu comú 
que no es va deixar de banda ni tan sols durant la 
greu crisi econòmica iniciada l’any 2008, que va 
comportar retallades de molts altres serveis socials. 
Va necessitar, però, un replantejament absolut del 
treball, ja que tot el sistema havia de construir-se 
sobre el principi de Housing First.

El Housing First no és només un principi sinó 
també un model operacional, una ideologia i 
una manera de pensar. És una filosofia basada 
en la noció que tenir un lloc on viure és un dret 
humà fonamental. Totes les accions per ajudar les 
persones sense llar parteixen de la hipòtesi que 
la primera mesura de suport és un habitatge. La 
feina es pot organitzar seguint diferents models 
i proporcionant habitatges de molts tipus, però 

l’habitatge és sempre la primera prioritat.
A la dècada dels 80, sense anar més lluny, una 

persona sense llar a Finlàndia només podia aspirar 
a un habitatge protegit quan era capaç de demos-
trar un cert grau de reinserció social. Sovint això 
implicava la batalla prèvia amb l’alcoholisme o la 
drogoaddicció. Per a aquestes persones, doncs, la 
idea d’una residència permanent era poc més que 
un somni llunyà, gairebé irrealitzable.

Segons el model Housing First, l’habitatge no 
ha de ser el premi que espera a una persona sense 
llar si aconsegueix refer la seva vida sinó més aviat 
la base des de la que tractarà de refer-la. Quan 
una persona té un sostre és més fàcil que es centri 
en resoldre els seus altres problemes. Aquest nou 
plantejament ha canviat per complet les vides de 
les persones afectades pel sensellarisme crònic, 
que són les que es troben en una situació vital 
més delicada. El col·lectiu comprèn, entre d’altres, 
a alcohòlics i toxicòmans en procés de rehabilita-
ció i a persones amb malalties mentals diverses. 
L’aplicació del model ha reforçat la idea que les 
persones sense llar també poden gestionar un 
pis de lloguer ordinari si reben el tipus de suport 
adequat. Certes persones en tindran prou amb les 
claus del seu pis; d’altres necessitaran també algun 
tipus de suport diari.

És evident que no es pot assignar a ningú un pis 
si no n’hi ha, de pisos; així doncs, per aplicar el mo-
del és essencial trobar pisos assequibles al mercat. 
Un dels objectius primordials del Programa Nacio-
nal Finlandès per Reduir el Sensellarisme Crònic 
va ser la construcció i adquisició d’habitatges nous 

1
Per què Housing First?
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figur a  | Nombre de persones sense llar a Finlàndia entre 1987 i 2016
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figur a  | El mercat immobiliari a Finlàndia
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i assequibles (PAAVO I, 2008–2011). Els municipis, 
els ajuntaments i altres organismes van col·laborar 
en aquesta empresa, que va comptar amb la valuo-
sa subvenció de l’Estat. (Els programes PAAVO es 
tracten més detalladament al capítol 2).

El principi de Housing First dona bons resultats. 
A part de beneficiar les persones sense llar, benefi-
cia la societat en conjunt. A Tampere, per exemple, 
les unitats d’habitatge amb serveis de suport de 
Härmälä van aconseguir uns estalvis anuals de 
gairebé 250.000 euros. En funció dels serveis que 
necessiti el resident d’una d’aquestes unitats, es 

poden arribar a estalviar fins a 9.600 euros anuals 
de manteniment si es compara el seu cost amb el 
que tindria durant un any sense llar. A més, un 
habitatge assignat a una persona amb problemes 
de sensellarisme crònic suposa un estalvi de fons 
socials de fins a 15.000 euros anuals. Deixant de 
banda l’aspecte purament econòmic, el més desta-
cable és que des de 1987 unes 12.000 persones han 
pogut traslladar-se a la seva pròpia llar.
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Trets distintius del 
sensellarisme a Finlàndia 

Més del 60% de les persones sense llar del país 
viuen a l’àrea metropolitana de Hèlsinki. Com 
que la majoria d’ofertes de treball es publiquen en 
aquesta regió, és allà on es dirigeix el gruix de la 
migració estatal.

La major part dels habitatges a Finlàndia són 
de propietat, però no tothom es pot permetre la 
compra d’un pis. D’altra banda, l’estructura del 
parc immobiliari no satisfà les necessitats de la 
gent. A l’àrea metropolitana, en particular, els 
habitatges que es construeixen són massa grans 
i massa cars.

Finlàndia té un sistema de prestacions socials 
per garantir que una persona no s’hagi de trobar 
immediatament vivint al carrer després de perdre 
la feina o contreure una malaltia greu. Les persones 
que viuen a Finlàndia sempre poden sol·licitar una 
pensió d’assistència social o un subsidi d’habitatge, 
entre altres prestacions. A més, l’assistència sani-
tària és gratuïta i universal. El problema amb les 
prestacions que les persones tenen al seu abast és 
que han de saber com sol·licitar-les per si mateixes. 
És habitual que les pensions d’assistència social 
s’hagin de sol·licitar mensualment, per exemple.

El model finlandès de Housing First ha tingut 
molt en compte el sistema de prestacions socials 
existent per treure’n el màxim partit. Els proveï-
dors de serveis ajuden els usuaris a accedir a l’as-
sistència i el suport oferts per l’Estat i els municipis.

El model Housing First es basa en una compren-
sió àmplia del sensellarisme: no s’aplica només als 
qui dormen al ras ni es considera un problema 
d’un sol sector de la població. Treballar amb una 
definició més laxa del sensellarisme afavoreix la 
col·laboració de tots els actors socials implicats per 
prevenir i resoldre el problema. Els actors socials 
implicats són generalment l’Estat, el municipi o 

conceptes cl au

Qui no té llar?

Pels serveis adherits al principi de Housing 
First, una persona sense llar és qualsevol 
persona que no tingui un habitatge de 
propietat ni de lloguer. Determinar qui 
es troba o no es troba sense llar és difícil, 
no obstant això, ja que les situacions de 
cada persona varien molt. En el pitjor 
dels casos, les persones sense llar dormen 
a la intempèrie, però moltes viuen tem-
poralment amb els seus parents o amics. 
D’aquest tipus de sensellarisme, que pot 
no aparèixer a les estadístiques, se’n diu 
sensellarisme ocult.

Les estadístiques més completes sobre 
l’habitatge a Finlàndia les compila el 
Centre Finlandès de Finançament i Desen-
volupament de l’Habitatge, que classifica el 
sensellarisme en cinc categories depenent 
d’on visquin les persones sense llar:

1.    A la intempèrie, en escales,  
    en refugis, etc.

2.  En albergs nocturns i altres tipus  
    d’allotjaments

3.    En institucions diverses

4.  Presos alliberats que no han  
    trobat habitatge

5.  En habitatges provisionals o  
    d’emergència: a cases d’amics o  
    familiars
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saps què?

En què es diferencia  
el model Housing First 
finlandès del Pathways 
Housing First  
nord-americà?

El model Housing First finlandès va sorgir 
aproximadament al mateix temps que el 
moviment Pathways Housing First, que 
va néixer als Estats Units. Entre tots dos 
models hi ha dues diferències clau. A 
Finlàndia és el resident qui paga el lloguer; 
si no hi arriba, pot sol·licitar un subsidi 
d'habitatge i altres prestacions similars, 
com qualsevol altre ciutadà finlandès. Als 
Estats Units, en canvi, el 30% dels ingressos 
del resident es dediquen automàticament 
al pagament del lloguer, del qual es respon-
sabilitza el propietari o l’organització que 
va aconseguir l’habitatge.

Una altra diferència es troba en l’ad-
ministració dels serveis de suport per als 
residents. Contràriament al que succeeix 
als Estats Units, a Finlàndia no es crea 
un gran grup multidisciplinari abans de 
tractar un resident. El suport ofert es basa 
en les necessitats del resident i aprofita els 
serveis socials existents. Això és possible 
gràcies a l’alt nivell dels serveis socials i 
sanitaris de Finlàndia.

Ajuntament (encarregats d’administrar la seguretat 
social i/o l’assistència sanitària, per exemple), les 
empreses, les organitzacions, les societats immobi-
liàries, els propietaris i els promotors immobiliaris. 
Aquest col·lectiu pot variar segons com s’organitzin 
els serveis de cada ciutat.

Abordar el sensellarisme en un sentit més ampli 
ajuda a reconèixer i tenir en compte les diverses 
trajectòries vitals que poden conduir a aquesta 
situació. Una persona pot trobar-se sense llar per 
motius tan diversos com la drogodependència o 
una malaltia greu. Un jove estudiant de batxillerat 
pot trobar-se sense llar, igual que una persona gran 
amb problemes d’alcoholisme. 

El sensellarisme en sentit ampli és més fàcil de 
prevenir que el sensellarisme tradicional de carrer. 
Des de 2016 els professionals finlandesos de l’àmbit 
del sensellarisme han posat especial èmfasi en el 
treball de prevenció, que per ser eficaç s’ha de dur a 
terme amb cert grau de col·laboració intersectorial.
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L’objectiu del model Housing First pot definir-se en dues frases: els serveis que funcionen 
segons aquesta política no busquen desfer-se de les persones ateses; al contrari, tracten 
de proporcionar-los una residència permanent, la seva pròpia llar.

La feina que es fa segons el model Housing First es guia per quatre principis 
fonamentals:

 

La política Housing First 
Els quatre principis

1. Una llar dona independència

Una persona sense llar pot passar directament a 
viure en un pis de lloguer sense cap acord previ. 
Els seus problemes socials i sanitaris es tracten un 
cop l’habitatge és permanent i la pau domèstica 
està garantida.

2. Respectar les decisions

L’usuari pot escollir els tractaments i els serveis 
de suport que vol rebre. Si no vol deixar comple-
tament les substàncies de les quals té dependència, 
no se l’obliga a fer-ho. N’hi ha prou amb reduir el 
consum d’aquestes substàncies i el dany causat pels 
símptomes psiquiàtrics perquè l’usuari pugui tenir 
una vida satisfactòria a la seva nova llar. Els serveis 
de rehabilitació s’organitzen de tal manera que 
respecten l'autonomia del resident i afavoreixen 
la seva participació.

3. Rehabilitació i foment de 
l’autonomia del resident 

El personal es reuneix i tracta a l’usuari com a un 
igual. Les interaccions amb l’usuari tenen l'objec-
tiu de crear un ambient de confiança i comunitat 
que l’ajudi a rehabilitar-se i guanyar autonomia 
en els seus propis termes. El diàleg i la interacció 
són les vies per trobar solucions conjuntes als 
problemes de l’usuari. Això requereix desfer-se 

de la posició de poder de l'empleat i adoptar un 
nou enfocament laboral. El resident rep sempre 
comentaris positius, encara que es tracti del més 
modest assoliment quotidià.

4. Integració comunitària i social

S'ajuda el resident per tal que se senti com a casa 
al seu nou habitatge. Tenir una llar pròpia és la 
condició necessària perquè la persona que no en 
tenia pugui refer la seva vida i sentir-se part del 
seu entorn. Tenir un contracte d’arrendament crea 
un sentiment de permanència i afavoreix la rein-
serció social. Al resident se li proporciona també 
el suport necessari perquè no descuidi el contacte 
amb la seva família. A les unitats d’habitatge amb 
serveis de suport, els residents s’encarreguen de 
les feines periòdiques de manteniment del barri 
(veg. pàgs. 81–83). 

A més dels principis esmentats, el sentit de comu-
nitat és un valor essencial del model Housing First 
finlandès. Moltes unitats d'habitatge estableixen la 
vida comunitària com a punt de partida, implicant 
i potenciant l'individu a través del seu sentiment 
de pertinença a la comunitat. (El treball de convi-
vència es tracta detalladament a les pàgines 27–28).
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La lluita contra el sensellarisme té una trajectòria 
de molts decennis a Finlàndia. L’Estat va començar 
a involucrar-s’hi als anys 50. L’any 1949 es va es-
tablir la Comissió de Creació d’Habitatges Arava, 
que concedia préstecs a un tipus d’interès inferior 
per a la creació d’habitatges. Actualment el sistema 
de préstecs l’administra l’ARA, el Centre Finlandès 
de Finançament i Desenvolupament de l'Habitatge. 
(les subvencions de l’ARA es tracten detalladament 
a la pàgina 68).

L’erradicació del sensellarisme es va esmentar 
per primer cop al programa de govern el 1987. Des 
d'aleshores gairebé tots els governs s'han marcat 
la reducció o l'erradicació del sensellarisme com 
un dels seus objectius. El suport governamental 
ha donat molt bons resultats. Amb tot, a mitjans 
dels anys 2010 es va notar que el sensellarisme 
crònic no disminuïa, malgrat que el sensellarisme 
en xifres generals s’havia anat reduint de forma 
constant. Així doncs, es van implementar els pro-
grames nacionals de lluita contra el sensellarisme 
crònic per proporcionar una llar a les persones 
sense llar amb més problemes de reintegració.

Un dels factors fonamentals per reduir el sen-
sellarisme és la creació d’habitatges assequibles. 
Als anys 80 es van desenvolupar nous instruments 
financers per construir habitatges d’aquest tipus. 
El 1985 l’Estat va començar a comprar accions de 
constructores al lliure mercat. A Hèlsinki, per 
exemple, la societat d'adquisició d'habitatges 
de l’Ajuntament va obtenir una quantitat consi-
derable de pisos. No obstant això, la producció 
d'habitatges assequibles és encara un dels reptes 

2
Com va néixer el model  

Housing First?

més importants.
Fins al 2008 Finlàndia enfocava la lluita contra 

el sensellarisme sobre la base d’un model d’escala, 
segons el qual la persona sense llar anava d'un pas 
de rehabilitació social al següent, fins a arribar a 
l'adjudicació de l’habitatge, que era l’últim pas. 
A llarg termini, però, no era un model viable. 
La persona sense llar solia entrebancar-se entre 
un pas i un altre, de forma que el pis dels seus 
somnis seguia sent allò mateix: un somni. El 
model també resultava inhumà per una raó de 
pes: rebre una residència permanent requeria un 
canvi d'estil de vida previ. A més a més, resultava 
costós perquè les persones sense llar que vivien 
en allotjaments temporals suposaven una feina 
extra per als serveis sanitaris d’emergència i els 
centres d'atenció i seguiment de toxicomanies. 
Havia arribat el moment de replantejar la lluita 
contra el sensellarisme. Llavors es va implementar 
el model Housing First, que va capgirar la situació 
i es va difondre amb rapidesa.

La implementació del model Housing First ha 
sigut possible gràcies a un ferm compromís polític. 
Els diferents sectors s'han compromès a resoldre 
el problema del sensellarisme a través de la coo-
peració mútua. Els governs, independentment de 
la seva filiació política, no han deixat de defensar 
el mateix principi. La recerca també ha estat una 
part important del treball d'implementació dels 
principis de Housing First. L’eficàcia del model s'ha 
examinat constantment a la llum de nombrosos 
estudis i avaluacions.
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El missatge «Prepara’t per trobar-te amb el teu Déu» pintat a la paret de l'alberg de 
Pursimiehenkatu 10 a Hèlsinki, a la dècada de 1920.
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Un alberg nocturn en un refugi 
antiaeri sota el parc Diana, al centre 
de Hèlsinki, actiu entre 1945 i 1954. 

Un alberg al centre de Hèlsinki 
l’any 1953. Durant els anys 50, els 
funcionaris es van manifestar en 
contra del trasllat de persones a l'àrea 
metropolitana de Hèlsinki quan no 
tenien un lloc on viure a la ciutat.
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La política d'habitatge basada en aquest principi 
es va proposar per primer cop el 2007. Ho va fer 
un grup de treball de quatre experts nomenats pel 
Ministeri de Medi Ambient, que representaven 
quatre sectors molt diferents de la societat: el 
llavors director dels serveis socials de Hèlsinki, 
Paavo Voutilainen; el bisbe Eero Huovinen; 
el llavors director general de la Y-Foundation, 
Hannu Puttonen; i el metge i reconegut activista 
social Ilkka Taipale. L'actual director general de 
la Y-Foundation, Juha Kaakinen, va exercir de 
secretari juntament amb l'Anu Haapanen, actual 
directora del treball de veïnatge de la Federació 
Finlandesa d'Habitatge Social. L’informe Un nom 
a la porta que van redactar els quatre experts re-
sumia el model Housing First finlandès en aquests 
termes:

«Resoldre els problemes socials i sanitaris 
d’una persona no ha de ser la condició per 
obtenir un habitatge, sinó més aviat a la 
inversa: l'habitatge és la condició que permet 
a la persona sense llar resoldre els seus altres 
problemes.»

Aquest informe ha sigut la base de la majoria 

d’iniciatives contra el sensellarisme que s’han dut 
a terme a Finlàndia des del 2008, com el Programa 
Nacional Finlandès per Reduir el Sensellarisme 
Crònic (PAAVO I). A partir de la implementació 
d’aquest programa entre els anys 2008 i 2011 les 
iniciatives per lluitar contra el sensellarisme es 
van allunyar del model d’escala i es va iniciar el 
tancament dels albergs.

Durant la primera etapa es va implementar el 
programa en deu ciutats amb problemes greus de 
sensellarisme (Hèlsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, 
Turku, Lahti, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio i Oulu) 
amb la coordinació del Ministeri de Medi Ambient 
i la participació de diverses organitzacions i pro-
veïdors de serveis.

L'objectiu inicial del Programa Nacional per 
reduir el sensellarisme crònic va ser el de reduir 
a la meitat el nombre de persones sense llar 
mitjançant la creació de 1.250 habitatges, pisos 
protegits i serveis de suport, i el reforç de les 
polítiques de prevenció del sensellarisme. Es va 
augmentar el nombre de personal de suport, es 
van construir habitatges nous i es van dur a terme 
canvis estructurals en totes les ciutats que parti-
cipaven en el programa. El canvi més significatiu 
va ser la reducció del sensellarisme crònic amb 
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1883–1936 Decret de Vagabunderia. 

Els vagabunds (és a dir, les persones 

amb un mode de vida asocial) poden 

ser destinats a quadrilles de treballs 

forçats o a l’exèrcit, entre d’altres.

1883–1987 Llei de Vagabunderia. 

Els vagabunds s’inscriuen en un 

registre de vagabunds. Se’ls pot 

forçar a complir ordres i a informar 

sobre el seu lloc de residència.

1917 Finlàndia esdevé un país independent

1809–1917 El Gran Ducat de Finlàndia, 

regió autònoma de l’imperi rus

1918 Guerra civil entre blancs i rojos

CRONOLOGIA DEL 

SENSELLARISME 

A F INLÀNDIA

CRONOLOGIA DEL 

SENSELLARISME 

A F INLÀNDIA

1883 El Helsingin Vieraskoti (Alberg de Hèlsinki) comença la seva 
activitat al local d’un cinema tancat. Batejat com «la capella dels 
desgraciats», fins que es va obrir l’alberg oferia les seves butaques 
perquè hi pernoctessin les persones sense llar de la ciutat.

1889 L’Exèrcit de Salvació comença a operar a Finlàndia.

1893 Obre el primer alberg nocturn de Finlàndia al carrer 
Pursimiehenkatu número 10 de Hèlsinki. L’alberg, conegut com 
l’Alberg de Hèlsinki o Helsingin Vieraskoti, atén encara el mateix 
grup de beneficiaris amb el nou model Housing First.

1908 L’Exèrcit de Salvació inaugura el seu primer alberg nocturn 
a Hèlsinki. Els residents poden pagar-se la manutenció treballant 
a la serradora adossada.



saps què? 

Les tres perspectives de 
l'informe Un nom a la 

porta:

1 . DES D’ UNA PERSPEC TIVA ÈTIC A 

s’afirma que és precís acabar amb el 
sensellarisme perquè la dignitat humana 
és un bé comú i una llar és un dret humà 
i universal.

2. DES D’UNA PERSPECTIVA JURÍDICA 
es remarca, entre altres coses, que segons 
la Constitució de Finlàndia (731/1999, 
19.1§) qualsevol persona que no pugui 
adquirir l’autonomia necessària per viure 
de forma digna té dret a veure satisfetes les 
seves necessitats de subsistència i atenció 
mèdica. Addicionalment, les autoritats 
han de proporcionar uns serveis socials 
i sanitaris adequats per a tothom (19.3§). 
També és la seva responsabilitat promoure 
el dret universal a l'habitatge i donar su-
port a les persones en el procés d'obtenció 
d'un habitatge (19.4§).

3 .  L'erradicació del sensellarisme 
també és una inversió valuosa des d’una 
P E R S P E C T I VA S O CI O E CO N Ò M I C A . 
L'informe constata a més que les condi-
cions materials per eliminar el sensellaris-
me eren millors que mai (el 2007).
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figur a  | Cronologia del sensellarisme a  
Finlàndia

una nova oferta d’habitatges de lloguer. Gràcies al 
programa, entre el 2008 i el 2015 el sensellarisme 
de llarg termini es va reduir en 1.345 persones, que 
equivalien a un 35% del total. En algunes ciutats va 
arribar a reduir-se a la meitat.

Per tal d'implementar el model Housing First 
es va haver de canviar l'estructura dels serveis per 
a les persones sense llar. Això implicava, entre 
altres coses, l’establiment d’unitats d'habitatge amb 
presència contínua de personal amb formació en 
seguiment social. L’Estat va fomentar el programa 
amb subvencions diverses, com ara el pagament 
de la meitat dels salaris dels 200 nous empleats.

El programa PAAVO II es va aplicar tan bon 
punt va finalitzar el programa PAAVO I, l’any 2012. 
Les deu ciutats es van comprometre amb la nova 
carta d'intencions i s’hi va unir una onzena ciutat: 
Pori. El programa va continuar creant habitatges 
socials i consolidant les noves estructures de lluita 
contra el sensellarisme. Entre els anys 2012 i 2015 
es van tancar els albergs restants. (El tancament 
d'albergs es tracta amb més detall al capítol 4.)

L'any 2014 es va dur a terme un estudi d’ava-
luació internacional dels programes contra el 
sensellarisme. Els investigadors van observar que 
la reducció permanent del sensellarisme crònic 
derivava d'una estratègia de cooperació efectiva i 
integral. D’altra banda, van recomanar a Finlàndia 
invertir més en la prevenció del sensellarisme. 
Aquest és precisament el nou focus d’interès del 
programa. L'objectiu del Pla d'Acció per Prevenir 
el Sensellarisme a Finlàndia (2016-2019) és vincu-
lar més exhaustivament la lluita contra el sensella-
risme amb les tasques de prevenció de l'exclusió 
social basant-se en el principi de Housing First. 
És a dir, assegurar que l'habitatge està garantit tan 
bon punt l’usuari entra al circuit d’atenció.

El Pla d'Acció per Prevenir el Sensellarisme 
a Finlàndia té dos objectius centrals. El primer 
és la prevenció del sensellarisme. El segon és 
lluitar contra la recaiguda en el sensellarisme: 
és a dir, ajudar les persones a trobar una llar i a  
conservar-la.
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1940

1950
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1936 Es revoca el decret 

de vagabunderia

1883–1987  Llei de Vagabunderia

1939–1945 Segona 

Guerra Mundial

1952 Jocs Olímpics 

de Hèlsinki

1954 Acaba el racionament d’aliments

1955 Finlàndia és 

admesa com a membre 

de les Nacions Unides

Dècades de 1960 i 1970 Migració 

constant de les àrees rurals a les urbanes
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Dècades de 1920 i 1930 L’Exèrcit de Salvació obre albergs 
nocturns a diverses localitats finlandeses (a Viipuri el 1925, 
a Kotka el 1927, a Vaasa el 1937, a Tampere el 1937).

1937 L’alberg nocturn de l’Exèrcit de Salvació a Hèlsinki 
es trasllada a les noves instal·lacions d’Alppikatu. 
La capacitat augmenta de 227 a 400 persones.

1944–1949 Al voltant de 430.000 residents de les regions 
cedides a la Unió Soviètica després de la guerra es traslladen 
a altres parts del país. La destrucció causada pels bombardejos 
i les necessitats d’habitatge dels soldats que han tornat del front 
deriven en una forta manca d’habitatge, sobretot a la capital.

1949 S’estableix Arava, la delegació pública per a la 
creació d’habitatge. A través d’aquesta institució l’Estat 
finança la construcció d’habitatges assequibles.

1954 Tanca l’últim 
alberg nocturn ubicat 
en un refugi antiaeri.

1967 A la tardor, entre 40 i 50 
persones sense llar amb alcoholisme 
moren congelades al carrer.

1967–1979 Obre a Hèlsinki el Lepakko-
luola, conegut també com Liekkihotelli, 
un alberg amb una capacitat aproxima-
da de mil persones concebut com a 
solució d’emergència pel problema 
creixent del sensellarisme.

CRONOLOGIA DEL SENSELLARISME A F INLÀNDIACRONOLOGIA DEL SENSELLARISME A F INLÀNDIA

El gimnàs de l’església Mikael Agricola. Un centenar de 

persones van passar-hi les nits de cap d’any de 1951–52 i 

1952–53.

Alberg de l’Exèrcit 

de Salvació, 1928

= mesures 

    governamentals
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La història del sensellarisme 
a Finlàndia

La Guerra de Continuació que va enfrontar  
Finlàndia i la Unió Soviètica va acabar el 1944. 
Aquell any, els veterans de guerra es van dirigir a 
la capital i altres grans ciutats amb l'esperança de 
trobar feina. D’altra banda, les persones evacuades 
dels territoris cedits a la Unió Soviètica van tornar 
a Finlàndia per buscar habitatge. El sensellarisme 
va augmentar dràsticament i a les ciutats es van 
advertir els primers signes d’alarma.

Durant molt de temps es va fer front al sense-
llarisme amb solucions provisionals. Les persones 
sense llar passaven les nits en refugis antiaeris o 
en barraques de construcció que havien quedat 
buides. L'últim alberg nocturn ubicat a un refugi 
antiaeri va tancar el 1954.

Un dels períodes més foscos de la història 
del sensellarisme a Finlàndia va ser la tardor de 
1967, quan entre 40 i 50 persones sense llar amb 
alcoholisme van morir durant la nit a causa de la 
baixada de les temperatures. Les causes d’aquestes 
morts van gestar-se l'estiu del mateix any, quan 
es va tancar un alberg nocturn de Hèlsinki que 
allotjava persones amb problemes d’alcoholisme. A 
les aproximadament cinc-centes persones que s'hi 
allotjaven no se’ls va oferir cap altre allotjament i 
la majoria van acabar pernoctant al carrer. El 1967 
també va ser el 50 aniversari de la independència 
de Finlàndia, que es va celebrar amb l’amnistia de 
950 presos. Molts d'ells no tenien on anar.

Després de les morts pel fred es va establir a 
Hèlsinki un equipament d’emergència anomenat 
Lepakkoluola. Durant les pitjors èpoques, a  
l'alberg de Lepakkoluola s’hi allotjaven cada nit 
més de mil persones amb alcoholisme. El centre 
va estar en funcionament fins al 1979.

saps què? 

El dret universal a 
l'assistència sanitària

El sistema sanitari finlandès és un servei 
públic accessible a qualsevol persona que 
visqui al país. Segons la Constitució, les 
autoritats es comprometen a oferir uns 
serveis socials i sanitaris adequats per 
a tothom. Els ajuntaments i els consells 
municipals s’encarreguen de les presta-
cions d'assistència sanitària pública. Un 
municipi pot oferir aquests serveis de 
forma independent, en cooperació amb 
un altre municipi o subcontractar-los a 
una empresa privada o una organització 
no governamental. Els serveis públics 
d'assistència sanitària es financen amb els 
ingressos fiscals i les taxes que es cobren 
pels serveis.

A Finlàndia l'assistència sanitària 
està regulada per llei. El govern central 
transmet recomanacions, directrius i 
supervisions als governs locals, i el Minis-
teri de Sanitat i Afers Socials administra 
l’assistència sanitària en col·laboració amb 
els departaments públics i les institucions 
que hi participen.

També ofereixen serveis d’atenció sani-
tària les empreses privades, els professio-
nals independents i altres organitzacions. 
La Kela, l’Institut d'Assegurances Socials 
de Finlàndia, reemborsa una part dels 
costos de l'atenció sanitària privada als 
residents de Finlàndia.



1970

1980

1990

2000

2010

2020

1976 Llei per millorar les 

condicions d’habitatge de la 

minoria rom. Els municipis es

comprometen a resoldre els 

problemes d’habitatge dels 

rom i a redactar informes 

anuals de seguiment. També 

poden sol·licitar subvencions 

amb aquest propòsit.

1985 Llei de millora de 

les condicions d'habitatge. 

La llei defineix el deure 

dels municipis d’aturar 

el sensellarisme.

1987  Llei d’atenció a l’abús de 

substàncies. L’objectiu és prevenir i 

reduir l'abús de substàncies i els danys 

socials associats, a més de promoure la 

capacitat funcional i la seguretat de les 

persones que abusen de substàncies i 

els seus familiars.

1990–1993 L’economia 

finlandesa entra en recessió. 

No es recuperarà fins a finals 

de la dècada de 1990.

1995 Finlàndia passa a formar 

part de la Unió Europea

2000 S’aprova la nova 

constitució, on 

s’estableix el compromís 

de les autoritats 

públiques per fomentar 

el dret universal a 

l’habitatge.

2002 

Finlàndia 

adopta 

l’euro

2008–2009 L’economia finlandesa entra 

en recessió. Malgrat la reducció dels fons 

públics disponibles, persisteix la voluntat 

política de reduir el sensellarisme.

2015–2016 Crisi europea de refugiats. 

L’any 2015 arriba a Finlàndia una xifra 

rècord de 32.476 sol·licitants d’asil. Només 

a uns pocs se’ls concedeix, de manera que 

el nombre d’immigrants indocumentats i 

sense llar creix enormement.

1883–1987 Llei de Vagabunderia

1987 Es deroga la Llei de Vagabunderia

ESDEVENIMENTS 

HISTÒRICS

SENSELLARISME 

I  DRET

L’alberg de Lepakkoluola, 1973

1987 Any Internacional de 
l’Habitatge per a Persones 
Sense Llar de les Nacions Unides. 
Es comencen a compilar estadísti-
ques sobre el sensellarisme a 
Finlàndia. Per primer cop, un 
programa de govern fa menció 
explícita de la lluita contra el 
sensellarisme. 

Dècada de 1970 L’opinió 
pública comença a relacionar 
els problemes d’habitatge i 
l’exclusió social. Per primer cop es 
fa al·lusió als residents dels albergs 
en un informe de política
d’habitatge.

1979–1999 Tanca l’alberg de Lepakkoluola, que és reemplaçat pel 
centre de tractament de Kyläsaari. A més d’oferir allotjament a persones 
sense llar, el centre de tractament opera com a unitat de desintoxicació 
i rehabilitació, funció que mantindrà fins al 1999.

1983 La presa de decisions en matèria d’habitatge es trasllada 
del Ministeri de l’Interior al Ministeri de Medi Ambient.

1983–2009 L’alberg de Sahaajankatu 
és el primer i últim alberg construït per 
l’Ajuntament de Hèlsinki.

1985 Es crea la Y-Foundation.

Finals de la dècada de 1980 Obren 

els primers centres de dia per a 

persones sense llar.

1986 Una agrupació de persones 
sense llar funda l’ONG Vailla 
vakinaista asuntoa (No Fixed Abode).

Dècada de 1990 Canvi estructural dels serveis psiquiàtrics. L’assistència 
psiquiàtrica comença a introduir-se als habitatges de les persones en 
procés de rehabilitació, segons el principi de mobilitat de l’atenció psiqui-
àtrica. S’inicia el tancament gradual de les institucions psiquiàtriques.

1992–1993 L’Institut Diaconal de Hèlsinki 
és el primer proveïdor de serveis en 
adoptar el model Housing First en la seva 
primera unitat d’habitatge.

1999 S’inauguren a Hèlsinki els serveis 
d’assessorament en matèria d’habitatge.

2007 Es publica l’informe Un nom a la porta. 

Comença a posar-se en pràctica 
el principi de Housing First. 2007 Aprovada la llibertat de movi-

ments dins la UE, les famílies rom 
provinents de Romania i altres grups 
itinerants que comencen a arribar al 
país suposen un nou repte per als 
serveis d’habitatge finlandesos.

2008–2011 PAAVO I, primer 
Programa Nacional Finlandès 
per Reduir el Sensellarisme Crònic.

2009–2011 Tancament dels albergs. 
Reconversió dels antics albergs en unitats d’habitatge amb serveis de suport.

2012–2015 PAAVO II, segon Programa Nacional 
Finlandès per Reduir el Sensellarisme Crònic.

2012 L’alberg de l’Exèrcit de Salvació a Alppikatu (Hèlsinki) 
comença a operar segons el model Housing First.

2016–2019 AUNE, Pla d’Acció per Prevenir 

el Sensellarisme a Finlàndia.

CRONOLOGIA DEL SENSELLARISME A F INLÀNDIACRONOLOGIA DEL SENSELLARISME A F INLÀNDIA
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conceptes cl au

Y-Foundation

Fundació creada el 1985. Inicialment es dedica 
a adquirir al mercat immobiliari petits pisos de 
lloguer per a persones soles sense llar. Actualment 
també construeix habitatges de lloguer i és el quart 
arrendador més important de Finlàndia. La lletra 
Y del nom al·ludia a la paraula finesa «yksin» (sol), 
en referència a la missió de la fundació d’ajudar 
les persones que estan soles a aconseguir un pis. 
Avui es considera més aviat que la Y fa al·lusió al 
terme finès «yhdessä» (junts), en referència a la 
col·laboració entre la fundació i altres institucions 
amb l’objectiu comú d’erradicar el sensellarisme a 
Finlàndia.

Kela

L’Institut d'Assegurances Socials de Finlàndia és un 
organisme estatal que gestiona la seguretat social 
bàsica de les persones que viuen al país. La Kela 
opera sota la supervisió del parlament i s’encarrega 
de garantir la subsistència bàsica de la població, 
promoure la salut i fomentar l’autonomia de la 
persona per afrontar les diverses situacions de la 
seva vida. Pot ser beneficiària de la Kela qualsevol 
persona inscrita al sistema de seguretat social fin-
landès, visqui al país o a l'estranger. La Kela atorga 
subsidis d'habitatge, beques d’estudis i pensions 
d’assistència social, entre altres prestacions. (Les 
prestacions econòmiques relacionades amb l'habi-
tatge es tracten detalladament a les pàgines 64–67.) 

ARA

El Centre Finlandès de Finançament i 
Desenvolupament de l'Habitatge és un organisme 
subordinat al Ministeri de Medi Ambient. 
L'ARA s’encarrega de promoure l’habitatge 
assequible. Les organitzacions sense ànim de 
lucre finlandeses poden sol·licitar prestacions, 
subsidis i garanties de l'ARA per aconseguir 
lloguers assequibles. L'ARA també controla i 
supervisa l'ús del seu parc immobiliari i recopila 
estadístiques sobre el sensellarisme.

Alberg

Un alberg és un tipus d'habitatge temporal. L'allo-
tjament en un alberg està regulat per la Normativa 
de Serveis i Activitats d’Allotjament i Alimentació. 
Això vol dir que la llei garanteix els drets de 
l'amfitrió però no els dels residents. Una persona 
que pernocta en un alberg no té una habitació 
permanent ni un contracte d’arrendament propi.

Unitat d’habitatge amb serveis 
de suport

Una unitat d’habitatge amb serveis de suport és una 
forma d'habitatge on el resident té un pis perma-
nent amb el seu propi contracte de lloguer. La vida 
a les unitats d’habitatge amb serveis de suport és 
comunitària i el personal està present a qualsevol 
hora del dia o de la nit. Una unitat d'habitatge amb 
serveis de suport podria comparar-se a un bloc de 
pisos amb zones comunes. 

Els habitatges d’una unitat amb serveis de suport 
estan regulats per la Llei d'Arrendaments Residen-
cials, que vetlla també pels drets de l'arrendatari. 
D’altra banda, la Llei de Benestar Social regula 
els subsidis associats a l'habitatge. A diferència 
d'un alberg, una unitat d’habitatge amb serveis 
de suport proporciona privacitat: a diferència del 
que succeïa als albergs, la llar d'un resident en una 
unitat d’habitatge és un espai privat.

Habitatge disseminat amb 
serveis de suport 

S’anomena així als pisos de lloguer regulats per la 
Llei d’Arrendaments Residencials a blocs residen-
cials ordinaris i amb contractes d’arrendament co-
rrents. Els pisos d’habitatge disseminat amb serveis 
de suport per a persones sense llar poden provenir, 
per exemple, del parc immobiliari de lloguer de 
la ciutat. És essencial que el pis es pugui llogar al 
resident per un preu assequible i que permeti la 
provisió del suport necessari a domicili.
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La transició al model Housing First va requerir 
que els professionals en l’àmbit del sensellarisme 
adoptessin una nova orientació professional. La 
transició no es va efectuar de forma instantània; va 
ser un procés gradual. El nou model plantejava la 
lluita contra la manca d’habitatge a tots els nivells:

3
Replantejament del treball:  

del «sabem el que et convé»  
al diàleg obert

1. Estatal

Amb els programes que ha posat en marxa, l’Estat 
finlandès ha conduït activament el treball en l’àm-
bit del sensellarisme vers un model Housing First, 
oferint a més quantioses aportacions econòmiques 
per desenvolupar-ho.

2. Municipis i ajuntaments

Els serveis d’habitatge han hagut de replantejar-se 
i licitar-se de nou. Els funcionaris municipals han 
de mostrar-se més considerats quan una persona 
sense llar hi acudeix a demanar ajuda. L’objectiu 
és trobar un habitatge per a aquestes persones tan 
bon punt entrin al sistema del servei.

3. Proveïdors de serveis

Als usuaris se’ls ha de subministrar un suport 
adaptat a les seves necessitats. Cal doncs esbrinar 
quina mena de suport necessita cada persona per 
viure satisfactòriament mentre es busca un habi-
tatge a la seva mida. És essencial escollir el tipus 
de suport més adient per a cada individu, amb una 
actitud resolutiva per afrontar els contratemps que 
puguin sorgir i una alta tolerància a la incertesa. 

4. Empleats

Als empleats se’ls exigeix com a mínim una 
titulació oficial en Atenció Social i Sanitària. A 
més de la formació professional, és fonamental 
que els treballadors es familiaritzin amb el nou 
enfocament laboral.

5. Residents

Els empleats dels serveis d’habitatge ja no es de-
diquen a respondre les preguntes dels residents 
sinó a resoldre amb ells els seus problemes. En 
alguns casos els residents poden tenir dificultats 
per veure’s a si mateixos com a parts actives que 
es responsabilitzen dels seus assumptes.
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relacions humanes molt limitades. És més senzill 
afrontar els símptomes d’una malaltia o els d’una 
síndrome d’abstinència amb l’ajuda de persones 
que pateixen problemes similars. En les teràpies 
de grup, si una persona no es troba bé en un mo-
ment donat pot expressar-se i dir-ho a la resta dels 
membres. En unitats d’habitatge més grans, la pau 
es pot garantir eficaçment quan és la comunitat 
mateixa la que s’assegura del compliment de les 
normes establertes. Si algú infringeix les normes, 
els retrets provindran tant dels professionals del 
centre com dels altres residents. 

A mesura que creix la confiança entre els 
membres de la comunitat, els professionals tenen 
més opcions d’involucrar-se a fons en la vida 
dels residents. Un d’ells descriu la seva feina amb 
aquestes paraules:

«Encara no he assistit a cap naixement, però estic 
familiaritzat amb qualsevol altre esdeveniment 
d’importància en la vida dels residents».

conceptes cl au

Treball de convivència

El treball de convivència s’empra habitualment 
com a forma de teràpia per tractar trastorns 
mentals i toxicomanies. A Finlàndia també s’ha 
fet servir amb joves sense llar. Des que es va posar 
en marxa el model Housing First la comunitat ha 
esdevingut una part fonamental de la lluita contra 
el sensellarisme. A moltes unitats ha passat a ser el 
veritable pilar operatiu, mentre que a d’altres tot 
just ara comença a posar-se en pràctica.

PRINCIPIS DEL TREBALL DE CONVIVÈNCIA:

• La comunitat actua d’acord amb les  
   normes que ella mateixa ha establert 

• La comunitat mateixa s’encarrega de fer  
   respectar les normes

• Les qüestions d’interès comú es tracten en  
   reunions comunitàries

• La comunitat i l’equip professional  
   no operen segons principis jeràrquics o  
   autoritaris

• L’objectiu és reforçar la capacitat i  
   l’autonomia dels membres de la comunitat  
   perquè necessitin menys suport extern

En aquest tipus de treball, la comunitat fa de 
camp de proves en petita escala perquè els seus 
membres puguin refer les seves vides. En certa 
manera, els professionals són els models de con-
ducta, oferint als residents el suport que necessitin 
però també sent part de la comunitat. En una 
comunitat familiar de mida raonable, els residents 
poden posar en pràctica les seves aptituds socials 
i exercitar la participació, la responsabilitat i la 
confiança. Quan una persona fa molts anys que 
dorm al carrer o en albergs, pot costar-li molt 
començar a viure sola i a ocupar-se dels seus 
propis assumptes.  

La comunitat és clau per solucionar problemes 
molt diversos. És una bona preparació de cara a 
la vida en societat per a persones que han viscut 
en soledat i sense cap interacció social o amb 

Quan els residents senten que es troben en un 
entorn estable i segur, és habitual que aflorin 
traumes que fins ara no havien tingut temps o 
espai per assimilar. El personal de la unitat ha 
d’acceptar que un resident faci coses contrapro-
duents per a la seva rehabilitació, que recaigui 
en la seva dependència o es comporti de forma 
violenta o descuidi el seu tractament. En aquests 
casos, el personal no hauria de prendre mesures 
disciplinàries sinó establir un diàleg amb la 
persona afectada i acordar amb ella la forma de 
procedir. 

Les converses —oficials i extraoficials— són 
una part essencial de la cooperació. El personal ha 
de prestar atenció a tot el que passi a la comunitat, 
saber el tipus de suport que cal en cada moment i 
veure si cal canviar algun procediment operatiu. 
Moltes unitats organitzen reunions comunitàries 
periòdiques a fi de donar veu i poder de decisió 
a tothom. 

El treball de convivència és un procés continu 
i els mètodes de treball canvien amb el flux diari 
de la vida comunitària. El personal no ha de 
deixar mai de discórrer quins temes hauria de 
resoldre la comunitat mateixa i quins altres són 
responsabilitat dels empleats.
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conceptes cl au

Com va començar a organitzar 
el treball de convivència 
l’Exèrcit de Salvació finlandès?

Quan l’Exèrcit de Salvació finlandès va establir 
les primeres unitats d’habitatge amb serveis de 
suport adherides als principis de Housing First, 
el personal va haver d’instruir-se en els fonaments 
del treball de convivència. Els empleats d’una 
d’aquestes unitats van integrar les classes sobre 
treball de convivència al seu programa formatiu. 
A una altra unitat la capacitació es va dur a terme 
de forma conjunta amb els residents després de 
la inauguració, durant un període introductori 
d’una setmana i mitja.

Durant el procés de contractació es van 
emprar mètodes de treball de convivència com 
ara les entrevistes grupals, a fi de garantir que el 
personal seleccionat disposés de les competències 
necessàries per operar d’acord amb els principis 
del treball de convivència. 

Pot succeir que no tots els residents de la unitat 
d’habitatge amb serveis de suport vulguin prendre 
part activa en el si de la comunitat. En aquests 
casos, és important que el personal es comprometi 
amb els principis del treball de convivència. Això 
impedirà que adoptin un plantejament autoritari 
de la seva feina. 

El mateix Exèrcit de Salvació dona exemple 
amb el seu enfocament comunitari, fent rotacions 
dels presidents i secretaris en les seves reunions 
internes de personal. Els treballadors pràctica-
ment no disposen de cap espai de treball aïllat. A 
més, s’organitzen els torns ells mateixos sense cap 
ingerència de la direcció. 

Assessorament laboral

A més del suport indispensable per afrontar la 
seva feina, el personal d’una unitat d’habitatge 
amb serveis de suport rep supervisions i capa-
citacions de manera periòdica. L’assessorament 
laboral fomenta el benestar i la capacitat profes-
sional en aquells àmbits on els treballadors han 
de suportar un grau inusual d’estrès pel motiu que 
sigui. En general, consisteix en un diàleg entre el 
treballador i el supervisor. 

L’assessorament el duu a terme un supervisor 
extern qualificat i té uns objectius clars: ajudar 
el treballador a suportar l’estrès, reforçar la seva 
professionalitat, donar-li suport per fer front 
a sentiments i situacions laborals complexes, 
augmentar la seva satisfacció i avaluar els seus 
recursos. L’assessorament es pot dur a terme de 
forma grupal, individual o amb tota la comunitat. 
Cada mes es dediquen entre una i dues hores a 
assessorar el personal. L’assessorament dels 
càrrecs directius es pot fer separadament per tal 
d’abordar els seus problemes específics. 
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saps què? 

La vida en comunitat no li 
escau a tothom

Les normes, les restriccions, l’agitació i 
l’estigma associat a la vida en una unitat 
d’habitatge amb serveis de suport pot 
incomodar a la gent que hi viu. Segons un 
estudi, els residents més insatisfets diuen que, 
si encara viuen a una unitat d’habitatge, és 
perquè no tenen alternativa. Al seu parer, el 
perfil i la reputació d’aquest tipus d’habitatge 
estigmatitzen i equiparen a tots els seus 
residents, malgrat que cadascun sigui un 
individu diferent amb la seva pròpia història.

Els residents menys satisfets també es 
caracteritzen per una mentalitat d’«aquest no 
és el meu lloc» derivada de l’estigma associat 
a aquest tipus d’habitatge. Pot passar que un 
resident rebutgi la seva casa i els seus veïns 
i vulgui fugir d’un entorn social al qual s’ha 
vist forçat a pertànyer. En una enquesta que 
es va fer als anys 2007-2011 sobre el projecte 
d’habitatge protegit experimental de Sällikoti 
(Hèlsinki) molts residents van expressar les 
seves esperances de mudar-se als seus propis 
pisos. Descrivien la seva situació a Sällikoti 
com un pas provisional, necessari però 
desagradable. 

Si algú infringeix les normes, 
els retrets provindran tant dels 
professionals del centre com 
dels altres residents.
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Una de les millores més significatives del model 
Housing First per a les persones sense llar ha estat 
la substitució dels albergs per un model d’habitat-
ge més permanent i humà. D’albergs en queden 
encara uns quants, per allotjar a persones que han 
de fer front a una crisi puntual d’habitatge, però 
dormir a un alberg una nit rere l’altra ha deixat de 
considerar-se una solució sostenible. A Hèlsinki, 
per exemple, l’any 2008 hi havia 600 llits a albergs 
i pensions. Vuit anys més tard no en queden més 
que 52: els d’un alberg nocturn d’emergència. 

Aquest capítol explica com es va assolir aquesta 
transformació, analitzant en detall dues unitats 

4
Tancament dels albergs

figur a  | Opcions d’habitatge per a persones sense llar a Hèlsinki

Any Habitatge protegit
Pisos de lloguer  

independents
Llars i albergs

1985 127 65 2.121

2008 552 2.033 558

2016 1.309 2.433 52

d’habitatge ben diferents. La primera d’elles és la 
d’Alppikatu 25, l’alberg de Hèlsinki per a homes 
que va ser un dels primers en reconvertir-se 
en unitat d’habitatge amb serveis de suport. La 
història d’aquesta transformació —física i men-
tal— pot servir per il·lustrar la transició que va 
acomplir-se a tot el país. 

A diferència de la unitat d’Alppikatu 25, la de 
Väinölä, a la localitat d’Espoo, va concebre’s des 
del primer moment com a unitat d’habitatge amb 
serveis de suport. La vida a Väinölä també es 
descriu amb detall.
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La reconversió  
d’Alppikatu 25

Entre els anys 2009 i 2011 l’alberg més gran de 
Hèlsinki, al carrer Alppikatu 25, es va reconvertir 
en una unitat d’habitatge amb serveis de suport. 
La reconversió responia a la voluntat de millorar 
les condicions de vida dels usuaris de l'alberg 
proporcionar-los habitatges amb contractes 
d’arrendament al seu nom. La idea era trobar una 
solució més satisfactòria per a tothom. 

A la tardor del 2007 va començar una nova era. 
L’Eero Untamala tot just havia ocupat la direcció 
de l’alberg d’Alppikatu quan va rebre una trucada 
de l’Ajuntament de Hèlsinki, que ja havia planificat 
el tancament dels albergs de la capital. 

La trucada va ser més aviat alleugeridora: feia 
molt de temps que calia una reforma de base. Però 
per necessària que fos, la transformació no era una 
tasca senzilla i la decisió va generar un llarg debat a 
la direcció de l’Exèrcit de Salvació. La reconversió 
de l’alberg en una unitat d’habitatge acabaria 
costant-li a l’organització al voltant de 6 milions 
d’euros. El risc financer no era tan alt, malgrat 
els costos, ja que per cobrir-los podien sol·licitar 
un préstec estatal a baix interès del Centre de 
Desenvolupament i Finançament d’Habitatges de 
Finlàndia. 

La qüestió és que el projecte no era tan sols una 
reforma; es tractava més aviat d’una transformació 
radical de la forma de treballar amb les persones 
sense llar. El programa impulsat pel govern 

contemplava el tancament dels albergs de les deu 
ciutats que hi participaven, entre elles la capital. La 
vida a l’alberg d’Alppikatu estava a punt de cessar i 
ser substituïda per una forma d’habitatge millor: 
en comptes d’un llit on passar la nit, una veritable 
llar. 

La vida a l'alberg d’Alppikatu

L’alberg operava a la mateixa adreça des de l’any 
1937. No era massa espaiós i estava saturat de fum 
de tabac. Els porters mantenien l’ordre i, amb 
el beneplàcit del director del centre, imposaven 
la seva llei per resoldre qualsevol problema que 
sorgís entre els residents. Molts d’aquests porters 
no tenien cap qualificació professional. L’ús de 
l'alberg estava reglamentat per la Normativa de 
Serveis i Activitats d’Allotjament i Alimentació, 
que protegia els drets de l’amfitrió. Segons aquesta 
normativa, un porter tenia autoritat per registrar 
els residents i expulsar-los si ho considerava con-
venient. A l’alberg no s’hi podria entrar ebri. En 
conseqüència, molts residents habituals passaven 
moltes nits al carrer.

La disciplina funcionava, en el sentit que hi 
havia menys baralles, però no ajudava els residents 
a prendre les regnes de la seva vida. La tasca del 
porter era preservar l’ordre, no havia d’ajudar 
ningú a millorar les seves circumstàncies. De 
fet, l’alberg operava com a servei d’allotjament 
temporal, encara que la realitat fos molt diferent. 
La gent podia passar anys sencers a un mateix 
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El fet que es pogués adoptar bona 
part de la declaració de principis 
original de l’Exèrcit de Salvació, 
redactada al segle XIX, també va 
ajudar a assimilar el canvi.

La transformació física i 
mental va durar anys

Per tancar l’alberg d’Alppikatu i reformar l’edifici 
varen caldre tres anys. La reforma pròpiament 
dita va dur-se a terme en un any i mig. Des del 
principi el personal va deixar ben clar als residents 
que l’alberg s’havia de buidar per tal de construir 
habitatges permanents per a tothom. La promesa 
era creïble perquè els serveis socials de la ciutat de 
Hèlsinki estaven fermament compromesos amb 
el projecte. Els treballadors socials, que estaven al 
corrent dels problemes de les persones sense llar 
que s’hi allotjaven regularment, van trobar pisos 
per a tothom. 

alberg. Al d’Alppikatu, un resident hi va passar 30 
anys. Un altre resident acostumava a pagar un any 
d’allotjament per avançat. No era, ni de bon tros, 
un allotjament temporal.

Els residents necessitaven una recomanació 
d’acollida de l’oficina dels serveis socials, per 
garantir que se’ls havia assignat l’acollida a l'alberg. 
La tarifa diària per viure a l'alberg rondava els 10 
euros i s’havia de pagar per avançat. Els residents 
la pagaven de la seva butxaca sempre que podien. 
Si no tenien diners suficients, els serveis socials 
corrien amb les despeses. Els serveis socials també 
s’encarregaven d’establir un pla d’habitatge i de 
serveis per als residents. Que el pla s’establís o no 
depenia en gran part de la pròpia iniciativa dels 
usuaris. Si els residents no s’asseguraven de que el 
pla es feia efectiu, no tenien cap pla.

No es tractava d’una renovació purament 
física: era sobretot una renovació mental. Ho era 
particularment per al personal de l’alberg, que 
després de la transformació havia de començar a 
posar en pràctica el model Housing First. Una de 
les principals comeses de l’Exèrcit de Salvació és 
la de salvar la gent de l’alcoholisme, de manera 
que als treballadors els va costar digerir que als 
residents ja no se’ls podia obligar a abstenir-se 
de consumir drogues o alcohol. Es va arribar a 
una entesa tan bon punt es va fer evident que el 
nou model era millor per a les persones sense 
llar que no s’adaptaven bé als albergs. Els últims 
anys aquest tipus de resident s’havia tornat més 
habitual. El fet que es pogués adoptar bona part de 
la declaració de principis original de l’Exèrcit de 
Salvació, redactada al segle XIX, també va ajudar a 
assimilar el canvi. Ajudar els pobres i els marginats 
socials seguia sent el propòsit general de la feina. 

La majoria de residents de l'alberg es van tras-
lladar la mateixa nit a una nova unitat d’habitatge 
que operava segons el principi de Housing First. 
Per fer espai a les obres de reforma, seixanta-sis 
residents de l’alberg d’Alppikatu es van mudar a 
una unitat d’habitatge acabada d’estrenar al dis-
tricte de Pitäjänmäki. Cadascun d’ells va rebre un 
pis d’entre 36 i 47 metres quadrats amb el seu propi 
contracte d’arrendament. La gent que es va tras-
lladar a Pitäjänmäki semblava una mica sorpresa. 
«Ja ho veig que el pis té un llit, però on dormiran 
les altres sis persones que hi caben?», recorda Eero 
Untamala que li va preguntar un home en entrar 
a la seva nova llar. 
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La reconversió, pas a pas

1. Establiment d’un objectiu comú

«Proporcionar un habitatge millor per a tothom» 
va ser el lema general de la reconversió.
 

2. Transformació gradual

Els mètodes emprats a Alppikatu havien començat 
a canviar abans de la reforma. Els residents s’havien 
integrat a la feina i les normes de la casa s’havien 
actualitzat. Ja no es componien exclusivament de 
prohibicions sinó que incloïen també els drets dels 
residents i les seves responsabilitats.

3. Inclusió dels residents

A les reunions que hi havia a cada planta, els 
residents podien participar en la planificació i 
implementació dels canvis. També proposaven 
adquisicions i petites reparacions i rebien modes-
tes sumes de diners per dur-les a terme. Es van 
organitzar sessions informatives per als residents 
i el personal i tothom va poder revisar els plànols 
de la nova unitat d’habitatge d’Alppikatu. Es van 
elegir encarregats de planta entre els residents. La 
seva tasca consistia a ensenyar als nouvinguts les 
normes de la casa i ajudar-los a adaptar-se a la 
vida a la unitat. 

4. Revisió de les normes d’expulsió

Als residents que estaven ebris o infringien les nor-
mes ja no se’ls expulsava, sinó que se’ls prescrivia 
un tractament de desintoxicació o qualsevol altra 
forma de suport que es jutgés convenient.

5. Capacitació del personal

Es va animar el personal de l'alberg a fer un curs 
de capacitació pràctica en infermeria. Oferir als 
treballadors una trajectòria formativa és una bona 
manera d’incentivar el canvi. Els treballadors que 
feien el curs de capacitació tenien un lloc de treball 
assegurat a la nova unitat d’habitatge.
 

6. Contractació de nous 
professionals

Els preparatius de la reconversió i la reconversió en 
si mateixa van ser, en gran part, obra del personal 
existent. Els canvis de personal responien al seu 
cicle natural de rotació. Quan un porter es jubilava, 
es contractava un infermer qualificat per ocupar 
el seu lloc.
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Alppikatu 25 com a alberg i com a unitat d’habitatge  
amb serveis de suport

COM A ALBERG , DE 1936 A 2008:

• Llits per a 250 homes

• 69 habitacions dobles

• 8 habitacions de 3-4 persones de 10 m2

• 70 habitacions individuals habilitades durant la reforma de 1975

• Zona comú amb cuina compartida, sala d’estar i banys, amb un aforament  
 de 40 persones

• Una cafeteria a la planta baixa amb te gratuït al matí i dinars econòmics  
 els dies feiners

• 7 porters 

 
COM A UNITAT D’HABITATGE AMB SERVEIS DE SUPORT, DE 2012 EN ENDA-
VANT

• 88 residents

• 81 pisos

• Superfície útil dels pisos: 19–36 m2

• Els pisos són accessibles i disposen d’una cuina, un dormitori i una sala d’estar

• Cada planta residencial disposa de sales comunes, bugaderies i cuines  
 comunitàries

• Una cantina a la planta baixa, que administren els mateixos residents

• 22 empleats. Professionals socials i sanitaris qualificats: infermers, auxiliars  
 d’infermeria, un fisioterapeuta, supervisors de benestar social i assessors  
 d’ocupació, a més d’un porter i un secretari. Treballen per torns, de manera  
 que hi hagi algú de guàrdia les vint-i-quatre hores del dia.
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Els capitans de l’Holandès 
errant

L’alberg d’Alppikatu, com tants d’altres, estava con-
cebut com un equipament d’allotjament temporal.

d’alcoholisme o drogoaddicció i pertanyien a una 
subcultura o altra. Tot i això, durant els últims anys 
hi apareixien cada vegada més «capitans» a Alppi-
katu. A més, la comunitat exercia una influència 
nefasta sobre els residents, que s’adaptaven a la 
subcultura de l’alberg en comptes fer-ho a la vida 
en societat. 

Paradoxalment, la salvació dels «capitans» va 
ser la comunitat mateixa. La transició als principis 
del model Housing First no implicava tan sols la 
clausura dels albergs sinó la fundació d’unitats 
d’habitatge amb serveis de suport. Els residents 
d’aquestes unitats també viuen en comunitat 
i existia el perill de que es tornessin a formar 
subcultures pernicioses. Per això es va introduir 
ràpidament el treball de convivència. (El treball 
de convivència es descriu en detall a la pàgina 27.)

Els «capitans», que al món dels 
albergs estaven destinats al fracàs, 
van ser els residents que més es 
van beneficiar de la transició al 
model Housing First

«Sovint no sabíem on anava la gent que marxava de l’alberg. 
Alguns tornaven de tant en tant i es quedaven fins que havien 
de marxar de nou per la raó que fos», recorda Eero Untamala.

Untamala es referia a aquests residents errants 
com «els capitans de l’Holandès errant». Eren 
homes que no s’adaptaven bé a la vida dels albergs 
i estaven condemnats a anar d’una solució tempo-
ral a l’altra, sense un port de destí on descansar. 
Els «capitans», que al món dels albergs estaven 
destinats al fracàs, van ser els residents que més 
es van beneficiar de la transició al model Housing 
First, que disposava d’eines per ajudar-los.

Socialment, els capitans eren menys aptes que 
la resta de residents. En molts sentits, un alberg 
pot comparar-se a una comunitat penitenciària. 
Els residents d’Alppikatu es referien a les diferents 
parts de l'alberg com a «plantes» o «rengleres», 
com sol fer-se a les presons. Pel que fa als porters, 
a la pràctica ostentaven poders similars als dels 
funcionaris de presó. Els residents no tenien cap 
possibilitat d’influir en les decisions que els afec-
taven i a l’alberg s’hi anaven creant subcultures. 
Els residents que eren capaços d’adaptar-se al 
sistema jeràrquic i integrar-se a la subcultura de 
l’alberg, s’hi trobaven a gust. Sovint eren persones 
que s’havien acostumat a fer vida a la presó o a 
institucions similars, que arrossegaven problemes 



figur a  | Plànol de la planta 
residencial de la unitat 
d’habitatge d’Alppikatu
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Alppikatu 25 després de  
la reconversió

Avui dia, els únics vestigis que queden de l’antic 
alberg d’Alppikatu 25 són les façanes exteriors 
i l’adreça. El seu interior —tant la gent com els 
espais i el funcionament— ha canviat per complet. 
L’edifici no sembla ja un alberg per a persones sen-
se llar sinó un bloc de 80 pisos ordinari. Els nous 
residents van traslladar-se a la unitat d’habitatge 
el desembre de 2012. 

Els residents d’Alppikatu 25 són seleccionats 
pel Departament de Suport a Persones Sense Llar 
de l’Ajuntament de Hèlsinki. El personal s’enca-
rrega de dur a terme les tasques de suport i, si és 
necessari, de dirigir els veïns als serveis sanitaris 
o als serveis d’atenció a persones amb problemes 
d’addicció o malalties mentals. També s’asseguren 
que cada resident sigui capaç de conservar el seu 
pis.

L’antic alberg per a homes també allotja avui a 
dones i parelles. Els residents es responsabilitzen 
de netejar l’edifici, cuidar el jardí i treure la neu a 
l’hivern. També fan bona part de les reparacions 
menors de l’edifici. Sovint cal reparar alguna 
cosa perquè de tant en tant hi ha situacions una 
mica dures. Els pisos són privats i permanents i el 
personal no pot entrar-hi llevat que hi hagi risc de 
produir-se un incident greu. 

Cadascú té les claus del seu pis. Són claus 
intel·ligents, de manera que quan una es perd és 
fàcil fer-ne una de nova i inutilitzar la vella. Els 
residents poden entrar a l’edifici a qualsevol hora 
del dia i de la nit, però les visites només poden 
entrar en companyia d’un resident. El personal 
restringeix i supervisa les visites dels infants per 
garantir la seva seguretat. 

saps què?  

On van anar els 236 
residents de l’antic alberg 
d’Alppikatu 25?

66

A les unitats d’habitatge de l’Exèrcit  
de Salvació.

27

Als habitatges subvencionats de l’Institut 
Deaconess de Hèlsinki.

54

A les residències de transició de 
l’Ajuntament de Hèlsinki.

9

Als pisos de lloguer de l’Ajuntament de 
Hèlsinki.

2

A les residències de transició de 
Kovaosaisten ystävät ry (ONG).

28

A habitatges temporals com ara els 
equipaments d’acollida. La major part 
d’aquestes 28 persones eren immigrants 
amb permisos de residència en tràmit.

50

A altres equipaments amb serveis de 
suport i a pisos que van trobar els 
mateixos residents, si és que no van 
marxar de l’alberg abans que tanqués. 
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La vida a una unitat 
d’habitatge amb serveis de 
suport: el cas de Väinölä

La unitat d’habitatge de Väinölä està situada a un 
paratge privilegiat d’Espoo, a la vora d’un llac. 
Les escales de darrere de la casa condueixen des 
d'una zona per fer barbacoes fins a la platja. Quan 
l’Ajuntament d’Espoo va començar a planificar la 
unitat d’habitatge de Väinölä, l’any 2012, va fer la 
seva recerca a consciència. A Espoo ja hi ha una 
unitat d’habitatge amb serveis de suport anome-
nada Kuninkaankallio, que allotja a persones amb 
trastorns severs de diversos tipus. L’Ajuntament  
volia fer de Väinölä una unitat complementària 
per oferir una alternativa a les persones sense llar 
de la ciutat. 

A diferència de Kuninkaankallio, la unitat de 
Väinölä no va ser concebuda per allotjar a persones 
amb problemes greus de drogoaddicció. El punt 
de partida, pels residents de Väinölä, era el com-
promís de treballar per deslliurar-se de les seves 
addiccions. Les instal·lacions i funcionalitats de la 
unitat es van dissenyar amb aquest propòsit. Quan 
la unitat va obrir les seves portes, els residents i el 
personal van aprofitar la seva primera reunió per 
establir unes regles bàsiques comunes. 

Per la licitació del proveïdor de serveis, l’Ajunta-
ment d’Espoo va redactar una descripció detallada 
dels serveis que s’havien d’oferir a Väinölä. Entre 
altres coses, es demanava treure partit del treball 
de convivència (veg. pàg. 27) i organitzar activitats 
de baixa exigència (veg. pàg. 85) per als residents. 
Cap resident està obligat a prendre part en aquestes 

activitats, tot i que estan molt recomanades. 
A la unitat d’habitatge hi ha residents de di-

verses nacionalitats. Quan un resident s’inscriu a 
Väinölä, signa un contracte de suport —a més del 
de lloguer— conforme al qual es compromet a es-
forçar-se per deslliurar-se de les seves addiccions, 
si ha tingut problemes d’aquest tipus, i a dissenyar 
el seu propi pla de serveis en col·laboració amb el 
personal. La paraula clau aquí és «col·laboració». 
El personal no actua de forma autoritària, és més 
aviat la comunitat mateixa la que vetlla pel bé dels 
residents. 

Abans de prendre la decisió definitiva de 
traslladar-se a Väinölä els residents hi van per 
fer una entrevista i familiaritzar-se amb la unitat. 
Això permet al futur resident i a la comunitat 
conèixer-se mútuament. L’objectiu és escollir els 
residents que es puguin beneficiar de les activitats 
de baixa exigència que s’organitzen al centre. És 
a dir, a aquells que estiguin motivats per assolir 
una vida millor i tinguin una condició física apta 
per al treball. 

Durant la visita a Väinölä passen de llarg uns 
quants homes vestits amb jaquetes i armilles de 
seguretat. Un d’ells porta una pala de neu amb la 
qual comença a treure la neu de la terrassa. Són 
tots residents. Quan treballen a l’exterior porten 
roba de seguretat perquè els puguin reconèixer. 
Un cop els veïns del barri s’acostumen a veure 
a la mateixa gent cuidant l’entorn, els prejudicis 
desapareixen i creix l’esperit de germanor. Molt 
rarament se senten opinions negatives sobre els 
residents per part del veïnat. 

«Fa tres anys que dirigeixo la unitat de 
Väinölä i en tot aquest temps no hem rebut 
una sola queixa sobre els nostres residents. Els 
veïns estan encantats amb ells, sobretot amb 
els que recullen les deixalles i mantenen net 
l’espai», assegura la directora de la unitat, 
Pilvi Cole. 

esquerr a  | Des de l’exterior, la unitat 
d’habitatge de Väinölä té l’aparença d’un bloc 
de pisos finlandès ordinari construït la dècada 
de 2010.
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La imaginació és l’única limitació a l’hora de 
desenvolupar les activitats de baixa exigència de 
la unitat. La primavera de 2017, per exemple, els 
residents de Väinölä van emprendre la producció 
en proves d’uns cistells de vímet que volien posar a 
la venda. Els residents de moltes unitats d’habitatge 
poden participar en activitats de baixa exigència 
si es consideren aptes pel treball, però a Väinölä 
la participació no es permet als residents que no 
estiguin sobris. Són els residents mateixos els qui 
vetllen per l’abstinència dels seus companys. Si un 
resident es troba sovint en estat d’embriaguesa o 
demana ajuda per pròpia iniciativa, el personal del 
centre i el resident discorren junts les possibles 
solucions. 

Les vistes des de la unitat de Väinölä. Ha 
arribat l’hivern i la barca de rems que usen  
els residents per sortir a pescar està guardada 
al magatzem. 

«El més important d’una  
casa és que un s’hi senti  
com a casa.»
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El resident d’aquest pis apunta cada dia l’hora en què  
surt el sol des del seu lloc favorit al sofà. 

«Ja fa algun temps que em llevo abans de l’alba i  
apunto l’hora en què surt el sol. La sortida del sol és una 
meravella. Cada cop que el veig treure el cap darrere 
d’aquella finestra m'aixeca els ànims. Després acostumo 
a tornar al llit: si no, els dies, sobretot els d’estiu, se’m 
farien eterns.»
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esquerr a  | La peça decorativa més 
impressionant d’aquest pis de Väinölä és de 
segona mà. «Vaig trobar aquesta bandera 
finlandesa a un antic edifici d’oficines i me  
la vaig endur.»

«Escolto molta música des que era jove. Vaig arribar 
a tocar la bateria una temporada. Rock progressiu, 
heavy metal. Tinc a l’ordinador la discografia 
completa dels Led Zeppelin i de Pink Floyd. Sovint 
m’assec a la meva butaca de cuir i veig pel·lícules o 
escolto música.»
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«A parer meu, a una casa hi ha dues coses 
essencials: un aparell de música i una televisió, 
connectats tots dos a l’ordinador. No passa un 
dia sense que escolti música. La música és el 
meu santuari.»
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Aquest resident de Väinölä escolta molta música 
finesa. El seu cantant favorit és Topi Sorsakoski.



figur a  | Plànol de la planta residencial de la 
unitat d’habitatge de Väinölä. 

figur a  | Apartament típic de Väinölä.
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La unitat d’habitatge de Väinölä en xifres

• Construïda l’any 2014

• 33 pisos: trenta-un estudis de 36 m2 i dos pisos de 50 m2 amb dues habitacions

• 35 residents

• Mitjana d’edat dels residents: 50 anys

• 11 empleats: un director d’unitat, 8 auxiliars d’infermeria, un coordinador  
 i un director tècnic d’activitats de baixa exigència

• A la primavera de 2017, dos residents de Väinölä tenien treballs de dia,  
 uns quants tenien treballs subvencionats i dos estaven estudiant.  

TOTS ELS PISOS DISPOSEN DE:

• Un balcó envidriat (on es permet fumar)

• Aire condicionat

• Sòl laminat

• Un llit

• Una taula

• Dues cadires

• Matalàs i roba de llit de materials ignífugs

• Cortines ignífugues

 

Si ho necessiten, els residents també poden demanar:

• Una paella

• Un plat

• Una cullera

• Un ganivet

• Una forquilla

• Un got

INCLOSOS AL LLOGUER: La connexió a internet i l’aigua corrent.  
El contracte d’electricitat l’ha de signar el llogater, com és costum als pisos de 
lloguer finlandesos.

Tots els pisos són accessibles per a persones amb discapacitats. 
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saps què?   

La cultura finlandesa  
de la sauna

Finlàndia té 5 milions i mig d’habitants i 
més de 2 milions de saunes. Els finlandesos 
no consideren que la sauna sigui un luxe 
sinó una necessitat. La majoria d’edificis 
residencials tenen una sauna compartida 
on els veïns poden reservar les seves hores 
o bé saunes privades a cada pis. 

Fa poc van treure el cadenat 
de la porta del vestuari de la 
sauna comunitària de Väinölä. 
En una reunió es va decidir que 
no calia, ja que de tota manera 
s’havien de respectar les hores de 
sauna de la resta de veïns.
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de Salvació, però la idea és que els residents acudei-
xin ells mateixos als centres d’atenció primària, com 
qualsevol ciutadà. En tot cas, els referents poden 
ajudar els residents a concertar una cita al centre i 
desplaçar-se fins allà. També els donen un cop de 
mà amb altres temes, com les sol·licituds de tutela 
o de prestacions socials. 

El 2017, tres anys després d’inaugurar la unitat, 
quinze dels seus residents inicials encara viuen 
a Väinölä. Molts s’han mudat a pisos de lloguer 
ordinari i dos d’ells han mort. 

Väinölä pot ser una llar per la resta de la vida 
o una parada tècnica entre el sensellarisme i la 
vida en societat. La salut d’alguns residents s’ha 
vist sorprenentment menyscabada des que es van 
mudar a Väinölä. Després d'un llarg període de 
sensellarisme el resident respira tranquil i és en 
aquests moments de tranquil·litat quan les malal-
ties solen atacar o ser diagnosticades. A Väinölä 
l’ajuda sempre està a la vora. És per això que la idea 
de traslladar-se a algun altre lloc es fa feixuga per  
alguns residents, sobretot els de més edat. 

Tot i això, són molts els residents que volen mar-
xar de Väinölä. Han rebut el suport necessari per 
recuperar el control de la situació i es veuen amb 
cor d’emprendre una nova vida a un pis de lloguer 
estàndard. L’essencial és que siguin els mateixos re-
sidents els qui decideixin que ha arribat el moment 
de fer les maletes. Als residents se’ls anima a tirar 
sempre endavant, però no se’ls força de cap manera 
a traslladar-se a un altre pis. Després d’un període 
sense llar, al resident li cal temps per reconstruir 
la seva vida en un entorn estable. Quan es trobi 
millor i hagi recuperat les forces, ja emprendrà la 
mudança si és el que vol. Qualsevol solució pot ser 
l’encertada, sempre que sigui el mateix resident qui 
la pren.

Una llar on algú et dona suport

Quan toca parlar amb un resident dels seus pro-
blemes, els treballadors socials de Väinölä miren 
sempre de fer-li una visita. Parlant a casa seva, el 
resident es sent més segur. En comptes de citar-lo 
en algun lloc, és el seu referent qui es desplaça. I 
després, si cal, l’acompanya al metge o on hagi 
d’anar.

Està prohibit consumir o dur drogues o alcohol 
a les àrees comunes de la unitat. Aquesta norma 
inclou també els jardins comunitaris. A casa seva 
els residents poden fer el que vulguin (dins del 
permès per la Llei d’Arrendaments Residencials que 
regula els habitatges de lloguer a Finlàndia, s’entén). 

Als seus pisos, els residents estan efectivament a 
casa seva. Tot i això, els requisits de la normativa 
de seguretat donen als habitatges de Väinölä cert 
aire d’equipament institucional. Tots disposen 
de ruixadors al sostre i cortines ignífugues i 
estan connectats a un sistema d’alarma d’incendis. 
Opcionalment, poden ser equipats amb sistemes 
d’alarma i botons de pànic que els residents poden 
prémer per alertar al personal. En prémer el botó 
salta l’alarma al telèfon del personal. 

A Väinölä hi ha personal de servei les vint-i-qua-
tre hores del dia, a fi de vetllar per la seguretat dels 
residents. A cada un dels espais públics de l’edifici 
hi ha a més una càmera de seguretat, però les gra-
vacions només poden consultar-se quan hi ha algun 
incident. Això no és habitual. Väinölä treballa amb 
una empresa de seguretat i, quan és imprescindible, 
es pot trucar un guarda professional. El personal 
també disposa de botons de pànic que de nit alerten 
a l’empresa de seguretat i de dia fan saltar l’alarma 
als telèfons de la unitat. 

Encara que el personal té formació sanitària, dels 
serveis sanitaris no se n’encarrega la mateixa unitat 
sinó el centre mèdic local. També es pot trucar als 
infermers i infermeres d’altres unitats de l’Exèrcit 
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Tres actors socials per a una unitat d’habitatge

Y-FOUNDATION L’AJUNTAMENT D’ESPOO L’EXÈRCIT DE SALVACIÓ

Va assumir la construcció 
de la unitat de Väinölä. 
En tant que propietària, 
la Y-Foundation 
s’encarrega d’administrar 
l’equipament. 

Li paga el lloguer 
de l’equipament a la 
Y-Foundation i sotsarrenda 
els pisos als residents escollits 
pel seu departament de 
serveis socials. Va dirigir 
el procés de licitació del 
proveïdor de serveis.

Va guanyar el concurs 
de licitació i és, per tant, 
el proveïdor de serveis 
oficial de la unitat de 
Väinölä. L’Exèrcit de 
Salvació és qui paga el 
sou als empleats.
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conceptes cl au

Reunió de la comunitat

A les unitats on hi ha treball de convivència una 
de les activitats diàries més importants és la reu-
nió de la comunitat, en la que es prenen totes les 
decisions de pes concernents a la unitat i els seus 
residents. Hi participen els empleats i tot els resi-
dents que hi vulguin assistir. De vegades aquestes 
reunions es dediquen a revisar les normes de la 
casa; de vegades l’ordre del dia inclou també 
decisions sobre compres. La regla general és que 
el personal no prengui cap decisió que afecti els 
residents sense consultar-la prèviament amb ells. 
Aquesta idea es fonamenta en els principis del 
treball de convivència (veg. pàg. 27).

conceptes cl au

Pla de serveis

Es dissenya una pla de serveis per a cada resident 
de la unitat. Aquest pla té el propòsit de donar 
suport i fomentar la consecució d’objectius i 
l’autonomia vital del resident. Es fa en cooperació 
amb el mateix resident, els referents de planta i 
un treballador social, i s’actualitza amb una fre-
qüència mínima de sis mesos. A més d’afavorir 
l’autonomia del resident, el pla ajuda el personal  
a donar-li el tipus d’orientació i de suport que 
necessita.
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Com que l’assignació d’hores per a la bugaderia de Väinölä era una mica confusa,  
s’ha posat en pràctica un nou sistema de reserves acordat a la reunió  
de la comunitat.
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HOME, 58 ANYS

«Les coses ja estan bé 
com estan»
 
 
«Vaig perdre el meu pis l’any 2010 per culpa de l’alcohol. Després vaig passar 
un mes a l’hospital per problemes de salut i d’allà em van enviar a una unitat 
d’habitatge amb serveis de suport especialitzada en la rehabilitació d’addiccions, 
on vaig passar sis mesos. Els següents quatre anys i mig els vaig passar a una 
unitat dels serveis socials pensada per allotjar a persones sense llar amb una llarga 
trajectòria al carrer. Jo era l’únic resident que no necessitava ajuda per espavi-
lar-me amb els meus quefers diaris. Va arribar un moment que els treballadors 
socials van començar a preguntar-se per què m’havien col·locat allà. Llavors 
em van traslladar a una residència de transició per a persones en rehabilitació. 

Ara visc en un estudi de 36,5 metres quadrats de la unitat de Väinölä. No 
té ni punt de comparació amb els llocs on havia viscut fins ara. A cap d’ells 
m’havia sentit com a casa. A la unitat dels serveis socials t’imposaven una rutina: 
l’esmorzar, el dinar, el te de la tarda, el berenar i el sopar. A les residències de 
transició hi havia dormitoris comunitaris i tocs de queda. Ara que tinc el meu 
propi pis no he d’estar tot el dia alerta. És la meva llar. 

Estic molt a gust a Väinölä. No em cal cap ajuda especial per anar tirant, però 
em sembla bé que els professionals truquin a qui sigui o li facin una visita quan 
fa uns dies que no dona senyals de vida. A mi no em fa res que algú pugui entrar 
a casa meva, però sé que a alguns residents sí que els molesta. 

El millor que té el pis és que és molt tranquil. Els veïns no em molesten. I hi 
tinc prou espai, una persona sola tampoc en necessita gaire. M’han concedit 
una pensió de discapacitat per deu anys. A casa veig la tele, escolto música i 
navego per internet. Passo molt de temps davant l’ordinador, perquè m’agrada 
la genealogia i llegeixo molts articles sobre temes musicals. 

De tant en tant participo al treball comunitari que es fa a Väinölä, empaquetant 
reflectors, i vaig a les àrees comunes a prendre el cafè i a dinar. Si no em ve de 
gust estar sol al vespre, sempre hi ha gent amb qui fer petar la xerrada. 

Em porto bé amb la resta de residents. He fet un munt d’amics, aquí. Parlem 
de coses de tota mena i veiem junts la tele. És clar que no tothom pot posar-se a 
parlar quan no hi ha una llengua comuna en què comunicar-se. 

No he pres una gota d’alcohol des de fa més de cinc anys i soc la persona de 
suport d’uns quants companys. Espero que el meu estat de salut no empitjori, 
perquè vull quedar-me i viure a Väinölä una bona temporada. No tinc cap pressa 
per marxar. Les coses ja estan bé com estan.»
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DONA, 59 ANYS

«Torno a ser algú» 
 
 
«Mai m’hagués imaginat que em quedaria sense llar. L’estiu de 2014 van començar 
a renovar la façana de l’edifici d’Espoo on vivia, a un pis de lloguer protegit. Com 
que pateixo d’asma no m’hi podia quedar i vaig decidir posar fi al contracte, 
pensant que trobaria un altre pis abans de la tardor. Vaig passar l’estiu a casa d’uns 
amics. Com que no trobava pis, els serveis socials em van oferir un habitatge de 
caràcter temporal. 

Tot i que ja tenia un sostre, oficialment era una dona sense llar. Semblarà un 
detall sense importància, però allò va fer trontollar la meva vida. Era com si fos 
una ciutadana de segona, una deixalla social. Em sentia culpable i no parava de 
preguntar-me si podia haver fet les coses d’una altra manera. La societat tracta de 
forma especial a la gent sense llar. Si vas al banc i et pregunten la teva adreça, per 
exemple, la seva actitud canvia per complet si els dónes un apartat de correus. No 
em sembla just. Per què estigmatitzar així a les persones sense llar, quan moltes 
d’elles no han pogut fer res per canviar la seva situació?

Vaig estar oficialment sense llar durant vuit mesos. Llavors em van oferir un 
pis a Väinölä. Mudar-me a la unitat va ser dur, perquè estava acostumada a viure 
sola. Vaig trigar mesos a adaptar-me a la gent que tenia al voltant. Però quan 
vaig sentir les seves històries, vaig comprendre que molts d’ells ho havien tingut 
molt més difícil que jo. 

Vaig viure a Väinölä poc menys d’un any, però volia tenir el meu propi pis. 
Vaig enviar una sol·licitud a la Y-Foundation i al cap de dos mesos em van oferir 
un pis. 

Aquest és el millor pis que he tingut mai. Té dues habitacions amb el terra 
laminat i disposa d’una sauna i un balcó envidriat. L’edifici és tranquil i els veïns 
són molt amables. Un d’ells em va donar un estant per les sabates, perquè el meu 
era de nyigui-nyogui. 

Per mi un pis vol dir seguretat: ara tinc una casa a la qual tornar cada dia. 
Ara que he recuperat el control de la meva vida em sento persona un altre cop. 
Torno a ser algú, sóc jo. Sento que ara em toca tenir cura de la meva vida. No 
puc esperar a que arribi el 10 de maig. És el dia en què signaré el contracte de 
lloguer permanent. Inicialment vam signar amb la fundació un contracte d’un 
any, per assegurar-nos que tot anés bé. 

Estic jubilada, però tinc un munt de coses a fer! Molta gent fa la migdiada; a 
mi em falten hores. Estic cursant estudis secundaris. M’interessen especialment 
la psicologia i la filosofia. De tant en tant quedo amb els amics per parlar de 
literatura, història i política. L’escriptura és molt important per a mi, algun dia 
voldria escriure la meva autobiografia.»
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HOME, 18 ANYS

«Fins i tot netejar 
sembla una altra cosa»
 
 
«Per primer cop a la meva vida tinc el meu propi espai. Vaig arribar fa una mica 
més de dos mesos. Fins llavors havia viscut a casa del pare o de la mare, amb els 
meus germans. Podia haver-hi fins a quatre germans sota el mateix sostre. Els 
últims dos anys els vaig passar a un pis de dues habitacions amb el meu pare i 
el meu germà petit. 

He vist els meus amics passar-les magres per trobar pis i sé com n’és de difícil 
anar voltant d’entrevista en entrevista, encaixant una negativa rere l’altra. Al 
mercat immobiliari la gent està molt encasellada i amb els joves solters hi ha molt 
prejudici. Els propietaris volen els llogaters més fiables que puguin trobar, clar. 

Vaig inscriure’m al projecte Una casa a la teva mida, que combina el treball 
i l’habitatge per al jovent. Visc amb un company a un pis que ens ha llogat 
la Y-Foundation i cada mes treballem 20 hores al projecte. La nostra feina és 
senzilla: ajudar els veïns de la zona amb les seves tasques domèstiques. Anem 
al supermercat amb la gent gran que viu al costat o els ajudem a fer servir 
l’ordinador, fem el que calgui. 

El meu company de pis i jo no ens coneixíem d’abans, però ens caiem bé. 
Tenim un pis de 60 metres quadrats amb les nostres habitacions, una cuina 
compartida i un lavabo. 

Les primeres quatre nits al pis van ser molt emocionants, dormint a una 
habitació buida, en un sac de dormir sobre el matalàs. Si no tens res teu allà on 
vius, no ho sents com a casa teva. Però aquí em vaig sentir a casa tan aviat com 
vaig aconseguir un parell de plats i un parell de mobles. Ara que per fi tinc la 
meva pròpia habitació dormo a un llit ben ample. 

Per primer cop em sento rodejat de les meves coses. És curiós com fins i 
tot netejar sembla una altra cosa. A les cases on vaig créixer era més aviat una 
obligació domèstica; ara és com un passatemps, netejar el meu propi pis escoltant 
la meva música. 

No passo gaire temps a casa, tinc moltes coses a fer. Estic estudiant per ser 
monitor juvenil de lleure i faig feines de coordinació i voluntariat amb gent jove 
i infants. Organitzo colònies, tallers i actes diversos. 

Crec que la vida és un viatge i un pis no és més que una parada, un lloc on 
descansar. Vull viure segons el principi que la llar és allà on és el teu cor. La 
sensació de seguretat i de caliu pot trobar-se en altres llocs.»
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HOME, 44 ANYS

«No es pot deixar 
l’alcohol vivint al carrer»
 
 
«La meva trajectòria amb l’habitatge ha sigut una muntanya russa. De tant en tant 
conec una dona, em mudo a casa seva i deixo el meu propi pis de lloguer com un 
ximple. Però tard o d’hora la relació s’acaba, i sóc jo el que he de marxar. Hi ha 
hagut èpoques que he hagut de dormir als parcs, als banys públics, a les escales dels 
edificis i als contenidors de paper. També vaig viure en un cotxe. 

Fa uns anys, després de trencar amb la meva xicota, em vaig comprar una tenda 
de campanya i un sac de dormir i em vaig instal·lar a un parc que hi ha a dalt d’un 
turó per passar l’estiu. L’indret més exclusiu de Hèlsinki, que li deien els meus amics. 
Cada matí plegava la tenda i m’apropava a la terminal portuària per afaitar-me i 
rentar-me les dents. El menjar me’l feia amb graelles d’un sol ús. Em passava el dia 
voltant pel carrer i recollint ampolles buides per reemborsar els envasos. De vegades 
trobava alguna cosa per vendre o menjar. 

Vaig passar un temps a una casa de l’Exèrcit de Salvació. Llavors el monitor de 
treballs socials em va escriure una carta de recomanació per a la Y-Foundation. En 
menys d’un any ja tenia el meu propi pis, de 46 metres quadrats i dues habitacions. 

Ara mateix estic a l’atur. He treballat a restaurants i he fet treball social. M’agra-
daria tornar a tenir feina, però és difícil amb el mal d’esquena que arrossego. Estic 
esperant una intervenció quirúrgica. 

Quan miro enrere, els períodes que vaig passar sense llar em semblen bastant 
durs. Podia sortir d’un bar vestit amb jaqueta i corbata i anar a passar la nit a un 
contenidor de reciclatge de paper. La vida al carrer té el seu encant, al principi. No 
tens cap lligam. Però a la llarga és molt cansada. Sempre estàs cavil·lant on aniràs 
a dormir i a rentar-te. La violència és un altre dels problemes de la vida sense llar. 
Un cop em van robar i un altre em van estomacar de valent.   

El més dur va ser un hivern que vaig passar en un parc amb uns amics. Teníem 
uns matalassos sota unes lones entre els matolls, de vegades érem sis dormint als 
banys públics. Tenien sostre però no hi feia molta calor que diguem. Encara mantinc 
el contacte amb aquells amics. La majoria d’ells ja tenen el seu propi pis. 

La vida sense llar equivalia a beure alcohol diàriament. No es tractava tant d’em-
borratxar-se com de passar l’estona. Des que estic al meu propi pis, puc passar mesos 
sense tocar l’alcohol. No es pot deixar l’alcohol vivint al carrer, això no ho fa ningú. 

M’encanta estar a casa, però sempre m’ha agradat l’aire lliure. Ja no me n’aniria a 
acampar al centre de Hèlsinki, és clar, però em moro de ganes que arribi l’estiu per 
anar a passejar per la natura. Ara, quan discuteixo amb la meva xicota tinc una casa 
a la qual poder tornar. És més fàcil marxar amb les meves pròpies claus a la butxaca.» 
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HOME, 48 ANYS

«Vaig tenir molta sort»
  
 
«Em vaig mudar a Finlàndia des dels Estats Units el 2009. Allà tenia un bon 
pis i un negoci que anava bé. Quan va arribar la crisi financera vaig veure que 
les coses anirien malament als EUA durant una bona temporada. Com que 
el meu pare és finlandès, vaig fer una mica de recerca i vaig veure que aquí hi 
havia mercat pel meu negoci. Vaig deixar un munt de coses enrere, però no 
hauria pogut viure amb mi mateix si no ho hagués intentat.  

Vaig posar en marxa el negoci i al principi tot rutllava bé. Fins i tot vaig 
tornar la meitat del préstec per avançat. Llavors la crisi financera va arribar 
a Finlàndia i em va afectar de ple. Tenia un pis molt car a Hèlsinki i m’havia 
gastat un dineral arreglant el cotxe. A més, tenia problemes amb un parell 
d’empleats. Quan va arribar l’estiu, ens vam quedar sense feina d’un dia per 
l’altre. Als EUA l’estiu era un dels moments més actius i no se’m va acudir que 
a Finlàndia, a l’estiu, el país sencer és una bassa d’oli. I necessitava els diners 
per tornar el préstec al banc. 

En fi, que el negoci se’n va anar en orris i a mi em van desnonar per cir-
cumstàncies que escapaven al meu control. Va ser com un malson, tot molt 
surrealista. Vaig haver de deixar els meus trastos a casa d’un antic empleat i 
mudar-me a un hostal. 

La meva secretària de llavors em va parlar de la Y-Foundation. Vaig tenir 
molta sort, perquè no van trigar més d’un mes i mig a trobar-me un pis. Pateixo 
mal d’esquena a causa d’una antiga lesió, així que el pis havia d’estar a la planta 
baixa o tenir un ascensor operatiu. El lloc ho tenia tot. Va ser un salvavides 
caigut del no-res. Farà més de tres anys que hi visc. El barri és d’allò més 
tranquil i tinc els veïns més macos i silenciosos del món. A baix tenim una 
sauna excel·lent. M’agrada anar-hi i seure allà una bona estona, em calma el 
dolor. Ja era un boig de les saunes abans de venir a Finlàndia. 

Després de marxar dels EUA els lloguers allà es van disparar. Ara hi ha allà 
ciutats senceres de barraques i tendes de campanya a tot arreu, hi viuen fins i 
tot veterans de guerra. Els finlandesos mai haurien deixat als seus compatriotes 
a l’estacada d’aquesta manera. L’únic que enyoro dels EUA és el menjar!

Malgrat tot, mai m’he penedit de venir a Finlàndia. Sóc molt més feliç que 
fa un parell d’anys perquè ja no he de preocupar-me d’acabar un dia al carrer. 
I les meves lesions s’estan curant. 

Hi ha un munt de negocis que m’agradaria posar en marxa. Faig una pizza 
americana boníssima i m’agradaria muntar una pizzeria. Estic dissenyant el 
pla de negoci ara mateix. Aquest pis m’ha donat la possibilitat de tornar a la 
normalitat i pensar un altre cop en el futur.»
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A Finlàndia hi ha molts tipus d’ajuts relacionats amb l’habitatge. Els següents 
exemples il·lustren els diferents tipus d’ajut que poden sol·licitar els ciutadans.

5
Aportacions econòmiques 

destinades a polítiques  
d'habitatge a Finlàndia

JOHANNA , UNA DONA A L’ATUR

• Viu a un pis de lloguer.

• Rep un subsidi d’atur que depèn, entre altres factors,  
 del seu historial laboral (els períodes d’ocupació i d’atur)  
 i dels fons de cotització d’atur dels que formi part.  
 Els fons d’atur són organitzacions que solen treballar en  
 col·laboració amb algun sindicat i responen per les  
 prestacions dels seus membres sota determinades  
 condicions, pagant a la persona a l’atur un subsidi  
 proporcional a la seva cotització. 

• Com que el subsidi d’atur de la Johanna és insuficient,  
 rep també una prestació per al pagament del lloguer.

• Si amb aquestes prestacions la Johanna no arriba a  
 cobrir les seves despeses bàsiques, pot sol·licitar una  
 pensió d’assistència social. Aquestes pensions s’han de  
 sol·licitar periòdicament, un cop al mes. És un recurs de  
 darrera instància i es calcula a partir del total d’ingressos  
 i actius de la persona o família beneficiària. Abans de  
 demanar una pensió d’assistència social, la persona  
 ha de sol·licitar les prestacions primàries a les quals té  
 dret. De les pensions d’assistència social només es pot  
 fer ús per cobrir les despeses definides a la Llei  
 d’Assistència Social. 
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STEFAN, UN ESTUDIANT

• Rep una prestació educativa que comprèn  
 una beca d’estudis i un préstec estudiantil  
 suplementari.

• Rep una prestació general d’habitatge. 

• Té un treball a temps parcial com a auxiliar  
 de florista en hores punta. Pot guanyar  
 petites quantitats de diners sense que això  
 afecti les prestacions econòmiques que rep. 

• Si malgrat això no arriba a cobrir les seves  
 despeses bàsiques, Stefan pot sol·licitar una  
 pensió d’assistència social.

SIMO, UN PARE SOLTER

• És pare de dos nens, de 1 i 2 anys, i els cuida a casa.

• Viu a un pis de propietat.

• Rep ajuts per l’atenció infantil domèstica i subsidis  
 familiars.

• Si la mare dels nens no es fa càrrec de la seva  
 manutenció ni paga una pensió alimentària, Simo té  
 dret a rebre un subsidi de manutenció de l’Institut  
 de la Seguretat Social de Finlàndia.

• Com que els subsidis que rep Simo no són suficients  
 per cobrir les despeses de l’habitatge familiar, rep  
 una prestació d’habitatge addicional. 

• Si tot i això no té suficients diners per cobrir les  
 seves despeses bàsiques, Simo pot sol·licitar una  
 pensió d’assistència social.
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L ASSE , UN HOME AMB POCS INGRESSOS

• Viu a un pis de lloguer.

• Té un treball a temps parcial a un magatzem,  
 però el sou no li arriba per pagar el lloguer.

• Rep una prestació general d’habitatge, que es  
 calcula a partir dels ingressos conjunts de Lasse  
 i la seva parella, amb qui comparteix el pis.

• Si malgrat això no arriba a cobrir les seves  
 despeses bàsiques, Lasse pot sol·licitar una  
 pensió d’assistència social.

DANIEL , UN PENSIONISTA DISCAPACITAT

• Viu a un pis de lloguer d’una unitat d’habitatge  
 amb serveis de suport i té el seu propi contracte  
 d’arrendament. 

• Rep una pensió per discapacitat.

• Com que els ajuts que rep no són suficients per  
 pagar el lloguer, rep a més una prestació d’habitatge  
 per a pensionistes. 

• Si malgrat això no arriba a cobrir les seves  
 despeses bàsiques, Daniel pot sol·licitar una  
 pensió d’assistència social.
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saps què? 

Càrrecs de manteniment 
dels pisos de propietat

A Finlàndia, els habitatges dels blocs de 
pisos i les cases adossades sovint són 
propietat de societats anònimes immo-
biliàries. Quan una persona compra un 
d’aquests pisos es converteix en accionista 
de la societat anònima immobiliària. El 
càrrec de manteniment és un pagament 
que l’accionista ha d’efectuar per cobrir les 
despeses de manteniment de la societat.

PIRKKO, UNA PENSIONISTA

• És vídua i viu a un pis de propietat,  
 del que només ha de pagar els càrrecs de  
 manteniment. 

• Rep una pensió proporcional a la seva  
 cotització. 

• Rep una prestació d’habitatge per  
 pensionistes perquè la seva pensió no és  
 suficient per pagar els càrrecs de  
 manteniment del pis. 

• Si malgrat això no arriba a cobrir les seves  
 despeses bàsiques, Pirkko pot sol·licitar  
 una pensió d’assistència social.
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Housing First és un model de treball cooperatiu. 
A Finlàndia, la forma com està organitzada la 
política d’habitatge fa necessària la implicació 
de diversos actors. De la construcció dels pisos 
pot encarregar-se’n un ajuntament, una empresa 
privada o altres tipus d’organitzacions.

La cooperació intersectorial també és essencial 
a l’hora d’estudiar els costos dels programes de 
reducció del sensellarisme crònic. L’augment dels 
costos de tramitació de l’habitatge, per exemple, 
implicarà un estalvi en altres partides. Els estudis 
indiquen que proporcionar un habitatge estable a 
una persona sense llar augmenta els costos a curt 
termini però és més rendible a llarg termini. Des 
del punt de vista tècnic, una persona que viu al 
carrer no suposa cap cost per a la societat, però les 
persones sense llar comporten sovint uns costos 
indirectes molt elevats en serveis d’emergència 
com ara els dels hospitals o els cossos policials. 

A Finlàndia fa molts anys que el sector del vo-
luntariat i les organitzacions sense ànim de lucre 
és importantíssim. Diverses organitzacions, com la 
Y-Foundation, fa molt de temps que lluiten contra 
el sensellarisme. En aquest sentit, el paper del ter-
cer sector és irreemplaçable. La quota d’habitatge 
administrada per cada una d’aquestes organitza-
cions es va acordar alhora que s’implementaven els 
programes nacionals per reduir el sensellarisme 
crònic (PAAVO I i II). Fent bon ús de les pautes 
de l’Estat i del pressupost assignat a la lluita contra 
el sensellarisme, els organismes involucrats van 
col·laborar per reduir efectivament el nombre 
de persones sense llar a Finlàndia. Entre altres 

6
Actors i finançament  

del model Housing First

Com afavoreix l’Estat la construcció 

d’habitatges de lloguer assequible?

El Centre Finlandès de Desenvolupament 
i Finançament de l’Habitatge (ARA) té un 
paper primordial en la implementació de 
polítiques per combatre el sensellarisme. 
ARA atorga les següents subvencions i 
garanties per a la construcció i l’habitatge: 

Una garantia estatal i bonificacions d’in-
teressos per a la construcció d’habitatge 
social.

Bonificacions a inversions per millorar les 
condicions d’habitatge de col·lectius amb 
necessitats especials, com ara les persones 
sense llar, les persones discapacitades i els 
estudiants. La bonificació cobreix entre el 
10% i el 50% dels costos d’inversió aprovats. 

Prestacions per accedir a serveis d’assesso-
rament en matèria d’habitatge (es cobreix 
un màxim del 35% dels costos).

iniciatives, cal destacar la construcció de pisos de 
lloguer assequible subvencionats per l’Estat, en la 
que van col·laborar diversos ajuntaments i altres 
organitzacions. 
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actors i finançament del model housing first

saps què? 

LIITU, un servei de suport 
ambulant

LIITU és un model de servei desenvolupat 
per l’Ajuntament de Pori. Consisteix en 
un equip de dos diplomats d’infermeria 
psiquiàtrica i dos auxiliars d’infermeria 
que operen des d’una unitat mòbil. L’equip 
LIITU es desplaça als habitatges dissemi-
nats amb serveis de suport dels residents 
per fer un seguiment del seu estat de salut 
i animar-los a emprendre activitats bene-
ficioses per a la seva salut. També ajuden 
l’usuari en les seves activitats diàries, nete-
jant el seu pis o supervisant els seus hàbits 
higiènics i alimentaris. LIITU ofereix 
els seus serveis a persones en situacions 
vitals difícils i a aquelles que acaben de 
traslladar-se a un pis. Els ajuntaments 
poden gestionar el seu suport mòbil de 
forma interna o subcontractar els serveis 
a altres proveïdors. 

Actors que van col·laborar en la reducció 

del sensellarisme durant els anys 2012–

2015 (PAAVO II):

 
L’ESTAT

El Ministeri de Medi Ambient va ser l’encarregat 
de posar en marxa i coordinar el segon Programa 
Nacional per Reduir el Sensellarisme Crònic.

La carta d’intencions conjunta de l’Estat i els ajun-
taments sobre la implementació del programa va 
ser signada per:  

• El Ministeri de Medi Ambient

• El Ministeri de Sanitat i Afers Socials

• El Ministeri de Justícia 

• El Centre Finlandès de Finançament i  
 Desenvolupament de l'Habitatge (ARA) 

• L’Associació Finlandesa de Màquines  
 Escurabutxaques (RAY) 

• L’Agència de Sancions Penals

 

AJUNTAMENTS

Van participar-hi els ajuntaments d’onze ciutats 
finlandeses on el sensellarisme era un problema 
particularment greu: Hèlsinki, Espoo, Vantaa, 
Tampere, Lahti, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Kuopio, 
Turku i Pori. Cadascun d’ells va redactar el seu 
propi programa operatiu, amb uns objectius 
i mesures conformes al programa nacional.  
 

ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS I 

ALTRES PROVEÏDORS DE SERVEIS

Diverses ONG van dur a terme projectes inde-
pendents que formaven part del programa. Els 
projectes tenien diferents objectius, com ara el 
de millorar les perspectives d’habitatge de les 
persones que surten de la presó o prevenir el 
sensellarisme juvenil. 
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  HÈLSINKI  | Població 635.000

OBJECTIUS  750 habitatges o pisos d’habitatge protegit per pal·liar el sensellarisme crònic. 

  Tancar l’allotjament en albergs abans de finals de 2013.

  Dur a terme diversos projectes addicionals en l’àmbit del sensellarisme. 

COMPLIMENT  S’han enllestit 424 pisos en unitats d’habitatge amb serveis de suport.

  Diverses organitzacions han trobat 226 pisos per afegir al parc d’habitatge disseminat  
  amb serveis de suport.

  S’han enllestit 285 habitatges per a joves. 

  S’han evitat 382 desnonaments.  

  Ha finalitzat l’allotjament en albergs.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme  

  crònic s’ha reduït en un 24 %.

  VANTA A  | Població 219.000

OBJECTIUS  Adquirir 85 habitatges.

  100 habitatges de nova construcció. 

COMPLIMENT S’ha enllestit un total de 136 habitatges en dues unitats d’habitatge amb serveis de suport.

  Diverses organitzacions han trobat pisos per afegir al parc d’habitatge disseminat amb  
  serveis de suport.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic s’ha  
  reduït en un 11 %.

  ESPOO  | Població 274.000

OBJECTIUS  Integrar anualment a 225 persones sense llar al parc d’habitatge de lloguer protegit.

  Construir 125 habitatges i organitzar un servei de suport al sensellarisme crònic.

  Entre altres coses, també es van destinar tres parcel·les a habitatges de lloguer 
  per a joves. 

COMPLIMENT S’han enllestit 118 pisos en unitats d’habitatge amb serveis de suport.

  S’han enllestit 70 habitatges per a joves.

  455 habitatges de societats immobiliàries d’arrendament de la ciutat s’han llogat  
  a persones sense llar.

  Altres organitzacions han trobat 120 pisos per afegir al parc d’habitatge disseminat amb  
  serveis de suport.

  S’han evitat 178 desnonaments.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic  
  s’ha reduït en un 36 %.

figur a  | Els programes operatius dels ajuntaments durant els anys 2012–2015
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  TAMPERE  | Població 228.000

OBJECTIUS  Llogar 120 habitatges del parc immobiliari de la ciutat a persones sense llar.

  106 habitatges o pisos d’habitatge protegit per pal·liar el sensellarisme crònic.

  Desenvolupar serveis d’habitatge per col·lectius diversos, com ara els joves, els malalts  
  psiquiàtrics, els toxicòmans en procés de rehabilitació o les persones en règim de llibertat  
  condicional vigilada. 

COMPLIMENT S’han enllestit 26 pisos en unitats d’habitatge amb serveis de suport.

  L’Ajuntament i altres organitzacions han trobat 271 habitatges per afegir al parc d’habitatge  
  disseminat amb serveis de suport.

  S’han evitat 32 desnonaments.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic s’ha  
  reduït en un 74 %.

  LAHTI | Població 119.000

OBJECTIUS  Proporcionar 58 pisos o habitatges protegits per pal·liar el sensellarisme crònic.

  Tancar els albergs.

  Addicionalment, augmentar l’eficiència del parc immobiliari social de lloguer per allotjar  
  a persones sense llar i invertir en la prevenció del sensellarisme contractant assessors  
  d’habitatge, entre altres mesures. 

COMPLIMENT S’han adquirit 92 habitatges destinats a pal·liar el sensellarisme crònic.

  L’Ajuntament ha trobat 123 pisos per afegir al parc d’habitatge disseminat amb serveis de  
  suport;  altres organitzacions han destinat 191 pisos al mateix ús.

  S’ha suspès l’allotjament en albergs.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic s’ha  
  reduït en un 71 %.

  TURKU  | Població 187.000

OBJECTIUS  Assignar anualment 20-30 habitatges o pisos protegits a persones amb sensellarisme  
  crònic o amb risc de sensellarisme.

  L’objectiu principal era prevenir el sensellarisme juvenil i ajudar els joves a gestionar  
  millor la seva vida. 

COMPLIMENT Les societats anònimes immobiliàries d’arrendament de la ciutat i altres organitzacions  
  han trobat 203 pisos per afegir al parc d’habitatge disseminat amb serveis de suport. 
  S’ha posat en marxa el projecte TALK amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia dels joves un  
  cop deixen de rebre els ajuts familiars o institucionals, i d’introduir models funcionals al  
  treball en l’àmbit del sensellarisme.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic s’ha  
  reduït en un 49 %.
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  JY VÄSKYLÄ  | Població 138.000

OBJECTIUS Adquirir 12 habitatges per joves adults amb problemes de sensellarisme crònic.

  Reforçar les mesures preventives i els serveis de suport als habitatges de protecció oficial  
  disseminats, entre altres coses. 

COMPLIMENT S’han enllestit 16 habitatges en unitats d’habitatge amb serveis de suport.

  S’han destinat 12 habitatges a persones joves en situació de sensellarisme crònic. 

  Les societats immobiliàries d’arrendament de la ciutat han trobat 178 pisos per afegir al  
  parc d’habitatge disseminat amb serveis de suport.

  Altres organitzacions han trobat 15 pisos per afegir al parc d’habitatge disseminat amb  
  serveis de suport.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic s’ha  
  reduït en un 40 %.

  JOENSUU  | Població 76.000

OBJECTIUS Entre d’altres, posar en marxa el Punt de Suport a l’Habitatge, prevenir el sensellarisme  
  juvenil, trobar habitatge per presos alliberats i proporcionar més assessorament en  
  matèria d’habitatge. 

COMPLIMENT S’han reformat 18 pisos del Punt de Suport a l’Habitatge, que s’han destinat a persones en  
  situació de sensellarisme crònic.

  Les societats immobiliàries de la ciutat han trobat 110 pisos per afegir al parc d’habitatge  
  disseminat amb serveis de suport.

  Altres organitzacions han destinat 17 pisos al seu ús com a habitatge disseminat amb serveis  
  de suport.

  S’han evitat 7 desnonaments.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic s’ha  
  reduït en un 74 %.

  KUOPIO  | Població 117.000

OBJECTIUS Destinar 55 pisos a pal·liar el sensellarisme crònic.

  Construir habitatges per a joves en dos solars disponibles.

  Posar en marxa un projecte dirigit a joves amb problemes d’alcoholisme o drogoaddicció.  

COMPLIMENT S’han enllestit 45 pisos en unitats d’habitatge amb serveis de suport.

  S’han afegit 45 pisos al parc d’habitatge disseminat amb serveis de suport. 

  S’han evitat 46 desnonaments.

  Entre 2008 i 2015 el nombre de persones sense llar s’ha reduït, però el sensellarisme  
  crònic ha augmentat en un 36 %.
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  OULU  | Població 200.000

OBJECTIUS Entre d’altres mesures, crear i posar en marxa un model operatiu d’orientació i  
  assessorament en l’àmbit de l’habitatge, desenvolupar mesures preventives i   
  proporcionar solucions d’habitatge innovadores per combatre el sensellarisme crònic. 

COMPLIMENT S’han assignat 21 pisos en unitats d’habitatge per a joves a persones en situació de   
  sensellarisme crònic.

  S’ha introduït l’assessorament en matèria d’habitatge i s’ha posat en marxa   
  un projecte per ajudar la gent a conservar el seu pis malgrat els seus problemes   
  d’alcoholisme o drogoaddicció.

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic  
  s’ha reduït en un 68 %.

  PORI  | Població 85.000

OBJECTIUS Destinar 60-80 habitatges del parc immobiliari de lloguer a persones en situació   
  de sensellarisme crònic.

  Transformar l’alberg per a homes en una unitat d’habitatge amb serveis de suport.

  Millorar l’assessorament en matèria d’habitatge, entre altres coses. 

COMPLIMENT S’han evitat 13 desnonaments.

  L’alberg ha tancat les portes i ha sigut reemplaçat per una unitat d’habitatge amb  
  serveis de suport.

  S’han creat dues unitats de suport diürn i el servei de suport mòbil LIITU. 

  Entre 2008 i 2015 el nombre total de persones en situació de sensellarisme crònic  
  s’ha reduït en un 51 %.

Als apèndixs (pàgs. 112–127) s’inclou la carta d’intencions 
conjunta de l’Estat i l’Ajuntament de Hèlsinki (2012–2015) amb 
l’objectiu de reduir el sensellarisme crònic, un bon exemple de 
cooperació entre organismes oficials. 



74

figur a  | D’on provenien els fons per dur a terme els programes de 2012–2015?

  EL CENTRE FINL ANDÈS DE FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE     
  L’HABITATGE (AR A)

22 M€
en ajuts a la inversió per a la modificació 
d’albergs i altres projectes independents

2.2 M€
en subvencions per a l’assessorament en 
matèria d’habitatge

  L’ASSOCIACIÓ FINL ANDESA DE MÀQUINES ESCUR ABUT X AQUES

65 M€
L’aportació total al programa va excedir els 65 milions d’euros, dels quals es van emprar:

32,3 M€
en subvencions per a 
l’assessorament en matèria 
d’habitatge

14,5 M€
en ajuts a la inversió per a 
la construcció d’habitatge 
per a persones joves

18,6 M€
en subvencions d’explotació 
per desenvolupar projectes, 
entre altres coses

  EL MINISTERI DE SANITAT I AFERS SOCIALS (STM)

10 M€
per cobrir el cost salarial del personal de suport
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2012 2013 2014 2015 TOTAL

Espoo 1.170.000 920.000 920.000 235.000 3.245.000

Hèlsinki 1.178.000 1.320.000 1.320.000 465.000 4.283.000

Joensuu 68.500 80.000 80.000 61.000 289.500

Jyväskylä 26.667 50.000 80.000 50.000 206.667

Kuopio 46.000 78.000 159.000 53.000 336.000

Lahti 37.000 37.500 38.000 22.000 134.500

Oulu 37.000 80.000 80.000 53.000 250.000

Tampere 85.000 0 160.000 110.000 355.000

Turku 74.000 76.000 76.912 0 226.912

Vantaa 13.950 184.500 340.000 195.000 733.450

TOTAL 2.736.117 € 2.826.000 € 3.253.912 € 1.244.000 € 10.060.029 €

figur a  | Fons estatals concedits a cada ciutat per contractar personal entre els 
anys 2012 i 2015.
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conceptes cl au

FEANTSA i el Housing 
First Europe Hub

FEANTSA és la federació europea d’organit-
zacions nacionals que treballen amb perso-
nes sense llar. FEANTSA connecta serveis 
de caràcter no lucratiu de tota Europa que 
lluiten contra el sensellarisme. Compta 
amb més de 130 associacions membres a 30 
països. Entre les organitzacions finlandeses 
que pertanyen a FEANTSA hi ha l’ONG 
Vailla vakinaista asuntoa ry (No Fixed 
Abode), la Y-Foundation, l’Institut Diaco-
nal de Hèlsinki i l’Associació Finlandesa 
d’Habitatge Jove (NAL).  

HOUSING FIRST EUROPE HUB (centre 

conceptes cl au

RAY, Veikkaus i STEA

RAY (sigles de Raha-automaattiyhdistys, 
Associació Finlandesa de Màquines Escu-
rabutxaques) va ser durant molt de temps 
la societat nacional de joc finlandesa, una 
entitat sense ànim de lucre. L’any 2017 els 
tres operadors del sector fins aleshores, 
Fintoto, RAY i Veikkaus, es van fusionar en 
una sola empresa de joc i oci, propietat de 
l’Estat finlandès, anomenada Veikkaus Oy. 

RAY era un monopoli de màquines de 
videojocs i escurabutxaques que destinava 
la seva recaptació a causes de beneficència 
nacionals en els àmbits de la salut i el be-
nestar social. Actualment, s’estima que les 
màquines de joc de Veikkaus generen al 
voltant de mil milions d’euros anuals. 

El Centre de Finançament d’Organit-
zacions de Salut i Benestar Social (STEA) 
gestiona els ajuts econòmics destinats 
a projectes de caràcter no lucratiu que 
promouen la salut i el benestar amb la 
recaptació de joc de Veikkaus Oy.

europeu de promoció del model Housing 
First) és una iniciativa conjunta de la 
Y-Foundation i FEANTSA, amb la col·la-
boració de més de 15 socis. Es tracta d’una 
plataforma europea dedicada al desenvo-
lupament i la promoció dels principis de 
Housing First arreu d’Europa. El centre 
també es dedica a compartir coneixement 
i promoure l’ampliació del model Housing 
First. 
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conceptes cl au

El Projecte de Xarxes per 
al Desenvolupament

Des que es va començar a implementar el 
model Housing First, el treball es planteja 
com una col·laboració en xarxa. A les 
ciutats, la gent havia treballat sempre amb 
les seves xarxes locals. Les xarxes també 
s’anaven formant entre la gent que treballa-
va al mateix sector, com ara el treball social 
dirigit a la gent jove. El 2013 es va crear el 
Projecte de Xarxes per al Desenvolupament 
amb el propòsit de coordinar la implemen-
tació nacional del model Housing First.

El projecte connecta tots els actors 
socials que treballen en la implementació 
del model sobre una xarxa comuna a tra-
vés de la que es pot difondre informació, 
experiència i coneixement. Durant la seva 
primera fase, entre 2013 i 2015, el projecte va 
comptar amb el finançament de l’Associació 
Finlandesa de Màquines Escurabutxaques 
(RAY). Avui es finança amb els fons del 
Centre de Finançament d’Organitzacions 
de Salut i Benestar Social (STEA), concedits 
pel Ministeri de Sanitat i Afers Socials. 

Inicialment el projecte volia reforçar la 
funció de les organitzacions no governa-
mentals en el desenvolupament de serveis 
dirigits a persones sense llar, a més d’aclarir 
i fonamentar el principi de Housing First. 
Avui s’ocupa més aviat d’aglutinar el treball 
que es fa entorn del model per crear una 
plataforma tan àmplia com sigui possible, 
que connecti al màxim nombre d’experts 
del sector. 

Hi ha cinc organitzacions involucrades 
en el Projecte de Xarxes per al Desenvo-
lupament. Cadascuna té la seva àrea de 
responsabilitat, que ve determinada per 
la seva especialització. La Y-Foundation, 
responsable de la coordinació del projecte, 
s’especialitza en l’arrendament de pisos. 
L’ONG No Fixed Abode s’especialitza en 
la creació de coneixement a partir de l’ex-
periència; la Missió Urbana de la Regió de 
Rauma, en el suport mòbil; l’Institut Diaco-
nal de Hèlsinki, en el treball de convivència, 
el treball veïnal i els joves amb problemes 
diversos; per últim, el Llaç Blau Finlandès 
s’encarrega del treball amb persones sense 
llar amb diferents problemes. La xarxa està 
oberta a qualsevol altra organització que 
s’hi vulgui afegir. 

Els dinamitzadors de la xarxa organitzen 
cursos de formació i seminaris gratuïts. La 
cocreació i l’aprenentatge a través de la pra-
xi són les dues estratègies fonamentals. Els 
temaris dels cursos de formació s’escullen 
a partir dels temes que la xarxa considera 
importants, com ara la legislació d’habitat-
ges de lloguer. Es dissenyen a més projectes 
pilot diversos per trobar noves maneres de 
prevenir el sensellarisme. Dues pràctiques 
comunes en el sector, com són el treball de 
suport mòbil multidisciplinari i el treball 
social d’avaluació, s’han desenvolupat a 
partir de projectes pilot. 

El Projecte de Xarxes de Desenvolupa-
ment participa en projectes de cooperació 
internacional a través de les xarxes de la 
Y-Foundation i del Housing First Europe 
Hub.
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Els experts per experiència 
ajuden a tots els nivells

A l’hora de dissenyar qualsevol servei, la perspec-
tiva de l’usuari acostuma a ser el primer factor a 
tenir en compte. No ha sigut aquest el cas del tre-
ball al voltant del sensellarisme, on els usuaris —les 
persones sense llar— són un col·lectiu que no paga 
pels serveis que rep. En molts casos, això vol dir 
que els serveis poden acabar oferint-se conforme 
a les especificacions del proveïdor o el comprador 
del servei. Fins ara, les persones sense llar solien 
considerar-se meres beneficiàries del servei i 
havien d’acceptar humilment tota l’ajuda que se’ls 
oferia. Aquest és un dels problemes que a Finlàndia 
s’ha pal·liat amb els «experts per experiència», és a 
dir, la gent que ha experimentat personalment una 
forma o altra de sensellarisme. En general, es tracta 
de persones que han aconseguit tirar endavant i 
obtenir el seu propi pis, deixant enrere el seu passat 
sense llar. Exercir d’expert per experiència exigeix 
un cert grau de compromís amb la feina, que pot 
ser difícil d’assolir si la persona encara no té un 
pis al seu nom. 

Quan es va crear el Programa Nacional per 
reduir el sensellarisme crònic es va oferir un lloc 
al comitè directiu a persones amb un passat de 
sensellarisme. El punt de vista de la gent amb 
experiència de primera mà és crucial per dissenyar 
uns serveis eficaços. 

Quan cooperen amb altres experts les persones 
amb un passat de sensellarisme fan una feina molt 
valuosa i desenvolupen un sentiment d’implicació i 
apoderament molt positiu. En el millor dels casos, 
la feina els impulsa a introduir-se en altres esferes 
del treball social.

«Les persones que han estat sense llar durant 
molt de temps solen ser un col·lectiu que no 
vota a les eleccions ni té cap tipus d’activitat 
política. En convertir-se en experts per 
experiència tenen l’oportunitat de fer-se 
escoltar», afirma Jussi Lehtonen, director 
de serveis d’habitatge de l’ONG No Fixed 
Abode, consagrada a la lluita contra  
el sensellarisme.

A Finlàndia, l’ONG No Fixed Abode fa molt de 
temps que treballa amb gent que ha patit el sense-
llarisme en primera persona. L’organització va ser 
fundada el 1986 pel mateix col·lectiu de persones 
sense llar. A més de donar treball a experts per 
experiència, recluta a professionals amb expe-
riència personal per dur a terme feines de suport. 
L’organització ha analitzat i ajudat a establir l’ús 
d’experts per experiència en diversos projectes.

Si bé la funció primordial dels experts per ex-
periència és aportar el seu coneixement i la seva 
percepció a la feina en l’àmbit del sensellarisme, el 
seu treball no es circumscriu a contestar les pre-
guntes dels seus companys: també poden cooperar 

«No hi ha res més valuós que 
les dades en brut obtingudes 
sobre el terreny.»



79

actors i finançament del model housing first

saps què?

Tipus d’expert per 
experiència

TESTIMONI DE PRIMER A MÀ:

Aporta el seu punt de vista (el d’una per-
sona sense llar) als cursos de formació, les 
reunions i els grups de treball.

PERSONA AMB FORMACIÓ I UN 

PASSAT DE SENSELL ARISME:

Pren part al grup de treball de l’Ajunta-
ment dedicat al sensellarisme i l’habitatge, 
entre d’altres. Cobra el seu sou a través 
d’una organització.

EDUCADOR O EDUCADOR A ENTRE 

IGUALS:

Treballa per als serveis d’habitatge com 
a auxiliar, on sol formar parella amb un 
professional de perfil diferent. Li paga el 
seu sou el proveïdor de serveis d’habitatge.

amb les autoritats i participar en grups de treball 
on es planifiquen les intervencions per combatre 
el sensellarisme. 

«No hi ha res més valuós que les dades en 
brut obtingudes sobre el terreny. Si una 
persona amb experiència de sensellarisme rep 
una formació d’auxiliar d’infermeria, posem 
per cas, la formació modifica automàticament 
la seva forma de pensar. Per això és tan 
important, a l’hora de concebre intervencions 
que millorin les coses, escoltar sempre a 
persones amb una experiència recent del que 
vol dir trobar-se sense a llar a Finlàndia», diu 
Lehtonen. 

La situació vital d’aquests experts per experiència 
pot ser delicada i la funció que assumeixen és per 
a ells completament nova. És doncs recomanable 
oferir-los suport mitjançant supervisions periòdi-
ques i pràctiques similars (veg. pàg. 28).

Aquesta forma de transmissió del coneixement 
adquirit amb l’experiència s’està implementant a 
escala internacional de la mà de la xarxa europea 
d’experts per experiència HOPE (Homeless 
People). La federació europea que coordina el 
treball en aquest àmbit, FEANTSA, també fa ús 
de l’expertesa per experiència i subratlla la seva 
importància. 
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Segons el model Housing First, l’habitatge és el 
primer pas per canviar de vida, però la feina de 
veritat comença un cop s’ha aconseguit una llar per 
al resident. A més de l’habitatge, el resident ha de 
rebre tot el suport que necessiti per reintegrar-se 
socialment. Es tracta de donar-li la confiança 
requerida per refer la seva vida i impulsar la seva 
participació social. 

El suport pot proporcionar-se a domicili, ja 
visqui el resident en un pis de lloguer ordinari 
o en una unitat d’habitatge amb serveis comuns. 
El personal d’una unitat d’habitatge amb serveis 
comuns està disponible a qualsevol hora del dia o 
de la nit. Per als residents que viuen en habitatges 
disseminats, un proveïdor de serveis fonamental 
és referent en matèria d’habitatge, que dirigeix el 
resident als serveis socials quan ho veu convenient. 

7
Primer l’habitatge, 

i després?

Un resident amb funcions 
de suport pot actuar 
d’intèrpret entre l’autoritat 
i el seu veí.

Formes de  
treball de suport

El treball de veïnatge al barri i les activitats de 
baixa exigència són dues formes de treball de 
suport que s’ofereixen als residents d’una unitat 
d’habitatge. Proporcionar al resident un servei 
de suport a la seva mida després de trobar-li un 
habitatge és una part fonamental del principi del 
Housing First.

A les unitats d’habitatge amb serveis comuns, el 
suport que rep un resident ve determinat pel pla de 
serveis que es va redactar amb ell. Les necessitats 
de cadascú es revisen periòdicament. (El suport 
que reben els residents de la unitat d’habitatge de 
Väinölä es descriuen amb detall a la pàgina 50.)

Si els residents que necessiten ser atesos viuen 
en habitatges disseminats, el suport se’ls propor-
cionarà a domicili. També es poden acordar amb 
ells visites regulars d’un diplomat en treball social 
o en infermeria, per exemple. De vegades els pisos 
d’habitatge disseminat s’ubiquen a la vora d’unitats 
d’habitatge amb serveis de suport o es connecten 
amb elles, de manera que els serveis de suport 
estiguin sempre a l’abast.

En última instància, el propòsit de qualsevol 
tipus de suport és ajudar el resident a refer la seva 
vida i prendre’n el control, per sobreviure amb 
els mateixos serveis que la societat proporciona a 
tothom. Reforçar l’autonomia del resident i el seu 
grau d’implicació en la seva vida és una funció 
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primordial del treball de suport realitzat segons el 
model Housing First. És per això que el resident i 
el personal planifiquen junts les formes de suport 
més adients. A l’hora de proveir els serveis de 
suport, no es tracta de fer coses per als residents 
sinó d’ajudar-los a fer les coses ells mateixos (llevat 
de l’assistència mèdica i sanitària, evidentment).

Les activitats de suport mutu són una bona 
manera d’implicar els residents en les seves pròpies 
vides sense generar-los sentiments d’inferioritat. 
Aquest tipus de suport pot organitzar-se en grups 
o designant entre els residents les persones de 
suport que calguin. Un resident entén a un altre 
i sap donar-li suport d’una forma molt diferent a 
un professional. També parla la mateixa llengua 
que ell. Els treballadors sovint es veuen obligats a 
recórrer al seu argot professional; quan això passa, 
un resident amb funcions de suport pot actuar 
d’intèrpret entre l’autoritat i el seu veí. 

L’assessorament en matèria d’habitatge ha 
resultat ser una forma molt eficaç d’ajudar els 
residents a trobar un pis o conservar el que tenen. 
Un assessor d’habitatge pot ajudar a resoldre 
problemes com el pagament del lloguer o les 
sol·licituds de suport a domicili. Aquest servei 
d’assessorament pot organitzar-lo el municipi o 
una organització independent. (L’assessorament 
en matèria d’habitatge es descriu detalladament 
a la pàgina 87).

El treball de veïnatge al 
barri afavoreix la integració

A Finlàndia, les institucions de rehabilitació per a 
persones amb addiccions i malalties mentals solien 
situar-se lluny de les àrees amb alta densitat de 
població. Amb la implementació del Housing First 
i el tancament d’aquestes institucions, el treball 
de suport ha passat a enfocar-se com un servei 
mòbil o domèstic i els pacients de rehabilitació 
han començat a aparèixer a indrets on la resta de 
la gent fa la seva vida diària. El mateix es pot dir 
de les unitats d’habitatge amb serveis de suport 
per a persones amb una experiència al carrer de 
llarga durada.

El canvi no ha agradat a tothom, és clar, i no és 
estrany que a alguns barris s’observi un fenomen 
anomenat NIMBY per les seves sigles angleses 
(not in my backyard: no al meu veïnat). Molta 
gent accepta les unitats en un pla teòric i considera 
que proporcionar habitatge i suport a les persones 
sense llar és molt positiu... sempre que les unitats 
no es construeixin al seu barri. Els veïns del barri 
es preocupen pels efectes col·laterals que pot tenir 
la construcció d’una unitat d’habitatge amb serveis 
de suport. Es transformarà en un barri perillós o 
menys tranquil? Perdrà valor la propietat?

Quan es pregunta als finlandesos quin tipus de 
gent no volen com veïns, els primers de la llista són 
els toxicòmans. Els següents són els alcohòlics, els 
homicides i els pacients psiquiàtrics en rehabilita-
ció. Els veïns d’una unitat d’habitatge amb serveis 
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de suport acostumen a témer que l’entorn es torni 
caòtic i descuidat. El treball de veïnatge al barri s’ha 
desenvolupat com a resposta a aquesta inquietud 
del veïnat. A la pràctica, aquest tipus d’intervenció 
tracta de crear i mantenir unes bones relacions de 
veïnatge. L’objectiu és integrar la unitat d’habitatge 
al barri mitjançant el treball de veïnatge.

A Finlàndia, les experiències de treball de veï-
natge han estat molt positives. És per això que se 
n’estan desenvolupant més en diverses regions. A 
Hèlsinki, per exemple, la unitat d’habitatge de Ruu-
sulankatu per a persones amb problemes de dro-
goaddicció, que va generar moltíssimes protestes al 
principi, ha estat acceptada per la gran majoria dels 
veïns del barri gràcies al treball de veïnatge dels 
seus residents. Tres anys després de posar en marxa 
el servei, les pors del veïnat i les pertorbacions de 
l’entorn s’han reduït significativament. Els veïns 
també estan molt agraïts de sentir-se escoltats. I 
els residents troben que el treball de veïnatge és 
molt valuós i agraït. 

En general, quan s’inaugura una unitat d’habi-
tatge amb serveis de suport calen dos anys perquè 
el barri s’acostumi al nou equipament i els seus 
residents. Per la seva part, els residents triguen un 
temps similar a adaptar-se al seu nou entorn.

El treball de veïnatge no es fa únicament pel bé 
del barri. També beneficia els residents de la unitat 
d’habitatge: els ajuda a sentir-se a casa, a trobar 
el seu lloc al nou entorn. Podria considerar-se 
una forma d’integració, ja que el seu propòsit és 
el d’ajudar el resident a sentir que forma part de la 
societat. Alguns municipis de Finlàndia inclouen el 

treball de veïnatge com a requisit indispensable en 
les licitacions públiques per administrar les seves 
unitats d’habitatge. 

Idealment, el treball de veïnatge hauria de 
començar abans que s’inauguri la unitat. És 
important familiaritzar-se amb els actors del 
barri abans d’iniciar l’activitat. Entre altres coses, 
s’hauria de facilitar la informació de contacte als 
taulers d’anuncis del barri i a les botigues i establir 
correspondència electrònica amb les agències 
locals d’administració de la propietat. També és 
bona idea organitzar una sessió informativa abans 
de començar l’activitat i convidar-hi tots els veïns 
interessats. Al principi el treball de veïnatge ha 
de ser més intensiu, perquè el veïnat vegi que 
funciona.

El treball de veïnatge al barri no és un model 
rígid que s’hagi de seguir al peu de la lletra, sinó 
que ha d’adaptar-se al seu entorn en cada cas 
particular. 

Idealment, el treball de 
veïnatge hauria de començar 
abans que s’inauguri la unitat
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En què consisteix el treball de veïnatge,  
a la pràctica?

1 . TR ANSMISSIÓ D’INFORMACIÓ

La informació pot ésser transmesa de la unitat al veïnat per mitjà d’actes de portes 
obertes o reunions de veïns a la unitat mateixa.
 
2. CONEIXENÇA MÚTUA

Els estereotips perden força quan els veïns del barri es coneixen com a éssers 
humans. Establir coneixença augmenta la comprensió mútua. El personal hauria 
d’animar els residents de la unitat d’habitatge a interactuar obertament amb la 
resta del veïnat. 
 

3. ASSOCIACIÓ I COOPER ACIÓ

La clau del treball de veïnatge és el manteniment del bon aspecte i la seguretat del 
barri residencial, un treball cooperatiu del veïnat, els residents del barri i altres 
actors com les empreses i els ajuntaments. És molt recomanable la col·laboració 
amb parròquies, associacions de veïns, llars d’infants, escoles i altres organitzacions.
 

4. SUPERVISIÓ DE L A SEGURETAT AL BARRI

El personal de la unitat també pot intervenir per sufocar disturbis que no hagin 
causat els residents sinó els seus amics. La col·laboració amb la policia és important. 
Abans d’obrir les portes d’una unitat és bona idea organitzar una visita de la policia 
perquè es familiaritzi amb l’equipament, tingui els plànols de l’edifici i estigui al 
corrent del tipus de residents que acollirà. També és recomanable que la policia 
tingui una clau universal de la unitat per guanyar temps en situacions d’emergència. 

5. MANTENIMENT DEL BARRI 

Recollir les escombraries és una forma de treball de veïnatge molt valorada pels 
veïns. Tenir cura del bon aspecte del barri també vol dir que els residents han 
d’evitar embrutar-lo. Els residents també poden encarregar-se de cuidar els espais 
verds, amb rondes de supervisió que poden ser efectuades pel personal o els 
residents de la unitat. 

Totes les observacions fetes durant les rondes (ja siguin unes xeringues usades 
que s’han trobat a terra, disturbis observats al carrer o alertes de la policia) es 
documenten al formulari pertinent. Aquestes observacions també ajuden a avaluar 
i reformular el treball de veïnatge de la unitat. 
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Com organitza el treball de 
veïnatge l’Institut Diaconal 
de Hèlsinki?

L’Institut Diaconal de Hèlsinki té unitats d’habitat-
ge a tota l’àrea metropolitana de Hèlsinki. Així és 
com s’organitza el treball de veïnatge en aquestes 
unitats: 

«Ens reunim amb els representants de les 
companyies d’autobusos perquè als transports 
públics els nostres residents poden ser una 
mica escandalosos o quedar-se xerrant a les 
parades, generant confusió entre els veïns 
del barri. Tractem de trobar-hi solucions de 
forma conjunta.»

 3. RONDES PEL BARRI.  Els residents de la 
unitat d’habitatge interactuen amb els seus veïns 
diàriament. Els treballadors designats fan les seves 
rondes diàries en companyia dels residents (és una 
de les seves activitats de baixa exigència). Profes-
sionals i residents caminen junts per les rutes 
establertes, recullen escombraries i intercanvien 
paraules de cortesia amb els veïns.

«Aquestes passejades poden posar una 
mica nerviosos els residents, que sovint són 
conscients que no són benvinguts al barri. Tot 
i això, molts d’ells han tingut experiències 
molt positives quan han tingut valor de 
participar-hi: s’han sentit afalagats i contents 
d’ésser tractats com a persones.»

La idea és donar visibilitat als residents i facilitar 
el contacte amb els seus veïns en situacions que 
no tenen res a veure amb una alteració de l’ordre 
públic. 

«Tenim ocasió de dir a la gent el que estem 
fent, sentir el que diuen els nostres veïns 
i saber quines són les seves inquietuds. 
D’aquesta manera ens podem anticipar a la 
situació», diu Soivio.

 
1 . TELÈFON D’EMERGÈNCIA . A les unitats hi 
ha un telèfon cívic d’emergència al que respon el 
personal a qualsevol hora del dia i de la nit, tots els 
dies de l’any. Quan rep una trucada, el personal es 
desplaça a peu al lloc on s’hagi detectat el problema 
per avaluar la situació i mirar de trobar-hi solu-
cions. L’objectiu és respondre de forma immediata 
a les queixes dels veïns i els negocis del barri. El 
personal i els residents han d’esbrinar què passa, 
solucionar el problema i explicar de quina manera 
s’ha resolt. 

«Els veïns estan molt contents amb el telèfon 
i amb la rapidesa de resposta que tenim», 
assegura l’assessora en cap Juha Soivio.
 
2 . REUNIONS. Cada unitat organitza sessions 
de portes obertes i reunions de veïns. A més, els 
residents i el personal es reuneixen periòdicament 
amb la policia, els funcionaris de l’Ajuntament, els 
representants de les empreses locals i les companyi- 
es d’autobusos, com explica Soivio. 
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saps què?

Bones pràctiques de 
treball de veïnatge

És recomanable donar les dades de 
contacte de la unitat d’habitatge al veïnat. 
El telèfon que es dona pot ser el número 
d’emergències de la unitat, per exemple. 
Els altres veïns del barri estan molt més 
tranquils sabent que, si passa alguna cosa, 
hi haurà algú amb qui puguin contactar. És 
important que es respongui a les trucades 
i les peticions amb rapidesa. 

Pot ser útil muntar una xarxa de coope-
ració entre les associacions dels residents 
i les juntes de les societats immobiliàries. 
S’ha d’informar periòdicament a la xarxa 
sobre els problemes de la unitat i convi-
dar-la a participar en les activitats. 

En un barri hi va haver cert neguit en 
saber que es construiria una unitat d’ha-
bitatge amb serveis de suport a prop d’un 
col·legi i de la ruta de l’autobús escolar. Per 
donar una resposta proactiva, els residents 
van posar-se les armilles reflectants i es van 
dedicar a vigilar l’autobús escolar, vetllant 
per la seguretat dels nens i assegurant-se 
que tots arribaven puntuals a l’escola. 

Un parc al costat d’una altra unitat d’ha-
bitatge era una font de preocupació per als 
veïns del barri. El parc s’havia convertit 
en un punt de trobada per als residents de 
la unitat i es van trobar ampolles buides 
i xeringues usades. La unitat va establir 
un acord de manteniment del parc amb 
l’Ajuntament: els residents de la unitat es 
van comprometre a netejar el parc dos cops 
per setmana, una activitat que van afegir al 
seu programa de treball de veïnatge. 

L’activitat laboral de baixa 
exigència crea vincles 
socials

Les activitats que s’organitzen a les unitats d’habi-
tatge amb serveis de suport solen ser de baixa exi-
gència. Això vol dir que no se signa cap contracte 
de treball i els residents poden participar-hi quan 
volen i se senten capaços de fer-ho. A canvi poden 
rebre algun tipus de retribució nominal. L’activitat 
laboral de baixa exigència és una part integrant del 
suport que reben els residents.

Les activitats laborals de baixa exigència es-
tructuren el dia a dia dels residents de les unitats 
d’habitatge amb serveis de suport. Entre aquestes 
activitats sovint s’inclou la cuina, les feines de 
manteniment de la propietat o del barri i les 
manualitats. L’activitat laboral de baixa exigència 
busca donar una utilitat a les habilitats i els inte-
ressos dels residents: els entusiastes de la jardineria 
poden cuidar les plantes de la unitat i els mags dels 
ordinadors donar classes d’informàtica a altres 
residents, per exemple.  

L’activitat genera compromís i perseverança. 
D’altra banda, els residents gaudeixen de l’expe-
riència de formar part d’un projecte i tenir coses a 
fer que valguin la pena. L’activitat de baixa exigèn-
cia també pot servir per rehabilitar els participants 
de cara a la vida laboral. (Les activitats de baixa 
exigència que es fan a la unitat d’habitatge de 
Väinölä es descriuen a les pàgines 39–40.)
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Els Programes Nacionals per Reduir el Sensellaris-
me Crònic (2008–2015) van posar especial èmfasi 
en la prevenció. Com que les mesures proposades 
havien aconseguit frenar el sensellarisme crònic, 
era lògic donar un major impuls a la prevenció. 
Aquesta va ser, d’altra banda, la recomanació del 
grup d’avaluació internacional de la lluita contra 
el sensellarisme a Finlàndia, l’any 2014. 

El juny de 2016 el govern finlandès va acceptar 
el Pla d’Acció per Prevenir el Sensellarisme a 
Finlàndia (AUNE). Es tracta d’un projecte en 
col·laboració amb l’Estat, els ajuntaments i altres 
organitzacions i proveïdors de serveis, i es pro-
longarà fins al 2019. L’objectiu és seguir reduint la 
taxa de sensellarisme amb mesures de prevenció 
generals i altres intervencions específiques diri-
gides a prevenir les recaigudes al sensellarisme. 
Tot i els bons resultats aconseguits en la reducció 
del nombre de persones sense llar a Finlàndia, cal 
implementar un nou pla d’acció nacional: a finals 
de 2016 a Finlàndia encara hi havia 325 famílies i 
6.650 persones soles sense llar. 

La prevenció de l’exclusió social i la prevenció 
del sensellarisme van sempre de la mà. I cap de les 
dues pot prescindir de la cooperació intersectorial, 
que no ha de ser únicament pluridisciplinària sinó 
que ha de disposar, a més, de recursos suficients. 
Si els serveis socials, sanitaris, laborals i d’habi-
tatge operessin estrictament en el seu àmbit, una 
persona sense llar podria acabar donant voltes 
d’un servei a l’altre sense rebre cap tipus de suport 
pel seu problema més crític: podria romandre al 
carrer indefinidament, sense trobar l’habitatge que 
necessita. També ha d’haver-hi una oferta suficient 
de pisos de lloguer assequible i de serveis de su-
port multisectorials. El Pla d’Acció per Prevenir 
el Sensellarisme a Finlàndia es proposa complir 
tots aquests requisits. 

8
Prevenció del sensellarisme

Com trobar immobles per a 
persones sense llar?

Molts propietaris d’immobles són reticents a llogar 
un pis a una persona sense llar. Els següents pro-
jectes pilot proposen mesures diverses per resoldre 
el problema.

EL PRO JEC TE D’A SSEGUR ANÇ A DE RISC S 
desenvolupa, en col·laboració amb diverses com-
panyies d’assegurances, solucions similars a les 
d’una assegurança de la llar per a persones que no 
poden contractar una assegurança ordinària degut 
al seu historial de crèdit. El projecte està dirigit 
a persones que viuen en una unitat d’habitatge 
amb serveis de suport. Una solució pilot és la de 
transferir la titularitat de la pòlissa al propietari de 
l’immoble. L’assegurança que es contracta cobreix 
tant els danys intencionats als mobles fixos com 
els causats a un tercer per negligència (com ara les 
fuites d’aigua que no cobreix l’assegurança de la so-
cietat immobiliària). El Projecte d’Assegurança de 
Riscs opera sota la direcció de Viadia Pirkanmaa. 

EL PROJECTE PILOT DE SOTSARRENDAMENT 

va ser un experiment que van dur a terme la 
Y-Foundation, el Ministeri de Medi Ambient i 
diversos ajuntaments finlandesos. La fundació 
llogava apartaments de particulars i els sots-
arrendava a persones escollides pels serveis 
socials de l’Ajuntament. Els residents tenien un 
contracte d’arrendament normal d’acord amb la 
Llei d’Arrendaments Residencials i disposaven de 
suport a domicili i d’un servei d’intervenció ràpida. 
El gran repte va ser trobar pisos petits amb preus 
de lloguer raonables. 
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conceptes cl au

Serveis d’assessorament en 
matèria d’habitatge

L’assessorament en matèria d’habitatge ha 
resultat ser un dels mètodes més eficaços 
per combatre el sensellarisme. Pot ajudar 
a prevenir el sensellarisme i a evitar les 
recaigudes i els cercles viciosos. Una fita 
important es va assolir a finals dels anys 
90, quan va obrir el primer servei d’asses-
sorament en matèria d’habitatge a Hèlsinki. 
La seva activitat va ser documentada a fons 
des del principi i, amb el temps, moltes 
altres ciutats finlandeses van modelar 
els seus serveis a partir d’aquest primer 
exponent. 

Qualsevol persona pot demanar una cita 
amb un consultor en habitatge i rebre el 
seu assessorament sobre temes com ara les 
dificultats per pagar el lloguer, el risc de 
desnonament o les sol·licituds de suport 
social. A més dels ajuntaments, participen 
en aquesta iniciativa diverses empreses 
d’arrendament d’immobles i altres 
organitzacions com l’Associació Finlan-
desa d’Habitatges Joves i la Y-Foundation. 
Moltes altres organitzacions i ajuntaments 
ofereixen serveis d’assessorament similars. 

conceptes cl au

Serveis d’assessorament 
econòmic

Els serveis d’assessorament econòmic 
ajuden els ciutadans particulars a posar 
ordre a la seva comptabilitat i administrar 
els seus deutes. Els serveis assisteixen 
l’usuari per buscar solucions econòmica-
ment viables i omplir les sol·licituds que 
calguin. D’aquests serveis se n’encarreguen 
els ajuntaments.

La Fundació de Garantia és una 
organització de seguretat social d’àmbit 
nacional que dona suport a la gent que 
ha caigut en una espiral de deutes o passa 
per dificultats econòmiques. La fundació 
concedeix petits préstecs per a despeses 
puntuals o compres per a la llar, entre altres 
coses. També ofereix garanties de crèdit, 
contractant préstecs quantiosos del banc 
per pagar tots els petits préstecs de la gent 
que ha caigut en espirals de deutes. Sol ser 
una opció molt raonable, perquè el cost 
dels interessos d’un sol préstec comú és 
molt inferior. 
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Els centres d’orientació 
integral Ohjaamo

Un Ohjaamo és un centre d’orientació 
integral per a joves d’entre 15 i 29 anys. 
Quan necessiten orientació en matèria 
d’estudis, benestar i ocupació, els usuaris 
poden apropar-se a un Ohjaamo sense 
necessitat de concertar cap cita.

Objectius del pla de 
prevenció del sensellarisme 
a Finlàndia

1. Reducció del sensellarisme

Tots els sectors involucrats estan invertint en la 
prevenció del sensellarisme, com es consigna al 
Pla d’Acció per Prevenir el Sensellarisme a Finlàn-
dia (AUNE). La cooperació intersectorial també 
està creixent. Aquesta iniciativa vol impedir que 
la gent es quedi sense llar i reduir el nombre de 
persones sense llar a Finlàndia, malgrat la situació 
econòmica del país.
 

2. Reforma dels serveis, més 
preventius i orientats a l’usuari 

Els serveis socials s’han sotmès a una reforma. A 
la pràctica, es necessita un canvi en la manera de 
pensar i de cooperar, en l’estructura de serveis i 
l’assignació de recursos. S’està fent molta feina a 
escala local per construir uns serveis efectivament 
intersectorials. El punt de partida és el tipus de 
servei que cal aconseguir, un servei fet a mida de 
l’usuari, que li doni l’esperança que necessita. S’es-
tan posant a prova diverses mesures preventives a 
escala nacional i les que es considerin més eficaces 
s’implementaran a les ciutats. 
 

3. Estalvi de costos

L’any 2015 el servei d’assessorament de l’Ajunta-
ment de Hèlsinki va estalviar aproximadament 
1,5 milions d’euros en costos de les societats 
immobiliàries d’arrendament de la ciutat. Entre  
d’altres resultats positius, cal destacar la reducció 
del nombre de desnonaments i de la morositat dels 
arrendataris. 
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Mesures de prevenció del 
sensellarisme a Finlàndia

1. Augment i diversificació de l’oferta 
immobiliària

El 2019 s’haurà assignat un mínim de 2.500 nous 
habitatges o places d’allotjament a persones en 
situació o risc de sensellarisme. S’estan iniciant 
projectes pilot i de construcció per desenvolupar 
nous tipus d’habitatges per a gent jove, estudiants 
i sol·licitants d’asil que hagin obtingut el permís 
de residència. 
 

2. Adopció d’estratègies de prevenció als 
ajuntaments

Els ajuntaments de les sis ciutats que participen al 
programa estan adoptant diversos plans i estratè-
gies per prevenir el sensellarisme que s’iniciaran a 
finals del 2017. Les iniciatives es duran a la pràctica 
amb el finançament d’ARA, de l’ESR (amb fons de 
la Comissió Europea) i dels mateixos ajuntaments.
 

3. Atenció especial a la quota de refugiats 
i sol·licitants d’asil que han obtingut el 
permís de residència

Els desitjos i la disponibilitat immobiliària dels 
refugiats i sol·licitants d’asil amb permís de re-
sidència s’examinen immediatament a la fase de 
recepció. Als usuaris se’ls proporciona informació 
relativa a l’habitatge i, si es considera necessari, es 
gestiona la transició entre els centres de recepció i 
els nous habitatges amb l’ajuda de serveis de suport 
com ara l’assessorament en matèria d’habitatge. 
Cada municipi decideix si s’han d’implementar 
noves mesures a la seva àrea administrativa. 

De moment, l’impacte dels sol·licitants d’asil i 
els refugiats que han obtingut el permís de resi-
dència al mercat immobiliari (i, particularment, 
al parc immobiliari de lloguer protegit de l’Estat) 

ha romàs petit. En situacions d’emergència, la 
majoria de persones que han obtingut el permís de 
residència han pogut trobar un habitatge al mercat 
no subvencionat.

4. Prevenció del risc de perdre l’habitatge 
per problemes financers i facilitació de 
l’accés a l’habitatge per a les persones 
amb un historial de morositat 

S’està creant un model per oferir serveis d’assesso-
rament econòmic, establint dos dies a la setmana 
de sessions amb assessors als centres d’orientació 
integral Ohjaamo. També s’està estudiant la inclu-
sió de cursos de formació o material didàctic sobre 
habitatge i comptabilitat als programes educatius 
escolars.

L’oferta d’assessorament financer i eines comp-
tables senzilles per a les llars s’ha ampliat. D’altra 
banda, s’està desenvolupant un nou model de 
microcrèdits socials i un nou tipus d’assegurança 
de risc per proporcionar pòlisses similars a les 
d’una assegurança de llar a la gent que no té la 
qualificació creditícia necessària. 

5. Ampliació de l’assessorament en 
matèria d’habitatge

El Ministeri de Medi Ambient i ARA estan pro-
movent l’ampliació de l’assessorament en matèria 
d’habitatge a totes les grans ciutats i els seus 
municipis periurbans. S’està estudiant la forma 
d’impedir els desnonaments a través de la coope-
ració entre l’oficina de cobrament de deutes, les 
autoritats de benestar social i altres actors socials 
en l’àmbit de les finances i l’assessorament creditici. 
L’objectiu és que cada cop que una persona de 
menys de 25 anys corri risc de desnonament, el 
centre d’assessorament en matèria d’habitatge se 
n’assabenti amb certa antelació. S’està dissenyant 
també un nou model d’assessorament i informació 
en matèria d’habitatge dirigit a immigrants, amb 
la col·laboració d’ells mateixos. 
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6. Centralització del suport a l’habitatge 
en punts de servei accessibles

Els serveis relacionats amb l’habitatge per a 
persones joves s’estan integrant als serveis dels 
centres d’orientació integral per a gent jove Oh-
jaamo. L’habitatge també s’està tenint en compte 
als serveis oferts als immigrants i als pacients amb 
trastorns mentals o de drogoaddicció. Els usuaris 
són derivats als serveis d’habitatge quan s’estima 
pertinent.

7. Reforç de l’àmbit de l’habitatge en el 
treball social

L’Estat finlandès està planificant una reforma 
dels governs regionals que influirà en 
l’organització dels serveis socials i sanitaris 
del país. La reforma preveu el foment d’una 
cooperació més estreta entre els serveis 
d’habitatge i els serveis dirigits a persones amb 
problemes d’alcoholisme o drogoaddicció i 
trastorns mentals. S’introduirà la capacitació 
en treball social en matèria d’habitatge als 
programes educatius dels diplomes en serveis 
socials, sanitaris i juvenils. 

8. Transició de les institucions a 
l’habitatge independent

Els ajuntaments estan escollint treballadors 
socials per assistir individualment les persones 
que pertanyen a col·lectius amb risc de sensella-
risme. Entre d’altres coses, es responsabilitzaran 
de la transició de l’allotjament en institucions a 
l’habitatge independent, desenvolupant un bon 
ventall de serveis amb aquesta finalitat. D’altra 
banda, s’estan assignant bastants pisos a presos 
posats en llibertat. La cooperació entre els diversos 
actors s’està desenvolupant per ajudar-los a trobar 
un habitatge, guanyar-se la vida i deixar enrere la 
delinqüència. 
 

Un dels departaments de 
l’hospital s’ha tancat i els 
pacients són atesos per unitats 
de suport mòbils
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Mesures de prevenció del 
sensellarisme recurrent a 
Finlàndia

El treball en l’àmbit del sensellarisme segons el 
model Housing First ha ajudat a reduir un feno-
men molt problemàtic: el sensellarisme crònic. Tot 
i això, entre el 5% i el 10% de les persones sense llar 
segueixen renunciant als serveis que se’ls ofereixen. 
Dins d’aquest grup difícil que és el de les persones 
amb sensellarisme crònic n’hi ha un amb encara 
més dificultats que són aquells que recauen en 
la situació de carrer. Un col·lectiu amb un cost 
important per a la societat.

Per garantir l’habitatge a aquest subgrup cal 
cercar noves solucions. Els experts per experièn-
cia que han sofert el sensellarisme en pròpia pell 
ajuden a trobar-les. En els processos de rehabili-
tació es dona especial importància a les activitats 
de baixa exigència, que donen sentit a la vida i 
ofereixen una alternativa al consum de drogues 
i la inactivitat.
 

1. Un paper més important per als 
residents i experts per experiència 

S’està redefinint la funció dels experts per expe-
riència com a educadors i mentors, mentre es des-
envolupa el seu rol en la formació i l’assessorament. 
Se’ls inclourà a la feina i se’ls idearà una funció a 
la seva mida als equips de suport multidisciplinari 
a domicili. 

2.  Oferta nacional de serveis exclusius 
per a abstinents i de serveis que 
permeten el consum de drogues o 
alcohol

Els ajuntaments s’estan assegurant que, a més dels 
serveis dirigits exclusivament a persones abstèmies, 
els serveis d’habitatge que admeten el consum de 

drogues o alcohol estiguin disponibles arreu de 
Finlàndia i no només a l’àrea metropolitana de 
Hèlsinki. 
 

3. Suport a l’ocupació de persones amb 
un passat de sensellarisme

Les organitzacions i proveïdors que gestionen 
els serveis de suport per a persones sense llar 
estan col·laborant per posar en marxa el projecte 
TOIMEKAS, finançat per STEA. El projecte, basat 
en un model que fomenta les activitats de baixa 
exigència i l’activitat productiva diària, vol incor-
porar-se als serveis d’habitatge dirigits a persones 
en situació de sensellarisme crònic i altres serveis 
d’emergència afins, i s’ha distribuït ja entre els 
municipis compromesos a treballar en l’àmbit del 
sensellarisme. El projecte promou la participació 
de persones amb un passat de sensellarisme, 
millora la seva capacitat per trobar feina i estudia 
els forats d’assistència que impedeixen avançar pel 
camí de l’educació i l’ocupació, a fi de trobar-hi 
solucions. 
 

4. Desenvolupament del suport a 
domicili

S’estan provant diferents models de treball de 
suport mòbil multidisciplinari a les ciutats inte-
ressades. L’assessorament financer i creditici s’ha 
integrat al treball de suport. 

El treball de suport mòbil s’ha desenvolupat com 
a projecte pilot a l’Hospital Aurora de Hèlsinki. Un 
dels departaments de l’hospital s’ha tancat i els 
pacients són atesos per unitats de suport mòbils. 
Els resultats operatius d’aquest equip de suport 
mòbil i la seva utilitat per prevenir la recaiguda 
al sensellarisme s’avaluarà en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Hèlsinki. 
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5. El model de «petites llars», una 
proposta dirigida al col·lectiu més 
problemàtic de persones sense llar

L’anomenat assaig de «petites llars» s’està duent 
a terme a les ciutats interessades. Entre 5 i 10 
petites llars separades s’estan construint amb un 
model comunitari per a usuaris que, per una raó 
o l’altra, no han aconseguit adaptar-se als models 
d’habitatge actuals. Al mateix temps s’està desen-
volupant un servei de suport adient a aquest tipus 
d’habitatge. 

6. Desenvolupament d’una «llar 
de nit» amb serveis d’emergència i 
assessorament per a joves a l’àrea 
metropolitana de Hèlsinki

A l’àrea metropolitana de Hèlsinki s’estan buscant 
noves solucions per garantir la seguretat nocturna 
dels joves i assegurar-se que reben l’assessorament 
adequat. Les autoritats, els joves i els actors que 
administren els albergs i altres habitatges juvenils 
d’emergència estan sospesant la possibilitat de 
posar en marxa un alberg nocturn juvenil.

Els fons vénen de diverses institucions:

La participació estimada de STEA se situa  

entorn els 23.6 MILIONS D’EUROS

La participació estimada dels ajuntaments  

puja a uns 6 MILIONS D’EUROS

Altres formes de finançament: fons de 

projectes, subvencions per a la inversió i el 

desenvolupament, pressupostos ministerials, etc.

figur a  | Com es finança el pla d’acció?

54 M€

24 M€

78 M€

El cost estimat del programa  

sencer és de 78 MILIONS D’EUROS 

(2016–2019)

A les inversions  

(construcció, compra  

i lloguer d’habitatges) 

 s’assignen al voltant de 

54 MILIONS D’EUROS

Al desenvolupament 

de serveis i el treball de 
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El finançament estatal del projecte es desglossa a la taula següent  
(xifres en milions d’euros):

2016 2017 2018 2019

1. Subvencions per a projectes d’habitatge dirigits a 

persones sense llar

8,5 8,5 8,5 8,5 

2. Subsidis per a l’assessorament en matèria 

d’habitatge 

0,4 0,4 0,4 0,4

3. Prestacions per a l’administració, la coordinació i 

el treball d’assaig i desenvolupament del programa

0,1 0,1 0,1 0,1

Fons totals assignats al programa pel departament 

administratiu del Ministeri de Medi Ambient

9.0 M€ 9.0 M€ 9.0 M€ 9.0 M€

Entre els anys 2016 i 2019 el finançament del programa correspondrà al departament 

administratiu del Ministeri de Medi Ambient, dins el marc d’assignacions i estimacions 

pressupostàries de l’Estat. L’objectiu és assignar: 8,5 milions d’euros anuals a la 

construcció, l’adquisició i la reforma d’habitatges de subvenció estatal per a persones 

sense llar; un màxim de 0,4 milions d’euros anuals a l’assessorament en matèria 

d’habitatge; i un màxim de 0,1 milions d’euros anuals a l’administració i el treball 

d’assaig i desenvolupament del programa.
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L’aplicació del model Housing First és un procés 
continu on les formes de treball canvien constant-
ment. A Finlàndia, el model afronta una sèrie de 
reptes de futur. És possible que el més gran sigui la 
reforma imminent dels serveis socials i l’assistència 
sanitària, que feia anys que es veia venir. 

Un altre repte és el de mantenir i desenvolupar 
el model, inspirant a més gent perquè hi parti-
cipi. Les recomanacions de qualitat de Housing 
First s’han redactat amb aquest propòsit. Es 
tracta de posar de relleu les diverses formes de 
treball amb el model Housing First funcionals i 
contrastades, per complementar i concretar les 
disposicions legislatives existents. Per damunt de 
tot, les recomanacions de qualitat són una eina 
per desenvolupar l’activitat. (Les recomanacions 
de qualitat es poden consultar als apèndixs, a les 
pàgines 108-111.)

A Finlàndia, el treball sobre el model Housing 
First s’ha documentat minuciosament, amb estu-
dis de seguiment continus. Recentment, l’anàlisi 
de les estadístiques ha revelat que el sensellarisme 
entre les dones no s’ha reduït, malgrat que sí que 
han disminuït les xifres generals de sensellarisme 
i sensellarisme crònic. En conseqüència, s’ha 
donat més impuls a les intervencions dirigides 
al sensellarisme femení. El mateix s’hauria de 
fer amb altres col·lectius especials. La meta és la 
recerca continua de solucions que ajudin un grup 
d’usuaris o un altre. 

9
Reptes de futur

Segons les diverses interpretacions del tema, 
especialment controvertit, la reforma dels serveis 
socials i sanitaris estava programada des de 2006 
o es va tornar a programar el 2011. La reforma 
es proposa modernitzar l’administració pública 
finlandesa, transferint la responsabilitat de 
l’organització dels serveis socials i sanitaris dels 
municipis als comtats; és a dir, a circumscripcions 
més extenses que les actuals. L’última proposta, en 
el moment d’escriure aquest llibre, és la de dur a 
terme la transició el 2019. 

La reforma s’ha ajornat més d’un cop al llarg 
dels anys i el seu contingut és encara matèria de 
debat. El pilar de la sanitat finlandesa sempre ha 
estat un sistema públic que funciona. En teoria, la 
reforma vol proporcionar serveis equitatius per 
a tothom, però es tem que comportarà un canvi 
dràstic en les responsabilitats i els serveis passaran 
a dependre d’actors socials privats, amb la qual 
cosa els serveis acabaran subministrant-se de for-
ma desigual. Això també afecta el treball en l’àmbit 
del sensellarisme. Alguns actors socials temen que 
la reforma doni més protagonisme a l’assistència 
sanitària, descuidant els serveis socials. 

La reforma dels serveis 
socials i sanitaris i del 
govern regional amenaça 
l’organització del treball en 
l’àmbit del sensellarisme
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A Finlàndia, el model Housing First encara no 
s’ha establert completament a tots els nivells en 
l’àmbit del sensellarisme. Els professionals del sec-
tor esperen que la reforma prengui en consideració 
la forma multidisciplinària i interprofessional en 
què s’organitza la seva feina. 

La lluita contra el sensellarisme requereix una 
coordinació, un finançament i un codesenvolupa-
ment centralitzats i concebuts a escala nacional, 
com exemplifica el projecte de Xarxes per al Des-
envolupament de Projectes (més informació a la 
pàg. 77). Tant de bo aquesta eina continuï exercint 
una funció fonamental, perquè es puguin difondre 
les millors pràctiques i els professionals segueixin 
donant-se suport mútuament. 

La incertesa sobre els resultats de la reforma 
obliga els actors socials a ajustar les seves activitats 
d’acord amb l’estat actual de les coses. I pot ser una 
tasca complicada, sobretot quan s’han de planificar 
projectes de futur. 

El sensellarisme es 
concentrarà a l’àrea 
metropolitana de Hèlsinki

El sensellarisme es concentrarà cada cop més 
a l’àrea metropolitana de Hèlsinki, prolongant 
la tendència dels últims anys. A finals de 2016, 
al voltant del 75% de les persones sense llar del 
país es trobaven a la capital i les seves rodalies. 
El 2017 la situació laboral a Finlàndia és crítica 
i la major part de les vacants s’ofereixen a l’àrea 
metropolitana de Hèlsinki, que funciona com un 
gran imant per la gent de les províncies. També les 
persones migrades es concentren principalment 
en aquesta zona. 

D’altra banda, hi ha una gravíssima manca 
d’habitatge assequible i el cost de la vida a l’àrea 
metropolitana de Hèlsinki és significativament 
més alt que a la resta del país. La mitjana de llo-
guer d’un metre quadrat de pis no protegit dins 
l’àrea metropolitana de Hèlsinki és de 16,43 euros, 
mentre que la mitjana nacional de lloguer se situa 
en 11,83 euros per metre quadrat. 

Els preus de lloguer més alts es paguen a la capi-
tal. El lloguer de pisos protegits de l’Ajuntament de 
Hèlsinki equival a uns 11 euros per metre quadrat, 
però per un pis llogat al mercat immobiliari nor-
mal es poden arribar a pagar 20 euros. Aquesta 
disparitat es deu al fet que en el mercat lliure els 
preus de lloguer no estan regulats, cosa que ha atret 
un gran nombre d’inversos immobiliaris nacionals 
i estrangers. L’Ajuntament de Hèlsinki posseeix al 
voltant d’una sisena part del parc immobiliari de 
la ciutat, que equival a uns 50.000 habitatges. 

El sensellarisme entre 
les dones no s’ha reduït, 
malgrat que sí que han 
disminuït les xifres generals 
de sensellarisme  
i sensellarisme crònic
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És difícil solucionar el 
problema del sensellarisme 
sense suficients habitatges a 
preus assequibles

És difícil solucionar el problema del sensellaris-
me sense suficients habitatges a preus assequibles. 
La construcció d’habitatges a l’àrea metropolitana 
de Hèlsinki funciona a un ritme relativament bo, 
però els resultats d’aquesta classe d’iniciatives 
solen trigar anys. 

Augment de l’alcoholisme, 
la drogodependència i 
l’endeutament

El policonsum de drogues i alcohol creixerà. Els 
serveis adreçats a les persones sense llar ja no 
hauran de tractar amb alcohòlics sinó amb gent 
amb problemes de policonsum de drogues i 
alcohol que sovint pateixen també algun tipus de 
trastorn psiquiàtric. Aquest tipus d’usuaris cons-
titueixen un repte diferent del que solien afrontar 
els professionals del sector. La solució està en la 
cooperació interprofessional, que permet oferir 
un suport a mida per a cada usuari. 

El consum de drogues i alcohol sol derivar en 
deutes, però una persona també pot endeutar-se 
sense tenir cap addicció. A l’àrea metropolitana 
de Hèlsinki, en particular, la pèrdua sobtada de la 
feina o la salut pot provocar fàcilment un retard en 
el pagament del lloguer i els préstecs. Els retards 
poden provocar, al seu torn, que una persona perdi 
la seva qualificació creditícia o, en altres termes, 
que passi a considerar-se morosa. Això impedeix a 
la persona obtenir un préstec o una assegurança de 
la llar, entre altres coses. La condició de morós fa la 
vida molt difícil. No tots els proveïdors de telefonia 
mòbil oferiran un contracte a una persona declara-
da morosa, per exemple. La qualificació de morós 
romandrà a l’historial de la persona durant uns 
quants anys, encara que ja hagi pagat els deutes 
que arrossegava. 
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saps què?

Sensellarisme femení

Dues raons que expliquen que el sensella-
risme femení no hagi disminuït al mateix 
ritme que altres tipus de sensellarisme a 
Finlàndia són el creixement del consum 
de drogues i alcohol entre les dones i el fet 
que siguin habitualment les dones i no els 
homes les que es veuen obligades a aban-
donar la seva llar a causa de la violència 
domèstica. L’experiència del sensellarisme 
entre les dones sol ser bastant diferent que 
entre els homes. Les dones sense llar se 
senten més avergonyides que els homes 
quan tenen fills a cuidar i els han tret la 
seva custòdia, per exemple. La major 
part de persones sense llar són homes, de 
manera que quan una dona es queda sense 
llar es veu abocada a formar part d’un món 
eminentment masculí on és vulnerable a 
diverses formes d’abús. Així doncs, les 
dones sense llar necessiten un tipus de su-
port diferent que els homes. Aquesta és la 
premissa del treball sobre el sensellarisme 
dirigit a les dones. Entre altres iniciatives, 
s’ha creat una unitat d’habitatge amb ser-
veis de suport per a dones i s’ha començat 
a estudiar el sensellarisme femení amb 
més deteniment. S’ha dissenyat també 
un projecte per erradicar el sensellarisme 
femení que està buscant finançament. 

S’ha fet un esforç per desenvolupar formes al-
ternatives perquè les persones endeutades puguin 
optar a un préstec o una assegurança de la llar, que 
solen ser dos dels prerequisits per aconseguir un 
habitatge a Finlàndia. (Veg. Projecte d’Assegurança 
de Riscs a la pàg. 86.)

 

Es desconeix el nombre 
de persones immigrades 
indocumentades

El 2015 va arribar a Finlàndia en molt poc temps 
un gran nombre de sol·licitants d’asil. Aquell any 
se’n van comptabilitzar un total de 32.476. Des de 
llavors n’han arribat molts més. 

Molts dels immigrants que van veure rebutjada 
la seva sol·licitud d’asil han romàs a Finlàndia 
i no apareixen als registres, de manera que és 
impossible estimar quants són. Alguns han anat 
a viure amb familiars o coneguts; altres viuen al 
carrer. Un problema fonamental és que la gent que 
està il·legalment al país no té dret a cap mena de 
suport o assistència. Ningú ha arribat a esbrinar 
la forma d’ajudar-los. Diverses organitzacions, 
alguns municipis i l’Església Luterana Evangelista 
han preparat allotjaments d’emergència, i algunes 
organitzacions de voluntariat, com Global Clinic, 
ofereixen assistència sanitària i assessorament 
legal als immigrants indocumentats. Tot i això, 
aquesta forma d’assistència serà insuficient si el 
nombre d’immigrants sense permís de residència 
creix significativament. 
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Activitats de baixa exigència. El propòsit 
d’una activitat laboral de baixa exigència és 
oferir a les persones sense llar una tasca amb 
un valor intrínsec, així com donar suport a 
la seva participació social i millorar les seves 
qualificacions professionals. Entre les formes 
que pot adoptar aquest tipus d’activitat s’inclou 
l’administració d’una cantina, la reparació de les 
instal·lacions d’una unitat d’habitatge, el treball 
de veïnatge al barri i les rondes de manteniment. 
Després d’aconseguir un habitatge, molts residents 
tenen una gran necessitat d’ocupar-se en activitats 
de molt baixa exigència.

Alberg. Un alberg és un tipus d’habitatge 
temporal. L’allotjament en un alberg està 
regulat per la Normativa de Serveis i Activitats 
d’Allotjament i Alimentació. Això vol dir que la 
llei garanteix els drets de l’amfitrió però no els dels 
residents. Una persona que pernocta en un alberg 
no té una habitació permanent ni un lloguer propi. 
Els albergs de Finlàndia van tancar a causa de la 
transformació que va donar pas al model Housing 
First. 

Alberg de Hèlsinki. Veg. pàgs. 21–24.

Alppikatu 25. L’alberg més gran de Hèlsinki, 
administrat per l’Exèrcit de Salvació des de l’any 
1936. Actualment opera com a unitat d’habitatge 
amb serveis de suport. 

Any Internacional de l’Habitatge per a 
Persones Sense Llar. Veg. pàgs. 21–24.

ARA . El Centre de Desenvolupament i 
Finançament d’Habitatges de Finlàndia (ARA) 
és una oficina del Ministeri de Medi Ambient 
dedicada a promoure l’habitatge assequible. 
Les organitzacions sense ànim de lucre poden 
sol·licitar una subvenció, un subsidi o una garantia 
d’ARA per a projectes d’habitatge i construcció, 
amb l’objectiu d’oferir preus de lloguer assequibles. 
ARA també controla i supervisa l’ús del seu parc 
immobiliari i compila i conserva estadístiques per 
a l’estudi del sensellarisme.

Assessorament econòmic. Els serveis 
d’assessorament econòmic ajuden els particulars 
a gestionar les seves finances i els seus deutes, a 
buscar solucions pels seus problemes financers 
i a omplir les sol·licituds que calguin. Aquests 
serveis d’assessorament i mediació són oferts pels 
ajuntaments.

Assessorament laboral. L’assessorament 
laboral vetlla pel benestar i la capacitat professional 
dels treballadors en aquells àmbits on han de 
suportar un grau inusual d’estrès pel motiu que 
sigui. En general, consisteix en un diàleg entre el 
treballador i el supervisor que s’estableix de forma 
periòdica.

Assistència social. Veg. pàgs. 64–67.

AUNE . El Pla d’Acció per Prevenir el Sensellarisme 
a Finlàndia (2016–2019) és un programa de 
cooperació governamental coordinat pel Ministeri 
de Medi Ambient. L’objectiu del programa és 
reduir la taxa de sensellarisme amb mesures de 
prevenció generals i altres intervencions per 
combatre el sensellarisme recurrent, d’acord amb 
el principi de Housing First. El programa inclou, 
entre altres mesures, l’assignació de 2.500 nous 
pisos o habitatges a persones sense llar o amb risc 
de perdre-la, el suport a les llars amb problemes 
d’habitatge i la millora de les pòlisses d’assegurança 
d’inquilins i propietaris. 

Centre de tractament de Kyläsaari Veg. 
pàgs. 21–24.

Centres d’orientació integral Ohjaamo. 
Un Ohjaamo és un centre d’orientació integral per 
a joves d’entre 15 i 29 anys. Quan volen orientació 
en matèria d’estudis, benestar i ocupació, els 
usuaris poden acudir a un Ohjaamo sense 
necessitat de concertar cap cita.

Constitució. Veg. pàgs. 21–24.

Decret de vagabunderia. Veg. pàgs. 21–24.

Glossari
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més de 130 associacions membres de 28 països. La 
major part són federacions nacionals o regionals. 
FEANTSA compta amb el suport de la Comissió 
Europea. 

Fenomen NIMBY. La sigla prové de l’expressió 
anglesa Not In My BackYard: no al meu veïnat. Es 
parla del fenomen NIMBY quan la gent s’oposa 
a una intervenció o projecte de construcció que 
considera perjudicial pel seu barri. L’oposició als 
habitatges per a persones sense llar és un fenomen 
corrent. Sovint els opositors consideren que 
proporcionar habitatge a persones sense llar és una 
iniciativa positiva a priori, però no volen que aquests 
habitatges es construeixin a prop de casa seva. 

Fundació de Garantia. La Fundació de 
Garantia és una organització nacional de seguretat 
social que ajuda les persones que es troben en 
una espiral de deutes o passen per dificultats 
econòmiques. La fundació atorga préstecs de poca 
quantia (vegeu petit préstec social) per a despeses 
puntuals o adquisicions domèstiques, entre altres 
coses. També es poden sol·licitar garanties de crèdit 
de la Fundació de Garantia, que amb un préstec 
quantiós del banc pot pagar els petits préstecs de 
la gent que ha caigut en una espiral de deutes. La 
combinació de petits préstecs en un de sol és una 
opció molt raonable, perquè el cost dels interessos 
d’un sol préstec és molt més baix.

Grup de treball de quatre experts. Grup 
de treball nomenat pel Ministeri de Medi Ambient. 
El grup va proposar una política de lluita contra 
el sensellarisme a Finlàndia basada en el model 
Housing First al seu informe de 2007 Un nom a la 
porta. 

Habitatge disseminat amb serveis de 
suport. Habitatge de lloguer acollit a la Llei 
d’Arrendaments Residencials. Es parla d’habitatge 
disseminat amb serveis de suport quan s’allotja 
a una persona que es trobava sense llar a un pis 
de lloguer corrent situat entre altres habitatges 
ordinaris. Els pisos d’habitatge disseminat poden 
provenir del parc immobiliari de lloguer de la ciutat, 
per exemple. És essencial que el pis es llogui a un 
preu assequible i que es pugui proporcionar el servei 
de suport a domicili. 

HOPE . HOPE (acrònim de HOmeless PEople) 
és una xarxa europea d’experts per experiència 

Educador o educadora entre iguals. 
Persona que va estar sense llar i treballa actualment 
com a auxiliar dels serveis d’habitatge. Sol formar 
parella amb un professional i està en la nòmina del 
proveïdor de serveis d’habitatge.

Estalvi de costos del model Housing 
First. Veg. pàgs. 12, 21, 68, 88.

Estratègies de prevenció del 
sensellarisme. Projecte pilot dirigit pel 
Centre de Desenvolupament i Finançament 
d’Habitatges de Finlàndia (ARA). Un dels 
instruments clau del programa AUNE per prevenir 
el sensellarisme és la implementació d’estratègies 
municipals per a la prevenció del sensellarisme. 
A la pràctica, això implica la creació de xarxes 
multidisciplinàries a les ciutats, la identificació de 
les causes del sensellarisme i dels grups de risc, i 
el desenvolupament i implementació de mesures 
preventives integrals. 

Estudi internacional d’avaluació 
dels programes de lluita contra 
el sensellarisme. L’any 2014 un equip 
internacional d’experts va dur a terme una avaluació 
de les polítiques en l’àmbit del sensellarisme a 
Finlàndia. Els investigadors van concloure que la 
disminució permanent del sensellarisme crònic 
testimoniava l’eficàcia de l’estratègia de cooperació 
global. De cara al futur, els avaluadors van 
recomanar invertir en la prevenció del sensellarisme. 

Expert per experiència. Expert que disposa 
d’experiència de primera mà sobre el sensellarisme 
i els seus efectes secundaris, a més de certa 
experiència laboral en el desenvolupament de 
serveis dirigits a persones sense llar. Els experts 
per experiència assumeixen la funció de pont 
entre els usuaris del servei i els professionals. El 
desenvolupament de l’expertesa per experiència 
com a eina de treball es deu especialment a l’ONG 
No Fixed Abode. 

FEANTSA . La federació europea d’organitzacions 
nacionals que treballen amb persones sense llar és 
una organització sense ànim de lucre dedicada a 
combatre el sensellarisme. El seu propòsit final és 
erradicar el sensellarisme a Europa. Es va fundar 
l’any 1989 i posa en contacte diferents serveis 
europeus sense ànim de lucre consagrats al suport 
a persones sense llar. FEANTSA es compon de 
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a  la qual es pot unir qualsevol persona que hagi 
experimentat personalment la vida sense llar. La 
xarxa HOPE va ser fundada el 2011. 

Housing First Europe Hub Housing First 
Europe Hub (centre europeu de promoció del model 
Housing First) és una plataforma d’aprenentatge 
permanent que ajuda a reformar el treball en l’àmbit 
del sensellarisme a Europa, coordinada per la 
Y-Foundation i la federació europea d’organitzacions 
nacionals que treballen amb persones sense 
llar (FEANTSA). El centre recopila informació, 
experiència i estudis sobre l’aplicació del model 
Housing First i presta suport als projectes de 
desenvolupament associats. 

Immigrants indocumentats. Veg. pàg. 97.

Informe Un nom a la porta. Veg. Grup de 
treball de quatre experts. 

Institut Diaconal de Hèlsinki. L’Institut 
Diaconal de Hèlsinki és una fundació sense ànim de 
lucre que complementa el sistema de serveis públics. 
Proveeix un ampli ventall de serveis socials, sanitaris 
i educatius. L’institut s’especialitza en col·lectius amb 
necessitats especials, en la protecció infantil, en els 
serveis dirigits al jovent i en els serveis d’habitatge 
i d’ocupació, a més de gestionar intervencions 
dirigides a gent amb problemes de salut mental o 
drogodependència. 

Kela. L’Institut d’Assegurances Socials de Finlàndia 
(Kela) és un organisme estatal que administra la 
seguretat social bàsica dels habitants de Finlàndia. 
Kela opera sota la supervisió del Parlament 
Finlandès i la seva tasca consisteix en garantir els 
mitjans de subsistència de la població, promoure la 
sanitat i donar suport a l’autonomia de l’individu 
en diferents situacions vitals. Pot ser usuari de Kela 
qualsevol persona amb cobertura de la seguretat 
social finlandesa, visqui a Finlàndia o a l’estranger. 
Kela concedeix subsidis d’habitatge, beques 
d’estudis i pensiones d’assistència social, entre altres 
prestacions. 

Llaç Blau Finlandès. Xarxa de col·laboració 
amb un centenar d’organitzacions afiliades, 
consagrada a ajudar la gent en situacions difícils. 
Entre els àmbits d’especialització del Llaç Blau 
Finlandès i els seus cent membres s’inclouen la 
drogoaddicció, l’alcoholisme i la ludopatia, les 
addiccions en general, els trastorns de la salut 

mental, el sensellarisme crònic i l’ocupació social. 
Llei d’Assistència als Toxicòmans.  
Veg. pàg. 21–24.

Llei per millorar les condicions 
d’habitatge de la minoria rom.  
Veg. pàgs. 21–24.

Ministeri de Sanitat i Afers Socials. Oficina 
ciutadana encarregada de proporcionar benestar, 
salut i seguretat social als ciutadans. Entre les seves 
atribucions s’inclouen els serveis socials i familiars 
i els serveis sanitaris i d’assistència a persones amb 
alcoholisme o drogodependència, a més dels serveis 
hospitalaris, assistencials i de rehabilitació. 

Missió Urbana de la Regió de Rauma. 
ONG que administra un centre de dia, una unitat 
d’habitatge amb serveis de suport i un centre 
d’activitats laborals i educacionals a la regió de 
Rauma. La Missió Urbana de la Regió de Rauma 
col·labora amb el projecte de Xarxes per al 
Desenvolupament. La seva àrea d’especialització és la 
trajectòria d’habitatge de les persones que han sortit 
del sensellarisme. 

Model d'escala. Model de treball amb persones 
sense llar que es basa en el progrés realitzat pas a pas, 
pujant cada cop d’un esglaó de rehabilitació social 
al següent. Al punt més alt de l’escala se situa en 
l’assoliment d’una llar pròpia.  

Model Housing First. Housing First és un 
model de treball en l’àmbit del sensellarisme, la 
filosofia del qual es basa en proporcionar a les 
persones sense llar la possibilitat de viure una 
vida independent a la seva pròpia llar. El nom del 
model respon a la primera tasca que es proposa: 
aconseguir un habitatge per a la persona sense llar 
abans de prendre qualsevol altra mesura de suport. 
La idea clau darrere el model és que la resolució dels 
problemes socials i de salut d’una persona no ha de 
ser un prerequisit per trobar-li un habitatge sinó a 
la inversa: l’habitatge és la condició que possibilitarà 
la resolució dels altres problemes que arrossega una 
persona sense llar.

Model Housing First d’American 
Pathways. Veg. pàg. 14.
 
ONG No Fixed Abode (Vailla vakinaista 
asuntoa ry). Organització de suport al sensellarisme 
fundada per persones sense llar el desembre de 1986. 
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L’ONG s’ha especialitzat en treballs de peritatge i 
col·labora amb el Programa Nacional Finlandès 
per Reduir el Sensellarisme Crònic, entre altres 
projectes. L’ONG No Fixed Abode ha fet una labor 
pionera en l’àmbit de l’expertesa per experiència. 

PAAVO I i PAAVO II. Programes nacionals 
finlandesos per reduir el sensellarisme crònic. Dos 
dels resultats més significatius dels programes 
estatals PAAVO I i PAAVO II (2008-2015) van 
ser l’establiment de la filosofia de Housing First 
en la lluita contra el sensellarisme i la substitució 
dels albergs per unitats d’habitatge amb serveis 
de suport, basades en l’arrendament subvencionat 
d’habitatges independents. Durant el seu període 
d’implementació el sensellarisme crònic es va 
reduir en un 35% (1.345 persones).

Pensió basada en la cotització.  
Veg. pàg. 66.

Pensió de discapacitat. Veg. pàg. 66.

Petit préstec social. Préstec concedit per la 
Fundació de Garantia per a despeses i adquisicions 
puntuals, com ara la compra d’electrodomèstics o 
la fiança del lloguer. Les sumes d’aquests préstecs 
es solen situar entre els 200 i els 2.000 euros i el 
termini màxim de pagament és de dos anys. La 
taxa d’interès del préstec (4,5%) és fixa i no inclou 
cap altra despesa. El model també inclou un servei 
d’assessorament financer. 

Pla de serveis. Cada resident d’una unitat 
d’habitatge amb serveis de suport té el seu propi 
pla de serveis, amb el propòsit de donar-li el suport 
necessari i afavorir la seva autonomia personal i 
social, orientada a la consecució d’objectius. El pla 
es dissenya en cooperació amb el mateix resident, 
els referents de planta i un treballador social, i 
s’actualitza amb una freqüència mínima de sis 
mesos. A més d’ajudar el resident a gestionar la 
seva vida, el pla, que detalla les seves necessitats i 
els seus objectius, també ajuda el personal a donar-
li el tipus d’orientació i el suport que necessita.

Prestació d’habitatge adreçada a 
pensionistes. Veg. pàgs. 66–67.

Programa governamental. L’erradicació 
del sensellarisme va ser esmentada per primer cop 
a un programa de govern el 1987. Des de llavors, 
pràcticament tots els governs de Finlàndia han 
establert com un dels seus objectius la reducció o 
erradicació del sensellarisme. 

Projecte d’assegurança de riscs. El 
projecte d’assegurança de riscs desenvolupa, 
en col·laboració amb diverses companyies 
d’assegurances, solucions similars a les d’una 
assegurança de la llar per a persones amb un 
historial de morositat. Molts propietaris
no signen un contracte d’arrendament a menys 
que l’arrendatari hagi contractat una assegurança 
de la llar i les companyies d’assegurances no 
solen oferir aquest tipus d’assegurança a persones 
amb un historial de morositat. Això pot abocar 
al sensellarisme a una persona endeutada. S’està 
provant un model segons el qual és el propietari 
qui contracta l’assegurança de la llar, que cobreix 
tant els danys intencionats als mobles fixos com els 
causats a un tercer per negligència.

Projecte de Xarxes per al 
Desenvolupament. El Projecte de Xarxes per 
al Desenvolupament, iniciat l’any 2013, funciona 
com a punt de contacte entre els diversos actors 
socials del model Housing First.  Els seus dos 
empleats a temps complet estan en la nòmina de 
la Y-Foundation i els fons assignats al projecte 
provenen de STEA (veg. RAY i STEA). El projecte 
serveix de plataforma per al desenvolupament del 
treball d’àmbit nacional entorn del model Housing 
First i distribueix informació sobre les millors 
pràctiques. 

RAY. RAY (sigles de Raha-automaattiyhdistys, 
Associació Finlandesa de Màquines 
Escurabutxaques) era una societat finlandesa de 
jocs d’atzar sense ànim de lucre. L’any 2017 els tres 
operadors del sector (Fintoto, RAY i Veikkaus) 
es van fusionar en una sola empresa de joc i oci, 
propietat de l’estat finlandès, anomenada Veikkaus 
Oy. Igual que Veikkaus, RAY era un monopoli 
de màquines de videojocs i escurabutxaques 
que destinava la seva recaptació a causes de 
beneficència nacionals en els àmbits de la salut 
i el benestar social. Actualment, s’estima que les 
màquines de joc de Veikkaus generen al voltant de 
mil milions d’euros anuals. 

Recomanacions de qualitat de Housing 
First. Recomanacions de qualitat redactades els 
anys 2016–2017 per un ampli ventall d’actors socials 
en l’àmbit de la lluita contra el sensellarisme. 
L’objectiu d’aquestes recomanacions és posar de 
manifest els mètodes de treball provats per dur 
a terme amb èxit el model Housing First, a fi de 
concretar i proposar noves mesures legislatives. 
Veg. pàgs. 108–111.
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Reforma governamental dels serveis 
socials i l’assistència sanitària. Fa temps 
que a Finlàndia s’està planificant una reforma dels 
serveis socials i d’assistència sanitària. Al llarg dels 
anys s’han intentat implementar diverses versions 
successives de la reforma, però el govern encara 
no ha assolit el consens necessari sobre el seu 
contingut precís. Quan es dugui a terme, també 
afectarà l’organització dels serveis dirigits a les 
persones sense llar. 

Reunió de la comunitat. D’acord amb 
els principis del treball de convivència, totes les 
decisions importants d’una unitat d’habitatge 
es prenen en reunions de la comunitat amb el 
personal de la unitat i els residents que hi vulguin 
assistir. El personal no pren decisions que afectin 
els residents sense discutir-les primer amb ells. El 
poder de decisió sobre els seus afers conferit així 
als residents els ajuda a adaptar-se a la vida diària 
compartida i els forma en la responsabilitat.

Sällikoti. Unitat d’habitatge amb serveis de 
suport ubicada a Hèlsinki administrada per l’ONG 
No Fixed Abode.

Segona Guerra Mundial. Veg. pàgs. 21–24. 

Sense llar. Es considera sense llar qualsevol 
persona que no tingui el seu propi habitatge 
de lloguer o de propietat. Tot i això, la situació 
personal de les persones sense llar pot variar molt. 
El Centre de Desenvolupament i Finançament 
d’Habitatges de Finlàndia (veg. ARA), per exemple, 
distingeix 5 categories diferents de persones sense 
llar: 1) les persones que dormen al ras, als portals, 
als refugis, etc.; 2) les que s’allotgen a albergs o 
altres establiments d’acollida; 3) les que viuen a 
institucions diverses; 4) els presos alliberats que 
encara no han trobat un habitatge; i 5)les persones 
que viuen en un habitatge provisional, com ara 
les que dormen temporalment a casa d’amics o 
familiars.
Sensellarisme crònic. El centre ARA 
(veg. ARA), que recopila estadístiques sobre el 
sensellarisme, defineix una persona sense llar 
crònica o de llarga durada com «la persona que, 
per motius socials o de salut, ha estat o ha corregut 
el risc de quedar-se sense llar durant un període 
d’un any sencer, o que s’ha trobat repetidament 
sense llar durant els últims tres anys». 

Sensellarisme ocult. El sensellarisme ocult 
no apareix a les estadístiques. A Finlàndia, les 
persones que no tenen la seva pròpia adreça o 
viuen provisionalment amb un amic o un familiar 
sense cap perspectiva de trobar un habitatge 
permanent també es consideren persones sense 
llar. Tot i que es fa un esforç per tenir registrat a 
tothom, no totes les persones sense llar figuren 
a les estadístiques. El sensellarisme ocult és un 
problema que afecta especialment la gent jove i 
també els immigrants. 

Serveis d’assessorament en matèria 
d’habitatge. Qualsevol persona pot concertar 
una cita amb un consultor i rebre assessorament en 
temes com ara les dificultats per pagar el lloguer, 
els riscs de desnonament o les sol·licituds de 
suport. A més dels ajuntaments, participen en la 
iniciativa societats de propietaris d’habitatges en 
règim d’arrendament i diverses organitzacions, com 
la Y-Foundation. El primer servei d’assessorament 
en habitatge es va iniciar a finals dels anys 90 per 
iniciativa de l’Ajuntament de Hèlsinki.

Sistema de prestacions socials. Qualsevol 
persona que visqui a Finlàndia pot sol·licitar 
prestacions socials, subsidis d’habitatge, etc. 
L'assistència sanitària també és gratuïta i universal. 
El model finlandès de Housing First ha tingut molt 
present el sistema de prestacions socials disponible 
per tal de treure’n el màxim partit. Els proveïdors 
de serveis ajuden els usuaris a accedir a l'assistència 
i el suport ofert per l’Estat. Per a més informació 
sobre les prestacions per a l’habitatge, veg. pàgs.  
64–67.

Sistema sanitari. El sistema sanitari de 
Finlàndia es basa en un model públic de serveis 
sanitaris als quals té dret qualsevol persona que 
visqui al país. Els municipis i les juntes municipals 
mixtes s’encarreguen de proveir l’assistència 
sanitària. El municipi pot oferir aquest servei 
independentment, en col·laboració amb altres 
municipis o subcontractar els serveis d’una 
organització o empresa privada. Els serveis 
sanitaris públics es financen amb els ingressos 
fiscals i les taxes que es cobren als usuaris.  
STEA . Veg. pàg. 76.

Subsidi d’atur. Veg. pàg. 64.
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Subsidi general d’habitatge. Veg. pàg. 65. 

Suport entre iguals. El suport mutu és 
una bona manera de fomentar la implicació dels 
residents a la vida de la comunitat sense generar-los 
sentiments d’inferioritat. Aquest tipus de suport pot 
organitzar-se en grups o designant entre els residents 
els encarregats de suport pertinents.

Suport mòbil multidisciplinari a 
domicili. La idea bàsica d’aquest suport és 
subministrar els serveis essencials que necessita 
l’usuari a casa seva, quan viu a un pis de lloguer 
«corrent». Del treball de suport se n’encarrega un 
equip que inclou experts de diversos àmbits, segons 
les necessitats particulars de l’usuari, i que pot 
incloure també un expert per experiència. 

Treball de convivència. El treball de 
convivència és un mètode que té en compte els 
recursos de la comunitat. A les unitats d’habitatge el 
treball de convivència es fa en peu d’igualtat entre 
el personal i els residents, sense cap ordre jeràrquic. 
Les decisions que afecten la unitat es prenen a les 
reunions de la comunitat i és la mateixa comunitat 
la que s’assegura que es respecten les normes de la 
casa. L’objectiu primordial del treball de convivència 
és reforçar la capacitat i l’autonomia dels membres 
de la comunitat perquè puguin viure amb poc o cap 
suport extern. 

Treball de veïnatge. El treball de veïnatge al 
barri comprèn diversos procediments i mètodes 
que fan servir les unitats d’habitatge amb serveis de 
suport, les unitats d’habitatge per a la rehabilitació 
psiquiàtrica i els centres d’acollida que operen segons 
el principi de Housing First en zones residencials. 
El treball de veïnatge afavoreix el contacte amb els 
veïns, la cooperació amb les autoritats, la supervisió 
de la seguretat de la zona, la neteja periòdica del 
barri i els actes comunitaris, així com l’educació i la 
sensibilització.

Unitat d’habitatge amb serveis de 
suport. Una unitat d’habitatge amb serveis de 
suport és un tipus d’habitatge en el qual cada 
resident té el seu propi contracte d’arrendament 
però la vida és comunitària. Normalment, les unitats 
d'habitatge amb serveis de suport s'assemblen als 
edificis de pisos corrents, però disposen de zones 
comunes que poden usar tots els residents i un 
personal de servei que està present a qualsevol 
hora del dia o de la nit. Les unitats d’habitatge amb 

serveis de suport es van crear fonamentalment per 
reemplaçar els albergs. 

Unitat d’habitatge de Väinölä. Unitat 
d’habitatge amb serveis de suport administrada per 
l’Exèrcit de Salvació. 

Y-Foundation. Fundació creada el 1985. 
Fonamentalment es dedica a adquirir petits pisos de 
lloguer al parc immobiliari del mercat lliure per a 
persones soles sense llar.
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Apèndix 1: 

Recomanacions de qualitat del model  
Housing First 

Durant els últims 10 anys, tant a l’Amèrica del Nord com a Europa, Housing First ha esdevingut 
el model més respectat per combatre el sensellarisme, i Finlàndia és un dels millors exponents 
d’aplicació exhaustiva i exitosa del model. Es pot trobar més informació sobre els principis del 
model i la seva aplicació a Europa a la Guia Europea de Housing First: housingfirstguide.eu.

L’objecte d’aquestes recomanacions de qualitat és posar de relleu diverses formes funcionals 
i contrastades per treballar amb el model Housing First, a fi de complementar i concretar les 
disposicions legislatives existents. Les principals lleis que regulen el sensellarisme a Finlàndia són:

• Constitució Finlandesa (731/1999)

• Llei d’Arrendaments Residencials (481/1995)

• Llei de Desenvolupament de les Condicions d’Habitatge (919/85)

• Llei de Benestar Social (1301/2014)

• Llei sobre la Condició i els Drets dels Beneficiaris dels Serveis de Benestar Social  
 (812/2000)

• Llei sobre la No Discriminació (1325/2014)

• Llei de Protecció de Dades Personals (523/1999)

• Llei de Transparència en l’Activitat Pública (621/1999)

• Llei de Serveis Socials Privats (922/2011)

• Llei d’Adquisicions i Contractacions Públiques (1397/2016)

La primera sèrie de directrius d’aplicació del model Housing First a Finlàndia es va confeccionar 
els anys 2010-2012, en el marc del projecte «Un nom a la porta». El model finlandès de Housing 
First es va sustentar des de l’inici sobre els següents cinc principis: la llibertat d’elecció; la distinció 
entre habitatges i serveis; la rehabilitació i el foment de l’autonomia personal; la reinserció co-
munitària i social; i l’estructura del model Housing First. Entre 2014 i 2015, durant les proves del 
treball de suport mòbil d’una intervenció conjunta del Projecte de Xarxes per al Desenvolupament 
i el programa PAAVO II, es va posar de manifest la necessitat d’actualitzar i aclarir aquestes 
directrius: el treball amb usuaris requeria noves directrius i ponia en dubte la pertinència d’algun 
dels cinc principis generals del model. En vista de la gran quantitat d’informació sobre el servei 
rebuda, l’any 2016 es van començar a redactar les recomanacions de qualitat del model Housing 
First. L’objectiu primordial era actualitzar les directrius per adaptar-les a les necessitats actuals i 
donar suport a l’aplicació dels principis a la pràctica del treball amb l’usuari i la planificació dels 
serveis. Aquest treball d’especificació i ampliació de les directrius es va fer partint dels principis 
traçats a l’informe Un nom a la porta. 

Aquestes recomanacions de qualitat es van redactar entre 2016 i 2017 amb la col·laboració 
d’una àmplia xarxa d’actors socials. El fòrum principal va ser un nombrós equip d’experts del 



apèndix 1 | recomanacions de qualitat del model housing first 

109

Projecte de Xarxes per al Desenvolupament, que reuneix desenes de professionals de l’àmbit del 
sensellarisme en ajuntaments, organitzacions, fundacions i col·lectius d’experts per experiència 
d’arreu de Finlàndia. El Pla d’Acció per Prevenir el Sensellarisme a Finlàndia 2016–2019 (AUNE) 
també ha pres part de la redacció d’aquestes recomanacions. AUNE i el Projecte de Xarxes per 
al Desenvolupament organitzen avaluacions entre homòlegs per posar a prova la rellevància 
d’aquestes recomanacions i modificar i redefinir el que faci falta. A les avaluacions paritàries o 
entre homòlegs, els proveïdors de serveis tindran l’oportunitat de rebre comentaris sobre l’aplicació 
de les recomanacions de qualitat i aprendre d’altres professionals del sector. 

Aconsello a tothom que llegeixi atentament aquestes recomanacions i les posi en pràctica en el 
procés d’aprenentatge i desenvolupament constant que implica la seva activitat. Les recomanacions 
són, per damunt de tot, un instrument per continuar desenvolupant la nostra activitat. 

Jari Karppinen

Director de Programa del Pla d’Acció per Prevenir el Sensellarisme a Finlàndia 2016–2019 (AUNE)

1 Estructura del model Housing First

La claredat d’estructures i d’orientació i gestió són les condicions prèvies per l’acompliment d’una 
activitat sistematitzada i fructífera, per l’aplicació eficaç dels principis de Housing First i, en 
darrera instància, per la satisfacció de les necessitats dels usuaris. La millora constant és la idea 
que impulsa el desenvolupament sistemàtic de l’activitat. 

1 . La missió fonamental de l’organització ha de ser clara per tothom que hi treballa i els valors que 
hi ha darrere el treball comú han d’estar ben definits. La missió fonamental i els valors comuns 
són la base sobre la qual es duu a terme el model Housing First i el nord que guia el treball diari 
de l’organització.

2 . Els processos amb l’usuari s’han de descriure anticipadament i incloure les pràctiques de 
cooperació amb altres actors socials i les responsabilitats de cadascun d’ells.

3. Els pisos han d’estar ubicats a àrees amb bona connexió de transport públic i formar part 
estructural de la comunitat. La distribució física de les unitats ha de permetre als residents dur 
a terme activitats diàries profitoses.

4. Els recursos a l’abast dels empleats s’han de determinar en base a les necessitats dels residents i 
amb l’objectiu d’afavorir la seva reinserció social. S’ha d’escollir la persona responsable d’organitzar 
les activitats i assignar els recursos necessaris al treball a l’entorn o treball de veïnatge. 

5. El personal ha de tenir, com a mínim, una titulació social o sanitària bàsica i les qualificacions 
pertinents per dur a terme la tasca assignada. També ha de tenir accés a altres formes de capacita-
ció i a un servei d’assessorament laboral. Els nous efectius han de tenir temps per familiaritzar-se 
amb els principis del model de treball. 

6. La cerca contínua de millores és una part fonamental del treball. El proveïdor de serveis rep 
informació periòdica dels beneficiaris, de les altres parts interessades i del personal, per dur a 
terme un seguiment sistemàtic de l’eficàcia del servei. En la línia de la nova cultura experimental, 
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les noves idees es validen diàriament amb una exigència baixa i els resultats i la resposta dels 
usuaris s’empren activament per polir i desenvolupar l’activitat.

7. Els serveis a persones sense llar han de respondre a les necessitats dels usuaris. Els responsables 
d’adquisicions han d’assegurar-se que són acords amb els principis de Housing First i compleixen 
amb els nivells de qualitats del model. 

2 Foment de l’autonomia del resident

Quan es treballa amb el model Housing First, l’habitatge ve regulat per la Llei d’Arrendaments 
Residencials i els serveis de suport que necessita el resident s’acorden amb independència de 
l’habitatge. L’objectiu inicial és aconseguir un habitatge per als usuaris. 

8. Amb el model Housing First, l’adjudicatari d’un habitatge signa un contracte de conformitat 
amb la Llei d’Arrendaments Residencials. Excepcionalment (a les unitats d’avaluació, per exemple) 
l’habitatge es gestiona d’una forma que s’adapti millor a les necessitats de serveis de l’usuari. 

9. Les pertorbacions veïnals i altres problemes associats a l’habitatge, com poden ser els retards 
en el pagament del lloguer, s’han de solucionar amb rapidesa. Els residents han de poder rebre 
el suport necessari per gestionar qualsevol situació. 

10. El pla de serveis es prepara amb el resident i s’actualitza de forma periòdica. Si cal, el personal 
assessora el resident sobre els serveis a la seva disposició i l’ajuda a sol·licitar els serveis bàsics o 
especials que necessiti.

11 . El servei de suport ha de ser flexible i adaptar-se a les necessitats de l’usuari, donant un tracte 
equitatiu als residents i respectant les necessitats particulars de cadascú. 

12. La permanència en l’habitatge no està supeditada a la recepció dels serveis. Els canvis en les 
necessitats de suport de l’usuari no han de tenir cap repercussió en l’habitatge, que l’usuari ha de 
conservar malgrat la interrupció del suport. 

13. El treball social afavoreix la prevenció dels riscs. La participació en les activitats es deixa 
a discreció del resident; l’única responsabilitat que té l’inquilí és la de gestionar el seu propi 
habitatge.

3 Llibertat d’elecció i influència en les decisions

El resident ha de poder influir en les decisions que l’afecten directament i expressar el seu parer. 
Els processos de comunicació han de ser clars, senzills i fiables i l’usuari ha de saber com es 
gestionen els seus comentaris i opinions. 

14. S’ha d’estimular el resident a gestionar els seus propis assumptes.

15. El resident ha de poder influir en l’elecció de l’habitatge (pot preferir una unitat amb serveis 
de suport, un pis d’habitatge disseminat amb serveis de suport, una unitat que permeti/prohibeixi 
l’ús d’alcohol o estupefaents, etc.).
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16. El resident ha de poder influir en l’elecció dels serveis/activitats que li semblen més adients 
i el seu parer s’ha de respectar. 

17. El resident ha de saber com influir en qüestions concernents al seu habitatge, la seva comunitat 
o a la implementació i desenvolupament dels serveis d’habitatge. 

4 Rehabilitació i foment de l’autonomia del resident

La rehabilitació i el foment de l’autonomia del resident s’han de dur a terme en els seus propis 
termes. El treball social associat a l’habitatge és presencial i es basa en un diàleg fructífer d’igual a 
igual. Requereix renunciar a qualsevol relació de poder innecessària, tant a nivell organitzacional 
com individual. Per afavorir la rehabilitació i l’autonomia del resident, l’empleat ha de reconèixer 
qualsevol progrés del resident, per petit que sigui.

18. Els interessos i objectius del resident s’han de ponderar amb ell, cercant noves vies de reha-
bilitació a través del diàleg.

19. Els coneixements i habilitats del resident s’han de reconèixer i encomiar cada dia. El resident 
ha de rebre comentaris positius sobre les seves activitats i assoliments quotidians. 

20. S’ha de fomentar i valorar la confiança mútua i l’esperit comunitari de tots els participants. 
Als residents se’ls ha de preguntar la seva opinió sobre el treball comú de forma periòdica. 

21 . S’ha d’animar els residents a assumir el control de les seves vides, però tots ells han de saber 
on trobar l’ajuda i el suport que necessitin. 

5 Reinserció social i comunitària

Una llar és la base sobre la qual el resident organitza la seva vida, exerceix la seva participació 
i esdevé una part integrant del seu entorn. La integració en la comunitat comença per l’interès 
per la mateixa vida. La integració també depèn de l’habilitat que tingui el resident per buscar i 
rebre ajuda. 

22. El resident ha de sentir-se a casa en la seva llar. El contracte d’arrendament i les solucions 
administratives recolzen la continuïtat i la permanència en l’habitatge. S’han de dur a terme els 
canvis que calguin, segons les necessitats del resident, que ha de rebre el suport adequat quan la 
seva situació canvia.

23. Part del suport que rep el resident ve a través de la participació als assumptes que l’incum-
beixen, dels vincles que crea amb la comunitat que el rodeja i el contacte amb les seves xarxes 
socials naturals, com ara la seva família.

24. A les unitats d’habitatge el treball de veïnatge s’efectua de forma periòdica i el resident hi juga 
un paper clau. Amb el seu treball, els residents i els treballadors han de promoure la tolerància i 
impedir l’estigmatització del seu col·lectiu als barris on viuen i arreu del país. 

25. Els actors socials involucrats no han de deixar de cercar conjunta i activament noves formes 
d’afavorir la inclusió i integració dels residents.
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L’objecte d’aquesta carta d’intencions de l’Estat i l’Ajunta-
ment de Hèlsinki és l’erradicació del sensellarisme crònic 
per mitjà d’accions conjuntes de l’Estat i els municipis. 
L’Estat ha redactat cartes d’intencions similars amb els 
ajuntaments d’Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Joensuu, 
Kuopio, Lahti, Oulu i Jyväskylä. La present carta d’in-
tencions s’adhereix al Programa Nacional per Reduir el 
Sensellarisme Crònic a Finlàndia (2012–2015) aprovat 
pel govern del primer ministre Jyrki Katainen el 15 de 
desembre de 2011. 

El programa es proposa erradicar el sensellarisme 
crònic abans de finals de 2015, reduir el risc de sensella-
risme de llarga durada fent un ús més eficient del parc 
immobiliari de lloguer social i implementar mesures 
més eficaces per prevenir el sensellarisme. Les cartes 
d’intencions redactades amb els ajuntaments estableixen 
un marc per garantir que abans de la fi del 2015 s’assignin 
a persones afectades pel sensellarisme crònic un mínim 
de 1.250 habitatges, habitatges amb suport o places en 
habitatges de protecció oficial, de conformitat amb la Llei 
de Benestar social (710/1982) i el Decret de Benestar So-
cial (607/1983). D’aquests habitatges, 750 estaran situats 
a Hèlsinki i 250 a les ciutats d’Espoo i Vantaa. L’objectiu 
és produir almenys 250 habitatges o places a unitats 
d’habitatge a les ciutats de Tampere, Turku, Joensuu, 
Kuopio, Lahti, Oulu i Jyväskylä. Les cartes d’intencions 
serviran per definir la contribució de les parts signants 
en la implementació de les mesures proposades. 

Es considera que una persona té problemes de sense-
llarisme crònic o de llarga durada quan, per motius so-
cials o de salut, ha estat o ha corregut el risc de quedar-se 
sense llar durant un període d’un any sencer, o s’ha trobat 
repetidament sense llar durant els últims tres anys. El 
col·lectiu comprèn, entre d’altres, a joves, persones amb 
trastorns de la salut mental o problemes d’alcoholisme o 
drogoaddicció i presos en règim de llibertat condicional 
o vigilada que dormen al carrer. 

La present carta d’intencions actualitza la carta d’in-
tencions prèvia (2008-2011) i entrarà en vigor tan bon 
punt obtingui el vistiplau de l’Ajuntament de Hèlsinki. 
El Ministeri de Medi Ambient promourà i coordinarà la 
implementació de les mesures proposades. Per part de 

Apèndix 2: 

Carta d’intencions conjunta de l’Estat i 
l’Ajuntament de Hèlsinki per erradicar el 
sensellarisme crònic (2012–2015)

l’Estat, la carta d’intencions haurà d’obtenir l’aprovació 
del Ministeri de Medi Ambient, el Ministeri de Sanitat i 
Afers Socials (MSAS), el Ministeri de Justícia, l’Agència 
de Sancions Penals i el Centre de Desenvolupament i 
Finançament d’Habitatges de Finlàndia (ARA). També 
haurà de comptar amb el vistiplau de l’Associació Fin-
landesa de Màquines Escurabutxaques (RAY).

La carta d’intencions romandrà en vigor fins al 31 
de desembre de 2015 i podrà ser revisada anualment. 
A partir de l’1 de gener de 2012 es permetrà rebre 
finançament per als projectes conformes al programa, 
sempre que l’Ajuntament de Hèlsinki hagi presentat les 
propostes corresponents dins del termini estipulat per 
les autoritats que atorguen el finançament. 

El punt de partida per dur a terme els projectes inclo-
sos a la carta d’intencions és la regulació de l’habitatge 
per la Llei d’Arrendaments Residencials (481/1995) i 
l’aplicació del principi de Housing First, juntament 
amb la provisió de serveis segons les necessitats de 
cada individu. L’objectiu dels serveis socials dirigits 
a les persones sense llar és proporcionar-los un tipus 
d’habitatge que es correspongui amb les seves necessitats 
de suport particulars. Els serveis associats a l’habitatge 
han d’ajustar-se a les recomanacions de qualitat dels 
serveis dirigits a persones amb trastorns mentals i 
problemes d’alcoholisme i drogoaddicció del Ministeri 
de Sanitat i Afers Socials. Per planificar i organitzar els 
serveis d’habitatge es tindrà en compte el programa 
de supervisió (2012-2014) de l’Autoritat Nacional de 
Supervisió de Salut i Benestar (Valvira) relatiu als ser-
veis d’habitatge per a usuaris amb malalties mentals i 
problemes d’alcoholisme o drogoaddicció i a l’assistència 
hospitalària per a persones amb trastorns per consum 
de drogues i medicaments. Per a la provisió d’habitatge 
dirigit a persones amb sensellarisme crònic es descarta 
l’ús d’albergs i refugis de nit, que seran reemplaçats 
per unitats d’habitatge amb serveis de suport i altres 
habitatges de protecció oficial. 

Els eixos centrals del programa són un pla més eficaç 
per a la prevenció del sensellarisme i un servei de suport 
flexible i àgil per als pisos d’habitatge disseminat amb 
serveis de suport. El Centre de Desenvolupament i 
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Finançament d’Habitatges de Finlàndia (ARA) assig-
narà subsidis per a la inversió als projectes dirigits a 
col·lectius específics aprovats pel programa. Durant els 
anys 2012–2015 s’assignaran subsidis per un total de fins 
a 15 milions d’euros anuals. 

Es donarà suport als municipis per establir un asses-
sorament en matèria d’habitatge de caràcter permanent 
i ampliar-lo injectant, a través d’ARA, fons estatals per a 
l’assessorament en  matèria d’habitatge i altres activitats 
preventives a un 20% del cost. Per atorgar el subsidi és 
obligatori que el municipi hagi adoptat els procediments 
necessaris per evitar els desnonaments així com els que 
els serveis socials hagin acordat amb els actors socials 
corresponents en cas de desnonament, i que el pla d’exe-
cució inclogui l’assessorament i el suport a l’habitatge 
necessaris. 

El Ministeri de Sanitat i Afers Socials assignarà els 
fons estatals per a la contractació de personal addicional 
que requereixi la provisió dels serveis necessaris per 
desenvolupar els projectes aprovats al programa. Per 
dur a terme els projectes amb serveis proveïts pels 
ajuntaments o subcontractats, l’Estat cobrirà fins a un 
50 per cent de les despeses de personal esmentades. 
El finançament es farà efectiu a través del Pla de 
Desenvolupament Nacional dels Serveis Sanitaris i el 
Benestar Social (programa KASTE: 2012–2015) aprovat 
pel govern. El total de fons estatals destinats al programa 
dependrà dels fons de KASTE assignats al Ministeri de 
Sanitat i Afers Socials. 

L’execució efectiva del finançament estatal requereix 
que el parlament inclogui les partides anuals corres-
ponents al pressupost de l’Estat. L’execució efectiva del 
finançament de l’Ajuntament de Hèlsinki requereix que 
la junta de l’Ajuntament inclogui les partides anuals 
corresponents al pressupost municipal. La reducció 
del sensellarisme crònic a Hèlsinki constitueix un sol 
projecte, però les decisions relatives a les subvencions 
atorgades a cada un dels seus subprojectes es prenen 
sobre la base de les sol·licituds presentades anualment 
a ARA i al MSAS. RAY atorgarà subvencions als pro-
jectes aprovats dins dels marges del seu pressupost de 
finançament anual. 

Mesures acordades

1 .  En el marc del projecte per reduir el sensellarisme 
crònic els anys 2012–2015, Hèlsinki proporcionarà un 
total de 750 llars o places a unitats d’habitatge amb 
serveis de suport. A l’apèndix consten els subprojectes 
inclosos al projecte general de l’Ajuntament de Hèlsinki  
que han presentat les sol·licituds de finançament estatal 
corresponents. 

2. La implementació del programa de reducció del sen-
sellarisme a Hèlsinki es basa en el pla general adjunt, que 
inclou l’ús del parc immobiliari de lloguer de protecció 
social per proporcionar habitatge a persones sense llar, 
les necessitats de suport i solucions en matèria d’habitat-
ge per pal·liar el sensellarisme crònic, diverses mesures 
de caràcter preventiu i un pla de desenvolupament dels 
serveis d’habitatge per a persones amb trastorns de salut 
mental i de consum d’estupefaents, així com els canvis 
estructurals que siguin necessaris. El pla general també 
preveu la prevenció del sensellarisme juvenil i la provisió 
d’habitatge i serveis de suport a persones excarcerades 
en règim de llibertat condicional o vigilada. A més, el 
pla descriu els serveis d’assessorament en matèria d’ha-
bitatge oferts a la ciutat i els procediments per prendre 
en consideració la perspectiva de l’inquilí o usuari del 
servei a l’hora de desenvolupar i posar en marxa els 
serveis dirigits a les persones sense llar. 

3. La carta d’intencions i l’assignació de fons estatals po-
den ser revisats d’acord amb el pla general (2013–2015) 
descrit anteriorment. L’Agència de Sancions Penals durà 
a terme, en col·laboració amb els ajuntaments de les ciu-
tats que participen en el programa i l’ONG encarregada 
dels serveis d’habitatge, un projecte per crear iniciatives 
locals a fi de garantir l’habitatge i el suport necessari a 
persones excarcerades en règim de llibertat condicional 
o vigilada.

Prevenció del sensellarisme

4.  Durant el període d’aplicació del programa s’assig-
naran a persones amb un historial de sensellarisme 
crònic un total de 328 habitatges del parc immobiliari 
de l’Ajuntament de Hèlsinki i d’altres proveïdors de pisos 
de lloguer sense ànim de lucre, que actuaran com a socis 
de l’Ajuntament. Això implica l’assignació anual de 50 
habitatges del parc immobiliari de l’Ajuntament i de 32 
habitatges addicionals d’organitzacions sense ànim de 
lucre a persones sense llar que siguin capaces de viure 
de forma autònoma.

5. Prevenció del sensellarisme entre la gent jove
Per tal de prevenir el sensellarisme juvenil i fomentar la 
seva inclusió, l’Ajuntament de Hèlsinki participa en un 
projecte multidisciplinari de prevenció del sensellarisme 
juvenil dirigit per l’Associació Finlandesa d’Habitatge 
Jove (NAL). El projecte contempla la provisió d’habitat-
ges per a gent jove i l’organització de serveis de caràcter 
multidisciplinari que responguin a les necessitats dels 
residents. 
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6. Assessorament en matèria d’habitatge
A Hèlsinki hi ha 15 assessors en matèria d’habitatge. S’ha 
presentat una sol·licitud de finançament a ARA per tal 
de poder contractar 8 assessors més durant el període 
d’aplicació del programa. 

Seguiment

El seguiment dels projectes inclosos a la carta d’in-
tencions es durà a terme mitjançant l’intercanvi regular 
d’informació entre l’Estat i l’Ajuntament de Hèlsinki i 
les sessions de negociació que s’organitzaran amb una 
freqüència mínima anual. 

Per portar a terme el seguiment de l’activitat s’esta-
blirà un grup de seguiment i direcció del programa per 
reduir el sensellarisme crònic, liderat per ARA i amb 
representants de totes les parts signatàries de la carta 
d’intencions. Els resultats es faran constar a l’informe 
de seguiment redactat anualment a finals de febrer, que 
inclourà un resum dels progressos del projecte general 
i els seus respectius subprojectes, de les assignacions de 
fons i els costos incorreguts, i dels projectes recentment 
iniciats i en curs. La compilació d’informació i redacció 
de l’informe correspondrà al Ministeri de Medi Ambient. 
Les ciutats incloses a les cartes d’intencions es respon-
sabilitzaran, per la seva part, d’organitzar el seguiment 
específic de cada usuari, juntament amb els proveïdors 
de serveis i de conformitat amb el model nacional de 
seguiment del programa de reducció del sensellarisme. 
El seguiment s’efectuarà per mitjà d’una entrevista inicial 
al resident en el moment de la mudança, que es repetirà 
almenys un cop l’any.

Programa per reduir el 
sensellarisme crònic. Pla 
d’acció (2012–2015)

Segon programa per reduir el 
sensellarisme crònic (2012–2015) del 
Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Hèlsinki 

1. Punts de partida del pla 
d’acció

1.1 Programa nacional per reduir el 
sensellarisme crònic (2012–2015)

El pla d’acció es basa en el Programa Nacional per Reduir 
el Sensellarisme Crònic a Finlàndia (2012–2015) aprovat 
pel govern del primer ministre Jyrki Katainen el 15 de 
desembre de 2011. El programa es proposa erradicar el 
sensellarisme crònic abans de finals de 2015, reduir el risc 
de sensellarisme de llarga durada fent un ús més eficient 
del parc immobiliari de lloguer social i implementar 
mesures més eficaces per prevenir el sensellarisme.

Es considera que una persona té problemes de sen-
sellarisme crònic o de llarga durada quan, per motius 
socials o de salut, ha estat o ha corregut el risc de 
quedar-se sense llar durant un període d’un any sencer, 
o s’ha trobat repetidament sense llar durant els últims 
tres anys. El col·lectiu comprèn, entre d’altres, a joves, a 
persones amb trastorns de la salut mental o problemes 
d’alcoholisme o drogoaddicció i a presos en règim de 
llibertat condicional o vigilada que dormen al carrer. 

El punt de partida per dur a terme els projectes inclo-
sos a la carta d’intencions és la regulació de l’habitatge 
per la Llei d’Arrendaments Residencials (481/1995) i 
l’aplicació del principi de Housing First, juntament 
amb la provisió de serveis segons les necessitats de cada 
individu. L’objectiu dels serveis socials dirigits a les 
persones sense llar és proporcionar-los un tipus d’ha-
bitatge que es correspongui amb les seves necessitats de 
suport particulars. Els serveis associats a l’habitatge han 
d’ajustar-se a les recomanacions de qualitat dels serveis 
dirigits a persones amb trastorns mentals i problemes 
d’alcoholisme i drogoaddicció del Ministeri de Sanitat i 
Afers Socials. Per planificar i organitzar els serveis d’ha-
bitatge es tindrà en compte el programa de supervisió 
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(2012-2014) de l’Autoritat Nacional de Supervisió de 
Salut i Benestar (Valvira) relatiu als serveis d’habitatge 
per a usuaris amb malalties mentals i problemes d’al-
coholisme o drogoaddicció i a l’assistència hospitalària 
per a persones amb trastorns per consum de drogues 
i medicaments. Per a la provisió d’habitatge dirigit a 
persones amb sensellarisme crònic es descarta l’ús d’al-
bergs i refugis de nit, que seran reemplaçats per unitats 
d’habitatge amb serveis de suport i altres habitatges de 
protecció oficial. 

Els eixos centrals del programa són un pla més eficaç 
per a la prevenció del sensellarisme i un servei de suport 
flexible i àgil per als pisos d’habitatge disseminat amb 
serveis de suport.

El Centre de Desenvolupament i Finançament d’Ha-
bitatges de Finlàndia (ARA) assignarà subsidis per a 
la inversió als projectes dirigits a col·lectius específics 
aprovats pel programa. Durant els anys 2012–2015 
s’assignaran subsidis per un total de fins a 15 milions 
d’euros anuals.

El Ministeri de Sanitat i Afers Socials assignarà els 
fons estatals per a la contractació de personal addicional 
que requereixi la provisió dels serveis necessaris per 
desenvolupar els projectes aprovats al programa. Per 
dur a terme els projectes amb serveis proveïts pels 
ajuntaments o subcontractats, l’Estat cobrirà fins a un 
50 per cent de les despeses de personal esmentades. 
El finançament es farà efectiu a través del Pla de 
Desenvolupament Nacional dels Serveis Sanitaris i el 
Benestar Social (programa KASTE: 2012–2015) aprovat 
pel govern. El total de fons estatals destinats al programa 
dependrà dels fons de KASTE assignats al Ministeri de 
Sanitat i Afers Socials. 

L’execució efectiva del finançament estatal requereix 
que el parlament inclogui les partides anuals correspo-
nents al pressupost de l’Estat.

La reducció del sensellarisme crònic a Hèlsinki 
constitueix un sol projecte, però les decisions rela-
tives a les subvencions atorgades a cada un dels seus 
subprojectes es prenen sobre la base de les sol·licituds 
presentades anualment a ARA i al MSAS. RAY atorgarà 
subvencions als projectes aprovats dins dels marges 
del seu pressupost de finançament anual. En el marc 
del projecte per reduir el sensellarisme crònic els anys 
2012–2015, Hèlsinki proporcionarà un total de 750 llars 
o places a unitats d’habitatge amb serveis de suport. 
Addicionalment hi haurà l’opció d’assignar a les per-
sones afectades pel sensellarisme crònic un habitatge 
de caràcter temporal. A la ciutat hi ha un total de 114 
habitatges d’aquest tipus en ús. 

En total, el pla comprèn la construcció de 422 
habitatges. Durant el període d’aplicació del programa 
s’assignaran a persones amb un historial de sensellarisme 
crònic un total de 328 habitatges del parc immobiliari de 
l’Ajuntament de Hèlsinki i d’altres proveïdors de pisos de 
lloguer sense ànim de lucre, que actuaran com a socis 
de l’Ajuntament. Això implica l’assignació anual de 50 
habitatges del parc immobiliari de l’Ajuntament i de 32 
habitatges addicionals d’organitzacions sense ànim de 
lucre a persones sense llar que siguin capaces de viure 
de forma autònoma. A l’apèndix consten els subprojectes 
inclosos al projecte general de l’Ajuntament de Hèlsinki  
que han presentat les sol·licituds de finançament estatal 
corresponents.

La implementació del programa de reducció del sen-
sellarisme a Hèlsinki es basa en el pla general adjunt, que 
inclou l’ús del parc immobiliari de lloguer de protecció 
social per proporcionar habitatge a persones sense llar, 
les necessitats de suport i solucions en matèria d’habitat-
ge per pal·liar el sensellarisme crònic, diverses mesures 
de caràcter preventiu i un pla de desenvolupament dels 
serveis d’habitatge per a persones amb trastorns de salut 
mental i de consum d’estupefaents, així com els canvis 
estructurals que siguin necessaris. El pla general també 
preveu la prevenció del sensellarisme juvenil i la provisió 
d’habitatge i serveis de suport a persones excarcerades 
en règim de llibertat condicional o vigilada. A més, el 
pla descriu els serveis d’assessorament en matèria d’ha-
bitatges oferts a la ciutat i els procediments per prendre 
en consideració la perspectiva de l’inquilí o usuari del 
servei a l’hora de desenvolupar i posar en marxa els 
serveis dirigits a les persones sense llar. 

 

1.2. Objectius i resultats del programa 
per reduir el sensellarisme crònic 
(2008–2011)

De conformitat amb la carta d’intencions, l’objectiu a 
Hèlsinki durant els anys 2008-2011 era la provisió d’un 
total de 750 habitatges o places a unitats d’habitatge amb 
serveis de suport per a persones sense llar. Segons el pla 
d’acció, s’han encarregat els següents projectes:

A la ciutat de Hèlsinki els objectius de la carta d’in-
tencions s’han assolit amb escreix, si es tenen en compte 
els habitatges proporcionats al col·lectiu destinatari, els 
habitatges de lloguer assignats a aquesta finalitat per 
part de l’Ajuntament i altres projectes inclosos al pro-
grama. Durant els anys d’implementació del programa 
s’han assignat 832 habitatges a persones en situació 
de sensellarisme crònic, resultat que excedeix en 82 
habitatges l’objectiu inicial. 

(figura, pàgina 116)
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Any Nom Nombre de places 
Col·lectiu  

destinatari
Proveïdor de servei

2008 Suutarinkoti 25 Persones sense llar amb 

trastorns de la salut 

mental

Lilinkotisäätiö

2009 Centre de serveis 

per a persones 

sense llar, unitat 

d’acollida de 

Hietaniemenkatu 

5, centre de dia

52 habitacions Homes i dones 

amb problemes 

d’alcoholisme, 

drogoaddicció o 

trastorns de la salut 

mental 

Ajuntament de Hèlsinki

Edifici de serveis 

de Roihuvuori, 

Roihuvuorentie 3

30 habitatges amb 

serveis

Persones de menys de 

85 anys que necessiten 

serveis de suport 

intensius

Ajuntament de Hèlsinki

Palveluasunnot Oy

Habitatge protegit 

amb suport de 

Roihuvuori, 

Roihuvuorentie 3

22 habitatges 

protegits  

Joves, toxicòmans en 

procés de rehabilitació 

Ajuntament de Hèlsinki

Palveluasunnot Oy

2010 – 

2011 

Auroratalo 

Helsinginkatu, 

Alppikatu 2

125 habitatges amb 

serveis

Homes i dones 

amb problemes 

d’alcoholisme, 

drogoaddicció o 

trastorns de salut 

mental, que necessiten 

serveis de suport 

regulars o intensius

Institut Diaconal de 

Hèlsinki

Pitäjänmäentie 12 111 Homes i dones 

amb problemes de 

sensellarisme crònic, 

d’alcoholisme o 

drogoaddicció, o amb 

trastorns de la salut 

mental

Exèrcit de Salvació

Rukkila 

Kartanonkaari 29

21 Persones joves que 

necessiten habitatge 

amb serveis intensius de 

suport 

Suojapirtti ry

Pessi 2, 

Mäkelänkatu 

50–52 

41 Homes i dones 

amb problemes 

d’alcoholisme, 

drogoaddicció o 

trastorns de salut mental

Fundació Finlandesa 

del Llaç Blau

Habitatges 

assignats

275 Persones que necessiten 

habitatge amb serveis 

de suport, persones 

amb problemes de 

sensellarisme crònic

Y-Foundation

ONG Kovaosaisten 

ystävät ry  

Ajuntament de Hèlsinki

Habitatges de 

lloguer assignats 

per recomanació 

del Departament 

de Serveis Socials

130 Persones amb 

problemes de 

sensellarisme crònic que 

es muden a un habitatge 

independent

Departament 

immobiliari de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Total 832
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A l’hora de crear noves unitats d’habitatge amb 
suport s’ha parat especial esment en la seva ubicació 
dins l’estructura urbana i en establir una comunicació 
oberta amb el veïnat de les unitats i les associacions 
locals. Per tal de minimitzar els potencials desavantat-
ges des del punt de vista dels veïns, el personal de les 
unitats coordina intervencions periòdiques de treball 
de veïnatge al barri. 

Implementació del programa de 
reconversió dels albergs 

El programa de reconversió dels albergs s’ha dut a 
terme dins dels terminis fixats. L’alberg de Rukkila, 
administrat per Suojapirtti ry, va ser reformat i posat en 
marxa com a unitat d’habitatge amb serveis intensius de 
suport l’any 2011. L’alberg d’Alppikatu, administrat per 
l’Exèrcit de Salvació, va deixar de funcionar el febrer de 
2011, i el de Kalevankatu, administrat per Kovaosaisten 
ystävät ry, va fer-ho el 5 de gener de 2012. Continua 
la reconversió dels albergs en unitats d’habitatge amb 
serveis de suport basades en un model d’arrendament. A 
hores d’ara només queden 144 llits en albergs i 80 llits en 
allotjaments d’emergència en ús a la ciutat de Hèlsinki. 
Pel que fa al romanent de places a albergs, s’ha planificat 
un canvi funcional per reemplaçar-les per habitatges 
amb serveis de suport. Segons el pla, l’allotjament en 
albergs a Hèlsinki es donarà per acabat durant el 2013. 

Sensellarisme juvenil

Les mesures de prevenció del sensellarisme juvenil s’han 
dut a terme en cooperació amb la Divisió d’Habitatge 
del Departament Immobiliari de l’Ajuntament de 
Hèlsinki. S’ha incrementat el nombre d’habitatges amb 
serveis de suport per als joves que surten dels programes 
de protecció de menors i se’ls han assignat noves places 
d’habitatge perquè puguin portar una vida independent 
un cop finalitzat el període de tutela estatal. A més 
d’ésser una llar per als joves, els habitatges disposen de 
serveis de suport i assessorament per afavorir la seva 
autonomia.

En el marc del programa per reduir el sensellarisme 
crònic, el Departament de Serveis Socials ha acordat 
comptar amb els serveis de suport a l’habitatge de 
l’Associació Finlandesa d’Habitatge Jove (NAL) per a 
persones joves que surtin del sistema de custòdia de 
l’Estat. D’aquesta manera s’ha aconseguit evitar que es 
quedin sense llar uns 30 joves, als que es proporciona 
el suport necessari per preservar la seva autonomia. 
D’altra banda, s’ha efectuat un canvi estructural dels 

serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència per tal 
d’oferir habitatges amb serveis de suport als usuaris, en 
lloc d’optar per la col·locació en institucions diverses.

Prestació de serveis d’habitatge

L’Ajuntament de Hèlsinki ha tingut un paper pioner en 
la prestació de serveis d’interès econòmic general (SIEG) 
de conformitat amb la legislació de la UE relativa als ser-
veis d’habitatge per a persones sense llar. En compliment 
de la decisió de la junta municipal de benestar social, la 
prestació pública de serveis s’ha encomanat a set proveï-
dors de serveis amb els quals l’Ajuntament signarà o ha 
signat contractes de prestació de serveis de llarga durada. 
La prestació de SIEG garanteix el desenvolupament a 
llarg termini d’aquests sis serveis per l’Ajuntament, a més 
d’afavorir la transparència pressupostària. 

Projecte «Un nom a la porta»

En col·laboració amb els ajuntaments d’Espoo, Vantaa 
i Tampere, i altes entitats com l’Institut Diaconal de 
Hèlsinki, Vailla vakinaista ry i Silta-valmennus ry, 
l’Ajuntament de Hèlsinki ha pres part en aquest projecte 
de desenvolupament de serveis dirigits a persones sense 
llar, parcialment finançat per Tekes (l’Agència Finlandesa 
de Finançament per a la Tecnologia i la Innovació) i 
coordinat per SOCCA (el Centre d’Excel·lència en els 
Serveis de Benestar Social de l’Àrea Metropolitana de 
Hèlsinki). El focus de desenvolupament del subprojecte 
a Hèlsinki ha estat l’habitatge d’emergència i la labor 
interprofessional a les unitats de recepció, entre altres 
coses. Els models de serveis generats al llarg del projecte 
s’han reunit al lloc web www.asuntoensin.fi.

Assessorament en matèria d’habitatge  
i resultats

L’assessorament en matèria d’habitatge va iniciar-se com 
a servei permanent el 2006 per part del Departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Hèlsinki. A les 
societats immobiliàries hi treballaven llavors cinc as-
sessors d’habitatge. Les activitats es van ampliar el 2009, 
quan el Departament de Serveis Socials va contractar set 
nous assessors i un assessor en cap i, dos anys després, 
el 2011, a tres assessors més. A Hèlsinki hi ha avui un 
assessor en cap i 14 assessors en matèria d’habitatge. A 
l’hora de desenvolupar les activitats dels assessors es va 
prestar especial atenció a les característiques i necessi-
tats particulars de les diferents àrees, que han derivat 
en models operatius regionals de funcionament molt 
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divers. Independentment del model operatiu, el treball 
d’assessorament en matèria d’habitatge ha aconseguit 
evitar molts casos de desnonament i sensellarisme i 
ha produït un estalvi significatiu per als arrendataris, 
l’administració pública i les societats immobiliàries. Al 
llarg de dos anys es van anul·lar les sentències judicials 
de 148 desnonaments i es van efectuar 3.682 plans de 
pagament. Segons l’anàlisi d’eficàcia de l’assessorament 
en matèria d’habitatge dut a terme per la Unitat d’Estu-
dis Urbans, el nombre de desnonaments es va reduir en 
un 32% a les societats immobiliàries que empraven els 
serveis d’assessors. La cancel·lació de 148 desnonaments 
va generar uns estalvis totals de més de 6 milions d’euros 
del tresor públic. 

Cooperació internacional

La implementació del programa per reduir el sen-
sellarisme crònic a Hèlsinki ha generat molt interès 
internacional. Representants dels ajuntaments de París 
i Amsterdam, entre d’altres, han vingut per estudiar en 
detall la implementació del programa. Els representants 
de l’Ajuntament de Hèlsinki també han participat a les 
avaluacions paritàries organitzades a Amsterdam i 
Göteborg pel fòrum d’intercanvi en estratègies urbanes 
HABITACT. 

2. Sensellarisme crònic a 
Hèlsinki – 2012

Gràcies a les mesures del programa, el nombre de per-
sones afectades pel sensellarisme crònic ha començat a 
reduir-se considerablement. A finals del 2011 s’estimava 
que hi havia a Hèlsinki 1.240 persones sense llar cròni-
ques, mentre que al 2008 n’hi havia 1.591. El decreixe-
ment real del sensellarisme crònic és encara més gran, 
perquè les estadístiques del 2011 inclouen a 700 persones 
que viuen amb familiars o amics, d’acord amb la nova 
definició de sensellarisme crònic, malgrat que no totes 
necessiten serveis de suport. El sensellarisme temporal 
i recurrent ha augmentat, cosa que incrementa el risc 
de sensellarisme crònic. Les causes d’aquest fenomen 
caldria buscar-les a la crisi econòmica i l’evolució del 
mercat immobiliari de lloguer, així com en l’augment 
de la immigració a l’àrea de la capital. És evident que 
per a un nombre creixent de persones sense llar l’únic 
problema és la manca de pisos amb un preu de lloguer 
assequible. Entre la gent abocada al sensellarisme crònic 
també hi ha més persones de menys de 25 anys i persones 
d’origen migratori divers.

L’últim any d’implementació de PAAVO I va produir- 
se un canvi en l’àmbit del sensellarisme i el sensellarisme 
crònic. Molts dels integrants de l’anomenat nucli dur del 
sensellarisme havien trobat un habitatge. Aproximada-
ment un 58% dels sol·licitants feia més d’un any que no 
tenien  llar (aprox. 67% el 2010). Sobre la base de les 
sol·licituds es pot estimar amb prudència que el nombre 
de persones sense llar sembla créixer. Moltes pateixen 
o han patit trastorns de drogodependència severs i a la 
majoria els beneficiaria un entorn vital que fomentés 
l’abstinència. La major part de persones sense llar es 
consideren aptes per viure a un habitatge amb serveis 
de suport normals i són molt pocs els que necessiten 
habitatges amb serveis de suport intensius.

Aviat s’enllestiran noves unitats d’habitatge per a 
persones sense llar, que ajudaran a escurçar les llargues 
llistes d’espera. El més preocupant és el creixement de 
les llistes d’espera per a pisos de petites dimensions. Els 
residents d’habitatges amb serveis de suport generals i 
específics per a toxicòmans no poden independitzar-se 
amb suficient rapidesa, cosa que allarga les cues per 
accedir a altres serveis d’habitatge. Aquesta part de la 
cadena de serveis no opera amb prou eficiència. 

Entre els grups d’usuaris de difícil col·locació desta-
quen les persones amb malalties mentals que es mostren 
refractàries al tractament i aquelles que pateixen diver-
sos tipus de trastorns de la conducta i no s’adapten bé a 
la vida comunitària. 

El més urgent segueix sent la provisió d’habitatge 
amb serveis de suport per a usuaris de mitjana edat 
amb trastorns vinculats al consum de drogues i de pisos 
disseminats amb serveis de suport de petites dimensions 
per als usuaris capaços de viure amb certa autonomia. 
També s’haurien de proporcionar més serveis de suport 
als joves de menys de 30 anys i a les dones. Segons les 
estadístiques d’ARA, el nombre de famílies sense llar 
també va en augment. Les darreres estimacions indi-
quen que a Hèlsinki hi ha actualment al voltant de 200 
famílies sense llar. 

El Departament de Serveis Socials ha iniciat un 
projecte d’avaluació de les necessitats d’habitatge de les 
famílies. S’han assignat 225.000 euros anuals dels fons 
del programa a aquest projecte.

3. Prevenció del sensellarisme 
crònic 

L’assessorament en matèria d’habitatge és una manera 
eficaç de prevenir el sensellarisme. El model desenvolu-
pat pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
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de Hèlsinki ha demostrat la seva funcionalitat i és apte 
per reproduir-se a la resta del país. El treball social en 
temes d’habitatge és responsabilitat dels professionals 
dels serveis socials i la seva execució correspon al De-
partament de Serveis Socials. És fonamental crear una 
àmplia xarxa de cooperació. L’assessorament en matèria 
d’habitatge no cobreix encara tota l’àrea metropolitana 
de Hèlsinki, però l’objectiu és ampliar l’activitat reclutant 
dos nous assessors cada any.  

4. Prevenció del  
sensellarisme juvenil

Per tal de prevenir el sensellarisme juvenil i fomentar la 
seva inclusió, l’Ajuntament de Hèlsinki participa en un 
projecte multidisciplinari dirigit per l’Associació Finlan-
desa d’Habitatge Jove (NAL). El projecte contempla la 
provisió d’habitatges per a gent jove i l’organització de 
serveis de caràcter multidisciplinari que responguin a les 
necessitats dels residents. S’ha de garantir que habitatge 
per a persones joves s’assigna efectivament a tot tipus 
de joves i no únicament als estudiants. A Hèlsinki hi ha 
molts joves que cursen estudis de formació professional 
i no tenen un habitatge permanent, ja que els ajuts fi-
nancers que reben no cobreixen l’alt cost de vida a l’àrea 
metropolitana de la capital. 

El Departament de Serveis Socials ha subcontractat 
l’Associació Finlandesa d’Habitatge Jove (NAL) per pro-
curar-se els seus serveis habitatge per a persones joves. 
El Departament de Serveis Socials treballa en estreta 
col·laboració amb les autoritats en matèria d’habitatge 
de l’Ajuntament per tal d’augmentar el nombre de pisos 
del seu parc immobiliari de lloguer. L’objectiu és que 
els joves que visquin a un habitatge amb serveis de 
suport per a joves que han sortit de la tutela de l’Estat 
puguin accedir a un pis de lloguer independent en el 
moment adequat, alliberant la seva plaça perquè la 
pugui aprofitar un altre jove més necessitat d’aquests 
serveis. S’han assignat al projecte 200.000 euros anuals 
del pressupost de l’administració social. El Departament 
de Serveis Socials té 8 pisos d’emergència per a famílies 
sense llar amb fills. Quan s’assigna un habitatge familiar 
d’emergència, un assessor social treballa amb la família 
per ajudar a resoldre la situació i trobar un habitatge 
permanent. L’habitatge d’emergència està concebut 
com una forma d’allotjament a curt termini. El servei 
no és compatible amb famílies amb nens que necessiten 
serveis de suport intensius.

5. Habitatge per a persones 
excarcerades en règim de 
llibertat condicional o vigilada

En cooperació amb els ajuntaments de les ciutats que 
participen al programa i les organitzacions encarregades 
dels serveis d’habitatge, l’Agència de Sancions Penals 
durà a terme un projecte per crear iniciatives locals amb 
la finalitat de garantir l’habitatge i el suport necessari 
a les persones que han sortit de la presó en règim de 
llibertat condicional o vigilada. Trobar habitatge per 
a persones en llibertat condicional és complicat. Els 
usuaris acostumen a contactar amb el Departament de 
Serveis Socials amb poca antelació, cosa que dificulta 
la cerca d’un habitatge adient. Quan l’usuari contacta 
d’hora amb els serveis socials, és molt difícil reservar 
un allotjament buit i disponible durant molt de temps. 

Convé que les persones que surten de la presó en 
llibertat condicional o vigilada prenguin part d’activitats 
orientades a objectius i es mantinguin abstèmies. En 
relació a l’habitatge, això sol requerir la provisió de 
serveis de suport intensius. 

La fundació Kriminaalihuollon tukisäätiö, una orga-
nització d’assistència postcarcerària sense ànim de lucre, 
està especialitzada en la gestió de serveis d’habitatge 
per a presos excarcerats sense llar. Entre altres coses, 
la fundació organitza cursos de formació en matèria 
d’habitatge, serveis de suport, d’informació, d’assesso-
rament i altres serveis de suport dirigits a persones en 
règim de llibertat condicional o vigilada. Actualment la 
fundació gestiona 32 places en pisos compartits i unitats 
d’habitatge amb serveis de suport a la ciutat de Hèlsinki. 

Durant el període d’implementació del programa 
l’Ajuntament de Hèlsinki participarà al projecte Saattaen 
vapauteen (acompanyat a la llibertat), que amb l’ajuda de 
la fundació i altres organitzacions de provisió de serveis 
similars busca garantir una via d’accés a l’habitatge per 
als ciutadans sense llar de Hèlsinki que han sortit en 
llibertat condicional o vigilada, un cop hagi finalitzat 
la seva sentència. El projecte aconsegueix nous pisos 
perquè la fundació pugui dur a terme les seves activitats 
en l’àmbit de l’habitatge i gestiona l’assessorament en 
matèria habitatge, a més dels serveis de suport que 
calguin en cada cas. 

En relació a aquest projecte l’Ajuntament de Hèlsinki 
i la fundació Kriminaalihuollon tukisäätiö redactaran 
un conveni de col·laboració per desenvolupar una via 
d’accés a l’habitatge als presos i organitzar els serveis 
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pertinents. L’objectiu és desenvolupar la capacitació i 
l’assessorament en matèria d’habitatge necessaris per 
aquest grup d’usuaris i altres formes de suport i orien-
tació. El projecte de desenvolupament es durà a terme 
entre el 2013 i el 2015.

6. Desenvolupament de serveis 
d’habitatge per pal·liar el 
sensellarisme crònic

A la ciutat de Hèlsinki, el nombre de persones que 
necessiten diversos tipus de serveis d’habitatge és 
considerablement més elevat que en altres municipis. 
Per aquesta raó, els serveis d’habitatge de la capital s’han 
organitzat de forma diferent. 

Conforme a la divisió del treball acordada a Hèlsinki, 
el Centre Sanitari s’encarrega de l’habitatge de rehabi-
litació i el Departament de Serveis Socials gestiona 
l’habitatge amb serveis de suport per als usuaris amb 
malalties mentals. Els serveis no estan dirigits exclusiva-
ment a persones sense llar, sinó que s’organitzen segons 
les necessitats de tots els usuaris amb trastorns de la salut 
mental a Hèlsinki. A la capital també hi ha un nombre 
creixent d’usuaris de menys de 65 anys amb problemes 
múltiples que necessiten serveis d’habitatge. Els usuaris 
solen patir d’algun tipus de trastorn mental, demència, 
etc. Els serveis d’habitatge per a persones de menys de 
65 anys amb problemes múltiples estan organitzats per 
atendre a qualsevol persona que els necessiti i no atenen 
únicament a persones sense llar. Des de la perspectiva de 
l’Ajuntament de Hèlsinki, és important seguir distingint 
els diferents col·lectius beneficiaris per tal de garantir 
els serveis d’habitatge als grups més marginats. L’Ajun-
tament continuarà fent servir els diferents perfils per 
adaptar els seus serveis d’habitatge dirigits a persones 
sense llar (serveis de suport, serveis de suport intensius, 
serveis comuns d’una unitat d’habitatge, serveis d’un 
habitatge disseminat amb serveis de suport o d’un 
habitatge amb servei de suport) i la cadena de serveis 
es desenvoluparà al llarg del pròxim període. El treball 
de desenvolupament es farà amb la col·laboració d’una 
xarxa que inclourà els residents, el Departament de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Hèlsinki i els proveïdors 
de serveis, amb l’objectiu de difondre bones pràctiques i 
construir un fòrum d’aprenentatge mutu. 

7. Participació dels usuaris / 
inquilins

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Hèlsinki és l’organisme públic que duu a terme la 
prestació de serveis d’habitatge per a persones amb 
sensellarisme crònic. A la descripció del servei es fa 
menció de la necessitat de cooperar amb els veïns. Les 
unitats d’habitatge han de redactar un pla de treball 
de veïnatge al barri que descrigui la cooperació amb 
els veïns i els actors socials del barri, entre altres coses. 
Els comentaris i peticions del veïnat han de rebre una 
resposta immediata. El personal ha de sortir al carrer 
a fer les rondes per evitar qualsevol trastorn causat per 
la unitat. A les unitats d’habitatge s’escolta sempre el 
parer dels usuaris i les operacions es desenvolupen amb 
la seva col·laboració. Els representants dels residents 
també participen a la xarxa de cooperació del servei 
d’habitatge. 

8. Altres projectes

Des del punt de vista del sistema de servei, el grup 
més problemàtic de persones amb problemes de sen-
sellarisme crònic són els usuaris amb l’anomenat doble 
diagnòstic, que pateixen simultàniament de salut mental 
i problemes d’alcoholisme o drogodependència. Molts 
pateixen a més diversos tipus de malalties somàtiques 
(diabetis, úlceres cròniques, epilèpsia, demència causada 
pel consum d’alcohol o drogues, etc.). La participació 
activa del servei sanitari és necessària per garantir 
l’habitatge a aquest tipus d’usuaris.  

El tractament de pacients amb doble o triple diag-
nòstic requereix competències socials de les quals els 
centres de salut no solen disposar. Com a projecte dirigit 
al sensellarisme de llarga durada, el departament sanitari 
del Centre de Salut ha proposat contractar en proves 
a dos doctors per integrar-los al grup de treball Terve 
Kotikuntoutus (rehabilitació sanitària a casa), que opera 
com a punt de contacte entre els serveis socials i els 
sanitaris; administrativament el grup de treball forma 
part del departament sanitari dels centres de salut de 
la ciutat. Els costos del projecte s’estimen en 200.000 
euros anuals.

El Departament de Serveis Socials reforçarà la coor-
dinació de l’administració social i l’habitatge contractant 
més personal per a les activitats de col·locació. Els costos 
s’estimen en 135.000 euros anuals.
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Any Nom
Nombre 

de places

Col·lectiu  

destinatari

Projecte dut a 

terme per

Cost de la 

inversió 

(M €)

Quota 

d’ARA – 

50% (M €)

Juliol de 2012 Kujan-Katti 

Ruusulankatu 10 

Hèlsinki 26 

99 Homes i dones 

que necessiten un 

habitatge amb serveis 

de suport

Fundació 

Finlandesa del 

Llaç Blau

12,6 6,3 ARA

Novembre de 

2012 

Exèrcit de 

Salvació / Unitat 

d’habitatge amb 

serveis de suport 

d’Alppikatu,

Alppikatu 25 

Hèlsinki 53 

80 Homes i dones amb 

trastorns mentals o 

de drogoaddicció que 

no arriben a trobar 

un habitatge, presos 

alliberats

Exèrcit de 

Salvació 

10,2 5,1 ARA

Total, 2012 179 22,8 M € 11,4 M €

Gener de 

2013

Vanha Viertotie 22 

Hèlsinki 35 

116  Homes que 

necessiten un 

habitatge amb serveis 

de suport

KOy Helsingin 

Palveluasunnot

6,2 3,1 ARA

Gener de 

2013

Arvid-koti/ 

Kalevankatu 19 

Hèlsinki 10 

32 Homes que 

necessiten un 

habitatge amb serveis 

de suport, presos 

alliberats, gent gran

Kovaosaisten 

ystävät ry 

6 3 ARA

Gener de 

2013

Centre de serveis 

de Siltamäki, 

nou edifici, 

Peltokyläntie 4–8 

Hèlsinki 74 

20 

habitatges 

protegits

Persones de fins a 65 

anys amb necessitat 

de serveis de suport 

intensius

KOy Helsingin 

Palveluasunnot

2,3 1,2 ARA

Abril de 2013 Haaga 

Niemikotisäätiö 

25 Homes que 

necessiten un 

habitatge amb serveis 

de suport, presos 

alliberats

Y-Foundation 4,5 2,2 AR

Desembre de 

2013

Soci en licitació / 

Rafael

50 Homes i dones sense 

llar amb necessitats 

de suport diverses

6 3 ARA

Total, 2013 243 25,0 M € 12,5 M €

Producció de 

pisos de petites 

dimensions

Nombre de places Grup destinatari Projecte dut a terme per M € M €

128 residents, 32 

residents / any

Homes i dones 

rehabilitats amb 

dificultats per trobar 

habitatge

Y-Foundation

Kovaosaisten ystävät ry 

17,4 8,7 RAY

200 residents, 50 

residents/any

Homes i dones 

rehabilitats

Parc immobiliari de 

lloguer de la ciutat

NOMBRE TOTAL D’HABITATGES DURANT EL PERÍODE 2012–2015: 750.
D’altra banda, la unitat d’habitatge de Junailijankuja opera com a unitat d’habitatge temporal 
amb 114 places. 

9. Pla del projecte 2012–2015
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REQUERIMENTS DE PERSONAL / FINANÇAMENT KASTE 2012
El pla d’implementació inclou projectes iniciats al llarg del 2012:

Unitat Període Costos de personal

Quota del Ministeri 

de Sanitat i Afers 

Socials – 50% (M €) 

Kujan-Katti 1 d’octubre – 31 

de desembre de 

2012

330.000 165.000 

Unitat d’habitatge 

de Junailijankuja 

(unitat d’habitatge 

temporal en 

substitució de 

la unitat de 

Kalevakatu)

1 de gener – 31 de 

desembre de 2012

1.697.250 848.625 

Unitat d’habitatge 

d’Alppikatu

1 de novembre – 

31 de desembre 

de 2012

97.151 48.576 

Prestacions per 

a l’habitatge 

(famílies)

1 de gener – 31 de 

desembre de 2012

225.000 112.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Assignació i 

coordinació 

d’habitatges

1 de gener – 31 de 

desembre de 2012

135.000 67.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Departament 

sanitari / doctors

1 de gener – 31 de 

desembre de 2012

200.000 100.000 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Total 2.684.401 M € 1.342.200 M €

Any 2012: un cost total de 2.684.401 euros, dels quals el Ministeri de Sanitat i Afers  
Socials cobreix 1.342.200 euros.
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Unitat Període Costos de personal

Quota del Ministeri 

de Sanitat i Afers 

Socials – 50% (M €) 

Kujan-Katti 1 d’octubre – 31 de 

desembre de 2013

1.270.000 635.000

Unitat d’habitatge 

de Junailijankuja 

(unitat d’habitatge 

temporal en 

substitució de la 

de Kalevakatu)

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

1.697.250 848.625

Unitat d’habitatge 

d’Alppikatu

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

582.906 291.453 

Prestacions per 

a l’habitatge 

(famílies)

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

225.000 112.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Assignació i 

coordinació 

d’habitatges

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

135.000 67.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Departament 

sanitari / doctors

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

200.000 100.000 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Total 4.110.156 M€ 2.055.078 M€

2013 
El pla d’implementació inclou projectes iniciats al llarg del 2012:
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El pla d’implementació inclou projectes iniciats al llarg del 2013:

Unitat Període Costos de personal

Quota del Ministeri  

de Sanitat i Afers  

Socials – 50% (M €)

Kalevankatu /

Arvid 

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

510.070 255.035

Vanha 

Viertotie 22

1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

360.000 180.000

Centre de 

serveis de 

Siltamäki, nou 

immoble

1 de novembre – 31 

de desembre de 2013

277.574 138.787 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Haaga 1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

252.000 126.000

Rafael 1 de gener – 31 de 

desembre de 2013

83.000 41.500

Total 1.482.644 M € 741.322 M €

Any 2013: un cost total de 5.592.800 euros, dels quals el Ministeri de Sanitat i Afers 
Socials cobreix 2.696.400 euros.
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2014 
El pla d’implementació inclou projectes iniciats al llarg del 2012 i el 2013:

Unitat Període Costos de personal

Quota del Ministeri  

de Sanitat i Afers  

Socials – 50% (M €)

Kujan-Katti 1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

1.270.000 635.000 

Unitat 

d’habitatge de 

Junailijankuja 

1 de novembre – 

31 de desembre 

de 2014

1.697.250 848.625 

Kalevankatu /

Arvid 

1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

510.070 255.035 

Unitat 

d’habitatge 1 

d’Alppikatu 

1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

582.906 291.453 

Haaga 1 1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

336.000 168.000

Prestacions per 

a l’habitatge 

(famílies)

1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

225.000 112.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Assignació i 

coordinació 

d’habitatges

1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

135.000 67.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Departament 

sanitari / 

doctors

1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

200.000 100.000 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Vanha Viertotie 

22 1

1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

360.000 180.000

Centre de 

serveis de 

Siltamäki, nou 

immoble

1 de novembre – 

31 de desembre 

de 2014

277.574 138.787 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Rafael 1 de gener – 31 de 

desembre de 2014

622.500 311.250

Total 6.216.300 M € 3.108.150 M € 

Any 2014: un cost total de 6.216.300 euros, dels quals el  
Ministeri de Sanitat i Afers Socials cobreix 3.108.150 euros.
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2015 
El pla d’implementació inclou projectes iniciats al llarg dels anys 2012–2014: 

Any 2015: un cost total de 6.216.300 euros, dels quals el Ministeri de Sanitat i  
Afers Socials cobreix 3.108.150 euros.

Unitat Període Costos de personal

Quota del Ministeri  

de Sanitat i Afers  

Socials – 50% (M €) 

Kujan-Katti 1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

1.270.000 635.000 

Unitat 

d’habitatge de 

Junailijankuja 

1 de novembre – 

31 de desembre 

de 2015

1.697.250 848.625 

Kalevankatu /

Arvid 

1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

510.070 255.035 

Unitat 

d’habitatge 1 

d’Alppikatu 

1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

582.906 291.453 

Haaga 1 1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

336.000 168.000

Prestacions per 

a l’habitatge 

(famílies)

1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

225.000 112.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Assignació i 

coordinació 

d’habitatges

1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

135.000 67.500 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Departament 

sanitari / 

doctors

1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

200.000 100.000 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Vanha Viertotie 

22 1

1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

360.000 180.000

Centre de 

serveis de 

Siltamäki, nou 

immoble

1 de novembre – 

31 de desembre 

de 2015

277.574 138.787 Projecte de 

l’Ajuntament de 

Hèlsinki

Rafael 1 de gener – 31 de 

desembre de 2015

622.500 311.250

Total 6.216.300 M € 3.108.150 M €
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Unitat Projecte Empleats
Costos de 

personal (€)
ARA 20% ( M €)

2012 Serveis 

d’assessorament en 

matèria d’habitatge

2 nous Ajuntament 

de Hèlsinki

72.562 14.512

2013 Serveis 

d’assessorament en 

matèria d’habitatge

2 nous Ajuntament 

de Hèlsinki

145.124 29.025

2014 Serveis 

d’assessorament en 

matèria d’habitatge

2 nous Ajuntament 

de Hèlsinki

217.686 43.537

2015 Serveis 

d’assessorament en 

matèria d’habitatge

2 nous Ajuntament 

de Hèlsinki

290.248 58.050

Total 725.620 M € 145.124 M €

10. Direcció i seguiment del 
programa

El seguiment dels projectes inclosos a la carta d’inten-
cions es durà a terme mitjançant l’intercanvi regular 
d’informació entre l’Estat i l’Ajuntament de Hèlsinki i 
les sessions de negociació que s’organitzaran amb una 
freqüència mínima anual. Per portar a terme el segui-
ment de l’activitat s’establirà un grup de seguiment i 
direcció del programa per reduir el sensellarisme crònic, 
liderat per ARA i amb representants de totes les parts 
signatàries de la carta d’intencions.

Els resultats es faran constar a l’informe de seguiment 
redactat anualment a finals de febrer, que inclourà un 
resum dels progressos del projecte general i els seus 
respectius subprojectes, de les assignacions de fons i els 

costos incorreguts, i dels projectes recentment iniciats 
i en curs. La compilació d’informació i redacció de 
l’informe correspondran al Ministeri de Medi Ambient.

Per la seva part, l’Ajuntament de Hèlsinki s’encarre-
garà d’organitzar el seguiment específic de cada usuari, 
juntament amb els proveïdors de serveis i de conformitat 
amb el model nacional de seguiment del programa de 
reducció del sensellarisme. El seguiment s’efectuarà per 
mitjà d’una entrevista inicial al resident en el moment 
de la mudança, que es repetirà almenys un cop l’any.

REQUERIMENTS DE PERSONAL ADICIONAL /  
FINANÇAMENT PER ALS SUBURBIS






