
l’habitatge i l’estabilitat emocional i econòmica de qui ho 
ha perdut tot i ha de reconstruir la seva llar. 

Experiències
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Finlàndia és l’únic país d’Europa on el nombre de persones 
sense llar està decreixent. Aquest fet es produeix pel 
sòlid desenvolupament de polítiques a la recerca de noves 
mesures per reduir i prevenir situacions de sensellarisme. 
La unió d’esforços ha estat el punt clau del procés. Un soci 
actiu en aquesta cooperació durant més de 30 anys ha 
estat la Y-Foundation.1

Polítiques per fer front al sensellarisme
A finals de l’any 2015, a Finlàndia hi havia 6.785 persones 
i 424 famílies en situació  de risc de quedar-se sense llar. 
Aquestes xifres coincideixen amb la decreixent tendència 
que cada any recullen les autoritats locals, en referència 
a la situació de les persones sense llar.2 Més del 80 % 
d’aquestes persones són gent que viu amb la família o 
els amics, no només persones que dormen al carrer o en 
albergs.

Fa trenta anys, la situació era pitjor: el nombre de persones 
sense llar era de quasi 20.000. Només a Hèlsinki, milers de 
persones vivien en equipaments per falta d’un habitatge 
adequat i gairebé 2.000 persones s’allotjaven en albergs 
nocturns. Les persones sense llar també ocupaven sovint 
habitatges en condicions pèssimes que altres havien 
abandonat. 

Des de llavors, la reducció del sensellarisme ha estat 
una constant en els programes del govern finlandès. Al 
llarg dels anys, les mesures han variat i s’ha progressat. 
Tanmateix, no tothom ha trobat una solució permanent 
adequada per al seu habitatge i les seves necessitats 

  1. http://www.ysaatio.fi/in-english/ 
  2. http://www.ara.fi/en-US
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Luterana, la Creu Roja Finlandesa, l’Associació de Salut 
Mental Finlandesa, l’Associació de les Autoritats Locals 
i Regionals de Finlàndia, la Confederació d’Empreses 
de Construcció RT de Finlàndia i la Unió de Construcció 
de Finlàndia) que incloïen les cinc ciutats més grans de 
Finlàndia (Hèlsinki, Espoo, Vantaa, Tampere i Turku). 
Encara avui aquests organismes tenen representació a la 
junta directiva de la Fundació.

L’objectiu de la Y-Foundation és posar fi al problema de les 
persones sense llar a Finlàndia. Segons els seus estatuts, 
és una obligació contribuir al benestar social i de salut 
mitjançant una oferta de lloguers d’habitatge assequibles 
i de bona qualitat, tot respectant la dignitat humana, per 
a les persones que tenen dificultats per trobar allotjament 
al mercat de l’habitatge no social. El finançament de 
l’habitatge s’ha de planificar de manera que els lloguers 
coincideixin amb la solvència dels arrendataris. Els 
ingressos dels lloguers i altres fons s’utilitzen per 
incrementar les existències d’habitatges. Com a proveïdor 
sense ànim de lucre d’habitatge, la Fundació té dret a 
prestacions i subvencions per a la construcció.

Al llarg dels anys 80, els requeriments han anat canviant 
i han sorgit nous col·lectius amb necessitat d’habitatge. 
A principis dels 90, la Fundació va començar a comprar 
habitatge per als refugiats que arribaven a Finlàndia. Es 
van construir diversos béns immobles per millorar les 
condicions de vida de les persones que tenien problemes 
de salut mental. Des de l’any 2008, la Fundació ofereix 
habitatges individuals i de grup per al Programa Nacional 

assistencials. Moltes persones han acabat al carrer o s’han 
allotjat en albergs durant llargs períodes. Aquesta és la raó 
per la qual l’any 2008 es va adoptar un nou plantejament. 
Els habitatges i serveis a llarg termini per a la gent sense 
llar es van començar a formular a partir del principi de 
Housing First. Això significava construir nous habitatges, 
renovar els albergs completament i crear nous serveis.3

Per què Y?
Un dels principals impulsors en la promoció d’aquesta nova 
política, basada en Housing First, fou la Y-Foundation. 
Aquesta entitat  ja comptava amb una llarga experiència 
en la provisió d’habitatge normal per a les persones sense 
llar i en el desenvolupament de serveis per a l’habitatge 
subvencionat. La Fundació també comptava amb una xarxa 
extensa d’entitats associades i proveïdors de serveis en 
diferents ciutats.
 
A la dècada dels 80 es van planificar les mesures per fer 
front a la situació de les persones sense llar, hi havia una 
gran escassetat de pisos de lloguer per a aquest col·lectiu. 
Comprar habitatges al mercat privat es considerava com 
una manera ràpida d’aconseguir més habitatges per a les 
persones sense llar. És per aquest motiu que es va crear la 
Fundació l’any 1985, i la seva tasca principal durant molts 
anys va ser la compra d›habitatge. La lletra “Y” que forma 
part del nom Y-Foundation ve de la paraula finlandesa 
“yksinäinen” (solitari), que representa el propòsit inicial  
e proporcionar petits pisos de lloguer per a persones  
sense llar.

Els membres fundadors eren una gran varietat 
d’organitzacions benèfiques (l’Església Evangèlica 3. http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland  
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per a la Reducció de la Situació de les Persones Sense Llar 
a Llarg Termini. També s’han construït diversos tipus 
d’habitatge mixt. L’habitatge comunitari assistencial amb 
serveis in situ pot, per exemple, formar part del lloguer dels 
béns immobles. 
 
La política inicial va ser la de llogar pisos en règim 
de relloguer amb la cooperació d’autoritats locals, 
parròquies i ONG. La Fundació aconseguia habitatges; 
els socis locals seleccionaven els llogaters i organitzaven 
els serveis d’ajuda, quan era necessari. Actualment, la 
Fundació també lloga pisos directament a les persones 
sense llar. Els llogaters se seleccionen conjuntament amb 
les organitzacions i s’ofereix ajuda als sol·licitants amb 
necessitats especials. 

Actualment, la Fundació també ofereix habitatges de 
lloguer de mercat a través de la seva filial per a tots aquells 
que ho sol·licitin.4 Cada cop més persones es troben en risc 
de patir situacions de sensellarisme, especialment a l’Àrea 
Metropolitana de Helsinki, on és difícil trobar habitatge 
assequible. Llogar pisos als propietaris privats per després 
arrendar-los a les persones sense llar, aquesta és la nova 
forma de procedir des del 2016. La disponibilitat de lloguer 
d’habitatge assequible és, però, el punt clau per fer front i 
prevenir la situació de les persones sense llar.

L’habitatge de la Y-Foundation 
Les existències d’habitatge de la Y-Foundation són de més 
de 16.400 pisos. Uns 5.300 pisos són d’habitatge individual 
i s’han comprat al mercat privat, mentre que gairebé 10.000 
pisos són d’habitatge de lloguer social normal. La resta són 
habitatges subvencionats per a llogaters amb necessitats 

especials. Es tracta, per exemple, cases per a les persones 
sense llar a llarg termini, serveis d’habitatge per a la gent 
gran i habitatge assistencial per a les persones que es 
recuperen de problemes psiquiàtrics.

Les característiques principals dels habitatges de la 
Y-Foundation són: 

• Solucions segons les necessitats
• Habitatges assequibles
• Bona qualitat
• Propietat segura
• Ubicació cèntrica 
• Xarxes d’ajuda 
 
La qualitat és el factor més important en la construcció 
i la compra d’habitatge. La Fundació ofereix habitatge 
comú, no refugis o solucions temporals. No importa si 
l’allotjament és individual o compartit,  la qualitat és la 
mateixa i el pis permet tenir una vida independent. En 
l’habitatge col·lectiu, les comunitats compten sempre 
amb equipaments per a les activitats conjuntes (un 
menjador, una cuina i una sala de treball) encara que els 
llogaters tinguin els espais propis completament equipats. 
Les condicions es basen en un contracte d’arrendament 
estàndard.

A l’hora de construir, una de les característiques clau és la 
ubicació cèntrica. En concret, els llogaters amb necessitats 
especials es beneficien dels serveis de la comunitat; resulta 
també important que els serveis siguin de fàcil accés. 

4. https://m2kodit.fi/ 
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Això fa que les persones estiguin motivades per assumir 
responsabilitats i també fa que el treball sigui molt més 
efectiu. Els pisos particulars de les empreses d’habitatge 
privat ajuden a afrontar la segregació. Oferir habitatge 
social gràcies a les existències d’habitatge privat dóna a les 
persones sense llar l’oportunitat de tenir una casa de bona 
qualitat en un barri tranquil. 

Creació d’aliances
La Y-Foundation complementa el mercat d’habitatge amb 
una oferta d’habitatge adaptada a la demanda local. Els 
socis principals de la Fundació són les autoritats locals, 
ja que són qui defineix els objectius específics de la ciutat 
per a la cooperació. Els socis avaluen les necessitats; 
les opcions adequades d’habitatge es planifiquen 
conjuntament. Quan és necessari, les ciutats també ajuden 
a ordenar els espais amb edificis. Això és fonamental per 
poder mantenir els lloguers a un preu assequible.

La Fundació s’encarrega de la gestió de la propietat i els 
socis locals milloren els serveis d’ajuda. La cooperació 
es fonamenta en un contracte, que defineix els papers i 
les responsabilitats de cada part implicada. La Fundació, 
com a organització independent, també ha estat capaç 
de col·laborar amb el treball social de les esglésies i de 
diverses ONG, donant suport als seus grups destinataris. 
La possibilitat de millorar l’habitatge a través de la 
Y-Foundation ha permès que diverses organitzacions 
puguin crear serveis que responguin a les necessitats dels 
sol·licitants.

Actualment, la Fundació coopera amb més de cent 
associacions de tot el país. Això vol dir que hi ha molt 

treball en xarxa per fer. L’esforç val la pena: unir esforços 
per fer front a la situació de les persones sense llar és 
molt més efectiu que els projectes independents. La xarxa 
extensa ha beneficiat el treball de la Fundació. Ha estat 
fàcil trobar socis per a nous projectes i la divulgació dels 
resultats també ha estat eficient.

Finançament
Les dues principals fonts de finançament de les 
activitats bàsiques són la RAY, (Associació de Màquines 
Escurabutxaques de Finlàndia5), i l’ARA, (Agència de 
Finançament de l’Habitatge i Centre de Desenvolupament 
de Finlàndia6). El finançament de la RAY cobreix el 50 % 
dels costos de l’habitatge individual. La RAY i l’ARA també 
financen l’habitatge assitencial i assessoren, la qual cosa 
permet un treball en xarxa eficaç amb els socis locals i els 
proveïdors de serveis per prevenir una situació recurrent 
de les persones sense llar. L’ARA concedeix préstecs amb 
interessos i subsidis per a la construcció i la renovació de 
l’habitatge social. La inversió en subsidis per als grups amb 
necessitats especials pot arribar a un màxim del 50 % dels 
costos d’inversió aprovats. 

La Y-Foundation també utilitza préstecs dels bancs i 
d’altres institucions financeres. El retorn econòmic del 
lloguer residencial s’utilitza per cobrir els costos de gestió 
de l’organització, les despeses de capital i els costos de 
gestió de l’habitatge. Els guanys s’utilitzen per cobrir les 
devolucions dels préstecs i l’import restant s’inverteix en 
nous pisos per als grups amb necessitats especials.

5. http://www2.ray.fi/en 
6. http://www.ara.fi/en-US 
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calefacció i de ventilació per millorar-la.  Una característica 
essencial de la sostenibilitat mediambiental és la ubicació. 
Una ubicació central i unes bones connexions de transport 
públic redueixen el transport privat. El transport públic 
permet la utilització dels diners en construcció i redueix la 
necessitat d’espais d’aparcament cars.

Fomentar el benestar i la inclusió
Un habitatge permanent i una tinença segura són 
fonamentals per al benestar. Al llarg dels anys ens 
hem convençut que és possible fer front fins i tot als 
problemes més greus i les situacions difícils de la vida 
en circumstàncies segures.  Cal ser realista: no tothom 
pot superar els obstacles que presenten els serveis 
d’allotjament segons el model de serveis orientat a 
l’habitatge, algunes persones necessiten ajuda de forma 
regular. No existeix un model d’habitatge apropiat, la 
solució ha de basar-se en les necessitats de les persones. 

Un habitatge digne també beneficia l’estat de la salut. El 
tractament o la rehabilitació són molt més efectius en 
unes condicions de vida dignes. Una casa segura ens dóna 
l’oportunitat de focalitzar-nos en altres aspectes de la vida 
i formar part de la societat a través d’una comunitat és una 
manera efectiva de promoure la bona salut. La inversió en 
habitatge assistit és també rendible. 
Les avaluacions del model Housing First –pel que fa als 
serveis i els equipaments residencials– han demostrat que 
una atenció i un habitatge adequat redueixen l’elevat cost 
dels serveis d’urgència. 

Les actituds i les pors de la comunitat de l’entorn han 
desafiat de forma continuada el treball de la Y-Foundation. 

Personal
La Y-Foundation treballa a nivell nacional i té habitatges 
en 56 ciutats i municipis diferents. La nostra seu central 
es troba a Hèlsinki, i disposem d’oficines regionals a 
sis ciutats. La nostra plantilla de 116 treballadors té 
una experiència professional diversa. Els departaments 
principals són: atenció al client i servei de lloguer, 
construcció i renovació, gestió immobiliària i manteniment, 
finançament i administració. També tenim unitats per 
al treball de desenvolupament, serveis d’habitatge i 
comunicació. Recentment hem iniciat un projecte pilot per 
prevenir el sensellarisme.

Habitatge sostenible
Els objectius a l’hora de proveir habitatge són la bona 
qualitat i la longevitat. Les regulacions nacionals de 
construcció del Ministeri del Medi Ambient són: regular les 
activitats de construcció i promoure una major eficiència 
energètica i l’ús de fonts d’energies renovables. Aquests 
són objectius importants si tenim en compte les condicions 
climatològiques de Finlàndia. L’ARA avalua els plans de 
construcció abans de concedir finançament, amb l’objectiu 
de garantir qualitat en l’habitatge social. Això vol dir, 
entre altres coses, un bon aïllament, una bona ventilació i 
finestres de triple vidre. La Fundació utilitza materials de 
bona qualitat i electrodomèstics fiables; a més, els pisos 
estan correctament equipats. 

Una gestió professional de la propietat i un bon 
manteniment són importants per allargar la vida de les 
construccions. Les renovacions necessàries s’han de fer 
puntualment. L’eficiència energètica està supervisada 
i es duen a terme inspeccions tècniques dels equips de 
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Alguns projectes de construcció s’han endarrerit a causa de 
les reclamacions del veïnat. Al final, però, s’han completat 
tots els projectes. Aquestes queixes són origen sobretot 
dels prejudicis que es tenen envers les persones amb 
problemes de salut mental. Actualment, és fàcil fer front a 
aquest tipus de pressió, ja que tenim alguns bons exemples 
per mostrar als més crítics. Cal destacar el fet que, malgrat 
la resistència, totes aquestes queixes s’han acabat a partir 
del moment que els llogaters s’han incorporat al barri. 

La comunicació franca amb el veïnat és fonamental per 
superar les pors. Sí, està bé ser conscient dels riscs que 
comporta allotjar persones amb trastorns. Fer costat de 
forma apropiada i respondre als comentaris del veïnat és 
important. També els nous mètodes de treball, com ara el 
treball específic amb el veïnat, preparen el terreny per a un 
bon enteniment i una millor convivència. 

En el programa nacional del sensellarisme a llarg termini, 
s’ha promocionat la participació d’aquelles persones que 
han experimentat la vivència d’estar sense llar. Els «experts 
per experiència» han ajudat a formar treballadors de 
suport durant els actes organitzats per la Y-Foundation. 
S’han desenvolupat noves formes de treball comunitari, 
ajuda entre iguals i treballs de baixa responsabilitat. La 
Fundació també promou la inclusió mitjançant un projecte 
d’ocupació iniciat l’any 2015. Això ofereix oportunitats 
d’ocupació als llogaters. El projecte està relacionat amb 
un altre de desenvolupament en curs, la creació d’un nou 
concepte de lloguer assequible d’habitatge social. Per a 
nosaltres, la inclusió significa que utilitzem de la millor 
manera els recursos humans. D’aquesta manera, també 
estem construint camins per a l’esperança.

Aquesta breu descripció de les iniciatives de la 
Y-Foundation dóna una idea del nostre treball. Segur que hi 
ha certs aspectes que necessiten una anàlisi més profunda i 
una descripció més detallada d’aquest model de treball. Em 
centraré en tres qüestions: el nostre paper en els programes 
nacionals, la importància d’un habitatge social assequible i 
la nostra manera d’entendre el programa Primer la Llar i el 
principi de normalització.

La Y-Foundation i el programa per a posar fi al 
sensellarisme a llarg termini
La Y-Foundation s’ha involucrat de forma activa en 
l’aplicació dels programes per reduir el sensellarisme. El rol 
de la Y-Foundation és cada vegada més rellevant pel que fa 
al Programa Nacional per a la Reducció del Sensellarisme 
a Llarg Termini, que es va iniciar l’any 2008. Com que el 
programa està basat en el principi de Housing First era 
evident que el paper de la Y-Foundation fos comprar pisos 
individuals. Amb el finançament del 50 % de la RAY, la 
Y-Foundation compra cada any 100 pisos del mercat privat, 
sobretot a les grans ciutats. També hem continuat aquesta 
activitat durant el període d’aquest últim programa. L’única 
diferència ha estat que des de l’any 2008 tots els pisos que 
s’han adquirit recentment a l’Àrea Metropolitana d’Hèlsinki 
s’han destinat a les persones sense llar a llarg termini.

La Y-Foundation ha format part del procés de convertir 
els albergs i els refugis en habitatges assistencials. La 
Fundació s’ha encarregat de la construcció de quatre 
centres residencials subvencionats. Un era un alberg que 
va ser convertit en pisos independents moderns, els altres 
tres eren noves construccions per a persones sense llar a 
llarg termini que solien viure en refugis i albergs. Aquests 
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habitatges amb suport assistencial tenen personal in situ 
per assessorar els llogaters. Els serveis els ofereixen les 
ONG i els municipis.

Per a nosaltres, el debat sobre habitatges individuals 
o blocs d’habitatges comunitaris, ha estat una mica 
irrellevant, pel fet que l’habitatge individual ha estat 
durant molt de temps el model prevalent a Finlàndia.  La 
necessitat d’habitatges subvencionats és evident des que 
es va planificar la renovació dels refugis i albergs. Des del 
nostre punt de vista, els refugis i albergs eren un element 
essencial del model de serveis orientats a l’habitatge. Si 
volíem fer un canvi de paradigma cap a Housing First, 
el paper dels albergs s’havia de tornar a considerar. Les 
nostres experiències van demostrar que els albergs com a 
solució temporal ajudaven a mantenir una certa cultura 
del sensellarisme. No proporcionaven cap privadesa i 
les possibilitats de recuperació i assistència eren molt 
limitades.

Quan es van avaluar les necessitats d’assistència de les 
persones sense llar a llarg termini que vivien en albergs, va 
ser obvi que existia un grup de persones que necessitava 
una assistència i uns serveis més intensius, per exemple 
pensions alimentàries, que es podien oferir en els 
habitatges individuals. Les experiències fins al moment dels 
habitatges subvencionats demostren que hi ha la necessitat 
d’aquest tipus d’alternativa en el sistema de serveis a les 
persones sense llar. Indubtablement, la majoria d’aquestes 
persones prefereixen habitatges individuals independents, 
però hi ha un grup del col·lectiu a llarg termini, per als 
quals l’habitatge individual comporta el risc de soledat 
i marginació social. Els habitatges assistencials són una 

alternativa per a aquells que prefereixen un habitatge més 
col·lectiu i que necessiten més serveis, si això els ofereix 
privadesa en el seu propi pis independent.

L’equip de la Y-Foundation, ha encapçalat el projecte 
nacional de desenvolupament que va donar suport a 
l’aplicació del programa nacional.7 Aquest projecte ha 
organitzat accions formatives, xarxes de treball i ha 
desenvolupat eines per a l’avaluació. El projecte ha creat 
una estructura nacional per millorar els serveis d’atenció 
a les persones sense llar i ha comptat amb centenars de 
professionals per formar part del projecte. També ha reunit 
professionals de les ONG i de les administracions, que 
finalment han tingut una gran importància a l’hora de 
posar en pràctica el projecte en l’àmbit local.

La importància d’un habitatge assequible 
El parc d’habitatges a Finlàndia està format  per: un 70% 
d’habitatge de propietat, un 15% que correspon al lloguer 
privat de pisos i un 15% correspon a l’habitatge social. 
El percentatge d’habitatge social és més baix comparat 
amb alguns països europeus, però la seva importància és 
especialment gran a l’Àrea Metropolitana d’Hèlsinki, on 
l’habitatge social és l’única opció d’habitatge assequible 
en un mercat on els lloguers han anat augmentant 
ràpidament. Empreses immobiliàries sense ànim de lucre 
proporcionen l’habitatge social.

Les polítiques d’habitatge social per a persones sense llar 
són importants a diferents nivells.

7. http://www.housingfirst.fi/en/housing_first 
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La millor mesura de prevenció és comptar amb existències 
suficients d’habitatge social assequible; en aquest sentit, 
l’habitatge social és una de les vies principals per sortir 
de la situació de sensellarisme. Per aquests motius, l’any 
2014 la Y-Foundation va entrar en una nova estratègia 
i va decidir esforçar-se per augmentar les existències 
d’habitatge social mitjançant la construcció de nous blocs 
d’habitatge i la compra a través d’altres proveïdors.

A principis de l’any 2016, la Y-Foundation va comprar 8.631 
habitatges socials, de 28 ciutats diferents, a una cooperativa 
nacional d’habitatges. Les existències en habitatge fan de 
la Y-Foundation un dels proveïdors més grans d’habitatge 
social de l’àmbit nacional i el 4t arrendador més gran 
del país. Aquestes existències d’habitatge social ens 
ofereixen noves alternatives per pal·liar les situacions de 
sensellarisme. També ens ofereix unes grans possibilitats 
per a utilitzar el potencial humà dels nostres 16.000 
llogaters. Ara estem treballant intensament amb el comitè 
d’experts Demos Helsinki per crear un concepte propi 
d’habitatge social. L’objectiu és trobar noves formes 
d’enfortir i de reinserir socialment els nostres llogaters; per 
exemple, amb la creació de noves oportunitats de treball 
per a aquestes persones.

Housing First i el principi de normalitat 
Alguns principis clau de Housing First, són fàcilment 
identificables en les intervencions de la Y-Foundation: la 
separació entre l’habitatge i els serveis, l’assistència i el 
suport basat en les necessitats individuals, pis i contracte 
d’arrendament propis i respecte a les persones usuàries. Per 
a nosaltres, el principi de normalitat és molt important i en 
la seva actualització es poden trobar algunes desviacions 

conscients del plantejament inicial del model Primer la 
Llar.

Defensem que la inserció social de les persones que han 
experimentat situacions de sensellarisme es potencia 
millor si els tractem com a qualsevol altra persona, amb 
obligacions i drets. Això significa que l’habitatge haurà de 
ser lliurat en espais cèntrics en els quals també hi visquin 
altres persones, amb uns contractes d’arrendament no 
social. Per a nosaltres, però, això també significa que tots 
els llogaters paguin el seu propi lloguer, com tothom, 
mitjançant els seus propis ingressos o mitjançant les 
prestacions a les quals tinguin dret. Així, per exemple, no 
paguen el 30 % dels seus ingressos a l’organització que 
proporciona els serveis. Per a nosaltres, aquest és un punt 
essencial de la inclusió social i a més fa que els llogaters 
depenguin menys de les organitzacions que proporcionen 
serveis. 

El model nòrdic de benestar es basa en el principi 
d’universalisme; per exemple, els serveis socials i sanitaris 
públics estan disponibles per a tothom. A l’hora de posar 
en pràctica el model Primer la Llar, se suposa que els 
sol·licitants utilitzaran els seus drets civils per als serveis, 
i és per aquest motiu que hi ha una necessitat menor 
d’equips professionals de tipus assistencial o d’altres 
serveis alternatius especialment dissenyats per a les 
persones usuàries de Housing First. En el model Primer 
la Llar finlandès, el paper d’un treballador social és més 
semblant al d’un coordinador o  assessor personal. Tot 
això coincideix amb l’acord del principi de normalitat i 
els aspectes que poden millorar la inserció social de les 
persones que han viscut en situació d’estar sense llar.
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Junts podem fer més 
En els últims anys hi ha hagut un interès creixent pel 
treball de la Y-Foundation, amb la presència de diversos 
grups i visites d’estudiants procedents de fora d’Europa. 
El nostre treball engloba els principis finlandesos per fer 
front al sensellarisme, i penso que aquests principis, posats 
en pràctica, és el més valuós que podem oferir als nostres 
visitants. Estem agraïts per l’interès que genera el nostre 
treball i també pels reconeixements internacionals. Hem 
rebut el Premi Mundial de l’Habitatge (2014) i el Premi 
Europeu de la Societat Civil (2015). Aquests reconeixements 
ens han donat confiança per saber que estem en el camí 
correcte, i ens han encoratjat per establir fites més 
ambicioses en el nostre treball.

La cooperació internacional i l’intercanvi d’experiències 
són requisits essencials per a la nostra feina. La 
Y-Foundation és un membre actiu de la FEANTSA, que per 
a nosaltres és la plataforma clau europea en cooperació 
internacional, també de cara al futur.8 Però volem ser 
encara més actius, també en l’àmbit europeu. La Guia 
Europea de Primer la Llar, presentada recentment per la 
FEANTSA, ofereix força noves oportunitats per a fer front 
a la situació de les persones sense llar.9 La percepció del 
model Primer la Llar s’ha situat a un altre nivell.

Per a la Y-Foundation és important consolidar la cooperació 
Europea per posar fi a la situació de les persones sense llar 
i, encara més, implementar la filosofia del model Primer la 
Llar. Per aquest motiu, hem elaborat conjuntament amb la 
FEANTSA (European Federation of National Organisations 
working with the Homeless) la idea d’una plataforma 
a Europa del model Primer la Llar, per tal de construir 

una estructura sòlida de cooperació, per part dels agents 
europeus, per posar en pràctica amb empenta el model 
Primer la Llar.  

Els nostres visitants es queden sempre sorpresos de l’abast 
de la cooperació finlandesa: diferents entitats en l’àmbit 
nacional i local, ONG, administracions i organitzacions 
de l’Estat que treballen conjuntament per fer front al 
problema del sensellarisme. Aquesta cooperació ha aportat 
resultats indiscutibles. Penso que aquest és el missatge 
més important que la Y-Foundation ha de donar: posar fi al 
problema de les persones sense llar és un objectiu realista, i 
junts podem fer més coses per assolir-ho.

Habitatges de la Y-Foundation, alguns exemples:

Tellervokoti a Porvoo
• 14 pisos d’habitatge assistencial més instal·lacions 
amb serveis per a les persones que s’estan que s’estan 
recuperant de problemes de salut mental. 
Adreça: Mannerheiminkatu 25, Porvoo
Renovació finalitzada l’any 2002. 
Proveïdor de serveis: Itä-Uudenmaan Sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys ry 
http://www.ituspy.com/index.php?id=7 
www.ituspy.com 

Taipaletalo a Porvoo
• 23 pisos (de 37 a 38 m²) destinats a l’habitatge 
assistencial per a les persones que s’estan recuperant de 

8. http://www.feantsa.org/ 
9. http://housingfirstguide.eu/website/ 
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problemes de salut mental, instal·lacions per a serveis, set 
pisos (de 78 m²) destinats al lloguer d’habitatge social. El 
proveïdor de serveis també contracta  l’habitatge individual 
de la Y-Foundation.
Adreça: Puupolku 2, Porvoo
Construcció finalitzada l’any 2010.
Proveïdor de serveis: Itä-Uudenmaan Sosiaalipsykiatrinen 
yhdistys ry
http://www.ituspy.com/index.php?id=8
www.ituspy.com

Pitäjänmäki a Hèlsinki
• 111 pisos (de 33 a 42 m²) més serveis d’atenció a les 
persones en situació d’estar sense llar a llarg termini.
Adreça: Pitäjänmäentie 12, Hèlsinki
Construcció finalitzada l’any 2011. 
Proveïdor de serveis: Exèrcit de Salvació:
http://www.pelastusarmeija.fi/paikkakunnat/helsinki/
asumispalvelu 
www.pelastusarmeija.fi 

Rukkila a Hèlsinki
• 27 pisos (de 28 a 40 m²) més serveis d’atenció per als joves 
en situació d’estar sense llar a llarg termini.
Adreça: Kartanonkaari 29, Hèlsinki
Renovació finalitzada l’any 2011.
Proveïdor de serveis: Suoja-Pirtti ry 
www.suoja-pirtti.fi 

Väinölä a Espoo
• 35 pisos (de 36,5 a 50 m²) més serveis d’atenció per a les 
persones en situació d’estar sense llar a llarg termini.
Adreça: Kuusiniemi 5, Espoo

Construcció finalitzada l’any 2014.
Proveïdor de serveis: Exèrcit de Salvació
http://www.pelastusarmeija.fi/paikkakunnat/espoo/
asumispalvelu 
www.pelastusarmeija.fi  

Sotkankoti a Hämeenlinna
• 25 pisos (de 31,5 a 35 m²) en cases adossades més serveis 
d’atenció a les persones en situació d’estar sense llar a llarg 
termini que s’estan recuperant de problemes d’addicció.
Adreça: Sotkankatu 5, Hämeenlinna
Construcció finalitzada l’any 2013.
Proveïdor de serveis: Hämeenlinna A-Clinic

Koivula a Hèlsinki:
• 21 pisos (de 34 a 46 m²) més serveis d’atenció per a 
persones que s’estan recuperant de problemes de salut 
mental.
Adreça: Lapinlahdentie 6, Hèlsinki
Renovació finalitzada l’any 2005.
Proveïdor de serveis: Alvi ry
www.alvi.fi 
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