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Asumisen Botin käyttöohje
• Asumisen Botin käyttöohjeen tavoitteena on antaa sinulle 

tietoa miten Asumisen Bottia käytetään ja mitä hyötyä sen 
käytöstä on sinulle.

• Käytyäsi läpi tämän käyttöohjeen tiedät jo Asumisen Botin 
toimintaperiaatteet ja pystyt hyödyntämään Bottia 
asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

• Käyttöohjeeseen tutustumiseen kuluu aikaa yhteensä noin 
15 minuuttia. Voit käydä materiaalin läpi myös osissa.

• Oppimisen iloa!



Mikä Asumisen Botti on?
• Asumisen Botti on sähköinen itseasiointipalvelu.

• Botti palvelee 24/7 reaaliaikaisesti 
kuntalaisia, asiakkaita, ammattilaisia ja sidosryhmiä 
yleisimmissä asumiseen, sen haasteisiin ja 
asunnottomuuteen liittyvissä kysymyksissä.

• Botti palvelee kaikkia ikä- ja asiakasryhmiä.

• Videon Asumisen Botin toimintaperiaatteista löydät 
https://youtu.be/eF6v_X3CwN4 ( huomio, linkki 
avautuu uuteen välilehteen)

https://youtu.be/eF6v_X3CwN4


Mistä löydät Asumisen Botin 
• Asumisen Botti löytyy 

osoitteesta www.keusote.fi,
Asioi sähköisesti -alasvetovalikosta.

• Asumisen Botin käyttöohjevideo löytyy
osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=s4s84h
TuTIA (huomio, linkki avautuu uuteen
välilehteen)

http://www.keusote.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=s4s84hTuTIA


Mitä hyötyä Asumisen Botista on?
• Kokoaa yleisimmät asumista koskevat tiedot yhteen

paikkaan

• Palvelee vuorokauden ympäri (24/7)

• Ei vaadi tunnistautumista

• Ohjaa oikeaan paikkaan hakemaan apua

• Ennaltaehkäisee asumiseen liittyvien tilanteiden 
kriisiytymistä

• Nopea ja helppokäyttöinen

• Käyttö ei edellytä tiettyä ammattitaustaa tai 
etukäteisosaamista



Testaa Asumisen Bottia
1) Mene osoitteeseen www.keusote.fi

ja avaa Asioi sähköisesti -valikko.

2) Löydät Asumisen Botin

Asioi sähköisesti -alasvetovalikosta.

3) Asumisen Botti avautuu sivun 

oikeassa alareunassa olevasta painikkeesta.

http://www.keusote.fi/


Asumisen Botin ohjauspolku -painikkeet
Asumisen Botissa on seitsemän ohjauspolku -painiketta:

• Yleistietoa asumisesta

• Tarvitsen asunnon

• Asumisen kustannukset ja etuudet

• Asumisen haasteet ja kriisitilanteet

• Tukea asumiseen

• Ympäristöystävällinen asuminen

• Yhteystiedot

Ohjauspolkujen lisäksi Botissa 
on palautteenantomahdollisuus.

Valitse tarvitsemasi ohjauspolku, jonka jälkeen kyseisen 
kohdan ohjeet ja neuvot avautuvat näkyviin.



Harjoitustehtävät:
Selvitä Asumisen Botin avulla miten voit ohjata 
henkilöä seuraavissa tilanteissa. Botin löydät 
osoitteesta www.keusote.fi Asioi sähköisesti -valikosta.

• Tilanne 1: Henkilö kertoo, että hänellä on vuokravelkaa ja 
tarvitsette neuvoa vuokravelan selvittämiseen.

• Tilanne 2: Ikääntynyt henkilö kertoo, etteivät voimavarat riitä kodin 
siisteydestä huolehtimiseen. Henkilö tarvitsee asumista tukevia 
palveluita.

• Tilanne 3: Henkilö asioi toistuvasti Akuutissa hoitamattoman 
haavan vuoksi. Haavan hoito kotona ei toteudu, koska hänellä ei ole 
paikkaa, jossa yöpyä. Tarvitset tiedon minne henkilön voi neuvoa 
menemään yöksi.

http://www.keusote.fi/


Harjoitustehtävä 1. ratkaisu
• Tilanne 1:

Henkilö kertoo, että hänellä on vuokravelkaa ja tarvitsette 
neuvoa vuokravelan selvittämiseen.

• Valitse ”Asumisen haasteet ja kriisitilanteet”

• Valitse ”Ongelmia vuokranmaksussa tai
sähkölaskun maksamisessa”

• Valitse ”Minulla on jo vuokravelkaa”

• Ohjaat henkilön hakemaan Kelan sivuilta perustoimeentulotukea



Harjoitustehtävä 2. ratkaisu
• Tilanne 2:

Ikääntynyt henkilö kertoo, etteivät voimavarat 
riitä kodin siisteydestä huolehtimiseen. 
Henkilö tarvitsee asumista tukevia palveluita.

• Valitse ”Tukea asumiseen”.

• Valitse ”Ateria ja siivouspalvelut”.

• Annat henkilölle puhelinnumeron, josta saa 
henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa 
siivouspalveluiden hakemiseksi.



Harjoitustehtävä 3. ratkaisu
• Tilanne 3:

Henkilö asioi toistuvasti akuutissa 
hoitamattoman haavanvuoksi. Haavan 
hoito kotona ei toteudu, koska hänellä ei 
ole paikkaa, jossa yöpyä. Tarvitset tiedon, 
minne henkilön voi ohjata menemään yöksi.

• Valitse ”Asumisen haasteet ja kriisitilanteet”

• Valitse ”Minulla ei ole paikkaa missä yöpyä”

• Valitse ”Ensisuoja ja tilapäismajoitus"

• Annat henkilölle ensisuojan yhteystiedot.



Milloin Botista on apua
• Asunnon etsimisessä ja vaihtamisessa

• Asumisen etuusasioissa

• Vuokravelkatilanteissa

• Vuokravakuuden hakemisessa

• Asunnon puutteissa ja vioissa

• Asunnottoman ohjauksessa

• Asumista tukevien palveluiden selvittämisessä

Kokeile rohkeasti ja löydä Botin monipuoliset ohjauspolut!



Kiitos kun tutustuit
Asumisen Botin

käyttöohjeeseen!


