
Asumisen ennakointi ja 
varatuminen

Asuntojen korjausneuvoja:

Nina Leino 
Kokemusasiantuntija:

Risto Kangas-Ikkala



Ennakoi ja varaudu asumiseen

Asumisen toiveita kannattaa miettiä ja suunnitella hyvissä 
ajoin. Asumisen ratkaisuissa kodin turvallisuuden ja 
esteettömyyden lisäksi kannattaa miettiä myös palvelujen 
saavutettavuutta. Millainen on sinulle tärkeä asuinympäristö? 
Miten vanhusneuvostoissa voidaan edistää paikallisesti 
asumisen ennakointia ja varatumista? Keskustelemassa 
Vanhustyön keskusliiton asuntojen korjausneuvoja Nina Leino
ja kokemusasiantuntija Risto Kangas-Ikkala.

Linkki: vanheneminen.fi

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ikääntyvä -ennakoi ja varaudu asumiseen KOTVA -teema tähän ehdottomasti mukaan ikääntyvää väkeä Ninnu luvannut hoitaa kokonaisuuden  Puheenvuoro 20-25 min + 10 min kysymykset puheenvuorossa nopea sisään heitto aiheeseen ja sitten keskustelua yhdessä ikääntyneiden henkilöiden kanssa. Mallilla Apuvälinemessut Puheenvuoro: Vihreä lava keskiviikko 28.9. kello 14.30 

https://www.vanheneminen.fi/


Ympäristöministeriön 
järjestöhankkeessa mukana: 

• Ikäinstituutti
• Miina Sillanpää Säätiö
• Muistiliitto
• Suomen Asumisen Apu
• Suomen muistiasiantuntijat
• Vanhustyön keskusliitto

Vanheneminen.fi
Muista myös Varautumisen Ryhmämalli

#IästäNumero

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ikääntyneiden asumisen ennakointi ja varautuminen



Väestö ja väestöennuste
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Lähde: Tilastokeskus



Ikääntyneiden asuminen 
sote-uudistuksessa
Kunnat 309 kpl
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta
• Erilaisten asumisratkaisujen edistäminen

• Kotona asumista tukeva toiminta ja palvelut 
(muu kuin kotipalvelut)

• Asuinalueiden kehittäminen ikäystävällisiksi
• Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus

Hyvinvointialueet 22 kpl *
• Sote-uudistuksessa kunnista siirtyy 

hyvinvointialueille asumispalvelujen 
järjestäminen

• Hyvinvointialue toimii sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestäjänä ja pääasiallisena 
tuottajana

• Kunnat ja hyvinvointialue toimivat yhteistyössä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Yhteistyön toteutuminen ja koordinointi

*Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. 

Lähde: YM R.Hynynen, 2022 sekä Valtioneuvoston webinaari 27.10.2022



Varautuminen kansalaistaidoksi

Vanhustyön keskusliiton Kansalaiskyselyn 
perusteella kolme neljästä vastaajasta kertoo 
asumiseen liittyvän varautumisen olevan 
tärkeää. (n=2055)
Kansalaiset hakevat asumisen varautumiseen 
liittyvää tietoa pääasiassa kunnista ja 
järjestöiltä, mutta myös esimerkiksi läheisiltä ja 
ystäviltä. (VTKL n=139)

#IästäNumero



Nettisivujen
tarkastelu
Korjausneuvojat tekivät pienen tutkimuksen. 
Tutkimme kuntien nettisivujen tiedot liittyen 
ARA ikääntyneiden asumisen 
korjausavustukseen. Samalla tutkimme myös 
löytyvätkö alueellisten korjausneuvojien 
tiedot.

n= 293 kuntaa, alueet 14/14

Ei
40 %

Kyllä 
60 %

ARA Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen 
korjausavustus/ Korjausneuvonta 

-tietojen löytyminen kuntien verkkosivuilta

n= 293 kuntaa

#IästäNumero



Tarkoituksen mukainen koti
ja ikäystävällinen asumisympäristö

Kotiin tarjottavat palvelut
ja kotona asumisen tuki

Ikääntyvän herättäminen 
asumisratkaisujen pohtimiseen
→ herättely
→ vaihtoehtojen avaaminen
→ vaihtoehtojen monipuolisuus

Asumisen pulmaneuvonta
→ moniammatillinen yhteistyö
→ usein pieniä ratkaisuja
→ asuntojen korjausneuvonta

Kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä 
turvallisuutta tukevat toimenpiteet

Palveluasuminen
(1.1.2023 Yhteisöllinen asuminen)

↓
Tehostettu palveluasuminen

(1.1.2023 Ympärivuorokautinen 
asuminen)

Asumisen lähtötilanne

Välimuotoinen
asuminen



Muutoksia
asumiseen?
Nykyinen asunto
Muutto toisenlaiseen asuntoon
Muutto toiselle paikkakunnalle

Muutto ulkomaille

Taloudellinen mahdollisuus?

#IästäNumero



Ikääntyvän asuminen
Asuinympäristön toimivuus

• Sijainti ja näköala
• Liikenneyhteydet
• Palvelujen saavutettavuus
• Sukulaisten ja ystävien läheisyys
• Harrastaminen

#IästäNumero

Asuntoon liittyvät toiveet ja tarpeet

• Asunnon soveltuvuus  
• Yksilölliset tarpeet
• Mukautuminen elämäntilanteisiin
• Hoito ja huolto
• Taloudelliset realiteetit



Lisätietoa ja tukimateriaalia

https://avoinhallinto.fi/verkostot/
vanhusneuvostopaiva/

Tapahtuman verkkosivuille on kerätty tietoa 
asumisen ennakoinnista ja varautumisesta.



Muista
ainakin nämä:
Asuntojen korjausneuvonnan 
valtakunnallinen palvelunumero 
09 350 860 13 arkisin klo 9-15

Vanheneminen.fi 
Vanhuuteen varautumisen 
teemasivusto, jossa yhtenä 
teemana on asuminen.

#IästäNumero



Ainutlaatuinen tutkimus 
vanhuudesta, vanhenemisesta 
ja vanhustyöstä
Vanhustyön keskusliitto teetätti alkuvuodesta kattavan ja 
ainutlaatuisen kyselyn kansalaisten asenteista koskien 
vanhuutta, vanhenemista, vanhustyötä sekä sukupolvisuhteita.

www.vanheneminen.fi

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Muistetaan mainita kansanliike. Haastetaan myös muut kertomaan
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