
Ikääntyneen asumisen
ennakointi ja varautuminen
Tietoa ja tukea ikääntyneen asumisen ennakointiin ja varautumiseen.
Vanhusneuvostopäivät marraskuu 2022



Tavoitteet:
Ympäristöministeriön käynnistämän 
Ikääntyneiden asumisen 
toimenpideohjelman tavoitteena on:

• Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja
edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa

• Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien
ennakointia ja varautumista
asumisasioissa

• Tukea ikäystävällisten
asuinympäristöjen kehittämistä

https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen

https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen


Järjestöhanke
Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen 
ennakoinnin ja varautumisen verkostohankkeessa 
mukana olevat järjestöt (2021-2022):

• Ikäinstituutti

• Miina Sillanpään Säätiö

• Muistiliitto

• Suomen Asumisen Apu

• Suomen muistiasiantuntijat

• Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de 
gamlas väl

Hanketta koordinoi Työtehoseura.



Vanheneminen.fi auttaa sinua 
varautumaan tulevaisuuteen. Tartu 
toimeen jo tänään!

Lue lisää: www.vanheneminen.fi 

Hyvin 
suunniteltu on 
puoliksi tehty

Millainen 
vanhuuteen 

varautuja olet? 
Tee testi 

sivuillamme. 

#IästäNumero



Ennakoi ajoissa – Miksi asiaa kannattaa pohtia?

Millainen on minun hyvä elämäni
vanhetessani? 

Omilla valinnoillaan voi varautua
tulevaisuuden asumiseen ja varmistaa

itselleen turvallisen ja mielekkään
tavan asua.

Jokaisen on hyvä pysähtyä
miettimään, missä ja miten haluan

tulevaisuudessa asua.

Ikääntyvien asumisen tarpeita kartoitettiin Tuusulan senioreilta. Tutustu infokuviin: 
https://www.miinasillanpaa.fi/uutisia/ikaantyneiden-asumisen-unelmia/

https://www.miinasillanpaa.fi/uutisia/ikaantyneiden-asumisen-unelmia/


Ennakoi ajoissa – Kartoita ja pohdi ajoissa
eläkevuosien asumistasi

Katso pohdintaan johdatteleva video: Ennakoi ajoissa – asuminen ikääntyneenä:
https://youtu.be/CgikOdvCZHM

Videota voi hyödyntää keskustelun
virittäjänä erilaisissa tilaisuuksissa
(videon kesto 2 min)

- Mikä on sinun ratkaisusi, miten haluat ikääntyessäsi asua?
- Onko kotini esteetön ja turvallinen?
- Onko kotini sopivan kokoinen?
- Tarjoaako asuinympäristöni arkeen sujuvuutta ja riittävästi

lähipalveluita?

Tutustu Miina Sillanpään Säätiön ikääntyneiden asumisen ennakoinnin tietopakettiin: 
www.miinasillanpaa.fi/asuminen

Flyer aiheesta: https://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2022/09/Asumisen-flyer-pysty-nettisivuille.pdf

Miina Sillanpään Säätiö – Hyvä arki ikääntyvälle   www.miinasillanpaa.fi

https://youtu.be/CgikOdvCZHM
http://www.miinasillanpaa.fi/asuminen
https://www.miinasillanpaa.fi/wp-content/uploads/2022/09/Asumisen-flyer-pysty-nettisivuille.pdf
http://www.miinasillanpaa.fi/


Suomen Asumisen Apu ry
• Tavoitteenamme on tukea ikääntyvien itsenäistä asumista.

• Tarjoamme tietoa, välineitä, luentoja ja kursseja oman
asumisen ennakoinnin tueksi.

• Teettämämme väestötutkimuksen (03/2022) mukaan yli
55-vuotiaat suomalaiset eivät riittävästi varaudu omassa
asumisessaan ikääntymisen tuomiin muutoksiin.

• Vaikka yli puolet 55 vuotta täyttäneistä on miettinyt
tulevaisuuden asumistaan paljon tai melko paljon,
valtaosa (74 %) ei ole käytännössä tehnyt mitään
muutoksia asumiseensa tulevaisuutta ajatellen.

Lue lisää: Asumisen Avun väestötutkimus 2022

https://www.asumisenapu.fi/wp-content/uploads/2022/09/Asumisen-Apu-Vaestotutkimus-2022-yhteenveto.pdf


seikkoihin kannattaa panostaa!Oletko miettinyt:               
miten hyvin sinun nykyinen
kotisi vastaa tulevia tarpeitasi?

1. Aloita oman asumisesi pohdinta
tekemällä Asumisen pikatesti:
saaennakoida.fi

2. Ennakoi omaa asumistasi ikääntyneenä
tekemällä oma Asumissuunnitelmasi:
saaennakoida.fi/asumissuunnitelma/

3. Blogitarinoista löydät vinkkejä ja
haastatteluja usein kysytyistä asumisen
aiheista: saaennakoida.fi/blogitarinoita

https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/
https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/asumissuunnitelma/
https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/blogitarinoita/


Yhteystiedot
Suomen Asumisen Apu ry
Ari Nikkola, toiminnanjohtaja
p. 0500 444 041
Päivi Rekula, kehittäjä, arkkitehti
Heli Väisänen, verkostosuunnittelija
etunimi.sukunimi@asumisenapu.fi
info@asumisenapu.fi

Kotisivut: www.saaennakoida.fi 
Facebook: AsumisenApu

”Asumisen ennakointi on yhtä aikaa sekä 
vakuutustoimintaa että unelmointia –
ja unelmien toteuttamista. Ennakoidessasi 
tulevia asumistarpeitasi varaudut pahimpaan, 
mutta uskallat toivoa ja suunnitella parasta.”
- Päivi Rekula, arkkitehti



Muistiliitto ja muistiyhdistykset
Muistiliitto on valtakunnallinen toimija

Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä 
kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä strategiansa mukaisesti. Liiton tarkoituksena 
on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

Se on 42 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö. Muistiyhdistyksillä on yhteensä jo noin 
14 500 jäsentä. 

Muistiyhdistykset hallinnoivat 18 maakunnallista Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusta. Muistiluotsit ja alueen 
muistiyhdistykset tekevät mielellään yhteistyötä niin vanhus- kuin vammaisneuvostojen kanssa. Olethan 
tutustunut oman alueesi toimijoihin?

Valtakunnalliset puhelinpalvelumme: 
• Muistineuvo-tukipuhelin tarjoaa muistisairauksiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa maanantaisin, tiistaisin ja 

torstaisin (klo 12–17), numerossa 09 8766 550 (0,08€/min.+pvm). Puheluihin vastaavat kokeneet muistityön 
ammattilaiset. 

Ruotsinkielistä palvelua tiistaisin klo 15–17 samassa numerossa. 
Minneslinjen betjänar på svenska på tisdagen kl. 15–17 på samma telefonnummer.

• Vertaislinja-tukipuhelin tarjoaa kuuntelevan korvan omaishoitajan arjen tilanteisiin kuutena iltana 
viikossa, maanantaista lauantaihin klo 17-20 numerossa 0800 9 6000 (maksuton). Puheluihin 
vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.



Ennakoi ja tue muistiystävällistä asumista

• Muistisairaudet ovat sateenvarjokäsite useille eri muistisairauksille. Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti.

• Ikä on merkittävän muistisairauden riskiä lisäävä tekijä, mutta muistisairauksia sairastaa noin 7 000 – 10 000 alle 65-vuotiaana sairastunutta.
Vuosittain noin 14 500 suomalaista sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen.

• Muistisairaudet etenevät hyvin yksilöllisesti ja niiden vaikutukset toimintakykyyn vaihtelevat. Usein muistisairas ihminen asuu omassa
kodissaan ja vasta sairauden edetessä tulee tarve ympärivuorokautiseen hoitoon. Kuntoutuksella, omaishoitajan tukemisella, riittävillä
palveluilla sekä ympäristöä muokkaamalla voidaan tukea hyvää ja turvallista arkea omassa kodissa.

• Kotiympäristöä muokkaamalla muistiystävälliseksi voidaan tukea muistisairaan toimintakykyä, esimerkiksi:
• Kiinnittämällä huomioita kodin värikontrasteihin voidaan helpottaa hahmottamisen haasteita
• Kynnysten poistaminen vähentää kompastumisriskiä ja helpottaa liikkumista esimerkiksi rollaattorin tai pyörätuolin kanssa
• Muistilaput tai ilmoitustaulu voivat toimia muistin tukea ja auttaa hahmottamaan päivän kulkua ja orientoida aikaan
• Kodin tutut muistoesineet, valokuvat ja muut henkilökohtaiset tavarat tukevat identiteettiä



Lisätietoa muistiystävällisestä asumisesta ja materiaaleja 
asumisen ennakointiin
• Muistiliiton päivitetyt verkkosivut: www.muistiliitto.fi/asuminen

• Muistiliitto 2022: Raportti muistisairaan ihmisen asumisesta, asumisen ennakoinnista ja näihin vaikuttavista tekijöistä

• Muistiliitto 2019: Elämää muistisairauden kanssa- opas

• Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry Turvallisesti kotona -hanke 2019: Turvallisia vuosia muistiperheille – Tietoa turvallisesta kotona asumisesta 
muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen 

• Karelia Ammattikorkeakoulu (mukana Pohjois-Karjalan Muisti ry) 2022 : Ikä- ja muistiystävälliset elinympäristöt : Pohjois-Karjalan ikäihmisillä on 
asiaa

• Hoitotyöntutkimussäätiö (HOTUS) 2020 Muistava-hanke: Muistava työkalut

• Muistiliitto: Tarkistuslista muistisairaalle ja omaiselle Työkaluja asuin- ja hoivapaikan valintaan ja arviointiin 

http://www.muistiliitto.fi/asuminen
https://www.muistiliitto.fi/application/files/8416/5053/1409/RAPORTTI_Muistisairaan_asuminen_kyselyn_tulokset_210422.pdf
https://www.muistiliitto.fi/application/files/8215/8088/7370/Elamaa_muistisairauden_kanssa_saavutettava_verkko.pdf
https://www.muistiturku.fi/media/filer_public/20/cf/20cf9e4e-7b85-46be-9449-a6b3031ce160/turvallisia_vuosia_muistiperheille.pdf
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-345-8
https://muistava.fi/
https://www.muistiliitto.fi/application/files/8716/4258/2491/Muistiliitto_tarkistuslista_2021_FI_saavutettava.pdf


IkäinstituuttiIkäinstituutti

Ikäinstituutti
Asuminen ja ympäristö 

Ikäinstituutti tutkii ikäihmisten 
asuinympäristöjä ja kehittää toimintatapoja 
asumisen ikäystävällisyyden parantamiseksi.

Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja 
yhteisöllisyydellä on keskeinen merkitys 
hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilymiselle.

Toimenpiteillä, joilla parannetaan ympäristön 
esteettömyyttä, palveluiden saavutettavuutta 
ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, voidaan 
tukea ikääntyneiden itsenäistä asumista.

https://www.ikainstituutti.fi/asuminen-ja-ymparisto/

https://www.ikainstituutti.fi/asuminen-ja-ymparisto/


IkäinstituuttiIkäinstituutti

Tutkittua tietoa asumisesta

Ikäturvallinen asuinalue -oppaassa kuvataan keinoja 
ja toimintatapoja, joilla ikäihmiset, kunnat ja 
järjestöt voivat edistää asuinalueiden turvallisuutta. 
Keskiössä ovat fyysiseen ympäristöön liittyvä 
liikkumisen turvallisuus ja turvallisuuden 
tunteeseen liittyvä yhteisöllisyys.

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin -
oppaassa esitellään asuinalueiden, pihojen, 
rakennusten ja asuntojen muisti- ja 
ikäystävällisyyttä edistäviä ratkaisuja. Oppaan 
ideoita voi hyödyntää olemassa olevien 
asuinalueiden kehittämisessä sekä 
uudisrakentamisessa. Iäkkäille ja heidän läheisilleen 
opas antaa tukea asumisen suunnitteluun.

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2022/01/Ikaturvallinen_asuinalue_2022_interactive-FINAL.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/muisti-ja-ikaystavallisyytta-asuinymparistoihin-pikaopas/


IkäinstituuttiIkäinstituutti

Luettavaa ja kuunneltavaa
asumisen ennakoinnista

Ikääntyvä Suomi –podcast pureutuu niihin muutoksiin, joita taloyhtiöt kohtaavat 
asukkaiden ikääntyessä. Miten – ja kenen – asiaa pitäisi ennakoida? Miten 
huolehditaan esteettömyydestä kodeissa ja yhteisissä tiloissa?

Tiivis juttu yli 65-vuotiaille tarjolla olevista korjausavustuksista ja -
neuvonnasta: Koti kuntoon – ennakoi asumistarpeesi ajoissa.

Ikääntyvällä on monta vaihtoehtoa ennakoida omaa asumistaan. Lue 
vaihtoehdoista jutusta: Miltä kotisi näyttää iäkkään silmin?

Asumisen ennakointi ja varautuminen kunnissa -tilaisuus tarjosi monipuolisen 
tietopaketin ikäystävällisestä asumisesta, ikääntyneiden osallistamisesta 
asumisen kehittämisessä, korjausneuvonnan ja alueverkostojen yhteistyöstä 
sekä Tuusulassa toteutetuista yhteisöllisistä asumisen ratkaisuista.

https://open.spotify.com/episode/4HOULZoFWAyhQCeUjarDGA?si=8e9495f815184fc7&nd=1
https://www.ikainstituutti.fi/asuminen-ja-ymparisto/koti-kuntoon-ennakoi-asumistarpeesi-ajoissa/
https://www.ikainstituutti.fi/asuminen-ja-ymparisto/milta-kotisi-nayttaa-ikaantyneen-silmin/
https://www.ikainstituutti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaantyvat-tarvitsevat-lisaa-tietoa-asumisen-ennakoinnista/


Asuntojen
korjausneuvonta

Asuntojen korjausneuvonnan 
valtakunnallinen palvelunumero 
09 350 860 13 arkisin klo 9-15

Ilmainen neuvontapalvelu 
65-vuotta täyttäneelle ja heidän
lähipiirille sekä ikääntyneiden
kanssa toimiville ammattilaisille.

#IästäNumero



Korjausneuvonnan tehtäviä

1 2 Suunnitteluapu

3 Apua avustusten hakemiseen 4 Tiedon jakaminen

Luonnostason suunnittelu, 
kustannusarviot sekä neuvontaa 
urakoitsijoiden kilpailuttamiseen.

Korjausavustuksien ja 
kotitalousvähennysten neuvonta sekä 
hakemisen avustaminen.  

Asuminen ennakointi ja varautuminen.
Turvallinen asuinympäristö.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
sekä vaikuttamistyö.

Neuvontatyö

Ilmainen palvelu 65 vuotta täyttäneelle 
ja hänen läheisille/ ystäville. 
Neuvontaa myös ammattilaisille.

#IästäNumero



Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen 
korjausavustus

• Yli 65 –vuotiaalle tai vammaiselle henkilölle
myönnettävä avustus turvallisen ja terveellisen kotona
asumisen edistämiseksi

• Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat

• Avustuksen määrä on normaalisti 50 %
korjauskustannuksista
 Erityisestä syystä avustus voi olla 70 %

korjauskustannuksista

Esimerkkejä avustettavista toimenpiteistä:

• Esteettömyyskorjaukset (mm. kynnysten
poisto, ovien leventäminen, ammeen
poistaminen)

• WC- ja pesutilojen rakentaminen
asuinkerrokseen

• Puulämmityksen muuttaminen
helppohoitoisemmaksi lämmitysmuodoksi



Aloituslupa; kun toimenpiteen 
aloittamisella on kiire
• Korjaustoimenpidettä, johon avustusta haetaan ei tule aloittaa ennen

avustuspäätöksen saamista
• Jos toimenpide tulee kuitenkin aloittaa kiireisesti, eikä ARAn päätöstä voi

jäädä odottamaan, tulee hakea aloituslupaa. Aloituslupa tarkoittaa, että
ARA hyväksyy toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden
(korjausavustuslaki (1087/2016), 7§2 mom.)

• Aloituslupaa voi hakea
– verkkoasioinnin kautta
– toimittamalla paperisen hakemuksen ARAan

• Aloitusluvan saaminen vie 3-4 työpäivää, ja lupa myönnetään sen
hakupäivämäärästä alkaen

• Aloituslupa ei ole avustuspäätös, työ aloitetaan omalla riskillä

• Tämä menettely koskee ARAn iäkkäiden ja vammaisten
korjausavustuksia sekä hissi- ja esteettömyysavustuksia



Lisätietoa avustuksista saa puhelimitse 
tai sähköpostilla

• Avustuksiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
korjausavustus.ara@ara.fi

• Korjausavustusten puhelinpalvelu palvelee iäkkäitä ja vammaisia
korjausavustusasioihin liittyvissä kysymyksissä ti-ke klo 9-11 ja 12-15,
puhelin 029 525 0818

• ARAn postiosoite on: ARA, PL 30, 15141 Lahti

mailto:korjausavustus.ara@ara.fi
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