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JASO, Jyväskylä, seurantahaastattelu 08/2015

Aira, 75 v., muuttanut okt:sta kerrostaloon jokin vuosi sitten, josta muutti 
miehensä kanssa JASO:n taloon (miehensä omaishoitaja). Toivoi, että 
yhteisöllisessä kt:ssa enemmän seuraa ja tukea. 

Aira: Eli, mutta kyllä mää tykkään että tää on onnistunu
paikka kaikin tavoin. Ja sitte se minusta on mukava että 
on niinkun vähän saman tasosia ihmisiä. Tahtotila on 
samanlainen suurin piirtein kaikilla että, seuraa on jos 
haluaa mut ei oo pakko mennä jos ei halua. Jokainen voi 
olla omassa mökissään sillon kun siltä tuntuu että kaipaa 
yksinäisyyttä niin, mutta myös tukee ja apua löytyy.

H: Oletko siis tyytyväinen että muutit?

Aira: Kyllä. En oo katunu päivääkään.



Mitä yhteisöllisillä asumismuodoilla 

tavoitellaan?

• Keskeisiä toimintaperiaatteita: 

• Osallisuus, vaikuttaminen omaan asumiseen, 

itsemääräämisoikeus

• Suunnitellaan ja tehdään yhdessä (tilat ja 

toiminta)

• Keskinäinen apu ja huolenpito



Keskeisiä piirteitä

• Rakennuttajia yhdistykset, yleishyödylliset 
yritykset

• Suunnitteluun ja rakentamiseen julkista tukea: 
valtio, kunnat, yhdistykset

• ARA korkotuki, RAY investointiavustus, (STM 
Terveydenedistämishankkeen kehittämisrahaa, Hki 
kaupunki sosiaalitsto toimintatuki)

• Yhteisiä tiloja: ruokailu/oleskelutila (tv, tietokone, 
lehdet), askartelutila, kuntosali, sauna + 
takkahuone, vierashuone, kirjasto, yhteispiha, 
viljelylaatikot, grillikatos

• Ikärajat: 48+, 55+



Miksi yhteisöllisyys ja yhteisöllinen asuminen huomion 

kohteena? 

1. Yhteisöllisyys ja yhteisölliset asumismuodot ’lääke’ 
modernin kaupunkielämän ongelmille; eristyneisyydelle, 
yksinäisyydelle, turvattomuudelle
• Yhä useammat vanhat ihmiset asuvat yksin (Jamieson & 

Simpson 2013)

2. Keino vahvistaa kansalaisten osallisuutta 
• Yhteisöllinen asuminen yleensä lähtee kansalaisten omasta 

aloitteesta = ’itse rakennettu yhteisö’

3. Asuinympäristö ja sosiaaliset kontaktit tärkeitä 
terveydelle ja hyvinvoinnille - vahvistamalla 
yhteisöllisyyttä edistetään hyvinvointia ja terveyttä, sekä 
keskinäistä apua ja tukea



Yhteisöllisen asumisen kohteita Suomessa

• Asumisyhteisöjä: 

• Loppukiri, Helsinki (2006-) (http://loppukiriseniorit.blogspot.fi/)

• Omatoimi, Saarijärvi, suunnittelu 2008- (10/2015) 

(http://www.omatoimi.fi/)

• Kotisatama, Kalasatama Helsinki (2012-,rakenteilla) 
(http://www.att.hel.fi/fi/ajankohtaista/kotisatama-yhteis%C3%B6llinen-talo-

aktiivisille-senioreille)

• Varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO, Jyväskylä
(www.jasoasunnot.com)

• Setlementtiasunnot, yhteiskunnallinen yritys 
(http://www.setlementti.fi/s-asunnot/asumisoikeusasuminen-

55/asumisoikeustalot-55/), asumisoikeus-senioritalot 55+, Hki, Espoo, 

Hyvinkää, Vantaa, Kuopio 

• Kuopio, Pilvilinna: 2h+k, 50m², asomaksu 17,788€, 

käyttövastike 487,51€/kk



Asumisyhteisöjä Suomessa

• Senioreiden asumisyhteisö (Loppukiri), 

Helsinki, 2006-
• Perustaja: Aktiiviset Seniorit ry.

• Asukkaat perustaneet ja hoitavat yhteistyössä

• Asukkaat sitoutuvat osallistumaan työryhmiin (siivous, yhteisten 

tilojen ylläpito, yhteiset illalliset ym.)

• Omistusasuntoja 

• 2013: 66 asukasta (ka 70 v), 11 pariskuntaa, 41 yksinasuvaa 

naista

• Jolanki & Vilkko (2015) The meaning of a ‘sense of community’ in a Finnish senior cohousing 

community’. Journal of Housing for the Elderly, 29 (1-2). 



Asumisyhteisöjä…

• Yhteisölliset asumisoikeusasunnot (JASO), 

Jyväskylä
• 10/2014 ensimmäinen kerrostalo (42 as.,54 hlöä), toinen 10/2015 

(38 huoneistoa), 3. rakenteilla, 4. ja 5. suunnitteilla

• Keskeisiä toimijoita asukastoimikunta ja toiminnanohjaaja (osa-

aikainen) → neuvonta, palveluohjaus, toiminnan organisointi

• Asukkaat osallistuneet tilojen ja toiminnan suunnitteluun

asukastapaamisissa, vapaahtoista osallistua toimintaan

• Asukkaista suurin osa 70-80-vuotiaita yksinasuvia naisia, alaikäraja 55+ 

→ laskettiin 48+

• Jolanki & Teittinen (2015). Yhteisölliseen asumisoikeusasuntoon muuttaminen –

muuttosyyt ja odotukset. Jason tarina. Varttuneiden asumisoikeusyhdistys 

JASO. Jyväskylä. (www.jasoasunnot.com, pdf saatavilla:  

http://www.jasoasunnot.com/jason-tarina/)

http://www.jasoasunnot.com/


Tutkimusaineisto ja -kysymykset

Aineisto: 

• henkilökohtaiset haastattelut (JASO), ennen muuttoa 10/2014, muuton jälkeen 

08/2015) 

• ryhmähaastattelut (Loppukiri 2012)

• kyselyaineisto (Loppukiri 2012; JASO 2014/2015)

→ Syyt muuttaa ja odotukset yhteisöllistä 

asumista kohtaan?

→ Asumiskokemukset: mitä yhteisöllisyys 

merkitsee ja miten yhteisöllisyys ilmenee 

arjessa? 



Miksi haluttiin muuttaa ja odotukset 

muuton suhteen?



Mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseen ja omaan 

elämäntyyliin myös vanhana

• Koettiin tärkeänä olla mukana suunnittelun ja 
rakentamisen prosessissa jo ennen muuttoa

• ”…kokouksia on (toiminnanjohtaja) järjestäny niin paljon että, 
meillä on ollu vuosi sittenkin syksyllä ni jo tämmöset
puurojuhlat ja semmoset että….me on kasvettu jo sillä 
tavalla, joskaan me ei kauheesti tunneta ihmisiä mut me 
on niinku jo oltu yhdessä ja, ja tuota niin, pitkin matkaa. Et 
siitä ei ollu vielä monttua kaivettu, puita ruvettiin kaataa ku me 
ollaan jo käyty kattomassa mihin se tulee että…se on niinku
nähty ihan sillai a:sta alkaen (…) Se siinä on ollu idea että, 
asukkaat pääsee vaikuttaan kaikkeen itse …Muihinkin kuin 
materiaaleihin vaan että, yleisten tilojen asioihin ja, joka talon 
nimeenkin pystyttiin ite vaikuttaa eli, siis, tämmösiä kaikkia. 
Mitään ei oo niinku meille ylhäältä valmiina tuotu.” (Aino, 
JASO-aineisto)



Terveyden heikkeneminen ja avun tarpeiden 

lisääntyminen – tai ennakointi

• Terveys heikentynyt tai ennakoitiin, että heikkenee 
ja avun tarve lisääntyy; koettiin epävarmana avun 
saanti naapureilta

• Toivottiin yhteisöllisen asumisen tarjoavan paremmin 
keskinäistä apua 

• ” Ja sinne todella sitäkin, että jos joku ihminen on 
semmosessa tilanteessa, että ei jaksa käydä 
kaupassa niin, siellä voi talosta löytyä ihminen 
joka sanoo, että mä olen menossa kauppaan ja 
mä voin käydä siellä hakemassa hänellekin. Eli 
sillä tavalla se yhteisöllisyys tulee luultavasti 
pelaamaan toivon mukaan hyvin.” (Aino JASO-
aineisto)



Turvattomuus ja yksinäisyys entisessä asunnossa

• Ystäviä/muita läheisiä vähän/asuvat kaukana, ei haluta 
olla ’taakka’ lapsille

• Toiveena, että yhteisöllisessä asumisessa 
turvallisempaa, koska asukkaat tuttuja, ’ei jää yksin’

• ”…turvallisuuden tunne on semmonen, tämmösessäkin
talossa (kerrostalo) voi sanoo että joku voi tuntee kovasti 
turvattomuutta ku ei tunne ketään, jos jotakin sattuu. 
Mut siinä talossa on, että, jos jotakin sattuu niin ei oo
mitään hätää (…) siin on niinku, joku kontakti lähellä 
että, on semmonen valvonta (…) jokin semmonen
turvallisuustekijä on siellä niin kun paremmin kun 
jossakin yksistään asumismuodossa kerrostalossa 
tai jossakin.” (Aino JASO-aineisto)



Sosiaalinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen

• Toiveena, että yhteisöllinen asuminen tarjoaa enemmän 
seuraa ja mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja 
harrastamiseen 

• ”Mä odotan, että mulle tulee, ikään kuin helpompaa ja 
mukavampaa siellä että...kun siinä on kavereita sitten. 
Vaikkapa muutaman sanan vaihtaa, lenkkikavereita
esimerkiks tai kaupallelähtökavereita. (…) Mut sitten 
voitas pitää semmoisia yhteisiä jumppatuokioita. Tai 
kuntosalijuttuja, yhteisiä saunoja. Ja sitten, näitä just 
teatteriretkiä ja retkiä kenties jonnekin, tänne 
ympäristöön, missä nähtäs vähän muutakin ”(Kaisa 
JASO-aineisto). 



Epävarmuus palveluiden saatavuudesta

• JASO taloissa toiminnanohjaajaan kohdistui 

odotuksia

• ”Ja just se että kun se menee siihen että, tota

niin, me joudutaan ite enemmässä ja 

enemmässä määrin ite hankkimaan palvelut, 

niitä kuka mua auttaa tai muuta, ja mitä ni, on 

olemassa ihminen (toiminnanohjaaja), joka 

tuntee asian niin hyvin. Se tietää sen, että mistä 

sää hankit ja millä tavalla kuuluuko se siihen 

julkiseen hommaan.” (Mirja JASO-aineisto)



Epävarmuus palveluiden  saatavuudesta 

• Toiveena, että yhteisöllinen asumismuoto 
mahdollistaa erilaisten palveluiden järjestämisen 
yhteistyössä

• ”Mutta sitte ku joku oli siellä (yhteinen 
suunnittelutilaisuus) huolissaan siitä, että no 
mitenkä että ku emmää jaksa noita mattojakaan 
puistella enkä siivota enkä mitään ni, sieltä yksi 
käsi nousee ylös ja sanoo, että tota, meit on 42 
asuntoo tässä, eikö me ny yksi siivooja elätetä. 
Otetaan siivouspäivät, jakakoon siivoja siellä vuorot.  
Hän oli heti järjestämässä meidän asioita. Ja jotenki
tuntuu ihan hirveen hyvälle tää tämmönen, että 
porukka on kyllä hyvin aktiivisesti mukana.” (Mirja)



Asunnon ja asuinympäristön ominaisuudet

• Asunto  ja asuinympäristö josta muutettiin usein 

epäkäytännöllinen ja esteellinen, erilaiset palvelut 

kaukana tai vaikeasti saavutettavissa, huonot julkiset 

kulkuyhteydet

• Uusi talo ja asuinympäristö helpompi ja mukavampi 

elinympäristö 



Miten odotukset täyttyivät?
Arki yhteisöllisessä talossa oli tarjonnut: 
• Mahdollisuuden vaikuttaa omaan asumiseen ja elää 

‘omannäköistä’ elämää
• Seuraa ja turvallisuuden tunnetta → yksinäisyyden lievittyminen
• Yhdessä tekemistä, vanhojen harrastusten oheen uusia 

aktiviteetteja ja uusia ystäviä
• Vastavuoroista käytännön apua ja tukea
→ tarpeellisuuden tunne

JASO-talot:
• Palveluiden järjestäminen yhdessä aluillaan (hieronta-, 

kampaamo-, ateriatilaus 1krt/vko, siivous- vaateostokset-palvelua)

• Asunto  ja asuinympäristö → uusi asunto esteetön, palveluiden 
lähellä (terveysasema + laboratorio, apteekki, kauppa, parturi, 
kirjasto, kahvila/pizzeria, kirkko), ulospääsy ja ulkoilu vaivatonta 
(ulkoilureitti metsässä, urheilukentän ympäri latu), julkiset 
kulkuyhteydet hyvät (bussipysäkki vieressä, tiheä vuoroväli), 
pihakeinu, istuimia, grillikatos ja viljelylaatikoita



Varjoja paratiisissa?



Yhteisöllisyys – neuvottelua, tekoja, sitoutumista

• Asumisyhteisöjen sisällä…
1. On varmistettava demokraattinen päätöksenteko ja 

kehitettävä keinot ratkaista ristiriitoja (Evans 2009) –
muutoin vaarana riidat ja ’klikkiytyminen’

2. Asukkaiden sovitettava yhteen ’yksilön hyvä’ ja ’yhteisön 
hyvä’ (Uusitalo 2005)
• Omat  vs. muiden tarpeet ja toiveet 

• Toisten mielestä yhteisö mahdollistaa paremman elämän, 
toiset kokevat omaa vapauttaan rajoittavana 

3. Asukkaiden on hyväksyttävä, että yhteisön kehitys on 
prosessi (Bernard et al., 2007)
• Yhteisön muutos asukkaiden elämäntilanteiden muuttuessa 

(terveysongelmat, leskeytyminen) ja asukkaiden vaihtuessa 



Yhteisöllinen asuminen yhteiskuntapoliittisessa 

kontekstissa 

1. ‘Ruohonjuuritason’ aktiivisten kansalaisten toiminta haastaa jaon
kuntalaisiin/palvelujen käyttäjiin ja ammattilaisiin/viranomaisiin

• Millaiset mahdollisuudet tavallisilla kuntalaisilla on osallistua asumisen
suunnitteluun - varsinkin jos he ovat vanhoja ihmisiä tai muuten
toimintakyvyltään heikentyneitä? (vrt.Clapham 2005)

2. Kenelle yhteisöllinen asuminen saatavilla? 
• Onko varaa? Jaksaako muuttaa? Onko ketään auttamassa muutossa? 

Millaisia asumisen vaihtoehtoja tarjolla omalla paikkakunnalla? 

3. Keskinäisen avun ja tuen sekä julkisten palvelujen suhde
• Kuinka paljon ja millaista apua voidaan odottaa kanssa-asujilta ja 

täydentääkö yhteisöstä saatu tuki julkisia palveluja?

• Mitä yhteisöllisellä asumisella tavoitellaan? Tavoite itsessään vai väline
ratkaista vanhojen ihmisten avun tarve ja palveluongelmat?



Yhteisöllisen asuminen tulevaisuus?

• Yhteisölliset asumismuodot tulevat lisääntymään 
myös Suomessa – ja vanhat ihmiset ovat 
ottamassa aktiivista toimijan roolia 
asumistarpeidensa ennakoimisessa ja asumisen 
järjestelyissä

• Yhteisöllinen asuminen tuskin yleislääke kaikkiin 
yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteisiin ja avun ja 
palveluiden tarpeeseen

• - mutta tarjoaa yhden uuden asumisvaihtoehdon, 
joka voi tukea sosiaalista aktiivisuutta ja osallisuutta 
yhteisössä, edistää terveyttä, sekä tarjota parempaa 
elämänlaatua 


