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Ikääntyneiden asumistilanne Iisalmessa

75-vuotta täyttäneistä vuoden 2014 lopussa STM:n laatu-

suositus (2013)

Asui kotona =tavallisissa asunnoissa 87,4% 91-92%

(pääosin omistusasunnoissa) 

Tavallisessa palveluasumisessa 1,7%

(yht. 89,1 %)

---- Hoiva-asuminen ----- ------

Tehostetussa palveluasumisessa 8,0% 6-7% 

Vanhainkodeissa/tk:n vuodeosastolla

(=laitoshoidossa) 2,9% 2-3%  

THL, Sotkanet, 2015
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Ikääntyneet ja asumisen ratkaisut 
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Ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö

Esiin tulleita teemoja:

- Palvelukeskus/ kohtaamispaikka ml. neuvontapiste 
- Turvallisuus, esteettömyys  ja yhteisöllisyys asuinympäristöissä ja 

asuinrakennuksissa
- Asuin- ja elinympäristöjen suunnittelu eri elämänvaiheisiin
- Asuntotarjonnan monipuolistaminen (senioritalot, yhteisöllinen 

asuminen, elinkaariasuminen…)
- Toimintakyvyn ylläpito ja itsenäisen selviytymisen tukeminen 
- Liikkumisen tuki, palveluliikenne
- Lähipalvelujen saavutettavuus, jne…
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Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Iisalmessa

- ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen: kuka ja miten? 
- asuntojen korjaaminen, voiko kaupunki /sote edistää enemmän? 
- hissirakentamisen edistäminen?
- miten ikäystävällisyyttä voidaan parantaa Iisalmen taajama-alueilla: 
asumisessa, asuinympäristössä, lähipalveluissa, yhteisöllisyyden 
osalta?
- uudenlaiset ratkaisut: tarvitaanko senioritalo tai yhteisöllinen 
asuntokohde ikääntyneille? Seniorivuokratalo korjaamalla 
Petterinkulman asuintalo? Perhehoitoa hoivapuolelle?
- keskustaan palvelukortteli/-keskus sisältäen myös ikääntyneiden 
asumista (Vetrean kohde?)
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Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien 
asumisen mahdollisuudet

erillinen asunto
(yksiö, kaksio jne. tavallisessa 
asuntokannassa)

asuntoryhmä
(asunto + yhteis- ja 
henkilökunnan tiloja)

ryhmäkoti,
huone & wc+
yhteistilat



Suunta Suomessa

- painotus ollut ryhmäkodeissa, rakennettu liikaa  liian kallis ja 
massamuotoinen kaikille (pieni osa tarvitsee, suurin osa ei)

Jatkossa:
- Monimuotoisempia ja yksilöllisempiä ratkaisuja, suunta tavalliseen 

asumiseen
- Tukiasuntoja lisää ja  tavallisen asuntokannan ml. vuokra-
asuntokannan käyttöä laajemmin (yksittäiset asunnot)

- Asuntojen lukumäärän suhteen pienempiä ryhmämuotoisia 
ratkaisuja, asuntoverkostoja
- Palveluja monituottajamallilla ja verkostoitumalla
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Kunnat avainasemassa

- Kuntien suunnitelmat, jossa yksilölliset asumisen ja palvelujen 
tarpeet arvioitu; paino laitospaikkojen vähentämisessä

- Olemassa olevan asumisen ja muun asuntokannan hyödyntämisen 
kartoitus: mitä ja kenelle sopivaa, mitä tulee tehdä

- Mitä tarvitaan lisää, esim. voivatko ja haluavatko ryhmäkodeissa 
asuvat muuttaa vähemmän tuettuun vrt. Lahden arvio

- Palvelujen kehittäminen ja niiden järjestämisen uudistaminen 
(esim. Key Ring -malli ja Arjen keskiössä –hanke, selvitys hajautetun                                    

asumisen ratkaisuista)

Huom. Asunto/asuntokohde pitkäkestoinen investointi, 
joten ratkaisujen on vastattava pitkäaikaiseen tarpeeseen!
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Muutosta tarvitaan

Arjen keskiössä -toimintamalli esimerkki kunnan hallinnonalojen yhteistyöstä, 

jossa tulevat asukkaat mukana ja jossa haetaan uudenlaisia ratkaisuja

Moninaiset asuntoratkaisut osana verkostoa:

• erillisasunnot

• asuinyhteisöt (asuntoryhmät, ryhmäkodit)

• korttelitason tukipisteet

• vanhan asuntokannan tehokas hyödyntäminen

 asuinaluekohtaiset ratkaisut

Tarpeita vastaavat, yksilölliset asumisen ja elämisen ratkaisut vaativat 

uudenlaisia palveluja ja uudenlaisia tapoja järjestää palveluja

 panostettava palveluihin ja tukeen

YM:n selvitys hajautetun asumisen ratkaisuista valmistumassa
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Asuntoverkosto



Kehittämis- ja yhteistyöllä tarpeita vastaavaa asumista

Erityisasumisesta hyvään tavalliseen asumiseen myös palveluja ja tukea 

tarvitsevien ihmisten kohdalla!
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Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien 
asumisen kehittäminen Iisalmessa

- onko ryhmäkotiasumista liikaa kehitysvammaisille ja 
mielenterveyskuntoutujille? eristääkö muusta yhteiskunnasta?

- kuinka tavallista vuokra-asuntokantaa voidaan hyödyntää 
enemmän, asuntoverkostot ja palvelujen/palveluntuottajien 
verkottaminen? Petterinkulman asuntojen käyttö tässä.

- miten yksilöllinen asuminen toteutetaan tavallisilla asuinalueilla 
myös vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille?

- asumisen tuki ja mielekäs tekeminen?
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Kiitos!
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