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IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN KÄSITTEITÄ

Kotona asuminen - senioriasuminen (omistusasunto, asumisoikeus- ja osaomistus-, vuokra-
asunto)

Ensisijainen asumismuoto on kotona asuminen tavanomaisessa asumisympäristössä. Kotona
asumista tuetaan asukkaan tarpeen mukaisilla palveluilla. Seniorikodeissa on usein kiinnitetty
tavallista enemmän huomioita esteettömyyteen ja palvelut sekä henkilökuljetus ovat lähellä.
Senioritalolla ei ole vastuuta asiakkaiden hoidosta. Osa senioritaloista voi tarjota esimerkiksi
terveyspalveluja, jotka tuottaa ulkopuolinen yhteistyökumppani. Senioritalo voi sijaita palvelutalon
läheisyydessä ja asukas voi ostaa sieltä erilaisia palveluja. Asumista kotona voidaan tukea erilaisella
turvateknologialla ja digitalisaatiolla.

Omistusasunto
Omistusasunto on ruokakunnan omistama osakehuoneisto tai omakotitalo. Asunto on
omistusasunto, jos ruokakunta omistaa siitä vähintään 50 %. Omistusasunnoksi katsotaan
myös yhteisomistuksessa oleva asunto sekä asunto, jonka asumiskustannuksista ruokakunta
vastaa kuten omistusasunnossa. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun leski on pidättänyt
hallintaoikeuden kuolinpesän omistamaan asuntoon.

Lähde: Kela

Asumisoikeusasunto
Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden
rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. Kiinteistö voi olla myös asukasyhdistyksen
omistama. Asukas maksaa sisään muuttaessaan yhtiölle kertaalleen asumisoikeusmaksun, ja
kuukausittain käyttövastiketta. Pois muuttaessa asukkaalle palautetaan asumisoikeusmaksu
rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisestyi korjattuna. Asukas ei voi lunastaa
asuntoa omakseen. Asumisoikeus perustuu lakiin, toisin kuin saman tyyppinen asunnon
osaomistusjärjestelmä.

Lähde: Wikipedia

Osaomistusasunto
Osaomistusasunto on asumismuoto, jossa asukas on lunastanut rakennuttajalta asunnon
käyttöönsä tietyllä osuudella asunnon hankintahinnasta. Tyypillisesti osuus on 10 20
prosenttia hankintahinnasta. Asunnon hankintahinta on rakennuttajan vapaasti päätettävissä.
Asukas asuu vuokralla, jonka jälkeen asunto on mahdollista lunasta omaksi alkuperäisellä
hinnalla. Jokaisessa tapauksessa asukkaan on myös mahdollista jatkaa vuokralla asumista
senkin jälkeen kun asunto olisi ollut mahdollista lunastaa omaksi.
Järjestelmä on määritelty laissa ainoastaan valtion korkotuella rakennettavaien asuntojen
osalta. Jos talo ei ole korkotukitalo, niin ehdot perustuvat asukkaan ja rakennuttajayhtiön
keskinäiseen sopimukseen. Tämän vuoksi myös osaomistusasumisen muodot ja rahoituksen
yksityiskohdat vaihtelevat suuresti rakennusyhtiöstä riippuen. Myös kunnossapidon
vastuurajat määräytyvät asukkaan ja rakennuttajayhtiön sopimuksen mukaan. Asukkaan
lunastettu asunnon itselleen vastuu hallinnosta ja kunnossapidosta määräytyy kuten
muissakin asunto-osakeyhtiöissä.



                                              228/00.01.05/2015

PL 4, 74101 Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä  ·  PL 4 (Pohjolankatu  21)  ·  74101 Iisalmi  ·  Puhelinvaihde (017) 272 41  ·  kirjaamo@ylasavonsote.fi   ·
www.ylasavonsote.fi

IISALMI        ·        KIURUVESI        ·        SONKAJÄRVI        ·        VIEREMÄ

Valtion korkotukilainalla rakennettujen osaomistusasuntojen asukasvalinnassa noudatetaan
tulo- ja varallisuusvaroja. Vapaarahoitteisiin asuntoihin ei ole tulo- ja varallisuusrajoja.

Lähde: Wikipedia

Vuokra- asunto
Vuokra-asunto on asunto, jonka omistaja on antanut toisen henkilön käyttöön vuokraa
vastaan. Vuokra-asunnot voivat olla yksityishenkilöiden, yritysten tai voittoa
tuottamattomien organisaatioiden omistuksessa. Viimeksi mainittujen rakentaminen on
yleensä toteutettu valtion tukemalla aravalainoituksella, ja niihin vuokralaiset valitaan usein
sosiaalisin perustein, esimerkiksi määrittämällä vuokralaiselle maksimituloraja. Toiminnan
perusteena ei ole voiton tuottaminen vaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoaminen
asuntomarkkinoille. Yksityishenkilöiden tai liikeyritysten omistuksessa olevissa asunnoissa
vuokranantajat harjoittavat vuokraamisella liiketoimintaa perimällä kuluja korkeampaa
vuokraa.
Omistajasta riippumatta kaikkea vuokra-asumista koskee laki asuinhuoneiston
vuokrauksesta. Laissa säädetään muun muassa vuokrasopimuksesta, vuokran määrästä sekä
vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Lähde: Wikipedia

Perhehoito
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.
Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen
hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista
kehitystään.
Perhehoitoa annetaan henkilöille, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida
tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluita hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa.

Lähde: Sosiaalihuoltolaki 25 §

Asumispalvelut (Palveluasuminen, Tehostettu palveluasuminen)

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea
asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa
palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen (vuokrasopimus) että
palvelut (hoito- ja hoivapalvelut).

Palveluasuminen
Palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät
hoiva- ja hoitopalvelut. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu ja
hygieniapalvelut. Osa yksiköistä on palvelutaloja, joissa asiakkailla on omat huoneistot ja
osa esimerkiksi ryhmäkoteja ja pienkoteja. Tavallisen palveluasumisen
palvelukokonaisuuteen ei kuulu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa ja
valvontaa toisin kuin tehostetussa palveluasumisessa.
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Tehostettu palveluasuminen
Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti
ympärivuorokautisesti. Tehostettu palveluasuminen eroaa vanhainkodeista muun muassa,
siinä, että Kela on hyväksynyt ne avohoidon yksiköiksi ja asiakas maksaa erikseen
asumisesta ja käyttämistään palveluista.

Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta
osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon
palvelut.

Lähde: Sosiaalihuoltolaki 21 §, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi, STM julkaisuja 2013:11

Laitospalvelut (Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaishoito, Vanhainkotihoito)

Sosiaalihuollon laitospalveluilla tarkoitetaan hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä
jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää
lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti. Pitkäaikainen hoito ja
huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden
kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

Laitospalveluja toteutettaessa henkilölle on järjestettävä hänen yksilöllisten tarpeidensa mukainen
kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen
ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää
kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Lähde: Sosiaalihuoltolaki 22 §


