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Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017  

• Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma on kansallinen eri toimijoita 
laajasti ja poikkialaisesti verkottava laaja-alainen yhteinen ohjelma 
ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi. 
 

• Vaikutetaan sekä  ikääntyneiden itsensä että kuntien ja asunto- ja 
rakennusalan toimintaan 
 

• Luodaan edellytyksiä ikääntyneiden  asuinolojen parantamiseen, joita 
kuntien toimilla tuetaan. 



Ikääntyneiden asumistilanne 

 

75-vuotta täyttäneistä   vuoden 2013 lopussa         STM:n laatu-  

       suositus (2013) 

         

Asui kotona =tavallisissa asunnoissa  90,3%   91-92% 

(pääosin omistusasunnoissa)  

 

Tehostetussa palveluasumisessa   6,5%   6-7%  

 

Vanhainkodeissa tai terveyskeskusten  

pitkäaikaispaikoilla (=laitoshoidossa)  3,1%   2-3%   
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Ikääntyneet ja asumisen ratkaisut  
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Palveluasumiseen liittyvää 

 

• Vanhuspalvelulain toteutus: palvelurakennemuutos, ennalta 
ehkäisy, toimintakyvyn tukeminen, kuntien suunnitelmat, laaja 
yhteistyö jne. 
 

• Rakennepoliittinen ohjelma: laitoshoidon vähentäminen 
 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi (2013, STM ja Kuntaliitto) koskee 
palveluasumista (=ympärivuorokautinen hoiva), mutta sisältää 
myös asumis- ja elinympäristöosion 
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Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 
toimenpiteitä 
 
10. Parannetaan palveluasumisen fyysisiä ratkaisuja  
 
10.1 Luodaan toimintatapa kunnan asuntokannan ja 

vanhuspalvelukohteiden kartoitukseen ja tarvittavien toimenpiteiden 

arviointiin sekä ohjataan sen käyttöön.  

Vastuutahot: ARA, YM, STM, THL, Kuntaliitto, kunnat 

  

10.2 Kartoitetaan hyviä kansainvälisiä esimerkkejä muistisairaiden palvelu-

asumisesta ja kehitetään ARAn suunnitteluohjeistusta ja avustuskäytäntöä  

tämän perusteella.  

Vastuutahot: ARA, YM, tutkimuslaitos 

  

10.3 Lisätään erityisryhmien asumisen investointiavustusrahoitusta, jotta 

turvataan ikääntyneiden palveluasumisen uustuotantotarpeet ja  

peruskorjaukset laatuvaatimuksia vastaaviksi.  

Vastuutahot: YM, VM 
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Palveluasumisen kartoitus, laatusuositus, 2013 

 
Kotona asumisen edistämiseksi ja palveluasumisen tulevaisuuden 
tilatarpeisiin varautumiseksi kunnat 
 
- arvioivat iäkkäille tarkoitettujen palveluasuntojen ja laitosten 
tilojen laatua, esteettömyyttä ja turvallisuutta 

 
- asettavat arviointitiedon pohjalta palveluasuntojen ja laitosten 
korjaus- ja uudisrakennustarpeet tärkeysjärjestykseen ja määrittävät 
näiden toteutusta koskevat tavoitteet osana vanhuspalvelulain 
edellyttämää suunnitelmaa (5 §). 
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Arvioinnin keskeiset tekijät 

Esim. 
a) Asuntotarpeiden arviointi  
- kunnan väestörakenne ja –ennuste/75-vuotta täyttäneiden 

määrän kehitys, ikääntyneiden asumisolot ao. kunnassa, 
palveluasumisen tarve, erityisesti muistisairauksista johtuva tarve 

 
b) Palveluasumista koskeva rakennuskannan kartoitus 
- vanhuspalveluiden palvelurakenne tällä hetkellä, kohteet ja niiden 

laatu, kunnan vuokratalokannan käyttömahdollisuudet, tulossa 
olevat uudet kohteet (päätetyt/suunnitellut) 

 
c) Hankkeiden priorisointi ja aikataulutus 
- palvelurakenne tulevaisuudessa 
- toteutettavat uudet ja peruskorjattavat kohteet (erit. kunnan/kunta-   
yhtymien). 
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11. Kehitetään erilaisiin palvelualuemalleja ja ikääntyneiden 

toimintakykyä ylläpitäviä asuinympäristöjä 

11.1 Ohjataan erilaisista paikallisista lähtökohdista syntyvien 
palvelualueratkaisujen kehittymistä.  
 
Vastuutahot: YM, STM, ARA, THL, kunnat 
 
Esiselvitys palvelualueista ja –kampuksista valmis  
 
11.2 Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun ohjauksella edistetään 
ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävien asuinympäristöjen toteuttamista sekä 
eri väestöryhmien asumisen ja palvelujen integroimista.  
 
Vastuutahot: YM, Kuntaliitto, STM, ARA, kunnat, RAKLI, Tekes 
 
Esiselvitys ikäystävällisen asuinalueen konseptista valmis. 
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Palveluja ja toimintaa asuinalueille 

 
• Palvelualueiden kehittäminen: palvelut asukkaiden luokse, erilaisia 
asumisratkaisuja 
 
• Alueelliset palvelukeskukset, joissa asumista ja palveluja, myös 
muille alueen asukkaille palveluja ja toimintaa 
 
• Palvelutalojen yhteistilojen käyttö lähiympäristön asukkaille 
 
• Yhteisöllisyyden ja yhteisen toiminnan tukeminen esim. asuinalue- 
ja talokohtaisia yhteistilat 
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Palvelualuemalli ikääntyneiden asumisessa ja palveluissa 
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Palvelualue 

Harrastetoimintaa 

Neuvontaa 
Lyhytaikaishoitoa 

Palveluasunnot 

Muut sote-palvelut 

Päivätoimintaa 



Asuinympäristöön liittyviä teemoja kuntien 
strategioissa ja suunnitelmissa 

 
- Palvelukampukset, palvelukeskukset, toimintakeskukset 

neuvontapisteet, kohtaamispaikat, asukastuvat 
- Palvelualueiden kehittäminen 
- Turvallisuus ja esteettömyys asuinympäristöissä ja 

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

elinkaariasuminen…) 
- Liikkumisen tuki, palveluliikenne, toimintakyvyn ylläpito ja 

itsenäisen selviytymisen mahdollistaminen  
- Lähipalvelujen saavutettavuus. 
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Ympäristöministeriön nettisivuilta 

www.ymparisto.fi 
 
     Asuminen 
     Ohjelmat ja strategiat 
     Ikääntyneiden asuminen 
 
•Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä (2006) 
 
•Opas ikääntyneen muistioireisen kodin muutostöihin (2007) 
 
•Yhteisöllisyyttä, laatua ja vaihtoehtoja – Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen 
ratkaisuja Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa (2009) 
 
 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 
 
http://www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen 
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http://www.ymparisto.fi/


 
 
 

Kiitos! 
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