
MITÄ ON IKÄÄNTYVIEN HYVÄ 
ASUMINEN?

Kuka ottaa kopin ikääntyneiden asumisesta?
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IKÄÄNTYVIEN ASUMISEN KEHITTÄMINEN 
- ”VIRSTANPYLVÄITÄ” VUOSIEN VARRELTA
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Organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. 

➔ Asiakkaan ei tarvitse liikkua, palvelut liikkuu.

Lisää tutkimusta ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja tarjolla.

Kunnissa ja kaupungeissa ikäasumisen kehittämisessä poikkihallinnolliseen 
kehittämiseen. Asia ei ole vain vanhuspalveluiden / ikääntyneiden palveluiden 
asia.

Eläkkeellä olevilla / eläkkeelle jäävillä yhä enenevässä määrin halua ja osaamista 
itse vaikuttaa asumisen asioihinsa.



TILASTOKESKUKSEN ENNUSTEEN MUKAAN 75 
VUOTTA TÄYTTÄNEITÄ JYVÄSKYLÄLÄISIÄ

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN 
TILANNE:

■ Tehostetun palveluasumisen + 
pitkäaikaishoivan paikkoja ollut
vuonna 2020 n. 9%:lle,1030 
paikkaa

■ Jos tarvittaisiin vuonna 2030 
paikkoja 9 %:lle, tarve olisi n. 
1600 paikkaa (7 %:lle, tarve olisi
1240 paikkaa)

■ 9 % tarpeeseen lisäpaikkoja
pitäisi olla lähes 600 paikkaa, 7 
% tarpeeseen noin 200 paikkaa
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Ikäryhmän arvioitu kasvu +6342 henkeä

Vuonna 2030 heitä tullee olemaan 
ennusteen mukaan 17700 

Vuonna 2020 on yli 75 vuotiaita ollut 
Jyväskylässä 11358 



IKÄÄNTYVIEN ASUMISEN KEHITTÄMINEN
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Pitkälle aikavälille

Isolle joukolle: monipuolisuus sekä asumisen muodoissa 
että asumisen hallintamuodoissa, lisäksi alueellisuus 
huomioiden

Poikkihallinnollisesti: hallintokunnat ja organisaation tasot 
monipuolisesti mukaan, myös kaupunkilaiset itse



IKÄÄNTYVIEN ASUMISEN KEHITTÄMISESSÄ 
HUOMIOITAVAA
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Tämän päivän eläkkeelle jäävät henkilöt ovat hyväkuntoisempia ja 
tulevaisuudessa yhä suurempi voimavara yhteiskunnassa. 

Ikääntyneet ovat hyvin moninainen joukko mm. fyysisen kunnon, 
elämäntavan ja sosioekonomisen tilanteen suhteen. 

ASUMISEN TOIVEET JA TARPEET OVAT ERILAISET

Valtaosa ikääntyneistä asuu ja haluaa asua nykyisissä kodeissaan tai 
tavallisissa asunnoissa lähellä palveluita.

He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten 
seuraa ja yhteisöllisyyttä (jota voidaan toteuttaa monella tapaa)



PERUSTA / KIVIJALKA: POIKKIHALLINNOLLINEN,  MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ, 
YHTEINEN SITOUTUMINEN

1. IKÄÄNTYVIEN ASUMISEN KEHITTÄMINEN
(NORMAALIUDEN PERIAATTEELLA)

Kehittämisessä mukana useat toimijatahot: kaupunki/kunta, suunnittelijat, rakennuttajat, urakoitsijat jne. 

Asuinympäristöjen muisti- ja ikäystävällisyys.
Uudis- ja korjausrakentamista.

Eri hallintamuotoja: omistus-, aso- ja vuokra-asumista. Omakoti-, rivi- ja kerrostaloja.
Korjausneuvontaa

Ikäspesifit senioritalot, monisukupolviset tai hybridi kohteet

2. ASUMISTA JA ARKEA TUKEVAT MONIPUOLISET PALVELUT
(jotka tukevat kaikkea ikääntyvien asumista) 

Kaupunki / kunta / hyvinvointialue koordinoi, mahdollistaa, ohjaa.
Joukko-, asiointi- ja  kutsuliikenne.

Saavutettavissa olevat: kauppapalvelut, ateria- ja turvapalvelut, terveyspalvelut.
Hyvinvoinnin kehittäminen. Vapaaehtoistoiminta ja järjestöt.

Yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamis- ja toimintatiloja.
Harrastus- ja muuta toimintaa.

Arjen neuvontapalveluja.
Oikein kohdennettua, vaikuttavaa kotihoitoa, etähoivaa.

3. HOIVAPALVELUT
Palveluohjaus oikea-

aikaisesti.
Riittävä resurssointi

Muilla toimilla tuetaan, jotta 
mahdollisimman harva ja 

mahdollisimman vähän aikaa 
tarvitsee näitä palveluita

IKÄÄNTYVIEN HYVÄ ASUMINEN

Tu
etaan

 
asu

m
ista

V
äh

e
n

tää 
tarvetta

Vähentää 
tarvetta

Sinikka Tyynelä



MENEILLÄÄN…
Ympäristöministeriön ikääntyneiden 
asumisen toimenpideohjelma 2020 - 2022 

IHANA - ikääntyvien hyvä asuminen 
Jyväskylässä hanke

7

Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja 
edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa

Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien 
ennakointia ja varautumista 
asumisasioissa

Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen 
kehittämistä

YM:n ikääntyneiden asumisen 
toimenpideohjelmaan kuuluva hanke

Hankeaika 1.1.2021 – 31.12.2021

Tavoitteena ennakoinnin ja 
varautumisen lisääminen sekä
asuinympäristön kehittäminen



Toiveet arkisia ja pieniä asioita, joilla iso merkitys hyvinvoinnille
IHANA-hankkeen asuinaluekyselyn vastauksia ikäystävällisestä asuinalueesta ja kodista sekä kehittämisenkohteista:

Lisää levähdyspenkkejä kävelyreittien
varrelle.

”Jos saisi tänne vaikka soutulaitteen ja 
hierojakin voisi käydä vaikka kerran 
kuukaudessa. Tyhjiä tiloja kyllä olisi.”

11.11.2021 ST



MITÄ ON HYVÄ IKÄÄNTYVIEN ASUMINEN?

■ Itse ennakoiden ja varautuen saa omannäköisen ja 
mielekkään asumisen eläkkeellä ollessaan.

■ Tulee olla tarjolla myös asumisen vaihtoehtoja 
(ikäspesifit kohteet, hybridimallit jne.).

■ Tulee olla tukea muutostöiden ja asumisen arjen 
neuvontaan ja vaihtoehtojen selvittämiseen.

■ Tulee olla asumista ja arkea tukevaa toimintaa ja 
palveluita tarjolla ja niiden kehittämistä.

■ Tarjolla tulee olla oikea-aikaisesti ja oikein 
kohdennettua kotihoitoa ja tehostettua 
palveluasumista tarpeellinen määrä.
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TOIMIJATAHOT / IKÄÄNTYVIEN ASUMINEN

KOHDERYHMÄ:

ikääntyvät 
kuntalaiset

ASUMISEN 
TOIMIJATAHOT:

suunnittelijat, 
rakennuttajat 

(yhdistykset, säätiöt, 
yritykset), urakoitsijat, 
taloyhtiöt, isännöitsijät

ASUMISEN ARKEA 
TUKEVIEN 

PALVELUIDEN 
TOIMIJATAHOT:

3.sektori, julkinen 
sektori, yritykset, 
hyvinvointialue 

KAUPUNKI/ KUNNAT: 
kaupunkisuunnittelu 

/ tekninen toimi, 
kaavoitus, 

rakennusvalvonta 
asuntotoimi, 

maankäyttö, tontit

HYVINVOINTIALUEET:

ikääntyneiden 
palvelut

Mikä taho toimii ”yhdyspintana”/ koordinoi ikääntyvien asumiseen 
kuuluvia asioita ja kehittämistä?
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Piirroskuva: kuvittaja Linda Saukko-Rauta

Kiitos!

Annan mielelläni lisätietoja:
sinikka.tyynela@jyvaskyla.fi
050 417 8928

Omannäköinen ja mielekäs asuminen eläkkeellä ollessani (Videolinkki) 
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asunnot/ennakoi-asumistarpeesi-varaudu-vanhuuteen
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/ihana-ikaantyvien-hyva-asuminen-jyvaskylassa-hanke
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