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Tämän senioriasumisen trendejä ja innovaatioita koskevan selvityksen ovat tehneet KL
Anu Raappana ja YTM Riikka Tiitta Faktaduosta. Selvitys on osa Innovaatio ja
osaaminen -verkoston Innovaatioareena -pilottia ja sen on tilannut Posintra Oy, STOKSähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus. Innovaatio ja osaaminen -verkosto
on osa aluekeskusohjelmaa ja sitä koordinoi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy.
Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen senioriasumiseen liittyviä trendejä ja
innovaatioita Suomesta sekä muutamien esimerkkien kautta myös muualta maailmasta.
Selvityksen materiaali on koottu vuonna 2008 heinä-syyskuun välisenä aikana.
Raportista on pyritty tekemään kattava ja mahdollisimman monipuolinen.
Senioriasumiseen on monta näkökulmaa ja senioreilla itsellään on monenlaisia tarpeita ja
toiveita. Kaikkea ei ole voitu raporttiin mukaan ottaa, mutta keskeisimmät teemat on
pyritty huomioimaan. Raportti rakentuu tekstin ja havainnollistavien kuvien lisäksi
esimerkeistä, joita on koottu tekstistä erillisiin laatikoihin. Raporttia varten on kerätty
materiaalia haastatteluin, keskusteluin sekä olemassa olevien lähteiden avulla.
Selvitystä varten on haastateltu seuraavia asiantuntijoita:
•
vanhempi tutkija Helinä Melkas, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
•
erikoistutkija Lea Hennala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
•
tutkija Heli Mäntylä, Työtehoseura
•
palvelupäällikkö Irma Ahokas-Kukkonen, Joensuun kaupunki
•
projektijohtaja Timo Ekroos, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Itsenäisen
Suoriutumisen innovaatiokeskus ISAK
•
erikoistutkija, ryhmäpäällikkö Marjaana Seppänen, Stakes, Ikääntyminen ja palvelut
-ryhmä
Lisäksi materiaalia on saatu seuraavilta tahoilta:
•
sosiaaligerontologian professori Antti Karisto, Helsingin yliopisto
•
yritysasiamies Kari Kempas, TKK Lahden keskus
•
toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen, Lahden vanhusten asuntosäätiö
•
projektipäällikkö Marju Huuhtanen, AKU-hanke, Kaunialan Sairaala Oy
•
Aktiiviset seniorit ry, Loppukiri
•
Onninkartano, Pukkila
•
Arcticare Oy
•
Miratel Oy
•
Arja Hornborg, Huili ry
•
Merja Riikonen, Eptek ry
•
Maija Heinänen, Mara-hanke
•
toiminnanjohtaja Ari Tuupainen, Harjulan Setlementti
•
Färdknappen, Ruotsi

Miksi senioriasuminen puhuttaa?
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Erityisryhmien, joihin luetaan myös ikääntyneet, asuminen on noussut voimakkaasti esiin
politiikassa ja tutkimuksessa. Aihetta koskevia seminaareja järjestetään eri puolilla
Suomea. Puhuttaessa kahdesta niin laajasta ja monimuotoisesta asiasta kuin asumisesta
ja vanhenemisesta, on näkökulmien kirjo loputon. Usein vanhuuskeskustelussa tehdään
kahtiajako laitosasumisen ja kotona asumisen välillä. Toisaalta on havaittavissa
kahtiajako myös siinä, ketkä asiasta puhuvat - viranomaiset vai ikääntyvät ihmiset itse.
Institutionaalisesti tarkasteltaessa ikääntyneen toimijan oma aktiivisuus jää varjoon.
Toimijanäkökulma taas välttelee tarkastelemasta avuttomuutta ja raihnaisuutta. Toimijuus
ja raihnaisuus eivät kuulu yhteen kulttuurisessa ymmärryksessämme. Avuttomuus ei istu
asumispuheeseen ellei esteettömyys ja teknologia pysty ratkaisemaan sitä. (Heiskanen &
Tedre 2008)
On esitetty näkemyksiä, että koko vanhustenhoitojärjestelmä tulisi käydä läpi tarkalla
seulalla. Toimintatavat ja tilat vaativat kokonaisuudistusta. Keskustelua on käyty muun
muassa siitä, tulisiko ikääntyneiden saada itse osallistua hoidon suunnitteluun, tulisiko
yksityisen sektorin roolia vahvistaa ja miten kolmannen sektorin roolia tulisi tarkastella.
Lähtökohtana keskustelussa on, että jotain tulee tehdä, mutta miten ja kenen tarpeista
lähtien. (esim. Mäkinen ym. 2006; Eklund ym. 2007; Melkas ym. 2008; Vauramo 2007.)
Suomi ei ole yksin haasteiden edessä. Ikärakenteen vanheneminen on
yleiseurooppalainen ilmiö. Useat maat hakevat uusia toimintamalleja senioriasumiseen
(ks. esim. Eklund ym. 2007). Lähtökohtina muutokseen ovat kotona asumisen tukeminen
ja laitospaikkojen karsiminen. Dementiaoireista kärsivien määrä kasvaa mikä asettaa
omat vaatimuksensa asumiselle. Ennaltaehkäisevät toimet, yhteisöllisyys, aktiivisuus,
hoitohenkilöstön moniammatillisuus ja monipuolisen turvan luominen tuntuvat olevan
avainsanoja senioriasumisen kehittämisessä. Monet senioriasumisen trendit heijastavat
aktiivista elämäntapaa.
Eri tutkimuksista koottu tieto johtaa päätelmään, että laitos ei saisi tulevaisuudessa olla
kenenkään koti. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan laitoksissa asuvien
osuuden tulisi pudota alle puoleen (noin kolmeen prosenttiin) vuoteen 2012 mennessä.
Tähän ei ole pitkä aika, mikä tarkoittaa esimerkiksi kotiin tuotettujen palvelujen nopeaa
lisäämistä. Ennaltaehkäisy on keskeinen tekijä, mikäli halutaan pitää kustannukset
kurissa. (katso esim. www.stakes.fi)
Yhtenä haasteena on tiedon levittäminen. Senioriasumiseen liittyviä ratkaisuja on
kehitetty ja kehitetään paljon. Haasteena on se, kuinka ikääntyville sekä heidän
omaisilleen saadaan tietoa olemassa olevista palveluista. Toisaalta yritysten ja muiden
palveluntuottajien suuntaan kaivattaisiin enemmän tietoa uusien asiakaskuntien toiveista
ja tarpeista. Asiakkaiden ja palvelun tarjoajien saattaminen yhteen ja tämän
vuoropuhelun edistäminen tuntuukin olevan yksi tämän hetken senioriasumisen trendi.

Kuka on seniori?
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Puhuttaessa senioriasumisesta ja siihen liittyvistä innovaatioista on hyvä lyhyesti pohtia
sitä, mitä seniorilla tarkoitetaan ja samalla mitä tarkoitetaan senioriasumisella. Onko
seniori maaseudulla yksin asuva vanhus, joka viettää tänä vuonna 85-vuotis
syntymäpäiväänsä? Lähestyykö tulevaisuuden seniori eläkeikää ja ostaa nyt uuden
kerrostaloasunnon ikääntymisen haasteita silmälläpitäen? Onko seniori henkilö, jonka
varallisuus on hyvä ja joka on tottunut vaatimaan ja saamaan palvelua? Vastakohtana on
erityisryhmään kuuluva pienituloinen, jolla ei ole mahdollisuutta ostaa itse kaikkia
tarvitsemiaan palveluita. Muun muassa nämä kysymykset määrittävät sen, kenelle
asumista suunnitellaan.
Tässä raportissa seniori -käsitteen alle mahtuu koko senioriväestön kirjo. On muistettava,
että seniorit eivät ole harmaata massaa vaan hyvin erilaisia yksilöitä ja erilaisuus usein
jopa korostuu ikääntymisen myötä. Nyt vanhenevat suuret ikäluokat ovat edeltäneitä
sukupolvia terveempiä, koulutetumpia, varakkaampia ja kiinnostuneempia kehittämään
itseään. On todennäköistä, että lisääntynyt aktiivisuus muuttaa myös vanhusväestön
asumistarpeita.

fakta
● Ikihyvä Päijät-Häme tutkimuksen 59−79 -vuotiaiden vastaajien mielestä
parhaiten heitä itseään kuvaamaan sopii sana seniori. Vaihtoehtona
olivat ikääntynyt, vanha, vanhus, ikäihminen ja kolmannessa iässä
oleva.
● Väestön vanhenemiseen liittyy kollektiivinen harha: väki vanhenee,
mutta kuvittelee nuortuvansa. Puolet Ikihyvä-tutkimuksen vastaajista
kokee itsensä ikäistään nuoremmiksi.
(Fogelholm ym. 2007 ja Karisto & Konttinen 2004)

fakta
Väestön vanheneminen on yhteiskunnallinen saavutus. Olemme
saavuttaneet sen, mikä on ollut kansallisena ja kansainvälisenäkin
terveyspoliittisena tavoitteena: saaneet ”lisää vuosia elämään”.
Väestön vanheneminen ei ole vain uhka vaan myös mahdollisuus. Se ei
saisi latistaa innovatiivisuutta vaan sen tulisi päinvastoin kirvoittaa ja
kasvattaa sitä.
(Karisto & Konttinen 2004)

Esimerkki

Esimerkki

Joensuun kaupungin
Seniorineuvonta Ankkuri tukee
ikääntyvän kotona asumista
palvelutarpeen arvioinneilla ja
järjestämällä erilaisia palveluja
asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.
www.jns.fi

Osoitteesta www.palvelupolku.fi
löytyy ikääntyneiden tarvitsemia
palveluita julkiselta, yksityiseltä ja
kolmannelta sektorilta. Portaali
ohjaa käyttäjiä myös
omaehtoiseen
elämänsuunnitteluun.

Esimerkki
Raumalla kotona asumisen tukimuodoksi kehitettiin Metso kehittämishankkeessa kotihoitoaseman nettisivut, joissa oli tarjolla
erilaisia palveluita. Nettipalvelun kautta esimerkiksi omaiset
saattoivat pitää yhteyttä vanhusta hoitaneeseen henkilökuntaan.
(Metso-hankkeen loppuraportti)

Esimerkki
PalveluSantran toiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona
selviytymistä välittämällä tietoa palveluista. Toiminnalla pyritään
helpottamaan asiakkaiden ja palvelujen kohtaamista. Tavoitteena
on myös tukea palveluntuottajien verkostoitumista ja palvelun
laadun kehittämistä. Lisätietoja: www.palvelusantra.info.

Esimerkki
Minttu Wiberg on pohtinut Taideteollisen korkeakoulun
lopputyössään sitä, voiko kaupallista tutkimusta ja sen tapoja
muokata mielikuvia siirtää käsitteeseen ”vanhuus” ja kasvattaa sitä
kautta Vanhuus-brändin arvostusta.
Yhtenä tuotemerkkinä lopputyössä on suunniteltu dementikoiden
hoiva-asu korvaamaan sukupuoleton, pussimainen hygieniahaalari. Hoiva-asussa on tarvittavat toiminnalliset funktiot, mutta se
näyttää arkivaatteelta eikä leimaa käyttäjäänsä potilaaksi. Hoivaasu on koekäytössä Opri ja Oleksi kodissa (www.oprijaoleksi.fi).
Wiberg peräänkuuluttaa myönteisen mielikuvan luomisessa
rehellisyyttä. Hän muistuttaa, että Vanhuus-brändin luominen voi
perustua vain tosiasioihin, joten vanhuudesta tulisi puhua kaikissa
yhteyksissä rehellisesti. (Wiberg 2008)
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Kuva Sodankylästä, uusi palvelutalo ja sen asiakkaita.
Kuvan lähde: Antti Karisto

Seniorit mukaan asumisen suunnitteluun
Arne Nevanlinna kysyi vuonna 1997 ”Miksi vanhusten hoitorakennusten pitäisi olla
korostetun uudenaikaisia, kun asukkaat ovat korostetun vanhanaikaisia?” Kysymys on
tärkeä ja muistuttaa siitä, että asumista tulee suunnitella asukkaan eikä yksinomaan
suunnittelijan tai maksajan ehdoilla. Yksi selkeä trendi senioriasumisen kehittämisessä
onkin kohderyhmän ottaminen mukaan suunnitteluun mahdollisimman laajasti ja jo hyvin
varhaisessa vaiheessa.
Helsingissä toimiva Loppukiri on syntynyt senioreiden ehdoilla. Talo on asukkaidensa
näköinen ja siksi viihtyisä. Ennakkoluulotonta ideointia on hyödynnetty myös Lahden
kaupungin toimesta vanhusten asumiseen liittyvässä ”Onni ja Martta” seikkailussa, jossa
ikääntyneet itse pääsivät netin kautta ideoimaan asumiseensa liittyviä uusia malleja.
(Hennala Lea ”The welfare centre for the elderly concept”) Tällä haluttiin tuoda
käyttäjänäkökulma ikääntyneiden asumisen suunnitteluun tilanteessa, jossa oli
suunnitteilla rakentaa ikääntyneille uusia asuntoja.
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Ideat kerättiin Internetiä hyödyntäen. Nekin ikääntyneet, joilla oli heikot tietotekniset
valmiudet saattoivat osallistua hankkeeseen avustajan avulla. Ideoita heräteltiin kahden
kuvitteellisen henkilön, Onnin ja Martan avulla. Heille luotiin taustatarinat, joihin
ikääntyneiden oli mahdollista samaistua. Nettisivusto oli avoinna ideoilla parisen viikkoa.
Sivustolle kertyi noin neljänkymmenen ikääntyneen toimesta yli 300 kommenttia.
Toiveissa oli muun muassa yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta tukeva toiminnan keskus,
jossa jokainen voisi toteuttaa myös omia yksilöllisiä harrastuksiaan. Ikääntyneet toivoivat
mahdollisuutta osallistua esimerkiksi ruuan valmistukseen ja muihin päivittäisiin
rutiineihin.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Muotoilun palvelukeskus
D´ART on kehittänyt Innovaatioleiri-konseptin (rekisteröity tuotemerkki), jonka avulla
saatetaan loppukäyttäjät ja yritykset yhdessä opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien
kanssa kehittämään palveluja ja tuotteita. Innovaatioleiri on palkittu hyvänä käytäntönä
Itä-Suomen EU-hankkeissa. Toiminta-ajatuksena on irrottaa osallistujat omasta
arkiympäristöstään ja luoda prosessi joka perustuu erilaisen asiantuntemuksen ja
käyttäjätiedon innovatiiviseen yhdistämiseen. Innovaatioleirin kesto on usein yhtä päivää
pidempi ja se toteutetaan tapauskohtaisesti vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Toimintamallin avulla on kehitetty menestyksellisesti esimerkiksi asumiseen liittyviä
oviympäristön ratkaisuja ja tuotteita yhteistyössä Abloy Oy:n kanssa. (Timo Ekroos, ISAK)
Timo Ekroos ISAK:sta korostaa asumiseen liittyvien malliympäristöjen merkitystä uusien
ratkaisujen esittelyssä ja käyttöönotossa. Uuden teknologian käyttötarkoitus hahmottuu
parhaiten sovellusympäristöissä, joissa teknologia ja tuotteet ovat asiakkaiden
käytettävissä ja testattavissa. Hyvä esimerkki on Helsingin kaupungin ylläpitämä Toimiva
Koti (www.toimivakoti.fi)

fakta
Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä kummastelee,
miksi päättäjien todellisuus ei kohtaa vanhusten todellisuutta. Hän
ihmettelee keski-ikäisten päättäjien suhtautumista vanhuksiin ja
vanhuuteen. Jylhä muistuttaa, että vanhusten asioista päättävät eivanhukset. Jokaisen olisikin hyvä muistaa ja tiedostaa, ettei kukaan voi
väistää omaa vanhenemistaan.
Jylhän mukaan vanhusten asioita edistäisi suuresti se, jos keski-ikäiset
näkisivät itsensä vanhoina.

Vanhustenhuollon uudet tuulet 3/2006
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Esimerkki
Omaishoitajien palkkioita Rovaniemellä, myöntämisperusteet
eri palkkioluokissa (www.rovaniemi.fi)
845,89 euroa
kuukaudessa

•

•

475,81 euroa
kuukaudessa

•

•
•

317,22 euroa
kuukaudessa

•

•
•

jos omaishoitaja on hoidollisesti
raskaan siirtymävaiheen aikana (esim.
saattohoito) estynyt tekemään omaa tai
toisen työtä. Hoitajalla ei tänä aikana
ole vähäistä suurempia työtuloja,
oikeutta sairasvakuutuslain 10. luvun
mukaiseen erityishoitorahaan eikä
oikeutta vuorotteluvapaan 13 §:n
mukaiseen vuorottelukorvaukseen.
tai hoito vaatii muita erityisratkaisuja ja
hoitajalla ei ole työtuloja
hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa,
huolenpitoa ja valvontaa sekä jatkuvaa
apua monissa henkilökohtaisissa ja
päivittäisissä toiminnoissa
hoidettava tarvitsee hoitajan
ympärivuorokautisen läsnäolon
hoidettava ei voi asua yksin
hoidettava tarvitsee säännöllisesti
toistuvaa apua monissa
henkilökohtaisissa ja päivittäisissä
toiminnoissa
hoidettava tarvitsee lähes jatkuvaa
hoitajan läsnäoloa
hoidettava ei voi pääsääntöisesti asua
yksin

Esimerkki
Raumalla kotona asumisen tukimuodoksi kehitettiin Metsokehittämishankkeessa kotihoitoaseman nettisivut, joissa oli tarjolla
erilaisia palveluja. Nettipalvelun kautta esimerkiksi omaiset
saattoivat pitää yhteyttä vanhusta hoitaneeseen henkilökuntaan.
(Metso-hankkeen loppuraportti)

Väestön harmaantumisen alueellisuus
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Suomi ei ole harmaantumassa tasaisesti. Pohjois- ja Itä-Suomen kunnat tulevat
kohtaamaan väestön ikääntymisen ja rajun huoltosuhteen heikkenemisen.
Kasvuseuduilla taas haasteena on ikääntyneiden suuri määrä, ei niinkään väestön
ikärakenne. Myös asumismuoto vaihtelee alueellisesti: pienessä kainuulaisessa
kunnassa Ristijärvellä yli 80 prosenttia senioriasuntokunnista asuu erillisessä pientalossa,
kun vastaava luku Helsingissä on kahdeksan, Tampereella 15 ja Oulussa noin 25
prosenttia. Pientaloasumisen yleisyyteen vaikuttaa myös senioriasuntokunnan rakenne.
(Rasila)
Edellä kuvatuista esimerkeistä huolimatta suurin osa tulevaisuuden senioreista ja
vanhuksista tulee pysymään vanhalla asuinpaikkakunnallaan, eikä välttämättä muuta
perhevaiheen lakipisteasunnostaan mihinkään. Lakipisteasunto on erilainen eri alueilla.
Syrjäseuduilla asunto saattaa sijaita kaukana palveluista ja se voi olla varustelultaan
hyvin alkeellinen. Asiakaspalvelutyö ja geronteknologia -hankkeessa eräs haastateltu
kotipalvelutyöntekijä kertoi asiakkaastaan (ks. esimerkiksi Raappana 2008):
” Hän asuu silleen syrjässä, että sinne ei mene busseja ja tie on aika huono.
Meillä on välillä talvella vaikeuksia päästä sinne. Siinä talossa on pihasauna.
Talo itessään lämpii puulla. Nyt kun on alkanu olla dementiaoireita, on
mietitty miten sen tulien tekemisen sais loppumaan. Ettei tulis mitään
häkämyrkytyksiä, tulipaloja tai muuta.”
Väestön ikääntyminen ja iäkkäiden ihmisten muutto ovat asioita, joihin kunnissa
suhtaudutaan eri tavoin. Osa kunnista toivottaa ikääntyvät tervetulleiksi asukkaikseen,
esimerkkejä löytyy eri puolilta Suomea. Toisaalta etenkin laitoshoitoa vaativien ihmisten
muuttoa on rajoitettu. Laitoshoito on kallista pienelle kunnalle ja sen vuoksi esimerkiksi
lähemmäs omaisiaan haluavan laitoshoidettavan muutto voidaan evätä. Tämä
kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan asettava tilanne on ollut lähtökohtana käynnissä
olevassa kotikuntalain uudistuksessa.
Kunnissa väestön ikääntymiseen varaudutaan eri tavoin. Monet kunnat tekevät omia
väestöennusteitaan ja pyrkivät niiden pohjalta suunnittelemaan tulevia tarpeita. Väestön
ikääntyessä myös erityisryhmien määrä kasvaa. Irma Ahokas-Kukkonen toi esiin
esimerkkejä tällaisista kunnille haasteellisista erityisryhmistä kuten ikääntyvät
päihteidenkäyttäjät, ikääntyneet kehitysvammaiset, erilaisista muistisairauksista kärsivät,
joista yhtenä eritysryhmänä alkoholidementoituneet. Nämä asettavat haasteita
kunnalliselle palveluntuotannolle, koska ryhmät vaativat eriyttämistä ja heidän
palveluntarpeensa on suuri.
Tiettyjen erityisryhmien tulevaa esiintyvyyttä on mahdollista arvioida väestö- ja
terveysennusteiden avulla. Esimerkiksi keskivaikean dementian esiintyvyys tietyn
ikäisessä väestöryhmässä voidaan laskea väestöennusteesta. (Sulkava 2001, ks. Karisto
ym. 2003, 20)

Esimerkki
Ristijärvestä kehitetään paikkakuntaa, jossa erikoistutaan
ikääntyvien asumiseen, palvelemiseen ja hoitamiseen
elinkeinopohjalta. Kohteena ovat oman paikkakunnan ja Kainuun
ikäihmiset, paluumuuttajat, matkailijat sekä vapaa-ajan asukkaat.
Ristijärven kunta on profiloitunut hyvän iän kunnaksi
Seniorpoliksen avulla. Uusi, varttuneempaa väkeä houkutteleva
strategia on saanut myös lapsiperheet kiinnostumaan turvallisesta
ja luonnonkauniista ympäristöstä. Seniorit koetaan tuottavana
kohderyhmänä joka vaikuttaa positiivisesti koko maakunnan
imagoon.
www.ristijarvi.fi ja www.seniorpolis.com

Esimerkki
Lieksassa on maan ensimmäinen rollaattoritalli
Lieksassa on kehitetty taajamaympäristöön sopivia apuvälineitä
cityrollaattoreita vanhusten tarpeisiin. Rollaattoriparkki on hyväksi
todettu ja tarpeellinen osa kaupungin joukkoliikennejärjestelmää ja
vanhustenhuoltoa. Idea syntyi cityfillareista, joita voi lainata
monissa kaupungeissa.
Idean kehittelijä kertoo, että kaikilla ikäihmisillä ei ole kotioloissa
rollaattoreita eivätkä he niitä kotona välttämättä edes tarvitse.
Kaupunkioloissa pitkien matkojen vuoksi syntyy tarve käyttää
rollaattoria.
Rollaattoreita voisi olla kaupungeissa ainakin linja-autoasemilla ja
suurimpien pysäkkien läheisyydessä. Taajamissa liikkumista
tukevat apuvälineet säästävät myös kustannuksia, kun kalliita
erilliskuljetuksia ei tarvita. Cityrollaattori ehkäisee myös kaatumisia
ja sitä kautta esimerkiksi lonkkaleikkauksia.
(www.kunnat.net)
Lisätietoja: Lieksan kaupunki, Anja Sarasoja

ASUMINEN
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Vanhusväestön asumismuodoksi on viimeisten vuosikymmenien kuluessa kehittynyt
palveluasuminen. Palveluasuntojen yhteydessä on laajat yhteistilat ja samassa
rakennuskokonaisuudessa voi sijaita myös lähinnä muistihäiriöisille tarkoitettuja yleensä
6–10 hengen ryhmäkoteja. Talojen yhteydessä toimii usein kuntien, järjestöjen tai
yksityisten palveluntarjoajien tuottamia päiväkeskuksia, joissa voi käydä myös muualla
asuvia vanhuksia. Palveluasunnot ovat olleet itsenäisen kotona asumisen ja laitoshoidon
eli vanhainkotiasumisen välimaastoon sijoittuva asumismuoto. Viimeaikainen trendi
kuntien palvelutuotannossa on, että palveluasumisesta on muodostumassa vaihtoehto
lähinnä vanhainkotiasumiselle. Palveluasumista suunnataan esimerkiksi Helsingissä
kaikkein huonokuntoisimmalle väestölle samalla kun hoidon intensiivisyys kasvaa.
Ongelmana palveluasumisen tarkastelussa on Heiskasen ja Tedren (2008) mukaan se,
että asumisen kuuluessa ns. asumispalveluiden piiriin katoaa tarkastelusta usein asunto
ja asuminen toimintana ja huomio kiinnittyy palveluihin.
Senioriasuminen
puolestaan
tulee
tulevaisuudessa
muotoutumaan
pitkälti
seniorikansalaisten omien yksilöllisten valintojen perusteella. Tulevaisuuden seniorit ovat
aktiivisia, ja valtaosa heistä ei tarvitse ensimmäisenä eläkeläisvuosikymmenenään
asumiseensa erityisjärjestelyjä. Yhteiskunta voi varautua tulevaan edistämällä hissien
rakentamista, tukemalla ja kannustamalla esteettömyyttä lisäävien korjausten tekemistä
ja tukemalla yksityisen palveluntuotannon kysyntää (mm. kotitalousvähennyksin) julkisen
palvelutuotannon prosessien hiomisen ohella.
Neuvonnalla ja oikeisiin ratkaisuihin kannustamisella voidaan myös vaikuttaa
yhteiskunnankin kannalta järkeviin toimenpiteisiin. Tekniikan ja fyysisten rakenteiden
ohella ihminen tarvitsee myös sosiaalista kanssakäymistä, kuulumista johonkin,
läheisyyttä ja lämpöä. Uuden tekniikan ja palveluiden kehittämisessä sekä
tilasuunnittelussa on otettava huomioon myös nämä tekijät. Tulevaisuudenkin seniorit
haluavat olla itsenäisiä, mutta eivät yksinäisiä. Senioriasuminen niin sanotussa
senioritalossa mahdollistaa tietyn yhteisöllisyyden etenkin jos talon yhteistilat ovat
aktiivisessa asukkaiden käytössä. (Mikkola & Rasila 2006.)
Ennen varsinaisen vanhuuden saapumista on eläkkeelle jääneellä väestöllä aikaa viettää
liikkuvaa elämää ja toteuttaa asumishaaveita. Asumishaaveita on tutkittu useissa
tutkimuksissa. (ks. Nivalainen 2003, Virtanen 2003, Hunnakko & Palm 2002).
Tutkimusten mukaan useat tulevaisuuden seniorit tahtoisivat muuttaa maaseudulle
viettämään eläkevuosiaan. Asuminen ja siihen liittyvät tekijät kuten itsensä toteuttamisen
motiivit ja elämän hallinta ovat tärkeitä maallemuuton kannustimia. Maallemuuttoa
mahdollisena pitävät ovat kuitenkin valmiita muuttamaan ainoastaan 30−50 kilometrin
päähän kaupungin palveluista. Kauppaan, postiin tai kirjastoon ei saisi olla viittä
kilometriä pidempi matka. Maallemuuttajan ihannekoti olisi vanhassa omakotitalossa tai
vapaa-ajan asunnossa. Merkittävää on, että vain joka kolmas muuttamista harkitseva
ilmoitti muuttavansa synnyinseudulleen.
Toisaalta Virtanen (2003) on omassa tutkimuksessaan havainnut, että vaikka moni
kaupungeissa asuva haluaisi asua maaseudulla, vain murto-osa halukkaista uskoi
oikeasti asuvansa maaseudulla eläkepäivinään. On mahdollista, että osa
maallemuuttohaaveista realisoituu kakkosasunnon hankintana. Suuret ikäluokat ovat
myös ensimmäinen ns. perijäsukupolvi, jotka perivät vanhempiensa omaisuuden samalla
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kun ovat myös itse kasvattaneet varallisuuttaan elinikäisellä työssäkäynnillä. Uudenlaista
osa-aika-asumista voikin muodostua myös perinnöksi jääneistä omakotitaloista tai
kerrostalo-osakkeista, jotka kuuluivat suuria ikäluokkia edeltäneille sukupolville ja joita ei
syystä tai toisesta myydä.
Antti Karisto (2008) on tutkinut Espanjassa asuvia suomalaiseläkeläisiä ja pohtinut sitä,
onko suurten ikäluokkien eläköityessä odotettavissa muuttoryntäys Aurinkorannikolle.
Karisto ei usko massamuuttoon vaikka moni eläkkeelle jäämistä suunnitteleva sanookin
että voisi harkita muuttoa lämpimään maahan ainakin osaksi aikaa vuodesta. Karisto
toteaa, että talviasuminen etelässä on esimerkki yrityksestä järjestää arkielämä toisin,
yrityksestä tehdä eläkevuosista viihtyisiä.
Aurinkorannikolla eläkeläiselämästä yritetään siis tehdä mukavaa ja arjesta viihtyisää, ja
usein siinä myös kohtuullisen hyvin onnistutaan. Aurinkorannikko tarjoaa Suomesta sinne
siirtyneille uutta ja erilaista, se tuo väriä elämään, se antaa terveyteen liittyviä hyvän olon
tunteita, pärjäämisen kokemuksia ja yhteisöön kuulumisen tunteita, henkisiä
kohokokemuksia, erilaisia ”maallisia ja taivaallisia makeuksia.” Täydellisiä eivät
talviasukkaiden talvet ole, mutta useimmille kyllin hyviä. (Karisto 2008)
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Oma koti kullan kallis?

Valtaosa ikäihmisistä asuu itsenäisesti omassa kodissaan. Tavoitteena on että näin olisi
myös tulevaisuudessa. Koti on tuttuihin esineisiin ja tiettyyn asuntoon liittyviä muistoja ja
rutiineja. Tuttuus mahdollistaa rutiinien säilymisen myös muistin tai näön heiketessä.
Asumisen kestolla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia selviytymiseen ja
mielialaan. Pysyvyys, ennustettavuus, järjestys ja jatkuvuus ovat turvallisuuden lisäksi
myönteisiä pitkäkestoiseen asumiseen liitettäviä arvoja (Laukkanen 2001). Lisäksi
omassa kodissa asuminen esimerkiksi kotihoidon palvelujen turvin on useimmiten
yhteiskunnalle edullinen hoitotapa.
Sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Anni Vilkko toteaa, että Suomessa on 2000-luvun
taitteen molemmin puolin synnytetty vahvasti elämistä normittava vanhuspoliittinen
linjaus. Pyrkimyksenä on, että vanhukset saisivat mahdollisimman pitkään asua omassa
kodissaan, ja että heitä hoidettaisiin omissa kodeissaan. Vilkon mukaan tämä on hieno
ajatus, mutta voi pahimmillaan merkitä ihmisten joutumista sellaisiin tilanteisiin, joissa ei
ole vaihtoehtoja. Ajatus kääntyy vastoin hyvää tarkoitustaan, jos se edellyttää ja vaatii
asumaan yksityiskodissa sinnittelemällä. Normi voi ahdistaa silloin, kun ei kykene enää
asumaan ilman toisen ihmisen jatkuvaa apua ja läsnäoloa. Koti voi vaikeuttaa elämistä,
tuottaa pettymystä ja aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta. (Uittomäki 2006)

fakta

Monilla ikäihmisillä oma koti on vanha
puulämmitteinen omakotitalo.

Kysyttäessä ikääntyvien
asumiseen liittyviä ajatuksia
siinä tapauksessa, että
itsenäinen asuminen ei enää
onnistu, saadaan ristiriitainen
tulos. Kaksi kolmasosaa pitää
tärkeänä saada asua
nykyisessä elinympäristössään
elämänsä loppuun saakka.
Neljä viidesosaa puolestaan
sanoo, että asuinpaikalla ei ole
merkitystä, tärkeintä on, että
saa hyvän hoidon ja
huolenpidon. Koti ja totuttu
elinympäristö ovat tärkeitä,
mutta tiukan paikan tullen hoito
ja huolenpito vielä tärkeämpiä.
(Karisto ym. 2003)
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Kuvassa yksinasuvan 86-vuotiaan
Ainon kotitalo.

fakta
Ikihyvä Päijät-Häme tutkimuksen
vastaajat ovat syntyneet vuosina
1926-30, 1936-40 ja 1946-50.
Heistä 48,8 % asuu
omakotitalossa ja 12,9 %
hissittömässä kerrostalossa.

Vanhat omakotitalot ovat usein kaksitai kolmikerroksisia.

Vuonna 2005 joka kymmenes
vastaaja kertoi tehneensä
viimeisten kolmen vuoden aikana
asuntoonsa muutostöitä
asumisen helpottamiseksi. 6
prosenttia vastaajista oli
muuttanut itselleen paremmin
soveltuvaan asuntoon.
Joka neljäs vastaaja asuu yksin.
Vuosina 1926-30 syntyneistä
naisista yli puolet on yksinasuvia.
(Fogelholm ym. 2007)

Omassa kodissa omaishoitajan turvin
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Omaishoitajuus on julkisen sektorin näkökulmasta erittäin halpa ja tehokas tapa tuottaa
hoivapalvelua ikäihmiselle. Tutkimuksissa (esimerkiksi Aaltonen 2006; Välimäki 2005;
Uittomäki 2005; Lipponen 2008). Omaishoitajuuteen liittyy monia haasteita:
•

•

•

•

Omaishoitaja tekee työtä. Omaishoitajuus ei ole harrastus, eikä se ole
elämäntehtävä. Siitä kuuluisi saada kohtuullinen korvaus. Pieneneekö tuki, jos
hakee julkisen sektorin palvelujen avulla lomapäiviä? Pitäisikö olla lakisääteinen
määrä lomapäiviä vuodessa?
Kun omaishoitaja tekee vuorotta työtä läheisensä hyvinvoinnin eteen, on hänellä
oikeus myös vapaaseen. Omaishoitaja tarvitsee luotettavan paikan, johon jättää
hoidettavaksi läheisensä silloin, kun on aika ottaa vapaata omaishoitajan työstä.
Kun ikääntynyt hoitaa toista ikääntynyttä, on riskinä, että kotona on todellisuudessa
kaksi apua ja tukea tarvitsevaa ihmistä. Kuka huolehtii siitä, että dementoitunutta ei
hoida kotona dementoitunut omaishoitaja?
Onko omaishoitajalla lupa irtisanoutua omaishoitajan työstä? Omaishoitajuus alkaa
usein rakkaudesta läheistä kohtaan. Se muuttuu kuitenkin usein velvollisuudeksi,
jolloin arki on raskasta, tauotonta työn tekemistä.
Omaishoitajilla ei ole
työterveyshuoltoa eikä työnohjausta. Omaishoitajat harvoin tuntevat riittävästi
läheisensä sairastamaa sairautta.

Ratkaisuja omaishoitajien kohtaamiin haasteisiin on haettu monista eri vaihtoehdoista.
Merkittävimpiä ovat olleet luotettavat tukihenkilöt sekä sijaishoitopaikat. Teknologiset
ratkaisut voivat helpottaa myös omaishoitajan arkea:
•
•
•
•

Kaksisuuntainen TV / hyvinvointi -TV mahdollistaa omaishoitajan ja hoitoalan
ammattilaisen välille yhteistyön
Turvaranneke esimerkiksi nostoavun hälyttämiseen
Erilaisia virikkeitä mahdollistavat teknologiat
Liikkumista, nostelua ja turvallista asumista tukevat teknologiat.

Esimerkki
Raumalla perustettiin vuonna 2004 Metso –
kehittämishankkeen yhteydessä
dementoituvia hoitavien omaishoitajien
vertaistukiryhmiä. Vertaistukitoiminnalla on
merkitystä omaishoitajien jaksamisen
ylläpitämisessä. (Metso-hankkeen
loppuraportti)

Aktiivisuus kasvaa ja yhteisöllisyys lisääntyy
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Helsingissä Arabianrannassa on Loppukiri -talo, joka perustaa ideansa aktiivisen
senioriväestön varaan. Aktiiviset Seniorit ry:n tavoitteena on luoda ikääntyville ihmisille
elämisen ja asumisen malli, joka perustuu yhteisöllisyyteen ja edistää heidän psyykkistä,
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Talossa on 58 asuntoa sekä ensimmäisessä
kerroksessa sijaitseva yhteisön keittiö ja ruokasali, kirjasto-olohuone, pesula ja
varastotilat. Saunatilat ja kuntosali ovat näköalapaikalla seitsemännessä kerroksessa.
Yhteistiloissa on lisäksi kaksi monikäyttöhuonetta, jotka voivat palvella hoitotiloina,
omaisten ja muiden vieraiden yöpymistiloina tai toimistotilana. Yhteistilat tarjoavat hyvät
puitteet virkeälle toiminnalle ja harrastuksille. Ne ovat samalla osa asukkaiden kotia ja
vierastiloja, joihin voidaan kutsua ulkopuolisiakin. Taloon on hyvät kulkuyhteydet julkisilla
kulkuneuvoilla.
Loppukirissä yhdistyvät oman kodin rauha sekä mahdollisuus yhteistoimintaan ja
seurusteluun muiden ihmisten kanssa. Elämä Loppukirissä perustuu omatoimisuuteen ja
yhteistoimintaan. Loppukirissä asuminen ei edellytä jatkuvaa seuranpitoa toisten kanssa,
mutta erakoitumista haluaville Loppukiri ei sovi. On oltava valmis yhteistyöhön ja
kontakteihin muiden asukkaiden kanssa. Päivittäinen ruokailu ja ruuanvalmistus
muodostavat keskeisen osan yhteisön toiminnasta. Kaikki Loppukirin asukkaat
osallistuvat kykyjensä mukaan vuorollaan yhteisiin työtehtäviin ja päätöksentekoon.
Tilapäiseen tarpeeseen saa aina naapuriapua. Kukaan ei jää yksin.
Asunnot ovat omistusasuntoja: yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Asuntojen
perusvarustukseen kuuluu keittiö tai keittokomero sekä kylpyhuone. Jokaisessa
asunnossa on parveke, Asunnoissa ei ole huoneistokohtaista saunaa. Useimmista
asunnoista näkyy ainakin pilkahdus Vanhankaupungin lahdelle. Loppukiri on asuntoosakeyhtiö ja asukkaat rahoittavat asuntonsa ja yhteistilat. Helsingin kaupunki on hitassääntöjen mukaisesti osakkaana yhtiössä ja omistaa yhden asunnon. Osakkaat
maksavat vastiketta asuntojen pinta-alan mukaan tavanomaiseen tapaan. Oman
yhtiövastikkeensa lisäksi he osallistuvat yhteistilojen ylläpitoon.
Omatoiminen, yhteisöllinen asuintalo vähentää paineita kunnallisia palveluita kohtaan, se
mahdollistaa kotona asumisen pidempään ja ylläpitää henkisiä ja sosiaalisia kykyjä
ehkäisemällä turvattomuuden ja yksinäisyyden tunnetta. Se mahdollistaa eri-ikäisten
kanssakäymisen, jatkuvan toinen toisiltaan oppimisen ja mielekkään elämän myös
ikääntyville sekä helpottaa lasten huolta vanhemmistaan.
Mikäli tulevaisuuden seniori haluaa asua omaistensa lähellä, synnyttää se uudenlaisia
asumiskonsepteja. Tästä on esimerkkinä Heinolan asuntomessualueella oleva
rivitalokonsepti, jossa kahdella erikokoisella asunnolla on yhteinen sisääntuloterassi.
Asuntoparit on vuokrattu samaan perhekuntaan kuuluville. Vastaavasti Kokkolan
asuntomessujen projektipäällikkö Touko Rauma toteaa, että kaikki ihmiset eivät halua
vanhana muuttaa keskustaan kerrostaloon. Nyt on vain hyvin vähän markkinoilla sellaisia
konsepteja joiden avulla voisi yhdistää yhteisöllisyyden, itsenäisyyden, turvallisuuden ja
palvelut omakotirakentamisessa. Caritas-kylä Oulun keskustan tuntumassa on
suunniteltu tukemaan eri-ikäisten asukkaiden sosiaalista integroitumista sijoittamalla
alueelle palveluasuntoja, ryhmäkoteja ja senioriasuntoja (vuokra- ja omistusasuntoja)
sekä tavallisia kerrostaloja. Senioritalot sijaitsevat kylän palvelutalon läheisyydessä.
(Özer-Kemppainen 2005, 30-32.)
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Esimerkki
Senioripysäkki on kehittänyt ikääntyneille keskusteluryhmämallia
vuodesta 2001 alkaen. Toiminta alkoi Helsingistä, josta se on
levinnyt eri puolille Suomea. Keskusteluryhmien tavoitteena on
muun muassa ikääntyvien yksinäisyyden, masennuksen ja
ahdistuksen ehkäisy ja vähentäminen. Ryhmiä ohjaavat
Senioripysäkin ohjaajakoulutuksen saaneet henkilöt.
www.senioripysakki.fi

Asuminen osa identiteettiä
Asumisesta on tullut identiteetin luomisen ja ilmentämisen väline, jonka avulla liitytään
erilaisiin elämäntaparyhmiin ja ilmaistaan sosiaalista statusta. Tällainen valikoiva
erottautuminen on mahdollista, kun asumisessa on ohitettu perustarpeiden tyydyttämisen
vaihe. Nyt asumisen laadulliset standardit ovat jo niin korkealla, ettei niiden nostaminen
enää herätä tunnetta merkittävästä kehityksestä. Yhä useampien on mahdollista toteuttaa
asumistoiveitaan jo ensiasuntoa ostettaessa. Tämä on suuri muutos muutaman
kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin rakennettiin asunto säästämällä ja
pitkää asumisuraa suunniteltiin vaatimattomasta asunnosta kohti suurempaa.
Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä etenkin suurimmissa kaupungeissa on
kasvanut ja lisääntyy lähitulevaisuudessa entisestään. Monikulttuurisuus ja
kansainvälistyminen haastavat totutut tavat suunnitella ja rakentaa.
Yksilöllistymiskehitykseen kytkeytyvä elämäntapojen ja asumispreferenssien
moninaistuminen asettaa uusia vaatimuksia asumiselle. Asumisen merkitys yksilöllisen
hyvän elämän tavoittelun välineenä ja elämäntapaa tukevana kulutustuotteena näyttäisi
lisääntyvän.
Tulevaisuuden seniorit eroavat toisistaan niin fyysiseltä kuin psyykkiseltä kunnoltaan,
elintavoiltaan,
elämänkatsomukseltaan,
sosioekonomiselta
asemaltaan
ja
henkilöhistorialtaan. He ovat yksilöitä ja haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä. Juuri ryhmän
heterogeenisuuden vuoksi heidän käyttäytymistään ja valintojaan tulevaisuuden
seniorimarkkinoilla on vaikea ennakoida. Tulevaisuuden seniorien ennakoidaan kuitenkin
eroavan edellisestä sukupolvesta etenkin suuremman keskimääräisen varallisuutensa,
kouluttautuneisuutensa, liikkuvuutensa ja pienemmän perhekokonsa vuoksi.
Tulevaisuuden seniorien ennakoidaan myös olevan aikaisempia sukupolvia valmiimpia
sijoittamaan varallisuuttaan asumiseensa, lomailuun ja matkailuun ja erilaisten
palveluiden hyödyntämiseen. (Rasila)
Merkittävä osa senioreista asuu yksin. Senioriasuntokunnan keskikoko on noin 1,2
henkilöä. Yksinasuminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Koska naisten keskimääräinen
eliniänodote on miehiä korkeampi ja naiset ovat parisuhteissa joitakin vuosia miehiä
nuorempia, jäävät naiset miehiä useammin leskiksi. Keski-ikäisten avioerot lisäävät
tulevaisuuden seniorien yksinasumista, mutta toisaalta miesten ja naisten eliniänodotteen
lähentyessä toisiaan myös ikääntyneiden pariskuntien määrä kasvaa.
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Esimerkki
Palosalmen metsätyömieskoti on tarjonnut yksilöllistä ja turvallista
palveluasumista maaseutumiljöössä vuodesta 1949 lähtien.
Nykyisin Palosalmen metsätyömieskoti on tarkoitettu kaikille puuja metsäalalla työskennelleille eläkeläismiehille.
http://www.rovala.fi/setlementti/index.htm

Asumistoiveet
Tulevaisuuden mieluisin asumismuoto ikääntyneelle, siinä tapauksessa, että hänen on
muutettava pois nykyisessä asunnostaan, on tavallinen kerrostalo, joka on remontoitu
esteettömäksi ja turvalliseksi. Seuraavat vaihtoehdot olivat senioritalo ja tämän jälkeen
palveluasunto. (Mikkola 2006)
Tärkeimmiksi toiveiksi Mikkolan artikkelissa nostetaan wc- ja pesutilojen soveltuvuus
ikääntyneen toimimiseen ja avustamiseen. Keittiöön toivottiin esimerkiksi kaappien
sijoittamista alemmas. Mikkolan tutkimuksen mukaan asukkaat ovat valmiita maksamaan
asuntoonsa kohdistuneista remonteista esimerkiksi pienissä erissä vuokran yhteydessä.
Mikkolan tutkimus koski vuokra-asunnossa asuvia ikääntyneitä, joilla ainakin joissakin
tapauksissa oli alhainen tulotaso. Tämä saattaa vaikuttaa halukkuuteen maksaa
remontteja. Tutkimuksessa tuli esiin, että toivotut toimenpiteet ovat varsin vaatimattomia
uudesta lattiamatosta tuplaoveen rappukäytävän ja asunnon välillä.
Omistusasujien toiveet oman asuntonsa suhteen ovat samankaltaisia vuokralla asuvien
kanssa. Erilaiset tukikahvat wc- ja pesutiloihin, lisää säilytystilaa ja alemmalla tasolla
sijaitsevat keittiökalusteet olivat myös omistusasunnoissa asuvien toivelistoilla.
Tutkimuksessa selvitettiin myös asunnon ulkopuolisiin tiloihin kohdistuvia toiveita.
Tällaisia toiveita olivat esimerkiksi porraskäytävään automaattisesti syttyvät valot,
ovipuhelin, kevyesti aukeavat ovet ja lukot, hissi sekä ovisilmä. (Mikkola 2006)
Hissin asentaminen olemassa olevaan kiinteistöön on vaativa projekti. Huolella
toteutettuna hissi istuu rakennukseen kuin se olisi aina ollut siellä, nostaen kiinteistön
profiilia ja arvoa. Hissittömyys on yhteiskunnallisesta näkökulmasta merkittävä
ikääntymisen mukanaan tuoma haaste. Hissittömiä kerrostalon portaikkoja on Suomessa
vielä noin 50 000 kappaletta.(http://www.taloyhtio.net/ajassa/asuntomessut/hissittomyys/
default.html). On laskettu, että kiinteistössä olevan hissin avulla vanhusten asumisaika
omassa kodissaan pitenee 4–7 vuotta.
Asuntojen suunnittelun perustana tulisi olla elämänkaariasuminen, sillä se vähentää
myöhempää asuntojen muutostarvetta. Asunnoilta toivotaan muuntojoustoa.
Elämänkaarikortteli -hanke etsi kaikenikäisille sopivia asumisratkaisuja. Siinä selvitettiin
mitä kaiken ikäisten asuminen samalla alueella edellyttää alueiden kaavoitukselta sekä
asuntojen ja asuntoalueiden suunnittelulta, ja miten asukaslähtöisyyttä toteutetaan.
(Päivänen ym. 2004).
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Asuinalueen valinnassa ikääntyneille tärkeitä kriteereitä ovat alueen palvelut, kuten
ruokakaupat,
terveydenhoito,
kirjasto
ja
hyvät
julkiset
liikenneyhteydet
kaupunkikeskustaan. Palvelujen merkitys selittynee ainakin osittain sillä, että vanhemmat
ikäluokat ovat luopuneet tai luopumassa oman auton käyttämisestä.

fakta
Selvitysmies Olli Riikonen esittää liikenneministeriölle 12.9.
luovuttamassaan raportissa, että haja-asutusalueille tulisi luoda
kyytitakuujärjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla on
asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus käydä kaksi kertaa viikossa
taajamassa joukkoliikenteen taksoilla. Tällä halutaan turvata muun
muassa ikäihmisten liikkuminen. (Itä-Häme 13.9.2008)
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ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT JA TOIMINTATAVAT
Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus painottaa ikääntyneiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ehkäisevän toiminnan merkitystä. Neuvonta- ja
muilla ehkäisevillä palveluilla monipuolistetaan palveluvalikoimaa. Suositus asettaa
valtakunnalliset tavoitteet ikäihmisten säännöllisesti käyttämille palveluille. Näitä palveluja
ovat kotihoito, omaishoidon tuki sekä pitkäaikainen hoiva ja hoito tehostetun
palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä. Kunnat asettavat omissa strategioissaan
kuntakohtaiset tavoitteet palveluille iäkkäiden tarpeiden ja paikallisten olojen pohjalta.
(Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto 2008)
Suositus korostaa ikäihmisten asumis- ja hoitoympäristöjen esteettömyyttä, turvallisuutta
ja viihtyisyyttä. Laatusuositus puuttuu myös asumistilaan. Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa
yksiköissä tavoitteena ovat riittävät tilavat yhden hengen huoneet. Suosituksessa
tuodaan esiin kotona asumisen tukemisen tärkeys. Palvelurakennetta muutetaan
edelleen siten, että kotona asumista tukevia palveluja lisätään ja pitkäaikaisen
laitoshoidon osuutta vähennetään. Ikäihmisten arjen kannalta kotiin tai lähietäisyydeltä
kotoa saatavat palvelut ovat keskeisiä. Suosituksessa todetaan, että palvelurakenteen
muutos toteutuessaan vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua.
Rakenteiden ohella myös toimintatapoja on uudistettava.
Ennalta ehkäisevän toiminnan tavoitteena on korkean hyvinvoinnin ja elämisen laadun
turvaaminen. Hyvinvoinnin tärkein tekijä on terveys. Ennalta ehkäisevää työtä
kansalaisten terveyden edistämiseksi voidaan jossain määrin tehdä ulkopuolisten
toimijoiden tuella, mutta avainasemassa terveyden vaalimisessa on yksilö itse. Ihmisen
toimintakyky ja terveys koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
kokonaisuudesta. Ennaltaehkäisyssä pyritään estämään näiden kaikkien osa-alueiden
ennenaikaista heikkenemistä.
Liikunnalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Ryhmässä tapahtuvan
liikunnan avulla vahvistetaan myös yhteisöllisyyttä ja vähennetään yksinäisyyttä.
(esimerkiksi Karvinen 2006). Liikunta vaikuttaa tasapainoon ja tasapaino vaikuttaa
esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Liikunnan merkitystä ikääntyneen elämässä ei tule
unohtaa. Liikuntaa voidaan edistää myös teknologian avulla. Hyvinvointi-tv:n kautta
tuotetut liikuntatuokiot ovat saaneet hyvän vastaanoton Laurea -ammattikorkeakoulun
hyvinvointi-tv:n käyttöä kehittäneessä Eeva-hankkeessa. Liikunta tukee myös
omaishoitajan jaksamista. (esim. Nissinen & Ruuska 2006)
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Toimintakyky ja sen ylläpitäminen
Toimintakyky on yksi keskeisistä ikääntymistutkimuksen pohdinnan kohteista. Se on
keskeinen asia myös vanhuspolitiikan ja vanhustyön näkökulmasta. Kotona asuminen ja
sen onnistuminen on pitkälti kiinni ikääntyneen henkilön toimintakyvystä, siitä kuinka hän
vanhetessaan selviytyy arjen askareista ja toiminnoista. Toimintakyvyssä korostuu usein
sen fyysinen ulottuvuus, jota voidaan mitata selkeiden toimintakyvyn mittareiden avulla.
Toimintakykytutkimuksessa ollaan siirtymässä toimintakyvystä toimijuuteen. Siirtymä
merkitsee siirtymistä kapeasti ymmärretystä sosiaalisesta toimintakyvystä toimintakyvyn
sosiaalisuuteen eli siihen, miten toimintakyky muotoutuu ja rakentuu. Toisaalta painotus
on siirtymässä myös siihen miten ikääntyvät käyttävät tai eivät käytä käytössä olevaa
toimintakykyään. Lisäksi painopiste on siirtymässä objektiivisesta ja mitattavissa olevasta
toimintakyvystä koettuun, arjessa arvioituun ja erilaisissa tilanteissa odotettuun
toimintakykyyn. Esimerkiksi siihen, miten ikääntyvät ja hänen lähiympäristönsä eri
yhteyksissä arvioi arjessa kohtaamiaan tilanteita ja niiden edellyttämää
toimintakykyisyyttä. Lisäksi ollaan siirtymässä yksilöiden tarkastelemisesta
tarkastelemaan toimintaa, toimintatilanteita ja niissä tapahtuvia sosiaalisia
toimintakäytäntöjä. (Jyrkämä 2007)

Kuntosali Huilissa
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KLO MA

TI

KE

TO

9.00

Kuntosali

Aamukävely

Kuntosali

9.30

PE

Käsityökerho

10.00

Tasapainorata

Tasapaino-rata

14.00 Kuntosali

15.00 Tuolijumppa

Runotuokio tai
Raamatunlukua
Boccia

Tuolijumppa

Boccia

Bingo

21
Miten toimintakykyä pidetään kotona asuvan vanhuksen osalta yllä? Kotona asuville
vanhuksille ja heidän omaishoitajilleen on useilla paikkakunnilla mahdollisuus käyttää
erilaisia päiväpalveluja. Esimerkiksi Turussa toimii dementiapäiväkoti, joka tarjoaa
virkistystä ja tukea jäljellä oleviin taitoihin. Erityisesti omaishoitotilanteessa
lyhytaikaishoitojaksot suovat vanhukselle vaihtelua ja omaishoitajalle välttämättömän
lepotauon.
Ruoka on yksi arkisen elämän peruselementeistä. Tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitoa on
riittävästä ravinnosta huolehtiminen. Erilaiset ruokailua helpottavat palvelut ovat yksi
keskeinen osa kotona asumista tukevaa toimintaa. Eri lähteistä poimitut ateriapalvelun
tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti: Ateriapalvelun tavoitteena on turvata ravinto
ikääntyneille, jotka eivät itse pysty ruokaa valmistamaan, ja joiden terveydentila
vaarantuu puutteellisen ravinnon saannin seurauksena. (Esim. www.urjala.fi,
www.kerava.fi). Tutkija Merja Suominen kysyy Uusi Suomi -lehdessä 12.9.2008: ”Mitä
kertoo yhteiskunnastamme se, että laitosvanhukset näkevät käytännössä nälkää?”
Suomisen tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia vanhuksista syö huonosti ja
jopa yli puolet muistisairaista on aliravittuja. (Suominen 2008)
Hollolan Huilissa toimintakyvyn säilymiseen panostetaan monin tavoin. Asiakkaita
autetaan silloin, kun siihen on tarvetta, mutta paidan nappien kiinni laittaminen itse on
yhtä tärkeä osa kuntouttavaa työotetta kuin talon tarjoamat harrastepalvelut.

Esimerkki
Keinutuolijumppa on
ensisijaisesti suunniteltu ikääntyneille
ihmisille omaehtoiseen, kotona
tapahtuvaan harjoitteluun. Sitä voi
kuitenkin toteuttaa myös laitoksissa
ryhmäliikuntamuotona. Kaunialassa
ryhmät ovat olleet suosittuja ja moni on
saanut niistä ideoita kotona
tapahtuvaan harjoitteluun. Merkittäviä
tuloksia on saatu dynaamisen
tasapainon, polven ojennusvoiman ja
kävelynopeuden suhteen. (Lähde:
Marju Huuhtanen, Kauniala, Niemelä
ym. 2008.)

Esimerkki
Kontiolahden kunnan liikuntastrategiassa vuosille 2006-2015
tuodaan suurimpana tulevaisuuden haasteena esiin ikärakenteen
muutos. Väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa
vuoteen 2030 mennessä merkittävästi, samanaikaisesti kun 15-65
-vuotiaiden osuus vähenee. Ikärakenteessa tapahtuvat muutokset
vaikuttavat merkittävästi liikuntatoimen palvelutarjontaan sekä
liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Yhtenä strategiakauden tavoitteena on mainittu ikääntyneiden
elämänlaadun parantaminen liikunnan avulla. Toimenpiteinä
määritetään esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen
liikuntapaikkojen rakentamisessa ja peruskorjauksessa. Lisäksi
kunnassa järjestetään koulutusta erityisryhmien liikuntaa ohjaaville
työntekijöille ja suunnitellaan ja toteutetaan erityisryhmien liikuntaa
edistäviä hankkeita. (Kontiolahden liikuntastrategia 2006-2015)
Myös monissa muissa kunnissa ikääntyneiden liikuntaan liittyvät
haasteet on tiedostettu ja niihin liittyviä toimenpiteitä on kirjattu
kunnissa tehtyihin liikuntastrategioihin. Esimerkkejä löytyy mm.
Ilomantsista, Parikkalasta, Espoosta ja Lahdesta.

Esimerkki
Lahden Kaupunki ja Lahden Lähimmäispalvelu ry järjestävät
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen, jonka tavoitteena on
kouluttaa Liikuttaja-kummeja ikäihmisten tueksi. Kummitoiminnasta
kiinnostuneille annetaan valmiuksia toimia ulkoiluystävinä ja tarjota
vertaistukea ja edistää ulkoilua hyvässä ja turvallisessa seurassa.

Esimerkki
Tervetuloa testaamaan oman kunnon toimintakyvyn tilanne
maksutta keskiviikkona 27.8.2008 klo 9-14 WPK-talo. (mm.
verenpainemittausta, tasapainotestejä, puristusvoimamittausta
ym.)
Päivä on tarkoitettu kaikille ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on
heikentynyt toimintakyky. Lisäksi WPK-talolla seurojen ja
järjestöjen sekä ikääntyneiden palveluiden esittelyä, liikunta-,
terveys– ja ravintoneuvontaa, apuväline-esittelyä, maksuton
välipala sekä luentoja ja liikuntaesityksiä.
Heinolan kaupunki, Liikuntapalvelut ja Perusturva

Muutostyöt kotona
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Tutkija Heli Mäntylä työtehoseurasta muistuttaa, että useimmat tulevien vuosikymmenten
asunnoista on jo rakennettu ja jatkossa on keskityttävä niiden korjaamiseen.
Korjausrakentamisessa suunnittelun lähtökohtana tulee aina olla asukkaan elämä.
Etenkin maaseudulla korjausrakentaminen on haasteellista, sillä asumiseen liittyy tiettyjä
erityispiirteitä. Asunnot sijaitsevat kaukana keskustasta ja etäisyydet naapureihin ovat
pitkiä. Asunnot ovat usein vanhoja ja ne ovat kaikki erilaisia, päinvastoin kuin
keskustataajamien ainakin osittain samanlaisella pohjalla rakennetut kerrostaloasunnot.
Lisäksi asukkaiden näkökulmasta vaihtoehtoja asumiselle ei ole - omasta kodista ei
haluta muuttaa pois.
Ongelmallista on myös se, että asuntojen muutosprosessit aloitetaan yleensä vasta siinä
vaiheessa, kun asukas ei enää pärjää kotonaan. Usein asukkaalla on takanaan
sairaalajakso ja kotiuttamisen yhteydessä huomataan, että kotona asuminen ei enää
onnistu. Mäntylän mukaan huonokuntoinen ihminen ei tällöin enää jaksa tai halua itse
osallistua asunnon muutoksia koskevaan päätöksentekoon. Näin seniori jää helposti
oman kotinsa muutoksissa ulkopuolisiksi.
Nykyisten asuntojen saneeraaminen ikääntymisen huomioiviksi voi olla haaste.
Senioriasumisen näkökulmasta asunnoissa on havaittu mm seuraavia puutteita:
•
•
•
•
•
•
•

Asunnot ovat ahtaita
Kylpytilat ja wc ovat liian pieniä
Ei ole tiloja apuvälineiden, kuten rollaattorin säilyttämiseen
Ovet liian kapeita
Käytävät kapeita ja pimeitä
Kerrostaloissa hissien puute
Pistorasiat alhaalla ja väärissä paikoissa

Esimerkki
Maaseudun ikäihmisten asuntoja korjaamassa on Työtehoseuran
tutkimushanke, jonka tavoitteena oli kehittää maaseudun
ikäihmisten asuntojen korjaukseen soveltuva yhteissuunnittelun
työväline.
Hankkeessa testatun mallin mukaisesti esitetään kartoittavien
kotikäyntien toteuttamista kaikille yli 65-vuotiaille. Kartoittavan
kotikäynnin tarkoituksena on tutustua ikäihmiseen ja kartoittaa
hänen tarpeitaan. Kartoituksen avulla kaikille annetaan
samanlainen mahdollisuus varustautua vanhuuteen hyvissä ajoin.
Kartoittavan kotikäynnin jälkeen järjestetään tarvittaessa
yhteissuunnittelupalaveri ikäihmisen kotona. Sen tavoitteena on
kodin korjaustarpeiden selvittäminen yhteistyössä eri
ammattilaisten kesken. Erityisesti maaseudun haja-asutusalueilla
tämä on tärkeää, sillä asukkaan elämää ja asukasta on
tarkasteltava kokonaisuutena.
(Heli Mäntylä, Työtehoseura)

Esimerkki
Esteettömän asumisen www-sivuilta löytyy ideoita ja konkreettisia
ratkaisuehdotuksia iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
asumiseen ja asunnonmuutostöihin. Sivuille on koottu tietoa
ajatellen paitsi iäkkäitä ja liikuntarajoitteisia asukkaita myös
kotihoidon henkilökuntaa, suunnittelijoita ja kaikkia, joita läheisen
vanhuksen kotona asuminen ja pärjääminen askarruttaa.
Sivustolle on koottu selkeitä ja yksityiskohtaisia ohjeita
asunnonmuutostöihin, kotihoidon työympäristöihin ja mm.
apuvälineisiin liittyen. Sivustolla esitellään myös uutta teknologiaa
sekä tiedotetaan aiheeseen liittyvistä koulutuksista.
Toimivan kodin malliympäristö on avoin vierailijoille. Näyttelyssä
voi nähdä esteettömyyteen ja teknologian käyttöön liittyviä
ratkaisuja oikeassa ympäristössä.
Esteettömän asumisen sivusto: www.toimivakoti.fi

Esimerkki
Kuunteleva Koti -pilottihankkeessa tehtiin Hämeenlinnan seudulla
muistioireisen ikääntyneen kodin muutostyöprosessi ja sen kuvaus.
Lähtökohtana oli tukea muistioireisen henkilön kotona asumista
mahdollisimman pitkään. Pilotissa osoitettiin, että muutostöiden
toteuttaminen ei välttämättä edellytä kustannuksiltaan suuria
remontteja, vaikka pilottikoti edustikin tyypillistä asumisratkaisua,
jossa henkilö asuu omaishoitajansa kanssa keskustataajaman
vanhassa 1970 luvulla rakennetussa kerrostalossa, jossa
peruskorjauksia ei ole tehty.
Keskeisiä huomioitavia asioita muistioireisen ikääntyneen kodissa
ovat tilojen hahmottaminen ja toiminnallinen turvallisuus.
Kuuntelevassa kodissa keskityttiin erityisesti seuraaviin teemoihin:
hahmottaminen, valaistus, värit, hyvinvointiteknologia ja
turvallisuus sekä sosiaalinen vuorovaikutus. (Välikangas 2007)

Muutto kotoa?
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Onko ikääntyvän ihmisen tarpeen muuttaa useita kertoja kunnon huonontuessa vai
soveltuvatko asunnot muuttuviin palvelutarpeisiin? Liikkuvatko palvelut tarpeen tullen
asiakkaan luokse? Yhtenä selkeänä trendinä ovat palvelukonseptit, jotka mahdollistavat
samassa asunnossa asumisen jopa saattohoitovaiheeseen saakka. Tämäntyyppisistä
lähestymistavoista on esimerkkejä eri puolilta Suomea. Esimerkkejä löytyy Joensuusta,
jossa tekeillä on Senioripiha -niminen uusi konsepti. Espoossa kehitellään Asu ja elä
keskuksia ja Helsingissä on käynnistymässä Hyvinvointiasumisen -konsepti.
Esimerkeissä on samantyyppisiä ajatuksia, mutta toteutustavoissa ja -tahoissa on eroja.

Esimerkki
Joensuun Senioripiha-konsepti on ikäihmisten uudenlainen,
monipuolinen hyvinvointikeskus, joka tarjoaa erilaisia palveluja. Se
yhdistää senioreiden asumisen, palvelut, harrastamisen ja
tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudenlaisella tavalla.
Toimintojen ytimen muodostaa asuminen senioriasumisesta
ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen. Asukkaille
tarjotaan heidän tarpeidensa mukaista hoitoa. Asumispalveluiden
lisäksi Senioripihaan on suunniteltu noin 2000 neliötä tiloja, jotka
toimivat avoimena kohtaus-, toiminta ja tapahtumapaikkana sekä
palvelu- ja päiväkeskuksena. Tiloissa toimii myös yksityisen,
julkisen ja järjestöjen yhteinen palveluohjaus ja -neuvonta.
Senioripiha palvelee myös monenlaisia toimintaryhmiä ja toimintaa
tulevat järjestämään mm. järjestöt ja yhdistykset sekä oppilaitokset.
Olennainen osa Senioripihaa on tutkimus-, koulutus- ja
kehittämistoiminta, jota tehdään kumppanuudessa yritysten sekä
tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.
Senioripihan rakentamisessa ja hyvinvointiteknologiassa
huomioidaan tilojen korkea laatu ja teknologia, muunneltavuus,
monikäyttöisyys sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
esteettömyys. Tavoitteena on edistää senioreiden ja ikäihmisten
kotona selviytymistä uudentyyppisillä, käyttäjäystävällisillä ja
turvallisilla ratkaisuilla, jotka voidaan ottaa käyttöön helposti ja
oikea-aikaisesti.

Esimerkki
Vakuutus- ja finanssitalo Tapiola, vuokra-asuntoyhtiö VVO ja
Helsingin Diakonissalaitoksen Cecilia hoiva ryhtyvät yhdessä
tuottamaan uudenlaista asumista Suomessa. Asunnot on
tarkoitettu eläkevuosien asumisratkaisuja pohtiville ihmisille, jotka
ovat työuransa loppupuolella tai siirtyneet jo eläkkeelle. Taloissa
yhdistyy asuminen, hyvinvointi ja yhteisöllisyys. Talojen
toimintafilosofia on hyvinvointiasuminen.
Tapiola tuo taloihin myös uudenlaisen rahoitusmallin. Se on
kehittänyt asukkaille Hoivaturva-säästöhenkivakuutuksen, joka on
ensimmäinen nimenomaan terveys- ja hoivapalveluiden
hankkimiseen luotu vakuutus Suomessa. Hoivaturvan avulla taloon
muuttava voi varmistaa itselleen kohtuullisella alkupääomalla
riittävät säästöt palvelujen hankintaan sitten, kun palveluntarve
kasvaa. Talot joustavat asukkaan elämäntilanteen mukaan eikä
talosta tarvitse muuttaa, vaikka elämässä tapahtuisi suuriakin
muutoksia.
Lehdistötiedote 8.9.2008 / www.tapiolafi/ikaseminaari

Esimerkki
Espoo puuhaa uudenlaisia elä ja asu -seniorikeskuksia
Vanhus saisi asua samassa asunnossa elämänsä loppuun
Espoo kaavailee perustavansa vanhuksille uudenlaisia
seniorikeskuksia. Elä ja asu -keskuksessa asukas voi viettää
loppuelämänsä samassa asunnossa kunnostaan riippumatta.
Espoo haluaa luopua vanhuspalveluissaan moniportaisesta hoivaasumisesta. Kaikki pitkäaikaishoidon muodot korvattaisiin
uudentyyppisellä asumispalvelulla. Sosiaali- ja terveyslautakunta
on hyväksynyt konseptin.
Helsingin Sanomat 12.5.2008

Esimerkki
Kulkurin valssi -hanke hakee ratkaisuja kotona asuvien
dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyyn. Tavoitteena on
turvallisen kotona asumisen jatkuminen mahdollisimman pitkään
myös sivukylillä kulunvalvonnan ja sosiaalisen turvaverkon
tukemana.
Lisätietoja: Merja Riikonen, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian
Kehittämiskeskus ry

TEKNOLOGIA SENIORIASUMISESSA
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Teknologian tehtävänä senioriasumisessa on tukea ihmisen laadukasta, itsenäistä
elämää. Teknologia tulee vauhdilla vanhustyön avuksi muuttaen työprosesseja. Uudet
innovaatiot eivät ole vain teknologia- ja palveluinnovaatioita, vaan laajoja toiminnan tason
muutoksia. Innovaatiolla luotava arvo ei välttämättä ole pelkästään taloudellista, vaan se
voi liittyä esimerkiksi työilmapiirin ja elämänlaadun paranemiseen. Innovaatiot kohottavat
organisaatioiden suorituskykyä ja ihmisten toimintakykyä. Teknologian käyttöönotolla
tavoitellaan säästöjä ja toiminnan tehostamista. Teknologia täydentää vanhustyön
työprosesseja. Teknologian käyttöönotto on kehittämistoimintaa siinä missä muukin
tuottavuuteen, taloudellisuuteen ja laatuun tähtäävä toiminta. Merkittävin asiakasta ja
yksittäistä työntekijää motivoiva tekijä teknologian käyttöönotossa on hänen itsensä siitä
saama hyöty.
Teknologiaa on markkinoilla määrällisesti paljon. Teknologiahankintoja suunniteltaessa
on huomioitava asiakkaan tarpeet, valmiudet, asiakasta ympäröivän tukiverkon
valmiudet, teknologian rajat sekä teknologian käytettävyys. Oikeanlaisen tuotteen tai
järjestelmän löytäminen voi olla haasteellista tarjonnan ollessa hyvin laajaa. Esimerkkejä
erilaisista teknologisista ja teknisistä ratkaisuista Lahden seudun Älykoti
pilottihankkeessa (Lähde: Helinä Melkas)
• palovahti
• oviavainsäilö
• turvajakkara
• dosetit: kolme erilaista lääkeannostelijaa
• hyvinvointiranneke ja langaton turvapuhelin
• älykäs oviturva
• paikannuslaite
• turva-anturimatto
• selkokännykkä
• kuvapuhelin
• hyvinvointi-tv
• apuvälinetuolit, sängynlaita, sylipöytä, vuodepöytä
Pienapuvälineet: kuulemisen, näkemisen, pesu-/wc-, ruoanlaiton ja syömisen,
pukeutumisen, liikkumisen, kuntoutumisen sekä muut apuvälineet. Näiden lisäksi on
runsaasti myös muita laitteita ja järjestelmiä, joita voidaan käyttää ikääntyneen asumisen
tukena. Heli Mäntylän tutkimuksen mukaan Suomessa on huutava pula asumisneuvojista,
jotka avustavat ikääntyneitä esimerkiksi asunnon remontoinneissa. Teknologianeuvojia ei
ole lainkaan.
Älykoti pilottihankeessa (Lähde Helinä Melkas) selvitettiin ikääntyneiden päivittäisissä
arkitoiminnoissa kokemia vaikeuksia. Näiden tulisi olla asunnon muutostöiden sekä
teknologisten ratkaisujen lähtökohtana. Apua tarvittiin muun muassa pukemisessa,
riisumisessa, ruoanlaitossa, kodin puhtaanapidossa, seisomisessa, oman hygienian
hoitamisessa ja peseytymisessä. Älykoti pilottihankkeessa nämä olivat myös suurimpia
haasteita ikääntyneen kotona asumisen kannalta. Muita erityisiä haasteita olivat muun
muassa ylipaino, ajoittainen ahdistuneisuus sekä pelokkuus.
Älykoti pilottihankkeessa selvitettiin, mitä laitteita asiakas todennäköisesti ottaa käyttöön
hankkeen aikaisen kokeiluasumisjakson jälkeen. Todennäköisesti käyttöön otettavia
laitteita tai apuvälineitä olivat: tartuntapihdit, liiketunnistava yövalo, suihkumatto,
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pukeutumisen apukeppi, nousutuki, kirjatuki, selänpesin, sakset, kännykkä, kenkälusikka,
sukanvetolaite, wc-pöntön koroke, jalkineiden liukuesteet, juustohöylä ja imukuppikahva.
Toisin sanoen ei-teknologiset pienapuvälineet herättivät eniten kiinnostusta. Jonkin
apuvälineen käyttöönottohalukkuutta vähentää selkeästi laitteen hinta: mikäli laite tai
apuväline on kallis, se todennäköisimmin jää omalla kustannuksella hankkimatta.
Älykoti pilottihankkeessa haastatellut yrittäjät (laitetoimittajat) toivat esiin, että asiakkaat
eivät hahmota sitä kokonaisuutta, jossa voisivat tarvita laitetta. Esimerkiksi viranomaisilla
tai avustavalla henkilökunnalla tulisi olla valmiudet selvittää asiakkaan kanssa
teknologiatarpeita. Melkkaan mukaan yrittäjien edustajat eivät pidä todennäköisenä
apuvälineiden saamista päivittäistavarakauppoihin, sillä ne ovat marginaalituotteita, jotka
eivät kiinnosta. Tämä kuitenkin helpottaisi ihmisiä sulattamaan mahdollista apuvälineen
tarvetta ja ennakoimaan mahdollista apuvälineen hankintaa. Mikäli apuvälineitä voisi
edullisesti hankkia esimerkiksi apteekista, ja niihin voisi rauhassa tutustua siellä
esimerkiksi kodinhoitajan tai fysioterapeutin kanssa, edistäisi se apuvälineiden
käyttöönottoa ja säästäisi myöhemmin kustannuksia.
Teknologia on aina osa verkostoa ja järjestelmää, jonka kaikki osat on tarkasteltava
ennen teknologian käyttöönottoa. Vaikutuksia tulisia ennakoida etukäteen. Arviointia tulisi
tehdä kahdesta näkökulmasta: mitä vaikutuksia on teknologian käyttöönotolla ja mitä
vaikutuksia käyttöönotosta kieltäytymisellä?
Vaikutusten ennakkoarvioinnilla voidaan vähentää teknologian mahdollisia kielteisiä
vaikutuksia ja vahvistaa myönteisiä vaikutuksia. Arvioinnin välineet ovat varsin
yksinkertaisia: kaikkea kahvipöytäkeskustelun ja strukturoiden kyselyn välillä. Tärkeintä
on pysähtyä edes hetkeksi miettimään mihin kaikkeen teknologia mahdollisesti vaikuttaa
ja miten vaikutukset ilmenevät (esimerkiksi Raappana 2008 ja Melkas ym. 2007).
Vaikutusten arvioinnilla tuotetaan tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi.
Vaikutusten arviointi on joko pitkä tai suppea prosessi, jossa arvioidaan esimerkiksi jonkin
suunnitelman, hankkeen tai päätöksen vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.
Vaikutusten arvioinnin keskeinen periaate on yhteistyö ja monialaisuus. Se antaa
arviointia tekeville mahdollisuuden osallistumiseen ja vuorovaikutukseen
Teknologian käyttöön ikääntyneiden hoivan tukena liittyy samoja eettisiä kysymykset kuin
hoitoon ja hoivaan yleensä: Ihmisen oikeus kykyjen käyttöön, autonomia ja yksityisyys
sekä oikeus saada hoitoa ja apua sekä vahingon välttämisen ja hyvän tekemisen periaate
Kummatkin tulisi ottaa samanaikaisesti huomioon, jotta vältetään heitteillejättö sekä
toinen ääripää eli tukahduttava ylihuolehtiminen. (Topo 2006)

Esimerkki
Lahden vanhusten asuntosäätiön tulevaisuudensuunnitelmia:
• Senioriyrittäjäpalvelut: Haluavatko seniorit olla osa-aikayrittäjiä?
• Katsastuskonttoripalvelu: Säännölliset kunnon ja muistin
tarkastukset, terveysneuvonta
• Jalkojen ja suun hoitoon aiempaa enemmän palveluja
• Aktiivipiha, joka patistaa liikkumaan, toimimaan, ajattelemaan ja
tapaamaan muita ihmisiä.
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Älytalo Wanha Herra:
Elinkaariedullisuus
Elinkaariedullisuus toteutuu painottamalla
tilojen muunneltavuutta ja ennakoimalla
mahdollisia tulevia käyttötarpeita.
Energiatehokkuus
Uudisrakennus on energiatehokas, koska
sen rakentamisessa huomioidaan
rakennusautomaatio ja rakentamisen
myöhempää energiankulutusta säästävät
ratkaisut
Ehyt kokonaisuus
Wanha Herran kortteli on ehyt
kokonaisuus. Siellä sijaitsevat
hyvinvointikeskus ja ikäihmisten ja
veteraanien asunnot neljässä eri
kiinteistössä, jotka on yhdistetty toisiinsa
maanalaisella käytävällä.
Esteettömyys
Kiinteistö ja lähiympäristö ovat
esteettömiä, mikä tarkoittaa, että hyvän
suunnittelun ja toteutuksen keinoin
mahdollistetaan ikäihmisten esteetön
liikkuminen ja toiminta sekä sisätiloissa
että piha-alueella.
Esteettisyys
Uudisrakennuksen suunnittelussa
huomioidaan esteettiset näkökohdat mm.
yhteistyöprojektissa Lahden
muotoiluinstituutin kanssa, joka
suunnittelee yhteisten sisätilojen, talojen
väliin jäävän puutarhan ja yhteisen
hyvinvointikeskuksen sisätilat ikäihmisille
sopiviksi ja
viihtyisiksi.

Esimerkki
Hyvinvointikeskus Wanhan
Herran tulevaan
uudisrakennukseen toteutetaan
tila, joka toimii testi- ja mallitilana.
Tiloissa huomioidaan
mahdollisuus hiljentymiseen ja
toisaalta mahdollisuus
kohtaamiseen ja ilmaisuun.
Tiloissa huomioidaan ikäihmisten
rajoittunut toimintakyky,
teknologian mahdollistama
turvallisuus ja vuorovaikutteisuus
sekä viihtyisä nykyaikaisen kodin
sisustaminen.

Esimerkki
Robotit ovat tulevaisuuden teknologiaa myös ikääntyneiden
hoidossa. Yksi esimerkki roboteista on ”kotiavustaja”, joka avustaa
liikkumisessa. Robotti voi esimerkiksi nostaa ikääntyneen sänkyyn
tai sängystä pyörätuoliin. Tässä on ihmisavustajaan nähden yksi
selkeä etu: avustettava voi itse päättää milloin nousee vuoteesta
tai milloin haluaa liikkua. Naoki Tanaki, joka on kehitellyt robotteja
ihmisen tueksi toteaa:
”On ihmisiä, jotka mieluummin ottavat avukseen robotin kuin
ihmisen esimerkiksi silloin, kun tarvitsevat apua
peseytymisessä.”

fakta
Vappu Taipale: ”Esimerkiksi
Yhdysvalloissa on TechAct
säädökset, että jos valtio
antaa tukea teknologian
kehittämiseen, niin siellä
pitää aina olla käyttäjä
mukana. Ja sehän on hyvä
konsti saada käyttäjän
näkökulma
mukaan.” (Uittomäki 2003)

Esimerkki
Suojelusenkelitkin ovat teknologiaa?
Oulun seudun ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksessa
Haapavedellä on opinnäytetyönä kehitetty suojelusenkeli, joka
pitää vanhuksen valvojan lähettyvillä. Mikäli valvottava karkaa tai
katoaa 10−28 metrin päähän, valvojan laite hälyttää. Se hälyttää
myös, jos langaton yhteys eli Bluetooth katkaistaan. Ketjuun on
myös mahdollista kytkeä kolmas laite. Kun valvoja poistuu
esimerkiksi kauppa-asioilleen, hän saa toiseen
matkapuhelimeensa tekstiviestin, mikäli valvottava on liikkunut
kotona sovelluksen kantomatkan ulkopuolelle. (High Tech Forum /
Oulu)

Esimerkki
Metso-hankkeessa Raumalla annettiin dementoitunutta omaistaan
kotona hoitaville omaishoitajille langattomia ”vieraskelloja”, jotka
hälyttivät esimerkiksi silloin, kun hoidettava lähtee vuoteesta
liikkeelle. Näiden laitteiden avulla voitiin parantaa hoitajien yöunen
laatua, koska he tiesivät, että laite herättää, jos hoidettava aikoo
lähteä yöllä liikkeelle. Laitteet osoittautuivat kokeilussa hyviksi ja
ne annettiin omaishoitajille pitkäaikaiseen lainaan. (Metsohankkeen loppuraportti)

Esimerkki
Oululaisessa Mäntykodin vanhainkodissa on kokeiltu kuvapuhelua,
jossa sekä kuva että ääni kulkevat Internetissä. Kokemukset ovat
olleet positiivisia: vanhukselle tietokoneen ääressä nautittu
päiväkahvi tyttären kanssa keskustellen on kuin virkistävä
tapaaminen. Erityisesti tästä on ollut iloa silloin, kun omaiset
asuvat kaukana. Kuvapuhelut toteutetaan Mäntykodissa
tietokoneeseen asennetun Skype -ohjelman ja nettikameran avulla.
Mäntykodissa kuvapuhelinta on käytetty myös pidettäessä yhteyttä
avohoidossa käyviin potilaisiin, omaishoitajiin. Lisäksi yhteyttä on
pidetty Koskenkodin dementiapäiväkodin ja Mäntykodin välillä.
Perehdyttämiseen on panostettu aikaa ja vaivaa, mikä on
edesauttanut palvelun käyttöönottoa sekä sen käyttöä.
(www.mantykoti.fi)

Esimerkki
Seniori GSM ja TURVAPUHELIN
Emporia Life Plus on selkeä ja helppokäyttöinen GSM-puhelin,
jossa on riittävän isot näppäimet sekä isolla näytöllä kookkaat
selkeälukuiset numerot ja tekstit. Emporia Life Plus -matkapuhelin
on ikäihmisten tarpeisiin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Se
soveltuu henkilöille, joiden näkö tai kuulo on heikentynyt.
Ominaisuuksiltaan se on karsittu kaikesta peruskäytössä
tarpeettomasta, mikä tekee puhelimen käytön hyvin selkeäksi.
Lisäksi puhelimeen on kehitetty ylivoimaiset turvaominaisuudet,
joita ei muissa puhelimissa ole lainkaan. Langaton turvapainike on
aina siellä missä liikutaan. (www.coline.fi)

Esimerkki
ArctiCare- etähuolenpitojärjestelmä tukee vanhuksen ja omaisten
yhteydenpitoa sekä vanhuksen turvallisuutta. Järjestelmässä
hälytykset tapahtuvat turvarannekkeen avulla. Hälytys tapahtuu
myös silloin, jos vanhus toimii kotiympäristössään
turvapäättelysääntöjen vastaisesti, esimerkiksi viettää liian pitkän
ajan tietyssä tilassa tai poistuu ulos, jonne hänen ei tulisi yksin
mennä. Hälytykset ohjattiin pilotissa Koskenrinteen palvelukeskukseen. Järjestelmässä voi myös soittaa kuvapuheluja eri
toimijoiden välillä. Se antaa mahdollisuuden myös terveydentilan
monitorointiin ja terveydentilan muutosten ennakointiin
BioMattPlus-järjestelmän avulla. Pilotissa on pyritty löytämään
mahdollisimman helposti siirrettävä järjestelmä ja tuote, jonka
ansiosta terveydentilan seuranta on mahdollista erilaisissa
tilanteissa ja ympäristöissä.

Esimerkki
TAAS-hanke otti käyttäjät mukaan asuinteknologian tutkimiseen.
Hankkeen päätavoitteena oli käyttäjien ottaminen mukaan
asumisteknologian tutkimiseen ja kehittämiseen sekä edesauttaa
teknologian käyttöönottoa ja juurruttamista.
Hankkeen keskeisimpiä pilotteja olivat: tunnistava lattia,
kuvapuhelin- ja etähuolenpitojärjestelmä, kotivalaisimeen liitettävä
automaatiotoiminto, nousutanko, moottoroitu kauppakassi,
ovivahti, kännykkälukitus, henkilöpaikannus, monitoimi-tv,
monikäyttöpyörätuoli ja elintoimintoja mittaava patja.
Hanke oli osa Etelä-Suomen InnoElli Senior-ohjelmaa.
www.innoellisenior.fi

fakta
”Uuden ajan teknologiaterveyskeskus kehottaa potilaita hoitamaan itse
itsensä”
...palvelujen sähköistäminen ei aina etene toivottuun tapaan…
… pankeissa asiakkaat siirrettiin nopeasti luukuilta Internetiin. Terveysalan
sähköistäjiä vaivaa yhä pelko: Mitä jos asiat eivät muutukaan? …
… asiantuntijat nimeävät suurimman esteen: kaikki eivät osaa tai halua
käyttää uutta tekniikkaa. Esteen arvioidaan kuitenkin poistuvan, kun
sukupolvet vaihtuvat..
(Helsingin Sanomat 17.2.2008)

ESIMERKKEJÄ MUUALTA MAAILMASTA: YKSILÖLLISYYTTÄ JA JOUSTOA
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Tanskassa on pyritty lainsäädännön avulla välttämään perinteisten hoitolaitosten
rakentamista. Painopiste on siirtynyt laitosasumisesta kotihoidon ja hoiva-asumisen
kehittämiseen. Dementiaa sairastavat ovat samassa asemessa muiden ikääntyneiden
kanssa ja heitä hoidetaan myös suurilta osin samoissa hoivakodeissa. Tanskassa eivät
dementoituneet tai edes hyvin iäkkäät ihmiset asu laitoksissa. Hoivakodissa asuvien
katsotaan asuvan omassa asunnossaan.
Ikääntynyt saa itse valita haluamansa asuinpaikan toiveensa ja yksilöllisen tarpeensa
mukaan. Tanskalaiset ikääntyneet pääsevät helpommin kotipalveluiden piiriin kuin
muissa pohjoismaissa ja omaiset ja palveluntuottajat täydentävät hyvin toisiaan.
Hoivakodinkin asukas saa valita, haluaako hän käyttää vanhainkodin tarjoamaa palvelua,
vai ostaako hän sen ulkopuoliselta toimijalta. Hoidossa painottuu yksilöllisyys ja asukkaan
valinnan vapaus, apua ja palveluja tarjotaan asukkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.
Toimintakykyä ja omatoimisuutta tukeva toimintatapa on koko hoitohenkilöstön
työotteena. Asukkaan aikaisempaa elämää ja kiinnostuksen kohteita käytetään
mahdollisuuksien mukaan hyväksi toimintaa suunniteltaessa ja terapiatilanteissa.
Dementiaa sairastavia asukkaita on viety vierailemaan esim. aikaisemmille työpaikoille.
(Verma ja Åkerblom 2008)
Tulevaisuuden visiona Tanskassa ovat esimerkiksi puutarhanhoitoon tai musiikkiin
erikoistuneet hoitokodit, joihin ikääntynyt voi hakeutua omien harrastustensa mukaan.
Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ja tärkeänä pidetään, että henkilökunnalla ja
asukkailla on hyvät suhteet. Hoivakodeissa panostetaan yhteisöllisyyteen ja niissä toimii
aktiivisia sukasyhdistyksiä, jotka osallistuvat päivittäisten toimintojen, ruokalistojen ja
harrastusmahdollisuuksien suunnitteluun yhdessä henkilökunnan kanssa. Palvelutaloja ja
hoivakoteja pidetään vanhusten koteina, jossa heillä on päätäntävalta ja
itsemääräämisoikeus. (Szebehely 2005.)
Suomen malliin Japanissa
Finnish Wellbeing Center konsepti sai alkuunsa vuonna 2002 Finpron, Tekesin ja
Stakesin käynnistämästä yhteisprojektista Suomen ja Japanin Sendain kaupungin välillä.
Sendain hyvinvointikeskus valmistui vuoden 2005 maaliskuussa ja on osoittanut
menestyksellisyytensä. Siellä on yhteensä 120 yhden hengen asuinhuonetta, 20
asiakkaan päiväkeskus, monipuoliset tilat fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
aktivointiin ja kuntoutumiseen. Lisäksi on keskus, joka toimii vireänä Suomen ja Japanin
välisenä ikääntymiseen liittyvien palvelujen ja teknologian tutkimus- ja
kehittämisfoorumina.
Finnish Wellbeing Center eli FWBC - hyvinvointikeskuskonsepti edustaa suomalaista
innovaatiota, jossa yhdistyvät aikuisten ja ikääntyvien tarvitsemien kuntouttavien
palveluiden, hyvinvointiteknologian ja arkkitehtuurin osaaminen ja kehittäminen. Samalla
hyvinvoinnin palvelukeskus -konsepti verkottaa useita suomalaisia yrityksiä ja edistää
niiden tuotekehitystä, kaupallistumista ja kansainvälistymistä.
FWBC -hyvinvointipalveluilla vaikutetaan elämän laatuun edistämällä ihmisen henkistä,
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. (www.fwbc.fi)
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FWBC -konseptin saumattomien palveluiden ja moniammatillisen henkilöstön avulla
tuetaan seniorikansalaisten hyvinvointia, toimintakyvyn laskun ennaltaehkäisyä ja
aktiivisen, itsenäisen ja laadukkaan elämän jatkumista mahdollisimman pitkään. Niiden
avulla edistetään myös sosiaalista kanssakäymistä, sukupolvien välistä yhteistoimintaa
sekä ennaltaehkäistään yksinäisyyttä ja sen mukanaan tuomia ongelmia. Konseptiin
liittyy aina myös henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen. Hyvinvointiteknologian avulla
palvelut sidotaan yhteen ja huolehditaan ikääntyvien turvallisuudesta monipuolisesti.
Esteetön ympäristö tukee itsenäisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja henkilökunnan
työtä. Hyvinvointi on kokonaisvaltainen kokemus. Se on kehon toimintakyvyn ja
terveyden ylläpitämistä ja edistämistä liikkumisen ja oikean ravinnon avulla. Yhdessäolo
ja ihmisten väliset suhteet tuovat elämänlaatua, antaen elämälle merkitystä ja arvoa.

Kuva osoitteesta www.fwcb.fi

Esimerkki
Etelä-Korea on asettanut tavoitteekseen varustaa jokainen koti
omalla robotilla vuoteen 2013 mennessä. Maassa kehitellään nyt
muun muassa robotteja, jotka hoivaavat vanhuksia ja lapsia.
"Ihmiset ja robotit elävät rinnakkain yhteiskunnassa nopeammin
kuin luulemmekaan, ehkä vuosikymmenen kuluttua", arvioi
professori Kim Dae Won, joka johtaa eettisten ohjeiden
valmistelua. Eettisillä säännöillä on tarkoitus varmistaa, että
robottien kontrolli säilyy ihmisten käsissä, niihin ohjelmoidut
arkaluonteiset tiedot eivät vuoda ja robotit ovat tunnistettavissa ja
jäljitettävissä. Robottien käyttö laittomiin tai vaarallisiin tarkoituksiin
on tarkoitus kieltää. Julistus ei koskisi sotilaalliseen käyttöön
kehiteltyjä robotteja. Robotteja suunnitellaan jo nyt muun muassa
lastentarhojen tarpeisiin. Lastentarhaketju on tilannut 8 000
robottia leikkimään, opettamaan ja valvomaan lapsia. Etelä-Korea
aikoo laittaa robotteja myös vahtimaan Pohjois-Korean vastaista
rajaa. (HighTechForum / Oulu 2007)

Esimerkki
Färdknäppen Tukhomassa tarjoaa vuokra-asumispalveluita
”toisen elämän puolikkaan tarpeisiin”. Taloon voi muuttaa yli 40vuotias henkilö, jolla ei ole enää kotona asuvia lapsia. Asukkaiden
toivotaan edustavan eri ikäryhmiä ja elämäntilanteita. Jokainen
asukas on velvollinen osallistumaan ”ruokaryhmään” ja
”siivousryhmään”, mikä on osa talon yhteisöllisyyttä. Jokainen
tekee omien kykyjensä ja voimiensa mukaan osuutensa talon
askareista. Talossa on paljon yhteisiä tavaroita, jotka auttavat
huolehtimaan monista eri tarpeista. Pyykkitupa, työkalut sekä
erilaiset tiedonsiirtoon liittyvät yhteisöpalvelut ovat osa arkea.
Lapset, lapsenlapset ja sukulaiset sekä ystävät ovat tervetulleita
taloon. Heidän viihdyttämiseen ja ylläpitoon on tiloja, jotka
tavallaan jatkavat asuntoja. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja
kolmioita. Niiden lisäksi on talon alimmassa kerroksessa seuraavat
tilat käytössä:
1. Suuri ja tilava sisääntuloaula
2. Yhteiskeittiö
3. Ruokailutila
4. Kirjasto- ja olohuone (lisäksi pc, internet, ja ompelunurkkaus)
5. Tv-huone
6. Pyykkitupa
7. Harrastus- ja puutyöhuone
(www.fardkanppen.se)

LOPUKSI
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Mistä koostuu hyvä senioriasuminen?
Yhteisöllisyys, itsenäisyys, ennakoiva työote, kattavat palvelut ja vapaus valita näyttävät
eri tutkimusten ja lähteiden valossa olevan keskeiset tekijät tulevaisuuden
senioriasumisessa. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat, riippuu siitä kuka niitä määrittelee.
Alueellinen näkökulma muodostuu väestörakenteesta, välimatkoista ja sijainnista,
palvelujen organisoinnin tavoista sekä kulttuurista ja arvoista. Yksilön näkökulma
muodostuu eletystä elämästä, elämänarvoista, perhetaustasta ja yksilön toiveista.
Miten nämä sovitetaan yhteen?
Haasteena on luoda malli, joka palvelee ikääntyneiden heterogeenista joukkoa. Ei voida
ajatella, että yhden mallin avulla voidaan palvella koko ikääntyvien joukkoa.
Moniammatillinen yhteistyö kaikilla eri tasoilla suunnittelusta toteutukseen on tärkeää,
samoin käyttäjien äänen kuuleminen.
Keskustelussa senioriasumisesta nousee voimakkaasti esiin uudet tavat organisoida
senioriasumista käyttäjälähtöisesti. Tällöin asumisen suunnittelu on aktiivisten ihmisten
vastuulla, ei julkisen sektorin vastuulla. Tässä huumassa ei tule kuitenkaan unohtaa sitä
hiljaisten ikäihmisten joukkoa, joka myös tarvitsee palvelut. Missä asuvat vähävaraiset,
ei-aktiiviset ikääntyneet tulevaisuudessa?
Koti voi olla ikääntyneelle linna monessa mielessä. Se kantaa mukanaan muistot ja on
tuttu ja turvallinen ympäristö. Trendinä on tarjota palveluja kotiin: turvaa ja hyvinvointia.
Milloin itsenäisyys muuttuu yksinäisyydeksi? Kuka huolehtii siitä, että vanhus, jonka
paikka ei ole enää kotona, pääsee kodistaan pois?
Johtopäätöksenä ja keskustelun virittäjänä voisi todeta, että senioriasumisen trendejä
ovat kotona asumisen tukeminen eri tavoin ja palvelurakenteen monialainen
muokkaaminen. Senioriasumisen innovaatioita ovat yhteisöllisyys, elämänkaariasuminen
ja erilaiset uudenlaiset palvelukonseptit.
Tämä raportti on pelkkä pintaraapaisu siitä, mitä vanhustyön kentässä on tällä hetkellä
käynnissä. Tiedottaminen ja toimintojen arviointi tulisi nostaa tulevissa
kehittämishankkeissa keskeiseen rooliin. Innovaatioareenatapahtumat, joissa tämä
raportti esitellään on yksi keino tuoda julki eri puolilla Suomea tapahtuvaa tutkimus- ja
kehittämistyötä. Raportissa on esitetty useita esimerkkejä Päijät-Hämeestä, mikä johtuu
siitä, että raportin laatijat ovat työskennelleet nimenomaan tällä alueella vanhustyön
kehittämishankkeiden parissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö muualla
Suomessa olisi myös hyviä senioriasumisen innovaatioita, tutkimusta ja kehittämistyötä.
Lisää yhteisiä keskustelu- ja tiedonvaihtomahdollisuuksia, vähemmän päällekkäisyyksiä
ja hyödyt laajalle leviämään - siinä hankkeille haastetta.

Esimerkki
Ikääntyneen ympärille voidaan luoda verkosto, jossa yksikään
toimija ei kuormitu, mutta ikääntynyt saa kaipaamansa tuen kotona
asumiseen. Seinäjoella Eptek kehitti syrjäseudulla asuvien
ikääntyneiden turvaksi kalenterin, johon merkittiin ikääntyneen
luona käyvät henkilöt, puhelinyhteyden päässä olevat henkilöt sekä
kotipalveluhenkilöstö. Kun jokaiselle merkittiin tehtävä kalenteriin,
muodostui siitä ikääntyneen turvaverkko. Lisää kalenterista ja sen
toimivuudesta ikääntyneen, syrjäseudulla asuvan turvana voi
tiedustella kalenteria suunnittelemassa olleelta Merja Riikoselta:
merja.riikonen@eptek.fi
Teknologia ja ihmiset muodostavat ikääntyneen ympärille
verkoston. Kuvapuhelin, hyvinvointi-tv, turvaranneke,
poistumishälytykset sekä niinkin yksinkertainen keino kuin
puhelinsoitto, voivat luoda turvan ikääntyneelle. Lahdessa
Diakonialaitoksen kotihoitopalvelut ovat kokeilleet Päivän soitto
palvelua. Vanhukselle soitettiin esimerkiksi aamulla ja kysyttiin
vointia. Tämä vähensi muun muassa turvapuhelinhälytyksiä.
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