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Vappu Taipale
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liiton puheenjohtaja

Kuka vanhana asuu?

Vanha tarina kertoi sirkasta ja 

muurahaisesta. Sirkka soitteli ke-

sän, muura hainen puursi työssä. Kun 

muura hainen muistutti sirkkaa suo-

jan tarpeesta, tämä vastasi kevytmieli-

sesti: Kuka kesällä asuu? Tarina kääntyy 

nykyään nurinpäin. Kun ikänsä puur-

tanut muurahainen, vanha ihminen, 

kohtaa tämän soittelijasirkan, kysymys 

kuuluu: Kuka vanhana asuu? Mitä van-

ha ihminen tarvitsee, mitä hänelle tar-

jotaan. Sänky virikkeettömässä ympä-

ristössä vuodeosastolla, topeliaaninen 

puu kuppi ovensuupenkillä? Miten tuo 

muurahainen, koko hyvinvointivaltion 

rakentaja voisi Suomessa saada ansion-

sa mukaan turvallisen, virikkeellisen ja 

ihmisarvoisen asumisen.

Euroopan Unioni viettää ensi vuot-

ta 2012 aktiivisen ikääntymisen ja 

suku polvien välisen solidaarisuuden 

vuotena. YK tarkastelee ikääntymisen 

huippukokouksen kymmenvuotis-

tuloksia helmikuussa 2012. Vanhene-

minen on ensi vuonna asialistoilla ko-

ko maailmassa. YK edellyttää kaikkien 

maiden raportoivan ikäpolitiikastaan. 

Raporteista tiedämme, että kaikkialla 

maailmassa vanhojen ihmisten arvos-

tukset muuttuvat laitosmaista asumis-

ta vastaan, vaatimaan kotona asumista. 

Toiveet siirtyvät sairaalasängyistä koh-

ti hoivaa ja yhteisöllisyyttä, jota voi-

vat tarjota lähiyhteisöt ja uuden lainen 

vanhusten huolto. On aika virittää toi-

minta ihmisten omien tarpeiden mu-

kaiseksi. Jos kotimaassa ei ole tarpeek-

si pontta muutokselle, löytyy kansain-

välistä vetoapua.

Asuminen on Suomelle erityisen 

vaikea pala. Me kaupungistuim-

me yhdessä vuosikymmenessä, kun 

muu Eurooppa käytti siihen vuosisa-

toja. Rintama miestaloista ja pientiloil-

ta siirryttiin lähiöiden koppeihin. Meis-

tä tuli asuntovelkainen kansa, vuokra- 

asumista ei saatu vakuuttavaksi vaihto-

ehdoksi. Väestön vanheneminen oli jo 

silloin tilastollinen tosiasia. Esteettö-

myydestä ei syntynyt valtavirtaa, hissit 

koettiin liian kalliiksi. 1980-luvulla hävi-

sin Sosiaalihallituksessa kisan Asunto-

hallitusta vastaan, kun me vaadimme 

hissejä kolmikerroksisiin taloihin. "Ku-

kaan ei sitten rakentaisi enää kolmi-

kerroksisia taloja" oli vastaus, "ja mil-

laiseksi maisemakin muuttuisi, jos ta-

lot olisivat nelikerroksisia tai korkeam-

pia".

Kuka vanhana asuu? Ennen pitkää 

me kaikki. Mitä se tarkoittaa konk-

reettisesti? Mekin haluamme asua ko-

tona mahdollisimman pitkään. Haluam-

me asumista ihmisten ilmoilla, lähellä 

palveluja. Esteetöntä asumista, jossa 

turhat portaat, kynnykset ja jyrkänteet 

eivät estä liikkumista. Turvallista asu-

mista, jossa ulkona voi liikkua pelotta 

ja apu on lähellä tarvittaessa. Esteettis-

tä asumista, jossa on silmän iloa tarjolla. 

Toiminnallista asumista, jossa ihminen 

on osallisena lähiyhteisössään.

Uuden hallituksen ohjelmassa on 

paljon, mihin täytyy tarttua. Siellä 

puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja van-

hojen oikeuksista. Panostetaan tervey-

den ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tar-

tutaan hissikysymykseen ja laaditaan 

ikääntyneiden asumisen kehittämis-

ohjelma. Meillä järjestöillä on vanho-

jen ihmisten elämästä ja tarpeista pal-

jon tietoa ja osaamista. Meillä on mer-

kittävä rooli tämän tiedon välittäjinä. 

Nyt on käytettävä kaikki taitomme ja 

panostusvoimamme. Enää ei kelpaa mi-

kään muu vanhusten asumisen standar-

di kuin sellainen, joka tyydyttää jokai-

sen oman vaatimustason.
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Ikääntyneen siirtyminen omasta 
kodista palveluasuntoon ei vält-
tämättä suju vaivattomasti. Vali-
dia tarjoaa asumisvalmennusta 
myös ikäihmisille.
Invalidiliitto eriytti muutama vuosi 
sitten liiton tarjoamat asumispalve-
lut omaksi yhtiökseen. Tällä hetkel-
lä Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n 
Validia-palvelut on Suomen suurin 
suomalaisessa omistuksessa oleva 
asumispalveluja tarjoava yhtiö. Yh-
tiön liikevaihto on noin 60 miljoonaa 
euroa, josta vanhuspalvelujen osuus 
on noin 10 prosenttia.

– Kiinnostuimme vanhusten asu-
mispalveluista, koska Invalidiliitol-
la on ollut ensimmäiset palvelutalot 
70-luvulta lähtien, nimenomaan fyy-

Asumiseen voidaa

sisesti vammaisille. Toisaalta se suku-
polvi alkaa olla vanhuksia, ja toisaal-
ta kaikilla muillakin vanhuksilla on 
enemmän tai vähemmän fyysisiä ra-
joitteita. Invalidiliitto on nimenomaan 
fyysisesti vammaisten asumisen asian-
tuntija, joten oli helppoa siirtyä tarjo-
amaan asumispalveluja myös vanhuk-
sille, toimitusjohtaja Risto Hämäläi-
nen taustoittaa.

Omasta kodista ei haluta
muuttaa pois

Hämäläisen mukaan se, että vanhuk-
set voivat asua mahdollisimman pit-
kään omassa kodissaan, on valtakun-
nallisestikin tärkeä tavoite. Kysymyk-
seksi tulee, miten tavoitetta voidaan 
edesauttaa.

– Palveluasumisen ja itsenäisen ko-
tona asumisen väliin tarvitaan palve-
luja. Meillä on myös vahva kokemus 
kotiin vietävistä palveluista. Olem-
me myös mukana Tekesin hankkees-
sa, jossa kehitetään kotona asumisen 
palveluja ja pyritään edesauttamaan 
kotona asumista.

Hämäläinen painottaa, että kotona 
asumisen esteeksi voi tulla monia seik-
koja: vanhuksen kunnon ratkaiseva 
heikkeneminen tai asunto itsessään. 
Asunto ehkä kaipaisi muutostöitä ja 
rakentamista esteettömäksi. Toisaalta 
vanhat asunnot voivat olla sellaisia, et-
tei niitä ole edes järkevää muuttaa; ne 
ovat joko huonokuntoisia tai muusta 
syystä vaikeasti muutettavissa.

Validialla on tällä hetkellä fyysi-

Invalidiliiton Validia-palvelut tarjoavat viihtyisää ja turvallista asumista ja palveluja myös ikäihmisille.
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n myös valmentaa
sesti vammaisille tarkoitettu asumis-
valmennus. Asumisvalmennuksessa 
harjoitellaan itsenäistä asumista aidos-
sa ympäristössä – joko omassa ko-
dissa tai Validian asunnossa. Asumis-
valmennus kestää tarpeen mukaan 
muutamasta päivästä jopa pariin kuu-
kauteen. 

– Olemme tuomassa asumisval-
mennusta myös vanhuksille. Asumis-
valmennuksessa kartoitetaan yhdes-
sä asiakkaan kanssa hänen asumistar-
peensa ja millaisia palveluja hän mah-
dollisesti tarvitsee, etsitään hänelle pa-
ras ratkaisu. Valmennus ei sido asia-
kasta käyttämään Validian asumis- tai 
muita palveluja, hän voi hankkia ne 
muualtakin.

Validilla on useita erilaisia palvelu-
asumisen vaihtoehtoja ikäihmisil-
le: turvaverkkoasuminen, tehostet-
tu palveluasuminen, muistisairaiden 
palvelu asuminen sekä määräaikainen 
palveluasumisjakso. 

– Turvaverkkoasunnoissa asutaan 
itsenäisesti, mutta apua on saatavis-
sa 24 tuntia vuorokaudessa. Kaikki-
aan Validialla on noin 150 vanhuksille 
tarkoitettua asuntoa eri puolilla Suo-
mea. Esimerkiksi Tampereella on ko-
keilu, jossa vuokrasimme koko naisen 
kerrostalon.

Hämäläinen korostaa, että asumi-
nen, asunto ja asuinympäristö ovat 
erittäin tärkeitä ihmisen elämälle, 
viihtyisyydelle ja hyvinvoinnille. Hän 
myös korostaa, että erilaisilla ihmisil-
lä ja eri puolilla Suomea on erilaisia 
asumisen- ja palvelutarpeita. 

– Kaikki ratkaisut pitää suunnitella 
asiakaslähtöisesti. Ei pidä tuudittau-
tua siihen, että jokin yksi yhtenäinen 
ratkaisu tyydyttäisi kaikkia.

Järjestöt ja Validia voivat 
tehdä yhteistyötä

Hämäläinen toteaa, että vanhusten 
suurin yksittäinen ongelma on yk-
sinäisyys. Vanhuksilla voi olla myös 

suuri kynnys lähteä tutustumaan uu-
siin ihmisiin. 

– Yksinäisyyden ratkaisemisessa 
järjestöt ja vapaaehtoistyö  ovat erit-
täin isossa roolissa.

– On erittäin iso asia, että saadaan 
yhteisöllisyyttä rakennettua vanhuk-
sen elämään ja ympärille.

Hämäläinen myös arvioi, että 
palvelu talo voi passivoittaa asukkaan. 
Sana "palvelu" viittaa siihen, että kaik-
ki tuodaan valmiiksi, ihminen on pal-
veltavana. Hämäläinen haluaisi puhua 
mieluummin aktiivitaloista.

– Itse asiassa kotona asuminen voi 
olla kuntouttavaa, koska siellä van-
hus voi tehdä ja joutuu tekemään eri-
laisia asioita. 

– Itselläni suurin huolenaihe on se, 
ettei tästä alasta tule teollista tuotan-
toa. Merkit siihen suuntaan on ole-
massa. Toisaalta on myös huoli siitä, 
miten yhteiskunnan ja yksityisten ra-
hat riittävät esimerkiksi kotona asu-
misen tukemiseen. Huoli on myös sii-
tä, pystytäänkö kilpailulain säädäntöä 
muuttamaan siten, että otetaan enem-
män huomioon yksilölliset tarpeet ja 

yksilöllinen palvelu. Onneksi uuden 
hallituksen ohjelmassa on mainita, 
että hankintalakia voidaan muuttaa 
erityisryhmien osalta. Erityis ryhmiin 
kuuluvat muun muassa vanhukset ja 
vammaiset.

Hämäläinen korostaa, että pienten 
toimijoiden ja järjestöjen kannalta kil-
pailutus on erittäin vaikea asia, sillä 
todellisessa liikemaailmassa yritykset 
kasvavat yhä suuremmiksi. Kilpailu-
tus on myös ammattilaisten työtä. Esi-
merkiksi Validialla on oma organisaa-
tio hoitamassa kilpailutusta. Hämäläi-
nen toteaakin, että Validia ja järjestöt 
ovat tehneet ja voivat tehdä yhteis-
työtä: järjestö voi omistaa palvelu-
talon, johon Validia tuottaa palve-
lut. Hämäläinen näkee tämäntyyppi-
sen kehityksen yhtenä mahdollisuu-
tena vastata isojen yritysten tuomaan 
haasteeseen.

– Järjestöt tekevät paljon hyvää työ-
tä, mutta järjestöjen toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Tämä ala muuttuu 
koko ajan yhä ammatti maisemmaksi. 
Olennainen kysymys on se, miten jär-
jestöt pystyvät vastaamaan ammatti-
laisuuden vaatimaan haasteeseen.

Riittävätkö auttavat kädet?

–  Työvoiman saatavuus tulevaisuu-
dessa on erittäin suuri huolenaihe. To-
ki tekniikka auttaa, mutta ihmiset kui-
tenkin tulevat tekemään työn. Suo-
messa tullaan elämään kriisi aikaa muu-
tama kymmenen vuotta tästä eteen-
päin. Pahin vaihe on vasta edessä.

– Suomeen on myös tulossa van-
huspalvelulaki, hyvä niin. Mutta mi-
ten vanhuspalvelulakia tullaan toteut-
tamaan? Käykö samalla tavalla kuin 
vammaispalvelulain suhteen, että jo-
kainen kunta toteuttaa sitä omalla ta-
vallaan, Hämäläinen pohtii.
Lisätietoja: www.validia.fi 

Teksi: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki

Invalidiliiton arkisto/Timo Porthan

Toimitusjohtaja Risto Hämäläinen 
korostaa, että ihmisillä on erilaisia 
tarpeita. Ratkaisut pitää suunnitel-
la asiakas lähtöisesti. Ei ole olemassa 
yhtä yhtenäistä ratkaisua, joka tyydyt-
täisi kaikkia.
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Suomen johtavat asumis-
palveluja tarjoavat yhtiöt, SATO 
ja VVO ovat kokeilleet monen-
laisia ratkaisuja tukeakseen toi-
vottua linjaa vanhusten itsenäi-
sestä asumista mahdollisimman 
pitkään. 
Tiukkaa konseptointia on kuitenkin 
mahdotonta tehdä, sillä asukkaiden 
erot näkyvät paitsi varallisuudessa 
ja toimintakykyisyydessä, myös tar-
peissa, toiveissa ja odotuksissa. Ko-
tiin kulminoituu konkreettisten pin-
tojen lisäksi varsinkin iän karttues-
sa valtavia tunnepitoisuuksia, joten 
yksi seniorikohde ei tietysti mielly-
tä jokaista. 

Välivaihe puuttuu 

SATO on ottanut toiminnassaan 
huomioon ikäihmisten tarpeet jo 
1970-luvulta saakka. Yhtiöllä on 
kokemusta useamman tuhannen 
senioritalo kohteen suunnittelus-

ta ja toteuttamisesta. Tällä hetkellä 
SATOlla on omistuksessa noin 500 
seniori asunto -nimellä kulkevaa koh-
detta.

Silti SATOn liiketoimintajohtaja 
Tuula Entelä myöntää, että seniori-
asumisen osalta on vaikeaa löytää yh-
tä moitteettomasti toimivaa, kaikille 
sopivaa ratkaisua.

– Sellaista viisasten kiveä ei ole-
kaan, joka auttaisi korjaamaan 
vanhus asumisen ongelmat. Hanka-
la tilanne kärjistyy koko ajan ja jokai-
nen, joka on järjestänyt ikääntyväl-
le läheiselleen hoiva-asumista tietää, 
kuinka kimurantti tilanne on.

– Meillä SATOssakin oli 10 
vuotta sitten kirkas visio, kuinka 
senioriasumis konsepti paketoidaan. 
Ajan, verkostoitumisen ja kokemus-
ten myötä olemme kuitenkin huo-
manneet, kuinka heterogeeninen ja 
muuttuva ikääntyvien joukko on. Yk-
si ratkaisu ei sovi kaikille ja toisaal-

ta jokaisella sukupolvella on omat 
tarpeensa, odotuksensa ja mahdol-
lisuutensa. 

Peilatessa Suomen ikäpyramidia 
ja ikääntyvän väestön toimintaky-
kyä on selvää, että senioriasuntojen 
kysyntä kasvaa edelleen. SATOssa 
pyritään erikoistumaan siihen, mitä 
parhaiten osataan eli asumiseen ja 
asuntojen tuottamiseen. Näin ollen 
yhteis työn merkitys kasvaa. Yritys on 
mukana monessa vanhustenpalvelu-
yhdistyksessä.

– Meillä on kuitenkin kokemus-
ta sellaisistakin senioritalomalleista, 
joissa on ollut palveluita laajasti tar-
jolla, mutta niiden käyttö ei ole ollut 
odotusten mukaista.

– Muistan tapauksen, jossa ra-
kennettiin yli 55-vuotiaille suunnat-
tu senioritalo, mutta palvelu rakenne 
purettiin pian minimaalisen käytön 
vuoksi. 20 vuotta myöhemmin eräs 
kohteen alkuperäis asukas soitti mi-
nulle ja tiedusteli, missä ne luvatut 
palvelut on, kun niitä ensi kertaa tar-
vitsisi. Valitettavasti ne katoavat, jos 
niitä ei käytetä. 

Tulevaisuudessa ikääntyvän suku-
polven kuntoisuus kasvaa koko ajan, 
eikä moni tahdo pessimistisesti va-
rautua tuleviin, mahdollisesti raih-
naisempiin vuosiin.

– Sehän on selvä, että moni eläk-
keelle jäävä tahtoo elää tässä hetkes-
sä. Kenenkään henkiselle hyvinvoin-
nille ei tee tietenkään hyvää ahdistua 
ajatuksesta, että huomenna ei pääsi-
sikään enää omin voimin sängystä 
ylös. Tällöin seniorikohteena markki-
noitu asunto ei ole vetovoimainen.

Entelä uskoo, että seniori asumisen 
ongelmien ratkaisemiseksi asiaa pitäi-
si lähestyä niin, että ikäihmiset asuvat 
mahdollisimman pitkään ihan nor-
maaleissa taloissa. Asuntoihin voi 
pikku hiljaa tuottaa palveluja ja teh-
dä pieniä esteettömyysremontteja.

– Tärkeä trendi on se havainto, et-
tä ikäihmiset tahtovat asua tutussa 

Seniorikohteiden raken

SATOn liiketoimintajohtaja Tuula Entelä myöntää, että seniori asumisen osalta 
on vaikeaa löytää yhtä moitteettomasti toimivaa, kaikille sopivaa ratkaisua.
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ympäristössä, jossa talon naapurit ja 
korttelin väki on vuosien saatossa 
tullut tutuiksi. 

Toisin kuin SATOssa aiemmin aja-
teltiin, ikääntyvien toimintakyvyn 
muutos saattaa tulla hyvinkin dra-
maattisesti ja vasta silloin ollaan val-
miita muuttamaan pois.

– On yleistä, että normaaliasun-
nosta siirrytäänkin ilman mitään väli-
vaihetta suoraan palvelutaloon, jos-
sa on tarjolla 24h hoivaa. Uskon, et-
tä paukkuja olisi nyt laitettava juu-
ri tällaista raskasta hoivaa tarjoa vien 
asumis palvelujen järjestämiseen ja 
siihen, että tällainen raju muutos olisi 
kaikille mahdollinen ja hallittavissa.

Tämän lisäksi toinen suunta, jo-
hon pitäisi Entelän mielestä satsata, 
on pienten asuntojen tuottaminen, 
joissa olisi ympärivuorokautinen hä-
lytysmahdollisuus. Tällaisia olisi saa-
tava nimenomaan olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen, ei eristää uu-
diskohteita uusiin maisemiin.

– Tässä kohtaa yhteistyö kaupun-
kien ja kaavoittajien kanssa on ää-
rimmäisen tärkeää. Ikävän usein lu-
pien hankkiminen ja valitusproses-
sit viivästyttävät tolkuttomasti ra-
kentamista.

Lähipiiri onkin esteettö-
myyden sijaan avaintekijä 

VVO:n asiakkuusjohtaja Matti 
Niini mäki toteaa heti aluksi, että 
yksinkertaista linjaa ikäihmisten asu-
misongelmien ratkaisemiseksi ei yri-
tyksessä olla löydetty.

– Olemme VVO:ssa tehneet mo-
nia kokeiluja, ikään kuin pistoja erilai-
sista asumismalleista. Nyt vedämme 
hetken henkeä ja seuraamme, miten 
tarjoamamme mallit toimivat käy-
tännössä.

– Tässä kohtaa pyrimme kartoit-
tamaan tarkasti, millaisia toiveita ja 
kehittämisideoita nykyisissä seniori-
kohteissamme asuvilla ikääntyvillä 
on.

VVO:n keräämien tietojen pe-
rusteella perusasumisen toimivuus 
on kotona asuville senioreille hyvin 
tärkeää. Esimerkiksi isännöitsijä ja 
huoltomies on oltava helposti tavoi-
tettavissa. 

– Näyttäisi siltä, että lähiyhteisön 
merkitys on ikääntyville ihmisille jo-
pa tärkeämpää kuin yleisesti on ku-
viteltu. Pitkään samalla seudulla asu-
neet henkilöt ovat ehtineet verkos-
toitua alueen ihmisten ja palveluiden 
kanssa, joten on selvää, etteivät he 
tahdo muuttaa kauas sieltä, vaikka 
tarjolla olisi kuinka uudistuksellista 
senioriasumista.

Monet ikäihmiset ovat pienituloi-
sia, joten on utopistista ajatella, että 
he pystyisivät maksamaan parin tu-
hannen euron vuokraa, vaikka kohde 
olisikin loppuun asti senioreita var-
ten hiottu. 

– Koska patenttiratkaisua ei ole 
löytynyt, keskitymme nyt VVO:ssa 
siihen, että ikääntyville tarjotaan 
kohtuu hintaisia vuokra-asuntoja kes-

kellä kaupunkikuvaa, jossa tuttu ym-
päristö ja kontaktit tuovat turvaa.

– Moni ikäihminen asuu kuiten-
kin liian suuressa asunnossa, jolloin 
perusarki on tietysti haastavampaa 
kuin pienessä toimivassa yksiös-
sä. Esteettömyysratkaisuja on help-
po tehdä kotiin, jossa on kaikki tar-
peellinen, mutta ei liiaksi käyttämät-
tömiä neliömetrejä. 

Lopuksi Niinimäki korostaa sitä 
positiivista verkostoitumista, joka 
on tuttua monelle VVO:n vuokra- 
asunnossa asuvalle.

– Pihoilla pidettävät kahvi   tuo-
kiot ja yhteisissä tiloissa järjestet-
tävät nyyttikestit tarjoavat monelle 
asukkaalle vaivattomia, mutta erittäin 
tärkeitä sosiaalisuushetkiä. Tällaista 
luonnollista yhteisöllisyyttä rakentuu 
helposti normaaliinkin kerros taloon, 
kun asukkaat tulevat porraskäytäväs-
sä tutuksi. 

nnuttamisen haasteet

VVO:n asiakkuusjohtaja Matti Niini mäki toteaa, että yksinkertaista linjaa ikä-
ihmisten asumisongelmien ratkaisemiseksi ei yrityksessä olla löydetty.

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, 
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555

www.vanhustenkotiapu.fi

Vuokra- ja omistusasuntoja vanhuksille, kotihoitoa, siivous- ja 
ateriapalvelua, vanhainkoti, ryhmäkoti sekä mielenterveys-

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

Myös muilla rakentamisen kentäl-
lä toimivilla yrityksillä on toden-
näköisesti samantapaisia kokemuk-
sia senioriasunnoista. Juttua tehdessä 
vain SATO ja VVO suostuivat pikai-
siin haastattelupyyntöihin, kun taas 
Skanska, YIT ja SRV jäivät tavoit-
tamatta.

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on 
saatu samansuuntaisia tuloksia siitä, 
että jatkossa on olennaista tarkastella 
ikäihmisiä yksilöinä ja alueittain, sil-
lä senioriasukkailla asuin alueen tut-
tuus on erittäin tärkeää. Helsingin 
kaupunki suunnitteluviraston käyn-
nistämässä Esikaupunkien renes-
sanssi -hankekokonaisuuden ta-
voitteena on Helsingin nykyi-
sen esikau pun k i alueen kehittämi-
nen täydennys rakentamisen avul-
la. Hankkeen alaisuudessa toteutet-
tiin laaja kohderyhmä selvitys, jossa 
olennaista oli mahdollisimman kat-
tavasti tavoittaa kaksi esikaupunkien 
täydennys rakentamisen kannalta kes-
keistä pienryhmää: pientaloasumista 
tavoittelevat lapsiperheet ja esikau-
pungeissa jo asuvat ikääntyvät ihmi-
set, jotka mahdollisesti suunnittele-
vat asunnon vaihtoa. Kohde ryhmille 
lähetettiin erilliset lomakekyselyt, joi-
den lisäksi toteutettiin ryhmähaastat-
teluja. Ikäihmisten vastausprosent-

ti kohderyhmäselvityksessä oli 42% 
(416/1000). 

Kyseisen selvityksen tulokset anta-
vat viitettä siitä, että senioreille uuden 
tulevan asuinalueen kohdalla tärkeitä 
tekijöitä ovat sen tuttuus entuudes-
taan, liikkumisen helppous ja julki-
set liikenneyhteydet. Alueen rauhalli-
suudella ja turvallisuudella on enem-
män merkitystä kuin alueen maineel-
la tai arvostuksella. Senioreille hiljais-
ten metsäalueiden läheisyys on yhtä 

tärkeä kuin 
ho ide t tu -
jen puisto-
jen lähei-
syys. Ikäih-
misten haas-
t a t t e l u i s -
sa keskeisiä 
ja toistuvia 
teemoja oli-
vat seniori-
talojen lähi-
ympäristön 
kehittämi-

nen monipuolisemmiksi ja ohjattu 
tai vapaamuotoinen yhteistoiminta.

Näyttäisi siis siltä, että vaikka pää-
osa ikäihmisistä tavoittelee asumis-
uransa jatkumista nykyisessä asun-
nossaan, erityisille seniorikohteille 
on suuri teoreettinen kysyntä. Tä-
män potentiaalin realisoituminen to-
delliseksi kysynnäksi edellyttää kui-
tenkin senioriasumisen konseptien 
kehittämistä ja niiden aktiivista mark-
kinointia sekä kaupunkien että yksi-
tyisten toimijoiden taholta. 
Lähde: Vetovoimainen esikaupunki-
asuminen. Kohderyhmäselvitys. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleissuunnitteluosaston selvityksiä 
2010:5.

Tekstii ja kuvat: Noora Valkila
Kerrostalokuva: SATO

Ikäihmiset toivovat tuttuutta 
ja turvallisuutta

Helsingin Pajamäessä sijaitsee 50-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Esimer-
kiksi Pajamäentie 6:ssa SATO on remontoinut vanhoja arava-asuntoja seniori-
asunnoiksi ja rakennuttanut taloon myös hissin.
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Kauneus on katsojan silmässä, tavataan sa-

noa. Toivottavasti näin onkin, kun eletään 

tavallista arkea ja itse kukin kiinnittää huo-

miota ympäristönsä silmää viehättäviin ja 

mieltä elähdyttäviin puoliin. Jotenkin vain 

tuntuu siltä, että jostakin päällemme va-

luu yhdenmukaisuuden paine, joka sää-

telee esteettisiä normeja ja määrää, mil-

lainen on kaunista. Kauneus on julkisuu-

den määrittämää. Kaunis vaate, kaunis tau-

lu, kaunis talo, kaunis esine. Päivälehdet, 

netti lehdet, naistenlehdet, perhelehdet, 

sisustus lehdet, televisiomainokset, fi lmit.

Me vanhat ihmiset olemme tästä kau-

neuden valtavirrasta kovin syrjässä, me 

emme kelpaa kasvoinemme, käsinem-

me, koteinemme ja vaatteinemme tähän 

pinta joukkoon. Mutta onneksi, kun kat-

soo kotonaan ympärilleen, muodikkuu-

den maailma menettää merkityksensä ja 

kauneuden maailma saa omat ulottuvuu-

tensa. Onneksi vanhan ei tarvitse enää höt-

kyillä yhdenmukaisten vaatimusten pe-

rässä. Tärkeää on, että esineillä on tari-

nansa. Isoäidiltä peritty kattila, matkalta 

mukaan tarttunut koriste- esine. Tyttärel-

tä saatu villa takki, lapsenlapsen tekemä 

pannulappu. Kau neus liittyy tunteisiin ja 

muistoihin.

Aivan erityisesti estetiikan yhden-

mukaisuus koskee kuitenkin ulkonäköä, 

ja nais ihmisiä paljon enemmän kuin mie-

hiä. Nuorilla naisilla tuntuu olevan hurjat 

paineet olla hoikkia ja rypyttömiä. Mallit 

ovat toinen toistaan ohuempia, ja kuule-

man mukaan photoshoppaus, kuvien kä-

sittely on aivan yleistä, jotta heidät saa-

daan näyttämään vielä pidemmiltä, vielä 

hoikemmilta ja vielä sileämmiltä kuvissa. 

Yhdeksäntoistavuotias malli suree silmä-

kulmiensa olemattomia ryppyjä. Botoxia, 

vaarallista botuliinimyrkkyä pistetään vä-

häisiä määriä ihon alle, jotta pienen pienet 

lihakset lamautuisivat ja kasvot siliäisivät. 

Toki katselen minäkin mielellä viisitoista-

vuotiasta tyttärentytärtä varhaisessa ku-

koistuksessaan, mutta toivon hartaasti, et-

tä hän voisi ikääntyä huoletta niin kaksi-

kymppiseksi kuin kuusikymppiseksi asti ja 

Vanhuuden estetiikkaa
siitä vielä paljon vanhemmaksi. 

Voiko vanha ihminen olla kaunis? Kun 

kuljen eri puolilla maata puhumassa – 

yleensä ikääntymisestä – näytän vanho-

jen ihmisten kuvia, koska puhun ihmisistä 

enkä vain teoriaa. "Katsokaa, miten kaunis 

vanha ihminen", tapaan sanoa. Usein kuu-

lijakunnassa käy eräänlainen epäuskon ko-

hahdus. Ihmiset eivät ole tottuneet ajat-

telemaan vanhuutta esteettisestä näkö-

kulmasta. Kun vuosi sitten teimme kus-

tannustoimittajani Vuokon kanssa ensim-

mäistä mainosta kirjastani Vanha ja vireä, 

kävi ilmi, että suuren kustannustalon laa-

joista kuvavalikoimista ei löytynyt yhtä-

kään oikeasti vanhan ihmisen kuvaa! To-

tunnaisesti ajatellaan, että vanhat ihmiset 

eivät voi toimia oman asiansa viestittäjinä 

ja mainostajina. Vanhuudella on väärä kiel-

teinen leima, joka on saatava pois.

Juonteet ja rypyt syntyvät elämän ko-

kemuksista, ahava sään puremisesta. Ne 

tekevät ihmisen kasvoista luonteikkaat ja 

ilmeikkäät. Ne kertovat kokemuksesta ja 

näkemyksistä. Ne liittävät ihmiset omaan 

heimoonsa ja sukuunsa. Minua katsovat 

peilistä kaikki sukuni vanhat naiset, äi-

ti, molemmat isoäidit, tädit. Otsan rypyt 

kuin isän suvussa, hiusten harmaantumi-

nen kuin tädeillä, leuan kontuuri kuin äidin 

siskoilla, silmäkulmat kuin äidillä. Eikö tässä 

olisi mitään estetiikkaa? Olisiko kaikki mu-

ka pelkästään rumaa ja hävettävää?

Nuori taiteilija, fi lmintekijä Petteri Saa-

rio kävi minua haastattamassa ikäänty-

misestä. Onneksi on näitä myytinmurta-

jia. Hän on tehnyt kauniita, koskettavia 

dokumentti fi lmejä muun muassa Suo-

men ja Venäjän rajoilla elävistä vanhois-

ta ihmisistä, ja taas on uusi projekti liik-

keellä. Hän ihmetteli esteettisten normi-

en tiukkuutta joka suhteessa. Miksi van-

han ihmisen liikkuminen olisi vähemmän 

esteettistä kuin nuoren urheilijan? Miksi 

vanhan ihmisen ilmeikkyys ei olisi monin 

verroin esteettisesti ilmaisevampaa kuin 

nuoren silkoisuus?

Totta on, vanhuuden estetiikkaa ei juuri 

löydy tutkimuksista eikä pintajulkisuudes-

ta. Väärinymmärretyssä vanhuudessa on 

pelottava puolensa, se tulee jotenkin uh-

kaavasti kokemuksellisesti päälle. Oi keaa 

ymmärrystä pitää rakentaa. Tieto ja tiede 

ovat aina hitaita elementtejä, tarvitaan 

paljon aikaa havaintoihin ja niiden analy-

sointiin, eikä tieto muuta helposti ihmis-

ten kokemusten maailmaa. Minä uskon, 

että taide on se, joka kulkee ensimmäi-

senä. Taitelijat tulevat olemaan muurin-

murtajina tässä prosessissa. Kun taide ot-

taa roolinsa, se muuttaa maailmaa. Taitei-

lijat ja kirjailijat ovat ne, jotka aistivat maa-

ilman muutoksen ensimmäisinä ja välittä-

vät niitä meille. Uskon, että ennen pitkää 

tulemme näkemään taiteen ihmeellisten 

keinojen kautta uusin tavoin hyväksyttä-

vää vanhuutta ja kokonaan uutta vanhuu-

den estetiikkaa. 
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Katariina Välikangas selvitti pa-
ri vuotta sitten ympäristömi-
nisteriölle ikääntyneiden asu-
misen malleja Ruotsissa, Nor-
jassa, Tanskassa ja Hollannissa. 
Väli kankaan mukaan eri maissa 
on samantyyppiset tavoitteet, 
kuten yhteisöllisyys, asumisen 
laatu ja ikääntyvien hyvinvoin-
ti – vain mallit ja yhteiskunnal-
linen ohjaus vaihtelevat.

– Tarkasteltavana olevista maista 
Ruotsi, Norja ja Tanska edustavat 
pohjoismaista sosiaalidemokraattis-
ta hyvinvointivaltiomallia. Hollanti 
puolestaan edustaa eurooppalaista 
hyvinvointivaltiomallia, Katariina 
Välikangas havainnollistaa.

Selvityksessään Välikangas käyttää 
viitekehyksenä Aging-in-Place -ajat-
telua, joka ei erota asumis muotoa, 
vaan koti on koti, missä se sitten si-
jaitseekin. Tärkeää on ikääntyvää tu-
kevan ja tutun elinympäristön säily-
minen asumisratkaisuissa sekä hoi-
van tarvelähtöisyys ikäännyttäes-
sä. Suomessa ollaan matkalla kohti 
Aging-in-Place -ajattelua.

Ruotsi – vahva kunnallinen 
ohjaus ja kilpailuttaminen

Ruotsissa julkinen sektori on pa-
nostanut vahvasti vanhussektoriin. 
Vanhuspolitiikan tavoitteina on ol-
lut mm. asumisen sekä palvelujen 
laadun kehittäminen.  Valtio osoit-
taa investointitukea ikääntyneiden 
asumi seen, uudisrakentamiseen ja 
peruskorjauk seen. Asuntopolitiikan 
tavoitteena on tarjota mahdollisuus 
hyvään asumiseen kohtuuhinnalla.

– Yksi keskeinen piirre Ruotsissa 
on tukea ikääntyvien asumista siten, 
että he voivat asua omissa asunnois-
saan niin pitkään kuin mahdollista, ja 
järjestää sinne palvelut. Yhdenvertai-
suuteen asumisessa kiinnitetään pal-
jon huomiota. Ikääntyneiden asumi-
nen jakautuu tavalliseen asumiseen 

ja erityisasumiseen. Erityisasumi-
nen sisältää kaikki asumisen muo-
dot, joissa on mahdollista saada pal-
veluja. Erityis asumisessa asuminen ja 
palvelut maksetaan erikseen.

– Ruotsissa yhteisöllistä asumis-
ta on useassa eri paikassa. Vanhin ja 
tunnetuin malli on vuonna 1993 pe-
rustettu Färdknäppen. Asukkaat asu-
vat siellä vuokralla. Färdknäppenis-
sä ei puhuta senioriasumisesta, vaan 
toisen elämänpuoliskon asumisesta. 
Ikäedellytys on 40 vuotta.

Ruotsissa tulevaisuuden kunnal-
linen kehityssuunta on ollut turva-
asuntojen (Trygghetsbostader) ke-
hittäminen. Turva-asunto tarkoittaa 
vuokrattavaa esteetöntä huoneis-
toa tai asuntoon tehtäviä muutos-
töitä. Palvelukeskusten läheisyydessä 
tai muun asutuksen joukossa olevat 
asunnot on tarkoitettu ikääntyneille, 
jotka asuvat yksin, mutta tarvitsevat 
jonkin verran hoivaa tai hoitoa. 

Palveluiden tuottamisesta vastaa 
kunta. Palveluiden kilpailuttaminen 

on arkipäivää. Tosin kilpailutus ei toi-
mi toivotulla tavalla. Asiakkaan valin-
taa on pyritty vahvistamaan lainsää-
dännöllisin keinoin, jotta kansalaisilla 
olisi mahdollisuus helpommin valita 
oma palvelujentuottajansa. 

Norja – vahva julkinen valta 
ja vaihtelevaa asumista

Norjalle on tyypillistä vahva julkinen 
sektori, julkinen vastuu ja yhteisöl-
lisyyden tavoite. Asuminen on osa 
sosiaali politiikkaa, jonka tavoitteena 
on luoda kaikille soveltuvia asunto-
ja ja asuinalueita. Asumisratkaisuissa 
pyritään raja-aitojen madaltamiseen 
– lähiympäristön palvelut ovat tarjol-
la joustavasti ja yhteistyö on suunni-
telmallista.

– Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana Norjassa on toteutettu iso-
ja ikääntyneille suunnattuja uudis-
rakennus- ja peruskorjausohjelmia. 
Jo rakennusvaihteessa asuntoihin on 
sisällytettävä teknologia, asukas mak-
saa sen vuokrassa.

Yhteisöllisyys, laatu ja 

Ruotsalainen yhteisöllisen asuintalon Färdknäppenin asukkaat lounaalla puu-
tarhassa. Kuva: Kerstin Kärnekull.
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Norjan yhtenä ominaispiirteenä on 
yhteisöllinen hoiva-asuminen (Om-
sorgbolig); asukkaat voivat asua mah-
dollisimman pitkään itsenäisesti laa-
jan palvelutarjonnan piirissä osana 
yhteisöä. Erona suomalaiseen laitos-
hoitoon on se, että asukkaat maksa-
vat itse vuokran, ruoan, lääkkeet ja 
terveydenhoidon.

– Ruotsissa ja Norjassa on paljon 
korkeammat asumisen standardit 
ikääntyville kuin Suomessa. 

Tanska – julkinen 
yhteisöllisellä asenteella

– Tanskassa asumista koordinoi yk-
si ainoa ministeriö, ja tavoitteena on 
asumisen kokonaisvaltainen suunnit-
telu. Tanskassa on myös laki sosiaali-
sesta asumisesta – ikääntyneiden asu-
minen toteutetaan pääosin sosiaalise-
na asumisena, Välikangas kertoo.

Tanskassa on poistettu koko-
naan laitoshoito-käsite, ja samaten 
hoivakoti asuminen on väistynyt. 
Ikääntyneille tarkoitettua asumista 
on sekä muun asutuksen joukossa et-
tä palvelualueilla. Palvelualueilla (Al-
men ældrebolig) asumista kutsutaan 
sosiaaliseksi hoiva-asumiseksi. Palve-
lualueilla on ikääntyneiden asuintalo-
ja, palvelukeskuksia, ryhmäkoteja ja 
hoivakoteja. Lisäksi palvelualueilla 
on perinteisiä asumisratkaisuja. 

Hollanti – yhteisö omaan kotiin

Hollannissa hyvinvointijärjestelmä 
on painottunut vakuutukseen, mut-
ta vakuutusjärjestelmää on muutet-
tu siten, että osa palveluista on laki-
sääteisiä ja ihmisille on tullut enem-
män omaa vastuuta. Hoiva ei ole sa-
malla lailla vakuutukseen sidottu oi-
keus kuin aikaisemmin, vaan kunta 
määrittelee tarpeet.

– Hollannissa pyritään rakenta-
maan elämänkaariasumista. Elämän-
kaariasuminen perustuu siihen, että 
asunnot olisivat kaikille suunnattuja 

ja ikääntyneet ovat osa yhteisöä. Asu-
minen ja palveluiden tuottajina ovat 
säätiöpohjaiset toimijat. Sosiaalinen 
asuntotuotanto rakentaa ja kunnos-
taa ikääntyneille asuntoja.

Hollannissa on Asuminen ja pal-
velut naapurustomalli, joka koostuu 
palveluvyöhykkeistä (Woonzorg zo-
nes) sekä hoivan ja asumisen yhdis-
telmistä eli hoiva-asuinalueista.

– Palveluvyöhykkeellä asuntojen ja 
ympäristön soveltuvuus on normaa-
leja standardeja sopivampi ikäänty-
neille. Palveluvyöhykkeen ulkopuo-
lella on hoiva-asuinalueita, joihin on 
mahdollista saada erilaisia asumisen 
ja hoivan yhdistelmiä.Hoiva-asuin-
alueilla ikääntyneet asuvat muun asu-
tuksen joukossa joko omissa tavalli-
sissa asunnoissaan, tai ikääntyneille 
tarkoitetuissa tukiasunnoissa tai elä-
mänkaariasunnoissa.

Julkisen järjestelmän ohella Hol-
lannissa on useita yksityisiä tai mui-
ta projekteja, joilla on omia asumisen 
malleja esimerkiksi muistisairaille.

Suomi matkalla 
kohti Hollannin mallia?

Välikangas korostaa, että eri maiden 

asumismuotojen vertailu on haas-
teellista. Asumisen merkitys keskei-
senä hyvinvointia ja terveyt tä edistä-
vänä sekä hoidon tarvetta vähentä-
vänä tekijänä on huomioitu selkeim-
min Hollannissa ja Tanskassa. Nor-
ja ja Ruotsi ovat vielä suunnitelma-
vaiheessa, jossa valtion ohjaus on 
kohti tätä tavoitetta. Hollannissa ja 
Tanskassa on panostettu asumisen 
suunnitteluun. Asumisen koordinaa-
tiossa ollaan menossa kaikissa mais-
sa kohti dialogisempia käytäntöjä ja 
yhdessä kehittämistä kaikkien toimi-
joiden kanssa. Hollanti on tässä pi-
simmällä.

Välikangas kaipaa Suomessa laa-
dukkaiden asumisratkaisujen kehittä-
mistä, asumisen kehittämistä yhdes-
sä ikääntyneiden kanssa eli dialogi-
maisesti, asenteiden ja yhteisöllisyy-
den huomioimista siten, että van-
huus nähdään normaalina osana ih-
misen elämänkaarta sekä aloitteelli-
suuden tukemista asumisratkaisujen 
kehittämisessä. Suomessa tarvitaan 
rohkeita kokeiluja erilaisten asumis-
ratkaisujen suhteen.

– Näen, että eri maissa olevat 
asumis ratkaisut ja kokeilut hakevat 
samoja asioita; ihmisten hyvinvoin-
tia, yhteisöllisyyttä, omassa kodissa 
asumista mahdollisimman pitkään. 
Näkökulmat, painotukset ja keinot 
vain vaihtelevat.

– Minusta tuntuu, että Suomessa 
ollaan menossa kohti Hollannin mal-
lia. Tätä arviota tukevat esimerkiksi 
monet eri puolilla Suomea olevat ke-
hittämisprojektit. 

Katariina Välikankaan koko selvi-
tys on luettavissa ympäristöministe-
riön nettisivuilta: www.ymparisto.fi 

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki ja 

Kerstin Kärnekull

hyvinvointi tavoitteena

Katariina Välikangas uskoo, että Suo-
messakin ikääntyneiden asumises-
sa ollaan menossa kohti Hollannin 
mallia.
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YH Länsi Oy ja Kotosalla-säätiö ovat kokeilleet sosiaalista medi-
aa senioreiden asumisen kehittämisen apuna. Palvelu johtaja Tui-
ja Kanto-Hannulan mukaan sosiaalinen media on luonteva keino 
hankkia tietoa senioreiden asumisesta. YH Länsi Oy aikoo myös 
kehittää sosiaalista mediaa senioreiden vuorovaikutuksen ja yh-
teydenpidon välineenä.

Sosiaalinen media senioreiden 
asumisen kehittämisen apuna

– Sosiaalinen media on tämän päi-
vän trendi. Toisaalta sosiaa lisessa me-
diassa ovat erityisesti nuoret ja senio-
rit. Toki työikäisetkin ovat sosiaali-
sessa mediassa, mutta heillä ei ole 
niin paljon aikaa. Halusimme kokeil-
la ideaa, miten sosiaalinen media toi-
mii kehittämisen välineenä, YH Län-
si Oy:n palvelujohtaja Tuija Kanto-
Hannula kertoo.

YH Länsi Oy ja Kotosalla-säätiö 
etsivät viime vuonna yli 55-vuotiai-
ta henkilöitä kehittämään tulevaisuu-
den senioriasumista sekä asumisen 
palveluja. Sopivia henkilöitä löytyi 
sekä Sata Senioria -verkkopalvelus-

ta että haastatteluiden avulla. Rekry-
toinnissa käytettiin apuna mm. lehti-
ilmoituksia.  Tutkimukseen osallistui 
yli sata henkilöä.

– On tärkeää kuunnella seniorei-
den itsensä toivomuksia ja mieli-
piteitä asumisesta.  Uskomme, että 
palve luiden käyttäjiltä tulee parhaat 
innovaatiot. Viemme ideat ja ajatuk-
set eteenpäin uusien senioriasunto-
jen ja palveluiden suunnittelijoille.

– Mielestäni sosiaalisen median ko-
keilu onnistui erittäin hyvin. Ne se-
niorit, jotka osallistuivat, olivat hy-
vin tosissaan. Saimme heiltä hyvin 
paljon arvokasta tietoa. Kuitenkin 

YH Länsi Oy:n Tampereen Pyynikillä sijaitsevan Frans Emil-talon asukkaat kahvilla.

– Senioriasumisen suunnittelu on hy-
vin haasteellista, YH Länsi Oy:n pal-
velujohtaja Tuija Kanto-Hannula ko-
rostaa.
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HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290

FIHSK93752A

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

haastattelu tutkimukset olivat kaik-
kein parhaimpia ja antoisimpia.

Turvallisuus ja itsemääräämis-
oikeus ovat tärkeitä

– Hyvä elämä tarkoittaa sitä, että 
senio rina saa asua samanlaista elä-
mää kuin 40-vuotiaana, mutta ehkä 
hän tarvit see hiukan apua. Turvalli-
suus ja itsemääräämisoikeus ovat hy-
vin tärkeitä senioreille. Esimerkiksi 
säännölliset ruoka-ajat voidaan ko-
kea itsemääräämisoikeutta rajoitta-
vina. Samaten se, että saa itse pestä 
pyykkinsä, on itsemääräämisoikeu-
den kannalta tärkeää.

Kanto-Hannulan mukaan seniorit 
arvostavat erityisesti yhteisöllisyyttä 
ja turvallisuutta. Yhteisöllisyyden pe-
rustana pidetään yhteistä tekemistä ja 
tapaamisia. Yhteiset tilat, kuten sau-
na ja piha, kiinnostavat erittäin pal-
jon senioreita. Senioriasuntojen pi-
tää olla hyvillä paikoilla palvelujen 
äärellä, ei missään syrjässä.

Vaikka seniorit arvostavat rauhaa 
ja turvallisuutta, niin osa senioreis-
ta on hyvinkin aktiivisia ja liikkuvia. 
Myös muiden asukkaiden seura se-
kä palveluohjaajan tuki ja ohjaus koe-
taan tärkeiksi.

Kanto-Hannulan mukaan hyvin-
vointiteknologiaan suhtautuminen 
on positiivista, ja sitä halutaan asumi-
sen tueksi jossain määrin. Tosin tek-
nologiaa ei välttämättä osata kaivata 
ennen kuin niitä on päässyt kokeile-
maan. YH Länsi Oy:n ja Kotosalla-
säätiön tutkimuksen mukaan ne, jot-
ka tarvitsevat arjessaan apua, ovat 

avoimempia teknologiselle ratkai-
suille kuin ne, jotka eivät apua juuri-
kaan tarvitse. Erityisesti turvallisuu-
teen liittyvä teknologia kiinnostaa.

– Senioriasumisen suunnittelu on 
hyvin haasteellista, koska tämän päi-
vän seniorit eivät suostu asumaan sa-
malla tavalla kuin aikaisemmat suku-
polvet. Tämän päivän senio rit ovat 
koulutettuja, heillä on varallisuutta, 
ja heillä on korkeat laatuvaatimuk-
set, ja he ovat tottuneet päättämään. 
Samaan aikaan sosiaali- ja terveysala 
on muuttunut täysin, on sekä julkista 
että yksityistä. Palveluohjaaja on tär-
keä, jotta seniorit saisivat tietää kai-
kista heille kuuluvista ja heille tar-
jolla olevista palveluista ja mahdol-
lisuuksista.

– Korostan sitä, että pelkkää tek-

nologiaa on turha kehittää. Tekno-
logian pitää olla asiakaslähtöistä ja 
helppokäyttöistä. Siksi on tärkeää 
kuunnella asiakkaita.

Tuija Kanto-Hannulan mukaan 
YH Länsi Oy ja Kotosalla-säätiö jat-
kavat sosiaalisen median hyödyntä-
mistä senioriasumisen kehittämises-
sä sekä jo olemassa olevassa senio-
riasumisessa. Tavoitteena on kehit-
tää sosiaalista mediaa senioriasukkai-
den vuorovaikutus- ja yhteydenpito-
välineenä myös lähiympäristön kans-
sa, mutta myös siten, että jokainen 
voi soveltaa sosiaalista mediaan 
omannäköisekseen.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki ja

YH Länsi Oy/Kotosalla-säätiö

Seniorit arvostavat erityisesti yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Yhteisöllisyyden 
perusta on yhteinen tekeminen. Kuvassa YH Länsi Oy:n ja Kotosalla-säätiön 
asukkaat Tiernapoikina.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/201114

Senioritalo on viimeisen reilun 10 vuoden aikana kehittynyt 
asumis muoto, joka on tarkoitettu yli 55-vuotiaille asukkaille, jotka 
tulevat toimeen itsenäisesti tai vähäisen avun turvin. Senioritalo 
on tavallista harkitummin esteettömäksi suunniteltu vuokra- tai 
omistusasuintalo. Asuntojen suunnittelussa on huo mioitu ikään-
tyvien ja liikuntaesteisten tarpeet kuten hissit, matalat kynnyk-
set, tilavat wc- ja pesutilat sekä hälytysjärjestelmä. Periaatteessa 
asuntoa on mahdollista muunnella tarpeiden mukaan. 

kunnan palveluja. Hyvin usein seni-
oritalon asukkaat hyödyntävät seni-
oritalon läheisyydessä sijaitsevan pal-
velutalon palveluja. 

Tämän kuvauksen mukaan liikunta-
esteettömäksi suunniteltu tai sanee-
rattu asunto hissitalossa tavallises-
sa asuntokannassa voi myös toi-
mia seniori asuntona. Senioritalossa 
poikkeuksena on se, että saman ikäi-
set asuvat saman katon alla. Erilai-
set tutkimukset ovat osoittaneet, et-
tei ikäkeskittyneitä asumismuotoja 
nykyään suosita sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen luomiseksi, mutta käy-
tännössä senioritalot ovat olleet suo-
sittu asumismuoto Suomessa. Syy tä-
hän on tuskin ikäkeskittyneisyyden 
kautta tuleva yhteen kuulumisen tun-
ne, vaan asuntojen keskeinen sijain-
ti asutuskeskuksissa ja mahdollisten 
palvelujen läheisyys sekä turvallisuu-
den tunne. Tehdyissä tutkimuksissa 
turvallisuuden tunne on ollut ylivoi-
mainen tekijä senioritaloihin muuton 
syynä, koska asukkaat tuntevat saa-
vansa tarvitessaan apua helposti. Tä-
mä korostuu syrjäseuduilta seniori-
taloihin muuttaneiden senio rien kes-
kuudessa.

Yhteistilojen merkitys 
senioritaloissa

Ystävyyssuhteet senioritaloissa eivät 
synny samaan ikäryhmään kuulumi-
sesta vaan yhdessä tekemisen kaut-
ta. Asukkaat solmivat suhteitaan ikä-
tovereihinsa yhteisten harrastusten 
kautta. Siksi on syytä tarjota riittävän 
monikäyttöisiä yhteisiä tiloja seniori-
taloissa. Monitoimitilojen rakentami-
nen senioritaloihin edesauttaa asuk-
kaiden omatoimista toimintaa tilas-
sa. Esimerkiksi Oulun Caritas-ky-
län asukkaiden muodostuma talo-
toimikunta järjestää yhteisessä tilas-
saan monipuolisia ja säännöllisiä ta-
pahtumia, jotka vaihtelevat luento-

Senioritalokon

Tapiolan Caritas senioritalon asukkaat ovat talon yhteisellä sisäpihalla valmis-
tautumassa keppijumppaan.

Senioritalokonsepti ei sisällä palve-
luja eikä talossa ole henkilö kuntaa. 
Palvelut tukeutuvat lähiympäristös-
sä oleviin arkipalveluihin. Juuri tästä 

syystä senioritalot rakennetaan asu-
tuskeskusten ytimiin. Asukkaat voi-
vat käyttää yksityisten palveluntuot-
tajien palveluja tai he voivat ostaa 
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tilaisuuksista tanssiaisiin, joihin asuk-
kaiden lisäksi osallistuu myös ulko-
puolisia. 

Vuosina 2004-2005 Oulun Cari-
tas-kylässä tehdyssä tutkimukses-
sa senioritalojen suuri suosio pe-
rustui tarjolla olevien terveys- ja 
hyvinvointi palvelujen lisäksi laaja-
alaiseen kulttuuri palvelutarjontaan 
sekä kylän sisällä että sen lähiympä-
ristössä. Kun senioreille suunnitel-
laan palvelu konsepteja, täytyy myös 
muistaa kulttuurin merkitys ihmisen 
hyvin voinnille.

Senioritalojen suunnittelukäytän-
tö esteettömyyden ja yhteisten tilo-
jen järjestämisen suhteen on edelleen 
kirjavaa. Markkinoilla senioriasunto-
tarjontaa on vaihtelevasti: jotkut ra-
kennuttajat lanseeraavat seniori-
talokonseptin esteettömiksi asun-
noiksi tietylle ikäryhmälle, jossa yh-
teisten tilojen koko on minimaali-
nen, toiset taas esittelevät konsep-
tin lähes palvelutalo tasoiseksi tiloi-
neen ja palveluineen. Rakennuttajan 
toimesta asuntoon voi sisältyä asuk-
kaan opastusta saatavissa oleviin tu-
kiin ja etuuksiin. Ns. palveluohjauk-
sella kartoitetaan asukkaan tarve pal-
veluihin ja suunnitellaan tarvittavat 
palvelut.

Suomessa asutaan ahtaasti

Senioritalojen yhteisten tilojen mer-
kitys kasvaa myös silloin, kun itsenäi-
sesti asuva ihminen muuttaa seniori-
asuntoon, joka on huomattavasti pie-
nempi kuin seniorin aikaisempi asun-
to. Esteettömyys vaatimuksien myötä 
senioriasunnoissa märkätilojen pinta- 
ala on kasvanut, jotta mahdollisten 
apu välineiden käyttö on tilassa mah-
dollista. Vaikka märkä tilojen osuus 
asunnon kokonaispinta- alasta on 
kasvanut reilusti, asuintilojen pinta- 
ala ei ole kasvanut samassa suh-
teessa, mikä tarkoittaa, että asuin-

septi vaihtelee
tilat ovat pieniä. Suomessa asutaan 
ahtaasti verrattuna muihin Euroo-
pan maihin. Asumisväljyys on kas-
vanut 10m2 henkilöä kohti vuodes-
ta 1985, mutta silti Suomessa asuin-
pinta-ala henkilöä kohti on pienem-
pi kuin Keski-Euroopassa ja etenkin 
Pohjoismaissa. Seniorit asuvat tyypil-
lisesti yksiöissä tai kaksioissa ja täl-
le kuluttajakunnalle on tärkeätä tar-
jota esteettömyyskriteereihin ja väl-
jyyteen perustuvia asuntoja. Asunto-
jen ahtautta voi korvata yhteistilojen 
määrän lisäämisellä.

Seniorin kannalta senioritaloon 
muuttaminen on suuri päätös. Tä-
mä pätee myös silloin, kun omakoti-
talossa tai tilavassa perheasunnossa 
asunut seniori joutuu muuttamaan 
neliöhinnaltaan kalliimpaan asuin-
huoneistoon, jossa on huomattavasti 
vähemmän tilaa. Varsin usein vanhan 
talon myyntihinta ei kata kuin pie-
nemmän senioriyksiön tai -kaksion 
hinnan, joskus ei edes sitäkään. Ti-
lanne näkyy senioriasuntojen varaus- 
ja myyntitilanteissa: yksiöt ja kaksiot 
varataan ensimmäisinä ja suurempi-
en senioriasuntojen myyntiajat ovat 
pitempiä. Seniori talojen yhteistilojen 
olemassaolo ja viihtyisyys edes auttaa 
juuri tämän kaltaisessa tilanteessa ole-
vien ihmisten muutto päätöksiin seni-
oritaloihin, sillä asunnon pientä ko-
koa korvaa-
vat yhteiset 
tilat, joissa 
asukas on 
vuorovai-
kutuksessa 
naapurei-
den kans-
sa ja jois-
sa on mah-
do l l i suus 
harrastaa ja 
kokea itsen-
sä toteutta-

misen tunne. Luku piirit, taide kerhot, 
maton kudonta ym. toiminnot voi-
vat tapahtua näissä tiloissa. Yhteistyö 
kulttuuri- ja sivistys palveluiden tuot-
tajien kanssa voi tuoda uusia elämyk-
siä asukkaille. Esimerkiksi osa kan-
salaisopistojen toiminnasta voi ta-
pahtua senioritalojen yhteistiloissa. 
Asukkaiden osaamisen hyödyntämi-
nen opetuksessa tai harrastustoimin-
nassa voi olla molemmin puolin hyö-
dyllistä ja virkistävää.

Özlem Özer-Kemppainen
yliopistonlehtori 

TkT Arkkitehti SAFA
Oulun yliopisto Arkkitehtuurin osasto

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.

Osaamista ja 
   vaikuttamista jo 
      vuodesta 1998 lähtien.
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Suomi on paljon muuttunut sit-
ten 70-luvun. 70-luvulla muutet-
tiin maalta kaupunkeihin, ja asun-
toja rakennettiin työikäisille, aktiivi-
väestölle. Muuttoliike jatkuu edel-
leen, mutta nyttemmin 70-luvun 
aktiiviväestö on alkanut ikään-
tyä, ja toisaalta maahanmuutto on 
tuonut muuttoliikkeeseen oman 
lisänsä. Yleishyödylliset vuokran-
antajat ovat joutuneet ottamaan 
huo mioon asiakas kunnan eriytyvät 
asumis tarpeet. Silti yleishyödyllisen 
vuokran antajien asunnoissa asuu 
tänäkin päivänä paljon ikä ihmisiä, 
joilla ei välttämättä ole asumiseen-
sa liittyviä erityistarpeita. He pär-
jäävät siinä missä muutkin tavalli-
set asukkaat.

VVO teki muutama vuosi sitten 
kyselyn yli 70-vuotiaille asukkail-
le. Kyselyssä tiedusteltiin ikäänty-
misestä ja toimintakyvyn heiken-
tymisestä aiheutuvia toiveita asun-
non laatuun ja varustukseen. Noin 
1500 asukasta vastasi ja noin 500 
toivoi isännöitsijän henkilökohtais-
ta yhteyden ottoa. Kun yhteyden-
otot oli hoidettu, voitiin todeta, että 
toiveet olivat varsin pieniä asioita, ja 
useimmille riitti juttelu tuokio isän-
nöitsijän kanssa. 70- ja jopa 80-vuo-
tiaat saattavat olla niin hyvässä 
toiminta kunnossa, et teivät he tar-
vitse asumiseen juuri mitään nor-
maalista poikkeavaa. Tietysti suurin 
haaste ovat vanhukset, jotka tarvit-
sevat apua päivittäiseen elämiseen 
ja asumiseen. 

Uudet talot ovat jo rakentamis-
määräysten vaatimuksesta esteet-
tömiä, ja mm. pesutiloihin mah-
tuu pyörätuolilla. Ongelmana on 
vanha kiinteistökanta. On kolmi- 
tai useampi kerroksisia taloja ilman 
hissiä. Pesu tilat ovat korkean kyn-
nyksen takana, ja ne ovat ahtaat. Jo 
muutama porras talossa saattaa pa-
kottaa liikunta rajoitteisia vanhuk-
sia muuttamaan laitoksiin. Yleis-

hyödylliset vuokran antajat, tietysti 
muutkin, voivat lähtö kohtien niin 
salliessa perusparannusten yhtey-
dessä varustaa taloja tai yksittäisiä 
porras käytäviä hisseillä sekä pyr-
kiä parantamaan asuntojen esteet-
tömyyttä. Tämä on vähintä, mitä 
suurilta vuokra- asuntojen omista-
jilta voidaan edellyttää. Suurin osa 

rakennuttajista voisi tarjota ikäänty-
vien konseptikotien sijaan räätälöi-
tyjä muutostöitä tavallisiin asuntoi-
hin.

Oma lukunsa ovat sitten varsi-
naiset palvelutalot. Niissä on tilat 
mm. ruoka- ja hoivapalveluille. Nä-
mä ratkaisut vaativat vuokranan-
tajan ja palveluntuottajan kump-
panuutta jo hankkeen suunnittelu-
vaiheessa. Vuokranantajan ydin-
osaaminen liittyy kiinteistöön ja 
vuokra suhteeseen eikä hoivapal-
veluiden järjestämiseen. Vuokran-
antajien velvollisuus on hankkia 
uusista palvelutaloista kokemuk-
sia, jotta kokemuksia voidaan so-
veltaa palvelutalojen omistamiseen. 
Lisäksi normaalia asuntokantaa pi-
tää kehittää niin, että ikääntyvillä 
on mahdollisuus jatkaa asumista 
samassa asunnossa mahdollisim-
man pitkään.

Itse arvelen, että asuntojen raken-
tamisen ja perusparannuksen sijaan 
senioriasumisen pullon kaulaksi tu-
lee muodostumaan riittämättömät 
palvelut. Tänä päivänä vanhukset 
joutuvat selviytymään liiaksi yksin 
tai omaishoidon turvin. Valistu-
nut arvauk seni on, että huolimat-
ta uusien eläkeläisten aiempaa pa-
remmista eläkkeistä – ellei eläkkeitä 
ryhdytä leikkaamaan – iso osa van-
huksia joutuu edelleenkin tulemaan 
toimeen reilulla tonnin kuukausi-
eläkkeellä. Tällaisella eläkkeellä ei 
maksullisia palveluja osteta, jos nii-
tä olisikin tarjolla. Julkiset palvelut 
tulevat tässä kestävyysvajetilantees-
sa laahaamaan jäljessä.

Urpo Piilo
senior adviser

VVO

Miten 
yleishyödylliset 
asuntotoimijat 
voisivat tukea 

vanhusten 
asumista?
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Jyrki Kataisen hallituksen hallitus-
ohjelman mukaan Suomeen laadi-
taan asuntopoliittinen toimenpide-
ohjelma vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Ympäristöministe riön 
asunto neuvos Raija Hynynen to-
teaa, että hallitusohjelman asunto-
politiikan pääviesti ikääntynei-
den kohdalla on nykyisten asunto- 
olojen kohentaminen ja erityisesti 
hissi rakentaminen, asuntojen kor-
jaaminen sekä rakennus kannan es-
teettömyyden ja turvallisuuden edis-
täminen. Vanhusten ja vammaisten 
asuntojen korjaus avustusten riittä-
vyys turvataan. Toisaalta hallitus-
ohjelmassa on risti riitaa; hissimäärä-
rahoja leikataan.

– Hallitusohjelma myös lupaa, 
että laaditaan poikkihallinnollinen 
ikääntyneiden asumisen kehittämis-
ohjelma, Raija Hynynen kertoo.

Hynynen arvioi, että ikääntynei-
den asumisen kehittämisohjelma 
tulee pitämään sisällään ikäihmisille 
tarkoitettuja erilaisia asumisvaihto-
ehtoja sekä uudenlaisten, kuten yh-
teisöllisten asumisratkaisujen kehit-

Uusi hallitusohjelma lupaa kehittää 
ikääntyneiden asumista

tämisen. Samaten kehittämisohjel-
ma pitänee sisällään palveluasumi-
sen kehittämisen ja palvelurakenteen 
muutoksen tukemisen eli laitoshoi-
don vähentämisen.

– Hallitusohjelman neljä paino-
pistettä ikäihmisten asumisessa ovat 
siis nykyisen asuntokannan kehit-
täminen, uudenlaiset asumisratkai-
sut, palveluasumisen kehittäminen 
sekä kuntien strategisen työn tuke-
minen.

Henkilökohtaisesti Raija Hynynen 
korostaa esteettömyyden merkitystä, 
ja hän haluaisi edistää hissirakenta-
mista. Hän toteaa, että Suomessa on 
noin 20000 vähintään kolmikerrok-
sista kerrostaloa, joissa ei ole hisse-
jä. Hynysen mukaan hissien raken-
tamisella edistettäisiin merkittäväs-
ti ikäihmisten kotona asumista ja si-
ten vähennettäisiin laitospaikkojen 
ja palveluasumisen tarvetta.

– Toivon, että Suomessa toteutet-
taisiin valtakunnallinen hissiohjelma. 
Esteettömyyden edistäminen palve-
lee kaikkia, ei pelkästään ikäihmisiä, 
Hynynen painottaa.

Asuinalueille lisää 
yhteisöllisyyttä 

Raija Hynynen korostaa erityisesti 
yhteisöllisyyden merkitystä ikäihmis-
ten asumisen kehittämisessä.

– Haluaisin asuinalueille lisää yh-
teisöllisyyttä lisää ja turvallisuuden 
vahvistamista. Ikäihmisissä on pal-
jon yksinäisiä, ja asuinalueita kehit-
tämällä yksinäisyyttä voidaan vähen-
tää. Koko nykyinen ajattelu pitäisi 
kääntää toisinpäin; pitäisi tarkastel-
la ikä ihmisten asumista asuinalue-
kohtaisesti sen sijaan, että palvelut 
keskitetään jonnekin ja ikäihmiset 
siirtyvät. Pitäisi katsoa missä he nyt 
ovat ja pystytäänkö sinne järjestä-
mään ja millä tavalla palvelut.

– Ylipäätään erityisryhmä-ajatte-
lusta pitäisi ikääntyneiden kohdal-
la päästä eroon, sen sijaan asumi-
nen olisi pitkälle tavallista asumista 
ja sen tukemista.

– Esimerkiksi Hollannissa ja Tans-
kassa on mielenkiintoisia palvelu-
aluemalleja ja yhteisöllisen asumisen 
ratkaisuja. Ulkomaisia malleja ei vält-
tämättä suoraan voida suoraan siirtää 
Suomeen, koska palvelu järjestelmät 
ovat erilaisia, mutta malleja voidaan 
soveltaa meidän oloihin.

Hynynen toteaa, että Helsingin 
kaupungin vanhuspalveluratkaisuis-
sa on jo asuinaluekohtaisuutta, mut-
ta maantieteellisesti alueet ovat vielä 
isoja. Hynysen mukana paikallisuut-
ta ja yhteisöllisyyttä tukevat palvelu-
alueet rajautuvat luontevasti esimer-
kiksi kaupunginosittain, tai pienem-
millä paikkakunnilla asuinalueittain. 
Toki väestöpohjan pitää olla sopi-
va.

Hynynen uskoo, että ikääntynei-
den asumisen kehittämisohjelma val-
mistuu ensi vuoden alku puolella.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Ympär is tömin is ter iön 
asuntoneuvos Raija Hy-
nynen kaipaa Suomeen 
myös valtakunnallista hissi-
ohjelmaa.
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Kimppa-asumisen ja yhteisöllisen asumisen välillä on joitain ero-
ja. Kimppa-asuminen sopisi myös vanhuksille. Näin tuumaavat 
Aktiiviset Seniorit ry:n Suoma Karjalainen, Sirkka Minkkinen ja 
Eila Puotila.

Millaista olisi vanhust

– Loppukirissä asunnot ovat 
omistus asuntoja. Omistusasuminen 
on raskas asuinmuoto. Asunnosta ei 
noin vain lähdetä. Kimppa-asumises-
sa asuinmuodon täytyisi olla jousta-
va, esimerkiksi vuokra- tai asumis-
oikeusasunto, Karjalainen ja Mink-
kinen toteavat.

Kimppa-asuminen eroaa yhteisö-
asumisesta, mutta Karjalainen, Mink-
kinen ja Puotila ovat yhtä mieltä sii-
tä, että yhteiset pelisäännöt tarvitaan 
kimppa-asumisessakin. Ilman sovit-
tuja sääntöjä yhdessä asuminen ei toi-
mi. Aikuisilla ihmisillä on vakiintu-
neet tavat ja rutiinit. Tarvitaan siis 
joustavuutta. Kimppa-asuminen ei 
myöskään tarkoita yhteistaloutta. Jo-
kaisella säilyy oma rahapussi, omat 

Eila Puotila, Suoma Karjalainen ja Sirkka Minkkinen uskovat, että vanhusten kimppa-asuminen voisi hyvinkin onnis-
tua Suomessa.

– Jotta kimppa-asuminen voisi on-
nistua ja toteutua, niin ihmisillä täy-
tyy olla jokin yhteinen arvopohja, jo-
kin muukin kuin pelkkä asuminen. 
Yhteinen ajatusmaailma. Voitaisiin 
puhua kimppasubjektista, jossa jo-
kaisella on oma roolinsa ja siten ikään 
kuin täydennetään toisiaan ja myös 
joustetaan puolin ja toisin. Luotta-
mus toisiin on tärkeää, Suoma Kar-
jalainen, Sirkka Minkkinen ja Ei-
la Puotila pohtivat.

– Se, että tullaan toimeen keske-
nään, on ehkä ydinasia. Ihmiset, jotka 

ovat ystäviä tai kavereita, eli tuntevat 
toisensa ennestään, todennäköisesti 
onnistuvat kimppa-asumisessa.

Sirkka Minkkinen ja Eila Puotila 
asuvat Loppukirissä, Suoma Kar-
jalainen on Aktiiviset Seniorit ry:n 
puheen johtaja. Pohdittaessa kimppa- 
asumisen kriteereitä väistämättä ver-
tailukohdaksi tulee yhteisöasumi-
nen, esimerkiksi Loppukiri Arabian-
rannassa.  Loppukirin asukkaat vali-
koituivat tietyn prosessin kautta, ei-
vätkä taloon tulevat asukkaat tunte-
neet toisiaan ennen taloprojektia. 



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/2011 19

en kimppa-asuminen?
varat, jolla tehdään henkilökohtai-
set ostokset. Sen lisäksi voi olla yh-
teinen rahapussi yhteisiä menoja var-
ten. Silti kimppa-asuminen nähdään 
sääntöjen suhteen väljempänä kuin 
yhteisöllinen asuminen – kimppa- 
asumisesta on helpompi lähteä kuin 
esimerkiksi omistusasumiseen pe-
rustuvasta yhteisöasumisesta. 

Puotila puolestaan arvioi, että on-
nistunut kimppa-asuminen lähtee ih-
misistä itsestään, ja vasta sitten ale-
taan etsiä sopivaa paikkaa missä voi-
daan asua – eikä niin, että aluksi oli-
si seinät valmiina ja sitten vasta alet-
taisiin etsimään asukkaita. Jokin yh-
teinen tekijä on oltava, jotakin hyvää 
kimppa-asumisesta odotetaan, koska 
summamutikassa ei kannata muuttaa 
yhteen asumaan.

Kimppa-asumisesta hyötyvät ai-
nakin perheettömät ihmiset, koska 
kimppa-asuminen lisää turvallisuut-
ta. Sairaskohtauksen sattuessa apu 
saadaan hälytettyä nopeasti. Ihminen 
ei myöskään lokeroidu yksin asun-
toonsa, koska seura on lähellä. Koti-
hoidon rooli muuttuu helpommaksi 
kimppa-asujien osalta. Kotihoidolla 
on selvästi enemmän aikaa käytös-
sään, jos asukkaita on enemmän yh-
dessä paikassa.

Vaikka yksityinen oma-aloitteinen 
kimppa-asuminen ei ole vielä yleis-
tynyt, eräiden kuntien sosiaalitoi-

mi on havainnut kimppa-asumisen 
edut ja järjestää vanhusten kimppa- 
asumista. 

Myös kunnat kokeilevat 
kimppa-asumista

Käytännössä kimppakämppä ikään-
tyville on kodin ja palvelutalon väli-
muoto. Muutamia kokeilukäytäntö-
jä on jo Suomessa, mm. Paraisilla ja 
Lieksassa.

Esimerkiksi Kaleva-lehden netti-
sivuilla käydään keskustelua vanhus-
ten kimppa-asumisesta:

"...Paraisilla on saatu hyviä kokemuksia 
kimppa-asumisesta, joka tarkoittaa itse-
näisesti selviytyvien ikääntyneiden asumis-
ta yhteisessä talossa/huoneistossa vapaa-
ehtoisesti sinne hakeutuen. Oma huone jo-
kaisella, siellä oma rauha ja yksityisyys ja 
avarat yhteistilat, yhteisesti laaditut peli-
säännöt arjen pyörittämiseksi. Sellaises-
sa yhteisössä minäkin haluaisin elämääni 
elää sen sijaan, että yksinäisyydestä kärsi-
en yritän saada ajan kulumaan..."

Kimppa-asuminen, kuten myös yh-
teisöllinen asuminen, säästää yhteis-
kunnan kuluja. Ihmiset pysyvät fyy-
sisesti ja henkisesti virkeinä, koska 
heillä on säännöllistä tekemistä ja 
muita ihmisiä ympärillään. 

Suoma Karjalainen, Sirkka Mink-
kinen ja Eila Puotila uskovat, että 
vanhusten kimppa-asuminen voi-
si hyvinkin onnistua Suomessa. He 
uskovat, että Suomessa löytyisi en-
nakkoluulottomia toteuttamaan van-
husten kimppa-asumista. Yhteisöl-
lisen asuminen on kaiken kaikkiaan 
myötätuulessa Suomessa. Sen osoit-
taa Aktiivisten Senioreiden toista ta-
loa kohtaan osoitettu kiinnostus se-
kä muut yhteisöllisen asumisen hank-
keet Suomessa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Suomessa on muutamia tahoja, 
jotka jo nyt toteuttavat yhteisöl-
listä asumista. Saarijärven Oma-
toimi-talo on vielä suunnittelu-
asteella.
Aktiiviset Seniorit ry, Loppu-
kiri-talo
www.loppukiri.fi 
Pirkanmaan Yhteisöasujat ry, 
Annikinkadun puutalokortteli 
Tampereella 
www.yhteisoasujat.fi /projektit.htm
Saarijärven Seudun Asumisoi-
keusyhdistys, yhteisöllisen asu-
misen Omatoimi-talo
www.demoverkosto.fi 

Yhteisöllistä 
asumista 
Suomessa

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com

Palvelutaloyhdistys 
KOSKENRINNE ry
etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 A, 48230 Kotka
puh (05)2297 122
fax (05)2297 144
 
Karhula-Koti
Sudenkatu 6, 48600 Kotka
puh (05) 2297 311 
fax (05) 2297 344
 
Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2, 48600 Kotka
puh (05) 2606 430

Kotka-Koti
Itäkatu 8, 48100 Kotka
puh (05)2297 211, 
fax (05) 2297 244

Sapokan Helmi
Gutzeitintie 17-19
48100 Kotka
puh (05) 2297 122
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Seniorinuotan toiminta on 
asiakas lähtöiseen suunnitte-
luun perustuva henkisen hyvin-
voinnin tukimalli erityisesti ala-
kuloisuuden, masennuksen, tur-
vattomuuden ja yksinäisyyden 
lievittämiseksi. 
Asiakkaat ovat ohjautuneet joko 
oma-aloitteisesti tai omaisten, läheis-
ten ja sosiaali- tai terveysalan toimi-
joiden ohjaamina. Asiakastyön lähtö-
kohtana on alkuarviointi asiakkaan 
elämäntilanteesta, toiveista ja tarpeis-
ta. Alkuarvioinnin perusteella asiak-
kaalle on voitu suositella erilaisia pal-
veluja hänen terveytensä, toiminta-
kykynsä ja elämänlaatunsa tukemi-
seksi.

Toiminnan lähtökohtana on ol-
lut luoda sekä yksilö- että ryhmä-
muotoisia palveluja luottamukselli-
sesti asiakkaiden tarpeita kuunnellen 

haastavien elämäntilanteiden tueksi. 
Toiminnan kehittämisessä mukana-
olleet psykoterapeutit ovat vastan-
neet erityisesti terapeuttisen työsken-
telyn suunnittelusta ja toteutukses-
ta. Terapeuttisen työskentelyn rinnal-
le kehitettiin yksilöllinen keskustelu-
tuki. Asiakkaille tarjotaan yksilöllistä 
keskustelutukea tarpeiden mukaisesti 
1-10 kertaa. Tavoitteena on selvittää 
elämäntilannetta ja toiminta kykyä se-
kä tukea asiakasta sen hetkisessä elä-
mäntilanteessaan. Asiakastyön ko-
kemukset ovat olleet kannustavia ja 
positiivisia. Jyväskylän ammattikor-
keakoulun opinnäyte työssä (Kekko-
nen & Lahtinen 2010) on kuvattu 
asiakas työn tuloksia, joiden mukaan 
on nähtävissä kuinka työskentelyn ai-
kana asiakkaiden toiveikkuus lisään-
tyi, mieliala kohentui ja ihmissuhde-
pulmat vähentyivät. Terapeuttisessa 

työskentelyssä tärkeänä koettiin luot-
tamuksellinen suhde työntekijään ja 
toimiva vuorovaikutussuhde. 

Ryhmämuotoisen toiminnan kehit-
tämisestä ovat vastanneet toiminta-
terapeutit. Ryhmäinterventioissa 
oleellista on ollut vertaistuki ja asi-
oiden jakaminen samassa elämänti-
lanteessa olevien kanssa. 

Ryhmät: 1.Tasapainoisen elä-
män ohjelma, joka on kuuden kuu-
kauden pituinen suljettu ryhmäinter-
ventio. Ryhmä kokoontuu viikoittain 
ja sen lisäksi ohjaaja tapaa ryhmäläi-
siä yksilöllisesti noin 1,5 kuukauden 
välein. Tasapainoisen elämän ohjel-
massa keskitytään oman elämäntilan-
teen tarkasteluun ja muuttumiseen 
tasapainoisemmaksi. Ohjelman ai-
kana tarkasteltavat teemat valitaan 
ryhmäläisten sen hetkisen tarpei-
den perusteella. Tasapainoisen elä-

Seniorinuotta tekee ennalta 
ehkäisevää vanhustyötä
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män ohjelmaa perustuu Yhdysval-
loissa 1990-luvun lopulla kehitettyyn 
Lifestyle Redesing -ohjelmaan.Tasa-
painoisen elämän ohjelman teemo-
jen soveltuvuutta ikäihmisten kanssa 
työskentelyyn on tarkasteltu kahdes-
sa Jyväskylän ammattikorkea koulun 
toimintaterapian opinnäytetyössä 
(Harila & Lakanen 2009, Lammin-
pää & Savolainen 2009). 2. Voima-
lassa tavoitteena on kolmen kuukau-
den aikana ryhmän tukena rohkais-
tua mielekkäisiin toimintoihin osal-
listumisessa. 3. Psykososiaalisen 
tuen päiväkeskusinterventio on 
viiden kuukauden pituinen suljettu 
ryhmäkokonaisuus. Psykososiaali-
sen tuen päiväkeskusinterventiossa 
käytetään tukena Tasapainoisen elä-
män ohjelman teemoja ja Voimala- 
ryhmäintervention ajatuksia, jos-
sa tuetaan ryhmäläisille mielekkäi-
siin toimintoihin osallistumisen roh-
kaisemiseen ja mahdollistamiseen. 
Psykososiaalisen tuen päiväkeskus-
interventioon ohjautuvat ne asiak-
kaat, jotka tarvitsevat psykososiaa-
lista tukea, eivätkä vielä tarvitse ta-
vallisten päiväkeskusten palveluja. 4. 
Seniorikahvila, josta on muodostu-
nut Seniorinuotan toiminnassa mu-
kana olleille ja tuleville asiakkaille 
matalan kynnyksen kohtaamispaik-
ka. Seniori kahvilat kokoontuvat vii-
koittain ja toimintaa suunnitellaan 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Lähes kaikkiin suljettuihin ryhmä-
interventioihin osallistuneille toteu-
tettiin alku- ja loppuarvioinnit sekä 
seuranta-arvioinnit puoli vuotta in-
tervention päättymisen jälkeen. Ar-
vioinneissa selvitettiin arkitoimin-
toihin liittyviä ongelmia, mielialaa ja 
elämänlaatua. Arviointeihin otettiin 
mukaan 10 suljettua ryhmäkokonai-
suutta ja lopulliseen analyysiin, jo-
ka valmistuu vuoden 2011 loppuun 
mennessä, saataneen mukaan noin 
60 asiakkaan tiedot. 

Alustavasti tulokset vaikuttavat hy-
viltä: suurin osa näyttää hyötyneen 
mukana olemisesta. Arkitoimintoi-
hin liittyvissä ongelmissa näkyy hel-
pottumista, mieliala on kohonnut ja 

useat elämänlaatua määrittävistä te-
kijöistä ovat parantuneet. Arvioin-
nit ovat toteuttaneet projektin työn-
tekijät ja tulosten analysoinnissa on 
ollut mukana gerontologian jatko-
opiskelija, joka tulee tarkastelemaan 
asiakkaiden tuloksia ryhmätasol-
la väitöskirjatutkimuksessaan. Täs-
sä vaiheessa alustavina tuloksina on 
noussut esille se, että ryhmiin osal-
listuneet ovat arvostaneet henkilö-
kohtaisen tapaamisen mahdollisuut-
ta, luottamuksellisuutta, keskustelui-
ta vertaisen kanssa, kokemaansa ar-
vostusta, ohjaajien ammattitaitoa ja 
osallistujien erilaisten kokemusten ja-
kamista. Koetut hyödyt ovat liitty-
neet oppi misen kokemuksiin, herää-
miseen itselle merkityksellisiin asioi-
hin, itsensä tärkeäksi tuntemiseen ja 
yksinäisyyden lievittymiseen. Projek-
tin tulokset tullaan esittämään loppu-
raportissa vuoden 2011 lopulla. 

Raha-automaattiyhdistys myön-
si tukea Seniorinuotta-projektille 
2008-2011. Tavoitteena on luoda 
uusi moni toimijainen psykososiaa-
lisen tuen ja terapian palvelukokonai-
suus seniori- ja vanhustyöhön osaksi 
ennalta ehkäisevää vanhustyötä.

Piia Altti, projektipäällikkö, 
toimintaterapeutti, psykiatrinen 

sairaanhoitaja

Maaret Rutanen, projektiasiantuntija, 
TtM, toimintaterapeutti

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Kuvat: 
Vuoden ajan kokoontui ryhmä, jonka 
jäsenet olivat osallistuneet Seniorinuo-
tan eri interventioihin. Ryhmä nimesi 
itsensä "Minä Ite" -ryhmäksi ja ryh-
män tavoitteena oli prosessoida sa-
noin ja kuvin kokemuksiaan Seniori-
nuotasta. Näistä kokemuksista raken-
nettiin kiertävä valokuvanäyttely, jon-
ka ensiesitys oli projektin päätössemi-
naarissa toukokuussa 2011. Näyttely 
nähdään syksyllä Vanhustenviikolla Jy-
väskylän kaupungin järjestämillä Se-
niorimessuilla. 
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Yhteiskuntatieteiden maisteri  
Sirpa Mertalan väitöstutkimuk-
sen mukaan terveydenhuollon 
rakenteet vaikeuttavat potilai-
den hoidossa tarvittavaa sairaa-
loiden ja terveyskeskusten hen-
kilöstön välistä yhteistyötä. 
YTM Sirpa Mertala tarkaste-
lee väitös kirjassaan potilaiden hy-
vän hoidon edellyttämää yhteistyö-
tä sairaaloiden ja terveyskeskusten 
henkilöstön välillä talouden ja poli-
tiikan ristiaallokossa. Lisäksi Merta-
la kysyy, miten yhdessä tietäminen 
mahdollistuu aikana, jolloin julki-
sen terveydenhuollon rakenteita ja 
toimintakäytäntöjä muutetaan voi-
makkaasti. 

– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
tilanteessa, josta selviytymiseen tarvi-
taan entistä enemmän työntekijöiden 
ja eri organisaatioiden välistä yhteis-
työtä. Samaan aikaan terveyden-
huollon arjessa erilaiset poliittiset ta-
voitteet ja intressit vaikuttavat palve-
luiden organisointiin ja tätä kautta 
henkilöstön työhön. Niinpä henki-
löstö joutuu vastaamaan potilastyön 

Sirpa Mertala

Terveydenhuoltoon
tarvitaan vuoropuhelua 
ja yhtenäisiä rakenteita

lisäksi myös mm. työn organisoitu-
misesta palvelujärjestelmässä.

Mertalan mukaan terveydenhuol-
lon työtä on pyritty selkiyttämään ja 
organisoimaan uudelleen rakenta-
malla erilaisia työkäytäntöjä ohjaavia 
malleja. Mallit eivät kuitenkaan täy-
sin vastaa kiihtyvällä vauhdilla moni-
naistuvia työkäytäntöjä. 

– Mallit kyllä selkiyttävät kokonai-
suuksia, mutta täysin arjen työympä-
ristöjä ne eivät tavoita. Niinpä vas-
tuu kokonaisuudesta ja käytettävästä 
hoitotyön mallista jää usein henkilös-
tön vastuulle. Toisaalta henkilöstön 
on vaikeata pysähtyä analysoimaan 
ja miettimään toimintaan osallisten 
ammattilaisten erilaisia näkökulmia 
potilaan hoidossa. 

Sairaaloiden ja terveyskeskusten 
työympäristöissä toimitaan ja neu-
votellaan nopeasti työtilanteista toi-
seen siirtyen. Myös potilas liikkuu eri 
organisaatioiden ja henkilöstöjen vä-
lillä. Potilaan hoito-  ja palvelu ketjun 
tulisi olla saumaton, mutta henki-
löstön työn luonne ja monimutkai-
set prosessit estävät kokonaisuuden 
hallintaa. 

– Henkilöstö pyrkii tekemään par-
haansa ja olemaan potilasta varten, 
mutta tuntee siitä huolimatta itsensä 
riittämättömäksi ylivoimaisten haas-
teiden edessä. Henkilöstö joutuu ot-
tamaan kantaa esimerkiksi terveys-
keskusten ja sairaaloiden välisiin re-
sursseihin päättäessään potilaan oi-
keasta hoitopaikasta, vaikka heillä ei 
ole päätösvaltaa resurssien osalta.

Mertala ehdottaa ratkaisuksi 
vuoro puhelun lisäämistä. Terveyden-
huollon henkilöstö on opeteltava ot-
tamaan huomioon kaikkien osallis-
ten näkökulmat potilaan hoidosta 
päättäessään. Lisäksi henkilöstön yh-
dessä tietämistä mahdollistavat ra-
kenteet olisi synnytettävä eri orga-
nisaatioiden hallinnon ja poliittisen 
päätöksenteon yhteistyönä. 

YTM Sirpa Mertalan sosiologian 
väitös kirja "Yhdessä tietämisen episode-
ja. Terveydenhuollon kompleksiset työym-
päristöt" tarkastettiin Lapin yliopistos-
sa 6.5.2011. 

Väestön ikääntyessä ja lääkkei-
den käytön lisääntyessä kasvaa 
myös lääkkeiden yhteisvaiku-
tusten ja haittavaikutusten vaa-
ra. 

Proviisori Jouni Ahonen täh-
dentää, että haittavaikutukset ovat 
ennalta ehkäistävissä oikeilla lääke-
valinnoilla ja -annoksilla. Keskeinen 
keino lääkehaittojen ehkäisyssä on 
lääkityksen vuosittainen arviointi. 

Monilääkityksen yleistyminen li-
sää haittavaikutusten vaaraa etenkin 
haurailla iäkkäillä. Lisäksi aiemmin 
sopinut lääke voi yhteiskäytössä toi-

Joka viides iäkäs 
altistuu merkittäville 

lääkkeiden 
yhteisvaikutuksille 

Jouni Ahonen

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800



sen lääkkeen kanssa aiheuttaa vaarallisia haittavaikutuk-
sia tehon yllättävän voimistumisen johdosta. Toisaalta 
yhteisvaikutus voi myös heikentää tai viedä tehon aiem-
min hyvin toimineelta lääkkeeltä.

Vältettävien lääkkeiden käyttö ja yhteisvaikutus

Ahonen selvitti väitöstutkimuksessaan iäkkäillä vältettä-
viksi luokiteltujen lääkkeiden käyttöä ja potentiaalises-
ti kliinisesti merkittävien yhteisvaikutusten esiintyvyyt-
tä 77 vuotta täyttäneillä kuopiolaisilla. 

Tutkimukseen osallistuneista 657 iäkkäästä henkilös-
tä 29 prosenttia käytti vähintään kymmentä eri lääket-
tä. 28 prosentilla oli käytössä lääke tai lääkkeitä, joiden 
käyttöä suomalainen Iäkkäiden lääkityksen tietokanta 
suosittelee välttämään. 

Joka viides tutkimukseen osallistuneista altistui po-
tentiaalisesti kliinisesti merkittävälle lääkkeiden yhteis-
vaikutukselle. 

Joka toisella iäkkäillä vältettäviä tai yhteisvaikutuksia 
aiheuttavia lääkkeitä käyttäneellä havaittiin niihin liitty-
viä haittavaikutuksia tai oireita. Näistä yleisimpiä olivat 
väsymys, huimaus, muistihäiriöt, sekavuus ja verenvuo-
dot. Vältettävien lääkkeiden käyttö ja yhteisvaikutukset 
olivat tavallisimpia niillä, joilla oli monia sairauksia ja 
käytössä suuri määrä lääkkeitä.

Iäkkäät henkilöt, joilla oli huonoin liikunta- ja toimin-
takyky, käyttivät eniten vältettäviä lääkkeitä ja heillä esiin-
tyi myös eniten yhteisvaikutuksia. Iäkkäillä vältettäviksi 
luokiteltujen lääkkeiden käyttö ja potentiaalisesti kliini-
sesti merkittävät yhteisvaikutukset eivät kuitenkaan ol-
leet yhteydessä liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemi-
seen tai kuolleisuuteen.

Lääkityksen arviointi ehkäisee lääkehaittoja

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö, haitalliset yhteis-
vaikutukset ja lääkkeiden päällekkäiskäyttö ovat keskei-
siä haittavaikutusten aiheuttajia iäkkäillä. Haittavaiku-
tukset ovat ennaltaehkäistävissä oikeilla lääkevalinnoil-
la tai -annoksilla, eikä niitä tulisi hoitaa oireenmukaises-
ti toisilla lääkkeillä. 

Tärkeä keino haittojen ehkäisyyn on iäkkäiden vuosit-
tainen lääkityksen arviointi osana perusterveydenhuollon 
toimintaa. Siinä voisi hyödyntää nykyistä enemmän mo-
niammatillista yhteistyötä lääkärin, farmaseutin, proviiso-
rin, hoitajan sekä potilaan ja omaisten kanssa. Arvioin-
nissa lääkitys optimoidaan siten, että kaikki välttämättö-
mät lääkehoidot ovat käytössä iäkkäille sopivilla annok-
silla eikä käytössä ole heille tarpeettomia tai sopimatto-
mia lääkkeitä. Myös lääkkeiden oikeaoppisen ottamisen 
varmistaminen on tärkeä osa lääkityksen arviointia. 

Proviisori Jouni Ahosen sosiaalifarmasian alan väitöskirja "Iäk-
käiden lääkehoito: Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset" 
tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 27.8.2011.

”Qualitorin auditoijilla on hyvä asenne, 
he ovat äärettömän ammattitaitoisia, 
äärettömän tinkimättömiä ja äärettömän tarkkoja, 
mikä on todella tärkeää myös meidän toimintamme kannalta.

                           - Kehitysjohtaja Pirkko Mustonen/Mikeva Oy
                             
Qualitor Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon auditointeihin ja laa-
dunhallinnan koulutuksiin erikoistunut yritys. Qualitorilla on yli 
150 sopimusauditoijaa, jotka kaikki ovat sosiaali- ja terveyden-
huollon asiantuntijoita.

Palveluihimme kuuluvat laadunhallintajärjestelmien arvioin-
ti, kuten johtamis- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi ISO 
9001:2008 ja ISO 14001-standardien mukaisesti, SHQS-laatuoh-
jelma, sädeturva-auditoinnit, patologian laatutunnus, kliinisen 
tutkijan henkilösertifiointi ja laadunhallinnan koulutus. 

Organisaatiotasi kehittämässä
Qualitorin palvelut ja koulutukset

Syksyn 2011 koulutukset

Sisäinen auditointi - aktiivinen kehittämisväline 
(ISO 9001 standardi)
to 22.9.ja ti 18.10. Tampere

SHQS-laatuohjelma, Auditoijakoulutus (AKO)
to 22.9. - pe 23.9. ja to 27.10. - pe 28.10.   Helsinki 

Auditoijien täydennyskoulutuspäivä (TAKO 10)
pe 30.9.                       Helsinki 
Menetelmäkoulutus (MEKO 32)
ti 11.10. ja ti 15.11.                       Liperi

SHQS Sisäisten auditoijien koulutus (SAKO 44)
ke 12.10. ja ke 16.11. Liperi

Menetelmäkoulutus (MEKO 31)
pe 4.11. ja pe 2.12.                       Oulu 

Sisäinen auditointi - aktiivinen kehittämisväline 
(ISO 9001 standardi)
ke 9.11.ja to 15.12. Turku

Sisäisten auditoijien täydennyskoulutus (SAKOTK 15)
pe 11.11. Helsinki

Keväällä 2012 Helsingin Messukeskuksessa järjestettä-
vien Labquality-päivien, 9. – 10.2.2012, yhteydessä järjestetään 
Laadunhallinnan perusteet -koulutus. Lisätietoa tästä ja muis-
ta koulutuksista löytyy kotisivuiltamme www.qualitor.fi

Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki 
p. (09) 8566 8260,  f. (09) 8566 8280 
www.qualitor.fi, info@qualitor.fi
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Antti Karisto, Anja Kuhalampi, Arto Tii-
honen (toim.): Rantautumisia Kaksi-
toista kertomusta Arabianrannasta
Ikäinstituutti 2010

Antti Kariston, Anja Kuhalam-
men ja Arto Tiihosen toimittama 
Rantautumisia sisältää kahdentoista 
naisen pienoiselämänkerrallisen ta-
rinan. Kirja on syntynyt Helsingin 
Arabianrantaan rakennetun Loppu-
kirin asukkaiden kirjoittajapiirin tu-
loksena. Kirjan toimittajat ovat toi-
mineet kirjoittajapiirin vetäjinä ja 
kannustajina. 

Kirjoittajapiirin tavoitteena on ol-
lut kirjoittajien oman ilmaisun kehit-
täminen, oman äänen löytäminen ja 
omaan itseen tutustuminen. Loppu-
tulos on myös hyvin onnistunut, ja 
tuloksena on 12 ainutlaatuista, kieh-
tovaa tarinaa. Loppukirin asukkaat 
ja kirjoittajapiiriläiset ovat suunnil-
leen samaa sukupolvea, ja kirjan ta-
rinoista välittyy suomalaisen yhteis-
kunnan valtava muutos ajasta ennen 
sotia nykypäivään. Vaikka kirjoitta-
jat tulevat eri puolilta Suomea, niin 
tarinoissa on hyvin paljon yhteistä. 
Tietenkin ihmisten elämävaiheet me-
nevät suunnilleen samaan tahtiin – 
lapsuus, koulu, rakastuminen, avio-
liitto, lapset, työ, muutot, ilot, surut, 
murheet jne. Kirjoittajat tekevät jo 
lapsena tarkkoja huomiota ympäris-

töstään, elämästä ja muista ihmisis-
tä. Kirjoittajien mukana todellakin 
elää heidän elämäänsä ja voi uppou-
tua siihen. Kirjasta välittyy hienos-
ti myös kirjoittajien vapautuminen: 
vaikka elämässä on saattanut olla pal-
jon tuskaa, niin nyt voi asioihin suh-
tautua seesteisesti.  Omalla tavallaan 
kirja on hyvin vapauttava kokemus 
myös lukijalle.

Kirjan toimittajien yhteenveto kir-
jan lopussa on erittäin ansiokas, kiin-
nostava ja suorastaan inspiroiva. 

Ainoa miinus kirjalle on se, että 
kirjassa ei ole yhdenkään miehen ta-
rinaa. Olisi ollut kiinnostavaa lukea 
myös miesten tarinoita. Mutta saman 
asian toteavat myös kirjan toimitta-
jat – Loppukirin miehet eivät innos-
tuneet kirjoittamaan.

Kari Uittomäki

Jonas Jonasson: Satavuotias joka kar-
kasi ikkunasta ja katosi
WSOY 2011

Vaeltavat seikkailijat ovat aina kieh-
toneet ihmismieltä, muinaiskreikka-
laisten Odysseuksesta keskiajan sak-
salaiseen Till Eulenspiegeliin. Arto 
Paasilinna on nyt saanut naapuri-
maasta työnsä jatkajan, Jonas Jo-
nassonin, jonka esikoisteos Sata-
vuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi 
edustaa onnistuneesti vuosituhantis-
ta veijari tarinoiden perinnettä. Kir-

ja on aiheesta noussut maansa myy-
dyimmäksi romaaniksi ja käännetty 
jo kahdellekymmenelle kielelle.

Satavuotisjuhlapäivänsä aamuna 
vanhainkodin asukas Allan Karls-
son saa tarpeekseen tiukan johtajat-
taren Alicen kurinpidosta. Ennen 
kunnallishallituksen puheenjohtajan 
juhlapuhetta, paikallis lehden toimit-
tajaa odottamatta, Allan päättää het-
ken mielijohteesta karata vanhain-
kodista tohvelit jalassaan. Jo matkan 
alussa Allania kohtaa käänteentekevä 
onnen potku: hän tulee napanneeksi 
linja-autoaseman epäkohteliaan nuo-
rukaisen rahaa täynnä olevan matka-
laukun. Kirjan edetessä matkaan liit-
tyy muitakin ihmisiä, jopa lemmikki-
norsu. Huumerahojen vuoksi Alla-
nin seuruetta vainoavat rikolliset pää-
sevät puolivahingossa hengestään.

Nykyaikaan sijoitetun riemukkaan 
pakomatkan rinnalla ja lomassa kul-
kee tarina 1900-luvun poliittisesta 
historiasta Allanin omien kokemus-
ten kautta. Vailla uskontoa ja poliit-
tista vakaumusta oleva Allan tutustuu 
muun muassa puhemies Maoon, Jo-
sif  Staliniin ja kenraali Francoon, 
jopa ystävystyy Yhdysvaltojen Har-
ry S. Trumanin kanssa ja saa tove-
rikseen Albert Einsteinin fi ktiivisen 
ja heikkolahjaisen velipuolen Her-
bert Einsteinin. Räjähdysekspertti-
nä Allan tulee auttaneeksi erinäis-
ten maailman historiaa muuttanei-
den pommien valmistamisessa. Al-
lanin matka vie vankiloiden ja joh-
tajien pitopöytien kautta takaisin ko-
timaahan. Kirjan rakenteen kannalta 
kaksoisvalotus nykyhetken Ruotsiin 
ja 1900-luvun maailmanpolitiikkaan 
tuo vaihtelua, jopa paikoin yhteis-
kuntakriittisiä sävyjä. Toisaalta juuri 
tämä menneisyyteen sijoittuva osuus 
kirjasta olisi hyötynyt tiukemmasta 
editoinnista ja lyhentämisestä.

Kirjan satiirinen huumori on nau-
tinnollista. Harvoin sitä nauraa ää-
neen kirjaa lukiessaan. Lukija on kii-
tollinen myös yllättävästä, onnellises-
ta lopusta, joka ei todellakaan pääty 
vanhainkotiin!

Eeva Leinonen
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Uuden hallituksen hallitusohjelma 
tähtää työttömien työkyvyn yllä-
pitoon ja työmarkkinavalmiuksi-
en parantamiseen ja siihen halutaan 
panostaa. Tämän tavoitteen taustal-
la on ajatus, että Suomen kestävyys-
vaje (velanotto) on katettava työtu-
lolla. Konkreettisina tavoitteina on 
nostaa työllisyysastetta ja pidenne-
tään työssä olevien työuria, parantaa 
julkisten palveluiden vaikuttavuutta, 
tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä 
vahvistaa talouden kasvupotentiaalia 
verotuksen keinoin sekä valtion me-
noja kohdentamalla. Tavoitteet ovat 
näin välityömarkkinoilla toimivien 
silmin katsottuna erittäin haasteelli-
set. Rakennetyöttömyys on edelleen 
korkea. Työllisyysasteen nostamiseen 
nykyisestä 68,7 %:sta 72 %:iin on vie-
lä matkaa. 

TOHO -projektissa työllisyyden 
parantaminen ja työllisyysasteen nos-
taminen on aina nähty mm. työttö-
mien köyhyyden, eriarvoisuuden ja 
syrjäytymisen ehkäisyn kannalta tär-
keiksi. 

Hallitusohjelmassa avoitteet ovat 
suunnilleen samat kuin edellisen hal-
lituksen asettamat. Muutoksena on 
kuntien työllistämisvastuun lisäämi-
nen. Edellisen hallituskauden aika-
na velvoite jäi täyttymättä ja kun-
nat maksoivat valtiolle korvauksia 
takaisin päin. Työttömille järjestet-
tävä koulutus väheni vuosittain ko-
ko edellisen hallituskauden ajan. Nyt 
koulutustavoitteet on asetettu kor-
keammalle. Samaan aikaan amma-
tillisen koulutukseen esitetään 57 
milj. euroa vuositasolla. Työvoima-
poliittista aikuiskoulutusta luvataan 
parantaa, mutta heti perään luvataan 
siitäkin säästää. 

Ajankohtaista projektista

TOHO-projektin määrälliset tavoit-
teet on saavutettu aikaisempina vuo-
sina erinomaisesti ja jopa ylitetty ne. 
Niin tulee olemaan tänäkin vuon-
na. Vanhustyö tarvitsee työvoimaa 
ja onneksemme sitä on vielä löyty-
nyt työttömien joukosta. Projektin 
tulokset 2011 vuodelta julkaistaan 
joulukuussa. Projektin kehittämis-
työ on myös käynnissä. Sijaispank-
kia kokeillaan ja sen kokeilua käyn-
nistetään eri alueilla. Kehittämistyös-
tä julkaistaan enemmän tietoa vuo-
den lopussa projektin nettisivuilla ja 
ensi vuoden puolella järjestettävissä 
tilaisuuksissa.

Anu Kuikka
suunnittelija

TOHO-projekti

• Palvelu- ja työllistämistoimintaa harjoittavien jär-
jestöjen palkkatuen perusteet (de minimis) tarkastel-
laan uudelleen. 
• Nuorille suunnattua työvoimapoliittista koulutusta 
ja oppisopimuskoulutusta lisätään.
• Työttömien aktivointiaste ylittää 30 prosenttia. Nyt 
aktivointiprosentti on 19,1.
• Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuo-
tiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, 
opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kol-
men kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 
• Etsivän nuorisotyön toiminta laajennetaan koko maa-
han ja kehitetään nuorten työpajatoimintaa.
• Luodaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa 
pelisäännöt palkattoman työharjoittelun käytöstä työ-
voimapalveluissa.
• Kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvataan, 
jotta voidaan parantaa kaikkein vaikeimmin työllisty-
vien pysyvää työllistymistä avoimilla työmarkkinoilla 
ja parantaa heidän elämänhallintaa. 
• Pitkäaikaistyöttömien osallistumista palkkatuki-
työhön, koulutukseen ja muihin palveluihin lisätään.

• Erityisesti pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia 
päästä työvoimapoliittisen aikuiskoulutukseen paran-
netaan
• Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnis-
tetään hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu, 
jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen 
työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai 
kunnille yhteisvastuullisesti. Kunnille varataan kokei-
lua varten riittävät resurssit. 
• Parannetaan osatyökykyisten henkilöiden työllisty-
mistä, tavoitteena on myös luoda vaikeasti työllistyvil-
le ja vammaisille pysyvä palkkatuki. 

• Ammatillinen koulutus -28 milj. euroa 
• Ammatillinen lisäkoulutus -8 milj. euroa 
• Oppisopimuskoulutus -21 milj. euroa
• Aluehallinnon tehostaminen -10 milj. euroa, TEM 
• Elinkeinotukien kokonaisuus -110 milj. euroa, 
TEM
• Vaalikauden aikana osoitetaan TEM:n pääluokasta 8 
milj. euroa kehyksiin luettavia lisäsäästökohteita

Hallitusohjelma lupaa...

...mutta samalla säästää

TOHO-projekti



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/201126

Ajankohtaista Vallissa    1.8.-30.8.

Ristikko3-4/2011 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotihoiva, kodinhoito ja päiväkeskus-
toiminta omaishoidon palvelusetelillä

Tiedustelut Sari Brand 050-4098470 tai 
Pia Ojala 050-4035657

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

puh. (03) 315 331    www.kotipirttiry.fi

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

puh. (02) 627 5194
www.ruskatalot.fi

Koulutus SGEI-palveluista 
10.10.2011

Vanhustyön vastuun-
kantajat -kongressi 

13.-14.10.2011

Ikäännymme yhdessä 
-seminaari 12.11.2011

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to järjestää 10.10.2011 koulutuk-
sen SGEI-palveluista.  SGEI-pal-
veluilla (= services of  general eco-
nomic interest) tarkoitetaan yleis-
hyödyllisiä taloudellisia palveluja, joi-
den saatavuuden turvaaminen kat-
sotaan yhteis kunnallisesti niin tär-
keäksi, että viranomainen voi aset-
taa palvelun tuottajalle julkisen pal-
velun velvoitteen. 

Koulutuksessa tarkastellaan mm. 
mahdollisuutta hyödyntää SGEI-pal-
velujen statusta vanhuspalveluissa. 
Seminaarissa kouluttajina toimivat 
mm. SGEI-palvelujen asian tuntija 
OTT Marjo Ojala sekä STM:n kans-
liapäällikkö Kari Välimäki. Lisätie-
toja: www.valli.fi /koulutus.

Vanhustyön vastuunkantajat - geron-
tologinen kongressi on moniamma-
tillinen kongressi ja näyttely, joka on 
tarkoitettu kaikille Suomen sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaisille ja 
alan opiskelijoille. Kongressi järjeste-
tään 13-14.10.2011 Scandic Marina 
Congress Centerissä Helsingissä.
Kongressin teemat ovat:
• potilasturvallisuus vanhustyössä
• saumaton yhteistyö vanhusten hoi-
dossa
• toimintakykyinen vanhuus
• vanhusten terveydenhoidon edis-
täminen
Lisätietoja: www.vanhustyonvas-
tuunkantajat.fi 

Vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhtei-
sessä seminaarissa käsitellään ikään-
tyvän ihmisen hyvää arkea tukevaa 
teknologiaa laajasti eri näkökulmis-
ta. Seminaari järjestetään Apuväline, 
Hyvinvointi & Koti  -messutapah-
tuman yhteydessä Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskuksen Tähtien Sa-

lissa lauantaina 12.11.2011 klo 9.30-
13.00. 
Seminaarin järjestää KÄKÄTE-pro-
jekti yhteistyössä Asumispalvelusää-
tiö ASPAn, Celia-kirjaston, Invalidi-
liiton, Kehitysvammaliiton, Kuulolii-
ton, Näkövammaisten Keskusliiton 
ja Suomen Reumaliiton kanssa. 

Seminaari on suunnattu ikääntyvil-
le ihmisille sekä heidän kanssaan työ-
tä tekeville ammattilaisille ja omai-
sille.
Lisätietoja: www.verneri.net

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
ry osallistuu Kuntamarkkinoille 14.-
15.9. omalla osastolla. Kuntamarkki-
nat järjestetään Kuntatalolla, osoite 
Alppikatu 1, Helsinki. Osaston nu-
mero on S.20, ja se sijaitsee toises-
sa kerroksessa. Tervetuloa tutustu-
maan! 
Lisätietoja: www.kuntamarkkinat.fi 

Valli Kuntamarkkinoilla 
14.-15.9.2011

KÄKÄTE-projektin  kolme uuni-
tuoretta julkaisua tarjoaa koottua tie-
toa ikäihmisille suunnatusta tekno-
logiasta ja sen käyttäjälähtöisestä ke-
hittämisestä. 
Julkaisut ovat:
Outi Mäki: Ikäteknologian kokeilut 
Suomessa 
Ira Verma ja Johanna Hätönen: 
Ikäihmiset, asuminen ja teknologia 
Turvapuhelinopas
Oppaita voi tilata Vallin nettisivuil-
la olevalla lomakkeella tai osoittees-
ta www.ikateknologia.fi 

Kolme julkaisua 
ikäihmisille suunnatusta 

teknologiasta 
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Ristikko 5/2011

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 12.10.2011
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

50 Antiikkia, 

Sarjamme 50. artikkeli on puolen sa-
dan kertomuksen rajapyykki. Aira 
Heinänen haastattelee nyt antiikki-
esineiden asiantuntijoita, pariskun-
taa, joka vuodesta 1995 on omistau-
tunut vanhojen esineiden arviointiin, 
ostoon ja myyntiin. He ovat Maini ja 
Veli-Jorma Juusela Töölöstä. 

Kiehtovat vanhat esineet 
historioineen

Helsingin Etu-Töölössä Museokatu 
23:n kolme näyteikkunaa houkutte-
levat poikkeamaan Antiikki Maini ja 
Veliin. Maini Juusela on valtiotietei-
lijä, joka valmistuttuaan opiskeli vie-
lä taidehistoriaa ja siitä syttyi kipi-
nä esinekulttuuriin. Pohjan kiinnos-

tukselle olivat jo antaneet kodin pe-
rityt esineet. Juuselat eivät olleet itse 
esinekeräilijöitä, tosin isäntä on pit-
kään ollut fi latelisti ja postihistorias-
ta kiinnostunut.

Veli-Jorma, Mainin puoliso, on ol-
lut vuodesta 1972 televisiotoimitta-
ja. Uutistoimituksessa häntä pyydet-
tiin sivutyönä tekemään Huomenta 
Suomi -ohjelmaan suosittua antiikki-
aiheista ohjelmatuokiota. Eläkkeelle 
jäätyä antiikki kiinnosti aina uudeksi 
ammatiksi saakka. 

Mainin mielestä parasta työssä ovat 
asiakkaat, joista suuri osa on mielen-
kiintoisia keräilijöitä. 

– Tässä työssä oppii tuntemaan 
asiak kaiden mieltymykset ja harras-

tukset. Se taasen auttaa hankkimaan 
kysyttyjä esineitä, Maini kertoo.

Maini itse pitää kauniista esineis-
tä, sekin ohjaa hankinnoissa ja valin-
noissa. Asiakkaiden kiinnostusta taa-
sen ohjaa myös se, mikä on yleises-
ti "muodissa". Esimerkiksi kupari-
esineet olivat aiemmin kysytyimpiä 
kuin nyt. Kysyntä vaikuttaa myös 
hintatasoon.

Vanhojen esineiden arvostus on 
noussut ajoittain ollen vaihtelevaa. 
Tietyt esineet kun saavat  mainos-
tusta mm. sisustus- ja taidelehtien si-
vuilla, antiikkimessujen selostuksis-
ta ja tv-ohjelmista. Yleisön antiikki-
kiinnostuksen lisääntymisen myötä 
kaupallinen media esittelee esineis-

Maini ja Veli-Jorma Juuselan tarkasteltavana on tässä käsinmaalattu Villeroy & Bochin vesikannu 1800-luvulta.
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antiikkia
töä kuvaten sitä kauniisti aseteltuna 
sointuviin ympäristöihin. Nämä ku-
vaukset puolestaan kehittävät lukijoi-
den makua ja innostavat antiikin ke-
räilyyn ja käyttöön.

Esineitä tarjolla

Veli-Jorman mielestä antiikkimessut 
ovat virkistäviä tapahtumia. Useim-
mat kävijät voivat testata vaikkapa 
vain omien tavaroittensa mahdollista 
arvoa ostamatta mitään. Kirpputoril-
ta voi tehdä itseään ilahduttavia löy-
töjä, mutta yleensä ammattitaitoiset 
"jobbarit" kiirehtivät viemään "aar-
teet". Paremmassa tavarassa on usein 
selvää ylihinnoittelua.

Antiikkikauppiaat hallitsevat alan-
sa, heillä on monipuolista tietoa. 
Antiikki kauppiaan ammattitaitoa 
kysytään monissa tilanteissa. Asiak-
kaat tulevat arvioittamaan ikään kuin 
muuten vain esineitään. Tai he tar-
vitsevat arvion vakuutusta varten 
sekä kuolinpesien arviointia perun-
kirjoitustilanteissa. Juuseloilta saate-
taan kysyä, minne asiakas voisi luo-
vuttaa vanhoja esineitään. Eli ovatko 
museot tai kokoelmien kerääjät kiin-

nostuneita heidän hallussaan olevis-
ta tavaroista.

Rohkeasti kysymään!

Kun Juuselat esittelevät suhteellisen 
pientä, mutta täpötäytistä liikettään, 
tuntuu siltä, että esineet ovat heidän 
tosi hyviä tuttujaan. He tuntevat nii-
den taustat ja ominaisuudet. Se onkin 
mielenkiintoista kuultavaa.

Ja kun haastatteluhetkellä liikkeen 
ovi käy ja tiuku kertoo asiakkaan tu-
losta, menee kauppias ovelle, kut-
suen kohteliaasti asiakasta rauhassa 
katselemaan. Esineissä on hintatieto 
merkittynä. Seuraava asiakas on tut-
tu ja tulee kuin kotiinsa kysyen "mi-
täs sinulla on minulle tänään?" Ja niin 
päivät vierivät. Maini ja Veli Juusela 
palvelevat asiakkaitaan, niin kanta- 
asiakkaita kuin kadulta poik keavia 
ensikertalaisia. Moni saa vihjeen run-
saasta näyteikkunatarjonnasta.

Kokeneet antiikkikauppiaat ovat 
merkittäviä esinekulttuurin tallenta-
jia, ylläpitäjiä. He hankkivat arvos-
tamiaan esineitä ja saattavat ne uu-
teen kotiin arvostettaviksi "perheen-
jäseniksi". Kiihkottomasti, rauhalli-
sesti. 

Antiikkikauppiailta liikenee myös 
kokemusperäisiä, isällisiä varoituk-
sen sanoja: Ethän maalaa mahonki-
huone kaluja valkoisiksi, ethän myy 
hopeaesineitä romuhopeaksi, suori-
tathan vanhojen esineiden korjauk-
sen entisöivästi jne. Siis: neuvon-
antaja ja konsultti on antiikkikaup-
piaan moni puolisen ammatin toinen 
nimike. Tämä kannattaa kuluttajan 
pitää mielessään, kun neuvottomuu-
dessa menee sormi suuhun.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Likimain jokainen antiikkikauppa pi-
tää valikoimissaan myös suomalai-
sen muotoiluesineistön klassikoita. 
Tässä Tapio Wirkkalan vuoden 1951 
Milanon triennaaliin suunnittelema 
Jäävuori.

Ruotsalainen kaksi ja puoli metriä 
pitkä Karl-Johan-sohva 1800-luvun 
puoli välistä ei ihan pieneen tilaan sovi. 
Sitävastoin pelipöydät ja kuvan venä-
läiset tuolit eivät paljon tilaa vie.
Tällaisiakin arvokkaita aitoja antiikki-
huonekaluja on turmeltu valkoisek-
si maalaamalla, sisustuslehtien valko-
villityksen takia.

Tälle hyllylle on osunut ruotsalais-
ta, englantilaista ja suomalaista ho-
peaa. Sitä liikkeessä on aina tarjol-
la yllin kyllin.
Viimeaikainen kullan ja hopean jyrk-
kä hinnannousu on valitettavasti joh-
tanut siihen, että turhan paljon hy-
viä esineitä on myyty romuhopeak-
si ja romukullaksi. Samalla on me-
netetty pysyviä ja korvaamattomia 
kulttuuri arvoja.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

Apuomena ry
Suurlohjankatu 21-23, 08100 LOHJA
puh. (019) 369 5651, fax (019) 369 5650
ulla-riitta.vikstedt@apuomena.fi 
www.apuomena.fi 

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 3745215 
am.toikka@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

Betesda-säätiö
Korutie 1, 01600 VANTAA
puh. (09) 56 391, fax (09) 530 2739
betesda.saatio@betesda.fi ,  www.betesda.fi 

Elimäen Puustelli ry
Meijeritie 1, 47200 ELIMÄKI
puh. (05) 744 4120, fax (05) 744 4122
etunimi.sukunimi@elimaenpuustelli.com
www.elimaenpuustelli.com

Enon Vanhusten Tuki ry
Välskärintie 9, 81200 ENO
puh. (013) 784 1200,  fax (013) 784 1208
seija.turunen@telemail.fi 
www.kotiranta.suntuubi.com

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
Palvelutalo Merikartano
Tyrskyvuori 6, 02320 ESPOO
puh. (09) 2606 4200, fax (09) 2606 4211
kaija.viitakoski@elpy.fi ,  www.elpy.fi 

GeriVia ry
Mäkituvantie 1, 90650 OULU
tommi.ruokonen@villametsola.fi 
www.metsolakodit.fi 

Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry
Kirkkotie 4 A 8, 90830 HAUKIPUDAS
puh. (08) 547 5619
info@haukiputaankotiapu.com

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 875 8200, fax (03) 875 8210
jouni.helen@huili.org,  www.huili.fi 

Honkalakoti ry
Honkalantie 7, 34600 RUOVESI
puh. (03) 472 4400, fax (03) 472 4423
palvelutalo.honkala@ruovesi.fi 
www.palvelutalohonkala.fi 

Hyvinkään veteraanitalosäätiö
Asemankatu 43 A, 05900 HYVINKÄÄ
puh. 020 7751 410, fax 020 7751 411
veteraanitalo@veteraanitalo.fi 
www.veteraanitalo.fi 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4770 3050, fax (09) 4770 3052
www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi  
     Etelä-Haagan Helander-Koti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan Helander-Koti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830

     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

Inkilänhovi ry
Inkiläntie 2, 11100 RIIHIMÄKI
puh. (019) 830 5567, fax (019) 830 5530
inkilanhovi@inkilanhovi.fi 
www.hyrinet.fi /Hyrinet/Yhdistykset/Inkilanhovi/

Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry
Porttikuja 8, 00940 HELSINKI
puh. (09) 342 4700, fax (09) 3424 7060
helykoti.lampsijarvi@helyry.com
www.helyry.com 

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 JOENSUU
puh.  (013) 264 120, fax (013) 264 1290
aino.rahunen@jhoiva.fi ,  www.jhoiva.fi 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 641 133, fax (014) 64 1155
info@jklhoivapalvelu.com
www.jklhoivapalvelu.com

Jyväskylän Mathilda-koti ry
Kyllöläntie 3, 40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 241 222, fax (014) 24 1222
eva-liisa.nikkanen@elisanet.fi 
www.elisanet.fi /mathilda_koti

Kanervakoti-Kanervahemmet ry
Ankkurisaarentie 4-6, 02160 ESPOO
puh. 0400 521 041, fax (09) 412 502
toiminnanjohtaja@kanervakoti.fi 
www.kanervakoti.fi 

Kangasalan Palvelutalosäätiö
Finnentie 11, 36200 KANGASALA
puh. (03) 3136 0201, fax (03) 3136 0205
mirja.jussila@kangasalanpalvelutalosaatio.fi 

Kantti ry
Humalistonkatu 4, 00250 HELSINKI
puh. (09) 4342 4833, fax (09) 4342 4866
kantti@kantti.fi ,  www.kantti.fi 

Keravan Palvelutalosäätiö
Timontie 4, 04200 KERAVA
puh.  (09) 274 3540, fax (09) 2745 5445
soili.stolt-suomalainen@keravanpalvelutalosaatio.fi 
www.keravanpalvelutalosaatio.fi 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04410 JÄRVENPÄÄ
puh. (09) 292 941, fax (09) 2929 4320
johtaja@kivipuisto.fi , www.kivipuisto.fi 

Koillis-Helsingin Lähimmäistyö MILJA ry
Latokartanontie 9, 00700 HELSINKI
puh. (09) 7251 5100, fax (09) 7251 5180
marie.anttila@milja.net,  www.milja.net

Koivupirtin säätiö
Mutkakatu 48 A, 33500 TAMPERE
puh. (03) 254 2700, fax (03) 254 2711
mervi.heinonen@koivupirtti.fi 
www.koivupirtti.fi 

Kotipirtti ry Kotipirtin Palvelutalo
Käräjätörmä 12, 33310  TAMPERE
puh. (03) 315 331, fax (03) 3153 3623 
kaija.kallinen@kotipirttiry.fi 
www.kotipirttiry.fi 

Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Jukolantie 6 B, 45200 KOUVOLA
puh. 040 7562 082 Katja Valkeinen

Käpyrinne ry
Ilmattarentie 2, 00610 HELSINKI
puh. (09) 728 8800, fax (09) 728 88040
paivi.tiittula@kapyrinne.fi ,  www.kapyrinne.fi 

Kössi-säätiö
Parolantie 22, 13130 HÄMEENLINNA
puh. (03) 617 9041, fax (03) 617 9044
anne.ulma-jokikunnas@kossisaatio.fi 

Lahden Lähimmäispalvelu ry
Hirsimetsäntie 64, 15200 LAHTI
puh.  (03) 875 590, fax (03) 875 5950
llpry@phnet.fi , arja.etuaho@phnet.fi 
www.lahdenlahimmaispalvelu.fi 
 
Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö
Pohjoiskaari 1-3, 00200 HELSINKI
puh. (09) 6829 0722
info@lauttasaarenvanhustentalo.fi 
www.lauttasaarenvanhustentalo.fi 

Lempäälän Ehtookoto ry
Katepalintie 9, 37500 LEMPÄÄLÄ
puh. (03) 374 4801, fax (03) 374 4835
jaana.holm@ehtookoto.fi ,  www.ehtookoto.fi 

Leppärengas ry
Savonkatu 30,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
mervi.nissinen@lepparengas.fi  
www.lepparengas.fi 
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi 

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

Naantalin aurinkosäätiö
Myllynkiventie 5,  21100 NAANTALI
puh. (02) 5334 334, fax (02) 4358 808
pirjo.maja@aurinkosaatio.fi 
www.aurinkosaatio.fi 

Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668
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Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     eeva-liisa.saisa@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

Palveluyhdistys Rateva ry
Keskustie 5 A
49700 Miehikkälä
puh. (05) 7490 401, fax (05) 7490 408
rateva@kymp.net,  www.rateva.fi 

Parasta elämänlaatua PAELLA ry
c/o Laaksonen
Holvikaarenkuja 1, 05400 JOKELA
puh. 040 707 9639, fax (09) 417 3639
paula.repo@svtl.fi 

Parhaat Vuodet ry
Tehtaankatu 14, 08100 LOHJA
puh. 0440 456135
hongistoky@luukku.com

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry
Juhana Herttuankatu 17, 28100 PORI
puh. (02) 621 6692, fax (02) 621 6690
viikkarinvalkama@pori.fi 

Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Palvelutalo Mäntyrinne
Siltakyläntie 273 D, 49220 SILTAKYLÄ
puh. 040 848 1852
pyhtaan.vhy@kymp.net
www.palvelutalomantyrinne.fi 

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

Ruskatalojen Palveluyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
leena.ojalainen@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  
     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400
     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

SALVA ry Palvelukeskus Ilolansalo
Ilolankatu 6, 24240 SALO
puh. (02) 721 3350, gsm 044 721 3350
anne.juntti@salva.fi ,  www.salva.fi 

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
seutulanharjun.hoivakoti@roi.inet.fi 
www.seutulanharjunhoivakoti.com

Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry
PL 60, 99601 SODANKYLÄ
inga.mukku@sodankyla.fi 

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Jänistie 1, 31400 SOMERO
puh. (02) 22990, fax (02)  229 940
neuvonta@lamminniemi.fi ,  www.lamminniemi.fi 

Suomen vanhusten 
turvakotiyhdistys SUVANTO ry
Hitsaajankatu 9 A, 7. krs., 00810 HELSINKI
puh. (09) 726 2422, fax (09) 685 4223
info@suvantory.fi ,  www.suvantory.fi 

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Salhojankatu 27 B 2, 33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
info@tetuko.fi ,  www.tetuko.fi 

Tampereen Naisyhdistys
Jaakonmäenkatu 5, 33560 TAMPERE
puh. (03) 253 8100, fax (03) 253 8125
lahdensivunkoti@tampereennaisyhdistys.fi 
www.lahdensivunkoti.fi 

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
johannes.tossavainen@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711
Tohka Säätiö
Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
puh. 020 7850 740, fax (03) 576 6477
tohkatalo@tohkasaatio.fi 
www.tohkasaatio.fi 

     Tohkatalo
     Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
     puh. 020 7850 740 
     Apianpirtti
     Kangaskatu 21, 37600 VALKEAKOSKI

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 TURKU
puh. (02) 282 0200, fax (02) 282 0201
kotikunnas@kotikunnas.fi ,  www.kotikunnas.fi 
 
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Pappilanlammen palvelukeskus
Pappilantie 3, 28450 VANHA-ULVILA
puh. ja fax (02) 538 9838
kaija.nieminen@ulvila.fi 
www.pappilanlampi.fi 

Uudenmaan Vanhustenhuollon
Kannatusyhdistys ry
Jääskentie 22, 02140 ESPOO
puh. (09) 540 4860, fax (09) 5404 8629
toiminnanjohtaja@mantyranta.fi 
www.mantyranta.fi 

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
sirkku.rannikko@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
silja-riitta.sinisalo@vpty.fi ,  www.vpty.fi 
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

Varkauden Vanhaintukisäätiö
Vattuvuorenkatu 68, 78210 VARKAUS
puh. (017) 555 2152, pirjo.lind@vvts.fi 

Viitakodit ry
Viitaniementie 24 A, 40720 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 4206 220, fax 010 4206 229
johtaja@viitakodit.fi ,  www.viitakodit.fi 

Yrjö ja Hanna-säätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
kirsi.ala-jaakkola@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 




