
Ohje keskustelutilaisuuden vetäjälle

• Diat on toteutettu niin, että voit käydä ne järjestyksessä läpi.

• Lisää diasarjaan dioja, joissa haluamaasi paikallista/alueellista tietoa asumisesta, sen 
kehittämisestä ja aiheeseen liittyvistä meneillään olevista hankkeista

• Ennen aloitusta: suunnittele keskusteluryhmät (noin 5-6 henkilöä per ryhmä), valitse kirjurit 
etukäteen ja jaa heille vastauslomakkeet.

• Alueen asumisen suunnitelmia käsittelevien diojen pohjalta käydään lyhyt yhteinen keskustelu
ennen ryhmiin jakautumista.

• Keskusteluryhmien työskentelyn jälkeen: vedä loppukeskustelu ja käykää ryhmien keskustelut läpi.

• Lopuksi avaa video painamalla hiiren vasenta näppäintä -> valitse: Avaa hyperlinkki 

VAIHTOEHTO: 

1. Avaa Youtube, 

2. Etsi ”Omannäköinen ja mielekäs   asuminen eläkkeellä ollessani” ja 

3. Käynnistä video
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Miten ikääntyvä väestö haluaa 
asua tulevaisuudessa? 

Keskustelutilaisuus 

tulevaisuuden asumisesta



Keskustelutilaisuuden ohjelma

• Keskustelutilaisuuden tarkoitus ja  

tulosten hyödyntäminen  

• Ikääntyneiden asumisen tilanne nyt 

ja mihin ollaan menossa?

• Työskentely ja tulosten jatkokäsittely

Tilaisuuden kesto 1h-1,5h
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Keskustelutilaisuuden tarkoitus ja tulosten hyödyntäminen  
ikääntyneiden asumisen suunnittelussa

• Keskustelutilaisuuksia järjestetään kokoamaan ajatuksia hyvästä 
tulevaisuudesta 

• Keskustelutilaisuuksien tulokset kootaan yhteen

• Tuloksista luodaan kokonaisuus, joka vastaa kysymykseen: ”Miten 
ikääntyvä väestö haluaa asua tulevaisuudessa?”

• Saatua tietoa hyödynnetään suunniteltaessa tulevaisuuden asunto- ja 
asuinympäristöratkaisuja 
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Ikääntyneiden asumisen tilanne nyt ja mihin ollaan menossa?

Nykytilakuvausta (esimerkkien valossa)
- Väestö ikääntyy: kuka ottaa siihen valmistautumisesta vastuuta?
- Kynnyksiä ja portaita riittää: pääosa asunnoista on rakennettu niin, että ne ovat 

ikäihmisille haasteellisia asua
- Senioriasuntoihin on jonoa: ikääntyville soveltuvia asuntoja ei ole riittävästi
- Sukulaiset asuvat kaukana: tarvittaessa apua ei ole lähellä eikä naapureitakaan 

oikein tunneta
- Auraamattomia ylämäkiä riittää eikä levähdyspaikkoja ole: asuinympäristöjä ei ole 

suunniteltu ikääntyvä väestö huomioiden
- Kauppaan on vaikea päästä: arkipalvelut (kauppa, apteekki..) sekä hoivaan liittyvät 

palvelut eivät ole kävelymatkan tai helpon bussiyhteyden päässä
- Bussiyhteydet harvenee: palveluliikennettä tarvitaan lisää ja ihmisiä sitä 

käyttämään
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Tulevaisuuden asuminen- mitä se voisi olla?
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Asumista pitää miettiä niin, että palvelukeskittymien yhteyteen tuotetaan lisä- ja 
täydennysrakentamisella sekä peruskorjaamalla kaikille soveltuvaa asumista (design 
for all), jolloin muuttotarve toimintakyvyn aletessa minimoituu (ageing in place)

Asuminen pitää miettiä niin, että se on kaikille soveltuvaa normaalia asumista – ei 
vanhusasumista.

 Asunnot ovat kaikille soveltuvia tai ainakin ikääntyville soveltuvia on riittäväsi

 Erilaisia mahdollisuuksia asua, yksin tai yhdessä, on mahdollista toteuttaa hyvän 
ohjauksen ja neuvonnan turvin

 Asuinympäristöjä on mietitty ja toteutettu ikääntyvä väestö huomioiden

 Arki- ja hoivapalvelut ovat joko kävelymatkan tai hyvien ikääntyville soveltuvien 
liikenneyhteyksien päässä

 Yhteisöllisyys, toisista huolehtiminen ja vastuu omasta ikääntymisestä on 
lisääntynyt
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ASUMINEN

IKÄYSTÄVÄLLISEN ASUMISEN MUODOT
- KAIKILLE SOVELTUVAA (DESIGN-FOR-ALL)
- EI MUUTTOTARVETTA (AGING-IN-PLACE)

- IKÄÄNTYNEET HUOMIOITU ALUESUUNITTELUSSA
(SPATIAL PLANNING)

TEHOSTETTU
PALVELU-

ASUMINEN

NORMAALIUUDEN PERIAATE ASUMISESSA

Miten ikääntyvä väestö haluaa asua tulevaisuudessa?

Mukaellen Sinikka Tyynelä, 
Ihana –hanke Jyväskylä



Työskentely

• Diojen pohjalta käydään lyhyt ryhmäkeskustelu

• Osallistujat jaetaan noin 5 hengen ryhmiin, jokaiseen ryhmään 
sijoitetaan (etukäteen valittu) ryhmänvetäjä. Jos osallistujamäärä on 
vähäinen, voidaan keskustella yhtenä ryhmänä.

• Ryhmänvetäjä keskusteluttaa ryhmää työskentelymonisteen pohjalta 
ja kirjaa keskustelua ylös

• Loppukeskustelu -> mietintämyssyn vetäjä koostaa työpajan keskeiset 
yhteiset ajatukset 
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Tulokset toimitetaan analyysiin 
työskentelyn järjestäjälle!

Linkki videoon:
Omannäköinen ja mielekäs 

asuminen eläkkeellä ollessani -
YouTube

Kiitos!
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https://www.youtube.com/watch?v=MqbUUvjvYSw

