Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma kannustaa ikääntyneiden
turvalliseen asumiseen
Turvallinen asuminen omassa kodissa on monen ikääntyneen toive. On myös kunnan etu, että
ikääntyneen väestön asumisolot ovat hyvät.
Jokainen voi itse varautua ikääntymiseen ja huolehtia turvallisesta asumisesta omassa kodissa.
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013–2017 on tuotettu runsaasti tietoa ja työkaluja
asumiseen liittyvään ennakointiin ja varautumiseen.

Kodin turvallisuuden arviointi













Asunnon korjaustarpeiden arvioinnin työvälineeksi on kehitetty arviointimalli. Malliin
sisältyvän arviointilomakkeen avulla esimerkiksi kotihoidon palvelutarpeen arvioija voi
asiakkaan luona käydessään arvioida asuinoloja ja ohjata asiakasta asunnon
esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä korjaustarpeissa. Klikkaa linkkiä ja lataa
arviointimalli: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160115
Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli kehitettiin Lahdessa. Klikkaa linkkiä ja katso video
aiheesta: https://youtu.be/EautjQregc4
Asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden tarkistuslista (pdf), klikkaa linkkiä ja lataa
tarkistuslista. Tarkistuslista on suunniteltu helppokäyttöiseksi työkaluksi asukkaille ja
omistajille esteettömyyden ja turvallisuuden arviointia varten.
Katso viisi askelta turvalliseen ja toimivaan ikäkotiin. Näillä pienillä muutoksilla saa
ikääntyneen asunnosta entistä toimivamman. Klikkaa linkkiä ja lataa materiaali:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B777F0264-5F5F-4822-88539F6BD219BE43%7D/104770
Kodin muutospolku kertoo, miten edetään omistus- tai vuokra-asunnossa, keneltä saa
neuvoja ja millaista taloudellista tukea voi löytyä. Klikkaa linkkiä ja lataa materiaali:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B64012ACE-D5A8-42C9-B8CEE5041407BB72%7D/104771
Lisätietoa Ikäkoti kuntoon -esitteestä. Klikkaa linkkiä ja lataa materiaali:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9AEDD65F-A3EB-430D-A66206CC557E72A1%7D/103100
Ikäkoti kuntoon! -radio-ohjelmassa haastateltavina ovat ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ja
yliarkkitehti Erja Väyrynen ympäristöministeriöstä. Klikkaa linkkiä ja kuuntele ohjelma:



http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9F749EA4-6DBF-4483-9D44315DFEC80FE7%7D/106495
Ikäkoti kuntoon! -videolla keskustelijoina ovat korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso
Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonnasta ja ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho
ympäristöministeriöstä. Klikkaa linkkiä ja katso video:
http://www.ess.fi/lahdenmessut/raksa/2015/03/13/ikaihmiset-haluavat-asua-pidempaanomassa-kodissaan

Hissirakentamisen edistäminen
Hissirakentaminen ja esteettömyyden lisääminen asuinrakennuksissa mahdollistaa monen
ikääntyneen ihmisen asumisen kotonaan pidempään.



Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeessa tavoitellaan hissirakentamisen kasvua vähintään
500 jälkiasennushissiin vuodessa. Klikkaa linkkiä ja lue hankkeesta: http://www.hissiin.fi/
Valtio tukee jälleenrakennushissien rakentamista myös mittavan hissiavustuksen kautta.
Klikkaa linkkiä ja lataa hissi- ja esteettömyysavustusohje:
http://www.ara.fi/download/noname/%7B852CAF62-8426-4B5B-91AFEE8E4C360395%7D/116003

Kokemuksia videon muodossa





Rap-mummona tunnettu Eila Nevanranta kertoo omat vinkkinsä siihen, kuinka ikääntynyt
pärjää kotona. Klikkaa linkkiä ja katso video: https://youtu.be/xkoGp7ZI4ro
Ikäkoti kuntoon! Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjan videossa joensuulainen Arvo
Pölönen kertoo, miten kerrostaloon saa hissin. Klikkaa linkkiä ja katso video:
https://youtu.be/mf8wF-t_B2o
Miten remontissa pääsee alkuun? Valtion tukea kotinsa esteettömyyskorjauksiin saanut
sotainvalidi Torsten Nyman kertoo. Klikkaa linkkiä ja katso video:
https://youtu.be/PiFRbuSEP40



Kannattaako remontti? Valtion avustusta remontointiin saanut Valio Alaranta kertoo.
Klikkaa linkkiä ja katso video: https://youtu.be/wz-dzgX7Je0

Vanhusneuvostoilla tärkeä rooli ikääntyneiden asumisen kehittämisessä
Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö järjestivät
yhteistyössä kuntien vanhusneuvostoille tarkoitetun Vanhusneuvostopäivän 6.4.2016 Helsingissä.
Tapahtumassa käsiteltiin mmm. vanhusneuvostojen roolia kunnallisessa ikääntyneiden arkea ja
elinympäristöä koskevassa päätöksenteossa.




Vanhusneuvostopäivä 6.4.2016: Vanhusneuvostoilla suuri rooli ikääntyneiden asumisen
kehittämisessä. Klikkaa linkkiä ja lue uutinen: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Ajankohtaista/Vanhusneuvostopaiva_642016_Van
husneuvost(38864)
Vanhusneuvostopäivä lähetettiin myös suorana verkossa ja on katsottavissa tallenteena
klikkaamalla seuraavaa linkkiä: http://videonet.fi/web/vm/20160406/

Lisätietoa





Lisätietoa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013–2017 löydät Ikääntyneiden
asuminen -sivustolta klikkaamalla seuraavaa linkkiä:
www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen
Työkaluja ja tietoa löydät myös Aineistopankista klikkaamalla seuraavaa linkkiä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Aineistopankki

