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Toimenpidekategoria

Esimerkkejä

A. Tavoitteiden asettelu
ja strategia

1. Ennakoinnissa ja varautumisessa esiin nousseet asiat on huomioitu
kunnan tai tulevaisuudessa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluita
koskevassa strategiassa.
2. Ovatko nykyiset strategiset linjaukset asuntotuotannosta tai kunnan
omien resurssien ja tilojen huomioimisesta riittävät suhteessa
ikääntyneiden määrään.
3. Kunnan strategioissa on huomioitu ikääntymispoliittiset asiat riittävällä̈
tavalla siten, että ne johtavat myös ennakoinnissa esiin nousseisiin
kysymyksiin vastaamiseen.
4. Tukevatko kunnan/maakunnan elinkeino- ja liikennepoliittiset keinot
ikääntyneiden asumistarpeiden huomiointia tulevaisuudessa?

B. Maankäyttö ja
kaavoitus

1. Kunnan keskeinen vaikutusmahdollisuus kaavatyössä on monipuolisen ja
elävän palvelurakenteen pitäminen kävelyetäisyydellä̈ iäkkäillä̈
asuinalueilla. Lähipalveluverkoston ja asumisen tarkastelu kaavatyössä
yhtenä̈ kokonaisuutena edesauttaa tätä̈ asiaa
2. Kaavoitustyön osallistamisen keinojen kehittäminen
3. Kaavoituksen yhteydessä̈ on syntynyt riittävä̈ markkina-analyysi
ikääntyneiden asumiskonseptien kysynnän kuvaamiseksi
4. Tonttien varaaminen: vrt. Yhteisöasuminen jne.

Toimenpidekategoria

Esimerkkejä

C. Asuinalueiden ja
palveluverkon kehittäminen

1. Asuinalueiden kehittämisessä on huomioitu asuinalueen normaalin
esteettömyyden kehittäminen siten, että asuinalueet palvelevat myös
ikääntyneitä
2. Asuinalueen ikäystävällisyyden kehittäminen esimerkiksi tietyt kriteerit
huomioiden (kuten Kuopiossa)
3. Asuinalueella tapahtuva asumisen kehittämisestä̈, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erityisesti kotihoidon tuottamisesta sekä ikääntyneiden
edustajista koostuvan ryhmän suorittama asuinalueen havainnointi (esim.
turvallisuuskävelyt)
4. Yhteistyö̈ alueen taloyhtiöiden kanssa (tiedustelut, kyselyt tai keskustelu)
5. Alueellisten ryhmien perustaminen ja hyödyntäminen palveluiden, alue- ja
kaupunkissuunnittelussa on keino luoda kestävää yhteisöllistä toimintaa
alueella

D. Korjaus- ja
uudisrakentaminen

1. Korjausrakentamisen suunnittelu: Arvio esteettömyystarpeista on mahdollista
tehdä jos asuntojen rakentamisvuosi tiedetään + Hissien
jälkiasennusavustaminen
2. Korjauksiin kannustaminen ennakoiden sekä korjausavustuksista
tiedottaminen
3. Uudisrakentamisessa ikäihmisten asumiskonseptien huomioiminen (vrt.
Aiemmin esitetty data)
4. Monimuotoisuuden kehittäminen uudistuotannossa
5. Asoasuntojen rakentaminen silloin, jossa tarve on suuri ja väestömäärä riittävä
+ suunnittelu niin että tukevat monisukupolvisen asumisen logiikkaa

Toimenpidekategoria

Esimerkkejä

E. Asumiskonseptien
kehittäminen ja oman
kannan hyödyntäminen

1. Millaisia analyysejä ja selvityksiä tulisi kunnan/maakunnan alueella tehdä
asumiskonseptien jatkotestaamiseksi?
2. Uudenlaisten esimerkiksi yhteisöllisten asumiskonseptien tai palvelujen
kytkeminen nykyiseen asumiseen
3. Omien tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja hyödyntäminen
asumisratkaisuina (vrt. Kunta voi tukea tilojen käyttökustannuksissa tai
sisällyttää tilojen avaamisen voittoa tuottamattomille toimijoille
palvelusopimukseen tai avata toiminnan yrityksille)

F. Koulutus, viestintä,
vaikuttaminen

1. Ikäihmisille ja taloyhtiöille suuntautuva neuvonta ja tiedottaminen palveluista
sekä korjausvastuista ja korjausavustuksista, toiminta- ja
harrastusmahdollisuuksista. OBS: Monimuotoiseen asumiseen liittyvä
neuvonta.
2. Asukasneuvontapisteet osaksi muita palveluita; asuminen, ratkaisut,
korjausneuvonta yhden luukun periaatteena
3. Käytännön avustamistyö korjausten suunnittelussa sellaisten ikäihmisen
kanssa, jotka eivät siihen kykene
4. Ikäihmisten palvelutarpeiden huomiointi kunnan toiminnoissa (vrt.
jalkakäytävien kunnossapito, esteettömyys kunnallistekniikan rakentamisen
yhteydessä).

G. Poikkihallinnollinen
yhteistyö

1. Asumisen, kaavoituksen sekä sosiaali- ja terveystoimen (tulevaisuudessa
maakunnan) poikkihallinnollisen yhteistyön varmistaminen.

H. Tavoitteiden toteutumisen
seuranta

1. Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumisen tavoitteiden seuranta

