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TIIVISTELMÄ

Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen – Esitutkimus 
Helena Tuorila

Suunnitteilla olevan Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on etsiä 
uudenlaisia ratkaisuja Espoon Tapiolassa sijaitsevien Itätuulenkujan taloyhtiöiden asukkaiden palve-
lutarpeiden tyydyttämiseksi. Tavoitteena on luoda turvallinen, helppokäyttöinen ja joustava palvelu-
malli, joka tarjoaa erilaisia kotona asumista tukevia palveluja asukkaalle. 

Esitutkimuksen tarkoituksena on kerätä taustatietoa Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittämi-
nen -hankkeen pilotoinnille. Yksityiskohtaisemmin esitutkimuksessa selvitetään, minkälaisilla pal-
veluinnovaatioilla pyritään vastaamaan kasvavaan ikääntyvien henkilöiden palvelutarpeeseen sekä 
minkälaisia palvelutarpeita Itätuulenkujan taloyhtiöiden asukkailla on. Aineistoltaan esitutkimus 
perustuu Itätuulenkujan taloyhtiöiden asukaskyselyyn, ikääntyvien palvelutarpeiden asiantuntijoiden 
haastatteluihin sekä kansallista palveluinnovaatiotoimintaa selvittäneisiin Internet-hakuihin. 

Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeella on ajankohtainen päämäärä. Päämää-
rän toteuttaminen edellyttää yhteistyötä muiden ikääntyvien palveluiden toimijoiden kanssa. Poten-
tiaalisia yhteistyökumppaneita on useita, minkä lisäksi Espoon kaupunki tarjoaa hankkeelle virikkeel-
lisen toimintaympäristön.

Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen toteuttamisen näkökulmasta asukas-
kyselyissä nousee esiin myönteinen asennoituminen palveluiden käyttöön. Asukkaat ovat valmiita 
panostamaan terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen erilaisia palveluja ostamalla. Palvelujen 
välittäminen yhdeltä tiskiltä saa vastaajien vahvan kannatuksen. Palveluja yhdestä paikasta välittävällä 
toimijalla voidaan poistaa palvelujen hankkimiseen liittyviä esteitä selkiinnyttämällä julkisen sektorin 
palveluiden myöntämistä, helpottamalla ikääntyvien palveluiden käyttäjien tiedonsaantia ja neuvon-
taa, kartoittamalla erilaisia asiakastarpeita sekä tukemalla palvelujen tarjoajien toiminnan kehittämistä 
paremmin asiakkaiden näkemykset huomioivaksi.   

Kerrostalokylähankkeen toteuttamisen kannalta haasteelliseksi muodostuvat palvelun kustannuk-
set. Kotitalouden ulkopuolelta hankittavien palvelujen kustannuksia pidetään korkeina. Palveluista 
perittävien hintojen kritisoimisesta voidaan johtaa tulkinta, että palvelujen välittämistoiminnasta 
aiheutuvat kustannukset joudutaan pääasiallisesti kattamaan muilta toimintaan osallistuvilta tahoilta 
perittävillä maksuilla.

Haasteen muodostavat myös potentiaalisten palvelujen käyttäjien asenteet, sillä koti mielletään 
helposti yksityisalueeksi, jonne ei haluta päästää ulkopuolisia henkilöitä. Kerrostalokylähankkeen 
haasteena onkin vahvistaa kotiin tulevien palvelujen hankkimisen myönteisiä mielikuvia. Toisenlaisen 
haasteen hankkeelle muodostaa se, että kotitöiden tekeminen nähdään toimintakykyä ylläpitäväksi 
terapiaksi. Ulkopuolisia palveluja ollaan valmiita hankkimaan vasta siinä vaiheessa, kun itse ei enää 
pystytä tekemään kotitöitä fyysisten rajoitteiden tai sairauden vuoksi. 

Asiasanat: asuminen, asukkaat, asumispalvelut, palvelut, kerrostaloalueet



SAMMANDRAG

Utvecklandet av boendeservicen i en höghusby – Förutredning
Helena Tuorila

Syftet med det planerade projektet Utvecklandet av boendeservicen i en höghusby är att hitta nya lös-
ningar som kan tillgodose tjänstebehoven bland invånarna i bostadsaktiebolaget Östanvindsgränden 
i Hagalund i Esbo. Målsättningen är att skapa en trygg, lättanvänd och flexibel servicemodell, som 
erbjuder olika slags tjänster som stöder invånarnas kvarboende i hemmet. 

Syftet med förutredningen är att insamla bakgrundsuppgifter för pilotprojektet Utvecklandet av 
boendeservicen i en höghusby. I förutredningen utreds mer detaljerat vilka tjänsteinnovationer kan 
tillgodose tjänstebehoven hos den allt växande andelen äldre i befolkningen samt vilka tjänstebe-
hov invånarna i bostadsaktiebolaget Östanvindsgränden har. Förutredningens material baserar sig 
på en enkät riktad till invånarna i bostadsaktiebolaget Östanvindsgränden, intervjuer med exper-
ter på den äldre befolkningens tjänstebehov samt på Internetsökningar som utreder nationella 
tjänsteinnovationer. 

Projektet Utvecklandet av boendeservicen i en höghusby har ett aktuellt mål. För att målet ska 
kunna uppnås förutsätts ett samarbete med andra aktörer som erbjuder tjänster för äldre. Det finns 
flera potentiella samarbetspartners och därtill erbjuder Esbo stad en stimulerande verksamhetsmiljö 
för projektet.

Med avseende på genomförandet av projektet Utvecklandet av boendeservicen i en höghusby fram-
kom det i enkäten att svararna är positivt inställda till användningen av hushållstjänster. Invånarna 
är beredda att satsa på upprätthållandet av sin hälsa och sitt välmående genom anskaffning av olika 
slags tjänster. Förmedling av alla tjänster från ett ställe får ett starkt stöd bland svararna. En aktör 
som förmedlar tjänster från ett ställe kan eliminera de hinder som försvårar anskaffningen av tjänster, 
genom att skapa klarhet i beviljandet av tjänster inom den offentliga sektorn, underlätta rådgivningen 
och informationen för användare av äldreservicen, kartlägga olika slags kundbehov samt att stödja 
utvecklandet av tjänsteerbjudarnas verksamhet så att invånarnas synpunkter beaktas bättre.   

Med avseende på genomförandet av projektet kommer hushållstjänsternas kostnader att utgöra en 
utmaning. Kostnader för tjänster som anskaffas utanför hushållen anses vara höga. Kritiken som de 
uppburna avgifterna har fått, kan tolkas som att kostnaderna för förmedlingen av tjänsterna huvuds-
akligen får täckas med avgifter som uppbärs av andra aktörer som deltar i verksamheten.

En annan utmaning är de potentiella användarnas attityder. Ett hem uppfattas ofta som ett pri-
vatområde, dit man inte vill släppa in utomstående. Projektet bör dessutom förstärka den positiva 
bilden av tjänster som anskaffas till hushållen. En annan slags utmaning utgörs av att hushållsarbeten 
ses som en form av terapi för upprätthållning av funktionsförmågan. Utomstående tjänster anskaffas 
ofta först efter att man själv inte längre kan utföra hushållsarbeten på grund av fysiska begränsningar 
eller sjukdom. 

Nyckelord: boendet, invånare, boendeservice, tjänster, höghusområden



ABSTRACT

Developing Resident Services in the Apartment Building Village – Preliminary study
Helena Tuorila

The goal of the Developing Resident Services in the Apartment Building Village project is to find 
new types of solutions to meet the service needs of residents of housing cooperatives on Itätuulenkuja 
located in Tapiola in Espoo. The goal is to create a safe, easy to use, and flexible service model, which 
offers different types of services that support living at home to residents. 

The intention of the preliminary study is to gather background information for piloting the Deve-
loping Resident Services in the Apartment Building Village project. More specifically, the preliminary 
study researches what type of service innovation is to be used to meet the growing need for services 
for senior residents as well as what types of service needs do the residents of housing cooperatives of 
Itätuulenkuja have. The material of the preliminary study is based on a survey of Itätuulenkuja hou-
sing cooperative residents, interviews of experts on senior citizen resident needs, and Internet searches 
seeking national service innovation activities. 

The Developing Resident Services in the Apartment Building Village project has a timely goal. 
Reaching this goal requires cooperation with other counterparts associated with senior citizen servi-
ces. There are several different potential cooperation partners. In addition, the City of Espoo offers a 
stimulating operating environment for the project.

In reference to implementing the Developing Resident Services in the Apartment Building Village 
project, resident surveys identify a positive attitude toward the use of services. Residents are ready to 
invest in maintaining their health and well-being by purchasing different types of services. Making the 
services available from a single location is strongly supported by the respondents. A service-provider 
that brokers services from a single location can be used to eliminate obstacles associated with obtai-
ning services by clarifying granting of public services, making it easier for senior citizens to obtain 
information and guidance regarding services, identifying different types of customer needs, and by 
supporting the development of the services offered by service-providers so that they better meet cus-
tomer needs.   

Service costs will create a challenge for carrying out the apartment building project. The costs of 
services obtained from outside the household are seen as high. Based on the criticism of the prices 
for the services, the conclusion can be made that the costs incurred from service brokerage acti-
vities should be primarily covered using fees charged from other counterparts participating in the 
activities.

Another challenge is created by the attitudes of the potential service customers. Home is seen as a 
private area, where outsiders are not to be allowed access to. One of the challenges of the apartment 
building project will be to reinforce the positive images associated with services in the home. A further 
challenge for the project is that doing household chores is seen as therapy that maintains one’s capabi-
lity to function. External services are not sought until people are unable to do their chores themselves 
due to physical limitations or illness. 

Key words: living, residents, resident services, services, apartment building areas



ESIPUHE

Ikääntyvien määrä kasvaa jatkuvasti ja se luo yhteiskunnalle paineita palvelujen kehittämiseen ja 
arjessa selviytymiseen. Ikääntyvät kansalaiset eivät ole jääneet pelkästään julkisen, yksityisen ja kol-
mannen sektorin innovatiivisuuden varaan. He ovat itse tiedostaneet uudenlaisten palvelumallien 
tarpeen. Asunto Oy Itätuulenkuja 3:n yhtiökokous valtuutti syksyllä 2006 puheenjohtajan tutkimaan 
mahdollisuuksia kehittää taloyhtiöstä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa palvelutaloyhtiö tai pal-
veluorganisaatio. Uudenlaisen palvelumallin kehittämisen taustalla on asukkaiden halu panostaa elä-
mänlaatuunsa ja tulevaisuuteensa ikääntyvinä tapiolalaisina. 

Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on etsiä uudenlaisia ratkai-
suja Espoon Tapiolassa sijaitsevien Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7 taloyhtiöiden asukkaiden palvelutarpei-
den tyydyttämiseksi taloyhtiöiden, Culminatumin, Espoon kaupungin, Kuluttajatutkimuskeskuksen 
sekä muiden keskeisten toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on luoda turvallinen, helppokäyttöinen 
ja joustava palvelumalli, joka tarjoaa erilaisia kotona asumista tukevia kiinteistönylläpidon ja -huollon 
sekä hyvinvoinnin palveluja asukkaalle. 

Käsillä oleva raportti on Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen esitutkimus, 
jossa selvitetään minkälaisilla palveluinnovaatioilla kasvavaan ikääntyvien henkilöiden palvelutarpee-
seen pyritään vastaamaan sekä minkälaisia palvelutarpeita Itätuulenkujan taloyhtiöiden asukkailla on. 
Aineistoltaan esitutkimus perustuu Itätuulenkujan taloyhtiöiden asukaskyselyyn, ikääntyvien palvelu-
tarpeiden asiantuntijoiden haastatteluihin sekä kansallista palveluinnovaatiotoimintaa selvittäneisiin 
Internet-hakuihin. 

Kuluttajatutkimuskeskus kiittää tutkimuskohteina olleiden Itätuulenkujan taloyhtiöiden kyselyyn 
vastanneita asukkaita sekä haastateltuja ikääntyvien palveluiden asiantuntijoita. Kuluttajatutkimus-
keskus kiittää myös Culminatumia esitutkimukselle suodusta taloudellisesta tuesta. Esitutkimuksen 
on toteuttanut erikoistutkija Helena Tuorila. Kuluttajatutkimuskeskus esittää lämpimät kiitokset 
ammattitaitoisesti tehdystä tutkimuksesta. 

Helsingissä kesäkuussa 2009

Hannu Kytö
tutkimuspäällikkö
Kuluttajatutkimuskeskus  



SISÄLLyS

1  JOHDANTO ............................................................................................................................................................1

2  TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS ................................................................................................4

2.1  Tutkimuksen tarkoitus  ...........................................................................................................................4
2.2  Tutkimusaineiston kerääminen ja kuvaus .......................................................................................4
2.3  Raportin rakenne ......................................................................................................................................5

3  IKÄÄNTYVIEN KASVAVAAN PALVELUTARPEESEEN VASTAAVIA PALVELUINNOVAATIOITA  ..6

3.1  Valtakunnallinen palvelu-innovaatiotoiminta ...............................................................................6
3.2  Alueellisia palveluinnovaatioita ..........................................................................................................7
3.3  Sähköisiä palveluratkaisuja ................................................................................................................ 15
3.4  Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen paikka uusien  

innovaatioiden kentässä ..................................................................................................................... 17

4  ITÄTUULENKUJAN ASUKKAIDEN PALVELUTARPEET .......................................................................... 18

4.1  Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden käyttö ........................................................................ 19
4.2  Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden käyttö muuttuneissa olosuhteissa .................. 21
4.3  Suhtautuminen kotitalouden ulkopuolelta hankittaviin palveluihin ................................ 23
4.4  Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hanke asukkaiden  

palvelutarpeiden tyydyttäjänä ......................................................................................................... 28

5  LOPUKSI ............................................................................................................................................................... 30

LÄHTEET ....................................................................................................................................................................... 34

LIITTEET

Liite 1: Kyselylomake
Liite 2: Kuva: Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden käyttö



�

TAULUKKo

Taulukko 1.  Kerrostalokylähankkeeseen kohdistuvat mahdollisuudet ja haasteet. ..................... 29

KUVALUETTELo

Kuva 1.   
Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen tavoite. .......................................................2
Kuva 2 (liite 2). 
Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden käyttö.
Kuva 3.   
Palveluiden käyttö sukupuolittain. ..................................................................................................................... 19
Kuva 4.   
Kotitalouden ulkopuolisten palvelujen käytön useus. ................................................................................ 20
Kuva 5.   
Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden tarjoajat. ....................................................................................... 21
Kuva 6.   
Paras tapa hankkia tietoa kotitalouden ulkopuolisista palveluista.  ....................................................... 22
Kuva 7.   
Palveluihin asennoituminen ja käyttöhalukkuus. .......................................................................................... 25
Kuva 8.   
Kyvykkyys kotitöiden tekemiseen.  ..................................................................................................................... 25
Kuva 9.   
Palvelujen käyttöön liittyvät ongelmat. ............................................................................................................ 26
Kuva 10.   
Näkemykset palvelujen käyttötavoista. ............................................................................................................ 27
Kuva 11.   
Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen –hankkeen swot-analyysi. ...................................... 33



�

1  JoHDANTo

Suomen väestön ikärakenne muuttuu ennustei-
den mukaan seuraavien vuosikymmenten kulu-
essa merkittävästi. Yli 65-vuotiaiden osuuden 
arvioidaan nousevan tulevien kolmenkymmenen 
vuoden aikana puolitoistakertaiseksi nykyisestä. 
Samaan aikaan yli 80-vuotiaiden osuus kaksinker-
taistuu. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on noin 26 
prosenttia ja yli 80-vuotiaita kahdeksan prosenttia 
väestöstä. Samaan aikaan 15–64-vuotiaiden osuu-
den arvioidaan olevan noin kymmenen prosenttia 
nykyistä pienempi. Kun keskimääräinen suoma-
lainen 1900-luvun alussa oli 27-vuotias, on hän 
vuoden 2030 tienoilla yli 40-vuotias. (Wallenius 
– Hjelt 2004.)

Tulevaisuudessa ikääntyvät1 ovat yksi vaiku-
tusvaltaisimmista kuluttajaryhmistä. Ikääntyvä 
väestönosa on aikaisempaa ostovoimaisempi mark-
kinasegmentti, koska monille jää vanhemmiten 
tuloistaan suhteellisesti enemmän rahaa ylimää-
räiseen kulutukseen pakollisten menojen jälkeen. 
Tulevaisuudessa myös varallisuus keskittyy valta-
osin ikääntyville ikäluokille. Ikääntymiskehityksen 
seurauksena yritykset ovat entistä useammin kiin-
nostuneita tästä kasvavasta markkinasegmentistä, 
sillä se tarjoaa monenlaisia uudenlaisia liiketoimin-
tamahdollisuuksia. (Tuorila 2007.) 

Myös julkisen sektorin näkökulmasta ikäänty-
vät voidaan nähdä mahdollisuutena uudenlaisen 
toiminnan luomiseen. Suomessa ikääntyvien kan-
salaisten ryhmä käsittää noin puolitoista miljoonaa 
kansalaista, jotka eivät aiheuta kunnille pelkästään 
kustannuksia, vaan ikääntyvät synnyttävät muun 
muassa uusia koulutusohjelmia, ammatteja, työ-
paikkoja sairaaloihin ja erilaisiin palveluyrityksiin 
sekä innovatiivisia palvelukeskuksia (Allahwerdi 
– Liikanen 2008). 

Osittain väestön ikääntymisen seurauksena eri-
laisten kuluttajan kotiin tuotettavien palveluiden 
käyttö on kasvussa. Väestön ikääntyminen lisää 
kotona asumista tukevien palveluiden tarvetta. 
Larjovuoren ja Ainasojan (2007) tutkimuksen 
mukaan eniten kodin palveluita käyttävät yksin- 
asuvat ikäihmiset ja ikääntyvillä on myös tule-
vaisuudessa eniten aikeita palveluiden käyttöön. 
Kotona asumista tukevien palveluiden tarvetta lisää 
myös vanhuspolitiikan tavoite, että mahdollisim-
man moni ikääntyvä voisi asua tutussa elinympäris-
tössään ja omassa kodissaan itsenäisesti, omaistensa 
ja läheistensä tuen tai vanhustenhuollon ammatti-
laisten hoidon ja palvelujen turvin. Ikääntyvien 
palveluiden hankintaa rajoittavat esimerkiksi tot-
tumattomuus palveluiden tilaamiseen ja epäilyt 
palveluntarjoajan luotettavuudesta. Toisaalta jul-
kisen sektorin mahdollisuudet vastata palveluiden 
kasvavaan kysyntään vaikuttavat tulevaisuudessa 
riittämättömiltä. Ikääntyvien kansalaisten määrän 
lisääntyessä heidän palvelutarpeidensa tyydyttämi-
seen joudutaan etsimään uudenlaisia ratkaisuja. 

Ikääntyvät kansalaiset eivät ole jääneet pelkäs-
tään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
innovatiivisuuden varaan. He ovat itse tiedostaneet 
uudenlaisten palvelumallien tarpeen.2 Asunto Oy 
Itätuulenkuja 3:n yhtiökokous valtuutti syksyllä 
2006 puheenjohtajan tutkimaan mahdollisuuksia 
kehittää taloyhtiöstä yhteistyössä Espoon kaupun-
gin kanssa palvelutaloyhtiö tai palveluorganisaatio. 
Nykyisen asunto-osakeyhtiölain (809/1991) tul-
kinnan mukaan taloyhtiö ei voi harjoittaa ajatel-
lun kaltaista palveluiden välitystoimintaa. Asunto-
osakeyhtiölakia ollaan parhaillaan uudistamassa. 
Uuteen asunto-osakeyhtiölainsäädäntöön on kir-
jattu muutosehdotus entistä monipuolisempien 

1   Ikäihmisiä nimitetään monella tavalla. Tässä esitutkimuksessa käytetään yleisesti termiä ikääntyvä, sillä se edustaa 
myönteistä vanhuskäsitystä. Vanhuksista puhuminen edustaa kielteistä vanhuuskäsitystä, sillä siihen liitetään ajatuk-
sia ihmisen raihnaisuudesta ja riippuvuudesta. Samalla  jätetään vähäiselle huomiolle vielä  jäljellä olevat voimavarat. 
Neutraalia  vanhuskäsitystä  edustava  seniori-nimitys  on  tyypillinen  julkisessa  vanhuuspuheessa  käytettävä  kiertoil-
maisu ikääntyvän tavoin, jolla pyritään hämärtämään vanhuuden ikäkauteen liitettyjä vakiintuneita kulttuurisia mie-
likuvia. (Tuorila 2004.)

2   Hyvinvointivaltion perinteinen ajattelutapa on, että kansalaisen odotetaan tarpeen ilmaantuessa ilmoittautuvan 
viranomaiselle, joka sitten järjestää tarvittavan palvelun. Kansalainen on tässä enemmän tai vähemmän passiivisen asi-
akkaan tai kuluttajan roolissa. Kokonaan toisenlainen ajatus on, että ihmiset haluaisivat itse tai yhdessä muiden kanssa 
aktiivisesti osallistua palvelujen tuottamiseen. (Mokka ja Neuvonen 2006.)
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palveluiden järjestämiseksi taloyhtiön asukkaille 
(Oikeusministeriö 2009). 

Uudenlaisen palvelumallin kehittämisen taus-
talla on asukkaiden halu panostaa elämänlaatuunsa 
ja tulevaisuuteensa ikääntyvinä tapiolalaisina.3 
Muiden ikääntyvien suomalaisten tavoin Itätuu-
lenkujan taloyhtiöiden asukkaat toivovat voivansa 
asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. 
He ovat oikeutettuja julkisiin palveluihin, mutta 
aktiivisina seniorikansalaisina he haluavat myös 
panostaa omin varoin elämänlaatuunsa sekä tarvit-
semiinsa palveluihin. Ostopalveluiden käyttö puo-
lestaan on monelle ikääntyvälle hankalaa, koska 

tiedon saaminen sopivista ja luotettavista palvelun 
tarjoajista on vaikeaa.

Suunnitteilla olevan Kerrostalokylän asumis-
palvelujen kehittäminen -hankkeen4 tavoitteena 
on etsiä uudenlaisia ratkaisuja Espoon Tapiolassa 
sijaitsevien Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7 taloyhtiöiden 
asukkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi talo-
yhtiöiden, Culminatumin, Espoon kaupungin, 
Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä muiden keskeis-
ten toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on luoda 
turvallinen, helppokäyttöinen ja joustava palvelu-
malli, joka tarjoaa erilaisia kotona asumista tukevia 
kiinteistönylläpidon ja -huollon sekä hyvinvoinnin 
palveluja asukkaalle. 

Kuva �.  Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen tavoite. (Lähde: Lamberg 2009).

3   Ikääntyvät espoolaiset ovat tuoneet vahvasti esiin ikääntyvien henkilöiden näkemisen voimavarana, kuten myös 
kanssakulkijuuden  ja  elämänlaadun  tärkeyden. Vahvan  kiinnostuksen  seurauksena  Espoon  vanhuspoliittista  ohjel-
maa ei ole vain päivitetty, vaan se on vuoropuhelussa ikääntyvien kanssa uudistettu ikääntymispoliittiseksi ohjelmaksi. 
(Täyttä elämää ikääntyneenä 2008.) 

4   Hankkeen alkuperäinen nimi oli Rollaattorilla Stockmannille. Hankkeesta on käytetty myös Tapiolan palvelu- 
torimalli -nimitystä (Sassi ja Valvanne 2007). 
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Palveluiden tarjoamisessa huomioidaan niin 
julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta 
saatavat palvelut. Palvelut koordinoidaan yhdestä 
toimipisteestä (”tiskistä”), joten asukkaalla on vain 
yksi taho, jonka kanssa hän asioi. Keskitetyn koor-
dinoinnin ansiosta pystytään huolehtimaan pal-
velujen korkeasta laadusta ja välttämään palvelu-
jen turhaa päällekkäisyyttä. Mallin tavoitteena on 
yhdistää julkiset ja yksityiset palvelut sekä kolman-
nen sektorin vapaaehtoistyö siten, että asukkaan 
on mahdollisimman helppo hyödyntää palveluita. 
Mallia on tarkoitus testata Itätuulenkujan taloyhti-
öissä pilottihankkeena. 

Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen 
-hankkeen keskeiset elementit havainnollistuvat 
tiivistetysti kuvassa 1. 

 Taloyhtiöiden ikääntyvien asukkaiden tarpeiden 
tyydyttämiseen on vuosien mittaan etsitty monen-
laisia ratkaisuja. Yksi tällainen on ollut sosiaalinen 
isännöinti. Käsitteen lähtöajatuksena on, että kiin-
teistöyhtiöiden tulisi taloudenhoidon ja asuntojen 
kunnossapidon lisäksi ottaa enemmän huomioon 
asukkaiden tarpeet. Pesonen (1993) tarkoittaa 
sosiaalisen isännöinnin käsitteellä yhteiskunnan 
tarjoamien palvelujen tukipalvelujärjestelmää, 
jonka tarkoitus ei ole korvata olemassa olevia hal-
lintokuntien palvelujärjestelmiä. Kysymyksessä on 
lähinnä tilapäisavun tarve, esimerkiksi ikääntyvän 
henkilön siivousapu, asiointiapu, ulkoiluttaminen 
tai seurustelu. Sosiaalinen isännöinti vaatii laajaa 
yhteistyötä alueella toimivien palvelujärjestelmien 
kesken, mutta myös vapaaehtoistyö ja naapuriapu 
tulisi palauttaa asuinalueiden elämänmenoon. Sosi-
aalisella isännöinnillä pyritään yksittäisen asukkaan 
lisäksi koko yhteisön asuinolojen ja viihtyisyyden 
parantamiseen. 

Myös Kerrostalokylän asumispalvelujen kehit-
täminen -hankkeen5 suunnittelupalavereissa on 
keskusteltu mahdollisuudesta hyödyntää olemassa 
olevia talonmiespalveluja asukkaiden palvelutar-
peiden tyydyttämisessä. Talonmies nähtiin vääräksi 
henkilöksi koordinoimaan asukkaiden kotiin tule-
via palveluja. Syitä tähän oli useita, kuten muun 

muassa ongelmat talonmiehen ammatillisen osaa-
misen laajentamisessa sekä palvelujen laadun vää-
ränlainen mieltäminen talonmiehenä toimivan 
henkilön persoonaan. (Culminatum 2008.)

Kerrostalokylähankkeen ideoimiseen on saatu 
virikkeitä monista maassamme käynnissä olevista 
palveluhankkeista, joiden tarkoituksena on edes-
auttaa ikääntyvien mahdollisuutta asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään sekä selviytyä 
jokapäiväisistä arjen toiminnoista. Näitä ikäänty-
vien kasvavaan palvelutarpeeseen vastaavia palve-
luinnovaatioita esitellään yksityiskohtaisemmin 
luvussa kolme. Suomalaisten palveluinnovaatioi-
den lisäksi päähankkeen ideoimiseen on vaikutta-
nut ns. Bostonin malli, jota Ex Veteris Nova ry:n 
Sirkka-Liisa Kangas ja Kaija Kuitunen ovat esitel-
leet eri tapaamisissa.   

Bostonin mallin kaltaisessa palvelukonseptissa 
asukkaat yhdessä kiinteistöjen omistajien ja pal-
veluntarjoajien kanssa järjestävät ja rahoittavat 
yhdistyksen tai yrityksen kautta ne kohdennetut 
palvelut, joita he katsovat tarvitsevansa kotona 
asumisen tukemiseksi.6 Ikääntyviä kotonaan autta-
van, Beacon Hill Village -järjestön (BHV) palvelu 
toimii yksinkertaistetusti siten, että esimerkiksi 
yksinään asuva ikääntyvä henkilö maksaa järjes-
tölle 430 euron vuosimaksun. Jäsenyyden myötä 
järjestö takaa nipun palveluita, kuten autokyydit 
kauppaan ja lääkärille, pääsyn lähellä olevaan sai-
raalaan, kuntoilua ja virikkeellistä yhteistoimintaa. 
Lisäksi jäsenille tarjotaan paljon erilaisia palveluja 
ja ohjelmia lisämaksua vastaan. Jos kotona katto 
vuotaa tai joku haluaa nettiyhteyden, BVH järjes-
tää työmiehiä paikalle. 

BHV:n perusajatus on, ettei ikääntyvän tarvitse 
kaivaa Keltaisilta sivuilta remonttireiskojen ja taksi-
palveluiden puhelinnumeroita. Riittää kun soittaa 
BHV:n numeroon ja siellä työskentelevät henkilöt 
järjestävät asukkaalle hänen tarvitsemansa palvelut. 
BHV pyrkii takaamaan, että jäsenet saavat palvelua 
nopeasti ja reiluun hintaan. Käytännön kokemus-
ten pohjalta monien ikääntyvien lapset ovat huo-
jentuneita, kun tietävät, että vanhemmilla on apu 
puhelinsoiton päässä. (Kangas–Kuitunen 2008.)

5    Kerrostalokylän  asumispalvelujen  kehittäminen  -hankkeesta  käytetään  tässä  raportissa  myös  lyhyempää  
Kerrostalokylähanke-nimitystä. 

6   On syytä pitää mielessä, että Yhdysvaltain sosiaaliturvajärjestelmä poikkeaa suuresti suomalaisesta järjestelmästä. 
Suomessa julkisella sektorilla on keskeinen rooli ikääntyvien tarvitsemien palveluiden tarjoamisessa, kun taas Yhdys-
valloissa näin ei ole. 
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2  TUTKIMUKSEN TARKoITUS JA 
ToTEUTUS

2.1  Tutkimuksen tarkoitus 

Esitutkimuksen tarkoituksena on kerätä tausta-
tietoa edellä lyhyesti esitellyn Kerrostalokylän 
asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen pilo-
toinnille. Yksityiskohtaisemmin tutkimuksessa 
pyritään löytämään vastauksia erityisesti seuraaviin 
kysymyksiin:

1. Minkälaisilla palveluinnovaatioilla pyritään 
vastaamaan kasvavaan ikääntyvien henkilöi-
den palvelutarpeeseen?

2. Minkälaisia palvelutarpeita Itätuulenkujan 
taloyhtiöiden asukkailla on?

	 •	Minkälaisia julkisen, yksityisen ja kol-
mannen sektorin palveluja asukkaat käyttä-
vät nyt?

	 •	Minkälaisissa asioissa omaiset ja ystävät 
avustavat asukkaita? 

	 •	Mitä palveluja asukkaat haluaisivat/voisi-
vat käyttää?

2.2  Tutkimusaineiston kerääminen ja 
kuvaus

Palveluinnovaatioiden selvittäminen

Internet on tänä päivänä keskeinen tiedonlähde. 
Ikääntyvien henkilöiden kasvavaan palvelutarpee-
seen vastaavista palveluinnovaatioista hankittiin 
tietoja käyttämällä Internetin hakuohjelmia sekä 
erilaisia tietokantoja. Tietoja uusista palveluinno-
vaatioista etsittiin tutkimuslaitosten, tutkimusten 
rahoittajien, yhdistysten ja järjestöjen Internet-
sivuilta erilaisista hankeluetteloista ja projektiku-
vauksista. Myös asiantuntijahaastatteluissa kes-
kusteltiin uusiin palveluinnovaatioihin liittyvistä 
hankkeista.

Ikääntyvien henkilöiden palvelutarpeeseen 
vastaavien palveluinnovaatioiden selvittämisellä 
pyritään luomaan tiedollinen perusta, johon var-
sinainen Kerrostalokylähanke sijoittuu. Ikäänty-
vien henkilöiden tarvitsemat palvelut ovat hyvin 
erilaisen kehitystoiminnan kohteena. Moninaiset 
paikallisista oloista sekä ikääntyvistä palveluiden 
käyttäjistä itsestään lähtevät tekijät vaikuttavat pal-
veluiden kehittämisen sisältöihin ja menetelmiin. 

Palveluinnovaatioiden selvittämisellä pyritään niin 
ikään muista olemassa olevista kehittämishank-
keista oppimiseen. Tarkoituksena ei ole kuvata 
kaikkia maassamme vireillä olevia hankkeita, vaan 
poimia näistä erilaisia toteutustapoja kuvaavia 
esimerkkejä.

Luvussa kolme uusista palveluinnovaatioista 
annetut tiedot perustuvat pääosin hankkeiden 
tekijöiden itse esimerkiksi Internet-sivuilla jul-
kaisemaan informaatioon.  Tarkempia lisätietoja 
hankkeista löytyy niiden Internet-sivuilta. 

Itätuulenkujan asukaskysely

Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7 taloyhtiöiden asukkaille 
tehtiin kysely tammi-helmikuussa 2009 (liite 1). 
Kyselyssä tiedusteltiin, mihin palveluihin ja miten 
usein asukkaat käyttävät kotitaloutensa ulkopuoli-
sia palveluja sekä keneltä tai miltä taholta käytet-
tävät palvelut hankitaan. Nykyisen palvelujen käy-
tön lisäksi kerättiin tietoa siitä, missä tilanteessa ja 
mitä ulkopuolisia palveluja hankittaisiin, jos asuk-
kaiden elinolot jollain tavoin muuttuisivat. Asuk-
kailta tiedusteltiin niin ikään heidän näkemystään 
parhaasta tavasta saada tietoa kotitalouden ulko-
puolelta hankittavista palveluista. Kyselyssä asuk-
kaiden näkemyksiä uudesta suunnitteilla olevasta 
palvelumuodosta jouduttiin tiedustelemaan varsin 
yleisellä tasolla, sillä yksityiskohtaiset tiedot orga-
nisaatio- ja toimintamuodoista ovat ratkaisematta. 
Käytännössä asukkaiden suhtautumista uudenlai-
seen palveluun selvitettiin erilaisilla väittämillä. 
Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kirjoit-
taa yleisiä kommentteja palvelujen ostamisesta ja 
käyttämisestä. 

Itätuulenkujan asukaskyselyn yhteydessä Ker-
rostalokylähankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus 
Espoon kaupungin palvelukeskuksessa 29.1.2009. 
Tilaisuuteen osallistui 33 hankkeesta kiinnos-
tunutta Itätuulenkujan taloyhtiöiden asukasta. 
Tilaisuudessa Kerrostalokylähankkeen ideoija 
Rainer Lamberg esitteli hankkeen läsnäolijoille. 
Tilaisuuden päätteeksi asukkailla oli mahdollisuus 
esittää hankkeeseen liittyviä kysymyksiä. Esitetyt 
kysymykset koskivat hankkeen toteutusaikataulua 
sekä palveluja asukkaille välittävän ”tiskitytön” 
sijaintia. 

Itätuulenkujan asukaskyselyn lomakkeet jaet-
tiin 224 asuntoon. Lomakkeita palautettiin 84 
kappaletta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 
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näin 38 prosenttia. Vastausprosenttia voidaan pitää 
tyydyttävänä.  

Naiset osallistuvat tutkimuksiin yleensä miehiä 
aktiivisemmin. Toki aihepiirikin vaikuttaa, mutta 
tämä esitutkimus ei tältä osin poikkea valtavirrasta. 
Kyselyyn vastanneista henkilöistä 74 prosenttia  
(n = 59) on naisia ja 26 prosenttia (n = 21) miehiä. 
Neljä vastaajaa ei ollut ilmoittanut sukupuoltaan 
kyselylomakkeessa. 

Kyselyyn vastanneet henkilöt olivat iältään 
22–95-vuotiaita. Kolme neljäsosaa (76 %, n = 617) 
vastaajista oli yli 60-vuotiaita. Yleensä vanhimpien 
ikäryhmien osuus kyselyihin vastaajissa jää pie-
neksi. Tässä tapauksessa kyselyyn vastaajien ikäja-
kaumassa tuli myönteisenä piirteenä esiin, että 29 
prosenttia (n = 23) vastaajista oli yli 80-vuotiaita. 

Yli puolet (56 %, n = 458) kyselyyn vastaajista 
edusti yhden hengen talouksia. Aikuistalouksia 
vastaajista oli vähän yli neljännes (26 %, n = 21) 
vastaajista. Lapsettomia pareja vastaajista oli 14 
prosenttia (n = 11) ja kahden huoltajan lapsiper-
heitä vain neljä prosenttia (n = 3). 

Lähes kolme neljäsosaa (71 %, n = 599) vastaa-
jista oli eläkeläisiä. Alempia toimihenkilöitä vastaa-
jissa oli 11 prosenttia (n = 9), ylempiä toimihenki-
löitä 10 prosenttia (n = 8), työntekijöitä sekä muu- 
ryhmään itsensä luokitelleita 4 prosenttia (n = 3) 
kumpiakin ja yrittäjiä yksi prosentti (n = 1). 

Kyselyaineisto koodattiin ja analysoitiin SPSS- 
tilasto-ohjelmalla. Analyysissä rajoituttiin kuvaile-
vien menetelmien käyttöön. Monimuuttujamene-
telmien käyttöä rajoitti aineiston pieni koko sekä 
menetelmien luonne. Kuvailevilla menetelmillä 
pystyttiin tuottamaan tarvittavaa tietoa tutkimus-
alueesta sekä vastaamaan tutkimuksen kysymyk-
senasetteluun ja tiedontarpeeseen. 

Kyselyyn vastaajat kirjoittivat runsaasti kom-
mentteja kyselyn viimeiseen kohtaan, jossa he sai-
vat vapaasti kommentoida palvelujen ostamista ja 
käyttämistä. Näitä kommentteja on lisätty tekstiin 

.

.
 

havainnollistamaan vastaajien näkemyksiä kotiin 
tulevien palveluiden käyttämisestä. 

Asiantuntijahaastattelut

Itätuulenkujan asukkaiden lisäksi tietoa ikäänty-
vien henkilöiden palvelutarpeista hankittiin haas-
tattelemalla henkilöitä, joilla työnsä tai muun 
toimenkuvansa puolesta on tuntuma ikääntyvien 
arjessa selviytymisen haasteisiin ja palvelutarpeisiin. 
Ikääntyvien palveluiden asiantuntijoina haastatel-
tiin vanhempi tutkija Marja Saarenheimoa  Van-
hustyön keskusliitosta, Pirkko Liikasta Toimivat 
Seniorit ry:stä, projektipäällikkö Tanja Koivumäkeä 
Tampereen kaupungin Kotitori-hankkeesta, joh-
taja Jaakko Valvannetta sekä vanhusten palvelujen 
erityisasiantuntija Maria Rystiä Espoon kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimesta sekä erikoistutkija Seija 
Muurista Stakesin IkäHorisontti-hankkeesta. 

Asiantuntijahaastatteluissa paneuduttiin siihen, 
miten nykyinen palvelutarjonta haastateltavan 
näkemyksen mukaan vastaa ikääntyvien palvelu-
tarpeisiin. Mitkä ovat palvelutarjonnan aukkopaik-
koja ja missä on onnistuttu hyvin? Yhtenä haastat-
teluteemana oli julkisen, yksityisen ja kolmannen 
sektorin välinen rooli ja vastuunjako palveluiden 
tarjonnassa. Tähän liittyen keskusteltiin siitä, mikä 
on ikääntyvän oma vastuu palveluiden käytössä ja 
mikä on ystävien ja sukulaisten vastuu/rooli ikään-
tyvän henkilön palveluiden tarjonnassa. Haastat-
teluissa keskusteltiin myös siitä, minkälaisia uusia 
palveluita ikääntyville tulisi kehittää ja minkälaisia 
ongelmia uusien palveluiden kehittämistoimin-
nassa kohdataan.   

2.3  Raportin rakenne

Esitutkimusraportti jakaantuu kahteen osaan. 
Raportin kolmannessa luvussa paneudutaan palve-
luinnovaatiotoimintaan, jolla pyritään vastaamaan 

7   Neljä henkilöä ei ilmoittanut ikäänsä kyselylomakkeessa.

8   Neljä henkilöä ei ilmoittanut kotitaloustyyppiään kyselylomakkeessa.

9   Yksi henkilö ei ilmoittanut ammattiryhmäänsä kyselylomakkeessa.
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kasvavaan ikääntyvien henkilöiden palvelutarpee-
seen. Innovaatiotoimintaa tapahtuu eri tasoilla. 
Ensiksi paneudutaan valtakunnalliseen palveluin-
novaatiotoimintaan ja sen tavoitteisiin. Alueel-
liselle tasolle siirryttäessä kuvataan konkreettisia 
esimerkkejä palveluiden kehittämisestä. Sähköisiin 
palveluratkaisuihin keskitytään omassa luvussaan. 
Kolmannen luvun lopuksi hahmotellaan Kerrosta-
lokylähankkeen paikkaa uusien palveluinnovaati-
oiden kentässä.

Neljännessä luvussa paneudutaan Itätuulenku-
jan asukkaiden palvelutarpeisiin. Itätuulenkujan 
asukaskyselyn analysoinnin tulokset esitetään pää-
teemoittain, joita ovat: minkälaisia palveluja asuk-
kaat käyttävät nyt, mitä palveluja asukkaat halu-
aisivat/voisivat käyttää muuttuneissa olosuhteissa 
sekä miten kotitalouden ulkopuolelta hankittaviin 
palveluihin suhtaudutaan. Itätuulenkujan asuk-
kaiden palvelutarpeiden kuvauksella pyritään hah-
mottamaan ikääntyvien asukkaiden palvelutarpeita 
ja niitä ulottuvuuksia, joihin uudenlainen Kerros-
talokylähanke joutuu käynnistyessään vastaamaan. 
Neljännen luvun lopuksi pyritään analysoimaan 
Kerrostalokylähankkeen tehtäviä ikääntyvien pal-
velutarpeiden tyydyttäjänä. 

Esitutkimusraportin päätteeksi nostetaan esiin 
Kerrostalokylähankkeen suunnittelussa ja toteutta-
misessa huomioitavia asioita.

 
3  IKÄÄNTyVIEN KASVAVAAN 

PALVELUTARPEESEEN 
VASTAAVIA PALVELU-
INNoVAATIoITA 

3.1  Valtakunnallinen palvelu-
innovaatiotoiminta

Kasvava ikääntyvien kansalaisten joukko tarvitsee 
tulevina vuosikymmeninä enenevässä määrin pal-
veluita. Pelkästään palveluiden määrän lisääminen 
ei kuitenkaan ole kestävää pitkällä aikavälillä, vaan 
tarvitaan myös uudenlaisia tapoja järjestää palve-
lut. Ikääntyvät tarvitsevat eri tilanteisiin ja erilaisiin 
ympäristöihin sopivia sosiaali- ja terveyspalveluja; 
hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista 
ympärivuorokautiseen hoitoon. Pääpaino palvelu-

jen kehittämisessä on asetettava ennakoiviin palve-
luihin, jotta raskaan ympärivuorokautisen hoidon 
osuus jäisi tulevaisuudessa entistä pienemmäksi.

Ikääntyvien lukumäärän voimakas kasvu kos-
kettaa suomalaisen yhteiskunnan perinteisiä raken-
teita. Menossa onkin keskustelu hyvinvointivaltion 
tulevaisuudesta. Suomen itsenäisyyden juhlarahas-
ton edelleen ajankohtaisen näkemyksen mukaan 
tarvitaan uutta ajattelua muun muassa kuntien eri 
hallintosektoreilla, järjestöissä, palveluyrityksissä 
sekä eri organisaatioiden yhteistyön kehittämisessä. 
Kyseessä on laaja ja pitkäaikainen yhteiskunnalli-
nen haaste, jossa kaikkien keskeisten toimijoiden 
on varauduttava yhteiskunnan ikärakenteen muu-
tokseen ja kehitettävä samansuuntaisia, toisiaan 
tukevia innovatiivisia ratkaisuja. (Sonkin ym. 
1999.)

Haasteeseen vastaaminen merkitsee sen tosi-
asian hyväksymistä, ettei ikääntyvistä huolehtimi-
nen ole pelkästään sosiaali- ja terveystoimen teh-
tävä. Ikääntyvien merkitys koko kunnalle voi olla 
suuri, kun heidät otetaan huomioon myös kulut-
tavina, rahaa käyttävinä asiakkaina sekä kokemusta 
ja tietoa yhteisön käyttöön tuovina aktiivisina seni-
orikansalaisina. Ikääntyvien määrän kasvaessa kas-
vavat myös heille suunnatut markkinat. Kun tähän 
lisätään tulevaisuuden ikääntyvien hyvätuloisuus ja 
varakkuus, voidaan puhua jopa senioribrändin syn-
tymisestä. Tämä merkitsee ikääntyville varta varten 
suunniteltuja tuote- ja palvelukokonaisuuksia, joi-
den kysyntä kasvaa ja joita tuotetaan tulevaisuu-
dessa huomattavia määriä. (Ristijärvi – ihannekylä 
ikääntyville 2003.)

Ikääntymisen erilaisiin vaikutusalueisiin koh-
distuu voimakasta palveluinnovaatiotoimintaa. 
Merkittävää on, että palveluinnovaatiot kohdistu-
vat yhä enemmän ikääntymisen tarjoamiin lukui-
siin mahdollisuuksiin, eivät niinkään ikääntymi-
seen liittyvien uhkakuvien poistamiseen. Tämä on 
huomattava osoitus ikääntyviin ja ikääntymiseen 
kohdistuvasta asenteiden muutoksesta. 

Valtakunnallisia kehittämishankkeita esimer-
kiksi sosiaali- ja terveysalalla on runsaasti:

Sosiaali-ja terveydenhuollon kansallinen 
kehittämisohjelma, KASTE 2008–2011 
(STM)
Sosiaali-ja terveydenhuollon palveluinno-
vaatiohanke (STM)
Kuntien parhaat palvelukäytännöt hanke ja 
foorumi (VM)
Terveydenhuollon ohjelma (Sitra)

•

•

•

•
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FinnWell -ohjelma (Tekes)
AAL–AmbientAssistedLiving (Tekes)
Innovaatiot sosiaali- ja terveydenhuoltojär-
jestelmässä (Tekes)
Tykes (Tekes/TEM)
Terveys- ja hyvinvointikeskittymä, SHOK 
(Tekes/TEM)
Toimialapalvelu/TE-keskukset (TEM)
OSKE Hyvinvoinnin klusteriohjelma  
2007–2013 (TEM)
AKO:n hyvinvointiverkosto (TEM)
Kansallinen innovaatiostrategia (TEM)

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjes-
telmä on menestynyt kansainvälisissä vertailuissa 
hyvin. Palvelukyvyssä on kuitenkin heikkouksia, 
joihin on löydettävä vastauksia. Tulevina vuosina 
haasteet kasvavat: väestö ikääntyy, henkilöstöpula 
uhkaa ja alueellinen kehitys eriytyy. Rahoitusmah-
dollisuudet eivät kasva samassa tahdissa uusien 
tarpeiden kanssa. Osaamiseen ja osin myös uuteen 
teknologiaan perustuen pyritään luomaan koko-
naan uusia toimintamalleja, jotka sekä säästävät 
voimavaroja että toimivat asiakkaan näkökulmasta 
paremmin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008b.)

Valtakunnallisilla hankkeilla pyritään edesaut-
tamaan toimivien yhteistyömallien kehittämistä. 
Vaikka valtakunnallisia kehittämishankkeita sosi-
aali- ja terveyssektorilla on runsaasti, on julkisen ja 
yksityisen sektorin välinen yhteistyö silti vähäistä. 
Terveydenhuollon menoistaan kunnat käyttävät 
ainoastaan noin neljä prosenttia ostopalveluihin. 
Sosiaalipalveluissa ollaan jonkin verran pidem-
mällä, sillä niissä kunnat käyttävät menoistaan noin 
16 prosenttia ostopalveluihin. (Peltonen 2008.) 

Vahva kannuste julkisen ja yksityisen sektorin 
väliseen innovaatiotoimintaan on avoin kilpailu 
ja kasvavat markkinat. Palvelujen kysynnän jatku-
vasti kasvaessa markkinalähtöisyyden ja kilpailun 
lisääminen on sosiaali- ja terveyssektorilla välttä-
mätöntä. Laaja-alaistuva innovaatiopolitiikka tuo 
uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyssektorin 
kehittämiselle. Julkisen ja yksityisen sektorin väli-
sen yhteistyön toteutumiseksi valtakunnallisissa 
hankkeissa pyritään kokoamaan yhteen alan toi-
mijat ja vaikuttajat. Uudenlaisten yhteistyömal-
lien kehittäminen vahvistaa palvelujärjestelmän 
uudistumiskykyä.  

Valtakunnallisten kehittämishankkeiden tavoit-
teena on edistää kuntien palvelutuotannon tuotta-
vuuden ja tehokkuuden lisäämistä sekä parhaiden 
käytäntöjen ja innovaatioiden leviämistä. Hank-
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keiden tavoitteena on niin ikään julkisten menojen 
kasvun hillintä kehittämällä ja tehostamalla muun 
muassa kuntapalveluita, jotta kuntien toimin-
nan kokonaistuloksellisuus paranee ja palveluiden 
saanti ja laatu voidaan tulevaisuudessa turvata.

Valtakunnallisten kehittämishankkeiden tavoit-
teissa tulee vahvasti esiin asiakkaan aseman paran-
taminen. Hankkeiden tavoitteena on kansalaisen 
paras niin taloudellisesta näkökulmasta katsot-
tuna kuin myös palvelujen laadun näkökulmasta 
huomioituna. Asiakkaan aseman parantamisessa 
kuluttaja ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden edis-
täminen ovat keskeisessä asemassa, sillä edelleenkin 
uusissa sosiaali- ja terveysalan palveluinnovaatioissa 
edetään usein palvelujärjestelmän ehdoilla.

Valtakunnallisten kehittämishankkeiden mer-
kittävänä tavoitteena on tukea osaamisen kaupal-
listamista ja tehokasta hyödyntämistä yritysten 
liiketoiminnassa. Monien kokeilu- ja kehittä-
mishankkeiden tulokset valuvat hukkaan, koska 
niiden aikaansaamia uraa uurtavia tuloksia ei 
osata hyödyntää varsinaisen hankkeen päätyttyä. 
Hankkeiden tulokset eivät automaattisesti muutu 
eläväksi käytännöksi muualla maassa. Rahoittajat 
ovat alkaneet kiinnittää huomiota tähän ja vaatia 
rahoitettavilta hankkeilta entistä konkreettisempia 
suunnitelmia tulosten hyödyntämisestä hankkeen 
päättymisen jälkeen. Paitsi hankkeen rahoittajien, 
myös siihen osallistuneiden tahojen näkökulmasta 
on tärkeää, että onnistuneita tuloksia hyödynne-
tään muuallakin kuin varsinaisessa tutkimus- ja 
kehittämisympäristössä. Tulosten laaja-alainen 
hyödyntäminen merkitsee kilpailukykyisten lii-
ketoimintojen kehittämistä niin kotimaisille kuin 
ulkomaisille markkinoille. 

Uudenlaisten toimivien palveluinnovaatioiden 
luominen on vaativaa ja pitkäjänteistä toimintaa, 
joka edellyttää riittävää rahoitusta. Valtakunnalli-
sissa kehittämishankkeissa pyritään rakentamaan 
yhteistyötä rahoittajien välille sen varmistamiseksi, 
että yhteiset taloudelliset voimavarat saadaan käyt-
töön tehokkaimmalla tavalla. 

3.2  Alueellisia palveluinnovaatioita

Suomi on uudenlaisten palveluinnovaatioiden 
luvattu maa. Kehittämishankkeita on valtavasti. 
Tässä esitellään sellaisia alueellisia palveluinnovaa-
tioita, jotka liittyvät alueellisesti tai ajatuksellisesti 
Kerrostalokylähankkeeseen. Läpikäytävät hankkeet 
ovat toteutuksellisesti hyvin eri vaiheissa. Osa on 
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vasta aloittamassa toimintaansa, kun osa on jo ehti-
nyt vakiinnuttaa asemansa. 

Yksityiskohtaisemman kuvauksen koh-
teeksi on valittu seuraavat yksitoista alueellista 
palveluinnovaatiota:

Elä ja asu -seniorikeskukset
Kotitori
PalveluSantra
Ikääntymisen resurssikeskus
Elämää Lisää Osallistumalla -hanke
Senioritalo Loppukiri
Lähimmäisapu ry
SeniorPolis
Toimivat Seniorit ry
Seulo
Alueellinen Ikääntyvien palvelujen kehittä-
misyksikkö Pippuria

Elä ja asu -seniorikeskukset

Espoossa vanhusten palvelujen tavoitteena on luo-
pua asteittain nykyisestä moniportaisesta hoiva-
asumisesta ja kehittää pitkäaikaishoitoa sekä palve-
lutaloasumista kokonaisuutena Elä ja asu -seniori-
keskusmallin mukaiseksi. Elä ja asu -seniorikeskuk-
sessa asukas voi asua halutessaan elämänsä loppuun 
asti samassa palveluasunnossa, eikä hänen tarvitse 
muuttaa toimintakyvyn heikkenemisen ja kasva-
neen avuntarpeen vuoksi toiseen hoivayksikköön. 

Tulevaisuuden toimintamallissa on luovuttu 
moniportaisesta pitkäaikaishoidosta. Enää ei ole 
pitkäaikaishoitoa sairaalassa, vanhainkoteja, hoi-
vakoteja eikä tavallista palvelutaloasumista, vaan 
kaikki nämä asumismuodot yhdistyvät Elä ja asu 
-seniorikeskuksessa. Kunkin Elä ja asu -seniori-
keskuksen yhteyteen sijoitetaan avopalvelukeskus, 
jonka toimintoihin yksikön asukkaat sekä muut 
kuntalaiset voivat ottaa osaa. Tämä lisää ”elämän 
keskellä” olemisen mahdollisuuksia yksikön asuk-
kaille. Elä ja asu -seniorikeskusmallissa tavoitellaan 
palvelukulttuurin muutosta asiakaskeskeisemmäksi 
ja asukkaiden omatoimisuutta tukevaksi. 

Elä ja asu -seniorikeskuksen yksiköissä on tur-
vattu riittävä avun saanti ympäri vuorokauden. 
Tarvittaessa asukas käy saamassa hoitoa tai kun-
toutusta sairaalassa tai kuntoutuslaitoksessa, mutta 
palaa takaisin asumaan Elä ja asu -yksikössä sijait-
sevaan kotiinsa. Jokaisella asukkaalla on käytössä 
asunto, johon voi myös tuoda omia kalusteita. Elä 
ja asu -yksiköissä on huoneistoja pariskunnille.

•
•
•
•
•
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Toiminta on yhteisöllistä. Asukkaat pukeutuvat 
omiin yksilöllisiin vaatteisiinsa. Yksiköissä on yhtei-
siä tiloja ja näihin kokoonnutaan henkilökunnan 
avustuksella muun muassa ruokailemaan ja seu-
rustelemaan. Henkilökunta käyttää mahdollisim-
man paljon työajastaan asukkaiden kanssa. Koska 
yksikössä asutaan elämän loppuun asti, on yhdessä 
asumisyksikössä toimintakyvyltään monentasoisia 
asukkaita. Kaikki asukkaat otetaan mukaan päi-
vittäiseen toimintaan eikä ketään jätetä pysyvästi 
vuoteenomaksi. 

Elä ja asu -yksikössä on myös ulkopuolisille 
ikäihmisille avoin toimintakeskus (avopalvelukes-
kus) ja päivätoimintaa. Myös asumisyksikön asuk-
kaat käyttävät toimintakeskuksen tiloja, toimintoja 
ja palveluja. Toimintakeskukset tuovat lisää elämää 
asumisyksiköiden asukkaille. Toimintaa järjestävät 
useat toimijat, vapaaehtoiset, kolmas sektori jne. 
Elä ja asu -yksiköissä on myös varattu asuntoja 
lyhytaikaiseen hoivaan. Näitä paikkoja voidaan 
käyttää suunnitelmalliseen lyhytaikaishoitoon/hoi-
vaan, kriisitilanteissa lyhytaikaiseen asumiseen tai 
hoivaan tai tilapäis- ja kokeiluasumiseen. 

Espoon keskeisen vanhuspoliittisen linjauk-
sen mukaan kotona asuminen on aina ensisijaista 
toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Asu-
mispalvelut Elä ja asu -seniorikeskuksissa on tar-
koitettu niille kuntalaisille, jotka eivät selviydy 
enää kotihoidon runsaidenkaan palvelujen turvin 
omassa asunnossaan ja tarvitsevat päivittäistä tukea 
ja seurantaa itsenäisessä asumisessaan. 

Elä ja asu -yksiköt muodostavat kattavan ver-
koston Espoossa, joten ikääntyvän henkilön ei tar-
vitse muuttaa tutulta asuinalueelta kauas silloin, 
kun tarvitsee asumispalvelua. Tavoitteena on, että 
jokaisessa viidessä kaupunkikeskuksessa ja lisäksi 
Kauklahdessa ja Kalajärven alueella on vähintään 
yksi Elä ja asu -seniorikeskus. Käytännössä isom-
milla alueilla tulee olemaan useampia yksiköitä, 
koska Elä ja asu -seniorikeskusmallissa yhdistyvät 
nykyinen tavallinen palvelutaloasuminen ja pit-
käaikaishoito, joiden yksiköitä sijaitsee jo nyt eri 
puolilla Espoota. 

Esitys vanhusten palvelujen Elä ja asu -seni-
orikeskusten sijoittumisesta Espoon kaupungin-
osiin hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
vanhuspalvelujaoston kokouksessa 1.4.2008. 
Tavoitteena on, että Espoon eri kaupunginosiin 
toteutetaan yhteensä seitsemän uutta Elä ja asu 
-seniorikeskusta noin vuoteen 2018 mennessä. 
Seniorikeskusten toiminta noudattaa vuonna 2007 
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hyväksyttyjen Puolarkodin ja Tapiolan palvelutalo-
jen toimintaideaa, jossa yhdistyvät nykyinen avo-
palvelukeskustoiminta ja eritasoinen palveluasumi-
nen sekä pitkäaikaishoito.

 
http://www.espoo.fi

Kotitori

Tekesin FinnWell-ohjelmaan kuuluva Kotitori-
hanke tuottaa kansallisesti uutta tietoa ja uusia 
tapoja järjestää ja tuottaa hyvinvointipalveluja jul-
kistalouden kannalta kestävästi ja kokonaistalou-
dellisesti, minkä lisäksi Kotitori-hankkeessa kehi-
tetään ikäihmisten kotihoitoon uudenlaista kotona 
asumista asiakaslähtöisesti tukevaa toimintamallia. 
Hankkeen tavoitteena on luoda Tampereen kau-
pungille ikäihmisten kotona asumista tukeviin pal-
veluihin keskittynyt tilaaja–tuottaja-mallin sovel-
lus. Palveluintegraattorin toiminta on tarkoitus 
saada käyntiin vuoden 2009 aikana.  

Hankkeessa kehitettävässä uudessa toiminta-
mallissa keskeistä on koota julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin kotiin tuottamat palvelut 
välittäjänä toimivan palveluintegraattorin piiriin. 
Näin asiakas saa monipuolisia ja laadukkaita pal-
veluja vaivattomasti ja luotettavasti yhdestä pal-
velupisteestä. Palvelujen yhdistämisellä pyritään 
tuomaan ratkaisua erityisesti ikääntyvän väestön 
palvelutarpeen kasvuun ja muutoksiin tukemalla 
kotona asumista asiakaslähtöisesti. Tarkoituksena 
on tyydyttää paitsi kotihoidon asiakkaiden nykyi-
sin saamat kaupungin tarjoamat peruspalvelutar-
peet niin myös laajemmin ikäihmisten muita oma-
ehtoisia, elämän laatuun liittyviä palvelutarpeita. 

Kotitorissa yhdistyvät julkisen ja yksityisen sek-
torin vahvuudet kaikkia osapuolia hyödyttävästi. 
Julkisen puolen vahvuus on luottamus sen palve-
luihin ja tasapuolinen kohtelu. Yksityisen puolen 
vahvuuksina voidaan pitää tehokkuutta ja inno-
vatiivisia toiminta-ajatuksia. Kotitorissa toteutuu 
kumppanuusmalli, jossa samanaikaisesti ratkaistaan 
oman kotihoidon tuotannon sekä yksityisen ja kol-
mannen sektorin tuotannon palvelupaineet, jotta 
yhdessä pystytään vastaamaan palvelukysyntään. 

Kotitori-hankkeen taustalla ja keskiössä on 
kotona asumista tukevia palveluita tarvitseva asi-
akas. Asiakkuus perustuu kotona ja kotiin tuo-
tettujen sekä kotona asumista tukevien, muualla 
tuotettujen palveluiden tarvelähtöisyyteen. Asi-
akas voi hankkia palveluintegraattorilta kotona 

asumista tukevia palveluita omakustanteisesti tai 
saada kaupungin rahoittamaa palvelua tai palve-
lukokonaisuus voi muodostua molemmista edellä 
mainituista.

Yhden asiointiväylän kautta tarjotaan turvalli-
sesti ja laadukkaasti asiakkaalle laaja palvelutarjo-
tin, jonka perustana on vahva asiakasohjaus. Koti- 
tori-toimintamallissa asiakkuus laajenee myös 
koskemaan muita kotiin palveluja tarvitsevia tai 
haluavia asiakasryhmiä kuin ikäihmisiä. Hank-
keen elinkeinopoliittisena tavoitteena on vahvistaa 
pienyrittäjyyttä ja mahdollistaa uudenlaisen liike-
toiminnan kehittyminen vastaamaan palvelujen 
lisääntyvään kysyntään.

 
http://www.tampere.fi/projektit/kotitori/index.
html

PalveluSantra

Palvelunvälityskeskus PalveluSantra tarjoaa palvelu-
neuvontaa ikääntyville ja heidän omaisilleen kotona 
asumista tukevista palveluista. Päijät-Hämeessä toi-
mivan palvelunvälityskeskuksen toiminnan tavoit-
teena on tukea ikääntyvien henkilöiden kotona sel-
viytymistä välittämällä tietoa yritysten ja kolman-
nen sektorin palveluista. Palveluneuvojat ohjaavat 
asiakkaita myös julkisten palveluiden ja sosiaalitur-
vaetuuksien piiriin. Toiminnalla pyritään helpotta-
maan asiakkaiden ja palveluiden kohtaamista. 

Asiakas voi ottaa yhteyttä PalveluSantran neu-
vojiin joko puhelimitse, kirjeitse tai Internetin 
välityksellä tai käymällä paikan päällä keskuksessa. 
Asiakas saa ajan tasalla olevaa tietoa ja materiaalia 
alueen palveluista, niiden sisällöstä, saatavuudesta 
ja hinnoista. 

PalveluSantrasta saa ajantasaista tietoa muun 
muassa seuraavista palveluista: 

•	 kotipalvelu, siivous
•	 kotisairaanhoito, kotiutuspalvelut
•	 asiointi- ja saattajapalvelut
•	 omaishoitajan sijainen
•	 päivätoiminta
•	 kodin remontit ja pihatyöt
•	 palveluasuminen.
Tarvittaessa palvelupisteen neuvojat käynnis-

tävät palveluprosessin yhdessä asiakkaan kanssa ja 
seuraavat sen toteutumista. PalveluSantran palvelu-
neuvojat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. 

PalveluSantra tukee myös palveluntuottajien 
verkottumista ja palvelujen laadun kehittämistä 
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järjestämällä koulutusta, yhteistapaamisia sekä 
palveluiden laadun seurantaa. Palveluntuottajien 
rekisteri on avannut tuottajille mahdollisuuden 
markkinoida palveluitaan ja tarvittaessa saada tukea 
työssään. PalveluSantra myös koordinoi seudullista 
palveluseteliyhteistyötä. 

Toimintaa toteuttaa Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tipalvelujen kehitys ry. yhteistyössä alueen kuntien 
kanssa. Toiminnan on suunnitellut Päijät-Hämeen 
ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 
Rahoituksesta vastaavat toimintaan osallistuvat 
kunnat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola 
ja Orimattila sekä Raha-automaattiyhdistys ja Pal-
veluSantran rekisterissä olevat palveluntuottajat. 
Palvelunvälityskeskuksen toiminta-alue laajeni kat-
tamaan koko Päijät-Hämeen vuoden 2008 alusta. 
PalveluSantran seutuyhteistyöryhmään kuulu-
vat edellä mainittujen tahojen edustajien lisäksi 
Hämeen Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Silta 
Yrittäjyyteen – Lahden alueen uusyrittäjyyskeskus 
ry:n edustajat. 

 
http://www.palvelusantra.info  

Ikääntymisen resurssikeskus

Vuoden 2005 alussa käynnistyneen Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun liiton Ydin-projektin toimin-
nan tuloksena on luotu Ikääntymisen resurssi-
keskus-malli tukemaan kotona asuvia ikäihmisiä. 
Projektin rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Pää-
tavoitteena on tukea huonokuntoisen vanhuksen 
kotona asumista luomalla hänelle turvallinen ja 
tukea antava elinympäristö. Samalla tuetaan fyy-
sistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä 
tuetaan ikäihmisen elämänhallintaa. Myös omais-
hoidon tueksi kehitetään toimivia palvelumalleja 
sekä tehdään teknologiaan liittyviä kokeiluja ja 
selvitetään, miten sillä voitaisiin tukea ikäihmisen 
kotona asumista ja integroitumista yhteiskuntaan. 

Projektissa on kolme kehittämistavoitetta:
•	 Luodaan ikääntymisen resurssikeskus, 

jonne ikäihminen voi tulla ja josta hän saa 
apua, ohjausta, neuvontaa ja tietoa. Resurs-
sikeskuksessa järjestetään erilaista aktivoivaa 
toimintaa.

•	 Kehitetään läheisauttamisen, vertaistuen 
ja vapaaehtoistoiminnan toimintamalleja, 
joilla luodaan verkosto kotona asumisen 
tueksi.

•	 Tuetaan ikäihmisen kotona asumista kehit-
tämällä asunnon turvallisuutta, toimivuutta 
ja toimintakykyä tukevaa teknologiaa.

Ikääntymisen resurssikeskuksesta ikäihminen 
saa palveluohjausta, häntä aktivoidaan osallistu-
maan erilaisiin ryhmätoimintoihin ja kehitetään 
erilaista kotona asumista tukevaa toimintaa. Pro-
jektin kohderyhmä saavutetaan etsivän toiminnan 
kautta sekä verkostoitumalla kunnan ja alueen 
muiden järjestöjen ja yritysten kanssa. Ikääntymi-
sen resurssikeskus on matalan kynnyksen paikka, 
johon ikäihmisen ja hänen läheistensä on helppo 
tulla tai ottaa yhteyttä. Toimintamallin lisäar-
vona on, että ikäihminen ja hänen läheisensä saa-
vat kokonaisvaltaista apua, ohjausta ja neuvontaa 
yhdestä paikasta. Lisäksi yhteisöllisyyden myötä 
turvallisuuden tunne lisääntyy ja kotona asuminen 
mahdollistuu.

Projektissa on mukana 13 liiton jäsenjärjestöä. 
Ne ovat Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry, 
Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry, Jyväskylän Viita-
kodit ry, Kantti ry, Keravan Palvelutalosäätiö, Kivi-
puiston Palvelukotisäätiö, Kotipirtti ry, Käpyrinne 
ry, Kössi-säätiö, Oulun Seudun Mäntykoti ry, 
Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry, Vanhusten 
Palvelutaloyhdistys ry ja Yrjö ja Hanna-säätiö. 

Projektikohteista Vanhusten Palvelutaloyhdistys 
ry (Palvelutalo Omenatarha, Espoo), Kössi-säätiö 
Hämeenlinnasta ja Espoon Lähimmäispalveluyh-
distys ry ovat aloittaneet valtakunnallisessa Ydin-
projektissa vuonna 2006 ja Keravan Palvelutalo-
säätiö vuonna 2007. Muut projektikohteet ovat 
aloittaneet kehittämistyön vuoden 2005 aikana.

 
http://valli.webfellows.fi/projektit/ydin/default.
htm

Elämää Lisää Osallistumalla (ELO) -hanke 

Elämää Lisää Osallistumalla -hankkeessa kehite-
tään ennaltaehkäiseviä vanhuspalveluja. Hanke on 
kolmevuotinen ja sen päätavoitteena on ikäihmi-
sen omaehtoisen elämisen ja asumisen tukeminen 
Espoossa. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä eri 
vanhuspalveluja tuottavien tahojen kanssa sekä 
luodaan toimintoja, jotka mahdollistavat ikäih-
misille aktiivisen osallistumisen ja yhteisöllisyyden 
syntymisen. 

Hanke jakautuu kolmeen kehittämisosioon.
1) Osallistava toiminta. Tavoitteena on ehkäistä 

ikäihmisen syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä tukea 
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omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hankkeessa 
aktivoidaan senioreita osallistumaan sekä toimi-
maan vertaistukena toisilleen. Hankkeessa luodaan 
vapaaehtoistoiminnan malli kaupungin vanhusten 
palveluihin. Syksyllä 2008 käynnistyvät alueelliset 
vapaaehtoisten rekrytointikampanjat sekä Seniori-
osaaja-koulutus. Koulutus on tarkoitettu vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostuneille, aktiivisille senio-
reille, jotka haluavat jakaa omaa osaamistaan myös 
toisille.  

2) Tieto, neuvonta ja ohjaus. Tavoitteena on, 
että kuntalaiset löytävät helposti ja omatoimisesti 
tietoa tarjolla olevista ikäihmisten palveluista. 
Hankkeessa kehitetään Seniorineuvonta -toiminta-
mallia. Seniorineuvonta on neuvontaa ja ohjausta 
Espoon vanhuspalveluista. Neuvontapiste sijait-
see Pohjois-Tapiolassa (Well Life Center), tietoa 
voi hakea paikan päältä ja neuvontaan voi myös 
soittaa. Syksyllä 2008 Seniorineuvonta jalkautuu 
vanhusten palvelukeskuksiin, tavoitteena on viedä 
palvelu lähemmäs ikäihmistä. Palvelukeskuksiin 
luodaan samalla senioreiden infopisteet, joista he 
voivat hakea itsenäisesti tietoa. Hankkeessa kehi-
tetään lisäksi Espoon vanhuspalvelujen Internet- 
sivustoa sekä tuotetaan oppaita. 

3) Hyvinvointiteknologia. Tavoitteena on kehit-
tää ikäihmisten omatoimisuutta edistäviä yksilölli-
siä ratkaisuja, jotka tukevat kotona asumista mah-
dollisimman pitkään. Teknologiset ratkaisut näh-
dään yhtenä mahdollisuutena muiden palvelujen 
ja tomintojen ohessa iäkkäiden toimintakyvyn ja 
hyvinvoinnin edistämisessä.  

Hankkeen toteuttajina ovat Espoon kaupunki, 
Well Life Centerin Laurea, Vantaan kaupunki, 
Espoon seurakuntayhtymä sekä Espoon Järjestöjen 
Yhteisö. 

 
http://www.espoo.fi

Senioritalo Loppukiri

Aktiiviset Seniorit ry:n tavoitteena on luoda 
ikääntyville ihmisille elämisen ja asumisen malli, 
joka perustuu yhteisöllisyyteen ja edistää heidän 
psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. 
Tavoite konkretisoituu Loppukirihankkeessa, joka 
edustaa uutta yhteisöllistä vaihtoehtoa seniorien 
asumisessa. 

Suomessa ainutlaatuinen, yhteisöllinen ja oma-
toimisuuteen perustuva senioritalo Loppukiri val-
mistui Arabianrantaan huhtikuussa 2006. Talossa 

on 58 omistusasuntoa ja runsaasti yhteistiloja. 
Arkkitehti Kirsti Sivénin suunnittelema rakennus 
sijaitsee Arabianranta-kadun ja Birger Kaipiaisen 
kadun kulmassa. Julkisivun taideteokset, keraami-
set sauvat, joihin on kaiverrettu asukkaiden miete-
lauseita, on suunnitellut taiteilija Pekka Paikkari. 
Talon rakennuttajana ja asuntomyyjänä toimi 
Sato-Rakennuttajat Oy ja pääurakoitsijana oli 
NCC Rakennus Oy. 

Myös asukkaat ovat päässeet normaalia enem-
män vaikuttamaan sekä tulevien kotiensa pohjaan 
ja sisutukseen että yhteistilojen suunnitteluun. 
Loppukirin asunnot (36–80,5 m2) ovat persoonal-
lisia ja kaikki keskenään erilaisia. Huoneistot ovat 
keskimäärin pienempiä (noin 54 m2) kuin taval-
lisessa kerrostalossa, mutta yhteisistä tiloista on 
suunniteltu viihtyisät ja kauniit kotien jatkeet. 

Loppukiri on asunto-osakeyhtiö ja asukkaat 
rahoittavat itse sekä omat asuntonsa että yhteisti-
lat. Helsingin kaupunki on hitas-sääntöjen mukai-
sesti osakkaana yhtiössä ja omistaa yhden asunnon. 
Osakkaat maksavat vastiketta asuntojen pinta-alan 
mukaan tavanomaiseen tapaan. Oman yhtiövas-
tikkeensa lisäksi he osallistuvat yhteistilojen yllä-
pitoon. Loppukiri-yhteisöön ja -taloon haluavilta 
edellytetään kuulumista Aktiiviset Seniorit ry:hyn 
ja osallistumista sen toimintaan ja yhteisöllisyys-
valmennukseen. Yhdistyksen jäsenyys on avoin 
kaikille, jotka haluavat toimia yhdistyksen tavoit-
teiden hyväksi. 

Loppukirissä yhdistyvät oman kodin rauha sekä 
mahdollisuus yhteistoimintaan ja seurusteluun 
muiden ihmisten kanssa. Loppukirissä asuminen ei 
edellytä jatkuvaa seuranpitoa toisten kanssa, mutta 
erakoitumista haluaville Loppukiri ei sovi. On 
oltava valmis yhteistyöhön ja kontakteihin muiden 
asukkaiden kanssa. Päivittäinen ruokailu ja ruu-
anvalmistus muodostavat keskeisen osan yhteisön 
toiminnasta. Kaikki Loppukirin asukkaat osallistu-
vat kykyjensä mukaan vuorollaan yhteisiin työteh-
täviin ja päätöksentekoon. Tilapäiseen tarpeeseen 
saa aina naapuriapua. Kukaan ei jää yksin.

Yhteistilat tarjoavat hyvät puitteet virkeälle 
toiminnalle ja harrastuksille. Ne ovat samalla osa 
asukkaiden kotia ja vierastiloja, joihin voidaan 
kutsua ulkopuolisiakin osallistumaan monipuoli-
siin harrastuksiin ja Arabianrannan asujaimistoa 
kiinnostaviin tapahtumiin. Loppukirin asukkailla 
on hyvät mahdollisuudet pysyä henkisesti ja fyysi-
sesti virkeinä ja toimintakykyisinä pidempään kuin 
yksin kerrostalohuoneistossa asuvilla. 
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Loppukiri on yksi suurten ikäluokkien vastaus 
ja voimannäyte seniori-iän asumiseen ja elämän-
muotoon. Loppukiriläisten tavoitteena on pysyä 
aktiivisina ja vireinä mahdollisimman pitkään ja 
säilyttää itsemääräämisoikeutensa myös ikään-
tyneinä. Omatoiminen, yhteisöllinen asuintalo 
vähentää paineita kunnallisia palveluita kohtaan, 
se mahdollistaa kotona asumisen pidempään ja 
ylläpitää henkisiä ja sosiaalisia kykyjä ehkäisemällä 
turvattomuuden ja yksinäisyyden tunnetta. Se 
mahdollistaa eri-ikäisten kanssakäymisen, jatku-
van toinen toisiltaan oppimisen ja mielekkään elä-
män myös ikääntyville sekä helpottaa lasten huolta 
vanhemmistaan.

 
http://aktiivisetseniorit.fi/

Lähimmäisapu ry

Lähimmäisapu ry on perustettu vuonna 1982 välit-
tämään tilapäistä, puolivapaaehtoista ja maksullista 
hoiva-apua vanhuksille, vammaisille, sairaille ja 
lapsiperheille heidän kotiinsa Espoon alueella. Apu 
on henkilön tai hänen kotinsa perushoitoon liitty-
vää apua, joka täydentää ja tukee kunnan kotihoi-
don palveluita. Apua välitetään ensisijaisesti hen-
kilöille, jotka eivät korkean ikänsä, sairautensa tai 
vammansa vuoksi selviydy yksin kotonaan. Yhdis-
tys on alan uranuurtaja kotipalvelua tarjoavana ja 
kehittävänä yhdistyksenä Espoossa.

Yhdistyksen päätoimintamuotona on luotetta-
van ja laadukkaan avun välittäminen Espoossa asu-
ville heidän kotiinsa. Työpyynnöt toimistoon tule-
vat joko suoraan avun tarvitsijalta tai hänen omai-
seltaan, kunnan kotihoidolta tai eri sairaaloilta. 
Kaikkia yhdistyksen työntekijöitä sitoo ehdoton 
vaitiolovelvollisuus. Toiminnan lähtökohtana on 
myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunni-
oittaminen ja avun määrittely pohjautuu aina asi-
akkaiden tarpeisiin. Yhdistyksen toimisto päivystää 
arkisin klo 8.30–12.00 ja klo 15.00–17.00. Muuna 
aikana voi jättää viestin vastaajaan.

Asiakkaat saavat monipuolista hoiva-apua. Sen 
lisäksi Lähimmäisapu ry:n koulutetut kenttätyön-
tekijät toimivat muun muassa oman hoitajan sijai-
sena, ovat asiakkaan seurana ja turvana, hoitavat 
ostokset ja käyvät asioilla sekä auttavat kodin aska-
reissa ruoanlaitosta pesemiseen. Lähimmäisapu tar-
joaa myös kodinhoitoa, siivoustyötä sekä apua pie-
niin kodin korjaustöihin. Myös virkistystoiminta 
ja harrastuksiin ohjaaminen on tärkeää. 

Asiakkaan Lähimmäisapu ry:ltä saama apu 
on maksullista. Hoivatyöstä maksu on arkisin  
9 € tunnilta kello 7.00–18.00 ja 10 € tunnilta kello 
18.00–7.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arki-
pyhäisin maksu on 10 € tunnilta koko päivän ajan. 
Siivouksesta maksu on 10 tai 14 € tunnilta siivouk-
sen laajuuden mukaan. Asiakas maksaa myös työn-
tekijän mahdolliset matkakulut. Maksun työntekijä 
saa suoraan asiakkaalta. Yhdistys on vakuuttanut 
kaikki työntekijänsä, asiakkaansa ja asiakkaiden 
omaisuuden. Yhdistys tekee yhteistyötä kunnan 
kotihoidon, seurakuntien sekä muiden vanhusjär-
jestöjen kanssa ikäihmisten olojen parantamiseksi.

 
http://www.potilasliitto.fi/lahimm.htm

SeniorPolis

SeniorPolis on osaamiskeskittymä, joka kehittää 
seniorien hyvinvointia ja elämäntapaan liittyviä 
toimintoja yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulu-
jen, tutkimuslaitosten sekä hallinnon, yritysten, 
yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Vahva seniorialan 
osaaminen on perustana laaja-alaiselle teknologia- 
ja tuotekehitykselle sekä liiketoiminnalle Kainuussa 
ja Pohjois-Suomessa. Seniorpolis-osaamiskeskitty-
mää johdetaan Ristijärveltä.

SeniorPolis käynnistyi ns. kattohankkeeksi 
vuonna 2004. SeniorPoliksen tavoitteena on hou-
kutella paluumuuttajia ja muita seniori-ikäisiä 
Kainuuseen, kehittää seniorielämiseen liittyvää 
toimintaympäristöä ja palveluja, luoda senioritee-
tin ympärille tutkimusta, kehitystä ja edistää seni-
oriliiketoimintaa sekä tuotteistaa seniorikonsepti ja 
tehdä siitä maakunnallinen vientituote. 

SeniorPolis perustuu ikääntymisen mukanaan 
tuomiin mahdollisuuksien monipuoliseen hyö-
dyntämiseen kunnan kehityksessä. SeniorPolis pai-
nottuu ikäihmisten toimintaympäristön kehittä-
miseen, ikäihmisten omatoimisuuden ja itsenäisen 
suoriutumisen edistämiseen, ikäihmisten erilaisten 
aktiviteettien tuottamiseen ja kehittämiseen, oma-
ehtoiseen  ja vuorovaikutteiseen toimintaan liitty-
vien lisäarvopalvelujen kehittämiseen sekä ikäihmi-
sille tarkoitetun teknologian käytettävyyden testaa-
miseen ja arviointiin. 

SeniorPolis ei ole invapalveluiden tuottaja tai 
kehittäjä, apuvälineiden innovaattori tai kehittäjä 
tai vanhusten peruspalvelujen tai -hoidon tarjo-
aja. Seniorpolis huomioi nämä tekijät toimin-
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nassaan osana ikäihmisten elämänkulkuprosessin 
järjestämistä.

Ristijärven kunta on monella sektorilla senio-
riasumisen edelläkävijä Suomessa. SeniorPolis on 
testannut maaseutumaisen asumisen toimivuutta. 
Ristijärvelle on rakennettu erityisesti senioreille 
suunniteltuja laadukkaita rivitalohuoneistoja ja 
paritaloja. Seniorpolis on ollut mukana laajoissa 
tulevaisuuden senioriasumista käsittelevissä tut-
kimuksissa. Ristijärvelle on kehitetty myös seni-
oriasumiseen liittyvä liiketoimintamalli. Seniori-
asumisen lähiympäristöön, liikkumisen turvalli-
suuteen ja sosiaalinen hyvinvointiin kiinnitetään 
huomiota. Ristijärven keskustan taajama-alueelle 
toteutetaan turvallinen ja esteetön liikkumisympä-
ristö. Asumisviihtyvyyteen vaikuttavat ympäristön 
kulkuväylät, reitit, arjen toimet kuten isännöinti, 
kuljetukset ja ruokahuolto hoidetaan senioreiden 
tarpeiden mukaisesti.

Seniorpolis uskoo elinikäisen oppimisen peri-
aatteisiin. Koulutus pohjaa omaan intoon oppia 
uutta, kehittää ja täydentää taitojaan. Koulutuk-
sella on sosiaalinen, terapeuttinen ja virkistävä 
tehtävä. Tavoitteena on seniorien kokemuksen ja 
taitojen hyödyntäminen. Senioreita kannustetaan 
toimimaan yhdessä erityisesti nuorten kanssa. Ikä-
erot käännetään oppimishyödyksi. Ristijärvellä 
toimii myös valtakunnallinen, ikäihmisille taide- 
ja kulttuuriopetusta tarjoava Taiteen ja kulttuurin 
senioriakatemia. Senioriakatemia on järjestänyt 
yleisöluentoja eri taiteen aloilta sekä ympäristötai-
teen kursseja, jossa seniorit ovat rakentaneet taide-
puiston Ristijärven keskustaan. Senioriakatemian 
toiminta on vakinaistettu Ristijärvelle Kajaanin 
yliopistokeskuksen toimesta. 

SeniorPolis rakentaa maailman laajuista ver-
kostoa, ja etsii kumppaneita myös ulkomailta. 
Tavoitteena on kumppanien löytäminen toimi-
vien, kannattavien ja laadukkaiden tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseksi senioreille. SeniorPolis 
on saanut valtakunnallista ja kansainvälistä tun-
nustusta. SeniorPolis on saavuttanut maailman-
laajuista näkyvyyttä, sillä huhtikuussa 2008 Seni-
orPolis esiteltiin OECD:n konferenssissa Kölnissä 
yhtenä hyvänä innovatiivisena ratkaisuna maaseu-
tualueiden ongelmiin. SeniorPolis esitellään myös 
OECD:n vuoden 2008 Suomen maaraportissa. 

 
http://www.seniorpolis.com

Toimivat Seniorit ry

Uusien palveluiden luominen ei aina edellytä 
ulkopuolista rahoitusta. Aktiiviset asukkaat kyke-
nevät itsekin luomaan monipuolista virikkeellistä 
toimintaa. Toimivat Seniorit ry:n toiminta on 
esimerkki onnistuneesta asukaslähtöisestä toimin-
nasta. Yhdistys on perustettu joulukuussa 2007 ja 
rekisteröity maaliskuussa 2008.

Yhdistyksen tavoitteina on ikääntyvien henki-
löiden yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäy-
tymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaa-
ehtoista pienryhmätoimintaa; yhteisöllisyyden 
ylläpitäminen tukemalla oma- ja vertaistoimintaa 
sekä sosiaalista verkostoitumista; yleisöluentojen, 
oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjes-
täminen; kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkai-
sutoiminnan järjestäminen; muiden kansallisten 
ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen 
erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa 
yhteistyössä toimiminen; tukea toiminnallaan jul-
kista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien 
senioreiden asioissa sekä toimintapisteiden perus-
taminen ja kehittäminen eri alueilla.

Yhdistyksen toiminnalla on neljä periaatetta:
1. periaate: ”Seniorit rakentavat itsenäisesti 

omaa elämäänsä ja se heijastuu arkielämän 
toimintaan kotona.” 

2. periaate: ”Seniorit kehittävät terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviä toimintoja hyödyn-
täen olemassa olevaa teknologiaa ja tarjolla 
olevia kunnan palveluja.” 

3. periaate:”Seniorit toimivat aktiivisesti 
yhteiskunnan vastuullisina jäseninä ja jaka-
vat omaa osaamistaan myös muille.”

4. periaate: ”Turvallisen elämän, asumisen 
ja ympäristön aikaansaamiseksi seniorit 
hankkivat tietoa eri palveluista ja pyrki-
vät tehostamaan turvallisuutta kotona ja 
lähiympäristössä.”  

Asunto-osakeyhtiö Säästökehä on Toimivat 
Seniorit ry:n ensimmäinen toimintapiste. Se sijait-
see Espoon Viherlaaksossa (Viherlaaksonranta 10) 
Lippajärveen rajautuvalla tontilla. Yhtiön kuusi 
erillistä rakennusta valmistuivat vuosina 1965–66. 
Asuinhuoneistoja on 90. Yhtiön yhteiskäytössä on 
kerhohuone, väestösuoja, askarteluhuone, urheilu-
välinevarastoja, tenniskenttä, hirsinen rantasauna 
ja hirsinen harrastustalo Pilvilinna. Tammikuussa 
2008 asukkaita taloyhtiössä oli 147 henkilöä. Työ-
ikäisiä aikuisia oli 46 % ja lapsia (alle 18-vuotiaita 
15 %. Senioreita oli 39 % (57 henkilöä). Säästö-
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kehän Toimivat Seniorit kunnostivat talkoovoimin 
kerhotilan, jonka monipuolinen toiminta käynnis-
tyi välittömästi. Kerhot syntyivät tehdyn kartoi-
tuksen ja esitettyjen toiveiden pohjalta. 

Toimivat Seniorit ry on mukana myös kansain-
välisessä toiminnassa, sillä yhdistystä kiinnostaa 
ikääntyvien henkilöiden tilanne ja asema eri maissa. 
Yhdistys toimii mentorina EU:n Leonardo da Vin-
cin Transfer of Innovation ohjelman INNOVET 
2007–2009 -hankkeessa. Yhdistys toimii yhteis-
työssä kuuden maan: Italian, Itävallan, Liettuan, 
Suomen, Unkarin ja Turkin kanssa. Syksyllä 2008 
yhdistys sai Itävallasta harjoittelijan, joka toimi As 
Oy Säästökehän toimintapisteessä. 

 
http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi/

Seulo

Seulo on useiden yritysten ja kuntatahojen yhtei-
nen kehityshanke. Hankkeen toteutuksesta vastaa-
vana konsulttina toimii Establish Finland. Hank-
keen tarkoituksena on toteuttaa uudenlainen kodin 
logistisena avustajana toimiva Seulo-palvelu. Huo-
limatta siitä, ettei Seulo ole nimenomaan ikäänty-
ville suunnattu hanke, esitellään sen sisältö tässä, 
koska sen tarjoamat palvelut edesauttavat ikäänty-
vien mahdollisuutta selviytyä jokapäiväisistä arjen 
toiminnoista.

Seulo-palvelun tavoitteena on uudenlainen 
toimiva ja taloudellinen kodin ostosten tilaus- ja 
toimituspalvelu. Palvelulla voi kodin ruokaostok-
set tilata kätevästi kaupasta suoraan kotiovelle tai 
muuhun asiakkaan toivomaan paikkaan. Seulo-
palveluun on tarkoitus liittää myös lisäpalveluita, 
kuten apteekki-, kirjasto- ja pesulapalvelut. Aptee-
kin tuotteet, kirjastokirjat ja puhdas pyykki voi-
daan tuoda kotiin samalla kertaa ruokaostosten 
kanssa. Tyhjien kuljetuslaatikoiden mukana voi 
kierrätykseen menevän pientavaran jättää palau-
tettavaksi. Suunnitteilla olevaa ovelta-ovelle kimp-
pataksipalvelua käyttäen esimerkiksi lapset voivat 
kulkea harrastuksiinsa ja vanhukset asioimaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi ja mah-
dollisimman asiakaskeskeinen palvelumalli Seulo, 
jota kuvastaa luonnehdinta kodin logistinen avus-
taja ja kaupan ja muiden palveluiden neutraali 
kumppani. Seulo-hankkeen tavoitteena on paran-
taa palvelujen saavutettavuutta ja toteutuksen tuot-
tavuutta yleensä, supistaa liikennetarvetta muun 
muassa ekologisista syistä (ilmastomuutos) sekä 

edistää paikallisten tuottajien pääsyä markkinoille 
(lähi- ja pientuottajat). Tavoitteisiinsa Seulo pyrkii 
edistämällä etäkaupan ja erityisesti verkkokaupan 
yleistymistä sekä edistämällä etäkauppaa ja verk-
kokauppaa palvelevan logistisen palvelun kehit-
tymistä.  Lisäksi keskeisellä sijalla on edistää kut-
suohjatun henkilöliikenteen eli ”kimppataksipalve-
luiden” yleistymistä. Harvaan asutulla maaseudulla 
sekä kaupunkien haja-asutusalueilla tarkoitus on 
yhdistää pienlähetysten toimitukset paikalliseen 
henkilöliikenteeseen.

Seulo-palvelun testivaihe käynnistyi Espoon 
lähiöissä marraskuussa 2007. Testikäyttöä on tar-
koitus laajentaa Vantaan alueelle ja seuraavaksi 
muualle pääkaupunkiseudulle. Maaseudulla Seulo-
palvelun testikäyttöä on suunniteltu käynnistettä-
väksi aluksi Keski-Pohjanmaalla.

 
http://www.seulo.fi/seulo/

Alueellinen Ikääntyvien palvelujen 
kehittämisyksikkö, Pippuria

Vuoden 2006 lopussa toimintansa aloittanut Poh-
jois-Pohjanmaan ikääntyvien palvelujen kehit-
tämisyksikkö, Pippuria, luo mallia ja rakenteita 
Pohjois-Suomen ikääntyvien palvelujen kehittä-
misyksikölle. Toiminnan tarkoituksena on kehittää  
ikääntyvien palveluja, siirtää palvelujen tarvetta 
myöhemmälle iälle sekä auttaa vastaamaan nykyi-
seen hoidon ja palvelujen tarpeeseen. 

Pippuria toimii alkuvaiheessa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteishankkeena. Myöhemmin 
yhteistyötä ja toimintaa pyritään laajentamaan 
muun muassa liikunnan, kulttuurin ja yritysten 
pariin. Toiminnan kohderyhmänä ovat ikääntyvät, 
vanhustyötä tekevät, vanhustyöhön kouluttautu-
vat sekä kaikki ikääntyvien asioista kiinnostuneet 
ihmiset. Pyrkimyksenä onkin saada kaikki ikään-
tyvien asialle.

Tarkoituksena on kehittää ikääntyvien palve-
luja, siirtää palvelujen tarvetta myöhemmälle iälle 
sekä auttaa vastaamaan nykyiseen hoidon ja palve-
lujen tarpeeseen. Tavoitteena on

1) ikääntyvien osallisuuden ja vaikutusmah-
dollisuuksien tukeminen

2) eri teemoihin keskittyvien keskustelufooru-
meiden luominen vanhustyön kehityksen 
seuraamiseksi ja tiedon levittämiseksi 
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3) verkostoitunut hyvinvointistrateginen työ 
tavoitteenaan Pohjois-Suomen ikääntyvien 
hyvinvointiohjelma

4) kehittämistoiminnan ja -hankkeiden ver-
kostoituminen tarkoituksenaan ikääntyvien 
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen 
mallien kehittäminen

5) hyvinvointiteknologian laaja-alaisen käyt-
töönoton mahdollistaminen sekä

6) koulutuksen, tutkimuksen ja konsultaation 
vuoropuhelun tukeminen.

Pippuria-kehittämisyksikkö on alueellinen, ver-
kostoitunut ja kuntien yhteinen. Mukana kunnista 
ovat

1) Koillismaalta Kuusamo, Posio, Taivalkoski 
ja Pudasjärvi

2) Raahen seudulta Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki 
ja Vihanti sekä

3) Oulun seudulta Oulu ja Oulunsalo.
Pippuriassa ovat mukana myös Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus Poske, (hallinnoi han-
ketta sisällöllisesti) sekä Oulun ja Lapin yliopistot, 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seu-
dun ammattiopisto sekä muita alueella toimivia 
oppilaitoksia ja alan järjestöjä. Uudet toimijat ovat 
tervetulleita mukaan verkostoon. Vuoden 2006 
lopulla käynnistynyt hanke kestää vuoden 2008 
loppuun saakka. Tavoitteena on vakinaistaa valtion 
osuutta saava, pysyvä kehittämisyksikkö, joka toi-
misi vuoden 2009 alusta Pohjois-Suomen ikäänty-
vien palvelujen kehittämisyksikkönä. 

 
http://www.pippuria.fi

3.3  Sähköisiä palveluratkaisuja

Erilaisten kotiin tulevien palvelujen tarjonta lisään-
tyy maassamme koko ajan. Tavallisen kuluttajan 
näkökulmasta ongelmia aiheutuu helposti luotetta-
van palveluntarjoajan löytämisessä. Ylipäänsä tieto 
omalla asuinalueella tarjolla olevista palveluista 
on tarpeen. Kuluttajan palvelujen käytön helpot-
tamiseksi erilaiset toimijat välittävät keskitetysti 
kotitalouspalveluja.   

Valtakunnallinen ELIAS.fi-nettitori

Elias.fi-nettitori kokoaa yhteen yksityiset ostopal-
velut, jotka tuodaan kotiin. Elias.fi on valtakunnal-
linen markkinointikanava, jonka kehittämisessä on 
mukana muun muassa Etelä-Suomen lääninhalli-

tus, Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, 
Opetushallitus, Omaiset ja Läheiset ry, Tekes, Työ-
tehoseura ry, Verohallitus, Veronmaksajain Keskus-
liitto sekä Espoo, Helsinki, Vantaa ja muita kuntia. 
Elias.fi-nettitorin ylläpitäjä on sosiaalinen yritys.

Elias.fi-nettitori kokoaa tietoa palveluista ja 
palveluntarjoajista (yritykset, järjestöt ym.). Net-
titorin kautta saa tietoja kotisiivous-, remontti-, 
kotipalvelu-, kotihoito-, kotiapu-, ikkunanpesu-, 
siivousapu-, lastenhoito-, pitopalvelu-, digi-tuki-, 
pihatyö-, mökkitalkkari-, kodinhoito- ym. palve-
lujen tarjoajista. Elias.fi ei välitä palveluja, vaan 
torilla kuluttaja saa suoraan palvelujen tarjoajan 
yhteystiedot. Kuluttaja ja palvelujen tarjoaja teke-
vät sopimuksen palveluista keskenään. 

Elias.fi-nettitorilla olevat palveluntarjoajatiedot 
avaavat tekijöiden ammatillisuutta ja luotettavuutta 
kuluttajan ostopäätöksen tueksi. Ennakonperintä-
rekisteriin kuuluminen tarkistetaan ja vastuuva-
kuutuksen tila sekä asiakkaan asioiden salassapito 
on esillä. Palveluiden tarjoajan on toimitettava 
kirjalliset todisteet Elias.fi-nettitorin ylläpitäjälle 
ja niiden perustalta hyväksytty ammattitaito tiivis-
tetään torilla */**/*** tähteen. Elias.fi-nettitori on 
”kolmas osapuoli”, joka vahvistaa palveluntarjo-
ajan tiedot. 

Elias.fi on monen palvelualan yhteisvaikutta-
mista. Elias teki ehdotuksen kotitalousvähennyk-
sen laajentamiseksi koskemaan myös vanhemmille 
ostettua työtä. Se tuli voimaan vuonna 2005. Loka-
kuussa 2005 ehdotettiin, että kotien atk- ja digi-
tuesta tulisi kotitalousvähennyskelpoista palvelua. 
Kotitalousvähennyksen käyttöala laajenee vuonna 
2009 tietotekniikkapalveluihin.

 
http://www.elias.fi

Monipalvelukeskus (Mopake)10 

Työtehoseura on käynnistänyt palvelukeskustoi-
minnan, joka perustuu kotiin palveluja tuottavien 
yritysten verkostomaiseen toimintaan. Monipalve-
lukeskus (Mopake) -hankkeessa kehitetään koti-
talouksille tarjottavien palvelujen markkinointi-
keskuskonsepti. Hanke perustuu palvelun tuotta-

10    Mopake  kuvataan  sähköisenä  palveluratkaisuna, 
vaikka  se  tarjoaakin  palveluitaan  puhelimitse.  Sen  toi-
mintaperiaate on samanlainen kuin muilla tässä kuvatuil-
la varsinaisilla sähköisillä palveluratkaisuilla.
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jien verkostomaiseen toimintaan ja reaaliaikaisiin 
yhteyksiin ja tuotteistettujen palvelujen toimitus-
järjestelmään. Palvelut on mahdollista verkottaa 
myös kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kanssa. Monipalvelukeskuksesta voi tilata kotiin 
muun muassa korjaus- ja remontointipalveluja eri 
muodoissaan, siivouspalveluja, kodinhoitoon liit-
tyviä palveluja, hierontapalveluja, entisöintipalve-
luja, ateriapalveluja, asiointiapua sekä vaatteiden 
korjauspalveluja. 

Monipalvelukeskus vastaa puhelimessa kulutta-
jan palvelutarpeeseen tarjoamalla sopivia vaihtoeh-
toja verkoston yrittäjien palveluista pilottialueena 
Itä-Helsinki, Hyvinkää, Hausjärvi ja Loppi. Hank-
keeseen osallistuvien yritysten määrä ja palvelu-
tarjonta kasvavat koko ajan. Monipalvelukeskus 
palvelee puhelimen välityksellä. Palvelujen asian-
tuntija on tavoitettavissa arkisin klo 8–18 nume-
rosta 0600 90039. Puhelun hinta on alkuvaiheessa  
0,10 €/min + paikallisverkkomaksu. 

Monipalvelukeskukseen soitettaessa sieltä kerro-
taan tarpeeseen sopivia (yrittäjien tarjoamia) vaih-
toehtoja. Vaihtoehtoja voi verrata ja valita niistä 
itselleen sopivan. Tiedot palveluista perustuvat yrit-
täjän ilmoittamiin tietoihin, joita on tuotteistettu 
yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Yrittäjä vastaa 
palvelun sisällöstä, hinnasta ja laskutuksesta. Asia-
kas vahvistaa kirjallisesti tilauksen yrittäjän kanssa 
ennen työn aloittamista paikan päällä. Monipalve-
lukeskus soittaa asiakkaalle palvelun saamisen jäl-
keen ja kysyy siitä palautetta. Tämä on tärkeä kehi-
tysvaihe oikeiden toimintatapojen löytämiseksi. 

Monipalvelukeskuksen hyödyksi yrityksille 
katsotaan, että se tekee mahdolliseksi palvelujen 
paremman markkinoinnin ja palvelun toimitta-
misen asiakkaalle ja palvelujen tuotteistamisen. 
Asiakkaat saavat yhdellä yhteydenotolla palvelut 
kotiin. Verkostossa olemalla yritys voi keskittyä 
osaamisen kehittämiseen ja laajentaa asiakaspiiriä. 
Osallistumalla verkostoon palvelukeskuksen kautta 
yritys saa lisää asiakkaita ja kannattavuutta ilman 
mainoskuluja. Verkosto antaa valmiuksia tarjota 
palveluja kunnalle. Se tuo luotettavuutta ja laatua 
siinä toimijoiden ja asiakkaiden välille. Kilpailut-
tamistilanteissa verkostoon kuuluva yritys saa etu-
lyöntiaseman palvelujen laadullisena osaajana.

Monipalvelukeskuksen hyödyksi kunnille kat-
sotaan yksityisten palvelujen helppo saatavuus, 
mikä säästää kunnan henkilöstöresursseja. Pal-
velujen tarjonta monipuolistuu. Verkosto pystyy 
kehittämään ja tarjoamaan erikoispalveluja, mikä 
karsii päällekkäisyyksiä. Kunnan elinkeinoelämä 

kehittyy. Palvelujen laatu saadaan pysymään tasai-
sena. Tuotteistaminen helpottaa palvelujen kilpai-
luttamista. Verkosto tekee mahdolliseksi pienet tai 
laajat palvelupaketit. Verkostosta on mahdollisuus 
ostaa palveluja edullisesti tai maksaa enemmän 
ammattitaidon mukaisesti. Palvelut toimitetaan 
nopeasti, mikä saa asiakkaat tyytyväisiksi.

 
http://www.tts.f i/ index.php?option=com_ 
content&task=view&id=217&Itemid=468

Kotitalouspalvelut.com

Kotitalouspalvelut.com on kotimainen kansa-
laisaloite paremman palvelu- yhteiskunnan puo-
lesta. Palvelu kehittyy jatkuvasti käyttäjien ja alan 
yhteistyötahojen kautta. Kotitalouspalvelut.com 
on tarkoitettu kotitalousvähennyksen piirissä ole-
vien kotitalouspalveluiden etsimiseen, kilpailutta-
miseen, hallintaan ja ilmoittamiseen. Maksuton 
palvelu kokoaa Suomen kotitalouspalvelualan eri 
osapuolet yhteen ja samalla helpottaa kotitalous-
palvelujen tarjonnan ja kysynnän kohtaamista. 
Palvelun keskeisenä pyrkimyksenä on auttaa koti-
talouksia löytämään ja hankkimaan kotitalouspal-
veluita. Kotitaloudet voivat palvelulla vertailla yri-
tyksiä niiden kotitalouksilta saamien suosituksien 
ja toisaalta työntekijöiden saamien koulutuksien 
perusteella. Kotitaloudet voivat myös itse ilmoittaa 
ilmaiseksi tarvitsemistaan palveluista.

Palvelu mahdollistaa Internet-sisällöntuotannon 
ja ”avoimen lähdekoodin” mukaisen kehittämi-
sen. Avoimen lähdekoodin kehittämisen ansiosta 
yhteistyötahot voivat laajentaa palvelun sisältöä ja 
toiminnallisuuksia haluamallaan tavalla. Myös tie-
don jakaminen noudattaa avoimuuden periaatetta. 
Esimerkiksi alan oppilaitokset voivat tuottaa pal-
veluun tietoa alalle aikovien päätöksen tueksi ja jo 
alalla olevien yrittäjien ja työntekijöiden työteon 
tueksi. Yritykset taas voivat luoda itselleen tunnet-
tuutta olemalla aktiivisia palvelun kehittämisessä. 
Kotitalouksien keskeinen palaute ja vuorovai-
kutuskanava yrityksiin on puolestaan aktiivinen 
keskustelufoorumi.

Palvelun visiona on minimoida paikkatiedolla 
matkustamiseen kuluva aika, täyttää palvelu-
ringeillä työntekijöiden päivät mahdollisimman 
täyteen sekä tarjota näillä tehostustoimenpi-
teillä kuluttajille monipuolisia ja kohtuuhintaisia 
kotitalouspalveluita.
 
http://www.kotitalouspalvelut.com//index.
php?option=com_frontpage&Itemid=1



�� ��

Klemmari

Klemmari on hyvinvointialan yritysten verkosto, 
jonka Internet-palvelusta kuluttajat voivat hakea 
luotettavia hyvinvointialan palveluntarjoajia. Ver-
kostossa on mukana noin 150 yritystä. Näiltä luo-
tettavilta tekijöiltä kotitaloudet ja yritykset voivat 
ostaa 700 erilaista palvelua kotisairaanhoidosta 
pienremonttiin ja lastenhoidosta päähierontaan, 
työhyvinvointipalveluita unohtamatta. Klem-
mari-yritykset ovat virallisesti rekisteröityneitä ja 
niillä on vastuuvakuutus. Yritykset ovat liittyneet 
Klemmari-verkostoon edistääkseen hyvinvoin-
tialan kehitystä. Verkoston jäsenet ovat sitoutuneet 
noudattamaan liike-elämän sääntöjä ja pelaamaan 
reilua peliä. 

Verkoston vetureina toimivat paikalliset kehit-
tämisyhtiöt, joiden tavoitteena on kasvattaa 
hyvinvointipalveluiden markkinoita. Klemmarin 
kehittämisestä ja markkinoinnista vastaa verkos-
ton vuonna 2005 käynnistänyt Jyväskylän seudun 
kehittämisyhtiö Jykes Oy. Klemmarin taustalla toi-
mivat kehittämisyhtiöt tarjoavat yrittäjille yhteisen 
markkinointikanavan lisäksi koulutusta ja tukea 
liiketoiminnan kehittämiseen. Klemmari tarjoaa 
yrittäjille myös mainion tilaisuuden verkostoitua ja 
löytää toisista hyvinvointialan yrittäjistä arvokkaita 
yhteistyökumppaneita. 

Klemmari-idea sai alkunsa vuonna 2005 tar-
peesta luoda hyvinvointialan asiakkaille ja palve-
luntarjoajille yhteinen kohtauspaikka internetissä. 

Klemmarin taustalta löytyy kaikilla seuduilla pai-
kallinen kehittämisyhtiö, joka toimii mentorina 
Klemmari-yrityksille.

 
http://www.klemmari.org/

3.4  Kerrostalokylän asumispalvelujen 
kehittäminen -hankkeen paikka 
uusien innovaatioiden kentässä

Ikääntyvät tarvitsevat monenlaisia palveluja ja niitä 
heille myös tarjotaan. Palveluiden tarve ja tarjonta 
eivät aina kuitenkaan kohtaa toivotulla tavalla. 
Yksi merkittävä syy tähän kohtaamattomuuteen 
on ikääntyvien puutteellinen tieto tarjolla olevista 
palveluista. 

Palveluista tiedottamiseen on kunnissa kehitelty 
erilaisia ratkaisuja. Yksinkertaisimmillaan kunnat 
pyrkivät vastaamaan tiedontarpeeseen erilaisilla 
ikäihmisten palveluoppailla. Oppaat on tarkoitettu 
paitsi ikääntyville henkilöille myös heidän omaisil-
leen. Palveluoppaisiin kootaan tietoja ikääntyvien 
sosiaali- ja terveyspalveluista sekä myös muista 
palveluista, jotka helpottavat ikääntyvän arkea. 
Ikääntyvien henkilöiden tietoisuutta tarjolla ole-
vista palveluista pyritään lisäämään myös lukuisilla 
seniori-infoilla11 sekä asumisneuvojilla12. 

. 

 

11   Seniori-infot ovat kuntien ja kaupunkien ylläpitämiä Internet-sivustoja, joiden tarkoituksena on ohjata ja neu-
voa  ikääntyviä  henkilöitä, heidän  omaisiaan  sekä  ammattihenkilöstöä  hakemaan  tietoa  ikääntyville  ajankohtaisista 
asioista. Seniori-infojen  sivuilla hajallaan olevat  tiedot pyritään kokoamaan yhteen paikkaan  siten,  että  sivuilta  saa 
ajantasaista tietoa kunnallisista, yksityisistä ja erilaisten järjestöjen ja yhdistysten tarjoamista palveluista. Virtuaalisesti 
toimivilla seniori-infoilla on usein myös palvelupisteitä, joissa asiakkaat saavat tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. 
Asiakkaat voivat vierailla palvelupisteissä paikan päällä tai ottaa muuten yhteyttä saadakseen tarvitsemaansa apua ja 
tietoja tarvitsemistaan palveluista

12   Eri puolille Suomea levinnyt asumisneuvojatoiminta sisältää piirteitä sosiaalisesta isännöinnistä, mutta on sisäl-
löltään laajempi kuin sosiaalisen isännöinnin asiakaspalvelumalli, jossa kiinteistöyhtiöiden toimenkuvaa on laajennettu 
siten,  että  ne  tarjoavat  tavanomaisten  palveluiden  lisäksi  asukkaille  pieniä  tilapäisiä  palveluja. Asumisneuvojan  työ 
lähtee liikkeelle kiinteistöyhtiön tarpeista huolehtia mahdollisimman hyvin yksittäisten asuntojen kunnosta ja asuin-
alueen  viihtyisyydestä.  (Hietikko  2004.) Asumisneuvojan  keskeisin  toiminto  on  tarjota  muun  muassa  ikääntyville 
asukkaille ohjausta ja neuvontaa ja aktivoida asukasta käyttämään heille tarkoitettuja palveluja. Asumisneuvoja tarjoaa 
tukea äkillisissä elämäntilanteissa ja pyrkii reagoimaan nopeasti. Asumisneuvojan työn osa-alueina ovat mm. asumisen 
opastus, tuki- ja seurantatyö, tarpeiden ja palveluiden kartoitus ja kohtaaminen, asukastoiminnan tukeminen ja uuden-
laisen, yhteisöllisemmän asumiskulttuurin luominen. (Iivanainen 2008.) Asumisneuvoja tuntee alueella toimivat viral-
liset ja epäviralliset palveluntarjoajat, mikä edesauttaa asukkaiden hakeutumista tarvittaessa näiden tahojen puoleen. 
Asumisneuvojan asukkaita lähellä oleva työ vaikuttaa positiivisesti palvelujen saavutettavuuteen, palvelujen tarjoajien 
yhteistoiminnan paranemiseen sekä asukkaiden aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden lisääntymiseen.
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Ikääntyville henkilöille voidaan tuskin koskaan 
jakaa liikaa tietoa tarjolla olevista palveluista. Myös 
Kerrostalokylähankkeen ytimenä on varsinaisen 
palvelujen saamisen lisäksi helpottaa ikääntyvien 
asukkaiden mahdollisuutta tiedon saamiseen tar-
vitsemistaan palveluista ja tältä osin edes auttaa 
heidän mahdollisuuksiaan asua omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään. Kerrostalokylähankkeen 
tavoitteena on ehkäistä ja hidastaa ikääntyvien 
henkilöiden hoitolaitoksiin joutumista.

Kuten monissa asiantuntijahaastatteluissa 
todettiin, palveluiden tarjoaminen yhden luukun 
tai tiskin kautta ei ole uusi ajatus. Palveluja tarjo-
taan näin jo monessa paikassa. Jo sovellettavaan 
ideaan tukeutuminen edellyttää hankkeelta jotain 
uutuusarvoa. Tässä tapauksessa Kerrostalokylä-
hankkeessa pyritään tuomaan esiin lähipalveluiden 
tarjoaminen (vrt. Jäppinen ja Kontio 2007). Tois-
tuvasti käytettäviä lähipalveluita tarjotaan asuk-
kaiden lähiympäristössä. Niiden piiriin on helppo 
hakeutua tai ne tuodaan asukkaiden kotiin.   

Ikääntyvien määrän lisääntyminen tulevaisuu-
dessa sekä hyvinvointivaltion uudelleen muotoutu-
minen asettaa monia haasteita ikääntyvien palve-
luiden tuottajille. Mikään organisaatio ei voi yksi-
nään ratkaista ongelmaa, joka syntyy lisääntyvästä 
palvelujen kysynnästä, vaan tarvitaan eri palvelujen 
tuottajien yhteistyötä. Vasta yhteistyö turvaa sen, 
että yksittäiset kansalaiset saavat mahdollisimman 
hyviä ja tehokkaita palveluja. 

Kerrostalokylä-hankkeella on hyvät mahdolli-
suudet yhteistyöhön muiden hankkeiden kanssa. 
Potentiaalisia yhteistyökumppaneita on monia, 
minkä ansiosta hankkeella on mahdollisuus moni-
puolisen yhteistyökumppaneiden tukiverkoston 
luomiseen. Yhteistyö vaikuttaa hankkeessa tehtäviin 
strategisiin ratkaisuihin. Käytännössä tämä tarkoit-
taa esimerkiksi päätöstä siitä, rakennetaanko hank-
keessa oma tiski palvelujen ohjaukseen, organisoin-
tiin ja koordinointiin vai hyödynnetäänkö tiskinä 
mahdollisesti jotain olemassa olevaa palvelua. 

Varsinaisessa hankkeessa ratkaistavaksi kysy-
mykseksi muodostuu muiden palveluinnovaatioi-
den kanssa toteutettavan yhteistyön laatu ja määrä. 
Ikääntymisen resurssikeskuksia kehitettäessä (Aalto 
2008) on opittu, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, 
vaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Yhteistyössä on uuden hankkeen toteuttamisessa 
tarvittavaa voimaa. Yhteistyö muiden hankkeiden 
kanssa luo mahdollisuuden ennen kaikkea muista 
pidemmälle edenneistä hankkeista oppimiseen. 

Muiden kokemuksista oppimisen keskeinen mer-
kitys kiteytyy tehtyjen virheiden ja epäonnistumis-
ten välttämiseen, mutta myös onnistumisten sovel-
tamiseen omaan toimintaan. 

Yhteistyö muiden hankkeiden ja toimijoiden 
kanssa vaikuttaa hankkeen toteuttamisessa tarvitta-
viin taloudellisiin resursseihin. Ikääntyvien määrän 
lisääntyminen tuo haasteita palvelujen tarjontaan 
käytettävien resurssien riittävyydelle. Palveluja tar-
vitsevien henkilöiden määrä lisääntyy koko ajan, 
mutta taloudelliset voimavarat eivät kasva samassa 
suhteessa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
auttaa yhdistämään ja tehokkaammin hyödyntä-
mään rajallisia taloudellisia resursseja. Yhteistyö 
saattaa olla myös edellytys rahoituksen saamiselle, 
sillä uudenlaisia innovatiivisia palveluideoita syn-
tyy koko ajan ja Kerrostalokylähanke joutuu kil-
pailemaan rahoituksesta muiden innovatiivisten 
palveluideoiden kanssa.  

Espoon kaupunkia voidaan kuvata myöntei-
sesti uusiin palveluinnovaatioihin suhtautuvaksi 
kaupungiksi. Kaupungissa on meneillään monia 
idearikkaita hankkeita, joilla ikääntyvien tarvit-
semia palveluita pyritään kehittämään ja paran-
tamaan laadullisesti. Espoon sosiaali- ja terveys-
toimessa ymmärretään uusien palveluinnovaatioi-
den merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjinä. 
Tältä osin Espoon kaupunki tarjoaa Kerrosta-
lokylähankkeelle hedelmällisen ja virikkeellisen 
toimintaympäristön.

Valtakunnallisessa palveluinnovaatiotoimin-
nassa merkittävänä tavoitteena on onnistuneiden 
innovaatioiden kaupallistaminen ja tulosten hyö-
dyntäminen pilottiprojektia laaja-alaisemmin. 
Lukuisissa Kerrostalokylähankkeen suunnittelupa-
lavereissa on keskusteltu idean monistettavuudesta 
ja tuotteistettavuudesta Itätuulenkujan taloyhtiöitä 
ja Espoota laajemmalle alueelle. 

4  ITÄTUULENKUJAN ASUKKAIDEN 
PALVELUTARPEET

Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7 taloyhtiöissä on kaikkiaan 
noin 240 asuntoa. Asunnot ovat pinta-alaltaan 33–
101 m2. Asukkaiden (noin 300 henkilöä) keski-ikä 
on noin 53 vuotta. Yli 65-vuotiaita asukkaista on 
noin 35 prosenttia (yli 100 henkilöä). Taloyhti-
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Kuva �.  Palveluiden käyttö sukupuolittain.
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öissä asuu noin kolmekymmentä yli 85-vuotiasta 
asukasta. (Lamberg 2009.)13

Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen 
-hankkeen esitutkimuksen toisena tavoitteena on 
selvittää, minkälaisia palvelutarpeita Itätuulenku-
jan taloyhtiöiden asukkailla on. Palvelutarpeiden 
selvittäminen on tarpeen varsinaisen hankkeen 
sisällön kehittämiseksi oikeanlaiseksi.

4.1  Kotitalouden ulkopuolisten 
palveluiden käyttö

Kotitalouksien käyttämät ulkopuoliset palvelut

Mihin palveluihin ja miten usein taloudessanne 
käytetään ulkopuolista apua -kysymykseen saatu-
jen vastausten perusteella Itätuulenkujan asukkaat 
käyttävät suhteellisen kapea-alaisesti kotitalouden 
ulkopuolisia palveluja (kuva 2, liite 2). Eniten 
kysyntää on ruoanlaitto- tai ateriapalveluille, joita 

vastaajista käyttää 41 prosenttia. Seuraavaksi eni-
ten käytetään siivouspalveluja, joita käyttää 32 pro-
senttia vastaajista. Tämän jälkeen suosituin palvelu 
on pyykinpesu tai muu tekstiilien huolto (25 %). 
Noin 20 prosenttia vastaajista käyttää erilaisia kul-
jetuspalveluja tilaisuuksiin ja asioimaan mennes-
sään. Kaksitoista prosenttia käyttää kotitalouden 
ulkopuolisia ostos- tai asiointipalveluja. Vähiten 
käytetään peseytymis-/saunapalveluja, kuten myös 
koti-/hoivapalveluja, joita kumpiakin vastaajista 
käyttää noin seitsemän prosenttia. Turvapuhelin/
turvapalveluille, kotisairaanhoidolle sekä  ”jokin 
muu”14 -palveluille käyttäjiä löytyy kullekin kuusi 
prosenttia vastaajista. Kaikkein vähiten käytetään 
ulkoiluapua, jota käyttää ainoastaan alle viisi pro-
senttia vastaajista. 

Mielenkiintoista vastauksissa on, että miehet 
käyttävät lähes kaikkia kysyttyjä palveluja enem-
män kuin naiset (kuva 3). Ainoastaan Turvapu-
helin/turvapalvelua, peseytymis-/saunapalvelua 
sekä jotain muita palveluja naiset käyttävät miehiä 

.

13   Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes eli 23 000 henkeä oli saavuttanut eläkeiän. Näistä ikääntyvistä hen-
kilöistä 40 prosenttia oli täyttänyt 75 vuotta. Yli 95 vuoden ikään oli vuoden alkuun mennessä tullut 112 espoolaista. Yli 
65-vuotiaista espoolaisista yli puolet (58 prosenttia) oli naisia. (Munter 2008.)

14   Jokin muu -palveluksi oli nimetty yövalvonta, talonmies, remonttimies, jalkojenhoitaja sekä parturi.



20 2�

enemmän. Syitä tähän saattaa olla useita. Mies-
puoliset vastaajat saattavat olla esimerkiksi huono-
kuntoisempia kuin naispuoliset kyselyyn vastaajat. 
Toisaalta miehille ulkopuolisen avun hankkimisen 
kynnys saattaa olla matalampi kuin naisille.

Yhden vastaajan kirjoittama kommentti kuvaa 
hyvin satunnaista palvelujen käyttöä.

”Esimerkkinä selkäleikkaus, jossa olin vuonna 
2007. Silloin käytin siivousapua yksityiseltä 
firmalta sekä ruoka-apua Länsituulen koti-
hoidosta. Tilasin myös kauppapalveluja kotiin 
tuotuna.” 

 
Kun tarkastellaan lähemmin kotitalouden ulko-
puolisten palveluiden käytön useutta (kuva 4), 
ilmoittaa lähes kolmannes kyselyyn vastaajista 
käyttävänsä ruoanlaitto- tai ateriapalvelua päivit-
täin. Yksi vastaaja kommentoi ateriapalvelujen 
käyttöä seuraavasti:

”Palvelutalossa on hyvät lounaat ja siellä on 
kiva käydä syömässä.  Ruokapalvelua voisi 
kokeilla myös viikonloppuisin.”

Viikoittain ja kuukausittain käytettävistä pal-
veluista eniten käytetään siivouspalveluja. Seu-
raavaksi useimmiten käytetään kuljetuksia tilai-

suuksiin/asioimaan sekä ostoksilla tai asioinnissa 
avustamista. Harvemmin käytettävistä palveluista 
eniten kysyntää on pyykinpesulle tai muulle teks-
tiilien huollolle. 

Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden 
tarjoajat

Ikääntyvän henkilön turvaverkon muodosta-
vat perhe ja läheiset ihmiset sekä muut toimijat, 
kuten kaupunki, yksityiset palvelujen tarjoajat, 
seurakunta ja yhdistykset. Merkittävä tekijä kotona 
asumisen tukemisessa on läheisten ja sukulaisten 
antama apu ja hoiva. 

Kuva 5 havainnollistaa hyvin sukulaisten ja tut-
tavien roolia ikääntyvien henkilöiden tarvitsemien 
palveluiden tuottajana. Sukulaiset ja tuttavat autta-
vat kaikissa kysytyissä palveluissa. Eniten he tarjo-
avat ulkoiluapua (57 %), kun taas vähäisimmäksi 
heidän roolinsa jää peseytymis-/saunapalveluissa 
(22 %). Kun sukulaisten ja tuttavien lisäksi huomi-
oidaan muiden yksityishenkilöiden rooli ikäänty-
vien henkilöiden auttajina, korostuu epävirallinen 
palvelujen tarjonta. 

Espoon kaupungin tarjoamista palveluista käy-
tetään eniten peseytymis-/saunapalvelua (67 %), 
kotisairaanhoitoa (57 %) ja koti-/hoivapalvelua 
(50 %). Yksityisiltä yrityksiltä hankitaan eniten 
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pyykinpesua tai muuta tekstiilien huoltoa ( 60 %), 
turvapuhelin/turvapalveluja ( 50 %) sekä siivousta 
(38 %). Vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamia palveluja 
Itätuulenkujan asukkaat käyttävät vähän, ainoas-
taan kodin puhtaanapitoon liittyvissä palveluissa.  

Paras tiedonhankintatapa kotitalouden 
ulkopuolisista palveluista

Kyselyssä selvitettiin, mikä on Itätuulenkujan 
asukkaiden mielestä paras tapa hankkia tietoa koti-
talouden ulkopuolisista palveluista. Kyselyyn vas-
taajien mielestä Internet on paras tapa saada tietoa 
kotitalouden ulkopuolelta hankittavista palveluista 
(kuva 6). Lähes yhtä hyvänä tiedonhankintata-
pana pidetään tuttavien ja sukulaisten kokemusten 
kysymistä. Sanoma-, paikallis- ja muita lehtiä sekä 
kotiin jaettavia esitteitä ja mainoksia käytetään 
jonkin verran tiedonhankintakanavina. Sen sijaan 
kunnan/seurakunnan työntekijöitä, palveluja tar-
joavia yrityksiä tai muita palvelujen tarjoajia tai 

puhelinluettelon keltaisia sivuja ei pidetty kovin-
kaan hyvinä tiedon lähteinä. 

Miespuolisille vastaajille (38 %) Internet on nais-
puolisia vastaajia (20 %) tärkeämpi tiedon lähde. 
Tuttavien ja sukulaisten kokemusten kysymisessä 
ei sukupuolten välillä ole merkittäviä eroja.  

4.2  Kotitalouden ulkopuolisten 
palveluiden käyttö muuttuneissa 
oloissa

Nykyistä palvelujen käyttöä koskevien tietojen 
lisäksi kyselyyn vastaajat haluttiin saada pohtimaan 
tulevaisuuden palvelujen käyttöään. Itätuulenku-
jan asukkailta haluttiin saada tietoa siitä, että jos 
olot jollain tavoin muuttuisivat, missä tilanteessa 
taloudet hankkisivat ulkopuolisia palveluja ja mitä 
palveluja tuolloin hankittaisiin. 

Joillekin vastaajille omien tulevaisuuden palve-
lutarpeiden pohtiminen oli vaikeaa. Osa kyselyyn 
vastaajista on vahvasti nykyhetkessä eläviä henki-

Kuva �.  Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden tarjoajat.
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löitä, jotka eivät oman näkemyksensä mukaan osaa 
kuvitella tulevaisuuden palvelujen tarvettaan. 

”En osaa sanoa tässä vaiheessa, kun vielä itse 
olen hyvässä kunnossa.” 

”Tällä hetkellä kunto on niin hyvä, ettei ulko-
puolista apua tarvita ollenkaan ja on vaikea 
kuvitella, miten olosuhteet muuttuisivat.”

”Ratkaisut on tehtävä elämäntilanteen 
mukaan, vaikea vastata etukäteen.”

”Kysymykseen vastaaminen oli vaikeaa, koska 
näitä asioita ei ole vielä tullut mietittyä 
ollenkaan.”

Kuten monissa vastauksissa todettiin, tule-
vaisuutta ei koskaan kukaan tiedä. Silti varsinkin 
ikääntyvillä henkilöillä on monenlaisia omaan sel-
viytymiseen tulevaisuudessa liityviä ajatuksia. 

Ulkopuolisten palvelujen käyttöä edesauttavana 
olosuhteiden muutoksena avoimissa vastauksissa 
mainitaan useimmiten vastaajan oman terveyden-
tilan heikentyminen ja liikkumisen muuttuminen 
vaivalloiseksi.

”Jos ja kun kunto huononee on pakko saada 
lisäapua.” 

”Jos ei itse pystyisi sairauden vuoksi.”

”Kun ei itse enää pysty eikä jaksa.”

”Jos liikkuminen tulisi vaivalloiseksi tai 
mahdottomaksi.”

”Siinä tilanteessa että tulisin liikuntakyvyttö-
mäksi tai muistisairaaksi.”

”Jos terveydentilanne muuttuu sellaiseksi, että 
ei itse pysty hoitamaan päivittäisiä toimia, 
silloin haluaisin käyttää erilaisia ulkopuolisia 
palveluja.”

Oma ja muiden perheenjäsenten terveys ja toi-
mintakyky määrittelevät ratkaisevasti kotitalouden 
arkea, hoivapalveluiden tarvetta sekä mahdolli-
suutta huolehtia kotitöistä. Toisena perusteluna 
ulkopuolisten palveluiden käyttötarpeiden lisään-
tymiselle tuodaan esiin lähiomaisen sairastuminen, 
kuoleminen tai muu auttamiselle muodostuva 
este. 

”Puolison kuollessa tai tullessa 
työkyvyttömäksi.”

”Jos molemmat puolisot olisivat 
toimintarajoitteisia.”

Kuva �.  Paras tapa hankkia tietoa kotitalouden ulkopuolisista palveluista. 
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”Avovaimo hoitaa kohdat 1, 2, 6, 9 ja 10. 
Nämä palvelut olisi hankittava ulkopuolisilta, 
ellei avovaimoa olisi.”

”Tytär ja hänen miehensä imuroivat ja pesevät 
ikkunat + hoitavat kuljetukset. Näitä palve-
luita tarvittaisiin olosuhteiden mahdollisesti 
muuttuessa.” 

”Asun yksin, mutta lapset auttavat ja huoleh-
tivat kaikesta.”

Muutamissa vastauksissa mainitaan taloudelli-
sen tilanteen parantuminen ulkopuolisten palve-
lujen käyttöä edesauttavana tekijänä. Taloudelli-
sen tilanteen paranemiseen vetoavat vastaajat ovat 
pääsääntöisesti vielä työelämässä mukana olevia 
henkilöitä. 

”Rikastuttuani voisin tilata siivousta.”

”Jos tulot kasvaisivat, hankkisimme siivous-
palveluja ja pyykinpesupalveluja.”

”Käyttäisin monenlaista palvelua ja ehkä tar-
vitsisinkin ikäihmisenä. Liian kallista  
muutaman sadan eläkeläiselle.”

Kuten aikaisemmin tuli esiin, on sukulaisten tai 
tuttavien rooli merkittävä ikääntyvien henkilöiden 
tarvitsemien palveluiden tarjonnassa ja jokapäiväi-
sistä arjen askareista selviytymisessä. Myös tässä 
olosuhteiden muuttumisen pohdinnassa korostuu 
omaisten tärkeä rooli.

”Olosuhteiden muuttuessa ensin kysyisin ja 
neuvottelisin kolmen lapseni kanssa.”  

”Apuun hälytetään lapsia.”

”3 lasta ja 4 lastenlasta asuvat lähellä. Olen 
alzheimertautinen höperö, saan heiltä apua 
melkein joka päivä.”

Olojen muuttuessa edellä mainituin tavoin 
haluttaisiin useimmiten käyttää erilaisia siivous-
palveluja. Seuraavaksi useimmiten avoimissa vasta-
uksissa mainitaan ateriapalvelut sekä ostoksilla ja 
asioinnissa avustaminen. 

Suuri osa vastaajista katsoo tarvitsevansa hyvin 
monipuolista apua voidakseen asua omassa kodis-
saan mahdollisimman pitkään. 

”Ikääntyessämme tulemme luultavasti tarvit-
semaan vähitellen jopa kaikkia kohdassa 2 
mainittuja palveluja.”

”Vakavan sairauden tai liikuntavammojen 
sattuessa kaikki edellä mainitut  voisivat tulla 
kysymykseen.”

”Jos en itse pystyisi, niin hankkisin: 1) Koti- 
ja hoivapalvelua, 2) Kotisairaanhoitoa, 3) 
Ostokset/asiointi, 4) Kuljetus, 5) Ulkoilu-
apu, 6) Ruoanlaitto, 7) Peseytymisapu, 8) 
Turvapuhelin.”

”Vanhuus/sairaus  → tilanteen mukaan kaik-
kia tarvittavia.” 

”Kaikki mahdollinen apu, jotta voin asua 
kotona.”

Kyselyyn vastaajilla on myös ennakkoluulotto-
mia ja määrätietoisia ajatuksia siitä, miten he halu-
aisivat itseään hoidettavan siinä tilanteessa, kun 
eivät enää kykene huolehtimaan asioista. 

”Siinä tilanteessa, että tulisin liikuntakyvyt-
tömäksi tai muistisairaaksi, palkkaisin kodin-
hoitajan, esim. maahanmuuttajan hoitamaan 
kotiani. Haluaisin että minua hoidettaisiin 
kotona kotisairaalassa ja kotisairaanhoitaja 
kävisi tarvittaessa antamassa lääkinnällisen 
hoidon. Kaupungin terveyskeskusten vuode-
osastoista olen kuullut niin lohduttomia kerto-
muksia, että sellaiseen en halua ikinä mennä  
hoitoon.” 

4.3  Suhtautuminen kotitalouden 
ulkopuolelta hankittaviin 
palveluihin

Suhtautumista kotitalouden ulkopuolisten palve-
luiden käyttöön selvitettiin Itätuulenkujan taloyh-
tiöiden asukkaille jaetussa kyselyssä asenneväittä-
millä. Asenneväittämät on ryhmitelty aihepiireit-
täin neljään ryhmään: palveluihin asennoituminen 
ja käyttöhalukkuus, kyvykkyys kotitöiden tekemi-
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seen, palvelujen käyttöön liittyvät ongelmat sekä 
näkemykset palvelujen käyttötavoista.  

Palveluihin asennoituminen ja käyttö-
halukkuus

Monissa kotitalouspalvelujen käyttöä koskevissa 
tutkimuksissa (ks. esim. Varjonen ym. 2007) 
tulevat esiin asenteet palveluiden käytön esteenä. 
Tämän kyselyn tuloksista kuitenkin ilmenee, että 
palveluiden käyttöön liittyvät asenteelliset esteet 
ovat vähenemässä (kuva 7). Valtaosa vastaajista 
panostaa mielellään terveytensä ja hyvinvointinsa 
ylläpitämiseen esimerkiksi ostamalla erilaisia pal-
veluja. Yli kolme neljäsosaa (77 %) vastaajista on 
väittämän kanssa täysin tai lähes samaa mieltä. 
Niin ikään selvä enemmistö vastaajista ( 78 %) on 
samaa mieltä Uskon jatkossa käyttäväni nykyistä 
enemmän ulkopuolisia palveluita arjen helpotta-
miseksi -väittämän kanssa. 

Myönteinen asennoituminen ja ulkopuolisten 
palveluiden käyttöhalut tulevat vahvasti esiin myös 
palveluiden ostamista koskevassa väittämässä. Jäl-
leen enemmän kuin kolme neljäsosaa (77 %) vas-
taajista katsoo palveluiden ostamisen tuntuvan 
luontevammalta kuin avun pyytämisen tuttavilta 
tai sukulaisilta. Miehille palveluiden ostaminen 
näyttää olevan luontevampaa kuin naisille. Mie-
histä 85 prosenttia on Palveluiden ostaminen tun-
tuu luontevammalta kuin avun pyytäminen tut-
tavilta tai sukulaisilta -väittämän kanssa täysin tai 
lähes samaa mieltä, kun naisista väittämän kanssa 
on samaa mieltä 75 prosenttia.

Runsas kolmannes (35 %) vastaajista katsoo pyy-
tävänsä mieluummin apua sukulaisilta tai tuttavilta 
kuin turvautuvansa maksullisiin palveluihin. Selvä 
enemmistö vastaajista (65 %) ei kuitenkaan suosi 
sukulaisia ja tuttavia ulkopuolisten palveluiden tar-
joajien kustannuksella.

Joillekin henkilöille vieraan ihmisen tulemi-
nen kotiin esimerkiksi siivoamaan voi olla vaikeaa. 
Kyselyyn vastaajista vajaa kolmannes (32 %) on En 
halua vierasta ihmistä kotiini tekemään kotitöitä 
-väittämän kanssa täysin tai lähes samaa mieltä. 
Naiset suhtautuvat miehiä kriittisemmin ulkopuo-

liseen kotitöiden tekijään. Naisista 33 prosenttia 
on täysin tai lähes samaa mieltä väittämän kanssa, 
kun miehistä samaa mieltä väittämän kanssa on 28 
prosenttia. 

Kyvykkyys kotitöiden tekemiseen 

Kyselyyn vastaajille kotitöiden tekeminen on toi-
mintakykyä ylläpitävää terapiaa (kuva 8). Aino-
astaan neljä prosenttia vastaajista ei koe kotitöitä 
terapeuttiseksi toiminnaksi. Mielenkiintoista vas-
tauksissa on, että miehet ja naiset ovat yhtä mieltä 
asiasta. Koska kotitöiden tekeminen koetaan omaa 
toimintakykyä ylläpitäväksi toiminnaksi, hanki-
taan ulkopuolisia palveluja vasta, kun ei itse pystytä 
tekemään kotitöitä fyysisten rajoitteiden tai sairau-
den vuoksi. Ainoastaan yksitoista prosenttia vastaa-
jista on valmis hankkimaan ulkopuolisia palveluja 
myös silloin, kun itse vielä pystyy huolehtimaan 
kotitöistä. Yksi kyselyyn vastaaja kommentoi avoi-
messa vastauksessaan kotitöiden terapeuttisuutta 
seuraavasti:

”Olen sitä mieltä, että kotityö on parasta tera-
piaa ja terveet vanhukset liian helposti heit-
täytyvät käyttämään palveluita ja siten huo-
nontavat omaa terveyttään. Hyötyliikunta, 
esim. siivous, on parasta liikuntaa.”

Vaikka kotitöiden tekemiseen suhtaudutaan 
myönteisesti, ei silti olla halukkaita auttamaan 
muita taloyhtiön asukkaita kotitöissä.15 Yli puolet 
vastaajista on täysin eri mieltä Voisin itse auttaa 
muita taloyhtiön asukkaita kotitöissä -väittämän 
kanssa. Kaiken kaikkiaan lähes kolme neljäsosaa 
(73 %) vastaajista on väittämän kanssa eri mieltä. 
Vaikka yleistä kiinnostusta muiden asukkaiden aut-
tamiseen ei löydy, kokee osa asukkaista auttamisen 
mielekkääksi toiminnaksi. Yksi kyselyyn vastannut 
henkilö toteaa palvelujen ostamiseen ja käyttämi-
seen liittyvässä kommentissaan, että ”jos en kävisi 
töissä, olisin valmis maksulliseenkin avustustyöhön 
naapureiden hyväksi.” Eräs toinen vastaaja kirjoit-
taa seuraavasti:

 

15   Myöskään Valkilan ym. (2008) tutkimuksen tulokset eivät antaneet viitteitä ikääntyvien vastavuoroisesta tois-
tensa auttamisen mahdollisuuksista. Pikemminkin ikääntyvät kaipasivat ammattitaitoisia palveluiden toteuttajia.
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”Omassa talossa/rapussa voisin auttaa kanssa-
asujia mm. roskisten ja lehtien poisviennissä. 
Ostoksia voisin myös toimittaa ja sairastapa-
uksissa minulle voi soittaa ja pyytää apua. 
Näkövammaisille voisin lukea. Ulkoiluapua 
voisin antaa hyvällä kelillä ja säällä.”  

Palvelujen käyttöön liittyvät ongelmat

Suurin osa  (60 %) vastaajista ei allekirjoita väitettä, 
että kotiin tulevien palvelujen hankkiminen ja käyt-
täminen olisi liian vaivalloista (ks. kuva 9). Palvelu-
jen käyttäminen edellyttää kuitenkin asiakasosaa-
mista ja kykyä hankkia palveluja, kuten seuraava 
kyselyyn kirjoitettu kommentti havainnollistaa:
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Kuva �.  Palveluihin asennoituminen ja käyttöhalukkuus.

Kuva �.  Kyvykkyys kotitöiden tekemiseen. 

64,9

65,8

14,1

31,2

22,8

12,7

3,9

8,9

21,1

0

2,5

52,1

0
%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

100
%

Kotitöiden tekeminen on toimintakykyä ylläpitävää
terapiaa.

Hankin ulkopuolisia palveluja vasta, kun en itse
pysty tekemään kotitöitä fyysisten rajoitteiden tai

sairauden vuoksi.

Voisin itse auttaa muita taloyhtiön asukkaita
kotitöissä.
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”Jos on tottunut asumaan yksin, eikä ole juuri-
kaan käyttänyt apua muuta kuin siivouksessa, 
on vaikea ajatella sellaista. Kun sairastuin 
viime syyskuussa, olisin tuskin osannut hakea 
apua, jollei minua nuorempi kälyni olisi jär-
jestänyt sitä.” 

Lähes kolme neljäsosaa (73 %) vastaajista käyt-
täisi vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamia edullisia pal-
veluja, jos niitä olisi paremmin tarjolla. Miehet 
suhtautuvat vapaaehtoisjärjestöjen palveluiden 
käyttöön naisia myönteisemmin. Niinkin paljon 
kuin 90 prosenttia miehistä on väittämän kanssa 
samaa mieltä, kun naisista samaa mieltä on 69 pro-
senttia. Tässä yhteydessä herää kysymys riittävästä 
tiedotuksesta sen sijaan, että ongelmana olisi pal-
velujen puute. Espoossa toimii monia vapaaehtois-
järjestöjä, jotka tarjoavat hyvin erilaisia palveluja. 
Saadun tuloksen perusteella vapaaehtoisjärjestöt 
voisivat panostaa enemmän tarjoamistaan palve-
luista tiedottamiseen.  

Viidesosalla vastaajista on ulkopuolisen avun 
käytöstä huonoja kokemuksia. Huonojen koke-
musten syntymisen ehkäiseminen olisi tärkeää sekä 
palvelujen käyttäjän että niiden tarjoajan näkökul-
masta. Palvelujen käyttäjän näkökulmasta huonot 
kokemukset ehkäisevät tehokkaasti uusien palvelu-
jen käyttöä, sillä taustalla vaikuttaa pelko palvelun 

epäonnistumisesta. Palvelujen tarjoajan näkökul-
masta asiakkaalle syntyneet huonot kokemukset ja 
niistä seuraava haluttomuus palveluiden käyttöön 
vaikuttavat kielteisesti liiketoimintaan. 

Niin ikään suurin osa ( 70 %) vastaajista on sitä 
mieltä, että luotettavista kotipalvelujen tarjoajista 
on vaikea löytää tietoja. Esimerkiksi kotiin tule-
vien siivouspalvelujen tarjontaa ei säädellä miten-
kään. Kuka hyvänsä voi ryhtyä tarjoamaan palve-
luja. Palvelujen tarjoajissa voi olla sekä siivousalan 
ammatillisen koulutuksen hankkineita henkilöitä 
että tavallisia kansalaisia, jotka ovat perustaneet 
siivouspalveluyrityksen. Luotettavien toimijoiden 
lisäksi palvelujen tarjoajiin mahtuu epärehellisiä 
yrittäjiä. Luotettavien palvelujen tarjoajien löytä-
minen perustuu pitkälti eri palvelujen tarjoajista 
muodostuviin kokemuksiin ja palvelujen käyttä-
jien keskinäiseen tiedonvälitykseen luotettavista 
toimijoista.

Myös kotitalouden ulkopuolelta hankittavien 
palvelujen kustannuksia kritisoidaan, sillä 69 pro-
senttia vastaajista on täysin tai lähes samaa mieltä 
siitä, että ulkopuolinen apu on liian kallista. Täl-
lainen palveluiden kalliiksi kokeminen muodostaa 
helposti esteen palveluiden käyttämiselle, vaikka 
palveluiden tarve olisi suurikin. Kyselyyn vastaajat 
kommentoivat palveluiden kustannuksia avoimissa 
kommenteissa seuraavasti: 
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Kotiin tulevien palvelujen hankkiminen ja
käyttäminen on liian vaivalloista.

Käyttäisin vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamia
edullisia palveluja, jos niitä olisi paremmin tarjolla.

Ulkopuolisen avun käytöstä on huonoja
kokemuksia.

Luotettavista kotipalvelujen tarjoajista on vaikea
löytää tietoja.

Ulkopuolinen apu on liian kallista.

Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Lähes eri mieltä Täysin eri mieltä

Kuva 9.  Palvelujen käyttöön liittyvät ongelmat.
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”Toivoisin kotona asuville kaikkinaista apua 
lisättäväksi, että kotona asuminen onnistuisi 
mahdollisimman pitkään. Mutta ei kallista 
hintaa sille. Se tulee esteeksi ja niin vanhus 
joutuu ennenaikaisesti kalliiseen hoitopaik-
kaan. Olisi edullisempaa huomioida tämä 
seikka jo ajoissa.”

”Toivoisin, että iäkkäämpiä henkilöitä huo-
mattais enemmän avun saannissa. Hänen ei 
tartte erikoisemmin sairastaa mitään, mutta 
voin kokemuksesta sanoa, että liikunta ja kai-
kenlaiset asiat heikkenee. Eläkkeet ovat pienet, 
niillä ei liioin apuja osteta.”

”Tällä hetkellä emme varsinaisesti tarvitse 
ulkopuolista apua, mutta voisimme kyttää 
esim. siivouspalvelua, jos sitä olisi helposti ja 
edullisesti saatavilla.”

Näkemykset palvelujen käyttötavoista

Kyselyn tulosten perusteella 70 prosenttia vastaa-
jista haluaa ostaa tarvitsemansa palvelut yrityksestä 
sen sijaan, että itse palkkaisi työntekijän palvelui-
den toteuttajaksi. Tulos viittaa siihen, että työnteki-
jän palkkaaminen koetaan hankalammaksi tavaksi 
tarvittavien palveluiden hankkimiseen kuin niiden 
ostaminen alan yrittäjältä.

Kyselyyn saadut vastaukset osoittavat, että 
kotiin tulevia palveluja haluttaisiin hankkia mah-
dollisimman vaivattomasti. Kotipalveluja pitäisi 
voida ostaa ”yhdeltä luukulta” -väittämän kanssa 
on samaa mieltä 84 prosenttia vastaajista (kuva 10). 
Yksi vastaaja kommentoi asiaa seuraavasti:

”Kun tulee aika, että tarvitsemme apua, toi-
von että tietoa palveluista saa keskitetysti 
yhdestä paikasta.”

Kyselyyn vastaajista 65 prosenttia on täysin 
tai lähes samaa mieltä Maksukykyisten ikäänty-
vien pitäisi käyttää yksityisiä palveluja -väittämän 
kanssa. Naisista 72 prosenttia on väittämän kanssa 
samaa mieltä, kun miehistä samaa mieltä olevia 
löytyy 50 prosenttia. Yksi vastaaja tosin kirjoittaa 
avoimessa loppukommentissaan, että ”maksuky-
kyisilläkin on oikeus kunnan palveluihin, joita sit-
ten voi täydentää yksityisillä palveluilla”.

Suurin osa vastaajista ( 82 %) katsoo, että kun-
nan velvollisuus on järjestää ikääntyvien tarvitse-
mat palvelut. Näkemyksen taustalla vaikuttanee 
vahvasti ajatus, että maksetuille verorahoille tulee 
saada vastinetta.

Vastaajista melko moni (46 %) on sitä mieltä, 
että taloyhtiön tulisi auttaa asukkaita kotipalvelu-
jen hankinnassa. Mielenkiintoista on, että 57 pro-
senttia miehistä katsoo taloyhtiön tehtäväksi asuk-
kaiden auttamisen kotipalvelujen hankinnassa. 
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Palkkaan mieluummin itse työntekijän kuin ostan
palvelun yrityksestä.

Kotipalveluja pitäisi voida ostaa "yhdeltä luukulta".

Maksukykyisten ikääntyvien pitäisi käyttää
yksityisiä palveluja.

Kunnan velvollisuus on järjestää ikääntyvien
tarvitsemat palvelut.

Taloyhtiön tulisi auttaa asukkaita kotipalvelujen
hankinnassa.
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Kuva �0.  Näkemykset palvelujen käyttötavoista.
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Naisista samaa mieltä on 42 prosenttia. Yksi vas-
taaja kommentoi taloyhtiön roolia seuraavasti:

”Taloyhtiössä voisi olla lista yrityksistä, joilta 
voisi ostaa palveluja esim. korjausapua, sähkö, 
siivous yms.”

4.4  Kerrostalokylän asumispalvelujen 
kehittäminen -hanke asukkaiden 
palvelutarpeiden tyydyttäjänä

Itätuulenkujan asukkaille tehty kysely tuotti tär-
keää tietoa Kerrostalokylähankkeen edelleen kehit-
telylle ja sisällön suunnittelulle. Kyselyn tulokset 
paljastavat hankkeen toteuttamisen näkökulmasta 
sekä myönteisiä että haasteellisia asioita. 

Kerrostalokylähankkeen toteuttamisen näkö-
kulmasta myönteisenä asiana nousee esiin, että 
palveluiden käyttöön asennoidutaan myönteisesti. 
Asukkaat ovat valmiita panostamaan terveytensä 
ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen erilaisia palveluja 
ostamalla. Tulevaisuudenuskoa uuden palvelumuo-
don kehittämiselle luo tieto siitä, että enemmistö 
vastaajista uskoo jatkossa käyttävänsä nykyistä 
enemmän ulkopuolisia palveluita arjen helpotta-
miseksi. Niinikään enemmistö vastaajista katsoo 
palveluiden ostamisen tuntuvan luontevammalta 
kuin avun pyytämisen tuttavilta tai sukulaisilta. 
Palveluiden käytön potentiaalin löytyminen erityi-
sesti ikääntyvistä talouksista mainitaan myös Larjo-
vuoren ja Ainasojan (2007) tutkimuksessa.  

Kotiin tulevien palveluiden hankinnassa ja saa-
tavuudessa on edelleen haasteita ja palvelut jäävät 
monelta kokonaan hankkimatta, vaikka tarpeita ja 
halukkuutta palveluiden käyttöön löytyisi. Kyse-
lyn tulokset tukevat tarvetta suunnitteilla olevalle 
”yhden tiskin” kaltaiselle toimijalle ja palvelujen 
välittäminen yhdeltä tiskiltä saa vastaajien vahvan 
kannatuksen. Palveluja yhdestä paikasta välittävällä 
toimijalla voidaan poistaa palvelujen hankkimi-
seen liittyviä esteitä muun muassa selkiinnyttä-
mällä julkisen sektorin palveluiden myöntämistä, 
helpottamalla ikääntyvien palveluiden käyttäjien 
tiedonsaantia ja neuvontaa16, kartoittamalla eri-

. 

laisia asiakastarpeita sekä tukemalla myös palvelu-
jen tarjoajien toiminnan kehittämistä paremmin 
asiakkaiden näkemykset huomioivaksi.  Palveluja 
yhdestä paikasta välittävän toimijan rooli asukkai-
den palvelutarpeiden kartoittajana saattaa selkiin-
nyttää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden tehtävänjakoa niin asiakkaiden kuin 
palvelujen tarjoajien keskuudessa. 

Kerrostalokylähankkeen ”tiskiin” sisältyy ajatus 
välitettävien palvelujen laadun seurannasta. Kyse-
lyn perusteella tällaiselle toiminnalle on kysyntää, 
sillä suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että luo-
tettavista kotipalvelujen tarjoajista on vaikea löytää 
tietoja. Tästä seuraa se, että epäilyt palvelujen tarjo-
ajan luotettavuudesta muodostavat helposti esteen 
palvelujen hankinnalle. Ikääntyville luotettavaksi 
koetun toimijan rooli palveluiden välittäjänä, tie-
don lähteenä sekä palveluiden laadun varmistajana 
madaltaisi palveluiden hankinnan kynnystä. Toi-
mivalla laadunvalvonnalla kyettäisiin myös ehkäi-
semään ulkopuolisen avun käytöstä mahdollisesti 
syntyviä huonoja kokemuksia. 

Palvelumarkkinoilla toimiminen edellyttää 
kuluttajalta asiakasosaamista. Kuluttajan on tun-
nistettava tarpeensa ja tiedettävä keinot niiden 
tyydyttämiseksi. Erityisesti lisääntyvä itsepalvelu 
kasvattaa kuluttajien oman osaamisen merkitystä, 
koska kuluttajat joutuvat entistä useammin huoleh-
timaan perinteisesti asiakaspalvelijalle kuuluneista 
tehtävistä. Teknologialla korvataan yhä enem-
män ihmisten työpanosta. Teknologiamyönteisen 
resurssinäkemyksen mukaan sillä voidaan edistää 
ikääntyvän väestön omatoimisuutta ja itsenäistä 
selviytymistä. Samaan aikaan väestön ikääntymi-
nen asettaa kuluttajilta vaadittavalle asiakasosaami-
selle uudenlaisia haasteita. Kuluttajien osaamiseen 
kohdistuvien vaatimusten tulee olla sopusoinnussa 
heidän fyysisten ja psyykkisten toimintaresurssi-
ensa kanssa. (Tuorila 2007.) 

Ikääntyvien palveluiden käyttöä rajoittaa tottu-
mattomuus kotiin tulevien palveluiden käytössä. 
Palveluiden hankinnan kynnys on korkealla ja sopi-
van palveluntuottajan valitseminen saatetaan kokea 
hankalaksi. Palvelumarkkinoilla toimivan kulutta-
jan asiakasosaamiseen kuuluu muun muassa tiedon 

16   Asiantuntijahaastatteluissa tuli vahvasti esiin palveluista tiedottaminen ja ikääntyvän henkilön tiedon saamisen 
helpottaminen. Ikääntyvät tarvitsevat tietoa palveluista, mutta nykyjärjestelmä on liian monimutkainen ja sekava. Tie-
don saaminen ja hankkiminen ei ole helppoa
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hankkiminen palveluista, palveluiden tilaaminen ja 
niiden sisällöstä yrittäjän kanssa sopiminen. Nämä 
voivat olla ikääntyvälle henkilölle täysin vieraita 
asioita, joskin ikääntyvistä henkilöistä löytyy myös 
kokeneita ja osaavia palveluiden ostajia. Kerrosta-
lokylähankkeen ”tiski” voi tarjota ratkaisun ongel-
miin, joita tämän päivän ikääntyvien henkilöiden 
kotiin tulevien palvelujen hankinnassa tarvittavassa 
asiakasosaamisessa ilmenee. Tiski voi toimia asiak-
kaan konsulttina, jolloin asiakkaan tärkeimmäksi 
rooliksi jää omien tarpeiden julkituominen.

Kuten Larjovuori ja Ainasoja (2007) toteavat, 
vaikuttavat mahdollisuudet saada apua omaisilta ja 
tuttavilta siihen, turvautuuko palveluja tarvitseva 
henkilö ulkopuolisiin palveluihin arjen haasteiden 
ratkaisemiseksi. Kyselyn perusteella sukulaisten 
ja tuttavien rooli ikääntyvien tarvitsemien palve-
luiden tarjonnassa on merkittävä. (Vrt. Varjonen 
ym. 2007.) Auttamisen ja huolehtimisen kääntö-
puolena saattaa usein olla omaisten uupuminen. 
Toimivat ja luotettavat mahdollisuudet ikääntyvän 
omaisen tarvitsemien palvelujen hankkimiseen 
eivät edesauta ainoastaan ikääntyvän henkilön asu-
mista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, 
vaan myös omaisten työmäärä vähenee. Kerrostalo-
kylähankkeen tiski muodostaa omaisten näkökul-
masta ”työkalun” ikääntyvästä omaisesta huolehti-
misessa. Toisaalta erityisesti kaukana ikääntyvästä 
henkilöstä asuville omaisille tiskin tuottamat palve-
lut voivat hyvin palvella arjen sujumista tukevana 
turvaverkostona.

Kerrostalokylähankkeen toteuttamiselle haas-
teelliseksi muodostuvat palvelun kustannukset. 
Kyselyyn vastaajat kritisoivat kotitalouden ulko-
puolelta hankittavien palvelujen kustannuksia ja 
pitävät ulkopuolista apua kalliina. Vastaavanlainen 

kotitalouspalvelujen kalliiksi kokeminen tulee esiin 
Varjosen ym. (2007) tutkimuksessa. Myös asian-
tuntijahaastatteluissa todettiin, että yksityisten 
palvelujen merkitystä ikääntyvien palvelutarpei-
den tyydyttäjinä liioitellaan mediassa. Ikääntyvien 
henkilöiden vähemmistöllä on varaa hankkia tar-
vitsemansa palvelut yksityiseltä sektorilta. Vaikka 
ikääntyvien henkilöiden taloudellinen tilanne ja 
maksukyky paranee vuosi vuodelta, ei kaikilla 
ikääntyvillä silti ole mahdollisuutta hankkia tarvit-
semiaan palveluja kaupallisilta toimijoilta. Vaarana 
on ikääntyvien henkilöiden jakaantuminen A- ja 
B-kansalaisiksi, ostovoimaisiin ja vähävaraisiin. 

Palveluista perittävien hintojen kritisoimisesta 
voidaan johtaa tulkinta, etteivät asukkaat välttä-
mättä ole halukkaita maksamaan palveluja välittä-
vän tiskin toiminnasta paljoakaan. Palvelujen välit-
tämistoiminnasta aiheutuvat kustannukset joudu-
taan pääasiallisesti kattamaan muilta toimintaan 
osallistuvilta tahoilta perittävillä maksuilla.

Haasteen muodostavat myös potentiaalisten 
palvelujen käyttäjien asenteet, sillä joillekin hen-
kilöille vieraan ihmisen tuleminen kotiin esimer-
kiksi siivoamaan voi olla vaikeaa. Koti mielletään 
helposti yksityisalueeksi, jonne ei haluta päästää 
ulkopuolisia henkilöitä. Kerrostalokylähankkeen 
haasteena onkin vahvistaa kotiin tulevien palve-
lujen hankkimisen myönteisiä mielikuvia. Kuten 
Larjovuori ja Ainasoja (2007) kirjoittavat, tällaisia 
myönteisiä merkityksiä ovat esimerkiksi mahdolli-
suus asua omassa kodissa pidempään sekä mahdol-
lisuus säästää voimia mielekkääseen harrastamiseen 
tai sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. 

Toisenlaisen haasteen hankkeelle muodostaa se, 
että varsinkin tämän päivän ikääntyvät henkilöt 
ovat itse tottuneet tekemään kotityöt, minkä lisäksi 
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Asukkaiden myönteinen asennoituminen
palveluiden käyttöön

Palvelusta asukkaalle kohdistuvat kustannukset

Palveluiden välittäminen yhdeltä tiskiltä Potentiaalisten palvelujen käyttäjien asenteet

Tiskiltä välitettävien palvelujen laadun seuranta Kotitöiden tekemisen näkeminen terapiaksi

Asukkaiden asiakasosaamisen edistäminen

Ikääntyvien asukkaiden omaisten huolenpidon
helpottuminen

Taulukko �.  Kerrostalokylähankkeeseen kohdistuvat mahdollisuudet ja haasteet.
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kotitöiden tekeminen nähdään toimintakykyä yllä-
pitäväksi terapiaksi. Tästä näkökulmasta tarkastel-
tuna kotitöiden tekemisestä ei helposti välttämättä 
haluta luopua, sillä se saatetaan tulkita väärällä 
tavalla omana toimintakyvyttömyytenä. Ulkopuo-
lisia palveluja ollaan valmiita hankkimaan vasta 
siinä vaiheessa, kun itse ei enää pystytä tekemään 
kotitöitä fyysisten rajoitteiden tai sairauden vuoksi. 
Valkilan ym. tutkimuksen (2008) mukaan ikäänty-
vät liittävät palveluiden käytön aloitukseen paljon 
subjektiivisia merkityksiä ja kokevat joutuvansa 
ikään kuin alentamaan itsensä palveluiden käyttä-
jiksi. Harppaus itsenäisestä toimijasta palveluiden 
käyttäjäksi koetaan suurena elämänmuutoksena.

Kuten Valkila ym. (2008) toteavat, on ikään-
tyville suunnattujen palveluiden sisällöt yleensä 
määritelty palveluiden tuottajien näkökulmasta.  
Kotona asuvien ikääntyvien palveluiden käyttöä 
eivät kuitenkaan viitoita yksin tarpeet. Palveluilla 
tuetaan ja virkistetään kotona asuvien elämää. 
Palveluiden käyttöön vaikuttavat myös ne henki-
lökohtaiset merkitykset, joita ikääntyvät liittävät 
omaan ikääntymiseensä ja heille suunnattuihin 
palveluihin. 

Uudenlaista palvelua suunniteltaessa potenti-
aalisten asiakkaiden näkemysten huomioiminen 
on ensiarvoisen tärkeää, sillä se luo lähtökohdat 
menestyksekkäälle toiminnalle. Myös asiantunti-
jahaastatteluissa huomioitiin asiakkaiden äänen 
kuuleminen ja ennen kaikkea kuunteleminen. Esi-
tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli välttää ylhääl-
täpäin ohjautuvuutta hankkeen suunnittelussa ja 
kysyä ikääntyviltä itseltään, minkälaisia palveluja 
he haluaisivat käyttää. Asukaskyselyn ansiosta ker-
rostalokylähanke voi sisällöllisesti kohdistua asuk-
kaiden itsensä toivomien ja tarvitsemien palvelui-
den välittämiseen.  

Kyselyn tulosten perusteella tulevaisuuden pal-
velujen tarvettaan pohtineet asukkaat haluaisivat 
saada niitä samoja palveluja, joita nytkin käyte-
tään. Yksittäisistä palveluista kysyntää on eniten 
kodin puhtaanapitopalveluille sekä ruoanlaitto- ja 
ateriapalveluille. Oman kunnon ja toimintakyvyn 
heikentyessä tarvetta koetaan hyvin monipuolisille 
palveluille. Asukkaiden kuvailemien tarpeiden ja 
toiveiden perusteella kerrostalokylähankkeen sisäl-
töön kohdistuvat ”odotukset” ovat maltilliset ja 
realistiset. 

5  LoPUKSI

Ikääntyvien palveluiden kehittämisessä tarvitaan 
uudenlaista ajattelua ja työtapoja. Voimakkaasti 
kasvavilla ikääntyvien palvelutarpeiden tyydyttä-
miseen tähtäävillä palvelumarkkinoilla on runsaasti 
tilaa uusille toimijoille. Julkisen sektorin resurssit 
eivät riitä nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tason säilyttämiseen tai kaikkien ikääntyvien tar-
vitsemien palvelujen tarjoaminen ei kuulu niille. 
Tarvitaan yksityisiä palvelujen tarjoajia turvaa-
maan ikääntyvien henkilöiden kasvavaa palvelujen 
kysyntää. Näiden lisäksi asiantuntijahaastattelujen 
perusteella kolmannen sektorin rooli tulee koros-
tumaan tulevaisuudessa. 

Kuten Aalto (2008) toteaa, muuttuu sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimintaympäristö nopeasti. 
Teknologian nopea kehittyminen, ikääntyvän väes-
tön palvelutarpeiden muuttuminen ja palveluihin 
liittyvät odotukset sekä asiakkaiden suurempi tie-
toisuus oikeuksistaan ovat tekijöitä, jotka ikäänty-
vien palveluiden järjestämisessä tulee huomioida. 
Kerrostalokylähankkeella pyritään vastaamaan 
nimenomaan tämän päivän ja tulevaisuuden ikään-
tyvien palvelutarpeista nouseviin haasteisiin. Ker-
rostalokylähanke voidaan nähdä paitsi kehittämis-
hankkeena myös valmentautumisena muutosten 
hyödyntämiseen. 

Uuden onnistuneen palveluinnovaation kehit-
täminen on haasteellista. Hyvä idea ei riitä, vaan 
myös toteutukselta odotetaan innovatiivisuutta ja 
monistettavuutta erityisesti, jos kehitystoiminnan 
rahoittajana on esimerkiksi Tekes. Yhteistyön mer-
kitys korostuu tänä päivänä entistä useammalla elä-
mänalueella. Uusien palveluinnovaatioiden toteu-
tuksessa toimiva ja onnistunut yhteistyö korostuu 
erityisesti. Alkuperäisen idean keksijän on kyettävä 
myymään ideansa potentiaalisille yhteistyötahoille 
ja vakuuttamaan ne sen toimivuudesta. Erityisen 
tärkeää on palvelujen rahoittajatahon vakuutta-
minen silloin, kun idean keksijällä itsellään ei ole 
resursseja palvelujen käynnistämiseen. Muiden 
tahojen vakuuttaminen idean ainutlaatuisuudesta 
saattaa edellyttää joskus erityisiä ponnisteluja, sillä 
ulkopuoliset tahot eivät suhtaudu ideaan yhtä into-
himoisesti kuin sen keksijä. 

Yhteistyötahojen vakuuttaminen lähtee liik-
keelle niinkin yksinkertaisista tekijöistä kuin 
hankkeen nimestä. Kerrostalokylästä puhuttaessa 
pyritään tuomaan esiin vanhanajan myönteinen 
kyläyhteisöihin liittyvä yhteisöllisyys, jota hank-
keella pyritään tuomaan uudenlaiseen kerrostalo-
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ympäristöön.17 18Asumispalveluilla tarkoitetaan 
laaja-alaisesti sellaisia palveluja, jotka edesautta-
vat jokapäiväisistä arjen toiminnoista selviämistä 
omassa kodissa asuttaessa. Monissa asiantunti-
jahaastatteluissa nousi esiin hankkeen nimeen 
liittyvä hämmennys ja epäselvyys. Nimen tulisi 
kuvata mahdollisimman yksiselitteisesti toimin-
nan sisältö. Liika luovuus nimen keksimisessä 
aiheuttaa helposti epäselvyyksiä ja pahimmillaan 
väärinymmärryksiä.19  

Uudet palveluinnovaatiot ovat aina ihmisten 
keksimiä. Pelkät organisaatiot, hankkeet ja projek-
tit eivät luo kehitystä. Toimivassa ja eheässä palve-
lujärjestelmässä korostuu organisaatiokeskeisyyden 
sijaan asiakaslähtöisyys ja moniammatillisuus. 

Ikääntyvien näkökulmasta kotiin tulevien pal-
veluiden saatavuuden parantamisen lisäksi kotona 
asumista tukevien palveluiden kehittämisen haas-
teena on palveluiden sisällön kehittäminen vas-
taamaan nykyistä enemmän ikääntyvien omia 
tarpeentulkintoja (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2008a). Myös Kerrostalokylähankkeen suunnitte-
lupalavereissa on monesti keskusteltu asiakkaiden 
äänen kuulemisen tärkeydestä. Kaikki toiminta 
lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Asiakasläh-
töisessä organisaatiossa toimintaa kehitetään alusta 
lähtien asiakkaiden tarpeiden pohjalta sekä toimin-
nan käynnistyttyä asiakkailta saatavien palautteiden 

  
 

perusteella. Asiakaslähtöisyys merkitsee asukkaiden 
tarpeiden tunnistamista ja asukkaille toimivien, 
kohtuuhintaisten sekä kestävien ratkaisujen löytä-
mistä, kehittämistä ja tarjoamista. Organisaatiokes-
keisyyden sijaan toiminnan punaisena lankana on 
asiakaskeskeisyys.  

Ikääntyvien henkilöiden ns. hiljaisen tiedon 
huomioiminen on merkittävä osa asiakaslähtöi-
syyttä. Hiljaisen tiedon huomioiminen kerros-
talokylähankkeen kehittelyssä mainittiin myös 
asiantuntijahaastatteluissa. Ikääntyvillä palvelujen 
käyttäjillä, kuten tässä tapauksessa Itätuulenku-
jan asukkailla, on varmasti arvokkaita arkipäivän 
oivalluksia, jotka tulisi hyödyntää Kerrostalokylä-
hankkeessa. Asiakaslähtöisen uuden palvelun käyt-
töönotto ja kehittäminen edellyttää, että palvelun 
käyttäjät ovat mukana konkreettisina toimijoina 
koko ketjussa. Palvelun kehittämiseen saadaan uusi 
toimintamalli, kun käyttäjien hallussa oleva hiljai-
nen tieto yhdistetään muuhun projektin käytössä 
olevaan osaamiseen. 

Valitettava käytännön tosiasia on, että ikään-
tyvien huomioiminen ja täysivaltainen osallisuus 
heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä 
jää usein nimelliselle tasolle. Palvelujen käyttäjien 
huomioimisesta puhutaan asiakirjoissa, mutta käy-
tännön kehitystyössä ja toiminnan toteutuksessa 
he jäävät muiden asiantuntijoiden jalkoihin. Ker-

17   Yhteisöllinen huolenpito ikääntyvistä henkilöistä nousi esiin myös asiantuntijahaastatteluissa. Perheenjäsenten, 
muiden  sukulaisten  ja  ystävien  roolin  ikääntyvien auttamisessa uskotaan korostuvan  tulevaisuudessa. Uudenlainen 
suhtautuminen ikääntymiseen ja ikääntyviin johtaa siihen, että ikääntyvät halutaan oikeasti pitää yhteisön jokapäiväi-
sessä elämässä mukana sen sijaan, että heidät siirrettäisiin laitoksiin hoitoon pois nuorempien kansalaisten silmistä. 
 
18    Yhteisöllisyydelle  näyttää  olevan  laajemminkin  kysyntää.  Koistisen  ja  Tuorilan  hyvään  elinympäris-
töön  paneutuvassa  tutkimuksessa  (2008)  tulee  esiin  selkeä  yhteisöllisyyden  kaipuu.  Mahdollisuus  elää  omaa 
ainutlaatuista  elämäänsä  osana  suurempaa  itselle  tärkeää  yhteisöä.  Yhteisöllisyydestä  tekee  tärkeän  erityises-
ti  se,  että  se  luo  turvallisuutta  ja  yhteenkuuluvuutta,  yhteistä  välittämistä  niin  toisista  ihmisistä  kuin  ympäris-
töstä. Tuntemus  ja  tieto  siitä,  että  joku ”huolehtii  ja katsoo perään” oli  sitten kyseessä  lapsi  tai  ikääntynyt henkilö, 
on  osa  hyvää  elinympäristöä.  Huonoksi  koetussa  elinympäristössä  yhteisöllisyyttä  ei  ole,  mikä  vaikuttaa  ihmis-
ten  elämänlaatuun.  Kaikkinainen  välinpitämättömyys  korvaa  ja  peittää  yhteisöllisyyden.  Yhteisöllisyyden  puu-
te  johtaa  helposti  kielteisiin  lieveilmiöihin  siten,  että  erilaiset  epäluulot  ja  pelot  saavat  jalansijan.  Lisäksi  yhtei-
söllisyyden  puute  lisää  turvattomuuden  tunnetta  ja  pelkoa,  ettei  saada  kanssaihmisiltä  apua  sitä  tarvittaessa.    
  
19   Kerrostalokylä on uusi  ja vähän käytetty termi. Internetin hakuohjelmilla  löytyy ainoastaan muutamia täysin 
muihin asioihin liittyviä viittauksia, joissa tämä termi esiintyy. Jos Google-hakuohjelmaan kirjoittaa hakusanaksi ker-
rostalokylä-termin,  kysyy  hakuohjelma ”tarkoititko:  kerrostalokyttääjät”. Tältä  osin  kerrostalokylä  yhdistetään  mai-
neikkaaseen  humoristiseen  Kerrostalokyttääjät-sivustoon,  mitä  ei  kuitenkaan  voida  pitää  kerrostalokylähankkeen 
kannalta myönteisenä tekijänä.
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rostalokylähankkeella on hyvä mahdollisuus toi-
mia myönteisenä esimerkkinä aidosta ikääntyvät 
huomioivasta palvelujen kehittämistoiminnasta.

Moniammatillisuus taas auttaa ymmärtämään 
asiakkaiden tarpeita paremmin. Hankkeen suun-
nittelupalavereissa moniammatillisuus on jäänyt 
vähäisemmälle huomiolle, mutta sitä ei missään 
tapauksessa saa jättää huomiotta. Ikääntymisen 
resurssikeskusten kehitystyössä (Aalto 2008) on 
huomattu moniammatillisuuden näkyvän parem-
pana laatuna, monipuolisina toimintamuotoina ja 
fiksuna työyhteisönä. Erilaisista maailmoista tulevat 
työntekijät lisäävät työyhteisön moniarvoisuutta. 

Moniammatillisuus on hyvä ymmärtää myös 
kerrostalokylähankkeen suunnitteluryhmän 
ammatillisen osaamisen laajentamisena. Vahvasti 
asumiseen painottuva osaaminen ei riitä, vaan tar-
vitaan nimenomaan ikääntyvien palvelutarpeiden 
ja palvelujärjestelmien syvällisempää asiantun-
temusta. Suunnitteluryhmän asiantuntemuksen 
syventäminen tuo myös tarvittavaa jämäkkyyttä 
hankkeen suunnitteluun ja edesauttaa toiminnan 
käynnistymistä. 

Ikääntyvien tuettu ja mielekäs kotona asuminen 
on tavoite, jota yhteiskunnassamme pyritään laaja-
alaisesti tukemaan ja kehittämään. Espoon kau-
pungin eri toimialojen yhteisissä ikääntymispoliit-
tisissa linjauksissa todetaan, että kotona asuminen 
on ensisijaista ja se on turvattu riittävillä palveluilla 
(Täyttä elämää ikääntyneenä 2008). Kerrostalo-
kylähankkeen työ on linjassa näiden tavoitteiden 
kanssa. 

Espoon ikääntymispoliittisessa ohjelmassa 
(Täyttä elämää ikääntyneenä 2008) todetaan 
Espoon kaupungin strategisten palvelujen järjestä-
misen linjausten painottavan kaupungin roolia pal-
velujen tuottajana ja järjestäjänä. Palvelujen lisään-
tyvän kysynnän tyydyttämiseksi ratkaisumalleiksi 
nähdään oman palvelutoiminnan kehittäminen, 
yhteistyön lisääminen muiden seudun kuntien 
kanssa sekä ostopalvelujen hankinta kolmannen 
sektorin toimijoilta ja yksityisiltä yrittäjiltä. Ensi-
sijaiseksi ratkaisumalliksi lisääntyvän palvelujen 
kysynnän tyydyttämiseen nähdään muut kuin 
kunnallisen tuotannon lisääminen silloin, kun ne 
ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia.  

Kerrostalokylähankkeelle tämä avaa mahdolli-
suuksia. Hankkeen toteuttamisessa onnistuminen 

pitkittää ikääntyvien kotona asumista. Tällöin kau-
punki säästää, kun kuntalaiset voivat asua kodis-
saan, jonne heille voidaan tarjota palveluja. Tältä 
osin Kerrostalokylähanke tukee myös Espoon 
kaupungin Elä ja asu -seniorikeskuksille asetettuja 
tavoitteita.

Hyväkin hanke tarvitsee vakuuttavat peruste-
lut. Kun kaupungille lähdetään tarjoamaan uusia 
palvelumuotoja, tulee perustelujen olla erityisen 
hyvät. Kaupunki tietää, mitä laitostuva ikääntyvä 
henkilö maksaa, mutta se ei voi tietää, miten uusi 
laitostumista ennaltaehkäisevä palvelu säästää kus-
tannuksia. Siksi on tärkeää kuvata ja mallintaa pal-
velu ”talouskielelle”. Palvelumuotojen tulee olla 
mitattavia ja vahvaan näyttöön perustuvia. 

Varsinkin taantuma-aikana taloudellisten 
perustelujen merkitys kasvaa. Espoon kaupungin 
taloudellisen tilanteen arvellaan olevan ennakoitu-
akin synkempi. Palveluja joudutaan heikentämään 
henkilöstön joutuessa koville. Tällaisessa tilanteessa 
rahoituksen anominen kaupungilta on vähintään-
kin haasteellista. 

Tässä esitutkimuksessa on selvitetty, mikä on 
hankkeen paikka ikääntyvien kasvavaan palvelu-
tarpeeseen vastaavien palveluinnovaatioiden ken-
tässä sekä mikä on hankkeen rooli Itätuulenkujan 
asukkaiden palvelutarpeiden tyydyttäjänä. Esi-
tutkimus nostaa esiin hankkeeseen sisältyviä vah-
vuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
Tekstissä edellä esille tulleiden seikkojen perus-
teella Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittämi-
nen -hankkeesta voidaan tehdä kuvan 11 kaltainen 
swot-analyysi:

Kuten Kohteesta Toimijaksi – teknologiaa 
ikäihmisten ehdoilla -kehittämishankkeen loppu-
raportissa (Örn 2007) todetaan, projekti on oppi-
misprosessi myös toteuttajille. Projektityön myötä 
syntyy uutta ymmärrystä ja asiantuntemusta, josta 
on hyötyä uusia kehittämistoimia suunniteltaessa 
ja toteutettaessa. Kerrostalokylän asumispalvelujen 
kehittäminen -hankkeen suunnittelutyö on par-
haillaan käynnissä ja tämän esitutkimuksen tulok-
set toivottavasti edesauttavat hankkeen kehittelyä 
tulokselliseen suuntaan. Ainekset uuden toimivan 
palvelumallin kehittämiseen odottavat käyttöön 
ottoaan.
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Vahvuudet

• Hankeidean asukaslähtöisyys
• Tiedon ja palveluiden välittäminen

keskitetysti ”yhdeltä tiskiltä”
• Asukkaiden myönteinen asennoituminen

palveluiden käyttöön

Heikkoudet

• Toteutuksen riippuvuus ulkopuolisesta
rahoituksesta

• Ikääntyvien palvelutarpeiden ja
palvelujärjestelmien syvällisemmän
asiantuntemuksen puuttuminen
suunnitteluryhmästä

• Asukkaat näkevät kotitöiden tekemisen
toimintakykyä ylläpitäväksi terapiaksi

Mahdollisuudet

• Uuden tuotteistettavan palvelumallin
syntyminen

• Espoon kaupungin säästömahdollisuudet
ikääntyvien tarvitsemien palveluiden
tarjonnassa

Uhat

• Taloudellinen taantuma vaikeuttaa
rahoituksen saamista

• Hankesuunnittelun hitauden seurauksena
muu taho ehtii tuotteistaa vastaavan
palvelun

Kuva ��.  Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen -hankkeen swot-analyysi.



�� ��

LÄHTEET

 

Aalto S (2008) Resurssikeskukset vastaavat van-
hustyön haasteisiin. Teoksessa: Ikääntymisen 
resurssikeskusopas. Kehittyvät vanhuspal-
velut julkaisuja 2/2008. Toim. S Aalto ja S 
Marjakangas. Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto ry. Helsinki.

Allahwerdi H, Liikanen P (2008) Oma taloyhtiö 
senioreiden toimintakeskuksena. Toimivat 
Seniorit ry:n julkaisuja 1/2008. Espoo.

Asunto-osakeyhtiölaki (809/1991).
Culminatum (2008) Tapiolan ”Rollaattorilla 

Stockalle” -hanke. Muistio. 5.9.2008
Hietikko M (2004) Asumisneuvojalla säästöjä. 

Kontulan Kiinteistöt Oy:n asumisneuvo-
japrojektin arviointi 1999–2002 arviointi. 
Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimus-
katsauksia 2/2004. Helsinki.

Iivanainen E (2008) Asumisneuvoja. http://www.
kaupunginosat.net/maunula/ 
asuminen/asyh/may_asumisneuvoja.htm  
4.11.2008.

Jäppinen T, Kontio A-M (toim.)(2007) Uudis-
tuvat lähipalvelut. Kuntalaisen paras. Kun-
taliitto. Helsinki. http://hosted.kuntaliitto.
fi/intra/julkaisut/pdf/p070314102509N.pdf 
18.3.2009.

Kangas S-L, Kuitunen K (2008) ”Bostonin malli” 
Tutustuminen Beacon Hill Villageen Bosto-
nissa, 4.–12.3.2008. Esitys Tapiola-kokouk-
sessa 16.5.2008.

Koistinen K, Tuorila H (2008) Millainen olisi 
hyvä elinympäristö? – Asukkaiden näkemyk-
siä elinympäristöstä, asumisesta ja palveluista 
eri elämänvaiheissa. Kuluttajatutkimuskes-
kus. Julkaisuja 9/2008. Helsinki.

Lamberg R (2009) Kerrostalokylän asumispal-
velujen kehittäminen -hankkeen tiedotus-
tilaisuus 29.1.2009. Espoon kaupungin 
palvelukeskus. 

Larjovuori R-L, Ainasoja M (2007) Kodin palve-
lut apuna arjessa. Tampereen seudun väestön 
palveluiden käyttö ja tarpeet. Tampereen 
yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimus- ja 
koulutuskeskus Synergos. Tampere.

Mokka R, Neuvonen A (2006) Yksilön ääni. 
Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla. Sitran 
raportteja 69. Helsinki.

Munter A (2008) Piirteitä espoolaisista senio-
reista. Tietoisku 1/2008. Keskushallinnon 
Kehittämis- ja tutkimusryhmä. Espoo. 

Oikeusministeriö (2009) Luonnon Hallituksen 
esitykseksi Eduskunnalle uudeksi asunto-
osakeyhtiölainsäädännöksi 28.1.2009 http://
www.om.fi/Etusivu/Vireilla/Saadoshankkeet/
Yhtiooikeus/1145624754585 17.3.2009.

Peltonen P (2008) Innovaatiot palvelutuotannon 
tuloksellisuuden, tuottavuuden ja tehokkuu-
den näkökulmasta. Kuntien palvelukäytäntö-
jen foorumi 28.2.2008 Smolna. 

Pesonen H-L, Pesonen R (1993) Kiinteistön-
hoidon asukaspalvelut – asukasapu. Onko 
huoltoyhtiöillä edellytyksiä vastata haastee-
seen? Asuntohallitus, tutkimus- ja suun-
nitteluosasto, asuntotutkimuksia 14:1993. 
Helsinki. 

Ristijärvi – ihannekylä ikääntyville. (2003) Esisel-
vitys. Ristijärven kunta/Aher oy. 

Sassi P, Valvanne J (2007) Teknologia avuksi 
ikääntyvien hyvinvointiin. Vanhusten oma-
toimista selviytymistä edistävä innovaatioym-
päristö -hanke 2006–2007. Loppuraportti. 
Pääkaupunkseudun kaupunkiohjelma. 
Espoo. 

Sonkin L, Petäkoski-Hult T, Rönkä K, Södergård 
H (1999) Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi 
uudelle vuosituhannelle. Sitra 233. Helsinki.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2008a) Ikääntynei-
den palveluiden uudet konseptit. Sosiaali- ja 
terveysministeriön selvityksiä 2008:47. Hel-
sinki. tt

Sosiaali- ja terveysministeriö (2008b) Läpinäky-
vyyttä ja hyviä käytäntöjä sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluinnovaatiohanke 2007–2011. Sosi-
aali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:6. 
Helsinki.

Tuorila H (2004) Ikääntyvä, vanhus vai seniori? 
Hyvinvointikatsaus 4/2004.

Tuorila H (2007) Ikääntyvien asiakasosaaminen 
terveydenhuollon palvelumarkkinoilla. Teok-
sessa: Kuluttajat kehittäjinä. Miten asiakkaat 
vaikuttavat palvelumarkkinoilla? Kuluttaja-
tutkimuskeskuksen vuosikirja 2007. Toim. 
M Lammi, R Järvinen ja J Leskinen. Kulut-
tajatutkimuskeskus. Helsinki.



�� ��

Täyttä elämää ikääntyneenä (2008) Espoon 
ikääntymispoliittinen ohjelma 2009–2015. 
3.6.2008. 

Valkila N, Litja H, Aalto L, Saari A (2008) Kulut-
tajapaneeli ikääntyvien palvelutarpeiden ja 
-kokemusten arviointimenetelmänä. KUTRI 
– Kustannustehokas senioriasuminen -tut-
kimuksen osaraportti 1. Teknillinen korkea-
koulu. Rakenne- ja rakennustuotantoteknii-
kan laitoksen julkaisuja B:1. Espoo.

Varjonen J, Aalto K, Leskinen J (2007) Täsmäl-
listä, ammattitaitoista ja edullista – kulutta-
japalautetta kotitalouspalvelumarkkinoille. 
Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 2/2007. 
Helsinki.

Wallenius T, Hjelt M (2004) Uhasta mahdolli-
suudeksi? – Väestön ikärakenteen muutokset 
ja sen seuraamukset Suomen elinkeino-, 
teknologia- ja innovaatiopolitiikalle. Gaia. 
Helsinki.

Örn S (2007) Kohteesta toimijaksi – Teknologiaa 
ikäihmisten ehdoilla. Loppuraportti. Hyvän 
vanhenemisen tukisäätiö julkaisuja nro 2. 
http://www.isak.fi/raportit/kohteesta_toimi-
jaksi_LR_suomi.pdf 10.3.2009.



�� ��



 

 

LIITE 1
 
 
22.1.2009 

  
 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Kerrostalokylän asumispalvelujen kehittäminen 
 Arvoisa vastaanottaja 

Kuluttajatutkimuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen puolueeton 
tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on edistää kotitalouksien hyvinvointia. Yhtenä 
tutkimuskohteena ovat ikääntyvien kansalaisten tarvitsemat palvelut.  

Itätuulenkujan asunto-osakeyhtiöiden piirissä virinnyttä ajatusta asumis- ja 
hoivapalveluiden kehittämisestä alueella on ryhdytty aktiivisesti viemään eteenpäin 
yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Tästä virinneen Kerrostalokylän asumis-
palvelujen kehittäminen -hankkeen tavoitteena on etsiä uudenlaisia toimintamuotoja 
ja ratkaisuja taloyhtiöiden ikääntyvien asukkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. 
Tavoitteena on luoda turvallinen, helppokäyttöinen ja joustava palvelumalli, joka 
tarjoaa asukkaalle erilaisia kotona asumista tukevia hyvinvoinnin palveluja. Organi-
saatiot ja toimintamuodot ovat edelleen ratkaisematta mm. siksi, että  nykyisen 
asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö ei voi harjoittaa asumispalveluiden välitys-
toimintaa. Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää asumis- ja hoivapalveluiden 
nykyistä käyttöä sekä nykyisiä ja tulevia tarpeita. Kuluttajatutkimuskeskuksen 
tähän hankkeeseen tekemään esitutkimukseen sisältyy oheinen kysely, joka on 
lähetetty Itätuulenkuja 1, 3, 5 ja 7 taloyhtiöiden asukkaille.  

Pyydämme, että kyselyyn vastaa se henkilö, joka on parhaiten selvillä kotitaloutenne 
käyttämistä palveluista. Toivomme, että useamman hengen talouksissa muutkin 
kotitalouden jäsenet ottavat kantaa kyselyyn, jotta vastaus voidaan käsitellä koti-
taloutenne kannanottona. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta asukkaiden kokemukset 
ja näkemykset palveluista saataisiin selville.  

Tarkemmat vastausohjeet ovat lomakkeen alussa. Pyydämme teitä ystävällisesti 
vastaamaan kysymyksiin ja palauttamaan täytetty lomake helmikuun 4. päivään 
mennessä. Palautuskuori on oheisena ja postimaksu maksettu. Vastauksenne käsi-
tellään täysin luottamuksellisesti.  

Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus torstaina 29.1.2009 alkaen klo 17.00 
Espoon kaupungin palvelukeskuksessa (Itätuulenkuja 4). Tilaisuudessa 
selvitetään hankkeen nykytilaa, keskustellaan ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin. 

Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaa Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija 
Helena Tuorila, puh. (09) 7726 7733. 

Etukäteen vastauksistanne kiittäen 

 
KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS 

 
Eila Kilpiö 
johtaja 



 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

KERROSTALOKYLÄN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMINEN  -kyselytutkimus  
 

OHJE: Rengastakaa kunkin kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne tai tilannettanne parhaiten 
vastaavan vaihtoehdon numero. Joissakin kysymyksissä vastaus kirjoitetaan sille varattuun tilaan. 

1. Mihin palveluihin ja miten usein taloudessanne käytetään ulkopuolista apua? 

 Päivittäin  Viikoittain Kuukau-
sittain 

Harvemmin Ei käytetä 

 1  Siivous 1 2 3 4 5 
 2  Pyykinpesu tai muu tekstiilien huolto  1 2 3 4 5 
 3  Ostokset tai asiointi  1 2 3 4 5 
 4  Kuljetus tilaisuuksiin/asioimaan  1 2 3 4 5 
 5  Ulkoiluapu 1 2 3 4 5 
 6  Ruoanlaitto tai ateriapalvelu  1 2 3 4 5 
 7 Turvapuhelin/turvapalvelu 1 2 3 4 5 
 8  Peseytymis-/saunapalvelu 1 2 3 4 5 
 9  Koti-/hoivapalvelu 1 2 3 4 5 
10 Kotisairaanhoito 1 2 3 4 5 
11 Jokin muu, mikä 1 2 3 4 5 

2. Keneltä tai miltä taholta hankitte käyttämänne palvelut? (Jos ei ole hankittu mitään palveluja 
ulkopuolisilta, siirtykää kysymykseen 3.) 

 Sukulainen 
tai tuttava 

Muu 
yksityis-
henkilö 

Kunnan 
palvelu 

Yksityinen 
yritys 

Vapaa-
ehtois-
järjestö 

 1  Siivous 1 2 3 4 5 
 2  Pyykinpesu tai muu tekstiilien huolto  1 2 3 4 5 
 3  Ostokset tai asiointi  1 2 3 4 5 
 4  Kuljetus tilaisuuksiin/asioimaan  1 2 3 4 5 
 5  Ulkoiluapu 1 2 3 4 5 
 6  Ruoanlaitto tai ateriapalvelu  1 2 3 4 5 
 7 Turvapuhelin/turvapalvelu 1 2 3 4 5 
 8  Peseytymis-/saunapalvelu 1 2 3 4 5 
 9  Koti-/hoivapalvelu 1 2 3 4 5 
10 Kotisairaanhoito 1 2 3 4 5 
11 Jokin muu, mikä 1 2 3 4 5 

3.  Jos olosuhteet jollain tavoin muuttuisivat, missä tilanteessa taloutenne hankkisi ulkopuolisia 
palveluja ja mitä tuolloin hankittaisiin? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. Mikä mielestänne on paras tapa hankkia tietoa kotitalouden ulkopuolelta hankittavista 
palveluista?   

1 Internet 
2 Sanoma-, paikallis- ja muut lehdet 
3 Puhelinluettelon keltaiset sivut 
4 Kotiin jaettavat esitteet ja mainokset 
5 Tuttavien ja sukulaisten kokemusten kysyminen 
6 Kunnan/seurakunnan työntekijät 
7 Suoraan yrityksestä tai muulta palvelun tarjoajalta 

5. Missä määrin seuraavat väittämät vastaavat näkemyksiänne tai pitävät paikkansa 
kotitaloudessanne? 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Lähes 
samaa 
mieltä 

Lähes eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

1.  Pyydän mieluummin apua sukulaisilta tai tuttavilta kuin 
turvaudun maksullisiin palveluihin. 

4 3 2 1 

2.  Palkkaan mieluummin itse työntekijän kuin ostan 
palvelun yrityksestä. 

4 3 2 1 

3.  En halua vierasta ihmistä kotiini tekemään kotitöitä. 4 3 2 1 
4.  Panostan mielelläni terveyteni ja hyvinvointini 

ylläpitämiseen esim. ostamalla erilaisia palveluja.  
4 3 2 1 

5.  Palveluiden ostaminen tuntuu luontevammalta kuin 
avun pyytäminen tuttavilta tai sukulaisilta. 

4 3 2 1 

6.  Kotiin tulevien palvelujen hankkiminen ja käyttäminen 
on liian vaivalloista. 

4 3 2 1 

7.  Kotitöiden tekeminen on toimintakykyä ylläpitävää 
terapiaa. 

4 3 2 1 

8.  Hankin ulkopuolisia palveluja vasta, kun en itse pysty 
tekemään kotitöitä fyysisten rajoitteiden tai sairauden 
vuoksi. 

4 3 2 1 

9.  Maksukykyisten ikääntyvien pitäisi käyttää yksityisiä 
palveluja 

4 3 2 1 

10. Käyttäisin vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamia edullisia  
 palveluja, jos niitä olisi paremmin tarjolla.  

4 3 2 1 

11. Kunnan velvollisuus on järjestää ikääntyvien  
 tarvitsemat palvelut. 

4 3 2 1 

12. Ulkopuolisen avun käytöstä on huonoja kokemuksia  4 3 2 1 
13. Luotettavista kotipalvelujen tarjoajista on vaikea löytää

 tietoja. 
4 3 2 1 

14. Kotipalveluja pitäisi voida ostaa ”yhdeltä luukulta”. 4 3 2 1 
15. Uskon jatkossa käyttäväni nykyistä enemmän     

 ulkopuolisia palveluita arjen helpottamiseksi. 
4 3 2 1 

16. Ulkopuolinen apu on liian kallista. 4 3 2 1 
17. Taloyhtiön tulisi auttaa asukkaita kotipalvelujen 

 hankinnassa. 
4 3 2 1 

18. Voisin itse auttaa muita taloyhtiön asukkaita kotitöissä. 4 3 2 1 



 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

TAUSTATIEDOT  

 
6. Vastaajan sukupuoli    1 Mies  2 Nainen  7. Vastaajan syntymävuosi  _______ 
 
 
8. Mikä seuraavista kotitaloustyypeistä   9. Mihin ammattiryhmään kuulutte  
    vastaa omaa kotitalouttanne?      tällä hetkellä?   
    
1  Yhden hengen talous   1  Yrittäjä 
2  Lapseton pari   2  Ylempi toimihenkilö 
3  Lapsiperhe, jossa yksi huoltaja  3  Alempi toimihenkilö 
4  Lapsiperhe, jossa kaksi huoltajaa  4  Työntekijä 
5  Aikuistalous    5  Eläkeläinen 
    6  Työtön 
    7  Muu 
 
 
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja palvelujen ostamisesta ja käyttämisestä.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 



Kuva 2.  Kotitalouden ulkopuolisten palveluiden käyttö.
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